Príloh

občasník o homeopatii v živote a živote s homeopatiou

Ako prežiť Veľkú noc
Blíži sa k nám druhý dôležitý sviatok roka, ktorý síce nezačína tak šťastne ako náš najkrajší sviatok v zime, ale končí oslavou
jari. Áno, je to Veľká noc, ktorá tiež môže dať zabrať nášmu telu a niekedy aj psychike. Aby sme ju prežili v zdraví a v šťastí,
je tu opäť naša homeopatická pomoc.
Po 40-dňovom pôste sa môžeme konečne do sýtosti najesť a nie všetci zvládneme množstvo, ktoré sa do nás zmestí.
Preto môžeme skúsiť PULSATILLU
alebo NUX VOMICU, ktoré sme už radili počas Vianoc. Pripomeňme si ich:
PULSATILLA: Ak ste jedli piate cez
deviate, veľa mastného a je vám z toho
veľmi nevoľno, až na zvracanie. Potrebujete čerstvý vzduch a nechcete nič
piť, dajte si tento liek.
NUX VOMICA: Ak ste sa nevedeli
zastaviť v jedení, všetko bolo také chutné a nedalo sa odolať. Teraz je vám naozaj zle, potrebovali by ste sa vyvracať,
ale nejde to. Po tomto lieku sa ľahko
vyvraciate a hneď sa vám uľaví. Môžete
byť zimomraví a chcete trochu piť, ale
iba teplý nápoj.
Veľká noc, to je veľa šunky, klobásky
a rôzneho chutného mäska. Môže sa
stať, že niečo je z toho pokazené alebo
sme sa opäť len prejedli. Dobrý liek na
tieto stavy je ARSENICUM ALBUM.
Ak náhodou potrebujete tento liek, ste
zimomraví a okrem hlavy ste celí zabalení v perine. Môže (ale nemusí) vás
páliť v bruchu, no budete mať hnačku,
ktorá vám hneď vyštípe konečník. Vtedy, aj keď je stolica riedka, je to nepríjemné, páli a štípe to a to pri hnačke
vždy. Môže vám byť aj dosť nevoľno
a väčšinou ste hneď veľmi unavení.
Veľká noc je aj sviatok, keď sa navštevuje rodina, chodia k nám priatelia,
poprípade kúpači. A to sa obvykle nedá
prežiť bez alkoholu. Isté množstvo alko-

holu je liečivé, ale mnohí z nás poznajú
aj to množstvo, ktoré po sebe zanecháva
minimálne na druhý deň „opicu“.
Veľmi dobrý liek na opicu je už spomínaný NUX VOMICA. Je dobre si vziať
jednu dávku ešte pred tým, než si dáte
prvý pohárik, alebo na druhý deň pri
spomínanej „opici“.
Ak by nezabral, je možné si dať ďalší
liek, a to AETHANOLUM, v dávkovaní takom istom ako pri Nux vomica.
DOBRÁ RADA PRE MANŽELKY:
Pokiaľ chcete, aby si váš manžel trochu
užil tej „opice“, aby mal nabudúce lepšiu mierku v oku, určite mu nič nedávajte. Dávajte mu len lásku, tej nie je
nikdy dosť.
Počas Veľkej noci na nás číhajú aj iné
nástrahy ako len prejedenie sa či alkohol. Oblievačka a niekde aj šibačka!
Muži si zgustnú, ale čo my ženy...
ACONITUM: Pokiaľ na vás zrazu manžel či priateľ vyskočí a vám pri
tom skoro srdce vyskočí z hrude, až tak
ste sa zľakli, dajte si Aconitum – jednu
dávku. Je to veľmi dobrý liek na šoky,
na náhle strachy. Zľaknutie vás prejde
a ľahšie sa obránite pred „rozkekešeným“ mužom.
DULCAMARA: Ak vás kúpač poriadne olial, pretože si stále myslí, že je
to pre vás radosť byť mokrá od hlavy po
päty, a pritom vonku vôbec nie je teplo.
Na druhý deň začínate kašľať alebo sopliť a presne viete, že je to z toho premrznutia a mokra. Dajte si hneď tento liek.
ARNICA MONTANA: Niektorí
muži si ešte stále myslia, že keď ženu

poriadne vyšibú, bude celý rok zdravá
a v tom zápale môžu neodhadnúť silu
svojho korbáča. Utekáte a kričíte, že
to bolí, ale zdravie je zdravie. On vám
proste chce len dobre. Keď mu ukážete
červené miesto po šľahu, bude mu to
ľúto, veď vám nechcel ublížiť. Radšej,
ako sa budete na neho hnevať, dajte si
Arnicu montanu. Je to výborný liek na
každé poranenie, aj na modrinu.
IGNATIA: Stále sa medzi nami môže
nájsť aj taká, ktorá túži po tom, aby ju
niekto olial. Ale akosi sa na ňu pozabudlo a môže byť z toho veľmi smutná. Vzdychá, je trochu hysterická, stále
o tom sklamaní rozpráva a môže mať
pocit, že ju nikto nemá rád. Na ten stav
je najlepší liek Ignatia.
Všetky tieto lieky si môžete dať 1 – 3 x
za deň. Jedna dávka je jedna guľka. Ak
sa vám do troch dní neuľaví, vyhľadajte
konštitučného homeopata.
Ak by ste sa chceli dozvedieť viac
o týchto homeopatikách na rôzne
akútne problémy, veľmi radi vás uvidíme u nás v Škole akútnej homeopatie na kurze Domáca homeopatia I
v Bratislave alebo v Košiciach.
Prajem všetkým krásnu Veľkú noc.
Nech nám ale bujará radosť neprekryje jej najdôležitejšie poslanie. A tým je
jedna mimoriadna obeť, vďaka ktorej
môžeme byť lepší a tým šťastnejší.
Dr. Jana Kolenová
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Rozprávame sa s Dr. Janou Kolenovou, SAKHom., so zakladateľkou a riaditeľkou Školy
akútnej homeopatie a  lektorkou kurzov Domáca homeopatia v Košiciach a v Bratislave.

