občasník o homeopatii v živote a živote s homeopatiou

Ako prežiť VIANOCE
BLÍŽI SA ČAS VIANOC, A ABY SME ICH MOHLI PREŽIŤ ČO NAJHLBŠIE,
alebo aby sme poéziu Vianoc nemuseli vymeniť za prózu väčších starostí a bolestí,
prijmite ako darček niekoľko užitočných vianočných predpisov.
COFFEA 30CH: Vaše dieťa nemôže
od rozrušenia, že príde Ježiško, zaspať
a vy musíte ešte toľko spraviť. Dajte mu
1–3 dávky po hodine. 1 dávka je 1 guľka.
SEPIA 30CH: Ak máte pocit, že sa
o každého v rodine staráte a už nemôžete ďalej. Nikto vám nepomáha a vy
upratujete a upratujete. Ten pohyb pri
upratovaní vám trochu zlepšuje náladu,
ale aj tak by ste ich najradšej všetkých
vyhodili z domu, samozrejme len v predstavách. Milujete svoju rodinu, ale teraz
ste len podráždená, kričíte na nich a potom máte z toho výčitky svedomia. No
tento scenár sa na druhý deň opäť opakuje. Pohyb vám náladu trochu zlepší.
Môže to byť pohyb v zmysle dôkladného
upratovania, lebo nikto nevie tak dobre
upratať ako vy. No aj tak z toho upratovania nemáte dobrú náladu. Alebo to môže
byť pohyb v zmysle rýchlej prechádzky
či aerobiku. Vtedy sa máte trochu lepšie
a vraciate sa domov s predsavzatím, že
už nebudete na nich tak kričať. No len
čo otvoríte dvere, už vás niečo vytočí. Ste
nešťastná zo seba, ale aj z nich, že nerobia
veci tak, ako majú, lepšie povedané tak,
ako si to vy predstavujete. Je to vyhorená
matka, ale aby vám liek Sepia pomohol,
musia sedieť vyššie popísané príznaky.
Veľmi často je to dobrý liek nielen pre
matku detí v puberte, ale aj pre vyhorené
mamičky na materskej dovolenke. Liek si
podáte 1–3 dávky denne po dobu 3 dní.
IGNATIA 30CH: Je to dobrý liek, ak

vás niečím niekto v rodine sklame alebo
sa ostro pohádate. Vy ste z toho rozrušení, vzdycháte a plačete. Môžete cítiť
aj hrču zo sklamania v hrdle. Dajte si
1–3 dávky lieku a hneď vám bude lepšie
a možno aj do skoku.
SILICEA 30CH: Ak náhodou ešte
máte kapra na Štedrú večeru a niekomu
sa zapichne kosť do krku, neutekajte na
pohotovosť, ale dajte mu hneď 1 guľku
každých 15 minút (zhruba 4–6 dávok),
pokiaľ kosť nevyjde z krku sama. A ona
určite vyjde, mám overené skúsenosti.
NUX VOMICA 30CH: Ak ste sa
prejedli ozaj fantastickej kapustnice
a mastných jedál, je vám veľmi ťažko,
až na zvracanie a trochu zima, dajte si
1 guľku každú hodinu po dobu jedného
dňa. Tento liek si v rovnakom dávkovaní
môžete dať, aj keď ste si vypili viac vianočného punču, ako vaša hlava znesie,
a máte „úžasnú“ opicu.
PULSATILLA 30CH: Ak ste jednoducho museli ochutnať zo všetkého, čo
doma máte, piate cez deviate, korunovali ste to ešte jednou porciou majonézového šalátu navyše a teraz je vám naozaj
zle. Jediné, čo vám pomáha, je čerstvý
vzduch a objatie či podpora blízkeho človeka. Vtedy si dajte tento liek v dávkovaní ako Nux vomica. Objatie a podporu
blízkych si dávkujte počas celých Vianoc.
Naozaj to pomáha, a nielen na ťažký žalúdok. Aj s tým mám dobré skúsenosti.

Ale je možné, že nemáte blízkych na
objatie, alebo vám niekto z rodiny chýba.
Vtedy vám môže pomôcť NATRUM
MURIATICUM 30CH: V obraze tohto
lieku je smútok, no nie je to smútok,
ktorý sa prežíva tak dramaticky ako pri
Ignatii. Skôr je to smútok, ktorý máte
v duši, a nemôžete o tom hovoriť. Môže
to byť smútok, pretože sa vaše dieťa tak
veľmi zmenilo, poprípade odišlo na
sviatky z domu či vyletelo z hniezda.
Dôležité je, že človek, ktorý potrebuje
tento liek, nechce utešiť. Jediné, čo mu
trochu uľaví, je to, že veľa vzdychá,
ale ak niekto k nemu príde a chce mu
pomôcť, tak ho odoženie alebo len mlčí.
Je to dobrý liek aj pre osamelých ľudí,
pre ktorých Vianoce bývajú najťažším
sviatkom v roku. Skúste im, ak si nechcú
vziať liek, nakvapkať rozpustenú guľku
vo vode (tak cca 10–20 kvapiek) na
rohožku. Možno sa tieto sviatky budú
cítiť lepšie a menej osamelo.
Jedna dávka je jedna guľka. Ak sa ani
po piatej dávke necítite lepšie, potrebujete iný liek a odporúčam, aby ste išli za
klasickým homeopatom.
NEBOJME SA NAHLAS ČO NAJČASTEJŠIE HOVORIŤ „MÁM ŤA
R ÁD…, MILUJEM ŤA…, ĽÚBIM
VÁS…“ PRAJEM VÁM VEĽA OBJATÍ,
VEĽA PRIJATIA A LÁSKY NIELEN
POČAS SVIATKOV.
POŽEHNANÉ VIANOCE
A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK HOCI AJ
NA SEBAPOZNÁVANIE !
(Prevzaté z časopisu Vitalita, december 2013
a december 2014 z článkov Dr. Jany Kolenovej
hlavného lektora kurzu Domáca homeopatia a
odborného garanta Homeopatických Zvestí.)
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História homeopatie sa odkrýva

a homeopatia

Ešte hádam je dáky duch na svete,
ktorý má myseľ, srdce otvorené,
svetu ktorého ešte preniknete,
ktorého srdce za tým všetkým horí,
čo nosí pečať veľkosti pokory.
(Janko Kráľ: Strom nesmrteľnosti)

Homeopatia na Slovensku dnes. Na jednej strane používaná a úspešná. Avšak na
strane druhej považovaná za niečo nedôveryhodné, placebo, hazard, možno mágiu – väčšinou ani nie tak z vlastnej skúsenosti, ale preto, že to tak niekto povedal.
Komu a čomu máme načúvať? Tentokrát dejiny prehovárajú a nútia nás zamyslieť sa.

História – učiteľka života
„Historia magistra vitae.“ – „História je učiteľkou života,“ povedal
Cicero. Čomu nás chce naučiť história homeopatie? Dozvedáme sa z nej,
že homeopatia je na Slovensku úzko
spätá s azda najvýznamnejšou érou
dejín a formovania slovenského národa, so štúrovcami. Súputníci Ľudovíta Štúra a jeho pokračovatelia
homeopatiu veľmi dobre poznali
a využívali, ako sa môžete dočítať
v článku História homeopatie na Slovensku z minulého čísla časopisu. Je
to náhoda? Je náhoda, že generácia,
ktorá sformovala moderný slovenský
národ, jeho jazyk, vytiahla na svetlo
sveta jeho kultúru, jeho vlastné sily,
generácia, ktorá chcela zušľachtiť
prostý ľud a ktorá bola elitou a hybným duchom vtedajšej doby, rozšírila
na našom území aj homeopatiu? Jej
minulosť na Slovensku sa skladá po
malých kúskoch, tak ako štúrovci po
kúskoch kedysi skladali dávnu históriu nášho národa, aby dokázali jeho
svojbytnosť a aby sme sa do budúcna
mali o čo oprieť. A práve o jednom
takom čriepku, veľmi zaujímavom,
si môžete prečítať v tomto článku.

Ctiboh Zoch
Ctiboh Zoch (1815 – 1865)
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Archívnu zmienku o homeopatii sme
dostali od účastníčky nášho homeopa-
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tického kurzu v Bratislave, pani Martiny,
ktorej rodinná história siaha k národnému buditeľovi, jednému z iniciátorov
a trvalému obhajcovi slovenčiny, neskoršie farárovi v Jasenovej na Orave Ctibohovi Zochovi (1815 – 1865). O tomto
evanjelickom farárovi sa toho možno
nevie bežne veľa, ale pritom bol veľmi
významnou osobnosťou štúrovského obdobia. Aby sme si plne uvedomili, o koho
sa vlastne jednalo, pozrime sa najprv na
dôležité udalosti z jeho života, udalosti
a počiny, o ktorých sa dá dočítať v každej
učebnici národných dejín.
Študoval okrem iných škôl aj na lýceu
v Bratislave, kde sa spriatelil s Ľudovítom Štúrom a kde vstúpil do Spoločnosti reči a literatúry českoslovanskej,
ktorej bol aktívnym členom. Zúčastnil
sa aj na slávnej schôdzke štúrovcov na
Devíne, ktorá sa kvôli úradom musela
udržať v úplnej tajnosti, kde predniesol aj svoju báseň, a kde Ľudovít Štúr
vyzval zúčastnených k práci pre ľud
a národ. Tu aj prijal meno Ctiboh (jeho
pôvodné meno bolo Timoteus). Pôsobil ako farár v Jasenovej na Orave, no
neustále bol v styku so všetkými staršími i štúrovskými vzdelancami. Bol
spoluzakladateľom prvého slovenského
celonárodného spolku Tatrín, ktorého
cieľom bolo zveľaďovanie kultúrneho
života a vzdelávanie Slovákov. V roku
1846 napísal obranný spis „Slovo za slovenčinu”, ktorý však kvôli cenzúre nemohol v tom čase vyjsť tlačou, a publikoval články v prvých Slovenských
národných novinách a v ich prílohe Orol
tatranský. Za svoje národné a protimaďarizačné aktivity bol prenasledovaný,
väznený, odsúdený na smrť, avšak nakoniec oslobodený. Zúčastnil sa prakticky každého slovenského kultúrneho
a politického pohybu svojej doby ako
významný činiteľ, napr. aj najväčšieho
stretnutia zástupcov slovenského národa v Martine v roku 1861, kde bolo
prijaté Memorandum slovenského národa, ktoré bolo až do roku 1918 základným štátoprávnym a politickým
programom Slovákov. Patril k popredným zakladateľom a členom výboru
Matice slovenskej.

