Αγαπητοί φίλοι
Σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε καλό για τη νέα χρονιά που ήδη ξεκίνησε,
καθώς και την εδραίωση μίας ολοκληρωμένης υγείας, τέτοιας που να ευνοεί
την πνευματική εξέλιξη. Σε αυτό το σκοπό συμβάλλει και η Ομοιοπαθητική
Ιατρική, υπό την προϋπόθεση όμως, της ορθής εξάσκησής της. Είναι
σημαντικό να γνωρίζουν οι ασθενείς , ότι η χορήγηση σκευασμάτων που
περιέχουν πολλά ομοιοπαθητικά φάρμακα μαζί, είναι τελείως ενάντια στις
βασικές αρχές της Κλασικής Ομοιοπαθητικής και έχει σαν αποτέλεσμα την
δυσφήμιση ουσιαστικά αυτής της θαυμαστής θεραπευτικής μεθόδου, λόγω
των ανεπαρκών αποτελεσμάτων. Η τήρηση της αρχής της χορήγησης του
ενός φαρμάκου, διαφορετικό για κάθε ασθενή αλλά και σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, μας επιβεβαιώνει καθημερινά στο ιατρείο τα ουσιαστικά
θεραπευτικά αποτελέσματα της Ομοιοπαθητικής, προς όφελος της υγείας των
ασθενών.
Σας στέλνουμε το παρόν ενημερωτικό δελτίο με πολλά ενδιαφέροντα θέματα.
Mε εκτίμηση
Οι ιατροί
Σπύρος Κυβέλλος
Λεωνίδας Βελλόπουλος

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με τίτλο:
"Αλγολογία" ο Κος Κυβέλλος δίδαξε τους
μεταπτυχιακούς σπουδαστές για την συμβολής της
Ομοιοπαθητικής στον χρόνιο πόνο. «Η συμβολή της
ομοιοπαθητικής στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου»
Διδασκαλία Ομοιοπαθητικής για τον χρόνιο πόνο στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ¨Αλγολογία"
• Η συμβολή της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, στην πνευματική
μας εξέλιξη, απελευθερώνοντας τον οργανισμό από τις
επίκτητες ιδιοσυγκρασιακές επιβαρύνσεις , περιγράφεται σε
βάθος , στη ραδιοφωνική συνέντευξη του ιατρού
Ομοιοπαθητικής Σπύρου Κυβέλλου, στον δημοσιογράφο Στέλιο Ελληνιάδη,
την οποία μπορείτε να ακούσετε εδώ:
Ραδιοφωνική συνέντευξη Σπύρου Κυβέλλου στον Στέλιο Ελληνιάδη
• Το κλάμα ως μηχανισμός ομοιόστασης για τον ανθρώπινο
οργανισμό. Ένα εξαιρετικό άρθρο του ιατρού
Ομοιοπαθητικής Λεωνίδα Βελλόπουλου, που αναδεικνύει
και την έλλειψη κατανόησης της σημαντικότητας του
αυτορρυθμιστικού μηχανισμού του οργανισμού μας. Από το «Δεν πρέπει να
κλαίς» προς στο παιδί, μέχρι το «Δεν μπορείς να κλάψεις» μέσω του χημικού
αντικαταθλιπτικού, στον ενήλικα, η καταστολή αυτή στοιχίζει στην πνευματική
εξέλιξη του ανθρώπου. Δείτε το άρθρο εδώ: Το κλάμα ως μηχανισμός
ομοιόστασης για τον άνθρώπινο οργανισμό
• Η εποχική εαρινή αλλεργία ταλαιπωρεί χιλιάδες
ανθρώπους, με συμπτώματα που απαιτούν συνεχή χρήση
αντιισταμινικών χημικών φαρμάκων με αρκετές
παρενέργειες. Η σημαντική συμβολή της Ομοιοπαθητικής
στην θεραπεία της εποχικής εαρινής αλλεργίας περιγράφεται στο άρθρο
αυτό:
Η συμβολή της Ομοιοπαθητικής στις εαρινές αλλεργίες

• Στίς εικόνες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε τον
τρόπο που ο οργανισμός θεραπεύει τις δερματικές βλάβες
της ψωρίασης, μέσω της Ομοιοπαθητικής θεραπείας, με
πορεία από μέσα προς τα έξω, όπως ακριβώς θεραπεύεται
και ο ανθρώπινος οργανισμός σαν σύνολο.
Psoriasis lesions are healed with homeopathy according to Hering's law of
direction of cure
• Τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια λειτουργίας
του Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής στον
Πειραιά έχει αναπτυχθεί η δυνατότητα
παρακολούθησης περιστατικών απο την επαρχία αλλά και το εξωτερικό υπο
την μορφή τηλεδιασκέψεων. Η πραγματοποίηση συνεδριών υπο αυτή την
μορφή εξασφαλίζει στους ασθενείς εκείνους , οι οποίοι δεν μπορούν να
παρευρίσκονται άμεσα στον χώρο , την δυνατότητα εφαρμογής της σωστής
Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα την
υποστήριξη που έχουν όλοι οι ασθενείς μας μέσω του τηλεφωνικού μας
κέντρου. Υποχρέωση των ασθενών είναι η προσκόμιση των εργαστηριακών
εξετάσεων που μπορεί να ζητηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε εδω:
Επικοινωνία με το Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής
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