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Je homeopatia

?

ekologická

Položme si otázku: Čo očakávame
od akejkoľvek liečby? Určite väčšina
z nás odpovie, že uzdravenie z choroby.
Avšak v našom svete všetko so všetkým
súvisí. Preto by sme od medicíny nemali chcieť len odznenie príznakov
choroby, ale aj to, aby neškodila jednak nám, a jednak prírode. Možno
že si teraz niekto
ťuká po čele, že to
by sme asi veľmi
veľa chceli. Poďme teda spolu
preskúmať, či náhodou homeopatia nespĺňa aj toto
kritérium.
„Vďaka homeopatii zosilnel môj
rešpekt voči prírode, st voreniu
a jeho sile,“ napísala po homeopatickom kurze
jedna z účastníčok. Vystihla to,
čo pociťovali homeopati stojaci
pri počiatkoch homeopatie a čo dodnes
pocíti každý, kto sa do nej vážne zahĺbi.
Liečiť sa homeopaticky totiž neznamená
len zbavovať sa chorôb, ale aj meniť svoj
pohľad na seba a na svet okolo. A tak,
ako je v homeopatii zakorenený princíp rešpektovania individuality každého
človeka, tak je v nej prítomná aj úcta
k prírode a k prírodným zákonom. Pre-

javuje sa to na všetkých úrovniach jej
fungovania.

Príprava liekov
Prvý liek, ktorý Samuel Hahnemann,
otec homeopatie, pripravil v homeopatickom riedení, bol liek China. Pripravil ho z kôry
chinínovníka
páperistého. Odvtedy homeopati
vyskúšali homeopaticky riediť
rôzne prírodné
materiály. Zameriavali sa jednak
na také matérie,
ktoré aj v pôvodnej forme vykazovali liečivé účinky
(napr. cibuľa – Allium cepa, ľubovník bodkovaný
– Hypericum perforatum, nechtík
lekársky – Calendula officinalis...)
a lebo, naopa k,
ktoré spôsobovali otravy (napr. oxid arzenitý, zvieracie jedy, jedovaté rastliny).
Potencovanie, kľúčová činnosť pri výrobe homeopatických liekov, zbavovalo
jedovaté látky ich toxicity a prehlbovalo
pozitívne vplyvy – to je to, čo fascinuje
dodnes. Zároveň je dôležité poznamenať, že homeopatické lieky stále pribúdajú a ešte sa nestalo, že by sa nejaký

Na úvod …

K eď kráčame cestami života a pohľad
máme zameraný na ľudí, môžeme sa
stretnúť so zvláštnym úkazom, ktorý
vystihuje tento slogan: „Ešte nikdy nebola medicína na takej úrovni, ako je
dnes, a ešte nikdy nebolo ľudstvo tak
choré, ako je dnes.“
Každý tretí človek berie dlhodobo nejaké lieky, pričom mnohí z nich užívajú
aj lieky na vedľajšie účinky prvých liekov atď., v detskej populácii máme veľa
alergií, hyperaktivity a množstvo akútnych ochorení, ktoré nám neprídu už
ako niečo mimoriadne...
Nechcem sa teraz zamýšľať nad príčinou tejto situácie, to nechám len ako
návnadu pre Vaše zamyslenie sa.
Ale chcem poslať do sveta „zvesť“
o tom, že existuje aj homeopatia. O homeopatii kolujú rôzne nepravdivé mýty,
od placeba efektu, ktorý je vraj jedinou
formou jej liečby, až po úplný opak: inváziu zlých síl, ktoré do človeka homeopatikami prenikajú, či to, že homeopatia
je nejaké magické liečenie. Na to, aby sa
mohol každý sám slobodne rozhodnúť,
či sa homeopatiou chce liečiť, potrebuje
o nej dostatok informácii.
Preto sme sa rozhodli, že sprístupníme
jednoduchou formou o homeopatii čo
najviac skúseností od rôznych ľudí,
ktorí sa homeopatiou liečia alebo ňou
liečia iných.
Poďte, vydajte sa s nami na potulky za
homeopatickými zážitkami, ktoré Vám
chce náš internetový časopis HOMEOPATICKÉ ZVESTI priniesť. Časopis je
určený všetkým ľuďom, nemusíte byť
žiadny odborník v homeopatii. Bude
vychádzať 3 – 4 krát za rok a chce byť
sprievodca pri skvalitňovaní Vášho života.
Dr. Jana Kolenová
Certifikovaný klasický homeopat
Odborný garant časopisu Homeopatické Zvesti
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liek prestal používať, ako sa to často deje
v klasickej medicíne, keď sa lieky po rokoch sťahujú z obehu, ak sa dokáže ich
neúčinnosť či, častejšie, výrazne škodlivý vplyv na pacienta. Všetky lieky,
ktoré do praxe uviedol pred 200 rokmi
Hahnemann, sa používajú dodnes. V sú-

časnosti obsahuje homeopatická materia
medika okolo 3000 liekov, ktoré v klinickej praxi preukázali schopnosť liečiť
konkrétny súbor príznakov.
Pri výrobe liekov sa okrem účinnej
látky používa destilovaná voda, lieh
a laktóza.
Rôzne odvetvia vedy a priemyslu sa
správajú kruto k zvieratám. V prípade
homeopatickej farmácie je dôležité poznamenať, že kvôli výrobe liekov nie sú
zvieratá zbytočne zabíjané. Hadí, pavúčí či škorpióní jed sa dá odobrať bez
toho, aby bolo zviera usmrtené. Je pravdou, že napríklad na prípravu lieku Apis
mellifica je potrebné použiť celú včeliu
kráľovnú, ale keď uvážime, že sa z nej
vyrobí materská tinktúra, ktorá pokryje produkciu liekov pre tisícky ľudí,
možno taký postup chápať ako prijateľný. Podobným spôsobom využívajú
na liečebné účely hmyz aj domorodci
– taktiež si vždy berú len toľko, koľko
je nevyhnutne potrebné, nikdy nie viac.
(Podrobnosti o potenciách a spôsobe
výroby liekov sa môžete dozvedieť na
kurze Domáca homeopatia.)

Testovanie liekov
Homeopatické lieky nie sú testované
na zvieratách. Skúšky, tzv. provingy, ro2

bia zdraví ľudia – dobrovoľníci, pričom
najčastejšie ide o homeopatov a študentov homeopatie. Niekedy je ich zanietenie skutočne veľké. Kuriózny je príklad
významného homeopata 19. storočia
Constantina Heringa, ktorý spolu so
svojou manželkou cestoval po juhoamerických pralesoch, aby objavil ďalšie rastlinné a živočíšne
látky, ktoré by mohli byť použité na výrobu liekov. Od Indiánov sa dozvedel o hadovi menom surukuku (krovinár tichý).
Domorodci sa ho veľmi obávali,
pretože podľa nich bol jedovatý už len jeho dych. Uhryznutie týmto hadom znamenalo
rýchlu, bolestivú a neodvratnú
smrť. Heringa to natoľko zaujalo, že presvedčil Indiánov,
aby mu pomohli hada chytiť, čo
sa im aj podarilo. Hering mu odobral
jed a začal ho riediť. Už pri tomto procese sa uňho objavili príznaky prudkej
otravy a on začal upadať do bezvedomia (z ktorého sa o pár hodín prebral).
Ešte predtým však prikázal manželke,
aby pri ňom celý čas sedela a zapisovala
všetky príznaky. Takýmto spôsobom
bol objavený významný polychrest, liek
Lachesis. A naviac, Consatntin Hering
si našiel svoj konštitučný liek.

Náklady na výrobu
Náklady na výrobu sú skutočne veľmi
nízke – svedčia o tom východiskové
zdroje a suroviny potrebné na vytvorenie liekovej formy, ale aj to že skúšky
nových liekov si vyžadujú len malé finančné zdroje – proveri (účastníci provingov) robia provingy zvyčajne dobrovoľne, bez nároku na honorár, len
v záujme zistenia nových poznatkov (ako
sme už písali, ide zväčša o homeopatov
a študentov homeopatie) a je k tomu potrebných iba pár dávok homeopaticky
riedenej látky, zápisník, pero, pozorovací talent provera a jeho čas.
Pri samotnej produkcii liekov sa
mnoho prác vykonáva ručne (príprava
materskej tinktúry, triturácia, dynamizácia, výroba nižších potencií), stroje sú

potrebné len v prípade vysokých riedení.
Najnákladnejšie sú asi cesty homeopatov
do vzdialených či blízkych krajín, kde
objavujú nové zdroje na výrobu liekov.
Títo dobrodruhovia nie sú platení žiadnymi spoločnosťami, pracovné cesty absolvujú zväčša na vlastné útraty.
Keďže sú náklady na výrobu naozaj
nízke, odráža sa to aj na cene liekov.
Práve vďaka týmto nízkym cenám sa
homeopatia rozšírila napríklad v chudobnej Indii. Ďalším dôvodom je aj to,
že na vyšetrenie nie sú potrebné drahé
prístroje a pomôcky. Základnou vyšetrovacou metódou je totiž tzv. homeopatické interview, teda rozhovor pacienta
a homeopata.