Pani doktorka, prečo ste sa pred ôsmimi
rokmi rozhodli otvoriť kurzy Domáca
homeopatia v Košiciach a v Bratislave?
Začalo to mojím synom, ktorému
sa v troch rokoch zrútil imunitný
systém a začal byť celoročne alergický.
Niekoľko rokov dýchal viac-menej
pusou, preto v noci spal veľmi zle.
V ústach mal zhruba 3 roky veľa
(10 a viac) áft, ktoré ho niekedy
neboleli a niekedy boleli. Okrem toho
bol veľmi často, minimálne raz za
mesiac, akútne chorý a k tomu mával
nepríjemnú krupóznu laryngitídu, pri
ktorej sa reálne dusil. To je dodnes
moja nočná mora. S touto diagnózou
sme boli 4-krát v nemocnici, kým
som sa ju odvážila liečiť sama
doma. Syn dostal od alergiologičky
množstvo liekov ako: antihistaminiká,
antiastmatiká, kortikoidy. Mal ich brať
10 – 15 rokov. Na akútne choroby sa
mu často predpisovali antibiotiká,
ktoré som mu nedávala.
Liečila som ho od narodenia
homeopaticky, len som ešte nevedela
nič o očkovaní, a to ho veľmi
poškodilo. Som mama, ktorá nemôže
len tak vložiť dieťaťu do úst chemický
liek, a syn mal vtedy len 3 roky.
Aj napriek tomu, že som ho
homeopaticky
liečila
sama,
potrebovala som sa vtedy o niekoho
oprieť. Preto som hľadala pomoc
u konštitučných homeopatov. Lenže
tí sú nastavení liečiť viac konštitučné,
chronické choroby a ja som vtedy
potrebovala pomáhať pri synových
akútnych chorobách a laryngitíde.
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Ostala som na jeho stav sama. Začala
som pátrať v homeopatických knihách
a všetko, čo som našla, som v praxi
preverovala.
Zo začiatku som si nebola
istá, či to všetko zvládneme len
s homeopatikami, či mu predsa
len nemám začať dávať nejaké
antihistaminiká alebo antiastmatiká
na tie laryngitídy. Veľmi som sa
o neho bála. Ale manžel stál pri
mne a povzbudzoval ma, že to
s homeopatiou zvládneme. Syn sa
pomaly z týchto stavov liečil. Dnes
má 15 rokov, nie je alergický, už
roky nebýva tak často chorý a nikdy
vo svojom živote nebral antibiotiká
ani antihistaminiká. Zobral trochu
kortikoidov, to vtedy, keď sa reálne
dusil a ja som sa o neho veľmi bála,
ale všetko som u neho doliečila
homeopaticky.
Pred tými ôsmimi rokmi som si
povedala, že mnohé mamičky sa
ocitajú v podobných situáciách ako ja
vtedy. Keďže som sa tak veľa naučila
pri synovi, povedala som si, že to
musím dávať ďalej. Sama by som bola
v tom čase veľmi šťastná, keby bol taký
kurz, ako robím. Zbavilo by ma to
mnohého strachu.
Teda všetko, čo na kurze prednášam,
je moja vlastná skúsenosť, dnes už
obohatená
o 8-ročnú
skúsenosť
so všetkými
mojimi študentmi
a pacientmi.
Teda kurz je vhodný hlavne pre mamičky
s detičkami?
Áno, najväčšou kategóriou na kurze
sú mamičky malých detí, pretože tie
sú najviac choré, a mamičky majú
množstvo rôznych otázok, aby svojim
deťom dali to najlepšie. V súčasnej
dobe rastie počet mamičiek, ktoré
chcú pre svoje deti lieky bez chémie,
ktoré sa chcú vzdelávať, namáhať sa
kvôli nim a neváhajú meniť svoje
životy, aby svojim deťom dali to
najlepšie. Tak ako som to kvôli svojmu
synovi spravila ja.
Na kurze preberáme naozaj mnoho
praktických vecí, s ktorými sa dennodenne stretávame doma.
No kurz navštevujú rôzne kategórie
ľudí, ako aj babičky, budúce mamičky,

