Homeopatický software Homeo
Napsal uživatel vilcakul

V sobotu nám na semináři Philipa Baileyho byl představen nový homeopatický software
HOMEO firmy Alternativa. Pokusím se Vám trošku přiblížit tento "fantastický" software, který mě
zarazil svým obsahem i cenou. Pro majitele softwaru Kent je poskytnutá "výhodná" sleva při
přechodu na nový software.

http://www.youtube.com/watch?hl=cs&v=5YBPHZCIk4k

Z mého pohledu celý nový software Homeo vypadá jako bych si chtěl koupit své homeopatické
knihy ještě jednou v elektronické formě. Zarazil mě i obsah tohoto softwaru, který se mi zdá v
některých sekcích neadekvátní. V prospektu věnovanému programu Homeo je nabízeno v plné
verzi 6 repertorií, ale ve skutečnosti se jedná o 5 repertorií, protože Terapeutický index je
součástí Boerickovi Materie medicy s repertoriem. Takže se vlastně jedná o jednu knihu, která v
tomto programu tvoří hned dvě položky v modulu Repertorií a jednu v modulu Materie medica.
Přesto najdete v tomto programu i něco nového, což je Reverzní materie medika, která
porovnává léky mezi sebou. Nejvíce snad zaujala funkce Refence, která po zadání klíčových
slovních spojení či výroků pacienta, vyhledá zadané hesla v celém rozsahu MM a Repertoriích
a výsledek pak znázorní vytvořením repertorizační tabulky s návrhem léku. Chybou této funkce
je to, že se nedá nijak rozšiřovat, v tomto případě si Alternativa nechala "otevřená zadní vrátka",
aby mohli program rozšiřovat o dobře placené upgrady.
V porovnání s programem Kent software Homeo dostal úplně nový kabát, některé funkce jsou
známé z programu Kent, jen jsou jinak dizajnově řešeny. Při porovnání obsahu obou programu
v plné verzi je v programu HOMEO přidán v sekci Repertorií - W. a O. Boericke, Homeopatické
repertorium terap. index; Homeopatické repertorium pocitů a vjemů od Herberta Robertse;
Repertorium střevních nosod Russella Malcolma. V sekci Materie medik najdete k dobru MM
Robina Murphyho; Klíčové a potvrzující symptomy homeopatické MM od R. Morrisona;
Nejužitečnější léky a symptomy homeopatické MM E. B. Nashe; Střevní nosody Russella
Malcolma a Carcinosinum od Philipa Baileyho.
Teď následuje sekce, která se podle mě nejvíce nepovedla autorům tohoto softwaru, a to
funkce Knihy o metodě. Nápad sám o sobě není špatný, problém je s jeho náplní, určitě bych
do této sekce nezařadil literatutu o autopatií, ani homeopatickou první pomoc. Organon je zde
správně, tak i Přednášky o homeopatické léčbě od J. T. Kenta, ale já bych na místě autorů
určitě vložil do této sekce následující literaturu: Hubbard-Wrightová, E.: Rychlý kurz
homeopatie; Watson, I.: Průvodce metodami homeopatické léčby; Vithoulkas, G.:
Homeopatická věda; Dr. M. Blackieová: Homeopatie - královská léčba. Najdete zde i malý
spisek od G. Millera o "Vztazích homeopatických léků", ten je v knižním vydání také součástí
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"Klíčových symptomů homeopatické Materii medicy" od H.C.Allena a nacházel se i v programu
Kent.
Dalším aspektem je cena programu, která je v kompletní verzi nižší než program Kent, který
měl méně funkcí, méně obsahového materiálu a řekněme si na rovinu, že v něm bylo i hodně
chyb. Cena programu Kent v plné verzi byla okolo 28 000 Kč, nový software HOMEO stojí jen
22 900 Kč, z čehož je vidět, že cena programu Kent byla značně přemrštěná. Teď se vrátím k
výhodné slevě při přechodu z programu Kent na program HOMEO, v plné verzi zaplatíte ještě
navíc 13 900 Kč, což je o 9 000 Kč méně než nová verze Profi. Mě jako uživatele celá sranda
bude stát se zakoupenou kompletní verzí Kent s upgradem na nový software HOMEO něco
okolo 40 000 Kč. Ve srovnání s ostatními homeopatickými programy, které jsou bohužel
většinou v angličtině, v této ceně dostanete kompletní program Radar 10.5 (Master Package) a
ještě si můžete dokoupit několik modulů. Takže mezi novými homeopatickými programy
bychom se dostali k celkem slušné verzi programu, který obsahově i funkčně předčí program
HOMEO. Nedostatkem této úvahy je jenom naše neznalost angličtiny, čímž budeme nuceni
používat homeopatické softwary v češtině: Kent; HOMEO a Mercurius.
Program HOMEO bude na trh distribuován ve třech verzích: Homeo Start (Kentovo
Repertorium; Homeopatická MM Boericke; Jiří Čehovský: Homeopatie víc než léčba) za 7 900
Kč nebo 4 900 Kč pro uživatelé Kenta. Verze Homeo Basic bude mít navíc (Syntetické
repertorium a Homeopatickou MM od Robina Murphyho; Allen, H.C.: Klíčové symptomy
homeopatické materie mediky; Nash, E.B.: Nejužitečnější léky v homeopatické terapii; J.
Čehovský, Autopatie, cesta k tělesné a duševní harmonii a Organon léčebného umění od
Samuela Hahnemanna) za 15 900 Kč nebo za od 9 900 až 12 900 Kč podle zakoupené verze
Kenta. Verze Homeo Profi bude obsahovat všechny už dříve vzpomínané materiály za 22 900
nebo od 13 900 do 19 900 Kč podle zakoupené verze Kenta.
Další informace najdete na serveru homeopatie.cz nebo na seminářích konaných v letošním
roce. Je už na Vás jak se rozhodnete a či si tento software pořídíte nebo ne. :-)
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