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Nedávno sme sa s mojim kolegom, výborným odborníkom rozprávali o našej práci a prišli 
sme k zvláštnemu fenoménu, ktorý nie je ojedinelý. Kým sa k nám homeopatom pacient 
naozaj vyberie, často prejde aj veľmi dlhý čas. Niektorí pacienti nám povedia, že už veľmi 
dávno na nás dostali kontakt, niekedy prejdú mesiace, dokonca aj roky, kým telefónne číslo 
k nám do ambulancie vytočia a skutočne prídu. Zatiaľ nekonečne dlho skúšajú klasickú 
liečbu, množstvo liekov, vyšetrení a až keď už situácia vyzerá beznádejne a akosi sa im 
choroba vymyká z rúk, odhodlajú sa k návšteve homeopata. Znamená to teda, že k nám 
neprichádzajú žiadne ľahké prípady , ktoré by sa hravo vyliečili klasickou medicínou. Väčšina 
našich pacientov je dlhodobo chronicky chorých, s alternatívnou liečbou však dlho otáľajú. 
 
Je tu ale aj naopak druhá stránka toho istého fenoménu a časť našich pacientov zareaguje 
okamžite po odporučení a objednajú si termín. Pred pár dňami som sa vrátila z dovolenky, 
kde som sa o tom znovu presvedčila. Pri zmienke, že moja práca je liečba homeopatiou som 
bola poprosená ihneď o vyšetrenie a tak som aj na dovolenke urobila pár konštitučných 
vyšetrení svojim novým dovolenkovým známym a ďalší sa objednali  po mojom návrate. 
 
Aký fenomén tu vlastne pôsobí? Jedná sa o MORFOGENETICKÉ POLIA . 
 
Pojem „morfogenetické pole“ priniesol anglický biológ Rupert  Sheldrake a označuje ním 
podoby, alebo formy, ktoré nemajú žiadnu hmotnú ani elektromagnetickú podstatu. Nie sú 
/zatiaľ/ merateľné, ale rozoznávame ich všade, ak pre ne otvoríme oči a vedomie.  
Všetky systémy v prírode sú regulované nielen známymi energetickými a materiálnymi 
faktormi, ale tiež neviditeľnými organizovanými poliami, ktoré slúžia ako energetický odraz 
pre určité návyky chovania. Prenos informácií týmto poľom sa nazýva morfická rezonancia. 
Morfogenetické pole /morfická pamäť/ je určitá forma energetického poľa v tvare akejsi 
nevedomej pamäte, ktorá nesie informácie o inštinktoch a o fungovaní automatických 
návykov. Obsahuje vzory činností pre rôzne situácie, ktoré boli upevnené v minulosti a stali 
sa návykom jednotlivca, alebo určitej skupiny. 
Túto teóriu podporujú praktické pozorovania a experimenty. Akonáhle sa jedinec naučí 
novému správaniu, jeho morfické pole , ako aj morfické pole celého druhu sa zmení, na 
začiatku len veľmi jemne. Pokiaľ je však takéto chovanie opakované dostatočne dlho a stane 
sa návykom, nový vzor sa upevní a začne ovplyvňovať, formovať ďalších. Ak sa novému 
chovaniu naučí dostatočný počet jednotlivcov, určitý tzv. kritický počet, vzor sa energeticky 
zapíše do morfického poľa a stáva sa trvalým ako aj sa automaticky prenáša na iných jedincov 
rovnakého druhu aj v iných oblastiach planéty. 
 
