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Mivel, hogyan segíthettem az 
elmúlt két év nyomasztó 

időszakában a hozzám forduló 
pácienseket?

Covid, long-covid, post-covid egy 
homeopata orvos gyakorlatában….
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"AHOGY ÉN PRÓBÁLTAM EVEZNI A 
COVID HULLÁMAIN...."

Molnár Mariann

homeopata-gyermekorvos
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ÁLOM ÉS VALÓSÁG…
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SZERENCSÉRE AZ EREDMÉNYEK 
IGAZOLTÁK, HOGY NEM CSAK SZABAD, 
KELL IS ALKALMAZNI A 
KOMPLEMENTER MÓDSZEREKET!

2o22 október 12-ig 423 (a legfiatalabb 5 
hónapos, a legidősebb 89 éves) igazoltan 
covidos beteg fordult hozzám segítségért. 
Támogatásuk rengeteg időt, energiát, 
szakmai tájékozódást és lelki 
„strapabírást” igényelt. 
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SEMMI MAGYARORSZÁGON NEM ENGEDÉLYEZETT 
VAGY TILTOTT DOLOGRÓL NEM LESZ SZÓ ☺

(IVERMECTIN, HYDROGENPEROXID INHALÁCIÓ…)

Több, mint 4oo igazoltan covid-os betegem 
sikeres kezeléséről/távkuruzslásáról és 
remélem, hogy ennél sokkal több 
egészségesem sikeres prevenciójáról fogok 
beszámolni.
Beszélek a covid-oltásokhoz való 
(v)iszonyomról is.
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Csak a mindfulness
szellemében lehet 
végigcsinálni…

Atlantisz? Hogyan és kik 
viszik tovább – ez a mi 
felelősségünk!

 első hullám – talán nem is 
hullám, a háborút idéző 
retorika és lezárások voltak 
megterhelőek (III. vh biológiai 
fegyverrel???)

 a második hullám már valóban 
kemény volt
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PREVENCIÓ!! NEM EGYENLŐ AZ 
OLTÁSSAL, SŐT !

 kiírásaim a honlapomra – időtállóak

 https://www.molnarmariann-
homeopatia.eu/WP/wp-
content/uploads/2020/03/Gondolataim_a_
koronavirus_kapcsan_3.pdf

 http://www.molnarmariann-
homeopatia.eu/WP/wp-
content/uploads/2020/10/kiegeszito_javasl
atok_2020oktober_covid19_2.pdf

 http://www.molnarmariann-
homeopatia.eu/WP/wp-
content/uploads/2021/12/2o21-dec.-
covidos-gondolataim-mm.pdf

 https://www.molnarmariann-
homeopatia.eu/WP/wp-
content/uploads/2020/03/Honlapra
DJhomeo_Immunt%C3%A1mogatas_
mm.pdf
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AZ IMMUNRENDSZERÜNKÖN ÉS 

STRESSZTŰRÉSÜNKÖN MÚLIK MINDEN!!!

Előadás az IM-n 
2o2o.március 21-én az 
immunrendszerről és 
akkori gondolataim a 

covidról

már itt kimondtam, hogy 
pszichoterror folyik!!!

a terroristáknak nem az a 
fontos, hogy hány embert 
ölnek meg, hanem az, hogy 

ezzel mekkora tömeget 
tudnak rettegésben 

tartani
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PREVENCIÓ:

D3-K2, alvás (Melatonin), 
mozgás, táplálkozás*, 
probiotikum*, alkati 
támogatás,….. vírusból 
készült homeopátiás nozóda

Kontaktus esetén 
Arsenicum album C3o

• *javaslom egyénre 
szabottan VOLL teszt 
alapján

 kérdezni szokták: Carrevir
(vörösalgából kivont karragén)  –
nincsen tapasztalatom vele
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KEMPLER PÉTER ÉS
TAKÁCS ISTVÁN 10



Vádolom az 
egészségügyi 
vezetést 
világszerte 
foglalkozás 
körében 
elkövetett halált 
okozó gondatlan 
veszélyeztetéssel 


69%-al csökkenthető 
(lett volna) a 
halálozás!!!
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D3 + K2 JAVASLATOM 

Rendszeresen napi 
3-4.ooo NE

Megbetegedés esetén 
néhány napig 

1o - 3o.ooo NE
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INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 

Források*

 konteók és „birkulás” 
elkerülése

 mi is az a konteó???? pl. a vírus 
eredete, oltások utáni thrombosisok, 
myocarditisek, idegrendszeri 
szövődmények…

 hogy veszíti el egy hír a konteó
jellegét?????
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FORRÁSOK

Indiai (Sankaran, 
Chabra, Bhatia…)

Jeremy Sherr

Massimo Mangialavori

André Saine

Malcolm Russell

Jens Wurster

 Angol, német, magyar

 Akadémikus, CAM, homeopátiás
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KIK VOLTAK A PÁCIENSEK?