List synom
Ctiboh Zoch s manželkou Annou
mali štyri deti – Ivana Branislava, Cyrila, Pavla a Stanislava. A práve z vetvy
Stanislava Zocha pochádza ako priamy
potomok pani Martina. O históriu svojej
rodiny sa aktívne zaujíma a veľmi ju prekvapilo, keď pri skúmaní korešpondencie svojich predkov natrafila na list, kde
sa spomína aj homeopatia. V tom čase
už chodila na seminár Domáca homeopatia a o tom, že by jej predkovia mali
niečo dočinenia s homeopatiou, nemala
ani tušenie. Je preto veľmi zaujímavé, že
aj ona si rovnako ako jej predchodcovia
našla k nej cestu.
Poskytla nám list, ktorý 31. októbra
1865 písal Ctiboh Zoch svojim synom
Pavlovi a Stanislavovi, ktorí v tom čase
študovali na gymnáziu v Revúcej. Píše
sa v ňom:

„Čo sa tvojej chorej ruky týka,
Palko môj, teda na každý pád sa
daj liečiť homeopatične pánu Holubovi. Choď k nemu a oznám mu
mojím menom prosbu, že by ťa
vzal do kúry, ja – čo bude potrebné
– vďačne zaplatím za lieky, ba budem i sám písať jemu a požiadam
ho o to. Zdravie je nadovšetko.“
Čo všetko môžeme z tohto krátkeho úryvku vyčítať? Napríklad to, že
sa v ňom spomína Jozef Kvetoslav Holub, homeopat a pedagóg prvého slovenského gymnázia v Revúcej, na ktorom
Zochovi synovia študovali. Jozefa Kvetoslava Holuba sme spomínali aj v článku
História homeopatie na Slovensku a tu
máme o jeho pôsobení autentický dôkaz. Homeopatiu asi vedel používať na
veľmi dobrej úrovni, keďže otec Ctiboh
Zoch posiela syna automaticky za ním.
Zároveň si treba uvedomiť, že Holub bol
učiteľom v Revúcej a jeho homeopatická
činnosť bola verejne známa. Ak by praktizoval niečo, čo by študentom škodilo,
určite by mu nebolo dovolené v činnosti
pokračovať. Z listu je však zrejmé, že bol
v tejto oblasti naozaj uznávaný. Možno

ešte pripomenúť, že gymnázium v Revúcej vzniklo ako prvé z troch slovenských gymnázií (v roku 1862) a päť rokov bolo na území dnešného Slovenska
jediné svojho druhu, kým nevznikli ďalšie dve slovenské gymnáziá. Ťažko by sa
dalo predpokladať, že by si mohlo dovoliť
niečo, čo by poškodilo jeho meno, keďže
bolo ostro sledované župnými aj vládnymi úradmi, ktoré len čakali na príležitosť, ako ho zatvoriť. Spôsob, akým sa
o homeopatii v liste píše, jasne napovedá,
že liečiť sa pomocou homeopatie muselo
byť pre Zocha niečo samozrejmé, ba dokonca veľmi dobré. Syn Pavol sa má „na
každý pád“ liečiť „homeopatične“. Je vysoko nepravdepodobné, že by natoľko
vzdelaný, premýšľajúci a rozhľadený, verejne činný človek, farár, odporúčal pre
svojho syna niečo nedôveryhodné, placebo, hazard alebo mágiu. Homeopatia
sa tu navyše spomína ako liečba prvej
voľby. Otec je ochotný za liečbu „vďačne“
zaplatiť, koľko bude treba. Mohol teda
rovnako zaplatiť u klasického lekára.
On o tom však ani neuvažuje a automaticky syna posiela za pánom Holubom,
čo svedčí o jeho dôvere k homeopatii,
ako aj k homeopatovi. „Zdravie je nadovšetko,“ píše Ctiboh Zoch a posiela nám
tým do prítomnosti odkaz, že homeopatia musela byť v tom čase a v kruhoch,
v ktorých sa pohyboval, hodnovernou,
právoplatnou, plnohodnotnou a účinnou
liečbou. A tie jeho „kruhy“, ako možno
vyčítať zo životopisu, boli spoločenstvom
tých najvýznamnejších osobností vtedajšej doby na našom území.
Čo k tomu dodať na záver. Už v minulom čísle sme v článku História homeopatie na Slovensku písali o tom, že osobnosti štúrovského obdobia homeopatiu
využívali, teda ju aj predpisovali, aj sa
pomocou nej liečili (napr. Jozef Miloslav
Hurban). Možno len vysloviť prianie,
aby sme dokázali načúvať hlasu minulosti, pochopiť súvislosti a prepojiť ich na
dnešný život. Aby bolo čo najviac tých,
ktorí majú myseľ a srdce otvorené, ako
nás vyzýval svojou básňou Janko Kráľ,
a ktorí chcú v pokore skúmať a objavovať pravdu.
Tatiana Pukančíková
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Vo Veľkej Británii žije jedna rodina, ktorá homeopatom dôveruje – a to už niekoľko
desaťročí. Hovoríte si, no a? Veď jedna lastovička jar nerobí a čo tam po nejakej britskej rodine. Takých „alternatívno-uletených“ rodín máme už aj na Slovensku celkom
dosť. Ale predstavte si, že oni nie sú známi a uznávaní len v Británii, ale po celom
svete. Volajú sa Windsorovci a je to anglická kráľovská rodina. A nielen to. Keďže homeopatiu naozaj používajú a liečia sa pomocou nej, sú aj patrónmi homeopatickej
nemocnice v Londýne, ktorá nesie vďaka nim prívlastok kráľovská.
Anglická kráľovná Alžbeta II. sa v tomto roku stala najdlhšie vládnucou hlavou štátu
na svete (63 rokov). Španielsky denník El Mundo pri tejto príležitosti uverejnil článok,
v ktorom prináša svojich desať dôvodov dlhovekosti kráľovnej, a medzi nimi aj to, že
sa lieči homeopaticky a vždy všade cestuje so svojou homeopatickou lekárničkou.
Rovnako neúnavným zástancom alternatívnej medicíny je aj jej syn Charles. Prečo
asi? A ako je to teda s tou homeopatiou? Je to šarlatánstvo alebo kráľovská liečba?
Poďme poodhaliť históriu Kráľovskej londýnskej homeopatickej nemocnice (dnes nazvanej Kráľovská londýnska nemocnica pre integrovanú medicínu), ktorú v roku
1849 založil Dr. Frederick Foster Hervey Quin, a nahliadnime trošičku do toho, prečo
si anglickí šľachtici homeopatiu obľúbili.

Frederick Foster Hervey
Quin

Frederic Foster Hervey Quin (1799 – 1878)
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Dr. Frederick Foster Hervey Quin
bol anglický šľachtic, ktorý začiatkom 19. storočia vyštudoval medicínu v Edinburghu. Bol dokonca poverený stať sa aj lekárom Napoleona
na Sv. Helene, ale skôr, než stihol
funkciu prevziať, Napoleon zomrel.
V roku 1823 ho slávny anglický básnik romantizmu Lord Byron požiadal, aby ho sprevádzal ako jeho lekár
na ceste do Grécka, ale Quin musel
ponuku zo zdravotných dôvodov odmietnuť. Mal tesné styky s anglickou
aristokraciou a bol aj osobným lekárom princa Leopolda Sasko-cobursko-saalfeldského (strýka anglickej
kráľovnej Viktórie), ktorý sa stal neskôr prvým belgickým kráľom Leo-

Prvá budova Londýnskej homeopatickej
nemocnice
poldom I. Tým sa zaradil do kráľovskej domácnosti a ešte viac prenikol
do aristokratických kruhov. Preto sa
neskôr práve vďaka nemu homeopatia rozšírila medzi šľachtické rodiny
a aj v anglickej kráľovskej rodine. Dr.
Quin neudržiaval čulé kontakty len
s aristokratmi. Medzi jeho osobných
priateľov patril aj Charles Dickens.
Quin bol aj krstným otcom jedného
z Dickensových detí.
V roku 1824 sa prvýkrát stretol
s homeopatiou a rozhodol sa ju preskúmať, aby k nej zaujal stanovisko.
Neskôr sa vyjadril, že bol veľmi sklamaný, keď o tejto téme diskutoval
s uznávanými odborníkmi medicíny,
a to najmä preto, že nikto z kritikov
homeopatie tento systém v skutočnosti nevyskúšal, experimentálne
neoveril, nečítal žiadne Hahnemannovo dielo. V liste priateľovi nakoniec skonštatoval, že „nie je možné
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prikladať váhu názorom, ktoré spočívajú na predsudkoch získaných z predošlého vzdelania“.
Dr. Quin mal dosť chatrné zdravie,
sužovali ho bolesti hlavy a pľúcne
problémy. Čoskoro potom, ako sa začal zaujímať o homeopatiu, sa u neho
opäť raz objavil zápal pľúc, tentoraz
však veľmi silný. V korešpondencii
ho Dr. Quin opísal ako zápal s najťažšími symptómami, aké dosiaľ zažil. Vyliečil sa z neho pomocou homeopatie, a tak mohol napísať:
„Som živým dôkazom pôsobenia
nového systému.“
Po tejto skúsenosti sa stal Hahnemannovým žiakom. Popudil si tým
ale proti sebe mnohých kolegov-lekárov. Nikdy sa nepokúšal odpovedať
na ich osobné útoky v novinách alebo
v lekárskych časopisoch. Zareagoval
len raz, po útokoch na Britskú homeopatickú spoločnosť, ktorú založil. Obhajoval homeopatiu tým,
že je rozšírená a používaná v USA,
v nemeckých krajinách, Francúzsku,
Rusku a Rakúsku, a vyjadril aj smútok nad výpadmi lekárov, nakoľko
homeopatická spoločnosť nikdy
na alopatických kolegov neútočila.
Útoky sa ale naďalej opakovali, Dr.
Quin však svoje úsilie venoval už len
Homeopatickej spoločnosti a Londýnskej homeopatickej nemocnici,
ktorú založil a prevádzkoval aj vďaka
finančnej podpore aristokratických
kruhov. Aj napriek chatrnému zdraviu, ktorým trpel od mladosti, sa dožil úctyhodných 79 rokov.

