
covidos tapasztalataim 2o21 decemberéig (sűrítmény)  Molnár Mariann 

………………………… 

prevenció 

prevenció általános „felkészülés”  egy biztos kontaktust követő 3-5 napig 

homeopátiás alkati homeopátiás támogatás 

Echinacea D4, Vincetoxicum C3o  

 

JPV+LOU C3o a folyamatosan 

„veszélyeztetetteknek” 

 

Arsenicum album C3o* 

JPV+LOU C3o 

nem homeopátiás D3 3-4.oooNE/nap, K2, és váltva 

az immunrendszert támogató 

javaslataim (lsd.ppt) 

D3 15-2o.ooo NE/nap  

liposzómás C-vitamin 1-1.5oo mg/nap 

cink, quercetin, omega3 

 

*nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem javaslom, az elég sok alkalmazás visszaigazolni 

látszik 

pszichés támogatás: a legfontosabbnak azt gondolom, hogy a pszichoterror ellenére önazonos 

tudjon maradni mindenki és ismerje fel, ki/mi is valójában az „ellenség”. Javaslom olvasásra, vagy 

legalább recenzió tanulmányozására a következő két könyvet (esetleg a belőle készült filmet): 

- Zimbardo: Luciferhatás  

- (https://videa.hu/videok/film-animacio/a-stanfordi-bortonkiserlet-drama-film-

xpLliabdmKRKnauF) 

- Edith Eva Eger: A döntés 

tanácsaim az immunrendszer általános támogatására:  

https://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-

content/uploads/2020/03/HonlapraDJhomeo_Immunt%C3%A1mogatas_mm.pdf 

https://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-

content/uploads/2020/03/Gondolataim_a_koronavirus_kapcsan_3.pdf 

……………… 

terápia  

Hullámról hullámra változatosabbá és változékonyabbá váltak a tünetek, egyre több lett a hasi 

panasz és most a IV. hullámban visszatértek az íz- és szagérzékelési zavarok. 

homeopátiás: 

gyakran használt Arsenicum album, Eupatorium, Bryonia, Lobelia purpurescens*, 

Kalium carbonicum, Stannum, Phosphorus, Baptisia, Chininum 

muriaticum*, Gelsemium 

kevésbé gyakran China, Chininum arsenicosum, Carbo vegatabilis, Kalium 

bichromicum, Sticta pulmonaria 

néha használt Koka**, Pecten jacobeus, Mephitis, Aloe, Camphora***, Rhus 

toxicodendron 

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-stanfordi-bortonkiserlet-drama-film-xpLliabdmKRKnauF
https://videa.hu/videok/film-animacio/a-stanfordi-bortonkiserlet-drama-film-xpLliabdmKRKnauF
https://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/03/HonlapraDJhomeo_Immunt%C3%A1mogatas_mm.pdf
https://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/03/HonlapraDJhomeo_Immunt%C3%A1mogatas_mm.pdf
https://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/03/Gondolataim_a_koronavirus_kapcsan_3.pdf
https://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/03/Gondolataim_a_koronavirus_kapcsan_3.pdf


*az első hullámban Mangialavori javasolta ezeket a szereket, nem kérdőjeleztem meg őket, 

beváltak 

**sokat vártam tőle, mert logikusnak tűnt, az első „bevetésnél” hatástalannak bizonyult, 

nem használtam többször 

***szerencsére nem kerültek ilyen súlyos állapotba az általam kezeltek, az ennyire súlyos 

állapotban levő, kórházi intenzív osztályon fekvő betegekhez pedig nem lehet hozzáférni… 

nem homeopátiás: 

- D3 15-2o.ooo NE/nap amíg a tünetek fennállnak 

- liposzómás C-vitamin 5-6.ooo gr amíg a tünetek fennállnak 

- quercetin, cink, omega3, szelén a kornak és testsúlynak megfelelő legmagasabb dózisban 

- Kaloba 

- Kaqun víz 2-3x 2,5 dl (pulsoxymeter ellenőrzése mellett) 