 Régóta páciensek

 Régen volt betegek

 A régiek eddig szkeptikus 
családtagjai

 …és az eddig szkeptikus 
kétségbeesettek
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VÁLTOZÓAN SZIGORÚ KARANTÉN

 Saját életében mindenki 
főszereplő kell(ne) legyen

 Környezeti ártalmak…

 Arctalan és izolált emberek

Megfélemlítve

Megsokszorozódott terhekkel

 Bizonytalanságban 
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A „TELEMEDICINA” NEHÉZSÉGEI

Le kell mondani a fizikális 
vizsgálatról

Az egész furcsa, idegen, 
személytelen…

Az új 
pácienseket meg 
kellett tanítani 
„homeopátiául”…
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„ÜGYMENET” A MÁSODIK ÉS 
HARMADIK „DURVA” HULLÁM IDEJÉN

Naponta 1 telefon

+

Minimum 1 email vagy 
skype

Igen gyakran, akár 
egy napon belül is 
változó tünetek…!!!
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TÜNETEK:

2o2o tavasza és ősze:

Általános tünetek

Légúti panaszok

Fejfájás

Íz- és szagérzékelési zavarok

Gondolkodás gátoltsága

2o21 tavasza:

Általános tünetek

Légúti panaszok

Hasi, emésztőrendszeri zavarok

Azóta egyre enyhébb és leginkább 
felsőlégúti tünetek, az addig nem 
kezelteknél long- és postcovid.
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TERÁPIA:
IMMUNE NUTRIENTS TO CALM CYTOKINE STORM - DRJOCKERS.COM

D3 „lódózis” 

liposzómás C-vitamin

 cink, szelén

 quercetin (+bromelain)

omega3

 melatonin+ashwagandha?

 Arsenicum album C3o

 Kaqun víz

Homeopátia a nagyon 
gyakran sűrűn 

változó, időnként akár 
visszatérő tünetek 
szerint egyénre 

szabottan!!!
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HOMEOPÁTIA

 Antimonium tartaricum

 Ars.alb.

 Aspidosperma

 Baptisia

 Bryonia

 Camphora

 Causticum

 Chininum arsenicosum

 Chininum muriaticum

 Eupatorium – Vincetoxicum

 Gelsemium

 Grindelia

 Kalium bichromicum

 Kalium carbonicum

 Lachesis

 Lobelia purpurescens (inflata?)

 Natrium sulfuricum

 Pecten jacobeus

 Phosphorus

 Stannum

 Sticta pulmonaria

 Tuberculinum aviare

 Vírus nosoda
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SZERVÁLASZTÁS

Repertorizálni esélyem 
sem volt többnyire

Materia medica
alapján 
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SANKARAN HÁZASPÁR…GENUS EPIDEMICUS

Sankaran

Arsenicum album -
Camphora

Divya Chhabra

Cimex
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A LEGNAGYOBB KIHÍVÁSOK VOLTAK:

 6o+-os 

 Erősen elhízottak

 COPD-s

 Még nem teljesen gyógyult „sunyi” 
betegségben (Lyme, EBV…) 
szenvedők

 Autoimmun (SM, Crohn, 
Hashimoto…) betegek

 Közelmúltban daganatos betegségből 
felépültek

 Hypertonia

 A covid túl súlyossá válhat akár 
nagyon hirtelen is, ezért 
mindenképpen javasolt a háttérben 
homeopata orvos!!!

 Nekem is több volt az álmatlan 
éjszakám, mint a pihentetően 
végigaludott…

24



EGY SZOKATLAN TÖRTÉNET, AMIKOR A HOMEOPÁTIA 
AKUT HELYZETBEN IS TÖBBET TUD, MINT A SZTEROID ☺

 Az első Covid tünetem február 23-án reggel jelentkezett. Kapart a torkom majd Estére megfájdult a fejem a 
tüneteim három napig erős fejfájás gyengeség levertség étvágytalanság hőemelkedésem volt lázam nem. 
Ez 3 nap alatt atment rajtam.

