Homeopatia a viera
Nejasnosti okolo vzťahu viery a homeopatie vyvolávajú rôzni jedinci
a skupiny s cieľom diskreditovať v rukách odborníkov vysoko účinnú
liečebnú metódu, ktorej sa venujú z viac ako 90% ženy.
Predkladáme zopár informácií pre lepšiu orientáciu v problematike.
Homeopatia nie je náboženstvom a preto jej nie je potrebné veriť.
Je však potrebné dodržiavať isté pravidlá, tak ako pri každej liečbe.

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska
Komisia pre vedu, vzdelanie a univerzity
Orientácia katolíckej verejnosti o otázkach homeopatie

V súvislosti s viacerými otázkami adresovanými na Konferenciu biskupov
Slovenska ohľadom homeopatie (v súvislosti s vierou a morálkou) Komisia
KBS pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity pozvala viacerých odborníkov z
oblasti medicíny na stretnutie so zástupcami Slovenskej homeopatickej spoločnosti, ktoré sa konalo 25.6.1996 na Sekretariáte KBS v Bratislave. Na základe
tejto konzultácie vydáva Komisia KBS pre VVKU vyhlásenie chápané ako informácia pre katolícku verejnosť. Členovia KBS text tohto vyhlásenia odsúhlasili dňa 5. júla 1996 v Nitre.
"Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská. Pokiaľ ide o morálne stanovisko, vyžaduje sa od zástancov homeopatie odborná spôsobilosť (homeopatiu nemôžu vykonávať laickí pracovníci).
V morálnej rovine sa prízvukuje to, čo hovorí konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, 36: „Lebo všetky veci práve nakoľko sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok: toto musí
človek rešpektovať tým, že uznáva príslušné metódy jednotlivých náuk a tech-
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nických odborov. Preto metodický výskum vo všetkých disciplínach, ak sa koná
naozaj vedeckým spôsobom a v zhode s mravnými zásadami, sa nikdy nedostane do skutočného rozporu s vierou, keďže časné skutočnosti i danosti viery
majú svoj pôvod v tom istom Bohu".
V tejto súvislosti Slovenská homeopatická spoločnosť prehlásila, že sú jej
cudzie akékoľvek magické a okultné techniky alebo ideologické aspekty typu
New Age, vrátane reinkarnácie a gnostických bludov.
Kľúčovou osobnosťou pre človeka z hľadiska jeho zdravia je lekár s príslušnou
odbornou kvalifikáciou, ktorý podľa svojich poznatkov, skúseností a svedomia
rozhodne, čo je pre chorého najlepšie.
ďalšie riešenie problematiky v otázkach homeopatie sa môže odohrávať na pôde
odborných fór po zhodnotení výsledkov experimentálnych prác a vedeckých
publikácii."
Mons. František Rábek, nitriansky pomocný biskup
Predseda Komisie KBS pre VVKU
V Nitre 5. júla 1996