Vedľajšie účinky
Keďže lieky nezanechávajú v organizme žiadne rezíduá, preto ani nemôžu
zaťažovať jednotlivé orgány či devastovať fyziologické funkcie človeka. Rovnako nie je možné, aby sa spolu s telesnými výlučkami dostávali ich zložky do
životného prostredia a kontaminovali
vodu či pôdu ako v prípadoch, keď moč
žien, ktoré užívajú dlhodobo antikoncepciu, nedokážu čističky vôd dostatočne očistiť od hormónov. Tie sa potom
dostávajú do tokov a spôsobujú mutovanie prírodných druhov (napr. rybích
samcov), alebo opätovný návrat do tela
človeka v pitnej vode, čo sa údajne môže
podpisovať na vzrastajúcej neplodnosti
mužov.

Životnosť liekov a ich
spotreba
Homeopatické lieky nemajú pri dobrom skladovaní obmedzenú životnosť.
Potvrdzujú to aj nedávne skúšky Hahnemannom vyrobených liekov, ktoré sú
stále účinné. Rovnako je to aj s materskými tinktúrami. Liek Psorinum sa aj
dnes vyrába zo vzorky kožného pľuzgiera od človeka, ktorý mal svrab a žil
pred 150 rokmi.
Z hľadiska spotreby treba prízvukovať,
že nadprodukcia ani nadužívanie liekov
nemá v homeopatii svoje miesto. Jednak
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preto, že liečenie pomocou konštitučnej
homeopatie má viesť k uzdraveniu, a nie
k doživotnej závislosti na liekoch.
Práve tým, že homeopatia prináša
iný pohľad na spotrebu a užívanie liekov, vzbudzuje u niektorých ľudí nedôveru. Ide najmä o tých, ktorí sú zvyknutí pravidelne užívať tabletky, a preto
je pre nich nepochopiteľné, ak im klasický homeopat predpíše vziať jednu guličku za týždeň, alebo im podá jednu
dávku indikovaného lieku a odporučí
im čakať a pozorovať sa. Rovnako neveriacky krútia hlavou, keď pri akútnom
ochorení dostanú odporučenie rozpustiť jednu guličku lieku v pohári s vodou
a z toho si počas dňa odpíjať. Chceli by
aspoň veriť, že je potrebné vziať v jednej
dávke päť guličiek. Nevedia, že v homeopatii nie je dôležitá kvantita, ale informácia a tá je rovnaká v jednej aj v piatich
globulkách.

Odpad
Pri výrobe liekov nevzniká takmer
žiadny odpad, ak nepočítame nepoužité
časti rastlín (na niektoré lieky sa totiž
využíva napr. iba koreň, iné sú zúžitkované celé).
Keďže klasická homeopatia nepodporuje nadužívanie liekov, pri správnom dávkovaní sa nehromadí množstvo odpadu, lebo jedna fľaštička lieku
vydrží naozaj dlho, niekedy aj na celý
život. Lieky sa balia prevažne do sklenených fľaštičiek z hnedého skla, niektorí výrobcovia však používajú plastové
tubičky.
Pri homeopatických liekoch nemusíme vďaka dlhej životnosti riešiť ani ich
likvidáciu po uplynutí expiračnej doby.
Ak by sa však homeopatiká nejakým
spôsobom predsa len ocitli v odpade,
nakoľko nie sú toxické, nehrozí ani penetrácia škodlivých látok do spodných
vôd či do pôdy s následným poškodením ekosystému.
Aby aj naša redakcia prispela svojou
troškou do mlyna ekológie, rozhodli
sme sa pre internetovú distribúciu nášho
časopisu Homeopatické Zvesti.
Tatiana Pukančíková

Moja cesta k homeopatii
Moja cesta k homeopatii je, dá sa povedať, celoživotná. Neustále ma priťahuje všetko, čo sa týka alternatívneho
spôsobu života – zdravé potraviny, prírodné staviteľstvo, ekológia. Tak to bolo
aj je pri starostlivosti o zdravie. Vždy,
keď som bola ako dieťa chorá (bežné
akútne detské ochorenia), mama mi
najskôr varila rôzne čajíky, domáce
medicínky a babské recepty, až keď
už nič nezaberalo, skončila som v rukách lekára. A to väčšinou veľmi nerada, sklamaná neúspechom rôznych
druhov alternatívnej liečby. To, čo sme
doma praktizovali bolo vynikajúce, no
chýbala tomu šťava. Keď išlo do tuhého,
úsilie bolo márne. Od homeopatie ma
vtedy delil iba krôčik. No nebolo nikoho, kto by mi ukázal dvere vedúce
von zo sveta nevedomosti a pátrania.
Poznáte to. Keď je dieťa choré, skúsite
najskôr jedno, keď to nezaberie, vyskúšate druhé, potom to, čo odporúča kamarátka, a tak sa to točí dookola. No
choroba sa stále hlási znova.
Teraz mám 31 rokov a dve deti. Babské recepty praktizujem aj naďalej, no
som vďačná pani Kolenovej za to, že
mi tie správne dvere ukázala. Vstúpila
som do sveta homeopatie, čím som objavila niečo, čo som stále túžila nájsť.
Na polročnom kurze, ktorý pani Kolenová vedie, som sa naučila spoznávať
samu seba aj okolie z iného uhlu pohľadu. To ma neuveriteľným spôsobom
obohacuje. Každý deň ma prekvapujú
nové veci a súvislosti, ktoré som si doteraz nevšimla a slepo som okolo nich
chodila.
Homeopatia je o pozorovaní. Ľudia
v dnešnej uponáhľanej dobe už nevidia trávu na okraji cesty, ako sa chveje,
keď ňou pohybuje vánok. Teraz som
si istá vo svojich rozhodnutiach; a to
najdôležitejšie, nebojím sa púšťať do
neznámych vecí. Keď ochorie moje
dieťa, neoblieva ma pot pri pomyslení,

že ak nezaberie čajík či tinktúry, znovu
skončíme u lekára na antibiotikách. Tie
má väčšina pediatrov najradšej. Pre istotu. Veľakrát som síce sklamaná, že
sa mi ešte nedarí vybrať správny liek,
no som vytrvalá. Kto hľadá, nájde. Teraz chápem, že chyba je v mojom nedokonalom poznaní, a nie v homeopatii
samotnej. Aj keď som si spočiatku myslela opak, tak ako väčšina ľudí v mojom
okolí. Kedysi som kupovala tony Oscilococcinu, dávkovala ho deťom podľa
príbalového letáčiku a hundrala som,
že to je slabé, lebo úspech neprichádzal.
Teraz už viem prečo. Ľudia sú kŕmení
informáciami, ako sa čo najrýchlejšie
a zaručeným spôsobom zbaviť bolesti.
Vidieť to v každej reklame. Táto myšlienka drieme v podvedomí v každom
z nás.
Cesta k tomuto poznaniu bola plná
podozrievania najskôr zo strany najbližšej rodiny. Vtedy som potrebovala
počuť povzbudzujúce slová, ktoré by
ma utvrdili v mojom presvedčení. Keď
malo moje dieťa kašeľ s teplotou 39,4
°C, ja som bola pod neustálym atakom
manžela so slovami: „Veď už mu daj
niečo poriadne, čo ho chceš zabiť?!“
Vydržala som. A teraz zbieram ovocie.
Moje deti sú zdravé. Už viac ako rok
sme vôbec neboli u detského lekára.
Liečime sa sami. Manželovi trvalo pol
roka, kým sa sám na vlastnej koži presvedčil o tom, že to naozaj funguje a nie
je to žiadne placebo, ako tvrdia odporcovia. Dokonca on teraz o homeopatii
rozpráva svojim známym. Je to cesta
tŕnistá, sprevádzaná vlnou podozrievania, odporu, pohŕdania a nepochopenia, ale ja verím, že príčina je v nevedomosti. Teraz sa homeopatiou lieči
celá naša rodina a stále sa dobrá zvesť
šíri ďalej. Dúfam, že to pochopí stále
viac ľudí, až sa raz dočkáme zdravej generácie.
Slávka
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Homeopatická pomoc

pre Haiti

Slovensko v tomto roku trápia záplavy nevídaných rozmerov. Mnohé
rodiny sa ocitli bez strechy nad hlavou alebo majú poškodené domy,
prežili šok, strach, žili v obavách
najrôznejšieho druhu, boli vystavení zlým hygienickým podmienkam. Stratili v jednej minúte všetko,
celú svoju minulosť aj vyhliadky
do pokojnej budúcnosti. Zostala
im len prítomnosť. Dovtedy samostatní ľudia sa stali odkázanými na
pomoc druhých. Humanitárne or-

kázala pomôcť v ťažkých chvíľach
homeopatia. Zahraniční homeopati – dobrovoľníci – už neraz pomáhali pri najrôznejších katastrofách. Najčerstvejšou udalosťou
veľkého rozmeru, ktorá v podstate
trvá do dnešných dní, je ich pôsobenie v zemetrasením zničenom
Haiti.
12. januára 2010 o 16:53 miestneho času zasiahlo Haiti zemetrasenie s magnitúdou 7,0. Americká

dov haitskej vlády prišlo o život asi
300 000 ľudí, desiatky tisíc ľudí bolo
zranených, trom miliónom obyvateľov chýbal prísun pitnej vody, potravín, lekárskej pomoci alebo zostali
bez strechy nad hlavou. Bola zničená
prakticky celá infraštruktúra, vrátane nemocníc. Navyše sa blížilo obdobie dažďov, a preto pribudli obavy
z šírenia epidémií. Do 24. januára
2010 bolo zaznamenaných ešte najmenej 52 dotrasov s magnitúdou
4,5. Pri nich sa ďalej rúcali už aj tak
vážne poškodené budovy.
Mnohé štáty a organizácie zareagovali a poslali na Haiti materiálnu
humanitárnu pomoc alebo pomoc
v podobe lekárov, záchranárov, dobrovoľníkov. Medzi nich sa počíta aj
organizácia Homeopaths without
borders („Homeopati bez hraníc“),
ako aj ďalší homeopati, ktorí prišli
poskytnúť nezištnú homeopatickú
pomoc oby vateľom do Port-auPrince, hlavného mesta Haiti, ktoré
sa nachádza 25 km od epicentra zemetrasenia a ktoré bolo zemetrasením doslova spustošené.

