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Šola homeopatije za laike 
Program

• kako naredimo temeljit homeopatski pregled
• kako izbiramo pravo zdravilo. 
• katera stanja se sploh da zdraviti s homeopatijo
• izbira prave potence zdravila
• kako zdravila jemljemo in kdaj jih ponavljamo
• REAKCIJE TELESA PO ZDRAVILU, ukrepanje
• utrjevanje - konkretni primeri iz prakse, reakcije po zdravilu –

ponavljanje
• znanstveno raziskovanje v homeopatiji
• model ravni zdravja prof. G. Vithoulkasa

Šola homeopatije za laike 
Program

• proces repertorizacije (delo homeopata)
• rubrike v repertoriju za obravnavo vnetij srednjega ušesa in grla
• zdravljenje kašlja s homeopatijo
• problematika cepljenja (ošpice)
• homeopatske alternative
• preventiva s homeopatijo
• teorija miazem
• trendi v sodobni homeopatiji
• homeopatija pri izbranih ginekoloških stanjih
• ponavljanje skozi test (rešite doma, samoocenjevanje)
• zadnje predavanje: ponavljanje, kvizi, klinični primeri
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Predstavitev okoli 50 homeopatskih zdravil
• Aconitum, Beladonna, Arnica, Bellis perennis
• Ledum pallustre, Rhus toxicodendron, Ferrum phosphoricum, Phosphorus in Apis
• Bryonia alba, Hepar sulfur, Pulsatilla nigricans in Arsenicum album
• Eupatorium perfoliatum, Gelsemium sempervirens, Mercurius solubilis in Antimonum tartaricum
• Spongia tosta, Drosera rotundifolia, Ipecacuanha in Kali bichromicum
• Chamomilla, Dulcamara, Kali carbonicum, Nux vomica in Sulphur
• Symphytum, Veratrum album, Tabacum in Spigelia
• Lachesis, Phytolacca, Cantharis, Ruta in Colocynthis
• Silicea, Ignatia, Natrum muriaticum ter Calendula in Hypericum.
• Lycopodium, China in Carbo vegetabilis
• Allium cepa, Euphrasia officinalis, Stannum metallicum, Coccus cacti, Rumex crispus in Mentha

piperita.
• Sepia, Staphisagria, Cimicifuga, Caulophylum, Magnesia phosphorica, Urtica, Ricinus

Samuel Hahnemann (1755-1843)

 Nemški zdravnik, kritičen do tedanje konvencionalne medicine, 
opustil prakso

 Poliglot, prevajal znanstvene članke
 Razprava o vzroku zdravilnih učinkov kininovca na malarijo
 Preskus na sebi
 Zdravilo deluje, ker samo deluje podobno na organizem 

kot bolezen sama
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Zgodovina dogajanja in temeljni zakoni 
homeopatije I
 Podobno s podobnim (similia similibus curentur) - 1. zakon H 

 Homeopatija

 Alopatija (aliena alienibus)

 Konvencionalna medicina

 Preskusi na sebi in družini

 Načelo totalitete simptomov – 2. zakon H

 Epidemija škrlatinke v začetku 19. stoletja

 Belladonna!?

Zgodovina dogajanja in temeljni zakoni 
homeopatije II
 Načelo minimalnih doz – 3. zakon H

 Redčenje in tresenje po tedanji znanstveni praksi

 C in D potence

 Farmakopeje

 Kaj je zdravilno, kaj ni?

 Toksične snovi v materialnih dozah

 Volčja češnja, strupi živali, strupene gobe, živo srebro...

 Inertne snovi v materialnih dozah

 Kuhinjska sol, lycopodium, kalcij, silicij...

 Homeopatski preskus – Materija Medika, Repertorij

 Najprej opazovanje dogajanja v organizmu, podvrženem bolezni in zdravilu in šele potem teoretski 
modeli – induktivna logika
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Organon der  Heilkunst
temeljno delo

 Hahmenann pisal oz. dopolnjeval celo življenje, homeopatska biblija
 6 izdaj, 291 paragrafov, slo prevod M. Žužka (1810, 1833, 1921)

– Par. 1 – Najvišja in edina naloga zdravnika je obnovitev 
bolnikovega zdravja, kar imenujemo zdravljenje.

