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Jmenuji se Aleš Sušický. Přednáším klasickou homeopatii na
Homeopatické fakultě s klinikou jako hlavní lektor. Pracuji také
jako lektor na Akademii tradiční čínské medicíny v Brně, kde
přednáším obor bylinné směsi TCM a akutní stavy.
P
Provozuji
ji mnoho
h roků
ků tterapeutickou
ti k poradnu
d pro rodiče,
dič kt
kteří
ří
chtějí předejít vedlejším účinkům očkování, nebo mají dítě po
očkování ppoškozené. V rámci této terapeutické
p
poradny
p
y obě
metody, tradiční čínskou medicínu i klasickou homeopatii
používám.

Očkování – TCM
Čínská medicína ve své historii ani ve svých
ý současných
ý studijních
j
materiálech
proti očkování nijak aktivně nevystupuje (na rozdíl od homeopatie). Nicméně
se dá s její pomocí velmi dobře pochopit mechanismus vedlejšího účinku
očkování včetně jeho možných fatálních následků.

Obranný štít člověka, který má na starosti ochranu proti
klasické virové nebo bakteriální infekci, se podle tradiční
čínské medicíny skládá
z těchto vrstev:
vrstva ochrany (weiqi)
vrstva čchi (qifen)
vrstva výživy (yingfen)
vrstva krve (xuefen)

Očkování – TCM
Horký toxin (RE DU)
Čtyři vrstvy představují různé úrovně energetické
hloubky, každá s typickými symptomy příznaků. První
vrstva
t představuje
ř dt
j povrchové
h é stadium
t di
zranění,
ě í tři další
d lší
vrstvy představují patologické stavy, vznikající průnikem
vnější škodliviny dovnitř organismu. Vrstva ochrany (čchi)
je tedy nejpovrchovější a vrstva krve nejhlubší.

Očkování – TCM
Náš organismus se při klasickém setkání s infekcí vždy
snaží zachytit vnější škodlivinu ve vnějších vrstvách
obraného štítu a nevpustit ji dovnitř, do životně důležitých
čá tí našeho
částí
š h těl
těla. A pokud
k d proděláme
dělá
infekční
i f kč í onemocnění,
ě í
při kterém nejsme ohroženi na životě, nebo které nás trvale
nepoškodí, tak se našemu organismu podařilo zadržet
vnější škodlivinu ve vnějších vrstvách. Pokud se po
prodělaném infekčním onemocnění velmi dlouho
zotavujeme, pronikla vnější škodlivina pravděpodobně již
do hlubších částí organismu (nebo tam byla
zatlačena
atlačena léky,
lék které byly
b l
zaměřeny na potlačení příznaků,
nejčastěji teploty).

Očkování – TCM
Pokud škodlivina pronikne do hlubších vrstev, řečí tradiční
čínské medicíny bychom řekli, že ve vrstvách výživy, anebo
krve zraňuje „Jin“. Nemoc v těchto vrstvách je vždy
nebezpečná,
b
č á v těžších
těžší h případech
ří d h může
ůž vést
é t ke
k smrti.
ti
Jelikož při očkování dochází k zasunutí očkovací
škodliviny přímo do některé ze dvou vnitřních vrstev
(výživy nebo krve), musí být očkovací patogen ve
vakcínách uměle inaktivován.

Očkování – TCM
Důležité je, že při klasické infekci naše tělo získává
informace o infekčním patogenu, má s ním svoji
nezaměnitelnou zkušenost. Ví kudy přišel (obličej a okolí –
h ká vnější
horká
ější šk
škodlivina,
dli i
šíj
šíje nebo
b ramena a okolí
k lí - chladná
hl d á
škodlivina). Dál náš organismus ví jakou vrstvou obrany
vnější patogen prochází, protože každá vrstva má svůj
typicky soubor příznaků, které tělo produkuje. Naše tělo
tedy ví, „kdo“ přišel a ví „kudy“ přišel.
Má všechny vitálně důležité
informace k tomu, aby mohl
být patogen „poznán“,
po nán“
neutralizován a
vyloučen z těla ven – pryč.
Vyloučení patogenu je cíl.
.

