
MOŽNOSTI HOMEOPATIE 
PŘI LÉČBĚ ROSTLIN:

Aktuních situace: 
- přesazování
- pomoc a podpora při klíčení
- po dlouhém suchu nebo 

silném slunci, kdy jsou 
rostliny popálené

- poranění

Vlivy prostředí:
- podpora výživy
- ošetření nedostatku minerálů 

v půdě
- léčba otrav kovy, hnojivy, 

herbicidy, chemtrailem či 
jiným spadem

Škůdci: 
- slimáci, plzáci
- červi, housenky 
- motolice, mšice a další hmyz a 

brouci
- viry, bakterie 
- nemoci vyvolané houbami, 

roztoči a další

PROČ HOMEOPATIE A 
PROČ SE DOTÝKAT MĚDÍ 

ZEMĚ

MOTTO:
DOTKNOUT SE ZEMĚ CITLIVĚ S 

ÚCTOU, PROSBOU A 
PODĚKOVÁNÍM

Toho můžeme dokázat 
homeopatickým přístupem i pomocí 
nářadí z mědi.

Voda: veškerý život je závislý na 
vodě, která může spojovat hmotu s 
duchem. 

Přes měď přestupuje energie člověka 
do celku. A díky ní můžeme nejsnáze 
vejít ve vztah k Zemi jako bytosti. 

Měď I homeopatie dovolí citlivý vztah 
člověka a Země, jsou to vynikající 
zprostředkovatelé vztahu k Zemi.

AGROHOMEOPATIE

Je homeopatická léčebná metoda 
určena k ošetření rostlin a půdy. 
Jedná se o přírodní a desítky let 
využívanou alternativou 
k současnému používání 
chemických preparátů a hnojiv. 

Tak jako u lidí lze homeopaticky 
ošetřit nejrůznější choroby a 
následky chorob a zásahů, lze i u 
rostlin ošetřit mnohé poruchy a 
potíže. Rostlinám můžeme pomoci 
regenerovat, vyléčit otravy a 
mnohá další.

Rostlinám i lidem budou často 
dokonce pomáhat i stejné léky.

Všichni můžeme být popálení 
sluncem, může nás trápit hmyz, 
plísně, viry a bakterie, nebo třeba 
nedostatek hořčíku. 

Léčit lze nejrůznější onemocnění 
způsobené vnějšími a vnitřními 
vlivy, akutními problémy, 
dlouhodobým oslabením či 
poruchami vstřebávání. 



Jiří Moravec

Mail: jirikmoravec@atlas.cz

TEL: 602640449

DÁVKOVÁNÍ 
HOMEOPATICKÝCH 

PREPARÁTŮ:

1 kapka do 200ml vody
nebo

5 kapek na 10l vody.
Důkladně protřepat

a pak stříkat na rostlinu, na její 
kořínky, případně použít jako 

zálivku po zasazení.

V případě škůdců opakování 
jednou za 3-4 měsíce. Jinak dle 

potřeby. 

Homeopatika skladujte v běžných 
teplotách, mimo přímé slunce a 

vlhko a mimo zdroje silných záření 
– tedy ne blízko telefonu, 

mikrovlnky, TV.

HOMEOPATIE
A ROSTLINY

       

Vladimíra Řeháčková

“V homeopatii vidím krásnou 
možnost jak pracovat energeticky 

v hmotném světě.”

Mail: 
vladimira.rehackova@gmail.com

TEL: 777042513

www.homeomedit.cz
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