– Par. 2 – Najvišji ideal zdravljenja je hitra, blaga in trajna povrnitev 
zdravja ali odprava in uničenje bolezni v vsem njenem obsegu, 
na najkrajši, najzanesljivejši in najbolj neškodljiv način, na jasno 
razumljivih načelih.

– Par. 6 – Nepristranski opazovalec (…) ni pri posamezni bolezni 
pozoren na nič drugega kot na spremembe v počutju telesa in 
duše, ki jih je s pomočjo čutil mogoče zaznati navzven. To 
pomeni, da zazna samo odklone od prejšnjega zdravega stanja, 
ki jih čuti tudi bolnik sam, poleg zdravnika pa te spremembe 
opazi tudi okolica. Vsi ti znaki predstavljajo bolezen v vsem 
njenem obsegu (...)

Logika homeopatije – načelo podobnosti

 Primer gripe – simptomi in znaki:

 Organizem sam od sebe išče najboljši možen način, da se ubrani bolezenske 
motnje in pri tem izraža simptome in znake
 Skozi njih se pozdravi
 Brez njih bistveno slabše

 Pravilno izbrano homeopatsko zdravilo povzroča podobne simptome in znake, 
zato stimulira že same po sebi prisotne zdravilne procese
 Bolezen lovimo in je ne prehitevamo

 Supresija 1.
 Spor s konvencionalno medicino
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»Lebenskraft«, »Dynamis«, »Lebens-Energie«

 Logika induktivnega sklepanja, vidimo učinke in ustvarimo model, s katerim skušamo razložiti, 
kar smo opazili

 Inteligenten sistem, sila, vgrajena v vse žive organizme, ki usmerja organizem v boju z entropijo, 
neredom.

 Življenje, ki se trudi ohranjati samega sebe, ki usmerja organizem iz bolezni nazaj v zdravje

 Je očitno nematerialen substrat, s homeopatskimi zdravili, ki so tudi nematerialna, lahko 
vplivamo neposredno nanj.

 Terminologija, »življenjska sila« 

 V bistvu konstrukt, ki ne vključuje ničesar neposredno religioznega
 Ezoterika?

Zgodovina homeopatije

 Hahnemann po nemških deželah

 Širitev po celi Evropi, obeh Amerikah in Aziji (Indija)
 »trendovska« - kraljeve družine, umetniki in intelektualci 

 Epidemija kolere 1831 in ostale epidemije (španska gripa)
 Širitev med preprostim ljudstvom

 Širitev v ZDA

• Na prelomu 19./20. stoletje tam več homeopatskih bolnišnic kot alopatskih

 Poenostavljanje težke homeopatije, odstopanje od temeljnih principov, izguba kvalitete in s tem 
terapevtskih uspehov, zaton homeopatije

 Po 1., še bolj pa po 2. svetovni vojni v Evropi ostane samo še »klinična 
homeopatija«

 Renesansa v 80. in 90. letih 20. stoletja, večinoma iz Indije 
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Zgodovina homeopatije na Slovenskem
 V prvi polovici 19. stoletja se vse bolj širi
 Prepoved prakticiranja homeopatije v deželah avstrijskega cesarstva 1819 –

1837
 Teorija in praksa

 Večinoma duhovniki, pa tudi plemstvo, zdravniki in izobraženci
 Npr. Franc Serafin Metelko

Kdor ne zna napisa brati, 
sem obrne naj oči! 
V njem zapisano stoji: 
“Spod metelčica leži, 
ker ji vsi homeopati 
niso mogli pomagati. 
Nje smrt bila je žlica kaše. 
Tri molite očenaše!” 