„Homeopati bez hraníc“
„Homeopati bez hraníc“, Lauri Grossmanová (druhá zľava)
ganizácie zriadili účty na pomoc
obetiam, konali sa benefičné koncerty. A možno aj vás pri pohľade
na hrozivé zábery z postihnutých
oblastí a na zúfalé tváre ľudí napadla otázka, či by týmto ľuďom do4

rozvojová banka ho po odhadoch
škôd označila za najničivejšiu prírodnú katastrofu modernej éry dejín, ničivejšiu než tsunami v Indonézii v roku 2004 či cyklón na Barme
v roku 2008. Podľa oficiálnych odha-

Lauri Grossmanová, DC, CCH,
RSHom, homeopatka z New Yorku,
prišla na Haiti ako dobrovoľníčka
organizácie Homeopaths without
borders (ďalej HVB). Keďže pomáhala aj ľuďom po zrútení budov Svetového obchodného centra (tzv. Dvojičiek) 11. 9. 2001, vedela, že ľudia
v takýchto hraničných životných si-
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tuáciách potrebujú najmä lieky na
šok, stratu a zármutok. Preto si na
Haiti zobrala hojnú zásobu troch
liekov, ktoré pokrývajú spomínané
symptómy.
Keď homeopati prišli do stanového
mestečka v Port-au-Prince, potrebovali si zriadiť „kliniku“. Vyzeralo to
tak, že do zeme zatĺkli drevené koly,
ktoré našli na ulici, a natiahli na ne
plachtu. Ihneď na to začali muži,
ženy aj deti u nich hľadať pomoc.
Nepoznali homeopatiu, ale nástojčivo potrebovali pomoc. Sama Lauri
Grossmanová vo svojich článkoch
zdôrazňuje, že na Haiti nešli ako hrdinovia, ktorí idú šíriť homeopatiu.
Prišli pomáhať ľuďom v núdzi. Až
keď sa vyliečení pacienti začali o homeopatiu zaujímať, vtedy ich učili,
ako majú predchádzať chorobám
a ako v prípade ochorenia používať
homeopatické lieky, aby si v niektorých situáciách vedeli pomôcť sami.
Haiťanov trápili najmä bolesti
hlavy, závrate, vytknuté členky, poranené kosti, svaly a šľachy, rôzne
ženské ťažkosti, ošetrovali letargické
deti, oslabené nedostatočnou stravou, a množstvo detí aj dospelých,
ktorým prach z trosiek podráždil
oči. Rozdávali vodu a potraviny, liečili akútne aj chronické ochorenia,
no veľmi ju prekvapilo, že lieky na
šok, stratu a zármutok nepoužila
tak často, ako predpokladala. Preto
Lauri začala pozorovať Haiťanov, aby
zistila, čím to je. Zistila, že ich mentalita sa výrazne líši od tej severoamerickej.
Haiťania prišli o všetko, boli nútení žiť na ulici. No ráno vstali, nazbierali si drevo na oheň a pripravili
si raňajky. Keď boli šťastní, tancovali
na uliciach, keď boli nešťastní, smútili a žialili. Deti pobehovali pomedzi ruiny a púšťali si šarkanov, hrali
sa a smiali, na uliciach bolo cez deň
aj v noci počuť hudbu. Zostalo im
len zopár šiat, no o tie sa príkladne
starali – neustále ich prali a snažili
sa, aby neboli pokrčené, keď budú
v nedeľu spievať v kostole. Oslavovali,

keď sa niekto narodil, prijímali, ak
prišla smrť. Šťastie a nešťastie brali
ako rovnocenné súčasti života. Keď
boli prinútení žiť na ulici, robili tak
s dôstojnosťou. To bol podľa Lauri
Grossmannovej dôvod, prečo takmer

výzvu naplniť otcov sen...
Pred odchodom urobila zbierku
šatstva a kníh pre deti, pacienti z jej
praxe priniesli darčeky, ktoré potom
v ich mene darovala haitským deťom.

Pár kolov, celta, stôl, stoličky – homeopatická „klinika“ v stanovom meste
vôbec nepoužili lieky na šok, stratu
a zármutok a prečo im všeobecne
homeopatické lieky zaberali rýchlo
a účinne. S odstupom času to hodnotí tak, že oni boli tí, ktorí išli pomôcť na Haiti, no nakoniec dostali
lekciu života od Haiťanov.
Cieľom HWB do budúcnosti je založiť stálu bezplatnú kliniku a vyškoliť záujemcov v poskytovaní homeopatickej prvej pomoci.

Splnené prianie
Ingrid Schuttová, klasická homeopatka z Montrealu, o sebe hovorí,
že tvár má síce bielu, no v srdci je
Haiťanka. Jej otec totiž pochádzal
z Haiti a vždy sníval o tom, že Ingrid tam prinesie homeopatiu – „jej
ľuďom“, ako vravieval – pretože ju
považoval za výnimočnú metódu
liečby. Zomrel v novembri 2009. Dva
mesiace po jeho smrti postihlo Haiti
zemetrasenie a Ingrid to vzala ako

Po príchode na Haiti sa zapojila
do činnosti homeopatickej „kliniky“
v stanovom mestečku, kde pôsobili
homeopati z organizácie Homeopaths without Borders, no robila
aj obchôdzky v uliciach stanového
mesta. Ovládala miestnu reč, a tak sa
s každým ľahko dohovorila. Všade
okolo videla trápenie ľudí, ktorí
dovtedy bývali vo svojich pekných
domoch, no teraz boli nútení naučiť
sa žiť v stane, zvykali si, že nemajú
takmer žiadne súkromie, nakoľko
v jednom provizórnom príbytku bývalo aj viac rodín. Neboli zvyknutí
variť v stane, a tak sa stávalo, že štipľavý dym z dreveného uhlia dráždil
ich oči aj dýchacie cesty. Ingrid im
poskytla homeopatickú pomoc, no
zároveň ich naučila otvárať vždy pri
varení stan, aby dym unikal a oni
tak mohli predchádzať týmto nepríjemným podráždeniam. Horšie však
bolo, že celé mestečko trápila epidémia hnačky s bolestivými kŕčmi aj
so zvracaním. Pacienti sa väčšinou
5
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horšie cítili v noci, trpeli úzkosťou,
v stolici mali krv. Hnačky u nich
nastupovali najmä v dôsledku používania znečistenej vody. Ingrid sa
pomocou homeopatie darilo rýchlo
a účinne zbaviť svojich pacientov
tohto trápenia. Zároveň si všimla, že
liek, ktorý podala, nielenže liečil, ale
u tých, ktorí ešte hnačku nedostali,
pôsobil ako prevencia.
Ľudia však netrpeli len fyzicky.
V stanovom meste bola homeopatia
nápomocná aj desiatkam tých, ktorých trápili záchvaty paniky, nočné
mory ako následky šoku zo zemetrasenia a z neustálej obavy, že by mohlo
prísť ďalšie. Zem sa totiž čas od času
ešte triasla. Deti prosili rodičov, či
by sa mohli vrátiť domov. Lenže nemali sa už kam vrátiť. Dospelí boli
v týchto situáciách bezmocní a snažili sa deti čo najviac utešiť. Ingrid na
nich obdivovala, že aj napriek tomu
mali počas homeopatického vyšetrenia silu žartovať. Ich myseľ bola silná
a v srdci stále mysleli na Boha.
Haiťania najčastejšie prichádzali
s infikovanými ranami, najrôznejšími zápalmi, s hnačkami, zvraca-

kami, pľúcnymi a dýchacími problémami, s úzkostnými poruchami,
pomoc dostali, keď bolo treba revi-
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talizovať oslabené životné funkcie
ako následok podvýživy. Pomocou
homeopatických liekov sa urýchlilo
hojenie kostí, šliach a svalov, stíšila
sa bolesť pri komplikovaných zlomeninách. Napríklad u istého muža