Encyklika Pacem in terris, 1963
Proti homeopatii nenamieta nič ani Svätá stolica: každý človek žiada
prirodzeným právom náležitú úctu voči svojej osobe, dobrú povesť, slobodu
v hľadaní pravdy a medziach dovolených mravným poriadkom
a požiadavkami obecného blaha. Taktiež slobodu prejavovať svoj názor
a šíriť ho, vykonávať ľubovoľné povolanie a rovnako byť informovaný
o verejnom dianí podľa pravdy.
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Múzeum homeopatie v Ríme
Na Piazza Navona 49 v Ríme otvorili 17. júna 2013 Múzeum homeopatie –
taliansky historický archív. Bolo založené Nadáciou na počesť prof. Antonia
Negra (1908 – 2010). Múzeum sa nachádza neďaleko Talianskej akadémie
lekárskej homeopatie (AIMO), založenej prof. Negrom v roku 1953. Na
ploche 110 m2 sa ľahko orientuje, je vybavené audiovizuálnym sprievodcom,
má vlastné wi-fi. V prednáškovej sále je 40 miest na sedenie. Cieľom múzea je podporiť rozvoj Hahnemannových myšlienok, má slúžiť ako centrum
štúdia homeopatie, ale pozýva aj skeptikov, otvorených k jej objavovaniu. Nachádza sa tu viac ako 5 000 historických kníh a časopisov v taliančine, nemčine, francúzštine, angličtine, španielčine a portugalčine, vyše sto súprav homeopatických liekov, 3 000 memorabílií (listy, rukopisy, autogramy, medaily a ďalšie predmety), ako aj kompletná zbierka poštových známok s tematikou
homeopatie.1
V priestoroch terajšieho prestížneho centra pôsobil v štyridsiatych rokoch
minulého storočia profesor Negro, ktorý sa okrem iného snažil o rekonštrukciu
histórie talianskej homeopatie. Profesor bol homeopatom pápeža Pavla VI.,
ktorý ho poctil Radom svätého Gregora za prácu v homeopatii.2 Vo svojom učení skĺbil modernú vedu s čisto hahnemannovskými princípmi. Okrem
toho úspešne začlenil moderné vedecké koncepty do biotypologických štúdií,
ktoré považujú ľudskú bytosť za jeden celok, skladajúci sa z tela, mysle a
ducha.
Vstup do múzea je bezplatný, ale treba sa vopred ohlásiť e-mailom na
info@fondazionenegro-archiviostorico.it alebo prostredníctvom webovej
stránky www.fondazione negro.it.3
– – výstavy poštových známok sa konajú po celom svete. Tematická filatelia je zameraná na určitú oblasť, napr. šport, dejiny, rastliny a pod.
Zbierka s tematikou homeopatie je unikátna, vzhľadom na malé množstvo filatelistického materiálu.
– – je zaujímavé, že pápež vyznamenal homeopata, pritom Jeho svätosti
stačilo na to tak málo: osobná skúsenosť s homeopatickou liečbou.
– – bolo by hriechom pri návšteve Ríma opomenúť tento skvost. Mapa
na webovej stránke je výstižná, námestie je ľahko dostupné. Vzhľadom
na veľké množstvo vystaveného materiálu odporúčame vopred si pre-
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študovať zoznam kníh a časopisov na webových stránkach – je k dispozícii vo formáte Excel.
Matka Tereza
Skutočnosť, že britská kráľovská rodina významne podporuje homeopatiu,
niekedy vyvoláva dojem, že homeopatia je prvotne určená na liečbu vyšších
kruhov. Tí, čo sa homeopatii venujú, vedia o problematike viac. Homeopatia
môže byť užitočná prakticky pre každého chorého jedinca. Skutočnosť, že v
Indii ju praktikujú školení profesionáli viac ako kdekoľvek inde na svete, je
dôkazom, že netreba byť bohatým, aby sa dali vyskúšať benefity homeopatickej liečby. V súčasnosti je v Indii viac ako sto štvor- až päťročných kolégií.
Starostlivosť o chudobných nie je neznámym faktom v súvislosti s Matkou
Terezou. Pracovala pre tých najchudobnejších viac ako polstoročie. Prinášala
im posolstvo lásky a jej misionárska charita sa starala o milióny ľudí. Lekári
a paraprofesionáli, ktorí boli zamestnaní v jej misiách, nepredpisovali iba konvenčné, ale aj homeopatické lieky. Matka Tereza sa špeciálne zaujímala o
homeopatiká pre ich účinnosť a nízku cenu.
V súčasnosti existujú štyri lekárne pod hlavičkou Misionárskej charity
Matky Terezy. Jedna z nich vydáva homeopatiká chudobným deťom v Kalkate,
kým ostatné každému, kto ich potrebuje. Ak si uvedomíme závažnosť zdravotných problémov chudobných ľudí v Indii, je skutočným zázrakom, že homeopatické lieky sú tak účinné ako prvolíniová liečba mnohých detí a dospelých.
Matka Tereza otvorila svoju prvú charitatívnu lekáreň v Kalkate v roku
1950. Sama si niekoľkokrát naordinovala homeopatiká.
Sestra M. Gomesová, lekárka, ktorá pracovala v Misii Matky Terezy v
Kalkate od roku 1945, poznamenala, že jednou z prekážok rozšírenia homeopatie v sväticiných aktivitách je nedostatočné financovanie homeopatických nemocníc. V súčasnosti niekoľko sestier študuje na homeopatickom lekárskom
kolégiu s cieľom zlepšiť starostlivosť, ktorú poskytujú chudobným.
Dana Ullman MPH
Každý človek má typický vzor správania, ani Matka Tereza nebola výnimkou. Sféra pôsobnosti v rámci krajiny či planéty je typická pre lieky z periódy zlata. Podľa Dr. Sankarana mala svätica tieto črty. V knihe Spirit of
Homeopathy, v kapitole o typickom správaní uvádza:
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„Vezmime si ako príklad Matku Terezu. Keď sa jej pýtali, či bude pokračovať v práci napriek horúčke, odvetila spôsobom pre ňu typickým. Povedala:
,Nie je lepšie žiariť v tomto živote ako v tom nasledujúcom?’ Táto odpoveď
má veľa zložiek:
–delusion, neglected his duty, he has – blud, že zanedbala svoju povinnosť,
–conscientious about trifles – svedomitá v maličkostiach,
–industrious – pracovitá, horlivá,
–religious – nábožná,
–answers in questions – odpovedá v otázkach,
–contradiction, intolerant of – neznesie protirečenie,
–obstinate – tvrdohlavá.”
Jej liekom bolo pravdepodobne Aurum metallicum. Je to liek šľachetných
vladárov, ktorí sa radi rozdelia s tými, ktorí to potrebujú.
Je dosť dôkazov, že svätica okrem zázrakov a modlitieb pomáhala triacim
i pomocou homeopatickej liečby.
Pavol Tibenský
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