Očkování – TCM
Při klasickém napadení
p
vnějším
j
patogenem
p
g
((virem nebo
bakterií) se náš organismus snaží vyloučit škodlivinu ven
z organismu.Vyloučení škodliviny ven z organismu je
velmii důležitá
ů ži á součást
čá korektního
í vyléčení
éč í každého
ž é
infekčního onemocnění. Děje se to tzv. otevření povrchu skrze potní otvory,
otvory které se otevírají.
otevírají Proto v rámci
léčebného procesu pomocí TCM je podpořit proces
y
patogenu
p
g
ven z těla p
pomocí p
potních otvorů.
vyloučení
Proto součástí bylinné
y
léčby
y
na léčbu vnější infekce jsou
byliny „otevírající povrch“.

Očkování – TCM
Co se děje při očkování?
Co se tedy při očkování děje? Zjednodušeně řečeno dojde
vpíchnutí (zavlečení) škodliviny přímo do některé ze dvou
vnitřních vrstev (výživy nebo krve)! Vnější škodlivina
neprochází
ep oc
p
primární vvrstvou
s vou oc
ochrany,
y, nebo
ebo čc
čchi,, přes
p es
kterou by škodlivina normálně procházela. Není zkušenost
těla (imunitního systému) s postupným prostupem vnějšími
obrannými vrstvami ochrany a čchi. Škodlivina
Š
ani
primárně do těla neproniká nosem a ústy, nebo povrchem
těla takže organismus nemůže
těla,
použít ani tuto indícii.

Očkování – TCM
Horký toxin (RE DU)
Naočkovaná škodlivina sama o sobě představuje
HORKO (horečky, hnisání, neklid, křik). Později
se může transformovat na další škodliviny,
škodliviny jako je
VÍTR (febrilní křeče, veškeré neurologické projevy
a poškození CNS)
CNS), nebo HLEN (zahlenění,
(zahlenění
mokvavé exzémy, obstrukce). Tím se situace ještě
komplikuje.
komplikuje
Nepozorovaně může
pak
k přetrvávat
ř t á tv
organizmu.

Očkování – TCM
FEBRILNÍ KŘEČE - vsuvka
Nemohu nevzpomenut termín febrilní křeče. Mnoho rodičů malých
dětí zná. Velký strašák všech dětských horeček a velká „motivace“
všech rodičů ze strany odborné lékařské veřejnosti vedoucí k co
nejrychlejšímu nasazení léků na sražení horečky.
Co způsobuje febrilní křeče podle TCM? (moderní západní medicína
přesnou příčinu nezná). Způsobuje
ů
je vždy
ž tzv. „vnitřní
ř í vítr“
í
NEI FENG.
Dle učebnic TCM jsou 3 možnosti vzniku vnitřního větru NEI
FENG:
1). Nadměrné horko (RE), které se dostává do krve a plodí vítr
2.) Nadměrný jang jater (GAN YANG SHI) po delším působení
umožňuje vznik vnitřního větru.
3 ) Nedostatečnost krve jater (GAN XUE XU) časem může plodit
3.)
vnitřní vítr.

Očkování – TCM
FEBRILNÍ KŘEČE - vsuvka
Aha? Co bod 1). Nepřipomíná
ř
vám to něco?
ě
1). Nadměrné horko (RE), které se dostává do krve a plodí
vítr
í (podobně
(
ě jako
j
při
ři prudkéé změně
ě ě teplot //při
ři velkém
é
požáru/ vzniká v konečném stádiu vítr, který reaguje na
velké a rychle vzniklé teplotní rozdíly).
rozdíly)
Opakuji text předchozího snímku v prezentaci:
Naočkovaná škodlivina sama o sobě představuje HORKO
ve vrstvě krve (horečky
(horečky, hnisání,
hnisání neklid
neklid, křik)
křik). Později se
může transformovat na další škodliviny, jako je VÍTR
(febrilní křeče, veškeré neurologické projevy a poškození
CNS) …

Očkování – TCM
Zpět - co se děje při očkování?
K ochrannému imunologickému účinku dochází za cenu
toho,, že jje p
patogen
g trvale zasunut ve vnitřních vrstvách
organismu. Je zde schován. Je atypický, protože je oslaben
(zde musí být), navíc organismus nemá dost informací
(a časem ani síly) k tomu,
aby tuto škodlivinu eliminoval.
Tento mechanismus nápadně
připomíná tzv. Fu Xie /fu sie/.