Ingrid Schuttová podáva liek jednému z malým pacientov
ním, kŕčmi v bruchu, s búšením
srdca, nočnými morami, infekciami
očí, kožnými ochoreniami, horúč6

mu aj pohyblivosť prstov. Ingrid
bola vždy zas a znova fascinovaná
tým, ako rýchlo a účinne vie home-

s vážnou zlomeninou ruky sa bolesť
za 24 hodín zmenšila o 60%, takže
mohol pokojne spať, ba zlepšila sa

opatia v týchto krízových situáciách
pomôcť. Podávanie liekov bolo pritom veľmi jednoduché a malo dvojitý efekt. Guľôčky stačilo rozpustiť
v bandaske vody, ktorú si potom pacienti vzali so sebou. Takto pripravený liek ich nielen uzdravoval, ale
zabezpečoval im aj prísun tak potrebnej životodarnej tekutiny.
Práve nedostatočný prístup k pitnej vode bol veľkým problémom. Ľudia z toho dôvodu trpeli vysiľujúcimi
hnačkami. Raz k Ingrid priniesli vyčerpané a dehydrované bábätko. Už
dva týždne ho trápila hnačka. Bolo
v kritickom stave, úplne apatické. Rodičia sa obávali najhoršieho, a preto
teraz prosili homeopatku o pomoc.
Podala bábätku liek. Na druhý deň
prišli rodičia s radostnou správou –
nadšene rozprávali, ako po pár hodinách od podania otvorilo ich dieťatko doširoka očká a začalo vnímať
všetko naokolo. Opäť malo energiu
začať piť materské mlieko.
Inokedy k nej pár ľudí priviedlo
dehydrovanú ženu, ktorá bola natoľko vyčerpaná a slabá, že nevládala
sama chodiť. Navyše trpela závratmi,
nevoľnosťou, mala zimnicu. Už pol
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hodiny po podaní lieku bola žena
schopná sama stáť aj chodiť, dokonca
začala utešovať chlapčeka, ktorý mal
bolestivú hnačku aj bolesti chrbta
a hlavy po poranení padajúcimi tehlami. Už z diaľky kričal, že nechce ísť
k doktorovi, lebo sa bojí injekcie. Po
tom, čo ho upokojili, dostal homeopatický liek, ktorý, ako zistil, vôbec
nebolel, naopak, chutil veľmi dobre.
Deti pri zemetrasení utrpeli najrôznejšie traumy. Pri obchôdzke ulicami objavili homeopati deti zo sirotinca, ktorý sa pri zemetrasení vážne
poškodil. Väčšina týchto opustených
detí, ktoré teraz prišli aj o poslednú
istotu ich života – o múry sirotinca
– trpeli hroznými nočnými morami,
trasom (chvením), rôznymi emocionálnymi šokmi zo strachu. Na
mnohé z nich spadli trosky a tehly,
z čoho vyplývali ďalšie problémy,
ktoré bolo nutné liečiť, a taktiež trpeli hnačkami. Po tom, čo im homeopati nasadili lieky, prišli o pár dní
opäť na návštevu. Boli milo prekvapení, že väčšina detí bola uzdravená
z emocionálnych stresov, spali dobre,
nemali nočné mory a chvenie. Pri
tretej návšteve konštatovali, že definitívne zmizla aj hnačka.
Práve takéto situácie, keď Ingrid
mohla prostredníctvom homeopatie
pomôcť úbohým obetiam prírodnej
katastrofy, ju napĺňali zadosťučinením. K takým zážitkom patrilo aj
stretnutie so skupinou hluchonemých ľudí, ktorým zemetrasenie zničilo internátnu školu. Vďaka kolegyni, ktorá ovládala posunkovú reč,
sa s nimi dohovorili a liečili ich. Táto
skúsenosť s tými, ktorí kvôli svojmu
postihu nemohli prosiť o pomoc
a nevedeli povedať, čo ich trápi, ju
hlboko zasiahla. Ingrid však chcela,
aby bola pomoc mnohostranná.
Práve preto plánuje zriadiť v dome
jej zosnulého otca sirotinec pre deti,
ktoré pri zemetrasení prišli o rodičov. Zároveň bude pre záujemcov robiť kurzy homeopatie, aby tak vyškolila pomocný personál do ošetrovní
v stanovom meste. Mnohí Haiťa-

nia, ktorým homeopatia pomohla, sa
o nej totiž chceli dozvedieť viac. Boli
uchvátení jej účinnosťou, lebo úľava
prichádzala rýchlo a vyliečenie bolo
trvalé. Jedným z nich bol Haiťan Ricot Paulema, Ingridin pacient, ktorý
sa s Kanaďankou s haitským srdcom
spriatelil. A práve v ich priateľstve
a v Ricotovom záujme o homeopatiu
sa začal napĺňať sen Ingridinho otca
o tom, ako „jeho ľudia“ raz príjmu
homeopatiu do svojho života.

Ricot Paulema
Ricot je jednou z obetí zemetrasenia. Pred katastrofou žil spolu s ďalšími tromi členmi rodiny vo svojom
dome, ktorý bol zemetrasením úplne
zničený. Smutní prišli do stanového
mesta, kde našli dočasný domov. Pre
jeho rodinu je to obrovská skúška
života. Prišli o všetko a žijú v stane
s cudzími ľuďmi – dohromady ich

jímať a homeopati mu ochotne pomáhali – vysvetľovali mu základné
princípy homeopatie, učili ho, ako
používať lieky, dokonca mu darovali
niekoľko homeopatických kníh a sád
liekov, ktoré si pre vlastné použitie
priniesli so sebou. Počas ich časovo
obmedzených pobytov na Haiti však
nemohli Ricota naučiť všetko, a preto
vydali cez Facebook výzvu, či by bol
niekto ochotný darovať Ricotovi laptop, pomocou ktorého by mohol byť
s nimi naďalej v kontakte a ktorý by
mu umožnil študovať homeopatické
materiály. Darca sa nakoniec našiel až na opačnom konci zemegule,
v Austrálii.
Ricot sa dnes naďalej homeopaticky
vzdeláva a úspešne lieči svoju rodinu
a priateľov zo stanového mesta. Ich
cesta k normálnemu životu bude ešte
dlhá. No homeopatia im akiste pomôže, aby toto ťažké obdobie prežili
v zdraví.

Ingrid Schuttová, Ricot Paulema a Robin Murphy
je desať. Každý z nich trpel nejakou chorobou. Nevedeli, kde majú
hľadať pomoc, ktorú nástojčivo potrebovali, nakoľko sa o nich nikto
nestaral. Zhodou okolností sa však
Ricot stretol s homeopatmi z Homeopaths without borders a bol milo
prekvapený, ako zázračne ich homeopatia vyliečila. Začal sa o ňu zau-

Príbeh týchto pár homeopatov
a Haiťanov, ktorí homeopatii začali
dôverovať, je dôkazom toho, že každý
človek môže byť svojimi skutkami
nositeľom a šíriteľom dobrej myšlienky a nezištnej pomoci. Zároveň
svedčí aj o tom, ako môže homeopatia pomáhať v krízových situáciách.
Tatiana Pukančíková
7
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Mat ka Tereza
a homeopatia
Mnohých kresťanov, ktorí pochybujú o používaní homeopatie, zvykne
zaraziť, že Matka Tereza – najznámejšia a uznávaná rehoľníčka moderných
dejín – predpisovala vo svojich ošetrovniach a hospicoch aj homeopatické lieky,
ba dokonca že sama si niekedy homeopatiká ordinovala. Aký mala k homeopatii vzťah a do akej miery ju vo svojej
praxi využívala?

ČLOVEK MATKA TEREZA
Matka Tereza – žena, ktorá zdvihla
z prachu cesty umierajúceho žobráka,
okolo ktorého ľudia ľahostajne
prechádzali, a venovala mu
celú svoju pozornosť, akoby
to bol ten najdôležitejší človek
v jej živote. Mníška ošetrujúca
rany malomocného, ktorým
všetci opovrhovali. Každý deň
nasýtila stovky biednych, ujímala sa opustených a nechcených detí. Osoba, ktorá svojou
láskou a starostlivosťou navracala chudobným a trpiacim ich
ľudskú dôstojnosť. Svoje sestry učila, že nikto nesmie od
nich odchádzať bez toho, aby
bol o trochu šťastnejší, bez toho, aby sa
mu dostalo nejakej pomoci.
Svojím pôsobením nerozdávala posilu
len chudobným. Indický fotograf Raguh
Rai stretnutie s Matkou Terezou opísal
takto: „Keď ste sa s ňou stretli, nepozerala sa na vás, ale do vás. Pri rozhovore
sa jej oči upierali do vášho srdca, do vašej duše a vy ste sa zachveli... Matka ma
dokázala priviesť ku mne samému a to
je tá najdôležitejšia úloha veľkého guru –
vrátiť vám seba samého.“
Hoci bola Matka Tereza v centre záujmu najmocnejších ľudí sveta aj médií,
8

nikdy to pre ňu veľa neznamenalo. Vytrvalo napĺňala svoje poslanie až do posledných dní. To, že svoju úlohu vykonávala
s takým úsilím, presvedčením a láskou,
zmenilo život obrovskému množstvu
ľudí po celom svete. „Všetko, čo robíme,
je iba kvapka v mori, “ vravievala, „no
keby sme to nerobili, tá kvapka by tam
naveky chýbala.“
Keď Matka Tereza 5. septembra 1997
zomrela, zanechala 570 fungujúcich misií
v rôznych častiach sveta, 4000 rádových
sestier, vyše 100 000 dobrovoľníkov a nespočetné množstvo pohnutých sŕdc.

