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V pfiestávce mezi vyuãujícími bloky
jsme poÏádali pana Romana Lari‰e
a Mgr. Pavla Opelku, aby nám pfied-
stavili sami sebe, âeskou komoru kla-
sické homeopatie, âeskou ‰kolu klasic-
ké homeopatie a pfiiblíÏili souãasnou
situaci homeopatie v âeské republice.

Na ná‰ dotaz jako první odpovídá
Roman Lari‰:

„Osobnû se homeopatii vûnuji do-
hromady 12 let. Dva roky jsem pro‰el
studiem základÛ homeopatie a jiÏ 10
let jsem studentem âeské ‰koly kla-
sické homeopatie. Od té doby mám
také otevfienou svoji praxi. K homeo-
patii jsem se dostal prostfiednictvím
vlastní úspû‰né léãby u svého homeo-
pata. Od té doby jsem se homeopatií
zaãal zaobírat osobnû.”

„âeská komora klasické homeopatie
je nezávislá a nezisková profesní orga-
nizace, jejímÏ cílem je stanovit a udrÏo-
vat normy pro praktikování klasické ho-
meopatie, vést rejstfiík registrovan˘ch
homeopatÛ, zaji‰Èovat jejich dal‰í vzdû-
lávání a informovat vefiejnost o moÏ-
nostech homeopatické léãby a princi-
pech homeopatického poradenství.
V roce 2001 byla âeská komora jedno-
hlasnû pfiijata za fiádného ãlena
Evropské centrální rady homeopatÛ
(ECCH). Stali jsme se tak první homeo-
patickou spoleãností ze zemí b˘valého
v˘chodního bloku, která splnila poÏa-
dovaná kritéria a která se bude podílet
na fiízení rady ECCH.”

Mgr. Pavel Opelka pfiibliÏuje dÛvod
vzniku âeské ‰koly klasické homeopa-
tie a komentuje souãasnou situaci ho-
meopatie v âeské republice:

„V roce 1995 jsem vystudoval London
College of Classical Homeopathy. Od té
doby se intenzivnû vûnuji homeopatické
praxi, soubûÏnû pracuji v oblasti v˘zku-
mu a v˘uky v oblasti homeopatie. V roce
1997 jsem zaloÏil âeskou ‰kolu klasické
homeopatie. âeská ‰kola vychází z kofie-
nÛ klasické homeopatie a intenzivnû se
vûnuje v˘voji homeopatie postklasické.
âeská ‰kola se od ostatních ‰kol li‰í tím,
Ïe vnímá ãlovûka jako bytost, která se
vyvíjí v prostoru a ãase. V tomto smyslu
uãí studenty, kam je tfieba poloÏit dÛraz
pfii odebírání a anal˘ze komplikovan˘ch
homeopatick˘ch pfiípadÛ.”

„V souãasnosti jsou kurzy v Praze
i Brnû otevfieny v‰em nov˘m zájemcÛm

o studium klasické homeopatie z fiad ‰i-
roké vefiejnosti, lékafiÛ, léãitelÛ a ostat-
ních. Jsou koncipovány jako tfiíleté ví-
kendové studium - vÏdy jeden víkend
v mûsíci. Základní kurz probíhá 3 roky
a je zakonãen závûreãnou zkou‰kou.
Studium je koncipováno jako dvoustup-
Àové: 1. Základní - studium homeopatic-
ké filozofie, Materie Mediky, Repertoria
a homeopatické farmacie vãetnû klinické
praxe dle smûrnic pro v˘uku homeopatie
v Evropské unii; 2. Nadstandardní - roz-
‰ífiené vzdûlávání v oblasti klasické ho-
meopatie s tûÏi‰tûm v oblasti homeopa-
tické filozofie. KolegÛm, ktefií nejsou 
lékafii, je umoÏnûno následné dvouleté
studium medicínsk˘ch znalostí.”