-))

Očkování – TCM
Fu Xie – skrytá (přikrčená) škodlivina
Definice:
Přetrvávající škodlivina v organizmu, která za normálních
okolností není patrná. Lze jí pouze tušit vzhledem k
nějakému známému a prokazatelnému faktu
faktu, nebo
opakujícímu se motivu.
Vznik: může být
nedostatečně vyléčená
vnější
j škodlivina
přetransformovaná do
menší podoby.

Očkování – TCM
Fu Xie – skrytá škodlivina
Skrytá škodlivina se typicky může projevit velmi
nahodile - za měsíc,, za tři měsíce,, nebo za p
půl
roku. To je právě pro skrytou škodlivinu typické.
To také vysvětluje
y
j fakt,, že mnoho dětí může mít
negativní reakci až za delší dobu po očkování,
případně
p
p
nemusí mít vůbec žádné projevy
p j y po
p
očkování (i opakovaně). To ovšem nemusí
znamenat,, že naočkovaná
Fu Xie uvnitř není a časem
((až se „něco“ potká
p
s „něčím“))
nenastane nečekaný problém.

Očkování – TCM
Fu Xie – skrytá
y škodlivina
Skrytá škodlivina se obtížně za pomocí technik
TCM léčí
léčí. Proč? Protože je skrytá :)
Jak chcete zaměřit
ještěrku,
šě
kdyžž
vypadá jako písek?
Nepřímo – podle
stínu nebo
stínu,
drobných
stop v písku …

Očkování – TCM
Fu Xie – zkušenosti
Podle mých zkušeností se naočkovaná látka má
tendenci chovat jako Fu Xie,
Xie pokud nebude dítě
během očkování úplně zdravé – bude nějak
oslabené Čím více bude dítě při očkování v
oslabené.
nerovnováze, čím více bude v jeho organismu
chronických nemocí na pozadí,
pozadí případně různé
trvalé chemické medikace, tím více má možnost se
naočkovaná škodlivina za něco „schovat
schovat“. Fu Xie
dle mého názoru také vzniká při použití léků na
srážení teploty (antipyretik) preventivně během
očkování (viz dále).

Očkování – TCM
TCM SHRNUTÍ
- Proces
P
očkování
čk á í a kontakt
k t kt se vnějším
ější patogenem
t
se
zásadně liší u běžně prodělaného onemocnění a u očkování
a dopad na imunitní systém je zcela odlišný
odlišný.
- V okamžiku naočkování a nějakou dobu po očkování se
očkovací
oč
ov c látka chová
c ov v organismu
o g s u jako
j o horký
o ý toxin.
o .
- Postupem času má tendenci horký toxin organismus
oslabit ((záněty,
y horečky)
y) a transformovat se do dalších
patologických škodlivin (hlen
hlen-mokvání, obstrukce, nebo
vítr - febrilní křeče, neurologická onemocní)
- Pokud je organismus v době očkování nemocný, oslabený,
chemicky medikovaný nebo jakkoliv v nerovnováze, má
tendenci naočkovaná látka přejít do stavu skryté
škodliviny Fu Xie a usadit se dlouhodobě v organismu.

Očkování – TCM
TCM Možnosti terapie - POROVNÁNÍ
- Terapie
T
i pomocíí TCM v prevencii a léčbě následků
á l dků
bezprostředně po očkování je velmi efektivní, přesná a
cílená Známe detailně protivníka a víme přesně
cílená.
přesně, co děláme.
děláme
- Její efektivita bude tím vyšší, čím dříve se s terapií TCM
začne
č e (po oč
očkování).
ov ). Čím
Č po
později
děj se začne,
č e, tím se situace
s u ce
stává složitější (horký toxin se transformuje) a situace pak
vyžaduje vysoce profesionální a komplexní přístup.
- Terapie je komplikovanější (na rozdíl od homeopatie)
vzhledem k malému věku dětí. Proto se musí přizpůsobit
speciální
iál í ttechniky
h ik akupunktury,
k
kt
nebo
b dá
dávkování
k á íb
bylin
li
TCM věku dítěte. I z tohoto důvodu je dobré očkování
odložit do pozdějšího věku dítěte
dítěte.

