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Érdekes módon a vírusokat nem tekintjük élő organizmusoknak, noha a természetben ők a 
legelterjedtebb biológiai ágensek, számuk tízszerese a baktériumok számának.ii A testünkben 
– és általában az ökoszisztémában – lévő vírusok túlnyomó többsége jótékony, vagyis nem 
okoznak betegséget, támogatják az egészséget és a más organizmusok közötti szimbiózist, és 
elősegítik a stabil ökoszisztémák folyamatos fejlődését. Megközelítőleg 38o trillióiii vírus 
található egy átlagos egészséges emberi szervezetben (összehasonlítva a mindössze 37 trillió 
emberi sejttel); számuk több mint 1030 csak az óceánokbaniv és több mint 1,7 millió azoknak 
a különböző vírusfajoknak a száma, melyeket már azonosítottak.v 

A vírusok nemcsak emberi kapcsolatok útján, hanem a légkörön keresztül is terjednek, ahol 
hosszú időn keresztül életképesek maradnak.vi 

Országhatárok, kerítések, falak és a karanténok nem akadályozzák meg a terjedésnek ezt a 
módját, mely által az egész földgömbön több mint 800 millió vírus hullik a légkörből egy 
négyzetméterre naponta, még a leginkább érintetlen fenyőerdőben is.vii 

A vírusok mellett 545 különböző bakteriális- és 168 különböző gombafaj terjed a ködben, a 
felhőkben és a „friss levegőben”.viii Ezen mikroorganizmusok koncentrációja megemelkedik, 
ahogy a levegő erősebben szennyeződik szmoggal, porral, füsttel és egyéb ember által 
okozott szennyező anyagokkal.ix 

A vírusok nélkülözhetetlenek az ember és a környezet egészsége és stabilitása számára.x A 
vírusok elenyésző száma kapcsolható az emberi betegségekhez, sokkal inkább a hosszú távú 
egészséghez járulnak hozzá. De azok számára, akik krónikus betegségben szenvednek vagy 
olyan gyógyszereket szednek, amik megzavarják a mikrobiom vagy az immunrendszert, még 
az általában jóindulatú vírusok is megnövelik a súlyos betegségek kockázatát.xi 

A vírusfertőzések határozottan hosszú távú egészségügyi előnyöket biztosítanak, különösen 
gyermekkorban, amikor elősegítik és serkentik az immunrendszer érését. Minél több az átélt 
akut alsó légúti fertőzés gyermekkorban (amely többnyire vírusosxii), annál alacsonyabb az 
asztma és az allergia kockázata később az életben.xiii 

Azoknál a gyerekeknél, akiknek vannak nagyobb testvérei, nagy családban nőnek fel és több 
akut vírusos fertőzésük volt,xivvalamint korai gyermekéveikben jártak óvodába és átestek 
több vírusos légzőszervi fertőzésen, jelentősen kisebb a kockázata annak, hogy autoimmun 
betegségük vagy 1-es típusú cukorbetegségük alakul ki.xv  

Számos betegségetxvi – köztük az atópiát, cukorbetegséget, szklerózis multiplexet – úgy 
tűnikxvii megelőz, ha a korai gyermekévekben találkoztunk vírusokkal. Ez a találkozás, és az 
akut fertőzés, melyet kiváltanak, úgy tűnik aktiválja az immunrendszerünket és hidat képez a 



vírusokhoz való alkalmazkodáshoz, a kiváltott gyulladásból való felépülésünkhöz, és az 
immunitáshoz – az egész életen át tartó védettséghez.xviii 

A vírussal való találkozás fontos szerepet játszik az immunrendszer kialakulásában és a 
krónikus betegségek megelőzésében.xix Csíramentes környezetben nevelt állatok 
szervfejlődése és immunrendszere jelentős károsodást mutat. 

A fokozott higiéniai gyakorlatot követő, például mosogatógépet használó háztartásokban 
nagyobb számban fordul elő az allergia és az autoimmunitás, mint azokban, ahol nem 
alkalmazzák ezeket.xx xxi A hagyományos gyógyszerek nélkül nevelkedő gyerekek között 
alacsonyabb a rhinokonjunktivitis, az atópiás ekcéma és az atópiás szenzibilizáció, mint 
hasonló életkorú társaiknál.xxii xxiii 

A vírusos fertőzések megítélése szempontjából fontos jelzés, hogy ezek a hosszú távú 
előnyök nem jönnek létre, ha a gyermekkorban a gyakori fertőzéseket antibiotikumokkal 
kezelik – ami általános gyakorlat az amerikai családoknál.xxiv 

Egészséges állapotban minden emberben sokféle jóindulatú krónikus „vírusfertőzés” zajlik.xxv 
Ezeknek a vírusoknak elenyésző része képes emberi betegséget okozni, a legtöbben 
tartós/állandó szimbiózisban élnek az immunrendszerrel és a mikrobiommal.xxvi xxvii Nem 
meglepő, hogy a vírusfertőzéseket környezeti tényezők is kiválthatják, különösen a 
mikrobiomot megzavaró, az immunrendszert elnyomó terápiák. 