„Homeopatie je zpÛsob léãby, kter˘
vyuÏívá homeopatick˘ch lékÛ, tedy lé-
kÛ fiedûn˘ch homeopatick˘m zpÛso-
bem. Homeopatie je holistická metoda,
to znamená, Ïe fie‰í problémy ãlovûka
na fyzické i psychické úrovni. BohuÏel
v âeské republice neexistují Ïádné nor-
my pro to, kdo homeopatii mÛÏe provo-
zovat a kdo ne. S nadsázkou lze fiíct, Ïe
za homeopata se u nás vydává i ten, kdo
si pouze pfieãetl nûjakou kníÏku ãi nav-
‰tívil nûjak˘ semináfi, na základû které-
ho zaãne léãit lidi. Také se v poslední
dobû stává trendem, Ïe se homeopatií
zaãínají zab˘vat i klasiãtí lékafii bez stu-
dování akreditované ‰koly. Tuto situaci
bych pfiirovnal k tomu, Ïe fiidiã auta by
se bez jak˘chkoliv znalostí cpal do kok-
pitu letadla. Letadlo je také dopravní
prostfiedek, av‰ak jeho uÏívání je zcela
odli‰né. TotéÏ platí z hlediska klasické
medicíny a homeopatie.”

„Absolventi po sloÏení závûreãn˘ch
zkou‰ek v âeské ‰kole klasické homeo-
patie mají moÏnost vstoupit do âeské
komory klasické homeopatie, kde po
splnûní urãit˘ch kritérií obdrÏí titul
RHom. (registrovan˘ homeopat), pouÏí-
van˘ za jménem a jsou zavázáni dodrÏo-
vat Etick˘ kodex. Dal‰ími podmínkami
pro vstup do Komory je mít vystudová-
no alespoÀ medicínské minimum.
Titulem RHom. prokazují, Ïe absolvo-
vali akreditované studium zakonãené
zkou‰kami. Pokud tedy pacient chce mít
jistotu, Ïe se léãí u kvalitního akredito-
vaného homeopata, mÛÏe se informovat,
zda dan˘ homeopat vystudoval homeo-
patickou ‰kolu a titulu dosáhl. Tituly
RHom. udûlujeme jako jediní v âR.”

Text a foto: mp

Letní ‰kola Homepatie v Boskovicích

Pfiedná‰ka Mgr. Pavla Opelky, RHom.

Ve dnech od 30. 6. - 4. 7. se na Zámeckém skleníku v Boskovicích uskuteãnil jiÏ 6. roãník Letní homeopatické ‰koly pofiádn˘ âes-
kou komorou klasické homeopatie. Letos byly na programu témata „V˘voj mozku a bloky inteligence z pohledu homeopatie”
a „Jste laskavû zváni do dimenze „Tady a Teì”. Seznámení s Gestalt psychologii – humanisticko-existencionalní psychologií, vy-
chazejicí z bioenergetiky, fenomenologie, holismu a zen-buddhismu”. Mezi pozvan˘mi lektory byli Mgr. Pavel Opelka, RHom., fie-
ditel âeské ‰koly klasické homeopatie a Olga ·erá, homeopatka a psycholoÏka. Letní ‰koly se zúãastnil také Roman Lari‰, RHom.,
prezident âeské komory klasické homeopatie. Listy regionÛ na tuto akci pozvala paní doktorka Ludmila Dohnálková, RHom.
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Ford Focus 1,6 105PS

Cena: 334 990 Kã vãetnû DPH

Vítûz ankety 
automobil roku

Základní v˘bava obsahuje:
• motor 1,6TiVCT,105PS 
• klimatizace
• 6 airbagÛ 
• ABS,ESP,TCS,EBA, ASR 
• el. pfiední okna • el. zrcátka 
• centrál dálkov˘ 
• stereorádio CD s MP3 
• koÏen˘ volant • stfiedová konzola
• 16" kola • ECO mode 
• palubní poãítaã