Očkování – TCM
TCM Možnosti terapie - POROVNÁNÍ
- Terapie
T
i pomocíí TCM v prevencii a léčbě následků
á l dků očkování
čk á í
je vhodná i pro rodiče, kteří „nevěří“ na homeopatii (je více
materiálnější než homeopatie a dá se jednodušeji vysvětlit její
mechanismus účinku – dokonce i otcům :)
- Terapie
e p e pomocí
po oc TCM
C v případech
p p dec vvážného
é oad
dlouhodobého
ou odobé o
postižení je (na rozdíl od homeopatie) velmi obtížná a
dlouhodobá. Vyžaduje vysoce profesionální přístup.
- Při použití bylin TCM na harmonizaci (vyrušení) horkého
toxinu brzo po očkování při přidání bylin vypuzující horkou
šk dli i ven z těla
škodlivinu
těl (byliny
(b li otevírající
t í jí í povrch)
h) nelze
l zaručit,
čit
nakolik protilátky očkováním v těle skutečně vzniknou. Při
tomto postupu je záměr jednoznačný – deaktivovat jed a
vyloučit jed z těla pryč.

Očkování – Homeopatie
1). Konstituční léčba (příprava) před očkováním
2). Léčba již vzniklých negativních účinků vakcín
homeopatickým detoxem pomocí homeopaticky
ředěných a dynamizovaných vakcín
3). Prevence (konstituční léčba, PC resonances)
4). Prevence očkování a léčba následků očkování
homeopatií přes rodiče (matku) dítěte (mnoho
homeopatů nezná a neprovádí).

Očkování PREVENCE
Homeopatická THUJA ?
Horký favorit internetových diskusí
diskusí…
Thuja jako indikace k prevenci očkování je více jak sto let
stará záležitost
záležitost. Paušálně podávaná dnes dle mých
zkušeností není funkční (funkční bude, pokud dítě odpovídá
individuálně
d v duá ě homeopatickému
o eopat c é u obrazu
ob a u léku
é u Thuja).
uja).
Thuja dnes preventivně neodpovídá ani miazmaticky,
protože p
p
patří do sykotického
y
miazamatu ((které odpovídalo
p
myšlence očkování před více jak sto lety). Dnešní očkování
patří jednoznačně do miazmatu karcinogenního, kam Thuja
vůbec
ůb nepatří.
tří

Očk á í PREVENCE
Očkování
Homeopatická THUJA ?
Horký favorit internetových diskusí …
Toto
T
t je
j rubrika
b ik v h
homeopatickém
ti ké repertoriu
t i (CR 2017),
2017)
která obsahuje homeopatické léky indikované k omezení
nežádoucích účinků po očkování
očkování. Obsahuje 104 !
homeopatických léků, Thuja je jenom jeden z nich.
Generalities; vaccination; after, ailments from:
abrot ACON acor-c am-pic AMMC ant-c ANT-T anthr APIS arg-n arn ARS bac bapt BAR-C
BELL borr-b bov bufo CALC caps carb-ac carb-an carb-v carc CAUST CHAM cic cimic
CROT-H cupr cupre-l diph DPT DULC ECHI-A ephe-v EUPHR gels graph GUNP HEP
hippoz hyos hyssop IOD kali-chl KALI-M lac-c lac-v LACH lepro lob LYC LYSS mag-p
MALAND mang-acet MED MERC merc-c merc-cy MEZ nat-bic NIT-AC NUX-V PED per
PH AC PHOS phyt plan plut-n
PH-AC
plut n PSOR PULS PYROG RAN-B
RAN B rhus-t
rhus t SABAD sabin sarr
SARS SEC SEP SIL SKOOK stann still stram STREPT SULPH syc-co syph THUJ thul torul
TUB tub-k uran v-a-b VAC vacc-m VARIO zinc