ale aj bezdetné žienky alebo pacienti
konštitučných
homeopatov,
či
milovníci homeopatie, ktorí chcú
po kurze ďalej študovať konštitučnú
homeopatiu.
Za babičky poviem jednu krásnu
skúsenosť, ako sa to môže pekne
vyvinúť, aj keď má človek vyštudovaný
len môj základný kurz.
Minulý rok navštevovala kurz jedna
babička kvôli svojim vnúčatám. Bolo
to krásne, keď mi vravela, ako veľmi
sa mení, ako sa jej otvárajú oči a aká
je šťastná, že ju dcéra nahovorila na
tento kurz.
Asi cca v júli jej 3-ročnej vnučke
diagnostikovali epilepsiu, našli jej
lézie na mozgu a ihneď ju chceli
hospitalizovať a nasadiť antiepileptickú
liečbu. Oni s tým nesúhlasili a skúšali
ešte niečo pre ňu urobiť. Medzitým
malá začala kašľať a babička jej podľa
kurzu vybrala liek Causticum. Keď ho
čítala v materii medice, zdalo sa jej, že
ten liek dosť vystihuje celú konštitúciu
dievčatka. Nasadila jej ho tak, ako sme
sa to učili na kurze. Vnučka prestala
kašľať, ale aj celkovo sa veľmi zmenila.
Akoby sa uvoľnila a veľmi sa skľudnila.
O cca 3 mesiace, v septembri, som
dostala nadšenú sms-ku, že vnučka
bola na vyšetrení a nemá žiadne
lézie na mozgu, teda že nemá žiadnu
epilepsiu.
Ostáva, našťastie, len v rovine úvah,
rozmýšľať, čo by bolo s dievčatkom,
keby jej nasadili antiepileptiká, ktoré
sa berú dlhodobo, a deti sa pri nich
nevyvíjajú správne, môžu aj mentálne
degradovať.
Prednedávnom som sa rozprávala
v Bratislave na jednom mojom
pokračovacom seminári so svojimi
absolventmi, ktorí sú úspešní študenti
konštitučnej homeopatie, ako veľmi im
môj kurz pomohol. Jednak že omnoho
lepšie rozumeli a ľahšie naskočili
na ťažké štúdium konštitučnej
homeopatie, a jednak že im veľmi
pomohla aj základná repertorizácia,
ktorú preberáme na kurze, lebo
potom omnoho jednoduchšie zvládli
počítačovú repertorizáciu.
Kurz je naozaj vhodný pre
každého, koho zaujíma homeopatia
a chce sa o nej dozvedieť viac.

Naozaj je možné, aby sa v priebehu
6-tich seminárov naučil človek používať
homeopatiu?
Dostávam veľa spätných väzieb od
mojich absolventov, že mnohí z nich
používajú dnes výhradne homeopatiu
a že sami doma liečia. Potvrdzujú
mi, že stále používajú terapeutický
zošit, ktorý si urobili na kurze. Všade
s ním chodia, aj na dovolenky, a je
pre nich nenahraditeľný, čo ma veľmi
teší. Mám naozaj veľmi veľa krásnych
skúseností s mojimi študentmi, s akou
vervou sa púšťajú do riešení prípadov,
ktoré máme na kurze. Niekedy som
až prekvapená, ako šikovne vedia
niektorí z nich po absolvovaní kurzu
predpísať správny liek.
No na druhej strane je veľmi
potrebné aj doma si preopakovať témy
aj lieky, ktoré sa na seminári preberajú,
a dať si námahu pozorovať pacienta
a pozorovaním nachádzať symptómy
a skúšať predpisovať naše lieky.
Okrem toho dávam možnosť
opakovať kurz za zlomkovú cenu, ak
by niekto potreboval ešte raz (alebo
viac krát) si všetko vypočuť. Mnohí
študenti to vítajú a kurz s nadšením
opakujú.
Za tých 8 rokov už máte bohaté
skúsenosti s mnohými účastníkmi kurzu.
Máte pocit, že sa vám darí napĺňať to, čo
ste si predsavzali dávať na vašich kurzoch?
Ako reagujú účastníci?
Áno, môžem potvrdiť, že kurzy
splnili až prekonali moje očakávania.
Základná myšlienka, aby som ja mama
pomohla a mohla byť oporou iným
mamám, je splnená na 1000 %. Veľmi
často sa mi stáva, že cez prestávky
prídu mamy za mnou a hovoria mi so
slzami v očiach, že presne to, čo som
práve povedala, sa im stalo.
Za všetky príhody na kurze
s mamkami a ich detičkami napíšem
jednu milú skúsenosť, kde nepomohla
homeopatia ako taká, ale jedna z rád,
ktoré na kurze spomínam.
Mamička prišla za mnou na štvrtom
seminári a povedala mi, že po prvom
seminári (vtedy sa to ešte bála nahlas
povedať) vysadila 4-ročnej dcérke
antibiotiká, ktoré dcérka brala 3
roky nepretržite, pretože prekonala
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zápal močových ciest. Aby sa predišlo
zápalu obličiek, tak lekári predpisujú
v takých prípadoch antibiotiká, ktoré
sa berú preventívne aj niekoľko rokov.
Dievčatko bolo stále choré, ale mama
sa ich veľmi bála vysadiť. Až po prvom
kurze, na ktorom som o nejakom
podobnom prípade hovorila, našla
odvahu to skúsiť. A dcérka už tretí
mesiac nebola chorá, čo je pre nich
zázrak, lebo bývala chorá každý
mesiac. Odvtedy ubehlo skoro 7 rokov
a dievčatko, veľká školáčka, je stále
zdravá. Minule mi jej mamka poslala
oskenované vysvedčenie, kde stálo „0“
vymeškaných hodín.
To sú situácie, pre ktoré sa oplatí
namáhať, to sú situácie, pre ktoré
milujem robiť kurzy, lebo viem, že
môžem byť na základe vlastných
skúseností oporou pre mojich
študentov. Je to nádherný pocit môcť
pomáhať zbavovať sa strachu a dávať
lieky bez vedľajších účinkov.
Tu sa mi potvrdzuje správnosť
príslovia: „Všetko zlé je na niečo
dobré“. A ja nie že neľutujem, ale
som dokonca vďačná za každé ťažké
prežitie so svojím synom, lebo ma
to posunulo ďalej ako človeka aj ako
homeopata, a aj vďaka tomu môžem
pomáhať ďalej, čo je oblažujúci pocit,
ktorý dáva zmysel životu.
Takže kurzy nepomáhajú len
študentom, ale aj mne samej. Každá
otázka, ktorú položí môj študent, ma
môže posunúť ďalej.
Počula som od vašich absolventiek,
že im váš kurz zmenil pohľad nielen na
liečenie, ale aj na ich vzťahy s deťmi,
v rodine, že sa cítia ako iní – noví ľudia?
Čím si to vysvetľujete?
Homeopatia, dokonca ani akútna,
nie je ľahká. Nie je vôbec jednoduché
vybrať ten správny homeopatický liek.
Musíme preto stále pozorovať nášho
pacienta, aby sme videli čo najviac
príznakov, na ktoré predpisujeme
homeopatiká. To je často náročné,
ale väčšinou všetko, čo stojí za to,
si vyžaduje námahu. A my si zrazu
môžeme uvedomiť, že to pozorovanie
začína meniť naše životy. Začíname
vidieť to, čo sme si doteraz nevšimli.
Aj jednoduché, ale krásne veci, ktoré
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unikali povrchnému pohľadu. Ale aj
hlbšie súvislosti a veci, ktoré by sme na
sebe mohli zmeniť. A zmeniť môžeme
len to, čo vidíme.
Dnes sama na vlastných prežitiach
poznám silu homeopatie, mám
veľa osobných skúsenosti a aj to
dávam na svojich kurzoch. Som
skúsená konštitučná homeopatka.
Mám vo svojej praxi rodiny z celého
Slovenska. Poznám veľmi veľa
životných príbehov a veľmi intenzívne
žijem ten svoj vlastný.
Veľmi ma zaujíma hľadanie
správnych ciest, vnútorná premena
do svojej vyššej kvality, aby mohol byť
náš svet lepší, krajší aj pre naše deti,
aj pre nás, aby sme my (ja) mohli byť
múdrejší, a tým šťastnejší.
Študenti majú veľmi radi tieto hlboké
témy, ktoré na kurze prednášam
okrem výučby homeopatických liekov
na jednotlivé choroby. Moja skúsenosť
je, že väčšina z nich sú úžasní ľudia,
ktorí sami chcú zmeniť svet. A my
všetci vieme, že ak chceme zmeniť
svet, musíme zmeniť seba.
Mám za sebou rôzne kurzy
osobnostného rozvoja a výchovy detí.
Takže mnohokrát zaznie na seminári
„prednáška“ aj na tieto témy, a aj
samotná homeopatia je živá a stojí na
správnych základoch, takže sa musíme
hýbať, objavovať, hľadať, skúšať a týmto
sa začína náš duchovný pohyb.
Preto mi absolventi hovoria, že im
tento zdanlivo krátky kurz zmenil
pohľad na svet. Dívajú sa viac pod
povrch, vnímajú viac svoje deti, viac sa
pozorujú. Napríklad na jednom našom
seminári, nám to povedala jedna naša
mamka, ktorá prežila chorobu svojho
3-ročného dieťatka a statočne hľadala
pre neho pozorovaním homeopatický
liek. Všimla si, že aj keď jej dieťa bolo
už zdravé, že ho stále omnoho viac
pozoruje než predtým.
Neviem, či všetci poznáte ten pokus
s troma kvetinkami. Každý deň ich
chodili polievať a prvej kvetine pri
tom hovorili, aká je krásna, druhej, že
je škaredá a nemajú ju radi, a tretej
nikto nič nepovedal. Čo myslíte, ktorá
kvetinka bola na tom po nejakom
čase najhoršie? Áno, tá, ktorej nikto
nevenoval ani slovo.

