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Základný kurz klasickej homeopatie
Homeopatia zažíva v posledných troch desaťročiach nebývalý rozmach. Pád
komunistických režimov, ktoré považovali homeopatiu za nezlučiteľnú
s marxistickým svetonázorom, umožnil túto neškodnú a nenákladnú liečbu rozvinúť
i v našej republike. Bola založená Slovenská homeopatická spoločnosť, ktorá bola
neskôr premenovaná na Slovenskú lekársku homeopatickú spoločnosť/SLHS/.
Naša spoločnosť sa riadi stanovami, ktoré sú schválené Ministerstvom vnútra SR.
Združuje lekárov, farmaceutov a veterinárov, ktorí absolvovali doplnkové vzdelanie
v homeopatii. SLHS je členom Európskeho výboru pre homeopatiu/ECH/, ktorý
združuje európske národné homeopatické spoločnosti. Za 25 rokov svojej existencie
vypracoval legislatívne podmienky, stanovil indikácie liečby a rozvíja vzťahy
s pacientskými organizáciami. ECH napomáha inkorporácii homeopatickej liečby
do národných liečebných systémov s cieľom systematického rozvoja výučby
a vzdelávania a stanoveniu štandardov v liečbe. Cieľom tohto snaženia je v zmysle
prvého paragrafu základnej teoretickej učebnice homeopatie – Organonu racionálnej
liečby – navracanie zdravia pacienta, čo sa nazýva liečbou.

Homeopatia ako liečba je známa dvesto rokov a získala si celosvetové uznanie na
základe svojich neodškriepiteľných výsledkov. Tisíce vedeckých publikácií ako
i výsledky každodennej praxe upevňujú zdravie ľudskej ale i zvieracej populácii
zaťaženej nielen stáročia známymi neduhmi, ale tzv. civilizačnými chorobami.
Homeopatická liečba je podobne ako väčšina medicínskych odborov nielen prácou,
ale najmä umením, ktoré vyžaduje individuálny prístup k pacientovi, postreh,
nadhľad ale i citlivý prístup. Kvôli poslednému dôvodu – citlivosti – je
homeopatická liečba z väčšej časti predmetov záujmu žien. Viac ako 90 percent
homeopatov sú ženy – lekárky, farmaceutky a veterinárky!
Vzdelávanie v homeopatii sa riadi prísnymi kritériami ECH a pozostáva minimálne
z 250 hodín trvajúceho štúdia, rozloženého do troch až štyroch rokov. Kurzy
organizované našou spoločnosťou, ale i zahraničnými homeopatickými asociáciami,
sa konajú počas víkendov, ktoré ženy – matky a manželky – trávia mimo svoje
rodiny, aby sa naučili základy tejto zaujímavej a perspektívnej liečby. Preto nás
prekvapuje, že práve odborníčky, ktoré na úkor svojho osobného času a úkor času
stráveného s rodinami, sa vzdelali na úroveň akceptovanú v celej Európskej únii, sú
v slovenských laických ale i odborných kruhoch, degradované na predstaviteľky
nejakej pavedy, podvodníčky a pod. Chápeme, že pracovníci médií sú laici, ktorí
v živote nemali otvorenú žiadnu lekársku učebnicu a ich vyjadrenia treba brať ako
laické, /internetoví samoukovia/, pokusy zvýšiť sledovanosť či predaj nad úroveň
konkurencie.
V januári 2018 otvárame Základný kurz klasickej homeopatie, ktorí umožní
začiatočníkom pochopiť systém, jasnú logiku, krásu a tajomnosť homeopatie,
ale najmä jej obrovský liečebný potenciál, ktorý je v niektorých indikáciách
neporovnateľný so žiadnou inou liečbou. Napr. homeopatický liek Arnica Montana,
vyrobený z rovnomennej rastliny, je ideálnym doplnkom každého úrazu a operácie
a účinkuje v každom riedení, ako dokazuje jednak prax, jednak vedecké práce
o tomto lieku, ktorý účinkuje na úrovni makrofágov M2. Arniku v homeopaticej
forme možno naordinovať v prípade traumatizmu bez vzdelania v homeopatii, tak
ako možno naordinovať kúpele v repíku bez vzdelania vo fytoterapii.
Záujemcov o vedecké objavy odkazujem na nepreberné množstvo prác. Pre každého
seriózneho lekára, ktorý sa dokáže zbaviť neoprávnených predsudkov voči
homeopatii, sú zaujímavé práce o medicíne ultra - vysokých riedení. Uvedené práce
sú publikované na webe i v knižnej podobe a záujemcovia sa môžu oboznámiť napr.
s mikrofotografiami nanočastíc homeopatických liekov v elektrónovom mikroskope.
Z uvedených prác vyplýva, že homeopatia účinkuje na submolekulárnej úrovni.
Homeopatickú liečbu možno vykonávať i bez poznania mechanizmu účinku, objavy
vedy sú v tomto ohľade bonusom a argumentom proti odporcom.
Homeopatický výskumný inštitút HRI usporadúva vedecké kongresy
o homeopatii /v lete sa uskutoční už tretí/, ktoré sú určite podnetnými pre každého
seriózneho záujemcu o problematiku.
ECH usporiadal v novembri m. r. kongres vo Viedni, ktorý sa skončil mimoriadne
úspešne jednak po odbornej, jednak po organizačnej stránke. Kongresu sa zúčastnili
stovky účastníkov z celého sveta. Niektorým prednášajúcim z Indie zaplatilo výlohy
spojené s kongresom Ministerstvo homeopatie Indie.

Vedci sa prezentovali s prácami venovanými nanočasticiam, napr.: „Rekviem pre
Avogadra: čerstvé závery z laboratórneho výskumu“, „Nanoenkapsulácia
a nanoprecipitácia homeopatických liekov“ či „Homeopatia je materiálna veda
a individualizovaná nanomedicína“
Veľká časť prednášok bola venovaná liečbe zvierat. Názvy prednášok hovoria za
všetko:
„EBM vo veterinárnej homeopatii“, „Kvalita života mačiek s tromboembolizmom
liečených homeopatikami Aconitum a Arnica“ či „Niekoľko prípadov ťažkej úzkosti
u psov“. Mnohí ľudskí pacienti by mohli závidieť homeopatickú starostlivosť
európskym zvieratám.
Homeopatia je zaujímavá po každej stránke a pre všetky stránky participujúce na
zdravotnej starostlivosti:
- Je finančne zaujímavá pre finančne podvyživené zdravotné poisťovne a ich
majiteľov a poistencov
- Je odborne zaujímavá pre lekárov, ktorý majú záujem upevniť zdravie svojich
pacientov
- Je odborne zaujíma pre lekárov a farmaceutov, ktorí si chcú rozšíriť vzdelanie
- Je liečebne zaujímavá pre pacientov, najmä svojou neškodnosťou, finančnou
nenáročnosťou, šetrným prístupom k ich organizmu a možnosťou použitia
i v stavoch, v ktorých je farmakoterapia kontraindikovaná/gravidita, útly vek,
alergie etc./
Odborný rámec možností v jednotlivých lekárskych odboroch, ktorý sa nachádza v
oficiálnych materiálov ECH www.homeopathyeurope.com , dopĺňame o možnosti
použitia homeopatie vo vojenskej medicíne, ktorý možno aplikovať i na prvú
pomoc počas teroristických útokov.
Výbor SLHS