Očkování PREVENCE
PC resonances
IInformační
f
č í rezonanční
č í esence vyvinuté
i té
homeopatem Peterem Chappellem, RSHom. FSHom.
Kniha „Druhé Similimum
Similimum“
(nakl. Alternativa)

Očkování PREVENCE
PC resonances
PC resonancnes obecně výborně působí v
situaci, kdy NEJSOU vyjádřeny individuální
symptomy infekční nemoci a naopak
DOMINUJÍ symptomy
typické (společné) pro
danou nemoc.
PC resonancnes jsou
j
nastaveny na kolektivní
(archetypální) témata.

Očkování PREVENCE
PC resonances

Toto je velmi výhodné v situaci prevence
vedlejších účinků očkování, protože je zde
společná
spo
eč ((archetypální)
c e yp
) vyvolávající
vyvo v j c příčina
p č
(vakcína a strach).
Dle mých zkušeností
v dnešní době jeden
z nejlepších
preventivních postupů.

Očkování PREVENCE
PC resonances
PC resonances je uměle vyrobená esence
esence,
která nese informaci o ochraně před
vážnými
áž ý i dl
dlouhodobými
h d bý i vedlejšími
dl jší i účinky
úči k
očkování právě v dnešní době.
Není vhodné pro potlačení vedlejších symptomů
ihned p
po očkování ((teplota
p
p
po
očkování, zarudnutí v místě
vpichu,
p
,p
pláč,, křik dítěte),
), které
ale rodiče často chtějí omezit.

Očkování PREVENCE
Je ovšem nutné rodičům vysvětlovat, že tyto
bezprostřední reakce po očkování jsou
normální (pokud nejsou extrémní).
Je NORMÁLNÍ a ZDRAVÉ
ZDRAVÉ, že
REAGUJEME, když jsme napadeni.
Zejména v případě, že jsme napadeni
několika nemocemi současně, jjako v
případě očkování.
PC resonances může vyvolat bezprostředně po očkování reakci (logicky – viz
výše), kterou je nutno pochopit a zvládnout. Je proto dobré, aby případ
sledoval a konzultoval klasický homeopat, který zná práci s PC resonances.

Očkování PREVENCE
Toto tvrzení dokládá i studie českých lékařů otištěná v
prestižním vědeckém časopise The Lancet. Bylo vědecky
zjištěno, že pokud se podají při očkování preventivně
antipyretika – léky na potlačení horečky (paracetamol)
dochází ke snížení protilátek po očkování o 30%!!
Bylo tedy vědecky
ě
prokázáno,
á á
že
ž podáním
á í léků
é ů na potlačení
č í
horečky preventivně způsobíme v imunitním systému zmatek
a chaos. Nejprve mu do těla vpravíme několik infekčních
nemocí (patogenů) současně a pak mu ihned dáme léky na
potlačení horečky t.j. dáme mu informaci – NEREAGUJ!
To je totální zmatek a chaos v imunitním systému!
Přestože tento výzkum byl otištěn již v r. 2009, do dnes je
běžnou praxí v pediatrických ordinacích podávání
antipyretik preventivně při nebo po očkování.

Očkování
TCM vs Homeopatie
1). Homeopatická konstituční příprava před očkováním
TCM – příprava pomocí akupunktury, stravy a bylin,
posílení energetické konstituce dítěte
2). Léčba již vzniklých vážných a dlouhodobých
negativních účinků vakcín – homeo mnohdy úspěšná
TCM – v našich podmínkách velmi náročná terapie
3) Homeo prevence (Konstituční léčba
3).
léčba, PC resonances)
TCM prevence - velmi dobré - známe škodlivinu
(horký toxin) - byliny odstraňující horký toxin ve vrstvě
krve

Homeopatie - možnosti
terapie - porovnání
1). Konstituční léčba (příprava) před očkovánímč
časově
ě náročné
á č é ale
l dobře
d bř fungující
f
jí í strategie
t t i
2). Léčba již vzniklých vážných a dlouhodobých
negativních účinků vakcín pomocí homeopatického
detoxu potencovanými vakcínami – nejefektivnější
postup co znám, mnohdy
hd velmi
l i úspěšný.
3). Prevence (PC resonances) – velmi úspěšný a
relativně jednoduchý postup pro omezení
dlouhodobých negativních účinků očkování