MATKA TEREZA A MEDICÍNA
Predtým než Matka Tereza začala pôsobiť medzi chudobnými, absolvovala
len trojmesačný ošetrovateľský kurz
v Patne u lekárskych misionárok, no poháňala ju túžba pomáhať. Svoje rádové
sestry a dobrovoľníčky, z ktorých tiež
len niektoré boli lekárkami, učila, že ak
práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.
Jej odhodlanie, zanietenie a najmä súcit s trpiacimi urobili na predstaviteľov

zdravotníctva dojem, a preto jej umožnili
pokračovať ďalej, dokonca s ňou mnohí
lekári začali úzko spolupracovať. Boli to
klasickí, alopatickí, lekári, no rovnako aj
homeopati. V tomto bode si totiž musíme
uvedomiť, že Matka Tereza pôsobila v Indii, kde bola homeopatická liečba veľmi
rozšírenou a neskôr aj štátom uznanou
medicínou. Preto homeopatia musela byť
prirodzenou súčasťou každodennej práce
Matky Terezy.
Matku Terezu zaučil v oblasti homeopatie uznávaný indický homeopat Dr.
Diwan Jai Chand (1887 – 1961). Základné
znalosti o vlastnostiach a predpise homeopatických liekov potrebovala, keďže v roku 1950 otvorila
v Kalkate prvú homeopatickú
bezplatnú ošetrovňu (dispenzár).
Matka však nerobila tzv. konštitučnú homeopatiu, teda neliečila chronické ochorenia alebo
závažné akútne prejavy. Tie prenechávala odborníkom – homeopatom, ktorým niekedy aj asistovala pri ich práci. Homeopatiu
používala v situáciách vyžadujúcich poskytnutie prvej pomoci.
Je to aj logické, veď ťažisko práce
Misionárok lásky bolo práve
v prvom kontakte s chorým, v ošetrovaní a v zmierňovaní utrpenia. Sestra Dr.
M. Gomes, ktorá vyštudovala klasickú
medicínu a s Matkou spolupracovala od
roku 1945, spomína, ako Matka Tereza
verila, že homeopatická liečba je nepostrádateľná pre biednych a trpiacich ľudí
Indie aj pre ostatné krajiny sveta kvôli jej
ľahkej dostupnosti, účinnosti a nízkym
nákladom. Jednu z prekážok, prečo sa
homeopatická liečba nerozšírila v práci
Matky Terezy ešte viac, vidí sestra Gomes
v nedostatočnom financovaní homeopatických nemocníc štátom. Vzhľadom na
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miliardy, ktoré prúdia do systému liečby
klasickej medicíny, a s ohľadom na prepojenie vlád a farmaceutického priemyslu
je tento výrok pochopiteľný.
Úlohou sestier Misionárok lásky bola
práca pre chudobných, no nikoho nenútili ku konverzii na kresťanstvo. Matka
Tereza zastávala názor (narážajúc na náboženské rozloženie v Indii), že kresťan
by mal byť dobrým kresťanom, moslim
dobrým moslimom a hinduista dobrým
hinduistom. Dôležitejšia bola teda pre
ňu vnútorná kvalita než vonkajšia forma.
Keď to prirovnáme k oblasti medicíny,
s ktorou Matka pracovala, nemohli by
sme tvrdiť, že Matka Tereza homeopatiu
uprednostňovala, rovnako ako nemožno
tvrdiť, že by uprednostňovala klasickú
medicínu. Jej cieľom bolo pomáhať trpiacim a vzhľadom na závažné ochorenia
chudobných si rehoľníčky mohli dovoliť
používať iba skutočne účinné postupy
liečby. Ak by teda Matka Tereza a jej rádové sestry videli, že homeopatia ich pacientom nepomáha alebo im dokonca
telesne či duchovne škodí, akiste by ju
nepoužívali. Prax je však iná. V súčasnosti totiž mnoho sestier študuje homeopatiu na homeopatických fakultách. Pod
vedením Mother’s Missionaries Charity
fungujú štyri dobročinné homeopatické
dispenzáre. Jeden z nich sa zameriava
prednostne na chudobné a choré deti
z Kalkaty, ostatné tri poskytujú pomoc
komukoľvek, kto ju nutne potrebuje.
Je mnoho dôvodov, prečo si celý svet
sto rokov po jej narodení, ctí Matku Terezu a spomína na ňu. Jedným z nich je
aj to, že sa na svet okolo seba nedívala
cez optiku predsudkov, ale očami srdca,
svedomia a lásky k blížnemu. A preto
tak, ako zdvihla zo zeme malomocného
žobráka, na ktorého sa okoloidúci nechceli ani pozrieť, ako mu povedala láskavé slová, nasýtila ho a ošetrila jeho
rany, tak bez ohliadnutia sa na tradované nepravdy šírené istými skupinami
o homeopatii mohla využiť silu homeopatie v prospech jej milovaných chudobných. To, že nasledovníčky Matky Terezy
využívajú homeopatickú liečbu dodnes,
hovorí za všetko.
Tatiana Pukančíková

HISTÓRIA HOMEOPATIE V INDII
Už dlhšiu dobu možno pozorovať
trend preberať východné liečebné
systémy a filozofie. Paradoxne, s homeopatiou je to naopak. Z Európy,
konkrétne z Nemecka, putovala na
ostatné kontinenty. Aj do Indie.
Prvé zmienky o nemeckom lekárovi
a misionároch, ktorí v Indii, konkrétne
v Bengálsku, liečili pomocou homeopatie, spadajú do roku 1810.
No prvý, kto v rokoch
1829 – 1830 oficiálne priniesol
homeopat iu
do Indie, bol
Hahnemannov žia k
Dr. Martin
Honigberger. Hneď sa
mu podarilo
dobre zapísať
v prostredí vládnych kruhov, nakoľko zhodou okolností
vyliečil škaredý vred na nohe
obľúbeného koňa maharadžu Ranjita
Singha, vtedajšieho vládcu Pandžábu.
Doktor Honigberger odišiel v roku
1835 za Hahnemannom do Paríža, no
už v roku 1839 sa vrátil do Indie a vyliečil maharadžovi Ranjitovi ochrnuté
hlasivky. Od mahardžu za to doktor
dostal bohatú odmenu a nemocnica,
ktorú viedol, získala kráľovský patronát, čo homeopatii pomohlo zapustiť
v Indii korene.
V roku 1847 zriadil vojenský lekár
vo výslužbe Samuel Brooking v Tandžore (v južnej Indii) homeopatickú
nemocnicu. Pracovalo v nej mnoho
nadšených lekárov, ktorí sa pričinili
o to, že sa homeopatia v Bengálsku
masovo rozšírila.
Avšak kľúčovým sa stal rok 1861,
keď homeopatia podstúpila skúšku
ohňom pri epidémii malárie v Bengálsku. Filantrop a homeopat-samouk

Late Babu Rajendra Lall Dutta ju totiž
počas epidémie praktizoval s ohromujúcimi výsledkami a položil tak pevné
základy homeopatie v Indii. Dokonca
vďaka nemu na homeopatiu „konvertoval“ aj jeho niekdajší veľký odporca
a alopat Dr. Mahendra Lall Sircar.
Na začiatku 20. storočia už malo
každé významné mesto v Indii svoj
homeopatický dispenzár. Mahátma
Gándhí sa o tejto metóde
vyjadril nasledovne:
„Homeopatia
lieči väčšie
percento prípadov ako
ktorá koľvek iná
l ie č e bn á
metóda
a je to nav yše bezp e č nejši a ,
ekonomickejšia a veľmi komplexná medicínska
veda.“
Homeopatov pribúdalo ako
húb po daždi, preto vláda v roku 1948
zriadila Homeopatickú prieskumnú
skupinu, ktorej úlohou bolo vytvoriť
inštitúciu riadiacu vyučovanie a praktizovanie homeopatie. Proces inštitucionalizácie a legalizácie homeopatie
vyvrcholil v roku 1973, keď bola zákonom prijatá do národného systému
liečby.
V súčasnosti tu existuje takmer 186
homeopatických lekárskych fakúlt,
z čoho približne 35 je štátnych. Odhaduje sa, že v Indii pôsobí okolo štvrť
milióna homeopatov, pričom každý
rok pribudne asi desaťtisíc nových.
Z Indie pochádza mnoho významných osobností súčasnej svetovej homeopatickej špičky, napr. Dr. Rajan
Sankaran či Dr. A. U. Ramakrishnan,
ktorý je aj honorárnym homeopatickým lekárom indického prezidenta.
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Krátke prípady