V praxi to vyzerá tak, že dieťa je
radšej zlé, len aby si ho niekto všimol.
Takže to, že je dieťa pozorované viac aj
v zdraví, mu veľmi prospieva a cíti sa
viac mamkou prijaté.
V poslednej dobe, teda konkrétne od
apríla 2015, začali vznikať aj iné kurzy
akútnej homeopatie. Na rôznych fórach
som sa stretla s pomocou, ako si vybrať
správneho homeopata. Myslíte, že by
ste nám vedeli poradiť, ako sa máme
zorientovať pri výbere kurzu akútnej
homeopatie?
Áno, máte pravdu. Momentálne
sa otvárajú rôzne kurzy domácej
homeopatie ako huby po daždi. No
mám pocit, že mnoho krát kvantita
nahrádza kvalitu. Ale viete, ako sa
hovorí: koľko ľudí, toľko chutí. Každý
vyžaduje niečo iné. Sú ľudia, aj ja sama
som sa s takými stretla, ktorým stačí,
keď sa im prednášajú terapeutiká*,
a majú pocit, že nič viac nepotrebujú
vedieť. Pre takýto povrchný pohľad na
homeopatiu nie je veľmi dôležité, aké
hlboké znalosti má prednášajúci, stačí,
ak vie nejaké terapeutiká.
Ale väčšina ľudí túži po hlbokom
vhľade do problematiky. Okrem
terapeutík ich veľmi zaujíma aj
samotná konštitučná homeopatia,
ktorá nás učí objavovať súvislosti, klásť
si otázky a hľadať na ne odpovede a,
samozrejme, že aj praktická časť, kde
sa reálne učia liečiť na prípadoch.
Akútna homeopatia sa z pohľadu
konštitučnej homeopatie javí ako
veľmi jednoduchá, a preto sa môže
zdať, že prednášať ju je hračka. Ale nie
je to celkom tak. Určite je to omnoho
menej učiva, ale akútna homeopatia
má svoje úskalia a prednášajúci by
mal byť okrem toho, že je skúsený
klasický homeopat, aj skúsený akútny
homeopat. Veľmi záleží, na akej
úrovni je lektor, lebo to on napĺňa,
určuje hĺbku a smerovanie kurzu.
Spomeňte si, ako mi vtedy, keď bol
môj syn veľmi akútne chorý, nevedel
nik účinne pomôcť (aj keď nemôžem
povedať, že sa to týka každého
klasického homeopata).
Naša škola je zameraná hlavne
na akútnu homeopatiu a jej výhoda
je, že študenti dostanú
veľmi
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široké vedomosti. Nemusia už ďalej
pokračovať v štúdiu a budú vedieť
spoľahlivo liečiť doma všetky bežné
choroby aj úrazy. Budú vedieť aj
jednoduchú repertorizáciu, čo je
ďalší nástroj pre nájdenie správneho
lieku. Budú vedieť, čo je to klasická
homeopatia,
a rozumieť
liečbe.
Väčšina z nich sú totiž pacientmi
klasických homeopatov.
Naša škola je ale aj výborný základ
pre ďalšie štúdium homeopatie.
Mnohí naši absolventi pokračujú
v štúdiu na Slovenskej akadémii
klasickej homeopatie a iných školách.
Okrem
základného
kurzu
Domáca homeopatia I ponúkame
aj pokračujúci 4-mesačný kurz
Domáca homeopatia II. Tento kurz
vznikol preto, lebo sa absolventom
nechcelo rozísť, a prosili ma, aby
som urobila ďalšie semináre. Tak
vznikla Domáca homeopatia II, kde sa
počas štyroch seminárov prednášajú
konštitučné obrazy polychrestov, teda
najznámejších homeopatických liekov.
Štúdium homeopatických liekov
nás učí psychológii, prehlbuje nás
a poskytuje nám rôzne psychologické
obrazy človeka. Tým sa môžeme učiť
spoznávať seba, svoj prístup k okoliu,
svoje
túžby, ambície, ciele. Cez
štúdium hlavných polychrestov sa
omnoho ľahšie orientujeme v sebe, ale