- fekvés hason vagy erősen feltámasztott felsőtesttel 

- probiotikum 

- a legkisebb alvászavar esetén is Melatonin 3-1o mg esténként 

 

http://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-

content/uploads/2020/10/kiegeszito_javaslatok_2020oktober_covid19_2.pdf 

 

…………………… 

utóvizsgálatokra javaslat 

- „nagy labor” + d-dimer 

- EKG 

- ha volt érdemi alsólégúti tünet, akkor mellkas rtg is 

………………….. 

utókezelés 

nem homeopátiás: Q1o, Eleutheroginseng, Melatonin, Milgamma, omega3, fokozatos fizikai 

terhelés, lehetőleg szabadlevegőn, gyógytorna 

homeopátiás:  

- JPV, LOU, Novus tellus nozódák (C3o, C2oo, C1ooo) 

- Tuberculinum (aviare) C2oo 

- Acidum picrinicum, Acidum phosphoricum, China, Veratrum album, Phosphorus, Ignatia, 

Apis 

- alkati támogatás 

- egyénre választott tüneti szerek 

- íz- és szagvesztési zavarok esetén: mindig repertorizáltam (sok alrubrika van 😊 ) 

NOSE, SMELL … 

NOSE, ODORS … 

http://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/10/kiegeszito_javaslatok_2020oktober_covid19_2.pdf
http://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/10/kiegeszito_javaslatok_2020oktober_covid19_2.pdf


MOUTH, TASTE … 

+ az egyéni más maradványtünetek 

viszonylag gyakran: Natrium muriaticum, Pulsatilla, Chininum sulfuricum 

+ organotrópia alapján Hypericum 

…………………. 

oltásokhoz prevenció 

Mivel az objektív igazság senki átlagos halandó számára nem ismert, viszont elképesztően sok 

kényszer jelent meg az életünkben, mindenkinek azt mondtam, az a legjobb döntés, amit ő 

aktuálisan leginkább megnyugtatónak és kivitelezhetőnek talál. Arra mindenkinek felhívtam a 

figyelmét, hogy vannak bevallottan is rövid távú szövődmények és a hosszú távú 

következményekről semmit sem tudunk, mert teljesen új eljárásról, lényegében egy tömeges 

kísérletről van szó, tehát a magam részéről a legkisebb rossznak az elölt teljes vírusból készülő 

oltást tartom, ami jelenleg a Sinopharm, de EMA engedélyezési eljárás alatt van 4 európai 

gyártású oltóanyag, legkorábbra a Valneva várható. 

Amíg naiv módon elhittem, hogy az mRNS vakcinákban csak a mRNS van, addig ezekhez nem 

javasoltam oltási nozódát. A néhány hét után sorozatban észlelt, perceken belül fellépő 

szövődmények (pl. arcidegbénulás) egyértelműsítették, hogy rengeteg „vivőanyag” van ezekben 

is…így egységessé vált az ajánlásom: 

- a konkrét oltóanyagból készült nozóda C3o-as potenciában az oltás előtti napon, az oltás 

napján és az oltás utáni napon 1-1-1 adag 

- Ledum C3o, közvetlenül az oltás után 1x, aznap még 1x és még 4-5 napig naponta 2x 

- a vektor-vakcinákhoz a bevallottan is nagyon gyakori trombózisos szövődmények miatt + 

Lachesis C3o, úgy, mint a Ledum 

- az oltás napján és az azt követő 1-2 napon nagy adagú liposzómás C vitamin 

oltások után terápia 

Ha egyértelműen oltás után lépett fel tünet (esetenként VOLL teszttel ezt igazolni is lehetett), 

akkor  

- „oltáskivezetés” Tinus Smits szerint a nozódasorral C3o-2oo-1ooo, esetleg 1o.ooo potenciával 

- a fellépett tüneteknek megfelelő akut szer vagy szerek következetes adása 

(nozódák beszerezhetőek a Császi patikában Gödön) 

 