 Zdravniki (Franc Šuklič – Sevnica, Anton Pober – LJ, Josip Kos – LJ, Franc Zemljič –
MB, Štefan Hočevar – CE, Anton Gerbec – ŠL)

Duhovniki homeopati
dr. Nena Židov: SLOVENSKI DUHOVNIKI – HOMEOPATI v 19. in na začetku 20 stoletja (Etnolog 23, 2013, splet) 

 Zagotovo nekaj več kot 50 duhovnikov homeopatov
 Matej Faust Gradišek

 10000 pacientov letno
 Epidemija kolere 1836, 220 bolnikov, 5 smrti, povprečna smrtnost sicer 

nad 30%

 Blaž Potočnik (stolni pridigar, župnik v Šentvidu in narodni 
buditelj)

Popred si pevec bil, zdaj si homeopat. 
Popred si časa bil, zdaj si življenja tat.

 prošt Andrej Albrecht (1782–1848), korariji Valentin Pfeifer, Anton 
Strohen, Jožef Jenko, Ignacij Jugovic. Župniki Jožef Bučar, Jakob 
Jeglič, Janez Zalokar …
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Ignacij Knoblehar 1819 - 1858

• “Pomagala mi je homeopatiška
lekarnica, ki jo je bil po ukazu gospe 
grafinje razumni Dr. Streinz prav po 
vesti z zdravili napolnil, ktere tudi v 
vroči Srednji Afriki svojo moč srečno 
razodevajo. V narhujših napadkih
sim vselej zavžil “aconit”, na to 
večkrat “belladonno”, in potem po 
bolečinah ali “nux. vom.“ ali “ipec.” 
ali “pulsat.”, in jaz in moji tovariši 
smo poprejšnje moči zopet 
popolnama dosegli.” (Knoblehar
1853)

Aconitum napellus
tenzija, napetost, živčni sistem

 Nenaden in buren začetek
 Konstantno visoka vročina s toplimi nogami

 Suhe sluznice in žeja (hladne tekočine) + potenje

 ŠOK
 Fizičen: podhladitev konvekcijske narave
 Psihičen – hudo prestrašenje

 Nemir in strah
• Panične motnje

• Simptomi živčnega sistema: mravljinčenje, motnje občutkov, motorike
• Poslabšanje okoli polnoči in/ali ob času kmalu potem, ko zaspi
• Ob prvih znakih … !?
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Atropa belladonna
kongestija, naval krvi

 Nenadna visoka vročina s hladnimi nogami
 Intenzivnost, vročina narašča in pada
 Obtočila (intenzivna rdečica (lic), pulziranje (vratnih arterij), seva vročino
 Poslabša toplota in znižanje prizadetega predela, izboljšajo hladni obkladki
 Suhe sluznice brez žeje in brez potenja, limone, desna stran
 Agresija (grizenje...)

 Začetna faza infekcije, glavoboli, šen, lokalizirana vnetja, vnetja srednjega ušesa
 Supresija !?

Arnica montana

 Fizične poškodbe, 
nepenetrantne
 Otekline, hematomi

 Pretepen, razbolel
 Poškodbe glave, avto!
 Anaerobni napori
 Psihične travme
 Po porodu
 placebo
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Bellis perennis

 Podobno delovanje in podobne 
indikacije kot arnika

 Vesela marjetica, tudi če jo 
pohodiš, radostno raste in 
izgleda kot prej
 Pomanjkanje zdrave agresije

 Afiniteta do ženskih spolnih 
organov

 Poškodbe dojke, rodil, Ca
 Po kirurških posegih na globokih 

organih medenice

Iz e pošte pred časom, piše R.H.

• G. Jošt, lepo pozdravljeni, spremljam vas že nekaj časa, 
obiskovala sem tudi vaša predavanja v Ljubljani, kjer sem 
izvedela ogromno koristnega. Skupaj s partnerjem se z 
zanimanjem in veseljem lotevava homeopatije za akutne 
bolezni v najini najožji družini in moram reči, da precej 
uspešno. Tudi zaradi vaših predavanj o načinu zdravega 
življenja in razmišljanju o nivojih zdravja, smo v naši 
družini spremenili kar nekaj navad in zagotovo lahko 
trdim, da se veliko bolje počutimo, manj obolevamo, če 
pa že, so bolezni precej kratkotrajne in okrevanje zelo 
hitro.