z praxe klasického homeopata

Prípad č. 1
V roku 2005 prišiel 38-ročný muž.
Bol chudý, vysoký, tmavovlasý. Mal
problém s extrémnou zimomravosťou, popisoval, že v noci spí oblečený v 2 – 3 vrstvách odevu, je zabalený v spacáku a na tom má ešte
veľmi hrubú perinu. Je síce potom
spotený, ale to mu neprekáža, len
mu nesmie byť zima. Precitlivenosť
na chlad mu spôsobuje veľké problémy, lebo stačí, aby ho čo len trochu ofúklo, hneď ochorie, a keď má
ísť na služobnú cestu, vie, že keď
sa z nej vráti, určite bude chorý.
Je to veľmi obmedzujúce, a keďže
pracuje, nemôže si dovoliť byť tak
často na maródke. Bol zamestnaný
ako úradník vo vysokej riadiacej
funkcii. Práca sa mu páčila a robil
ju s veľkým zanietením. Nebol ale
workoholik, tým bol v minulosti,
keď mal vlastnú firmu s 25 zamestnancami, ktorej sa vzdal, lebo sa už
nechcel týmto spôsobom ďalej živiť.
Teraz chce pracovať pre ľudí, a nie
len pre peniaze ako v minulosti. Má
veľké sociálne cítenie a pomáha ľuďom na okraji spoločnosti.
Okrem spomínaného problému ho
ešte obťažovala senná nádcha v lete,
zväčša v auguste, kedy ho začalo neuveriteľne svrbieť podnebie, oči, soplil a trochu sa už v poslednej dobe
pridružil aj dráždivý kašeľ. Senná
nádcha začala pred 7 rokmi, keď sa
rozviedol s manželkou a ona odišla
do zahraničia aj s jeho deťmi, takže
sa s nimi mohol len minimálne kontaktovať.
Z jeho anamnézy je ešte dôležité
z detstva spomenúť jeho vzťah s otcom. Otec bol veľmi autoritatívny,
niekedy agresívny, ale mali sa radi.
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Problémom bola otcova veľká výbušnosť a to, že keď sa nahneval, niekedy aj pre maličkosť, vedel byť mimoriadne diktátorský. Pacient bol
podobnej povahy. Na jednej strane
vedel byť veľmi priateľský, ale na druhej strane sa vedel veľmi nahnevať aj

mňa pokyn: pokračovať v liečbe naďalej rovnako. Asi tak o rok sa mi
ozval, že má pocit stagnácie a dostal
vyššiu potenciu lieku 200CH. Povedal mi vtedy, že už nespáva pod
spacím vakom a má na sebe len normálne pyžamo, dokonca niekedy pociťuje, že mu je už teplo. Chorý už
nebýva až tak často, ale v lete mal
ešte sennú nádchu, aj keď sa mu
zdalo, že trvala kratšie.
Dnes, po piatich rokov liečby: Bez
lieku je už cca 1 rok; už vôbec nie je
zimomravý, nebol chorý približne
2 roky, a keď bol, tak mal len ľahké
nachladenie. Sennú nádchu nemal
3 roky. Len je ešte stále výbušný, no
ľahšie sa mu to zvláda.

Prípad č. 2

pre maličkosť. Snažil sa však nebyť až
taký diktátor ako jeho otec a bojoval
s „otcom v sebe“, ako povedal.
V práci bol svedomitý, niekedy až
puntičkársky, ale doma mohol mať
aj neporiadok. Rád jedol, mal rád
sladké, ale aj slané. Nemal veľmi rád
mastné, nerobilo mu to dobre na trávenie.
Na základe týchto symptómov
dostal liek v potencii 30CH, užívať
1 guľku 1x za týždeň. Ozval sa o cca
2 mesiace s tým, že mu začína byť
v posteli teplo, ba musel si dokonca
zhodiť jednu vrstvu oblečenia a ponožky. Tie ponožky boli pre neho
najväčším prekvapením. Dostal odo

Pred asi dvomi rokmi prišlo malé
2,5-ročné dievčatko. Na vyšetrení
bola aj študentka homeopatie, ktorá
chcela byť prítomná pri odoberaní
môjho prípadu. Keď ju dievčatko
zbadalo, okamžite k nej pribehlo,
lebo mala notebook, a začalo sa
s ňou o počítači baviť. Rozprávalo
tak múdro, že sme o chvíľu zabudli
na jej vek. Bola veľmi otvorená, vôbec sa nehanbila a mala mimoriadny
záujem o počítač, na čo jeho mamka
povedala, že na svoj vek ho už vie
celkom slušne ovládať. Vzhľadom na
svoj vek je veľmi vyspelá.
Keď dieťa odišlo s ockom preč,
mamka povedala, že dcérka má veľký
problém s kakaním. Úplne odmieta
kakať a na 4 – 5 deň je celkom zapečená. Avšak nemá ani žiadne nutkanie. Stolicu musia z nej potom dostať
von rektálnou rúrkou, pričom malá
veľmi bojuje a plače. Je to hrozný boj
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a všetci v rodine sú z toho veľmi nešťastní.
Z anamnézy som sa dozvedela, že
keď malo dievčatko asi 1 rok, dostala
mama ponuku ísť na dvojmesačnú
dobrodružnú cestu do zahraničia.
Veľmi váhala, lebo dcérku ešte dojčila, ale manžel ju presvedčil, aby šla.
Dcérka ostala s babkou. Hneď, ako
mama odišla, malá prvýkrát v svojom živote akútne ochorela.
Dievčatko má o 14 rokov staršieho
súrodenca, ktorý si ju síce doberá
a provokuje ju, čo malú veľmi hnevá,
ale súrodenca veľmi zbožňuje.
Dostala liek v potencii 200CH. Ale
keďže neboli z Košíc a liek som musela objednať zo zahraničia, trochu
dlhšie trvalo, kým ho dostali. Dokiaľ
im liek prišiel, zúfalá mama mi poslala e-mail, aby som ho čím skôr poslala, lebo malá už prestala aj cikať.
No hneď po prvej dávke lieku začalo dievčatko pekne cikať aj kakať.
Po niekoľkých týždňoch opäť začala
zadržiavať stolicu, ale stačilo zopakovať dávku lieku a problém sa upravil.
Dnes dievčatko normálne chodí na
stolicu, nemá s tým žiadny problém,
navštevuje škôlku a, ako mama povedala, „odkedy nemá žiadny problém
s kakaním, je omnoho odvážnejšia
a uvoľnenejšia“.
Jana Kolenová

St alo sa …
V marci 2010 sme ukončili jeden z cyklov 6-mesačného kurzu
DOMÁCA HOMEOPATIA v Košiciach. Veľa sme sa naučili, veľa
sme sa nasmiali. Prehlbovali sa
vedomosti, vzťahy aj vzájomná
úcta. Na semináre sme sa tešili,
keď bolo po všetkom aj sme plakali. A potom sme sa zase smiali.
Každý si na každého odniesol
milú spomienku. A stalo sa aj pár
nezabudnuteľných príhod.
Napríklad to, keď Milota prišla na prvý seminár 6-mesačného
kurzu a oznámila, že zostane len
na doobedie, no ďalej pokračovať
nebude. Pred obednou prestávkou
však povedala, že by chcela prísť
aj poobede. Prišla... ale s vetou, že
v nedeľu, žiaľ, nemôže. V sobotu
večer sa však lúčila so slovami, že
by veľmi chcela byť na kurze aj
v nedeľu. V nedeľu sa vo dverách
zjavila Milotkina usmiata tvár.
Nakoniec absolvovala celý 6-me-

sačný kurz a nevynechala ani jediný seminár. A my sme sa tomu
veľmi tešili.
Renátka nás zasa obohatila o zaujímavý poznatok o vzťahu homeopatie a detí. Prezradila nám, že jej
synček homeopatiká miluje, nakoľko sú to jediné „cukríky“, ktoré
mu dovolí jesť.
No a počas kurzu Domácej homeopatie prišlo aj niekoľko mailov
od účastníčok. Pracovne sme ich
nazvali „výkriky šťastia“. Takže,
tu sú:
„Dobrý deň, pani Dr. Kolenová.
Ta ká som rada, že som Vám
skoro až zavolala, ale nechcem
Vá s z d r ž i a v a ť t e l e f o n á t m i .
Podarilo sa mi vyliečiť manžela!
V nedeľu ho začalo pobolievať ucho
(ako už každý rok – stále skončí na
antibiotikách). Išiel do nemocnice
a dostal tam kopec liekov a antibiotiká. Dala som mu homeopatický
liek. Zaspal, hoci predtým sa mu

Uvedené prípady pochádzajú
z praxe Dr. Jany Kolenovej. Nejde
o akútne, ale o chronické, tzv. konštitučné ochorenia, ktoré by mal liečiť
skúsený klasický homeopat. Z dôvodu,
že tento ich opis je určený pre laickú
verejnosť, nie sú uverejnené konkrétne
názvy indikovaných homeopatických
liekov. Mohlo by sa totiž stať, že by sa
kvôli povrchnej podobnosti s uverejnenými prípadmi mohli podať nevhodné homeopatické lieky. Aj keď
homeopatiká nemajú vedľajšie účinky,
nie sú to cukríky a mali by sa podávať
odborne a uvážene.
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kvôli bolesti nedalo. Ráno vstal.
Ucho ho už takmer nebolelo, antibiotiká ležia doma v krabici. Mala
som obrovskú radosť. Manžel bol
z toho celý vedľa a díva sa na mňa
ako na najmúdrejšiu osobu. Každý
rok sa mu ten chronický zápal
zvrhne do akútneho a stále skončil na antibiotikách. Ale tento rok
nie! Nemôžem dnes ani pracovať,
tak sa z toho teším.
Ďakujem Vám.
Ol ív ia – Va š a (u ž n iekedy
úspešná) žiačka“
...
„Musím sa s Vami podeliť o moju
veľkú radosť. Volali mi z detskej
ambulancie, že sa mám dostaviť
s Ninou (4r.) na preventívnu prehliadku. Za posledný rok – odkedy chodím na Vaše kurzy (október 2009), sme boli u lekára 1x
v máji. Pre mňa je to zázrak, keďže
sme boli pred stretnutím s homeopatiou mesiac čo mesiac v detskej
ambulancii, a dokonca sme bolo 4x
hospitalizovaní. Snívalo sa mi celú
noc, že to všetkým hovorím a plačem od šťastia, že MY... že Nina
je zdravá. Asi som si to teraz uvedomila najsilnejšie. Nina nechápe
prečo ísť k lekárovi, tak som jej povedala, že sa chcú pozrieť, ako vyzerá zdravé dieťa :)
Patrí Vám moje veľké ĎAKUJEM. Silvia“