Homeopatická
nemocnica
Nemocnica bola založená 10. októbra 1849 ako Londýnska homeopatická nemocnica v prenajatom
dome na Golden Square v Soho.
Otvorená bola symbolicky 10. apríla
1850 na deň výročia Hahnemannových narodenín. Nemocnica mala
pôvodne 50 lôžok.
V roku 1854 vypukla v Soho epidémia cholery. Zdrojom nákazy bola
5

Homeopatické Zvesti
vodná pumpa na Broadwick Street.
Mnoho prípadov liečili práve v homeopatickej nemocnici, keďže bola
najbližšie, a to s veľmi dobrými výsledkami. Avšak Lekárska rada nevzala tieto výsledky do úvahy a nezaznamenala ich do svojej Modrej
knihy aj napriek prehláseniu lekárskeho inšpektora Dr. Maclouchlina.
Dr. Quin posunul túto záležitosť do
parlamentu a v dôsledku toho bola
vydaná nová Modrá kniha, kde už
boli výsledky homeopatickej nemocnice uvedené. Štatistiky ukázali, že
v ostatných nemocniciach bola úmrtnosť 51,8%, v homeopatickej nemocnici len 16,4%. Ďalej sa tu spomínalo,
že lekársky inšpektor zaznamenal
v homeopatickej nemocnici vyliečenie aj takých prípadov, ktoré už
v iných nemocniciach končili ako
smrteľné.
Tý mito aj ďa lšími úspechmi
vzrástla dobrá povesť homeopatickej nemocnice a čoskoro Dr. Quin
zakúpil tri budovy na Great Ormond
Street, kde sa nemocnica presťahovala a kde sídli dodnes. V roku 1911
bolo dobudované nové krídlo na Queen Square.

Kráľovská homeopatia
Po roku 1920 sa začala nová éra
Londýnskej homeopatickej nemocnice, nakoľko dostala sponzorstvo
od vojvodu z Yorku, ktorý sa v roku
1924 stal aj jej prezidentom. Vojvoda
z Yorku nastúpil v roku 1936 na trón
ako Juraj VI. a je určite všetkým
dobre známy z oscarového filmu Kráľova reč. Bol otcom súčasnej panovníčky Alžbety II. Rovnako ako jeho
brat – predchodca na tróne – Eduard
VIII. bol veľkým priaznivcom homeopatie, dokonca jedného svojho
koňa, dostihového šampióna, nazval
Hypericum podľa homeopatického
lieku na zranenia. V roku 1947 sa
stal Juraj VI. patrónom Londýnskej
homeopatickej nemocnice, ktorá
odvtedy nesie prívlastok kráľovská
(The Royal London Homeopathic
6

Hospital). Patronát po svojom nástupe na trón prevzala aj jeho dcéra
Alžbeta II. a drží ho dodnes.
Do života Londýnčanov, a tým pádom aj nemocnice, zasiahla výrazne
druhá svetová vojna. 7. septembra
1940 začalo nemecké letectvo s bombardovaním Londýna. Postupne prešlo na taktiku nočných náletov. Vo
vojnových rokoch viedol homeopatickú nemocnicu Dr. Douglas M.
Borland. Jeho kolegyňa a asistentka
Dr. Margery G. Blackieová (neskôr
osobná lekárka Alžbety II.) spomína
vo svojej knihe, ako jej Dr. Borland
rozprával o tom, že ho raz z postele

vyhnala bomba, ktorá vybuchla neďaleko domu ošetrovateliek. Počas
týchto náletov sa nemocnica stala
samostatnou jednotkou Záchrannej
služby, ktorá sa starala o ošetrovanie
obetí bombardovania. Ako homeopati pomáhali práve počas bombardovania, opísala vo svojej knihe Dr.
Dorothy Shepherdová (nepracovala
v Kráľovskej londýnskej homeopatickej nemocnici, ale v Harley Street):
„Časť mesta, v ktorej sme pracovali,
silno bombardovali. Všade naokolo
bolo veľa sutín, veľa špinavých tehál
a kameňov. Výborná živná pôda pre
infekčné mikroorganizmy a tetanus.
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A predsa sa po použití našej revolučnej metódy, ktorá je absolútne v protiklade s moderným prísne antiseptickým prístupom, neobjavil nijaký
tetanus ani sepsa.“ Lekárka ďalej opisuje, ako im v týchto prípadoch poslúžili homeopatické lieky Arnica,
Calendula, Hypericum a Ledum.
Lekári Kráľovskej londýnskej homeopatickej nemocnice boli za statočnosť, najmä po tom, čo bola bombardovaná aj samotná nemocnica,
vyznamenaní kráľom Jurajom VI.
štyrmi medailami. (Sám kráľ Juraj VI. sa spolu s manželkou zachovali veľmi hrdinsky a pozdvihli morálku Londýnčanov, pretože počas
náletov neopustili Buckinghamský
palác.)
V roku 1948 sa stala nemocnica
súčasťou Národnej zdravotnej siete
(National Health Service, NHS)
spolu s homeopatickými nemocnicami v Bristole, Glasgowe, Liverpoole
a Tunbridge Wells.
V priebehu 50. a 60. rokov získala
nemocnica aj medzinárodné renomé, keďže lekári nemocnice boli
svetovo uznávaní odborníci v oblasti

Historické sídlo homeopatickej nemocnice

homeopatie, ktorí vyučovali na
londýnskej Faculty of Homeopathic Act (vznikla v roku 1944
ako pokračovateľka Britskej homeopatickej spoločnosti). Študovali tu homeopati z rôznych
krajín sveta. Štúdium prebiehalo
aj v rámci jednotlivých oddelení
a v špecializovaných ambulanciách, takže absolventi odchádzali
s bohatými klinickými skúsenosťami .
18. júna 1972 postihla Britániu aj homeopatickú nemocnicu
veľká tragédia. Štyri minúty po
štarte z letiska Heathrow havarovalo dopravné lietadlo a zahynulo všetkých jeho 118 cestujúcich, medzi nimi aj 16 lekárov,
Návšteva kráľovnej Alžbety II. na detskom oddelení
sestier aj vedúcich predstaviteľov
Kráľovskej homeopatickej nemocnice v roku 1955
Kráľovskej londýnskej homeopatickej nemocnice, ktorí cestovali
klasická medicína). Nemocnica sa
na kongres do Bruselu.
musela aj napriek dobrým výsledPo tejto strate odborníkov a po
kom svojej práce zmieriť so škrtaroku 1974, keď nemocnica stratila
ním financií z verejných zdrojov.
nezávislosť v rámci NHS, začali najNa jej obranu verejne vystúpil princ
ťažšie existenčné chvíle v histórii neCharles, ktorý homeopatiu obhajomocnice.
val a vyjadril podporu alternatívnej
V roku 1981 boli zatvorené opemedicíne. Podľa neho je homeopatia
r ač né s á ly, z av reté
účinná, šetrí finančné prostriedky
chir urg ické, detské
a má dobré referencie, preto princ
a geriatrické oddeleCharles uviedol, že vidí opodstatnenia a počet lôžok bol
nosť alternatívnej medicíny v rámci
znížený zo 170 na 45.
zdravotného systému Anglicka. ZáZ toho dôvodu sa zaroveň zdôraznil, že Kráľovská lončala nemocnica oriendýnska nemocnica pre integrovanú
tovať aj na doplnkové
medicínu je v súčasnosti najväčší poslužby, ako napr. akuskytovateľ doplnkovej a alternatívnej
punktúra atď.
medicíny v Európe, ktorý je začlePráve druhá polovica
nený do verejného zdravotníctva.
20. storočia prináša
V súčasnosti na čele nemocnice
stá le užšie prepojea aj na čele jej vedecko-výskumnej
nie klasickej medicíny
sekcie stojí Dr. Peter Fisher, osobný
s o š t át ny m ap a r álekár kráľovnej Alžbety II.
tom a klasická medicína získava monoŽivot v nemocnici
pol v rámci verejného
zdravotníctva (okrem
V roku 1992 bolo preskúmaných
Indie, Brazílie a dnes
300 zväzkov evidencie 1426 prípadov
už aj provincie Ontaz Londýnskej homeopatickej nemocrio v Kanade, kde je
nice z rokov 1889 – 1923. Najčastejhomeopatia oficiálne
šími diagnózami prípadov z týchto
uznaná rovnako ako
zväzkov boli tuberkulóza, zápal prie7
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dušiek, reumatizmus, žalúdočné
vredy a ženské zdravotné ťažkosti.
Výsledky boli zaznamenané v rámci
jednotlivých špecializácií. Štatistika
napríklad uvádza, že bolo vyliečených
74 percent pacientok so ženskými ťažkosťami, 62 percent pacientov s respiračnými ťažkosťami. Pacienti prichádzali z rôznych častí krajiny najmä
preto, že iná liečba zlyhala.
V nemocnici pôsobilo viacero
dodnes uznávaných homeopatov-lekárov, napr. Dr. James Compton-Burnett (autor mnohých vedeckých
publikácií, ktorý výrazne prispel
k úspešnej liečbe tuberkulózy, keď
vyvinul liek Bacillinum), Dr. John
Henry Clarke (16 rokov pracoval
na obrazoch homeopatických liekov, ktoré zahrnul do svojho Slovníka materie mediky, vychádzajúc

dicínske diagnostické metódy a ako
lekári boli spôsobilí vykonávať aj
operácie. Preto aj život v nemocnici
prebiehal úplne rovnako ako v akejkoľvek inej nemocnici, len sa tu ako
liečivá využívali homeopatiká a na
pacienta sa dívalo z pohľadu homeopatie – teda ako na individualitu
a v jeho celku. Práve aj tento fakt
prispel k tomu, že bola homeopatia
obľúbená v šľachtických kruhoch.
Keďže základnou vyšetrovacou metódou klasickej homeopatie je rozhovor s pacientom o jeho symptómoch
a pozorovanie pacienta, spomína Dr.
Blackieová, ako už len ochota pacientov zdieľať svoje ťažkosti často
naviedla lekárov na správny liek.
Napríklad ak pacient nechcel o svojom stave hovoriť, bolo to často indikáciou na liek Natrum muriaticum.
Ak naopak potreboval všetko zdieľať
a často si vyžadoval pozornosť personálu, mohol byť preňho vhodný liek
Pulsatilla. Na každého pacienta, či
už bol aristokrat, alebo robotník, sa
pozeralo ako na jedinečnú osobnosť,
teda v zmysle hesla: Neexistujú choroby, iba chorí ľudia.

Na záver...