 Febr 26 án Pénteken reggel a Kútvölgyi korház teszt àllomásán lett pozitiv a tesztem (gyorsteszt orból vett 
mintával, PCR-t nem csinaltak)

 Három nap után jobban lettem a fejfájás elmúlt majd elmúlt köhögés (hurutos köhögés, nem száraz) és 
megfázásos tünetek maradttak.

 A folyamatos tüneteim covid alatt: orrom be van dugulva az nyálkahártyám kiszáradva szám kiszáradva és 
kevés köhögés (Váladék jön fel köhögésnél)

 Pénteken Március 5 én reggel Úgy keltem hogy kiütések borították a testem ( Olyan erősen égető viszkető 
Csalánkiütés szerű kezemen, karomon, lábamon, bokámon, térdemen, combomon, fenekemen. Küldök 
róla fotót csatolva. 

 A covidom 5-6-ik napján bevettem 2 napig antibiotikumot, amit Háziorvosom írt fel de abbahagytam mert 
nagyon rosszul lettem tőle. A háziorvos azt mondta hogy Valószínű Csalán kiütés az antibiotikum miatt. ( 
Hozzáteszem az antibiotikumot 4 nappal az előtt vettem be utoljára hogy a kiütés megjelent.
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EGY SZOKATLAN TÖRTÉNET, AMIKOR A HOMEOPÁTIA 
AKUT HELYZETBEN IS TÖBBET TUD, MINT A SZTEROID ☺

 A háziorvos antihisztamin tablettát irt fe amiből napi egyet kell bevenni és egy krémet. Délutánra nem 

enyhültek a tüneteim hanem a szemem is arcom is fülem bedagadt; a kézfejem ödémás lett a háziorvos 

beküldött a korházba.

 A sürgösségin az orvos azt mondta h Covid bőrtünetem tünetem van nem pedig az 4-5 nappal azelőtt 

bevett antibiotikum miatt kiütés.

 Vettek tőlem vért, csináltak tüdő röntgent kaptam intravénásan antihisztamint ami nem segített ezért utána 

kaptam szteroidot 2 szer a szteroid pár óra után hatott és a kezemből szememről a dagadás és az ödéma 

elmúlt, valamint a testem nagy részén enyhültek a kiütések.

 Megfigyelés alatt tartottak; de közben száj duzzanatom lett, az első adag szteroid után úgyhogy kaptam 

még egy adagot, majd a száj duzzanat enyhült a szteroid hatására szombat este hazaengedtek.

 Kaptam egy gyogyszert napi 3 db-ot szedni ( suprastin) Majd a korházbol hazaérés után 15-16 órával ujra

erősen előjöttek a kiütéseim főleg a lábfejemen talpamon hátamon vállamon combomon térdemen.

 Szedem a suprastint most is, de nem enyhül a kiütés tünet, a hátam boritotta el sok kiütés tegnap este, 

és fáj is a hátam és a melkasom (enyhén szúr) a lábam is fáj a talpam sarkam a kiütések és gyuladások

miatt nehezen tudok rá állni. Az Arcomon, homlokomon is kiütéseim lettek, képet küldök a mostani 

kiütéseimről. Valamint lefotoztam a papirom, amit a szent Imrében a sürgősségin kaptam.
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BANÁLIS HOMEOPÁTIÁS ESZKÖZTÁRRAL

Apis C3o

Rhus toxicodendron C3o

Histamin C3o

+ eliminációs diéta, mosakodókrém
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2 NAP MÚLVA 29



UTÓKEZELÉS:

mindenkinél:

Labor (máj- és vesefunkció is!)

d-dimer

 troponin

EKG

O2 szaturáció

 sze. Rtg (CT)

Q1o

Mozgás – lehetőleg a 
szabadban

Gyógytorna - légzéstorna

Probiotikum

Táplálkozás optimalizálása

Omega3

 VOLL teszt – nagy segítség
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POST…LONG….