aj v správaní svojich detí.
(Rozsah kurzu Domáca homeopatia
II v žiadnom prípade nenahrádza
štúdium na školách konštitučnej
homeopatie.)
Ja sama by som si pri výbere
kurzu akútnej homeopatie hľadala
čo najviac informácií a referencií
o prednášajúcom a aj o samotnom
kurze. Niekedy nemusí (ale môže) byť
dobré rozhodnutie pre výber kurzu
miesto konania. Hľadajte kvalitu,
ktorá vás uspokojí.
(*Terapeutiká sú jednotlivé homeopatické lieky, ktoré sa najviac používajú
pri tej- ktorej diagnóze, napr. homeopatiká na angínu sú terapeutiká na angínu a tak pod.)
Okrem týchto
kurzov akútnej
homeopatie Domáca homeopatia I a II
pripravujete teraz nové semináre: Sila
človeka, Sila ženy a Sila rodiča. Čo bude
obsahom týchto nových seminárov?
Dnešná doba je veľmi zvláštna. Na
jednej strane je to úplný chaos, zmätok
a strach. Ľudia sú povrchní, ubližujú
si. Nedá sa nikomu veriť. Sú schopní
kvôli zisku zničiť život aj našim deťom.
No na druhej strane tu rastie
skupina ľudí, ktorá začína hľadať
hlbšie hodnoty a zmysel svojho života.
Dnes nie je ojedinelé počuť ľudí
hovoriť o sebapozorovaní, o prijatí,

odpúšťaní a o svojej sebahodnote,
o čom pred pár rokmi nehovoril skoro
nikto. Doba sa zmenila a nie všetko
sa zmenilo k horšiemu. To nám dáva
nádej, že premena k lepšiemu je snáď
ešte možná.
Ja sama patrím medzi ľudí, ktorí
potrebujú stále na sebe pracovať
a rozumieť všetkému, čo zažívajú.
Teda sa usilujem o vedomé bytie.
Svojím vývojom som dospela k tomu,
že choroba k nám prichádza, aby nám
dala šancu vyvinúť sa do našej vyššej
kvality, do nášho Vyššieho ja. Toto je
spolu s vedomým bytím, podľa mňa,
zmysel nášho života tu na zemi. Ak to
nepochopíme, bude sa k nám choroba
stále vracať alebo k nám prídu iné
šance na našu premenu v podobe
iných ťažkých životných situácií.
Čo nám bráni, aby sme sa mohli
vyvinúť do našej vyššej kvality?
Zjednodušene povedané, to, čo máme
na sebe zmeniť. A to sú naše pokrivené
vzorce správania, ktoré predstavujú
našu bezpečnú zónu, v ktorej žijeme.
Vznikli často ako bolestné skúsenosti
z detstva alebo výchovnými chybami,
či škodlivým vplyvom prostredia,
teda rôznymi nesprávne prežitými
situáciami od nášho prenatálneho
obdobia, cez pôrod, ranné aj neskoršie
detstvo, počas puberty, až dodnes.
Môžeme sa v našej bezpečnej zóne

Študenti Domácej homeopatie s lektorkou
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správania cítiť aj veľmi zle, ale poznáme
ju, a preto sa svoje správanie bojíme
zmeniť. A práve to nám často spôsobuje
ochorenie. Choroba je vlastne dar,
ktorý nám môže dať odhodlanie
zmeniť svoje zaužívané zvyky. Aj keď
to niekedy môže byť dar, ktorý je
akoby pomyselne zabalený v šmirgel
papieri. My sa šmirglovaním začíname
premieňať. Začíname sa sebapozorovať
a spoznávať svoje nesprávne, pokrivené
správanie, ktoré nám začína ukazovať
naše negatívne emócie, ako je
napr. strach, hnev, pýcha, nenávisť,
žiarlivosť, závisť atď. V tejto fáze práce
na sebe väčšinou vidíme svoje chyby
a začíname sa za to trestať alebo viniť.
Trestaním sa strácame silu na vnútornú
premenu. Preto je nevyhnutné, aby
sme sa začali prijímať a mať sa radi, dať
si lásku a podporu.
Toto nemôže nahradiť žiadna
terapia. Ale v rukách každého človeka
je schopnosť zmeniť sa, a keď napraví
svoje chybné vzorce správania, môže
sa vyliečiť aj bez terapie. Všetko,
čo človek pri svojej premene do
svojej vyššej kvality sám zažil, je
jeho vlastné prežitie, ktoré ho činí
silnejším. Každý túži po sile. Z toho
mi jednoznačne vychádza, že choroba
k nám určite neprichádza preto, aby
dala zarobiť hocijakému terapeutovi.
Nikto nemôže dať zodpovednosť za
svoj život do iných rúk. Preto žiaden