Brošňa, ktorú nosili sestričky v nemocnici
pritom z klinických skúseností), Dr.
Edward Bach (vypracoval tzv. Bachove esencie), Dr. Donald Foubister (pediater), Dr. Margaret Tylerová
(významná anglická homeopatka;
okrem iného viedla kliniku pre mentálne zaostalé deti), Dr. Margery G.
Blackieová (dekanka homeopatickej fakulty v rokoch 1969 – 1980
osobná lekárka kráľovnej Alžbety
II.) a mnohí ďalší.
Treba si uvedomiť, že v nemocnici
pracovali lekári, ktorí vyštudovali
klasickú medicínu, a až neskôr sa
z nich stali homeopati. Aj napriek
tomu, že liečili homeopatiou, ovládali a využívali všetky dostupné me8

Môžeme zhrnúť, že v Londýne už
166 rokov funguje nemocnica, ktorá
lieči pomocou homeopatie, a ak by
nebola jej činnosť umelo okresaná,
fungovala by dodnes ako plnohodnotné zariadenie. Kráľovská rodina
ju podporuje nielen svojím menom,
ale najmä tým, že sa homeopaticky
lieči. Popritom by vo svojom postavení mohla mať akúkoľvek nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Tak
prečo si vybrali práve homeopatiu?
Treba uznať, že jej robia dobré meno,
veď Alžbeta II. je vo svojich 89 rokoch stále svižná a výborne vyzerajúca dáma, schopná plnohodnotne
zastávať svoju funkciu, a Alžbeta,
Kráľovná matka (matka Alžbety II.,
ktorá bola mimochodom čestnou
prezidentkou Britskej homeopatickej spoločnosti), zomrela vo veku
101 rokov, čo je viac než úctyhodný

vek. Prečo členovia najvznešenejšieho rodu v Anglicku potrebujú už
toľko rokov k svojmu životu tú „nevedeckú“ a toľko pranierovanú homeopatiu a ešte sa jej používaním aj
verejne prezentujú? Možno by sme
odpoveď mohli nájsť medzi riadkami výroku homeopata Dr. Charlesa Edwina Wheelera:
„Homeopatia nie je veda založená
na dogmatickej viere. Je to jednoducho pravidlo aplikované na určitú
sféru lekárstva. Je to liečenie chorôb
pomocou liekov. (...) Trvám na tom,
že toto pravidlo funguje, iba z toho
dôvodu, lebo som ho niekoľkokrát vyskúšal.“
Tatiana Pukančíková
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Držiteľ Nobelovej ceny objavil
vedecký základ homeopatie
(Preklad článku Tonyho Isaacsa,
výskumníka v oblasti prirodzeného
zdravia, ktorý vyšiel v roku 2010.)
Práve v čase, keď Britská zdravotnícka
asociácia volá po zrušení národnej finančnej podpory homeopatie a ohovárači ju označujú ako„nezmysel na podperách“ (nonsense on stilts), jeden z vedcov
– držiteľ Nobelovej ceny – učinil objav
dokazujúci, že homeopatia má skutočne
vedecký základ. Bol to francúzsky virológ, profesor Luc MONTAGNIER,
ktorý priam šokoval, okrem iných, aj ostatných držiteľov Nobelovej ceny a predstaviteľov medicíny tým, že im oznámil
svoj objav: voda má svoju pamäť,
ktorá pretrváva dokonca aj po
mnohých riedeniach.

Prof. Luc Montagnier

Až do ukončenia výskumu profesora Montagniera trvala rozhodujúca časť lekárov i vedcov na
tom, že neexistuje vedecký dôkaz
o tom, že by mohli mnohonásobné
riedenia používané v homeopatii
umožňovať týmto preparátom skutočné účinkovanie. Podobné názory vznikajú najmä kvôli nedostatočnému pochopeniu. Zo širšieho
uhlu pohľadu, takéto presvedčenia pochádzajú z prianí obmedziť
rastúcu popularitu homeopatie
a zlikvidovať ju, pretože konkuruje klasickej medicíne – niečo
podobné sa odohralo v minulom
storočí práve v Spojených štátoch
9
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amerických.
Jeden zo základných princípov
homeopatie zaisťuje, že tzv. potencia konečnej liečivej substancie je
zvyšovaná jej riedením. Prof. Montagnier objavil, že roztoky obsahujúce DNA vírusov alebo baktérií „môžu emitovať rádiové vlny
nízkych frekvencií“ a že takéto
vlny ovplyvňujú molekuly v ich
okolí a menia ich na organizované
štruktúry. Molekuly zase spätne
emitujú ďalšie vlny a prof. Montagnier zistil, že takéto vlny zostávajú vo vode dokonca aj po jej
mnohonásobnom riedení. Pre
laika by to zrejme nemuselo mať
valný význam, ale z pohľadu vedca
to s veľkou pravdepodobnosťou dokazuje, že by homeopatia mohla
mať vedecký základ.
Odhaduje sa, že vo Veľkej Británii vzrastá trh s homeopatickými
preparátmi medziročne o 20%.
V celej Európe užíva homeopatické
lieky viac než 30 miliónov ľudí.
V Británii je tento smer podporovaný napr. aj v rodine princa Charlesa a už od konca 19. storočia bol
lekárom kráľovskej rodiny vždy aj
homeopat. Aj keď v USA dochádza
znovu k oživovaniu popularity homeopatie, vo zvyšku sveta sa stáva
ešte omnoho obľúbenejšou. Napríklad v Indii ju užíva asi 130 miliónov ľudí, v Brazílii je uznávaná ako
medicínska špecializácia a certifikát špecialistu – homeopata tu má
okolo 15 000 lekárov.
V Spojených štátoch amerických
zaznamenala homeopatia svoj rozkvet v 2. polovici 19. stor. Bežní
lekári jej dokonca nestačili konkurovať. V roku 1902 zaznamenali homeopati až sedemnásobne
vyšší obrat v porovnaní s alopatmi
a svoju prax tu malo asi 15 000 homeopatických lekárov. V priebehu
epidémie cholery v roku 1849 si
viedli homeopati v Cincinnati dôsledné záznamy dokladajúce, že
10

zomreli len 3% ich pacientov, zatiaľ čo pacientov ošetrovaných alopatmi zomrelo cca 16-krát až 20krát viac.
Mnoho veľmi významných osobností si v minulosti aj v súčasnosti
zvolilo homeopatiu na liečbu
svojej choroby; patrí medzi nich
mnoho amerických prezidentov
a taktiež významní literáti, ktorí
homeopatiu obhajovali a často
o nej písali. Ako príklad si môžeme uviesť napr. osobnosti, ako
je Ralph Waldo Emerson (americký spisovateľ a filozof 19. storočia, pozn. red.), Henry Wadsworth
Longfellow (slávny americký básnik 19. storočia, pozn. red.), Louisa
May Alcottová (autorka románu
Malé ženy, pozn. red.), Nathaniel
Hawthorne (americký spisovateľ
19. storočia, autor románu Šarlátové písmeno, pozn. red.) alebo
Mark Twain. Medzi rovnako významné osobnosti v Európe patria
Goethe, Sir Arthur Conan Doyle
(škótsky spisovateľ, ktorý sa preslávil poviedkami o Sherlockovi Holmesovi, pozn. red.), Lord Alfred
Tennyson (anglický básnik 19. storočia; známa je napr. jeho báseň
Lady zo Shalottu, pozn. red.), alebo
George Bernard Shaw (anglický
dramatik; najznámejšia je asi jeho
hra Pygmalion, ktorá sa stala námetom slávneho muzikálu My Fair
Lady, pozn. red.).
Na počiatku 20. storočia Americká medicínska asociácia (AMA)
prišla s námietkami, že konkurenčná homeopatia narušila zdroje
príjmov klasických lekárov. Vďaka
finančnej podpore Johna D. Rockefellera a The Carnegie Foundation bola AMA schopná potlačiť
a úplne eliminovať homeopatiu
a ďalšie prírodné a alternatívne
spôsoby liečby, ktoré konkurovali
medicíne. Z pôvodných 22 škôl
s v ýučbou homeopatie (v roku
1900) zostali v roku 1923 iba dve.
V roku 1950 už boli zatvorené
všetky školy, na ktorých sa vyu-

čovala homeopatia (do roku 2002
mala ešte jedna univerzita v USA
v názve meno zakladateľa homeopatie Samuela Hahnemanna –
Medicall College of Pennsylvania
Hahnemann University School of
Medicine. Na pôvodne homeopatickej škole sa dnes však už vyučuje
klasická medicína. V roku 2002 sa
premenovala na Drexel University
College of Medicine. Je situovaná
v The Center City Hahnemann
Campus, pozn. red.). Je ale životnou iróniou, že John D. Rockefeller
homeopatii sám silne veril. Označoval ju za „progresívny a útočný
krok v medicíne“. Rockefeller sa
dožil veľmi pokročilého veku 99
rokov aj vďaka tomu, že v neskoršej fáze svojho života využíval iba
homeopatiu.
Tony Isaacs

Použité zdroje (uvedené v pôvodnom článku):
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Homeopatia

a strašiak menom puberta
Vo vzduchu pomaly opäť začíname cítiť
vôňu vanilky, škorice, ihličia… Prichádzajú sviatky radosti a lásky, pre mnohých najkrajšie sviatky v roku, len keby…
nebol taký drzý; keby sa nehádala s každým, a ten jej slovník…; dúfam, že nefajčí; keby som vedela, čo robí večer s kamarátmi vonku; ktovie, či nezačal piť;
dúfam, že drogy nie; hrôza, ten bordel
v jej izbe… A TAKÉ DOBRÉ DIEŤA TO BOLO!
Poznáte to? Čaká to každého rodiča, ťažké obdobie puberty a našej
náročnej skúšky dospelosti. Ale je
to veľmi ťažké aj pre našich „pubertiakov“. Prečo? Jednak sa hormo-

nálne prelaďujú, teda hormóny im
začínajú robiť v organizme revolúciu, a nie každý to vie náležite ustáť.
Začínajú viac vidieť do vzťahov, nedajú sa už tak ľahko manipulovať či
oklamať, a preto začínajú revoltovať
a kritizovať. Mnohokrát je to začiatok obdobia, keď nám začínajú vracať všetko, čo sme im dali, či skôr
nedali (nie materiálne). No sami sú
zo situácie a zo sveta zmätení. Nevedia, ako sa majú správať. Aj keď
to na prvý pohľad nemusí byť vidieť,
ale sú veľmi zraniteľní, krehkí a ak
nenájdu oporu inde, partia, alkohol, fajčenie a niekedy aj drogy im

zdanlivo dávajú silu obstáť a nestrápniť sa v ich svete, čo je pre tento vek
veľmi dôležité. Nemajú zatiaľ žiadne
životné skúsenosti, preto ešte nevedia dobre odlíšiť správne od nesprávneho a málokedy si uvedomujú,
čo je to zodpovednosť za svoje činy.
Ako im aj sebe pomôcť zvládnuť ten
ťažký prechod do dospelosti a „nezblázniť“ sa pri tom?
Prípad: Prišla za mnou mamička 14-ročného pacienta, ktorý
mal problém so svojím dospievaním.
Bol to spomínaný výbuch hormónov,
ktorý sa u neho prejavoval nadmer-
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ným záujmom o sex, ktorému na
jednej strane ešte plne neporozumel
a na druhej strane ho neprimerane
priťahoval. Svojej mame ponúkal
sex, začal striehnuť na svoju o 2 roky
mladšiu sestru, kedy sa bude vyzliekať.