O

svoje dojmy z kurzu Domáca homeopatia sa do časopisu rozhodli podeliť Marta, Olívia
a Slávka (jej príspevok sme uverejnili
na strane 3). Dlho sme zvažovali, či
ich uverejníme v plnom znení, aby ste
ich Vy – naši čitatelia – nepovažovali
za príliš tendenčné. Ale boli to také
úprimné výpovede, že sa o ne chceme
s Vami podeliť.

Homeopatický kurz –
moje dobré rozhodnutie.
Máme s manželom tri deti. Situácií,
v ktorých mi pomohla homeopatia, je
naozaj mnoho. Okrem toho, že sme
sa konštitučne liečili u pani doktorky
Kolenovej, bolo dosť veľa momentov,
v ktorých som potrebovala a chcela
použiť homeopatickú liečbu. Zistila
som, že moje prosby o pomoc pri bežných akútnych ochoreniach by boli naozaj veľmi časté.
Rozhodla som sa preto absolvovať homeopatický kurz s nádejou, že
akútne ochorenia mojej rodiny by som
sa mohla naučiť liečiť sama.
Na kurze bola veľmi dobrá atmosféra, príjemní ľudia a naozaj som sa
veľmi veľa dozvedela.
Začiatky aplikovania poznatkov
v mojej rodine boli ťažšie. No postupne
sa mi začalo dariť zvládať niektoré kritické situácie.
Moja radosť z úspechu liečby bola
častokrát väčšia ako radosť vyliečeného
člena rodiny.
Okrem toho som začala rozmýšľať aj
v iných súvislostiach a všímať si drobnosti, ktoré sa mi predtým zdali nepodstatné.
Kurz vedie pani doktorka, ktorá je
človek, s akým je krásne sa v živote
stretnúť. Robí veľa pre ľudí, pre zdravie a pre homeopatiu.
Olívia
...
6-mesačný kurz homeopatie mi dal
veľa. Tak veľa, že by nestačil tento časopis a možno ani slová. Pokúsim sa však
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sformulovať svoje dojmy...
- Získala som iný pohľad na svoje
dieťa a rodinu (ako aj na ľudí vôbec).
- Zmenil sa môj dovtedajší pohľad na
homeopatiu ako liečebnú metódu. Doposiaľ som pod homeopatiou rozumela
Homeogènne, Coryzaliu... a všetky podobné „vyreklamované“ homeopatiká.
Teraz už viem, že toto je asi 0,01 percenta z celej homeopatie. Je oveľa, oveľa
hlbšia a dokáže liečiť účinne omnoho
závažnejšie a špecifickejšie choroby.
- Nadobudla som istotu napĺňajúcu
ma v situáciách, v ktorých som predtým spanikárila a mala z nich strach
(napr. veľmi vysoké horúčky u syna,
úrazy, detské ochorenia vôbec, stresové situácie...). Okrem všetkého je výborné aj to, že kamkoľvek sa vyberieme
na výlet, dovolenku, nepotrebujem nič
viac, len môj obrovský zošit zo seminárov a viem, že tam mám všetko, čo sa
nám môže zísť. Doposiaľ sme využili
už veľmi veľa vedomostí, a to prešlo
len pár mesiacov od ukončenia seminárov.
- Informácie z kurzu prehĺbili môj
vnútorný pokoj a počas trvania celého
semináru vďaka homeopatii zosilnel
môj rešpekt voči prírode, stvoreniu
a jeho sile.
- A nemôžem vynechať veľmi dôležitú vec, ktorou je to, že som mala
možnosť spoznať úžasnú osobu, pani
doktorku Kolenovú. Tešili sme sa z jej
rád a skúseností, o ktoré sa s nami podelila (okrem homeopatie sme preberali aj otázky materstva, pôrodu,
vzťahov, mužov, žien, života...). Sú to
veľmi cenné rady, poklady, ktoré veľa
ľudí hľadá. Boli niektoré chvíle počas
kurzu, keď sa pre mňa v miestnosti
všetko utíšilo, pani Kolenovej sa zmenil hlas a dostávala som od nej odpovede na otázky, ktoré som práve riešila,
odpovede, ktoré som v tej chvíli potrebovala na mojej ceste.
Tento pokus o zhrnutie darov zo seminára by som ukončila tým, že pre
mňa a moju rodinu je už isté, že homeopatia sa stala našou priateľkou na
celý život.
S láskou Marta.
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alebo

Ako šikovné gazdinky napiekli homeopatické recepty

dámska jazda, kde sa nehovorilo len o mužoch
Keď nám pani doktorka Kolenová
povedala o svojom úmysle urobiť spoločné stretnutie účastníkov všetkých
doterajších kurzov Domácej homeopatie, znelo to celkom fajn. Vyzeralo
to tak, že je niečo, kvôli čomu takéto
stretnutie chystá, ale robila s tým tajnosti do poslednej chvíle. Napokon
nám prišla mailom pozvánka a s ňou
aj úloha popísať jeden úspešne vyliečený homeopatický prípad
z našej praxe. Veď hej, ale
ktorý? Niežeby som doteraz žiaden nevyliečila, ale
všetky sa mi odrazu zdali
ľa h ké a za nedbateľ né.
Hlavne vtedy, keď som si
predstavila, že by som ho
mala prezentovať pred neznámymi ľuďmi - a toho
som sa zľakla. Introvert vo
mne zabil extroverta.
Lenže ta kéto poz vania sa predsa neodmietajú. Okrem pani Kolenovej a mojich spolužiačok
z kurzu nepoznám viac
ľudí, ktorí by sa snažili liečiť pomocou homeopatie, a tak zvedavosť
zvíťazila. Nakoniec, ako to už pri takýchto mojich počiatočných obavách
býva zvykom, veci vždy o to lepšie
dopadnú.
Hneď po príchode som zistila, že
výzvu pani Kolenovej, aby sme prípadne napiekli pohostenie, asi polovica z nás zobrala vážne. Nepatrím
medzi typické domáce gazdinky, ale
rozhodla som sa prispieť štrúdľou,
čomu sa potešil asi najviac môj manžel, a usilovne mi pri pečení pomáhal. Na vysvetlenie, posledné roky
som okrem vianočných medovníčkov
žiaden koláč doma nepiekla. Ostatné
prítomné dámy sa podľa mňa vytiahli

oveľa viac ako ja. Všetky koláče chutili úžasne. Aj rezne! Pobavilo nás,
keď nám pani Kolenová prezradila,
aký bol jej manžel smutný, keď sa dozvedel, že budeme mať na stretnutí
aj koláče a on pri tom nebude. Verím, že všetkým našim manželom
by sa slinky zbiehali pri pohľade na
stôl plný lahôdok. Po zoznamovacom kole som si síce nezapamätala

mená všetkých prítomných, ale zato
ma príjemne zaujali ich rozprávania
o prvých skúsenostiach s homeopatiou. Viaceré z nich sú mamičkami
malých detí a tie majú praktických
možností využitia homeopatie viac
než dosť. Počúvali sme všetky veľmi
pozorne, ale zároveň pri tom vládla
dobrá nálada a veľa sme sa nasmiali.
Rozprávali sme si o svojich vyliečených prípadoch, a vôbec nie formou,
ktorej som sa pôvodne tak zľakla.
Práve pri rozprávaní našich prípadov
sme sa znova presvedčili o tom, že
homeopatia naozaj funguje. Tiež sa
žartovalo na tému neveriacich manželov. Našťastie, tento problém doma
riešiť nemusím, môj manžel vie, že