6

terapeut nemôže vyliečiť pacienta
bez jeho premeny, a aj keď sa mu to
podarí, tak len dočasne.
Tento proces premeny je ale veľmi
ťažký a málokto ho zvládne bez
pomoci. Homeopatia je veľmi účinná
a úžasná pomoc. Bez nej si už neviem
predstaviť svoj život. Homeopatia mi
veľmi pomohla toto všetko pochopiť,
lebo mi odkryla mnoho obrazov
liekov, cez ktoré som pochopila
veľa z ľudskej psychiky.
Naučila
ma klásť otázky, aby som sa dostala
k jadru človeka. Tam, kde je už naše
podvedomie, kde sú skryté spomienky
na všetko ťažké, čo sme zažili. Indický
homeopat Rajan Sankaran pri svojich
homeopatických vyšetreniach dostáva
svojich pacientov do stavu, kde už
vypínajú rozum a hovoria z hĺbky,
dostávajú sa do svojho jadra. Volá to
„Sensation“. Väčšinou tam je zdroj
nášho chybného vnímania sveta
a situácií, v ktorých sa nachádzame.
Potom dávame nesprávne reakcie
a z toho chorieme na tele aj na duši.
Toto všetko by som chcela priniesť
v nových seminároch: Sila človeka,
Sila ženy a Sila rodiča.
Aby sme si uvedomili, čo všetko
môžeme spraviť my sami, aby náš svet
bol zdravší, šťastnejší a krajší. Musíme
to spraviť my a homeopatia nám môže
pomôcť. Môže nás spájať s naším
podvedomím a dodať nám silu na

vlastnú premenu.
Ako prvý seminár vám chceme
ponúknuť Silu človeka. Bude to
seminár takzvaný liečivý, zážitkový,
kde počas víkendu môžeme zažiť
aj svoj „Sensation“ a posunúť sa
v pochopení seba samých ďalej.
Niekedy stačia malé krôčiky námahy
a sebaprekonávania a dosiahneme
veľké zmeny vo svojom živote.
Sila človeka je prvým seminárom, lebo
začneme narodením Človeka v sebe.
My sami môžeme ovplyvniť, aký bude.
To, čo do neho vložíme, aké pochopenie
situácií, akú múdrosť, lásku, odpustenie,
taký potom môže/me byť.
K tomu dostanete obrazy veľmi
pekných liekov pripravených z farieb
a tónov. Život prežívame cez farby
a zvuky. Majú schopnosť pôsobiť
na naše zmysly a prinášať nám buď
disharmonické, alebo liečivé podnety.
Homeopatické
lieky
pripravené
z farieb a tónov môžu otvoriť, vyrovnať
a ozdraviť našu energiu na hlbokých
rezonujúcich úrovniach. Dokážu nás
stimulovať, vyladiť a upokojiť náš
nervový systém, rovnako ako vyčistiť
a vyladiť našu krv a endokrinný
systém. Môžu to byť skutočné lieky
budúcnosti.
Poďme spolu zažiť naše premeny,
nové narodenie a nové začiatky.
Ďakujem za rozhovor.
Zhovárala sa Michaela Mikulová
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Homeopatia

Sú slávni, neraz sa už prešli po červenom koberci a ich tvár pozná takmer
každý. Ale možno o nich neviete, že aj
im homeopatia pomohla.

na cervenom koberci

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jonesová, herečka pôvodom
z Walesu, ktorá v Hollywoode prerazila filmom
Zorrova maska, získala za vedľajšiu postavu vo
filmovom muzikáli Chicago aj Oscara.
V roku 2003 o nej písal americký kultúrny
týždenník Entertainment Weekly. „Pozdravme
Arnicu, najlepšiu priateľku Catherine ZetaJonesovej počas nakrúcania muzikálu Chicago,“
písalo sa v článku. „Ide o homeopatický liek,“
uvádzalo sa ďalej a herečka nešetrila slovami
chvály na jeho adresu, nakoľko jej pomohol pri
vyvrtnutiach a modrinách, získaných pri nakrúcaní
tanečných scén. „Keď som ju (Arnicu, pozn. red.) užívala, nemala som
žiadne bolesti.“

Naomi Watts
Herečka anglického pôvodu, dvakrát nominovaná
na Oscara za herečku v hlavnej úlohe vo filmoch
Kruh a 21 gramov, predstaviteľka Ann Darrowovej
v King Kongovi režiséra Petra Jacksona.
V jednom z článkov denníka Los Angeles Times
sa píše, že cesta, ako dostať Nicol Kidmanovú na
nejaké podujatie, je navštíviť jej priateľku Naomi
Wattsovú a Naomi zoženiete, ak navštívite jej
stylistu, trénera alebo jej homeopata.

Priscilla Presley
Manželke Elvisa Presleyho pomohla
homeopatia prekonať chronickú
únavu. S výsledkom liečby bola veľmi
spokojná.
Jej dcéra Lisa Maria Presleyová sa zas
homeopaticky liečila z popôrodnej
depresie.