cou na rôzne psychické problémy
spojené s pubertálnym vekom. Ideálne je spojenie homeopatie a osobného prístupu. „Pubertiaci“ sú stále
deti, aj keď sa mnohokrát tvária dôležito či dospelo, potrebujú našu
oporu, prijatie a múdrosť. My sme tí,

rozprávala aj sa jej zdôverovala. Bola
viac utiahnutá, plachá, nerada vytŕčala, nemala rada extrovertný vzhľad
ani správanie. Zrazu prišla domov
a povedala, že si chce prefarbiť vlasy
na ružovo a myslela to vážne. Mama
bola veľmi prekvapená a pýtala sa,

Analýza: Chlapec mal šťastie, že
mal veľmi múdru mamu, ktorá pochopila, že sa nejedná o jeho chyby,
ale že potrebuje pomoc a nie trest.
Začala sa s ním rozprávať a homeopaticky ho liečiť. Bol to môj pacient,
ktorý sa úspešne vyliečil z ťažkej
astmy v jedenástich rokoch. Preto
som ako prvé zopakovala jeho konštitučný liek Chinu (mala v sebe
aj spomínané príznaky expresívneho dospievania), ktorá výborne
zabrala, a zhruba o 2–3 mesiace
chlapec začal normálne dospievať.
Dnes: Má 18 rokov a nemá žiaden
sexuálny problém. Jeho sestra ani iné
dievčatá ho neprimerane nepriťahujú.
K dievčatám má normálny vzťah ako
iní 18-roční chlapci. S mamou má výborný vzťah, je pre neho pravou oporou na bezpečné priplávanie do prístavu zvaného „dospelosť“.

ktorí majú viac životných skúseností,
ktorí by mali viac situáciám rozumieť a správne ich riešiť. Najlepšie sa
vychováva vlastným príkladom a nie
príkazom. Skúsme si niekedy predstaviť, ako by sme sa cítili, keby niekto od nás niečo vyžadoval krikom
či ponižovaním. Je dobré si uvedomiť,
že za každým extrémnym správaním je skrytý nejaký problém. A je to
jedno, či sa jedná o veľké, či o malé
dieťa, je veľmi vhodné vypátrať, čo je
za tým. Aj malé dieťa, ak zlostí, má
príčinu, prečo to robí, hoci to môže
byť len jeho „prvá puberta“ vo veku
3 rokov, teda obdobie vzdoru, keď
si prvýkrát začína uvedomovať, že
môže povedať nie.

či nechce zmeniť len svoj prirodzený
odtieň, ale ona nie, že musia byť žuvačkovo ružové. V tom čase začala
byť výbušná a začala sa uzavierať.
Mama nevedela, čo má robiť. Mala
nutkanie jej to zakázať, ale spomenula si, že aj jej v puberte všetko
prísne zakazovali a prikazovali
a ju to hrozne rozčuľovalo. Začala
sa vtedy vzďaľovať od svojej mamy
a dodnes nemajú veľmi dobrý vzťah.
Ona to nechce robiť ako jej rodičia.
Vtedy si povedala, že svojim deťom
to nebude nikdy robiť. Zavolala mi
a spolu sme začali hľadať správnu
cestu. Ja som pre ňu vyberala homeopatický liek a ona porozumenie. Jej
dcéra bola nepríjemná, začala „štekať“ na každého, urážať sa a tráviť
veľa času v svojej izbe. Jej mama sa
trápila a hľadala spôsob, ako sa k nej
viac priblížiť a lepšie jej porozumieť.
Urobila jeden pokus. Prišla za ňou
do izby a povedala jej, ako si ju váži.

Homeopatia je výbornou pomo12

Nedávno som riešila 17-ročnú
dcéru mojej priateľky. Dievča som
dobre od malička poznala, bolo
veľmi milé, láskavé, s dobrým vzťahom k svojej mame. Rada sa s ňou
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Pospomínala si na všetko, čo dcéra
urobila dobre a objala ju. Predtým
sa jej nedala objať; aj keď to skúšala, vždy sa s podráždením v ytrhla a ušla. Ale teraz, keď jej mama
urobila bezpečné prostredie s prijatím a láskou, sa v jej náručí uvoľnila a rozplakala sa. Vyšlo najavo, že
dievča sa cíti opustené, lebo nemá
ešte priateľa a všetky spolužiačky už
majú – asi bude nejaká divná. Ale
v podstate sa jej žiadny nepáči, problém je len ten, že je sama a možno
sa to o nej šepká v triede, pretože si
so spolužiačkami prestáva rozumieť.
Analýza: S veľkou pravdepodobnosťou sa o nej nič nešepkalo, len ona to
v svojej nesprávnej predstave tak videla. Robila na seba tlak, uzavierala
sa do seba, hoci vo vnútri túžila po
opaku, po spoločnosti. To spôsobilo,
že každého od seba odháňala tak ako
aj svoju mamu. No vôbec si to neuvedomovala. Myslela si, že to ľudia ju
nechcú, lebo nie je dosť dobrá, pekná
a múdra. Tlak, ktorý na seba robila,
vybuchol do potreby ružových vlasov.
Predpokladala, že tak skôr niekoho
zaujme. Určite by si ju viac všimli,
ale nemyslím si, že to by ju uspokojilo. Skôr by sa na tento nesprávny
počin naviazal druhý nesprávny
a problém by sa len prehĺbil. Mama
tým, že jej dala správnu reakciu, ju
naučila vlastným príkladom, ako má
k sebe samej pristupovať. Že si môže
na sebe vážiť každý svoj správny skutok, že je hodná prijatia a že môže začať pracovať aj na vlastnom sebaprijatí. A tým, že jej to dala mama, dala
jej vzor, ako to má robiť druhým. Samozrejme, že každý chce byť v spoločnosti človeka, ktorý si všimne jeho
mimoriadne vlastnosti a nie jeho
chyby, ktoré začne ešte aj kritizovať.
Mama jej cez svoje prekonanie sa
dala ten správny príklad a povedala
mi, že ten pocit, keď sa obidve s dcérou opäť spojili v porozumení, stál za
každú námahu, ktorú musela prekonať. Teraz vie, že keby dcére dovolila
ružové vlasy bez toho, aby sa snažila
porozumieť, prečo to chce spraviť,

ochudobnila by sa o jej lásku a úctu.
A keď má vaše pubertálne dieťa
k vám úctu a chce byť ako vy, je
to najväčšie bohatstvo, ktoré rodič môže zažiť. Moja priateľka teraz verí, že našla návod na každý
problém so svojou „pubertiačkou“.
Musí proste odpustiť jej hrubé správanie, povzniesť sa nad to a hľadať
príčinu jej správania. Táto námaha
jej stojí za skvelý vzťah s dcérou.
Ja som jej našla liek Medorrhinum,
ktorý jej tiež veľmi pomohol. Už
nepotrebovala ružové vlasy, aby si
musela niečo dokázať. Zistila, že
chlapca ešte nechce a že to nie je katastrofa. A začala hovoriť, ako veľmi
sa jej spolužiačky zmenili a aké sú
k nej zlaté (samozrejme, že to ona sa
zmenila a nie jej spolužiačky. To ona
sa uvoľnila a začala sa k nim inak
správať.). Dokonca zistila, že nie je
v triede sama, kto ešte nemal frajera.
Veľmi veľa som sa na tom prípade
naučila. Zistila som, že homeopatia
by jej veľmi pomohla, ale nenahradila by jej vzťah s mamou. Okrem
toho som si uvedomila, že aj tento
vek nášho dieťaťa môžeme vziať ako
výzvu sa niečomu naučiť, dozvedieť
sa o sebe viac. Deti v tomto veku
testujú náš prah trpezlivosti, urážlivosti a pochopenia a my sa môžeme
cibriť v sebaprekonávaní, odpúšťaní
a prijatí. Keďže sa nám všetko, čo
sme dali, vráti, určite sa nám vráti
aj každá námaha vložená do nášho
tínedžera a to do nášho budúceho
vzťahu a to stojí za to. Podľa mňa lepšie ako sebaľútosť z toho, čo nám to
zase povedal/a, je zabojovať, odpúšťať a hľadať správne riešenie.
Na dospievajúce deti sú kladené
nové požiadavky, ktoré musia splniť.
Musia rozumieť novým skutočnostiam vznikajúcim v ich tele. Vzťahy
sa začínajú meniť, začínajú mať potrebu sa páčiť. Hlavne pre dievčatá je
to veľký tlak, pretože nemajú ešte čo
iné ponúknuť, iba svoj výzor.

anorexiou, ktorú už mali podchytenú. Dievča už bolo mimo nebezpečenstva anorexie vďaka rýchlemu
zásahu jej všímavej mamy. Ale aj
napriek tomu, že anorexia trvala
len pár mesiacov, dievča stratilo
menštruáciu, ktorú malo už riadne
rozbehnutú od 11 rokov. Keď prišli
ku mne, menštruáciu nemala 1,5
roka. Dievča bolo bez nálady, také
ľahostajné, drzo so mnou rozprávalo, vraj preto, lebo ju nebaví, že
ju mama furt niekde ťahá. Matka
sa sťažovala, že predtým bola slniečko, o všetko sa zaujímala, a dnes
akoby ju už nič nebavilo. Celý problém vznikol z toho, že sa jej v triede
začali chlapci smiať a nazývať ju
buchta. Ona to nesprávne vyhodnotila. Neuvedomila si, že sa chlapcom páči, a preto je objektom ich
podpichovania. Myslela si, že je to
preto, lebo je tučná a škaredá a patológia sa začala. Bola veľmi pekná.
Keď prišla ku mne, stále bola trochu
vychudnutá, hoci už jedla, síce nie
veľa, ale pravidelne. Sama si uvedomovala, čo je to mentálna anorexia a že ju už má na celý život
ako hocijakú inú nebezpečnú závislosť. Dostala liek Folicullinum.
Kontrola: O mesiac som dostala
správu, že sa veľmi zmenila. Pribrala 4–5 kíl a je opäť šťastná. Je
milá, švitorivá, už sa nezatvára
na celé dni do izby a rada trávi čas
s rodičmi. Začala znovu premýšľať,
čo by mala v budúcnosti študovať.
Menštruáciu zatiaľ nedostala. Odporučené pokračovať ďalej v braní
lieku. O ďalší mesiac dostala menštruáciu, ktorú má dodnes.

