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Při dnešní přednášce se budeme se dívat do historie.
Esoterické metody – homeopatie není věda, to je esoterika – se říká a tím se snaží její význam
snížit.
Původně byly proudy společné a později se rozdělovaly (Descartes – křesťan – odvíjel vše od
své víry, Newton – alchymista, … a další)
To, co dnes rozumíme esoterikou, má co dělat s nekonfesní vírou. Stejně esoterní byla
v počátku i současná věda.
Návaznost na Swdenborga – konec 18 a začátek 19 století. Teprve druhá polovina 20 století
vedla k zapomnění. (Máchová vydává ho - (nakladatelství), Swedenborg – na internetu)
Hahnemann – dynamis a vitální síla. – Spirituální povaha těchto sil.
Swedenborg (Sw) si vydobyl postavení na základě vědy. – zabýval se těžbou, doly,
zpracováním kovů.
Pak se z něj stal zakladatel jakéhosi náboženství.
Sw – je zde jakási jemnohmotná – spirituální sféra a materiální je jejím odrazem. Pokud je
něco špatně v materiální sféře, důvodem je disharmonie ve sféře spirituální (jemnohmotné).
Sw – mluví o frekvencích – předběhl dobu prý (???) . Vše je složeno s frekvencí mysli. Tyto
frekvence vytváří určité melodie, plodí jedna druhou.
Pythagoras – mluvil o harmonii (hudba sfér). My známe ale jen Pythagorovu větu a to je
málo.
Frekvence mysli. Je velká chyba současné vědy v tom, že se pokusila oddělit pozorovatele od
zkoumaného objektu. V alchymii, i jiných eso vědách tomu tak není.
(no není tomu tak úplně, Heisenbergův princip neurčitosti právě tuto skutečnost vysvětluje. Předpokládá se zde, že stav
systému je měněn samotným pozorováním. – pozn. zapisovatele)

Myšlení lidstva jakoby se vracelo zpět ke svým kořenům. Současná věda není schopna chápat
svět, jako celek.
Morfogenetické pole.
new science – pojem (např. kniha „v rezonanci s přírodou“)
potencováním se substance dostane z materiální do jemnohmotné sféry, kde působí na příčinu
problému.
v homeopatii jsou konstituční léky archetypem podle Junga
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Hahnemann neuvádí prameny – přitom čerpá jednoznačně z mnoha. To je trochu jeho chyba.
Slade – autor knihy – naplnění čelních laloků??
Pojetí mozku jako antény – výše uvedená kniha je plná návodů, jak tuto anténu vyladit.
Přijímač vyšších energií. (Dále také: mozek nemyslí).
Pacienti – jak se ubránit žroutům energie. Homeopat z toho může onemocnět.
Neil Slade říká, že mozek má tři základní části (hadí mozek, savčí mozek a přední laloky – ty
zejména funkce u lidí)
Když se poddáme stresu… funguje hadí mozek – jdu pěstma nebo uteču, kooperace u savčího
mozku
amygdala útvary v mozku – je to přepínač mezi jednotlivými mozky.
Levá a pravá hemisféra – šimrání peříčkem (Ligova technika)
Technika spočívá v tom, že mentálním peříčkem stimulujeme amygdaly.
Kundalíní, systém čaker, kanály mezi čakrami – nádí.
Morfogenetické pole – pokus s myšmi. Jednu naučili přes bludiště najít potravu a druhá na
druhém konci světa dosáhla cíle mnohem rychleji – přenos informace přes morfogenetické
pole.
Barevná preference určuje kvalitu spirituální složky – viz ta kniha o barvách v homeopatii,
kterou vydala Studničná.
Lisherův(?) barevný test – pokusy v IKEMu –
Rosenskruciáni (MacKintosh) – autopatie – původ v alchymistické praxi
(Lac humanum – je podobné carc.)
Homeopathic Links – má tam článek o autopatii.
Homeopatie je cesta ke spirituálnímu osvobození a s tím se sveze i vyléčení fyzické stránky.
Masaru Emoto. – struktury jsou závislé na emocích lidí.
Lék – Berlínská zeď – má v sobě symptomy rozdělení – symbolické
Homeopati se bohužel zdráhají přiznat spirituální povahu homeopatie.
Papírkové léky – symbolika.
Potencované obrazy, potencovaná hudba

www.homeo.cz

2

letní škola Seč 2006

Jakoukoli vibracï je možné potencovat.
Mentální charakteristiky, mentální pole – my vidíme kámen, ale co je ve skutečnosti…
Podle něj je nejrozšířenější esoterická kniha – repertorium.
Anhalonium – hodně spirituálních rubrik - udělal výtah jejích symptomů v Kentovi: chyby
obecně čas v, (jiné vnímání času, extáze, introspekce, isolace pocity, lhostejnost apatická,
přítomnost se prolíná s věčností, jasnozřivost, mimo sebe, jako by byl ve snu, nemá kontakt
s bezprostřední skutečností…)
Hudba sfér – symptom repertoria???
Učení Dona Juana je vlastně provingem stramonia.
Viktor Shauberger – esoterik mluvící o frekvencích, kde lze zachytit hlasy zemřelých např.
Současná materialistická věda je redukcionistická.
Případ:
paní, která měla problém, odporný jí byl styk s manželem, ale každý den měla sen
s orgasmem. Je to přehnaná sexualita nebo žádná (plat.?) měla ale sen, co jí vyléčí – mě
vyléčí kaktus (cactus grandiflorus) ten ale neměl žádné takové symptomy – a dostala agnus
castus. Strach, že se udusí. Jinak ale dýchá bez problémů. Pak stra. Pes. Castaneda –
provingy. To ji zcela vyléčilo.
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