keď to bude potrebovať, tak mu určite niečo „naordinujem“. Ale asi to
ešte chvíľu potrvá, kým o fungovaní
homeopatie presvedčím mojich rodičov a priateľov.
Potom prišli na rad tajomstvá pani
Kolenovej. Na naše veľké prekvapenie nám ponúkla možnosť stať sa
jej oficiálnymi „asistentkami“, teda
homeopatickými poradkyňami.
Hneď niekoľ ko z nás
o to prejavilo záujem.
Počiatočné obavy kolegýň z poradenskej činnosti cudzím ľuďom
som úplne chápala. Ja sa
často zapotím, kým určím správny liek sama
sebe. Naposledy som
zistila, aké ťažké je pre
mňa všimnúť si na sebe,
že pijem po dúškoch a že
pohyb môj stav zlepšuje.
Musím sa ešte veľa učiť!
Veľmi sa mi pozdával aj
druhý nápad: začať vydávať na internete Homeopatické Zvesti, kde sa budú môcť
záujemcovia pravidelne dočítať o zaujímavostiach zo sveta homeopatie aj
o praktických skúsenostiach absolventov homeopatických kurzov.
Zo stretnutia som odchádzala spokojná, usmiata, nabitá pozitívnou
energiou, bohatšia o nové známosti
a skúsenosti. Podľa mňa sa zo šikovných kuchárok pomaly a isto stanú
šikovné homeopatické poradkyne.
V živote je totiž veľmi veľa situácií,
kde sa dá využiť to, čo sme sa poctivo
naučili na kurze Domácej homeopatie. Tento výborný kurz ja rozhodne
odporúčam, a to nielen mamičkám
maličkých detí.
Beáta Harhovská
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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...
1. Černokňažník zaklial princa na
polychrest a princeznú na nozódu. Čo
sa z nich vlastne stalo?
2. Zlá macocha poslala Marušku
na fialky. Maruška sa brodila snehom
a celá premokla. Na druhý deň začala
kašľať. Macocha ju chcela vyliečiť,
lebo dostala chuť na jahody. Maruška
nemala žiadne výrazné symptómy,
iba to, že premokla a kašle. Aký liek
jej macocha dala?
3. Maruška šla na jahody. Prišla ku
dvanástim mesiačikom, ktorí sa rozhodli pomôcť jej. Mesiac Lipeň prevzal vládu, zakrútil kyjakom, vatra
sa rozhorela, až sa Lipeň popálil. Mal
veľké pľuzgiere, ktoré ho veľmi pálili. Keď mu ich chcel chladný Ledeň
schladiť, bolesť sa mu veľmi zhoršila.
Maruška mu chcela odplatiť jeho pomoc, a preto mu dala liek. Keď na
druhý deň prišla po jablká, Lipeň sa
už spokojne usmieval. Aký liek mu
Maruška na popáleninu dala?
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4. Trojhlavý drak dostal nádchu.
Nanešťastie, každá hlava mala iné príznaky.
Prvej z nosa tiekol nehojný pálivý
sekrét a túžila si usrkávať teplý nápoj.
Žiadala ostatné hlavy, aby boli pri nej.
Druhá hlava mala tmavožltý krémový výtok z nosa. Nebola smädná
a stále sa vystrkovala z jaskyne na čerstvý vzduch. Plakala, že musí tak trpieť.
Tretia hlava mala poriadne zahuhňaný hlas, lebo hlieny jej stáli v dutinách. Keď sa ich podarilo horko-ťažko
vybrať, ostatné hlavy obdivovali ich
krásnu zelenožltú farbu.
Aké lieky by drakovým hlavám pomohli?
5. Šípková Ruženka sa pichla do veľmi
starého a hrdzavého kolovrátku a spôsobila si bodnú ranu. Ešte predtým než
zaspala, stihla si na ňu dať liek...
6. Vlk zožral kozliatka. Keď zaspal,
mamička-kozička s horárom mu rozrezali brucho a kozliatka povyskakovali.
Aby mu pomohli zahojiť túto hlbokú
ranu na bruchu, dali mu liek...
Rana sa mu však nehojila, a tak sa šiel
posťažovať k horárovi. Vlk mu povedal,
že to bolo pre neho ako pre predátora
naozaj ponižujúce, že mu niekto ukradol korisť rovno z brucha. Horár hneď
vedel, aký liek pomôže vlkovi zahojiť
ranu. Viete to aj Vy?
7. Miesiželezo miesil železo a to mu
spadlo na prst na nohe. Bol to chlap ako
hora, no tá bolesť bola ukrutná, až plakal od bolesti. Keď mamka videla jeho
utrpenie, ihneď mu dala liek...
8. Drak ohrozoval kráľovstvo. Museli mu sľúbiť kráľovskú dcéru za ženu.
Keď princezná vošla do jaskyne a zbadala ohavného draka, prežila obrovský

šok. Drak bol však ohavný len navonok,
vo vnútri bol veľmi dobrý a princeznú
mal úprimne rád. Chcel ju zbaviť šoku,
a preto jej podal jeden liek. Čo myslíte, aký?
9. Vlk ochorel, no aj tak sa rozhodol
zamaskovať za starú mamu a čakať na
Červenú čiapočku. Červená čiapočka
sa naňho zadívala a pýta sa:
„Stará mama, prečo máš také červené líca?“
„Lebo mám teplotu,“ odpovedá vlk.
„A prečo máš také studené ruky
a nohy?“
„Lebo som snežný muž.“
„Ach, stará mama, ty blúzniš! A prečo
máš také veľké ústa?“
„Aby som mohla vypiť citronádu.“
Červená čiapočka neváhala a dala
starej mame-vlkovi liek...
10. Popoluška triedi šošovicu, hrach
a mak. Nanešťastie, má nádchu. Stále,
keď už má čo-to potriedené, kýchne
a všetko sa jej zase rozsype. To kýchanie ju naozaj hnevá, aj vône kvetov zo
záhrady, aj ten vodnatý výtok z nosa
a páliace očné viečka. Holúbkov už vyhnala, lebo jej stále vraveli „Nazdravie!“. Teraz ale jeden holúbok ťuká na
okienko a v zobáčiku jej nesie homeopatickú guľôčku. Akú?
11. Kocúr v čižmách je nešťastný. Nemôže si pochodiť v nových čižmách,
lebo má na pazúriku na nohe panarícium. Aký liek by ste mu odporučili?
12. Čert vzal Káču do pekla. Len čo
ju zložil, cítil, že ho bolia všetky svaly
a kosti. Mal teplotu. Aj napriek tomu,
že bol v pekle, bolo mu veľmi zima.
Predtým bol ku Káči milý, no teraz bol
podráždený – ako čert. Káča neváhala,
veď išlo o jej budúceho manžela, a podala mu liek...

Slovenská akadémia klasickej homeopatie
organizuje 6-mesačný kurz

domáca homeopatia
pre rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí sa sami chcú
rozhodovať o svojom zdraví

„Homeopatia lieči väčšie percento prípadov
ako ktorákoľvek iná liečebná metóda a je to
navyše bezpečnejšia, ekonomickejšia a veľmi
komplexná medicínska veda.“
Mahátma Gándhí (1869-1948)

• jednoduchá homeopatia pre
praktické použitie doma
• základy filozofie a princípov
homeopatie
• 1 víkend v mesiaci = 14 hodín
výučby
• prienik do podstaty homeopatie
cez skutočné prípady pod
vedením skúseného homeopata
Začíname!
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• úrazy, prvá pomoc, operácie - kedy
je operácia nevyhnutná?
• črevné ochorenia, zápal slepého
čreva, hnačky, zápchy, hemoroidy...
• horúčka, nádcha, chrípka, kašeľ,
angína, zápal pľúc, laryngitída...
• menštruácia - problémy; ťažkosti
v prechode; bolesti hlavy...
• detské eruptívne ochorenia - ovčie
kiahne, osýpky a pod.;
• červy, vši a iné parazity
• zápaly uší, afty, zápaly spojiviek,
jačmene...
• očkovanie - ako vie homeopatia
pomôcť pri očkovaní...
• zuby - od prerezávania až po
strácanie

Viac informácií:
Dr. Jana Kolenová
klasický homeopat s praxou v Košiciach
mobil: 0905 503 982
e-mail: jana.kolenova@gmail.com
www.homeopat-kurzy.sk

Slovenská akadémia klasickej homeopatie
www.klasicka-homeopatia.com

homeopatia

Slovenská akadémia klasickej homeopatie
organizuje

mama tata kurz

jednoduchej homeopatie nielen pre budúce mamičky
...aby ste išli s menším strachom
a väčšou radosťou privítať na
svet svoje dieťatko...
pre budúce mamičky a oteckov, duly a všetkých, ktorí chcú byť oporou pre budúcu mamičku

tehotenstvo: nevoľnosti, závrate, opuchy, precitlivenosti, anémie...

jednoduché vysvetlenie princípov homeopatie; zážitková forma homeopatie, ktorá Vás
vníma ako „človeka“

pôrod: strach pred pôrodom, kontrakcie,
bolesť, nástrih, otváranie sa...

Kurz možno realizovať kdekoľvek na Slovensku pri min. počte 10 účastníkov

mamička po pôrode: problémy s dojčením,
zápaly prsníkov, popraskané bradavky, popôrodné blues...

prostredie rešpektuje vaše potreby
priestor na otázky a riešenie Vašich problémov

novorodenec: inkubátor, dojčenie, spánok, koliky, pokožka, zadoček, pupok,
soor...

Viac informácií:
Dr. Jana Kolenová
klasický homeopat s praxou v Košiciach
mobil: 0905 503 982
e-mail: jana.kolenova@gmail.com
www.homeopat-kurzy.sk

H omeopatické
zvesti

Slovenská akadémia klasickej homeopatie
www.klasicka-homeopatia.com

občasník o homeopatii v živote a živote s homeopatiou
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