Prípad: Prišla za mnou matka
so 16-ročnou dcérou s mentálnou

Dr. Jana Kolenová

Naše deti nás veľmi potrebujú, potrebujú našu schopnosť rozumieť im
pri každej boliestke tela či duše a je
to jedno, koľko majú pritom rokov.
Je výborné, že sa môžeme navzájom
učiť si tú lásku dávať, stačí len vedieť
odpúšťať, prijímať a poláskať.
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Výkrik „Dievčatááááá, ono to funguje!!!“ je skvelý stav. Znamená to, že ďalšia z nás
zažila ten fantastický „homeopatický zázrak“ a zistila, že HOMEOPATIA JE
ÚŽASNÁ. Myslím, že raz to zažije každý, či už na sebe, alebo vo svojom okolí, pokiaľ
bude skúšať a nevzdá sa.
Zistí, že zapisovanie liekov na kurze na všetky možné choroby stálo za tú námahu.
Zistí, že pozorovanie a nekonečné skúmanie, ktorý liek by to mohol byť, sa oplatilo.
Zistí, že prekonanie strachu nedať klasický liek nás odmenilo skvelým výsledkom,
choroba sa vyliečila a za krátky čas a liekom bez vedľajších účinkov. HURÁÁÁ!!! Zistí,
že to, z čoho bola nadšená na kurze, teda aké široké a hlboké sú možnosti homeopatie, je pravda. Zažila to teraz pri tomto zázraku. A to je len začiatok...
Jeden z takých „výkrikov“ bol od
pani Janky, študentky Domácej homeopatie v Bratislave. Jej trojročný
chlapček sa o druhej v noci zobudil
s veľkou bolesťou uška. Veľmi silno
plakal. Rodičov chytila panika, čo si
teraz v noci počnú. Prvý nápad od
ocka znel – pohotovosť. Mamička
sa však rozhodla zabojovať a vytiahla
poznámky z kurzu. Podľa nich začala synčekovi podávať homeopatiká.
V priebehu hodiny chlapček plakal
stále menej, už iba pofňukával, ale
nasledujúcu hodinu sa úplne upokojil a spokojne zaspal. Táto nočná príhoda okrem vyliečenia zápalu uška
a radosti mamky mala ešte jeden
vedľajší efekt: ocko prvýkrát uznal,
že na tej homeopatii asi niečo bude.
Ďalší zázrak prežila iná študentka
z nášho košického kurzu. V jedno
popoludnie cítila, že na ňu niečo „lezie“ a k tomu navyše dostala migrénu.
Príšerne ju bolela hlava, ale silou vôle
odolávala pokušeniu dať si paralen.
Mala totiž jednu nepríjemnú, pomerne čerstvú skúsenosť, že si pri
takomto stave paralen dala. Hlava ju
vtedy prestala bolieť, ale o chvíľu za14

čala cítiť pobolievanie v hrdle. V noci
sa potom u nej rozvinula silná a bolestivá angína, akú ešte nezažila.
Preto teraz odolávala, lebo vedela,
že ak paralenom bolesť hlavy len
potlačí, môže to vyústiť do niečoho
vážnejšieho. Na základe symptómov
si dala homeopatický liek. Jemne sa
jej uľavilo, ale bolesť bola aj tak dosť
výrazná. Ona sa však rozhodla vydržať. Po piatich hodinách akoby uťalo,
bolesť prestala a ona sa cítila výborne.
Ešte nikdy nič také nezažila, proste
ZÁZRAK, homeopatický zázrak.
Rodina inej našej študentky mala
problémy so zubami. Ona aj jej manžel mali už dosť zubov vytrhnutých
a prežili s nimi veľa bolestí. Zuby vedia veľmi znepríjemniť život. Hneď
po prvom seminári musela ísť na
ďalšiu extrakciu (vytrhnutie) zuba,
ktorú už mala predtým dohodnutú.
Zub sa už nedal zachrániť.
Zubár ju vyprevádzal so slovami,
aby si prikladala ľad, dala si ibuprofen alebo niečo od bolesti, keď bude
treba. No ona bola pripravená vyskúšať homeopatiu. Ako sa to na seminári učila, dala si homeopatickú

guľku ešte do stŕpnutých úst a išla
domov. Doma ju čakalo choré dieťa
a manžel, ktorý potreboval ísť do
práce.
So synom sa dohodla, že kým jej
účinkuje anestéza, budú sa spolu
hrať, ale potom si bude musieť aspoň
trochu oddýchnuť, lebo ju to bude
dosť silno bolieť. Už to niekoľkokrát
zažila, takže vedela, čo má očakávať.
Medzitým užívala v pravidelných intervaloch homeopatický liek. Podvečer ju našiel manžel spokojnú, ako sa
hrá so synom. Ona mu začudovane
povedala, že zubár asi musel použiť
nejakú novú anestézu, lebo ju zatiaľ
nič nebolelo. Rana toho večera nebolela, ani na druhý deň, ani nikdy, nekonal sa žiadny opuch ani zápal, naopak, rana sa krásne (a veľmi rýchlo)
zahojila, čo skonštatoval aj zubár.
O 2 týždne na to mali déjà vu, tentoraz o zub prišiel manžel (ako sme
vraveli, táto rodina má na zuby fakt
smolu).
Jeho manželka mu hneď ordinovala liek ako u seba a musela sa
smiať, keď jej muž popoludní zopakoval domnienku o anestéze, ktorá
ešte asi neprestala účinkovať. Potom
si spomenul na hororovú príhodu
spred troch rokov, keď mu vytrhli
zub a ešte na druhý deň mu najmenší
pohyb členov rodiny v okruhu jedného metra šialene zintenzívňoval
bolesť v rane. No dnes už vedia, že to,
čo prežili teraz, nebola výnimka ani
náhoda, ale vskutku zázračný vplyv
homeopatického lieku, po ktorom
rana ani trochu nebolela.
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V ďa lšom prípade, o ktorom
chceme písať, bola situácia natoľko
vážna, že po jej odznení nenasledoval víťazoslávny pokrik, ale obrovská
úľava a veľká vďačnosť za to, čo homeopatia dokáže.
1,5-ročná dcérka jednej z našich študentiek bola po dvojdňovej
prudkej hnačke a zvracaní vysilená, schvátená, celý deň mala suchú
plienku. Bola teda dehydrovaná. Ležala bezvládne a apaticky, odmietala
sa napiť čo i len glg. (Dôležité je vedieť, že takýto stav je už alarmujúci,
je nutná hospitalizácia a napojenie
na infúziu, lebo u takto malého dieťaťa sa to môže veľmi rýchlo zvrtnúť
až k nešťastnému koncu.) Aj v tejto
rodine sa už schyľovalo k odchodu
do nemocnice, no ešte predtým plačúca mamička zavolala svojej homeopatke a tá im poradila liek. Ako
nám neskôr tá mamička hovorila,
doslova o pár minút od užitia lieku
dcérka na nich pozrela, vypýtala si
piť a užasnutí, stále vydesení rodičia
sa nestačili diviť tomu zázraku, keď

o dve hodiny pobehovalo ich dievčatko po izbe. Náhoda? Určite nie.
Podobné prípady rovnako zdarne liečila aj kanadská homeopatka Ingrid
Schuttová v zemetrasením postihnutom Haiti, o čom sa môžete dočítať
v článku Homeopatická pomoc pre
Haiti v prvom čísle nášho časopisu.
Iný výkrik šťastia prišiel mailom
od pani Martiny z bratislavského
kurzu:
„Môj synček mal také silné zvracanie, aké som ešte nezažila. Ja som
sa rozhodla ovládnuť svoj strach
o neho, šupla som si totiž Aconitum.
Zrazu sa mi asi z podvedomia vynorilo, že má všetky príznaky lieku,
ktorý sme určite na kurze brali. Neudrží nič v žalúdku, aj pol lyžičky
vody vyvracia, napriek tomu až plače,
že má smäd na studené, ležal odkväcnutý na posteli, musela som byť stále
pri ňom a vy určite viete, čo som mu
dala. Hneď zaspal a zobudilo sa mi
zdravé dieťa. Aj chrípku sme takto
krásne zvládli za jedno poobedie
a máme za sebou aj iné homeopa-

tické zázraky s inými ľuďmi. Viem,
že pre Vás je to asi maličkosť, ale ja
som mala obrovský pocit zadosťučinenia aj voči časti rodiny, ktorá sa na
mňa stále pozerá ako na blázna, že
liečim deti homeopatiou.“
Prík ladov na tieto šťastné v ýkriky by sa našlo za tie roky, čo kurz
prebieha, nespočetne veľa: „Moje
dieťa prestalo kašľať...“, „Môjmu otcovi prišlo strašne zle od žalúdka.
Dala som mu liek a zabralo mu to!“,
„Manžel dostal na dovolenke vysokú teplotu a zvracal, a po lieku bol
z toho na druhý deň von.“ atď., atď.
O takéto radostné zvesti našťastie
nie je núdza. Chceli sme, aby skúsenosti, ktoré končia nadšeným výkrikom „Ono to funguje!“, zazneli
v (d)ušiach tých, ktorí hľadajú pomoc
pre svoje deti, vnúčatá, blízkych, ale
aj pre seba.
Tatiana Pukančíková
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Ako sa darí
nasim absolventom
Moje skúsenosti
s homeopatiou

O homeopatiu som sa začala zaujímať asi pred ôsmimi rokmi, keď sa
mi narodila druhá dcérka. Práve sme
sa presťahovali na Slovensko a v ordinácii nášho pediatra som uvidela
diplom z homeopatie. Požiadala som
ho, aby nás liečil homeopaticky. Veľa
som o tom čítala, ale až vďaka kurzu
Domáca homeopatia, ktorý vedie Dr.
Jana Kolenová, som začala homeopatiu spoznávať hlbšie. Rada by som sa
podelila s niektorými svojimi skúsenosťami, keď som sa po absolvovaní
kurzu snažila pomôcť a poradiť svojim najbližším a známym.
Pri jednom výlete s rodinou sme sa
vybrali s deťmi na ihrisko hrať minigolf. Najmä mladšej dcérke (7 r.) sa
to veľmi páčilo a tešila sa z každého
vydareného pokusu dostať loptičku
do jamky. Pri našej snahe naučiť ju
správne odpáliť loptičku sa podarilo,
že sa pri hre viac rozohnala a udrela
ma palicou na koreň nosa, zo strany
oka. Bola to asi 1 cm široká rana, krvácajúca, bolestivá. Silne som krvácala aj z nosa. Pomohla mi Arnica
montana spolu so studenými obkladmi. Nebolo potrebné ranu zašívať, krvácanie pomerne rýchlo ustalo,
modrina sa rýchlo stratila. Keďže
nosím permanentne okuliare, už na
tretí deň som si ich opäť mohla nasadiť.
Kolegyni po päťdesiatke diagnostikovali osteoporózu. Pravidelné kon16

troly, ktoré absolvovala, potvrdzovali
pretrvávajúcu diagnózu bez zlepšenia
po medikamentóznej liečbe. Začala
dlhodobo užívať homeopatiká Calcarea phosphorica a Calcarea carbonica
v potencii 6 DH. Po pol roku od za-

čatia užívania homeopatík sa jej prihodila nehoda na lyžovačke. Pri páde
na chrbát si udrela kostrč. Do nemocnice ju prevážala sanitka, lebo sa nedokázala postaviť na nohy a lekári
mali podozrenie na zlomeninu chrbtice. Tá sa nepotvrdila. Po užívaní
Hypericum perforatum sa jej stav cez
víkend zlepšil natoľko, že v pondelok
už prišla do práce. Hypericum užívala celý týždeň, kým odzneli bolesti.
Až neskôr si uvedomila a mala radosť,
že homeopatickým liečením osteopo-

rózy určite predišla zlomenine.