Jane Seymour

Ďalšou fanúšičkou homeopatie
je
známa
hollywoodska
herečka (pôvodom z Veľkej
Británie) Jane Seymourová.
Do
povedomia
Slovákov
sa zapísala najmä ako Dr.
Michaela Quinnová zo seriálu
Doktorka Quinnová. Kráľovná
Alžbeta II. ju dokonca v roku
1999 vyznamenala Rádom
britského impéria, OBE.
Menej
známym
faktom
je to, že jej sestra pôsobí
v Anglicku ako homeopatka,
a celá jej rodina sa preto lieči
homeopaticky. V jednom
rozhovore Jane povedala:
„Počas
natáčania
Dr.
Quinnovej som si ordinovala
lieky
z homeopatickej
lekárničky, ktorú mi dala
moja sestra, a za celý čas som
nevynechala ani jediný deň.“
Medzi jej najobľúbenejšie lieky
patrili Arnica, ktorú využívala
na modriny a opuchy,
a Oscillococcinum na chrípku.
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Orlando Bloom

Najviac si ho určite všetci
spájame s elfom Legolasom,
ktorého stvárnil v trilógii Pán
prsteňov, ale aj s inými slávnymi
filmami: Piráti z Karibiku, Trója,
Kráľovstvo nebeské atď.
Jeho herecká kolegyňa Naomie
Harrisová o ňom prezradila
britskému časopisu Vogue,
že keď raz počas letu do Los
Angeles prechladla a stratila
hlas, Orlando jej naordinoval
homeopatiká. „Bolo to od
neho veľmi pekné,“ uzatvorila
herečka. Nuž áno, elfovia majú
skutočne účinné lieky.

Annie Lennox

Pôvodne
členka
skupiny
Eurythmics, neskôr sólová
speváčka s hitmi ako Why, No
More „I love You’s“, no najmä
titulnej piesne Into The West,
ktorá uzatvárala skvelú trilógiu
Pán prsteňov a za ktorú získala
Zlatý glóbus aj Oscara.
Na všetky cesty a spevácke turné
so sebou nosí homeopatické
lieky. S humorom priznáva, že
občas sa cíti ako čarodejnica vo
svojej snahe liečiť ochorenia.
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Tina Turner
Túto kráľovnú rock’n rollu netreba nijako
špeciálne predstavovať. Speváčka s výraznou
„hrivou“ a ešte výraznejším hlasom znejúcim
v hitoch ako napr. Simply The Best, I Don’t
Wanna Lose You či v „bondovskom“ Golden Eye
však začiatkom 70. rokov 20. storočia zápasila
s vážnou diagnózou – tuberkulózou. Najprv
sa liečila pomocou klasickej medicíny, avšak
tá jej nepomohla, a tak vyhľadala anglického
homeopata Chandru Sharmu, MD (liečili sa
uňho aj členovia skupiny Pink Floyd, George
Harrison z legendárneho The Beatles a iné
slávne osobnosti). Považovala ho za svojho lekára a priateľa. Zomrel v roku
1986 a Tina vo svojej autobiografii napísala: „Chýba mi viac, než dokážem
vyjadriť.“ Dodala, že našťastie jeho syn Rajandra pokračuje v otcovej práci.
V roku 1985 napísal časopis Vogue: „Tina Turner vyzerá na tridsaťšesť, jej
pleť pôsobí bezchybne. V ničom sa neobmedzuje. K obedu popíja víno, nedrží
diéty, neberie vitamíny. Ak sa cíti preťažená, radí sa so svojím homeopatom.“
Vo svojej autobiografii napísala Tina aj vyznanie homeopatii a svojmu
homeopatovi: „Život v rýchlom tempe ma opotreboval, zmeny v mojej
životospráve a homeopatia ma zachránili. Ďakujem môjmu homeopatovi,
že mi prinavrátil zdravie, a že tu bol vždy pre mňa.“

Paul McCartney
Legendárny člen The Beatles – Sir James Paul
McCartney tiež nemá k homeopatii ďaleko. Jeho,
žiaľ už zosnulá, manželka Linda McCartneyová
v jednom z interview povedala: „Nikde nechodíme
bez našich homeopatických liekov. Často ich
využívame – a to platí aj pre Paula.“
Linda sa o homeopatiu začala zaujímať odvtedy,
čo si jej priateľ zlomil ruku. Zaujalo ju, ako rýchlo
sa zranenie zahojilo vďaka homeopatickej liečbe.
Najviac ju však presvedčilo, keď dostala angínu,
na ktorú bezvýsledne vybrala niekoľko antibiotík.
Navštívila preto homeopata a z choroby sa nielenže
vyliečila, ale ochorenie sa už neopakovalo. „Bez homeopatie by sme si
nevedeli dať rady,“ povedala Linda. Posledné roky svojho života venovala
boju za práva zvierat a ekológiu.

Cher
Držiteľka Grammy, Oscara, troch Zlatých
glóbusov aj ceny Emmy ochorela v roku 1987
na vírusové ochorenie (Epstien-Barrovej
vírus), ktoré sa prejavovalo chronickou únavou
a zápalmi pľúc. Dva roky nebola schopná
pracovať. Klasická medicína jej nevedela pomôcť,
a tak jej lekár povedal, že nemá žiadnu chorobu
a všetko je len v jej hlave. „Ľudia si mysleli, že som
blázon.“ Obrátila sa preto na homeopata a liečila
sa pomocou homeopatík, bylín a vitamínov.
„V priebehu štyroch mesiacov ma z toho vytiahol
a opäť ma naštartoval,“ povedala spokojná diva.
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Axl Rose

Spevák skupiny Guns N’ Roses
Axl Rose spôsobil v roku 1992
po koncerte konanom na počesť
Freddieho Mercuryho mierny
rozruch na londýnskom letisku,
keď požiadal, aby jeho čierny vak
nedávali pod röntgenový skener,
pretože v ňom má homeopatiká
(homeopatické lieky sú citlivé
na rôzne druhy žiarení, ktoré
môžu zničiť ich účinok). Podľa
hudobného časopisu Rolling Stone
je Axl Rose veľkým zástancom
homeopatie a silným kritikom
konvenčnej medicíny. Z toho
dôvodu mal na turné svojej skupiny
vždy poruke homeopatické lieky
pre prípad problémov s hrdlom.