A vírusok fontos szerepet játszhatnak betegségek megelőzésében, hiszen például bizonyos 
állapotok kezelésére is használják őket: a herpesz szimplex vírusnak (HSV) való kitettség 
visszafordítja melanomátxxviii és több megfázásért felelős vírussal (közéjük tartozik a 
koronavírus) kezelik a hólyag,-xxix agy-xxxés emlőrákot.xxxi 

Bizonyos vírusokkal való természetszerű találkozásunk az élet során fontos szerepet játszhat 
ezeknek az állapotoknak a megelőzésében, az azonban bizonyos, hogy még több kutatás 
szükséges a vírusok előnyös hatásainak a bizonyítására. 

Bizonyos vírusok akkor válnak betegséget okozóvá, ha az immunrendszer elnyomott vagy a 
mikrobiom megzavart. Az antibiotikumok megzavarják a bélflóra egyensúlyát (diszbiózis), 
ezáltal a 2-es típusú herpesz vírus (HSVII) halálossá válhat.xxxii 

A megzavart bélflóra egyensúly előidézheti, hogy a humán papilloma vírus (HPV) 
kommenzalistábólxxxiii patogénné válva méhnyakrákot okozzon.xxxiv Normális esetben 
mindkét vírus jóindulatú szimbiózisban él a testben, nem okoznak betegséget. Amikor a 
mikrobiom egyensúlyát veszti (általában gyógyszerektől) az ökológiai egyensúly felborul és a 
normálisan szimbiózisban élő organizmusok kórossá válnak. Ez lehet a rendkívül súlyos 
COVID 19 esetek hátterében az egyik mechanizmus, amikor az immunrendszer működése 
sérült. Egészséges embereknél a vírus enyhe tüneteket okoz, de egy gyenge 
immunrendszerrel (vagy bélflórával, mikrobiommal) rendelkező embernél a vírus sokkal 
súlyosabb betegségekkel jár. 

 



Sok vírusnál kimutatták, hogy kulcsfontosságú szerepet töltenek be az immunrendszer 
fejlődésében, és hiányuk hosszú távú egészségügyi problémákat képes okozni: például ahol 
az anyák (a terhesség idejéig) nem estek át rubeola vagy coxsackie B fertőzésen, ott az 
utódoknál jelentősen nagyobb a kockázata annak, hogy autoimmun betegségük fejlődik ki, 
ide értve az 1-es típusú cukorbetegséget is.xxxv 

Herpesz-, citomegalo- és Epstein Bar vírussal megfertőzött egerek védettek lettek a Listeria 
monocitogenes (amely gasztroenteritiszt és agyi fertőzéseket okoz) és a Yersinia pestis 
(amely a bubópestist okozza) bakteriális fertőzésektől.xxxvi 

A vírusok nemcsak az evolúció kulcsfontosságú tényezőinek tekinthetők a bolygó összes 
organizmusa számára, de a legtöbb vírus gyorsan adaptálódik is a gazdaszervezetéhez,xxxvii és 
idővel hajlamos lesz kevésbé virulenssé és szimbiotikusabbá válni.xxxviii 

Egy sikeres vírus inkább adaptálódik gazdaszervezetéhez (és nem pusztítja el azt), azáltal, 
hogy eléri a „metasztatikus egyensúlyi” állapotot és kommenzalistává vagy szimbiotikussá 
válik.xxxix 

A COVID19 koronavírus is átesett mutációkon és legalább két különböző formában volt 
kimutatható: az egyik agresszívabb, a másik kevésbé.xl 

A környezeti tényezőktől függően (különösen orvosi beavatkozástól) ez az adaptációs 
folyamat ellenkező irányba is elmozdíthatja a vírusokat: ekkor ellenállóbb és agresszívabb 
formát ölthetnek. Ilyenkor a vírus fejlődése a baktériumokhoz hasonló mintát követ, amikor 
azokat antibiotikummal kezelik: ellenállóvá válnak – és ez gyakran jár agresszívabb és 
fertőzőképesebb működéssel. 

 

A vírusok (ahogy a baktériumok is) nélkülözhetetlen összetevői minden élő rendszernek, 
szükségesek mind a környezet és az emberi mikrobiom számára. Az egészség feltétele, hogy 
állandóan találkozzunk és alkalmazkodjunk ezekhez az organizmusokhoz. 

Az a hagyományos orvosi-gyógyszerészeti megközelítés, amely antibakteriális és antivirális 
kezelést alkalmaz, nem veszi figyelembe ezeknek az organizmusoknak az ember 
egészségében és az immunrendszer fejlődésében betöltött jelentős szerepét. 

Ennek a megközelítésnek az egyik legszembetűnőbb eredménye a krónikus gyulladásos 
betegségek elterjedtsége, ami a modern gyógyszerfüggő társadalmakat sújtja. A COVID19 
olyan organizmus, ami kihasználja az ennek a megközelítésnek révén kialakuló biológiai rést 
a népesség egy rendkívül sebezhető részében. Ez a társadalom által elfogadott és 
alkalmazott kezeléseknek egy teljesen kiszámítható, hosszú ideje előre látható eredménye. 

 

Most leginkább egy olyan hatásos gyógyító rendszerre van szükség, amely a meggyengítő 
kezelések helyett az immunrendszer alkalmazkodó képességét és a mikrobiom sokféleségét 



támogatja ahelyett, hogy meggyengítené az immunrendszert és arra kényszerítené az 
organizmusokat, hogy fertőzőbbé és agresszívebbé váljanak. 

A homeopátiában adott az a kezelési módszer, ami sokkal inkább az alkalmazkodó 
egészséget segíti, mint az antibiózistxli. 
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