 Kellő prevenció és időben 
elkezdett, szorosan követett 
homeopátiás terápia esetén 
nagyon ritka ☺

Jelentkeznek az új 
páciensek

…és a régi, hátrányos 
helyzetből indulók*
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RÉGI, HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL INDULÓK*

COPD

Cardioversio a 
közelmúltban

Obesitas

SM

Nemrég azonosított chr. 
EBV

Krónikus Lyme
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POSTCOVID TÜNETEK: 

 fáradtság, gyengeség

 kedvetlenség/depresszió

 „brain fog”

 szag-ízérzés torzulása

 régi krónikus problémák 
aktiválása

 hajhullás

 Eleutheroginseng

 Rhodiola

 Ashwagandha

 Melatonin

 Mozgás a szabadban

 VOLL teszt alapján vitaminok, 
nyomelemek, omega3,…. 
Táplálkozás beállítása

 Szaglás-tréning
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POSTCOVID TÜNETEK: 

Itt már többnyire van/kell 
legyen idő repertorizálni ☺

Acidum phosphoricum

Acidum picrinicum

Chininum sulfuricum

Vírus nozóda

Tuberculinum bovinum vagy 
aviare

Vincetoxicum

Az aktuális tüneti kép 
alapján egyénre szabott 
szituációs szer, alkati 

támogatás ☺
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VÍRUS-NOZÓDÁK
PREVENCIÓ-TERÁPIA-UTÓKEZELÉS

Ainsworths

JPV-LOU

Kate Birch:

Novus-CV
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OLTÁSOK –
„COVIDOT SZERETNÉK NEM OLTÁST” 
…

 Mivel objektív igazság nincsen, 
vagy nem ismert, mindenki 
számára az a legjobb (NEM a 
legkevésbé rossz!) döntés, ami 
számára a leginkább 
megnyugtató, és utólag tilos 
minősíteni a döntést !!!

 DE 

 a Pfizer és Moderna (mod RNA) 
génterápia

 a Szputnyik, Janssen és AstraZeneka
génmanipulált

 mindezt egy olyan országban, 
ahová elvileg tilos génmódosított 
kukoricát behozni…
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MIELŐTT BÁRKI FÉLRE ÉRTE(LMEZ)NÉ !!!

Karikó Katalin 
felfedezését igen 
nagyra tartom, de a 
technikát 
munkatársaival 
gyógyíthatatlan pl. 
daganatos betegségek 
kezelésére 
fejlesztette ki!!!

Az mRNS oltást 
egészséges emberek 
millióin próbálják ki…

Vektoros oltás volt a 
gyorsan leállított ebola-
elleni 
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 Megvéd a fertőződéstől?...

 Megvéd a fertőzőképességtől?...

 Megvéd a súlyos betegségtől?...

 Nincsen érdemi mellékhatás?...

 Csak lokálisan marad a tüskefehérje!...

 Utána nem kell félni?...

 Valamennyi oltás a III-
IV.fázisú klinikai kipróbálás 

fázisában van, ideiglenes 
engedéllyel rendelkezik, 

lényegében tömeges 
emberkísérlet !!!

MIT ÍGÉRT AZ OLTÁS???? 38



ÍGÉRETEK BETARTÁSA HELYETT….

Mi is eredetileg a 
nyájimmunitás?

Mutánsok szaporodása 
az oltás hatására?

(immunológiai szelektív nyomás)

Spike Protein & Immune Escape - Dr Robert Malone
(Inventor mRNA Vaccines), PhD Bret Weinstein &Steve -
YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=aMB1dRJNHe8


MI OKOZZA A MELLÉKHATÁSOKAT? *
RESEARCHER: 'WE MADE A BIG MISTAKE' ON COVID-19 VACCINE (MERCOLA.COM)

A SIMPLE BREAKDOWN OF THE INGREDIENTS IN THE COVID VACCINES - COVID-19, HEALTH TOPICS - HACKENSACK 

MERIDIAN HEALTH

A COMPREHENSIVE LIST OF ALL COVID-19 VACCINE INGREDIENTS (UCHEALTH.COM)

Igenis vannak 
vivőanyagok…*

A tüskefehérje nem 
csak antigén, hanem 
TOXIN is 
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https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/14/covid-19-vaccine-mistake.aspx?ui=931841b4fa1b8bd1b71ca8b27cf365a6049c097da38d57eb0a378d1c7717900c&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210614&mid=DM903835&rid=1182620176&p4=20121016&p5=
https://www.hackensackmeridianhealth.org/HealthU/2021/01/11/a-simple-breakdown-of-the-ingredients-in-the-covid-vaccines/
https://www.uchealth.com/en/media-room/covid-19/a-comprehensive-list-of-all-covid-19-vaccine-ingredients