Milan Bahúl
Aj na Slovensku máme slávnu osobnosť, ktorá si
verejne pochvaľuje účinnosť homeopatie. Je to
herec Milan Bahúl, ktorý momentálne účinkuje
v populárnom seriáli ZOO (stvárňuje riaditeľa
zoo Stana Baláža).
Jeho dcérka sa totiž narodila s vážnou srdcovou
chybou, pre ktorú bojovala od narodenia o svoj
život. „Dcéra sa narodila s AV blokádou tretieho
stupňa, pri ktorej, zjednodušene povedané,
nefunguje synchronizácia chlopní medzi
srdcovými komorami a predsieňami. Lekári jej
voperovali kardiostimulátor a dostala množstvo
liekov, ktoré sme odsunuli do kúta a nahradili homeopatikami. Vďaka
tomu jej po tri a pol roku strojček vyoperovali, lebo ho už nepotrebovala.
Lekári si to nevedeli vysvetliť.“ Herec otvorene hovorí aj o tom, že preňho
je práve klasická medicína alternatívou.
Homeopatia však nie je liečba len pre vyvolených, ale pre každého, len si
musíte vybrať buď homeopata, alebo sa naučíte predpisovať si homeopatiká
sami, hoci aj v našej škole.
Tatiana Pukančíková
Zdroje:
ALMÁŠIOVÁ, Monika. 2015. Milan Bahúl: Život nie je až taký komplikovaný. Korzár, 26. 9.
2015. [cit. február 2016]. URL: <http://korzar.sme.sk/c/8013866/milan-bahul-zivot-nie-jeaz-taky-komplikovany.html>.
ULLMAN, Dana. 2007. The homeopathic revolution: Why Famous People and Cultural
Heroes Choose Homeopathy. Berkeley, California : North Atlantic Books, 2007. s. 139 – 140,
s. 142, s. 149 – 150, s. 162 – 168.

Nelly Furtado

Táto kanadská speváčka je veľká
experimentátorka s rôznymi
žánrami, zvukmi a hudobnými
štýlmi. Za singel I’m Like a Bird
získala cenu Grammy.
Keďže súčasťou jej práce sú
časté presuny lietadlom, pre
londýnsky Times v roku 2007
povedala,
že
homeopatia
jej pomohla minimalizovať
príznaky pásmovej choroby
(teda problémov vzniknutých
zo zmeny časového pásma).
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Ako sa darí
nasim absolventom

Milá pani doktorka Kolenová.
Chcela som sa Vám poďakovať za Homeopatické zvesti.
Skvelé spracovanie, super nápad. Prečítala som to na
jeden dych :-). Ale hlavne som chcela opísať príhodu so
Zvesťami a manželom. Časopis som mala položený na
stolíku. Bol tam Váš článok Ako prežiť Vianoce a v ňom
tipy na lieky, ktoré môžu byť nápomocné počas Vianoc.
Manžel sa zahľadel na prvú stranu. Potom mi vraví, či
mám Sepiu. Vraj to na neho úplne sedí. Nasadil si liek
a mala som počas Vianoc konečne pokojného manžela.
Hurá!
Druhý prípad, keď som opäť vďačila za homeopatiu.
Náš trojročný synček si privrel prst vo dverách auta.

Viete si predstaviť ten plač a modrý prst. Skoro som
odpadla, keď po 4 guľôčkach Hyperica malý prestal plakať
a povedal, že ho nič nebolí. Dávala som mu ďalej Arnicu,
prst sa krásne a rýchlo zahojil.
A do tretice. Otec mojej kamarátky mal diagnostikovanú
rakovinu v poslednom štádiu. Volala mi, že už tu dlho
nebude. Poradila som jej Ignatiu, pretože otec zakrátko
zomrel. Tak ako ona mi ešte nikto neďakoval.
Takto a podobne šírim homeopatiu ďalej a každému,
kto sa zaujíma, odporúčam Váš kurz :-). Ďakujem aj
organizačnému tímu pani Gabike a pani Táničke za skvelú
atmosféru na kurze. Teším sa na ďalšie stretnutia.
Lucia

Kurz Domáca homeopatia NÝ
VA
O
T
I
D
E
R
AK

Škola akútnej homeopatie (ŠAH) organizuje základné
homeopatické kurzy akútnej homeopatie s najdlhšou
tradíciou na Slovensku. Za tie roky boli našimi
študentmi rodičia, budúci rodičia, starí rodičia, lekári
a zdravotnícki pracovníci, farmaceuti, veterinári, mladí
ľudia aj seniori, ktorí sa zaujímajú a starajú o svoje
zdravie. Začiatočníci, ale aj skúsenejší.
V roku 2015 sme požiadali o akreditáciu
medzinárodnou organizáciou Medicina Alternativa
Slovakia – jedinou neštátou inštitúciou na Slovensku,
ktorá má akreditačnú činnosť schválenú Ministerstvom
vnútra SR.

Akreditačná komisia posudzovala naše učebné osnovy
a materiály, prácu so študentmi a nakoľko sme splnili
všetky kritériá, od roku 2016 sú naše kurzy akreditované.
Naši úspěšní absolventi preto získavajú akreditovaný
certifikát.

ŠKOLA AKÚTNEJ HOMEOPATIE
Nájdete nás aj na Facebooku
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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

