
Vážené kolegyne a kolegovia!

Ľudská spoločnosť je živočíšna ríša, v ktorej prežije najschopnejší. Preto Vás prosím
o podporu, aby homeopatia prežila. Schopní sme, ale podmienky sú ťažké, podobné
tým, s ktorými sa potýkali  Svätoplukovi synovia. Je treba vyvinúť vlastnú tvorivú
aktivitu.  Násilné   aktivity  niektorých  mužov  voči  liečebnému  umeniu,  ktorého
predstaviteľkami sú z viac ako 90% ženy, sa pokúsme eliminovať. 
Preto prosím o reakciu na tieto riadky: 

1. Nový zákon od nás vyžaduje súhlas o udelení nakladania s osobnými údajmi.
Verím,  že  informácie  šírené  homeopatickou  spoločnosťou  sú  pre  Vás
užitočné  a nie  sú  nebezpečné  pre  Vaše  osobné  údaje.  Zatiaľ  o vymazanie
z databázy  požiadala  jedna  osoba.  Vymazanie  z databáz,  či  ich  úplná
likvidácia, znamená vymazanie histórie lekárskej homeopatie na Slovensku.
Týka sa to i tých, ktorých kontaktné údaje sú na www.homeo.sk 

2. Zároveň prosím o aktualizáciu  údajov,  ak  sú  naše  neaktuálne.  Opakovane
uvádzam,  že  ak  ste  zaplatili  členské  prostredníctvom  poštovej  poukážky,
nevieme,  kto  ste.  Banky  majú  monopol  a všetky  osoby,  ktoré  poukazujú
peniaze na účet takýmto spôsobom, nekonkretizujú a vypisujú ako platcu nič
nehovoriaci názov „Slovenská pošta“.

3. Pracujte  koľko  vládzete,  liečte  pomocou  homeopatie,  koľko  vládzete.
„Jediným a najvyšším poslaním lekára  je  navracať  ľuďom zdravie,  čo  sa
nazýva  liečba.“  Proti  homeopatii  nenamieta  nič  ani  Svätá  stolica:
Encyklika Pacem in terris, 1963: 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.

4. Nad našim vzdelávaním drží “patronát” denník Sme, portál lovcisarlatanov i
iné homeopatii  nefandiace  portály,  ale  i  tak  by sme Vás radi  privítali  na
našich vzdelávacích akciách. Posledné poznatky zo sveta prinášame absolvo-
vaním zahraničných seminárov. Tieto poznatky zjednodušujú predpis lieku
a zvyšujú spoľahlivosť predpisu. Poznatky R. Sankarana využívajú poznatky
klasickej  homeopatie  a používajú  fakty,  ktoré  spresňujú  predpis.  Koncom
novembra by sme radi usporiadali kurz Sankaranov systém v živočíšnej ríši,
kde budú prípady prezentované pomocou systému zvaného „osem škatúľ“.
Krátku informáciu si možno pozrieť na youtube. Všetci/ky ste srdečne vítaní.

5. Priebežný stav deštrukcie homeopatie na svete, ale najmä na Slovensku “ob-
jektívne zhodnotil” Ondrej Sukeľ v časopise Téma. V článku sa dozviete ob-
jektívne výsledky kampane na  vyhladenie  homeopatie  priamo z úst  vodcu
tejto iniciatívy.

http://www.homeo.sk/


6. V tomto  roku  sa  končí  reakreditačné  obdobie  ECH.  Znamená  to,  že  ak
chceme získať reakreditáciu na ďalšie obdobie, potrebujeme Vašu podporu
včítane  účasti  na  vzdelávaní.  Mnohí  máte  európske  diplomy  a nemáme
informácie o Vašej praxi, Vašich výsledkoch a ani možnosti odporúčať Vás
záujemcom, ktorí sa obracajú na výbor. Otvorili sme beh ZKKH, ktorý sa
koná podľa posledných smerníc ECH. Ak by ste mali potrebu obnoviť svoje
vedomosti i na tejto úrovni, radi Vás privítame. 

7. 29.  9.  2018  sa  koná  skúška  absolventov  predchádzajúceho  behu  ZKKH.
Doteraz  máme  17  držiteľov  diplomu  ECH,  oprávňujúceho  vykonávať
homeopatiu v EÚ.

8. 29 .9. 2018 o 13 hodine sa koná plenárna schôdza. /Bratislava, Súťažná 15/
Z vyššie uvedeného vyplýva potreba Vašej účasti. Na programe bude 
a. prerokovanie hospodárenia
b. členské poplatky našich členov/členiek a členské v ECH
c. reakreditácia
d. základné a nadstavbové vzdelávanie
e. pokus o začlenenie do NHS „Miesto homeopatie v súčasnej medicíne“
f. 2% z dane z príjmu
g. Homeopatia a viera
h. varia

Spoločným úsilím dokážeme zachrániť lekársku homeopatiu v tejto krajine.

MUDr. Pavol Tibenský