„TÜSKEFEHÉRJE-GYÁRRÁ” VÁLNI…?
INVENTOR OF MRNA TECHNOLOGY: VACCINE CAUSES LIPID NANOPARTICLES TO ACCUMULATE IN 

‘HIGH CONCENTRATIONS’ IN OVARIES • CHILDREN'S HEALTH DEFENSE 

(CHILDRENSHEALTHDEFENSE.ORG)

HTTPS://WWW.GEERTVANDENBOSSCHE.ORG/

HTTPS://THE-DNA-UNIVERSE.COM/2021/04/15/THE-HISTORY-OF-MRNA-APPLICATIONS/41

https://childrenshealthdefense.org/defender/mrna-technology-covid-vaccine-lipid-nanoparticles-accumulate-ovaries/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=1052c4b1-d2be-46fc-875b-a65558e66b73
https://www.geertvandenbossche.org/
https://the-dna-universe.com/2021/04/15/the-history-of-mrna-applications/


MELLÉKHATÁSOK BEJELENTÉSE !!!!
FÉLREÉRTÉSBŐL SOKAN ÖRÜLNEK A MELLÉKHATÁSOKNAK 

How to Report a Vaccine Reaction Yourself (mercola.com)
DIY If Your Doctor Won't Report Vaccine Reactions to VAERS 
(rumble.com)

https://www.valaszthato-oltas.hu/hasznos-oldalak
http://www.vacsatc.hu/?II.-Olt%E1sokkal-kapcsolatos-
kontraindik%E1ci%F3k&pid=75
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https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/15/vaers-covid-19-vaccine-reaction-report.aspx?ui=931841b4fa1b8bd1b71ca8b27cf365a6049c097da38d57eb0a378d1c7717900c&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20210615_HL2&mid=DM903843&rid=1183536726&p4=20121016&p5=
https://rumble.com/vhy4g9-diy-if-your-doctor-wont-report-vaccine-reactions-to-vaers.html
https://www.valaszthato-oltas.hu/hasznos-oldalak
http://www.vacsatc.hu/?II.-Olt%E1sokkal-kapcsolatos-kontraindik%E1ci%F3k&pid=75


HOMEOPÁTIÁS SEGÍTSÉG AZ 
OLTÁSOKHOZ

Ledum C3o (2oo?)

Közvetlenül utána 1x

Az oltás napján még 1x

Oltás után még 4-5 napig 
naponta 1-2x

Vektoros oltásokhoz 
Lachesis C3o ugyanígy

 Ugyanabból az oltóanyagból készült 
oltási nozóda C3o (2oo?)

 oltás előtti napon 1x

 oltás napján 1x

 oltás utáni napon 1x
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OLTÁS „KIVEZETÉS” 
TINUS SMITS SZERINT ?

Sinopharm - OK
Vektoros oltások ???

mRNS oltások ??????
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„OLTÁSKIVEZETÉS”

Az oltás potenciális 
mellékhatásainak 
megelőzésére

C3o vagy C2oo-as 
potencia

A bekövetkezett oltási 
károsodások enyhítésére

Tinus Smits szerint C3o-
2oo-1ooo-1o.ooo(?) 
potencia sorral

NEM az immunológia reakció megakadályozása, hanem 
a mellékhatások csökkentése/megszüntetése a cél!!!
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NOZÓDÁK:

oltási nozóda:  https://www.apotheekhildegard.be/fr/

vírus nozóda: https://www.ainsworths.com/
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https://www.apotheekhildegard.be/fr/
https://www.ainsworths.com/


NEM CSAK A VÍRUS, A FÉLELEM IS FERTŐZ !!!!!
47
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„A VILÁG JÖVŐJE NEM ATTÓL 
FÜGG, HOGY MENNYIRE ÉRTJÜK, 
HANEM, HOGY MENNYIRE 
TISZTELJÜK AZ ÉLETET.”

- ALBERT SCHWEITZER

49

https://idezetabc.hu/idezetek/albert-schweitzer


KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET !

WWW.MOLNARMARIANN-HOMEOPATIA.EU

Ennyi időbe ennyi (is alig) fért bele…
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http://www.molnarmariann-homeopatia.eu/