Mladý basketbalista si počas zápasu v zahraničí zranil prst na ľavej
ruke. Tamojší lekár mu ho napravil,
ale po príchode na Slovensko zistili,
že je prst zlomený. Do Majstrovstiev
Európy, kde mal nastúpiť, ostávali 4
týždne. Dohodli sa s lekárom, že na
dva týždne mu dajú sadru, a potom
príde na kontrolu. Mladíkovi som
odoručila Symphytum. Po dvoch
týždňoch na kontrole lekár nevidel na röntgenovom snímku žiadnu
stopu po zlomenine. Mal podozrenie, že urobili zlý snímok. Po dvoch
dňoch mladý basketbalista začal trénovať a okrem toho, že sa mu zdal
prst trošku nemotorný, nemal žiadny
problém.
Silu homeopatík som vyskúšala
aj na rastlinke. V kancelárii máme
rôzne izbové kvety. Jedna z nich –
cykas – napriek našej starostlivosti
začala schnúť, listy začali žltnúť a neskôr niektoré opadli. Rozpustila som
vo vode Chinu, s ktorou sme potom
kvet polievali. Po krátkom čase sa
objavili na rastlinke v strede zelené
výhonky, z ktorých vyrašili nové
listy.
Na záver by som sa chcela poďakovať za svoje doterajšie vedomosti
lektorke kurzu pani Dr. Jane Kolenovej. Všetky vedomosti z kurzu aj moje
vlastné skúsenosti s homeopatiou ma
v pozitívnom zmysle poznačili a posunuli vpred.
Ing. Anna da Cruz
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Lúcime sa
s homeoporadkynami
Prihlásili sa na kurz Domáca homeopatia, lebo hľadali pomoc pre svoje deti, ktorým nepomohla klasická liečba. Kurz úspešne
ukončili, niektoré aj párkrát zopakovali, lebo sa im nechcelo skončiť ☺. Z lásky k homeopatii a z vďačnosti, že ony mohli vo
svojej rodine prežiť ten svoj „homeopatický zázrak“, sa rozhodli pomáhať druhým. Nezištne a odhodlane, na úkor vlastného
voľného času. Prešli s nami veľký kus cesty. Teraz idú ďalej tou vlastnou, ale stále ruka v ruke s homeoaptiou. Chceme sa s nimi
aj takto rozlúčiť a povedať im za všetko naše veľké: ĎAKUJEME!
Janette Bakajsová

spoľahnúť. Vrúcne a do hĺbky sa rozhodla pátrať vo vodách homeopatie,
a preto dnes homeopatiu študuje.
Alenka Popadičová
Alenka je veľmi milý a láskavý člo-

Janette bola veľmi svedomitá homeoporadkyňa a veľmi rada pomáhala všetkým naokolo s akútnymi
chorobami. Náš kurz si prišla zopakovať trikrát. Homeopatia sa stala jej
životnou cestou, a preto sa rozhodla
homeopatiu študovať, takže o pár rokov ju môžete stretnúť ako klasickú
homeopatku.
Olívia Schriffel

Olíviu vystihujú slová vrúcnosť
a zanietenosť. Všetko robí naplno
a taká bola aj v službe ako homeoporadkyňa. Na jej predpis sa dalo

vek. Po stretnutí s ňou si každý zapamätá jej milý úsmev a ochotu pomôcť. Aj ona sa rozhodla pokračovať
v štúdiu homeopatie, aby svoju láskavosť mohla podoprieť múdrosťou.
Slávka Pástorová
Slávka je žena činu, ktorá sa ne-

pomáhala prekonávať a zdolávať prekážky. Prednedávnom ukončila štúdium homeopatie, takže ju môžete
kontaktovať ako klasickú homeopatku.
Silvia Skalická
Silvia je priama žena s veľ kým

zmyslom pre humor, pre ktorú je
homeopatia srdcovou záležitosťou.
Doma už niekoľko rokov používajú
výhradne len homeopatické lieky,
ktoré jej rodine zmenili život. Jej
dcérka v 1. ročníka povedala pani
učiteľke, že keď vyrastie, bude homeopatka. Silvia kvôli veľkej pracovnej vyťaženosti ide svojou cestou, ale
srdcom je stále s nami.
Dr. Jana Kolenová

zľakne žiadnej výzvy vo svojom živote. Boli sme veľmi radi, že patrila
medzi nás, lebo svojím odhodlaním
17
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Rozprávkový
kvíz
S homeopatiou možno zažívate zázraky. No kým nájdete ten
správny liek, musíte prejsť sedmoro
hôr a dolín, lúštite hádanky, hľadáte ihlu v kope sena. Potom miešate čarovné elixíry. A čakáte, kým
porazíte často aj trojhlavého draka.
Ale keď uspejete, získate pol kráľovstva a žijete šťastne. Múdre príslovie však hovorí, že šťastie praje pripraveným. Preto si môžete osviežiť
vedomosti prostredníctvom tohto
rozprávkového kvízu.
Nielenže sa niečo naučíte, ale môžete ho
čítať deťom na dobrú
noc – možno rýchlejšie
zaspia alebo sa z rozprávok poučia a raz
sa z nich stanú homeopati. Ale čo bude,
to bude! No teraz začneme inak: Kde bolo,
tam bolo...

J

a n ko a Ma r ien k a
kašlú. Majú veľ kú
chuť na niečo sladké.
V lese objavili medovníkový domček. Keď si
však dali medovníčky,
začali kašľať ešte viac.
Začu la ich ježibaba
a vyšla pred chalúpku.
Deti sa jej pozdávali,
a tak im dala teplý čaj,
ktorý im robil veľmi
dobre. Ježibaba ich uložila do postieľky a vtedy
prestali kašľať. Preto neváhala a dala im homeopatický liek. Viete aký?
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T

ento liek deťom veľmi pomohol
a ježibaba už začala plánovať,
ako si detičky vykŕmi. No ale keďže
tak ako v rozprávkach, aj v našom
kvíze sa všetko musí na dobré obrátiť, stalo sa toto.
Ježibaba začala vykrmovať Janka,
ale raz to už prehnala a Janko sa
prejedol mastného mäska. Bolelo ho
bruško, napiť sa nechcel ani za svet,
plakal, dokonca sa k svojej väzniteľke
chcel pritúliť. Ježibaba musela ihneď

zasiahnuť nejakým liekom, lebo hrozilo, že sa na Janka citovo upne a to
by ho už potom nemohla zjesť. Dala
mu teda liek, ktorý mu hneď pomohol. Uhádnete aký?

J

anko bol však veľký maškrtník. Ježibaba sa pochopiteľne tešila, ako
krásne priberá, ale Jankove zúbky začali proti toľkým sladkostiam už protestovať. Raz ho tak príšerne rozbolel
zúbok, tak veľmi plakal, že aj ježibaba
sa dostala do veľkej paniky. Nevedela, ako
by Jankovi pomohla.
Odrazu dostala spásonosný nápad: veď to
najprv ona sa potrebuje
upokojiť, aby mohla začať premýšľať s chladnejšou hlavou a mohla
Jankovi pomôcť! Že
jej to nenapadlo skôr!
Viete, aký liek si ježibaba dala, aby nebola
v tak príšernej panike?

A

veru zabral
úžasne. Hneď si
pozbierala v hlave myšlienky a povedala si, že
najlepšie Jankovi spraví
teplý čajík – to je liek na
všetko. Ako však bola
ešte trochu roztrasená,
nevšimla si, že omylom
nevzala čaj, ale pohár
studenej vody. Keď zistila, čo Janko pije, zaujúkala a bežala ho Jankovi vytrhnúť z ruky.
No Janko na počudovanie ujúkať prestal
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a napil sa ďalšieho dúšku vody, ktorý
premieľal v ústach. Ježibaba zmenila smer a od Janka si to namierila
k sove. Napísala list homeopatovi
s Jankovými príznakmi. O krátky
čas sa sova vrátila a na lístočku od
homeopata stál názov lieku, ktorý má
dať Jankovi. Tentoraz si už dala pozor, aby mu podala naozaj to správne,
a tak už Janko o chvíľu cmúľal bielu
guľku a nakoniec spokojne zaspal.
Aký liek Janko dostal?

Č

as plynul, deti boli u ježibaby
naozaj dlho, až sa stalo, že Marienka dostala svoju prvú menštruáciu. V bruchu pociťovala veľké kŕče,
ktoré sa zlepšovali tým, že sa skrútila
v posteli do klbka a nohami si tlačila
na brucho. Ježibaba sa na to nemohla
pozerať a hneď zasiahla liekom, ktorý
Marienke po pár minútach uľavil. Čo
by ste dali Marienke vy?

J

ežibaba si už občas aj vyčítala, či jej
stoja deti za tú námahu, lebo stále
bolo pri nich treba niečo riešiť. Napríklad to, keď Janka poštípala včela
a rúčka mu veľmi napuchla. Ani len
dotknúť sa ho nemohla, ale cítila, aký
je ten opuch horúci. Na chladný obklad Janko nakoniec pristal. Čo by
to bola ježibaba za medovnikárku,
keby jej nenapadol hneď jeden liek,
ktorý môže Jankovi dať! Aj pre vás
je to určite hračka.