Homeopatie - možnosti
terapie - porovnání
4). Homeopaticky lze léčit i velmi malé děti, díky
povaze homeopatického
h
ti kéh léku
lék (v
( TCM obtížnější)
btíž ější)
5). Pro mnoho rodičů je homeopatie těžko
uchopitelná metoda, mnoho tatínků jí „nevěří“.
6). Prevence vedlejších účinků při očkování pomocí
homeopatie probíhá na mnohem jemnější úrovni
(méně materiálnější úrovni) než TCM. Proto je
pravděpodobné, že protilátky v těle navozené
očkováním, budou i po homeopatii přetrvávat.

Minimalizace vedlejších účinků
po očkování – skryté souvislosti
 Kdy Vám bude vesmír „pomáhat a fandit“, aby jste očkování

zvládli a neměli žádné dlouhodobé vedlejší účinky z očkování:
 Když veškeré rozhodování ohledně očkování uděláte pouze s
ohledem na zdravotní profit vašeho dítěte a tuto volbu uděláte
sami zaa sebe.
sebe
 To znamená, že jdu své dítě očkovat, protože to tak opravdu já
jako rodič cítím - jako pro něj dobré, důležité, že je to pro něj
v pořádku. Pomůže mu to, ochrání ho to. Nastavte si to tak při
očkování v sobě. Moje opakovaná zkušenost - pokud to tak
necítíte,
ítít neočkujte
čk jt (očkování
( čk á í pakk nedává
dá á smysl).
l)
 Neočkujte své dítě ve strachu, minimálně to přenášíte na něj a
ztěžujete mu to.
to I když to není jednoduché,
jednoduché je to důležité.
důležité

Minimalizace vedlejších účinků
po očkování – skryté souvislosti
 Pouze s ohledem na zdravotní profit vašeho dítěte to není,






pokud je vaše rozhodnutí očkovat motivováno:
aby vám ho vzali do školky, nebo školy v přírodě (to je vaše
téma, rozhodujete se kvůli reakci druhých, ne výhradně kvůli
zdravotnímu profitu svého dítěte)
aby jste neměli potíže s pediatrem, nebo hygienou (to je stejné
jako v předcházejících bodech, je to vaše rodičovské téma)
aby jste to nemuseli obhajovat před okolím (vaše téma, viz a))
protože mám o nějj strach (to
p
( je
j opět
p vaše téma,,
jednoznačně.) Je to váš strach, ne jeho zdravotní profit.
Velmi důležité (ale nelehké) je pořešit si svůj strach jako
rodič před očkováním svých dětí
dětí.

Minimalizace vedlejších účinků
po očkování – skryté souvislosti
 V dnešní době ve věku Vodnáře je velmi důležité být pravdivý a

autentický a takto také jednat a rozhodovat se.
 Dát své dítě očkovat by mělo být vaše společné vědomé
rozhodnutí, obou rodičů. Pak vám může být vesmír „nakloněn“
přijali jste jako rodiče sami za sebe volbu a zodpovědnost
zodpovědnost.
A o to pravděpodobně i hlavní vnitřní souvislost při naší
„očkovací hře“. Víc udělat nemůžete. Není moudré dávat své
dítě očkovat, protože to očekává někdo jiný (úředník, pediatr,
babička … ) a nechávat rozhodnutí a zodpovědnost na někom
jiném (stát).
(stát) Je pravděpodobné,
pravděpodobné že v tomto případě podporu
„nebes“ (jak to říkali dávní mistři čínské medíny) ztrácíte. A stát
a jeho úředníci vám dávají velmi jasně najevo (vůbec se tím
netají), že jeho jakoukoliv odpovědnost a pomoc za případné
poškození po očkování rozhodně očekávat nemůžete.

Očkování – TCM a homeopatie porovnání. PC resonances.
Prevence a terapie negativních následků
očkování.
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pozornost
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