D

eťom to už ale nedalo, a tak sa
spýtali, odkiaľ pozná ježibaba
také lieky, či má doma o nich knihy.
Ježibabu ich otázka veľmi nasrdila,
vraj, prečo by také knihy mala mať?!
Ona má len čarodejnícke knihy a homeopatia nie je žiadna mágia. A že jej
tie lieky poradil homeopat. A vraj je
veľmi milý, lebo každý ju odsudzuje,
že ona je ježibaba, ale on ju nesúdi
a vždy ju vypočuje. Tu Marienke napadla spásonosná myšlienka. „Ježibabka, a nevedel by ti ten homeopat
vyliečiť bradavicu na nose?“
Ježibabe to vŕtalo v hlave a veru raz
ráno si obliekla svoje sviatočné desivé

šaty a pobrala sa do mesta za homeopatom. Malo to však jeden háčik, pre
ktorý cestu do mesta odkladala. Mala
pokazenú lietajúcu metlu, a tak musela cestovať kočiarom. Veľmi dobre
však vedela, ako jej v kočiari raz prišlo veľmi nevoľno. Pochytili ju závrate, dokonca sa aj vyvracala, pretože si jej spolucestujúci pochutnával
na nejakom koláčiku. Fuj, ona to nemohla ani len vidieť. Homeopat jej
vtedy na tento stav dal jeden parádny
liek. Viete ktorý?

A

le teraz to bolo celkom iné. A to
už ježibaba vedela – iné príznaky znamenajú iný liek. Ale aký?
Bolo jej tak strašne zle. Určite to bolo
preto, že sedela v protismere, inde
už miesto nebolo. Bolo jej zima, ale
zároveň sa vyklonila z okienka, lebo
jej čerstvý vzduch predsa len robil
dobre. Čo ju prekvapilo, teraz mala
chuť niečo si zjesť, a keď si opatrne
odhryzla z medovníka, ktorý si vzala
na cestu, trošičku sa jej uľavilo. Bola
veľmi šťastná, že ešte stále žije v dobe,
kde sú jediným pohonom kone. Bola
si totiž priam istá, že zápach benzínu
by nemohla vystáť. Bledá sa ledva dovliekla k homeopatovi, ktorý jej dal
liek na kinetózu. Viete aký? Cestu
späť už po ňom zvládla úplne hravo.

S

amozrejme, dostala aj liek na bradavicu (ten hádať nemusíte, lebo
veľmi dobre viete, že to nebol liek
„len“ na bradavicu, ale tzv. konštitučný liek, no ale viac tu o ježibabe
prezradiť nemôžeme, lebo je to lekárske tajomstvo).
Potom nejaký čas, zatiaľ čo Janko
pekne priberal, ona jedla malé biele
guľky, ustavične hundrúc, že prečo
nemôžu byť čierne. Postupne sa s ňou
začali diať rôzne zmeny. Začala Jankovi pripravovať diétnejšie jedlá,
vymýšľala pre deti zábavné aktivity
(zdobenie medovníčkov, beh okolo
chalúpky, hod do diaľky koštialikom)
alebo ich rozosmievala tým, že si zo
žartu vo všetkých svojich sukniach
sadla na lopatu, čo sa ňou do pece

hádzalo. Odrazu to bola celkom iná
osoba – mala rada deti úplne iným
spôsobom. Bradavica sa jej síce trošičku zmenšila, no nezmizla úplne.
Avšak odkedy sa ježibaba stále
usmievala a vystrájala s deťmi, vôbec
sa im nezdala hrozivá. Dokonca sa
im na nej páčila, a keď sa Marienka
niekedy hrala na ježibabku, na nos si
priliepala lesnú jahôdku.

A

v jedno ráno, keď sa deti zobudili, mali už pripravené svoje
krčiažky, v nich plno medovníkov
a ježibaba ich poslala naspäť domov.
Síce jej bolo za nimi veľmi smutno
a veľa si poplakala, ale aj tento žiaľ
jej pomohli zmierniť biele guľky od
homeopata, s ktorých farbou sa už
zmierila. Určite ste už teraz vykríkli
ich názov.

A

potom sa z nej stala vychýrená
opatrovateľka detí a medovnikárka.
Deti porozprávali rodičom o zázračných homeopatických vyliečeniach a odvtedy sa celá ich rodina
liečila len takto. Žili v zdraví, v šťastí
a vo vzájomnom porozumení.
A zazvonil zvonec a rozprávkového
kvízu je koniec.

A

teraz nezaspite na vavrínoch,
ale s radosťou sa pustite do homeopatického liečenia. A tí z vás,
ktorí ste na úlohy odpovedať nevedeli, nezúfajte. Prihláste sa na kurz
Domáca homeopatia, kde síce nebudete počúvať rozprávky, ale skutočné
prípady z homeopatickej praxe a naučíte sa, ako si poradiť s akútnymi
chorobami a úrazmi, aby sa všetko
mohlo na dobré obrátiť.
Ak by ste si chceli overiť správnosť Vašich odpovedí, môžete nám ich napísať
na tatiana.pukancikova@gmail.com.
Mgr. Tatiana Pukančíková
(šéfredaktorka časopisu
Homeopatické Zvesti)
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vidíme aj pod povrch
"Štúdiom na našej ŠAH sa naučíte nazerať pod povrch, vidieť viac do hĺbky a nachádzať tam veľmi potrebné súvislosti pre svoj život."

Dr. Jana Kolenová
(riaditeľka ŠAH)

ŠKOLA AKÚTNEJ HOMEOPATIE
vám ponúka kvalitné základné homeopatické
vzdelanie v obľúbených kurzoch
v Bratislave a v Košiciach:

· DOMÁCA HOMEOPATIA I.
· DOMÁCA HOMEOPATIA II.
· MAMATATA KURZ
Pripravujeme nové semináre:

· SILA ČLOVEKA
· SILA ŽENY
· SILA RODIČA
Viac informácií na

www.homeopat-kurzy.sk

ŠKOLA AKÚTNEJ HOMEOPATIE
Odporúčame vám náš populárny 6-mesačný
základný kurz DOMÁCA HOMEOPATIA I.
Pretože:
• je to jediný kurz svojho druhu s najdlhšou
8-ročnou tradíciou, úspešne overenou v praxi
účastníkmi z celého Slovenska.
• bez zdĺhavého štúdia sa môžete stať úspešným
homeopatom akútnych chorôb a úrazov u vás
doma a vo vašom okolí.
• je to kurz, kde sa skutočne reálne naučíte
liečiť. Bohato vám bude stačiť pre vašu domácu
prax. Potvrdili to mnohí naši absolventi.
• kurz je nastavený tak, že môžete liečiť už po
prvom seminári.
• je to zjednodušená, ale veľmi účinná
homeopatia, ktorú je schopný naučiť sa každý,
bez nárokov na predchádzajúce vzdelanie.
•
kurz je vhodný aj pre začiatočníkov, ale
aj pre pokročilých, ktorí sa p otrebujú lepšie
vyznať v akútnej homeopatii. Obzvlášť dobrý je
pre rodičov či budúcich rodičov
• študenti dostanú prehľadne homeopatické
lieky pre rôzne akútne choroby (aj na tie, proti
ktorým sa očkuje) a úrazy, tzv. terapeutiká,
ako napríklad: terapeutiká na horúčky, nádchy,
angíny, zápaly uší, kašle, laryngitídy, tráviace
ťažkosti (zápchy, hnačky, zvracanie, hemoroidy),
chrípky, problémy so zubami(od prerezávania
až po vypadávanie), menštruačné problémy,
menopauza, cystitídy – zápaly močových ciest,
detské eruptívne choroby (kiahne, osýpky,
rubeola), mumps, čierny kašeľ, popáleniny, rôzne
rany, zlomeniny, vyvrtnutia, natiahnutie šliach,
poštípanie hmyzom, pohryzenie zvieraťom a
podobne.
• v praktickej časti sa na skutočných akútnych
prípadoch pod vedením skúsenej homeopatky
Dr. Jany Kolenovej učíte analyzovať prípad,
hľadať a predpisovať homeopatické lieky.
• kurz je obohatený zaujímavými prípadmi z
praxe klasických homeopatov, najčastejšie Dr. Jany
Kolenovej.
• naučíte sa používať materiu medicu a
jednoduchú repertorizáciu, ktorú môžete
využívať v domácom liečení. Získate tak ďalší nástroj
pre úspešné predpisovanie homeopatických
liekov.
• súčasťou kurzu je aj prednáška o očkovaní

z homeopatického uhlu pohľadu. Dozviete
sa aj o možnosti použitia homeopatie pri
odliečení nežiaducich účinkov očkovania – tzv.
postvakcinačného syndrómu. Preberieme aj
možnosť homeopatického očkovania – áno či nie?
• kurz vám pomôže zbaviť sa strachu z chorôb a
dáva vám možnosť liečiť seba a svoje deti liekmi
bez nežiaducich účinkov.
• porozumiete filozofii homeopatie a budete sa
orientovať v pohľade homeopatie na pacienta a
môžete porozumieť hlbokým súvislostiam v
svojom živote.
• učíme sa pozorovať a pritom neposudzovať a
neodsudzovať.
• pracujeme s pojmami, ako je sebapoznávanie
a sebaprijatie, ktoré sú dôležité aj v procese liečby.
Spoznávame, aké dôležité je pozorovanie a prijatie,
pretože len tak, ako vieme rozumieť sebe,
vieme rozumieť iným, či už našim potenciálnym
pacientom, alebo našim blízkym a deťom.
• štúdium na našej škole je veľmi vhodné
aj pre pacientov klasickej homeopatie, aby
lepšie rozumeli svojej liečbe a vedeli ju pozitívne
ovplyvňovať.
• je to výborný základ pre ďalšie pokračovanie
v štúdiu homeopatie, čo je overené mnohými
našimi absolventmi.
• účasťou na kurze si môžete vytvoriť podpornú
skupinu, aby ste sa necítili osamotene pri
používaní homeopatie.
• kurz prebieha v príjemnom, uvoľnenom a
láskavom prostredí, v ktorom sa každý cíti
prijatý.
ODKAZ PRE VŠETKÝCH MOJICH ŠTUDENTOV,
BÝVALÝCH AJ BUDÚCICH:
„Je mi veľkou cťou, že som Vám všetkým mohla, aj
môžem prednášať. Zo skúseností viem, že Vy, ktorí
ste prišli na moje kurzy, ste ľudia, ktorí hľadajú niečo
hlbšie, ktorí sú odhodlaní sa prekonávať, aby mohli
sebe a svojim blízkym dať niečo zdravšie, hlbšie a
múdrejšie. A to sú vlastnosti, ktoré si na ľuďoch
veľmi vážim, pretože sa nimi nielen premieňame
do svojej lepšej kvality, ale nimi môžeme spolu
meniť svet k lepšiemu. ĎAKUJEM.“
Jana Kolenová