Príklady pôsobenia morfických polí. 
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Dôkaz účinnosti predlôh a obrazov v zmysle morfických polí bol uskutočnený vo Švajčiarsku. 
Tam sa rozhodli, že na celý jeden rok sa na všetkých úrovniach vystríhajú akýmkoľvek 
zmienkam o samovraždách. Tie sa stali takpovediac tabu. Výsledkom bolo, že počet 
samovrážd klesol behom tohto roku o 90% !!!! Keď sa všetko vrátilo k normálu, s bežnou 
informačnou politikou v správach a médiách, vrátili sa aj samovraždy. 
V inom príklade začali kuny všade na svete v približne rovnakú dobu nahlodávať káble áut. 
Keby to malo ísť normálnou cestou, muselo by trvať desaťročia, než by sa tento nešvár 
priamou komunikáciou kuny ku kune rozšíril po svete. V skutočnosti to išlo však rýchlo 
a všade súčasne preto, že sú tieto živočíchy navzájom prepojené morfogenetickým poľom 
a odtiaľ túto informáciu čerpajú. Je teda jasné, že k nim majú prístup nielen ľudia, ale aj 
zvieratá, vlastne z týchto polí vedia hneď po narodení ako majú chodiť, čo majú jesť, 
novorodenci vedia, ako sať z prsníka, že majú kričať z hladu a nepohodlia, samé akoby 
samozrejmé veci, ale sú za nimi morfické polia. 
Takýchto ilustračných príkladov by sme mohli uviesť desiatky. 
 
Ako však táto teória súvisí s homeopatiou? Veľmi.  
 
Každý človek niekedy v živote aspoň raz ochorie. Choroba mu spôsobuje hromadu 
nepríjemností a nekľudu a naviac plodí negatívne myšlienky a emócie vyžarované do 
priestoru. Takáto vysielaná energia predstavuje blahodárnu pôdu pre rozvoj morfického poľa, 
ktoré je späté s chorobami a ktoré je v súčastnosti na našej planéte veľmi silne rozvinuté. Je to 
morfogenetické pole tzv. modernej medicíny, a hoci si ho väčšina ľudí vôbec nemusí 
uvedomovať, je s ním veľmi silno spätá. Musíme si uvedomiť o akých mocných štruktúrach 
je tu reč ! -  nemocnice, kliniky, výskumné ústavy, továrne, farmaceutický priemysel, lekárne, 
veda, medicínske vzdelávanie, reklama na lieky.....Toto pole hlása svoj hlavný cieľ – BOJ 
S CHOROBAMI, bohužiaľ takáto vojna vytvára veľa negatívnych javov a stále rozširuje 
zástup chorých s cieľom zaujať a udržať si ich.  
Do vplyvu poľa modernej medicíny sa postupne s vekom prepadáva stále viac ľudí a ak 
vyžarujú energiu na tejto frekvencii , ich život sa stáva preplnený chorobami a liekmi. Preto 
platí, že ak sa chcete presunúť na svoje predchádzajúce pole zdravia, treba sa oslobodiť od 
pút, ktoré vás s ním spája. Inak povedané, nevpúšťajte k sebe od nich informácie 
a nezúčastňujte sa ich hry. Ak vás nejaká choroba vážne obťažuje , nalaďte sa na pole 
liečenia, starostlivosti o svoje telo, celostnú medicínu , ktorá hovorí o „zdraví“ a tým sa 
z tohto poľa vymaníte. 
 
Ako príklad môžeme uviesť reklamu na lieky, ktorou sme doslova bombardovaní každý deň. 
Reklama na lieky prezentuje šťastných ľudí, ktorý boli chorí a keď skonzumovali určitý liek, 
získali zdravie. A keďže už teraz prekypujú zdravím, darí sa im úplne vo všetkom. Do vašeho 
vedomia je teda vložený program – choď do lekárne, uži liek a prijmi svoju odmenu – 
absolútny poriadok vo všetkých záležitostiach. Je tam však vložený aj ďalší hlboký , skrytý 
program. Ak sa zamyslíte, v reklame vystupujú úplne normálny, atraktívny a dokonca 
úspešný ľudia. Ste vy snáď horší?  Všetci títo ľudia niečím ochoreli a vďaka  lieku sa rýchle 
uzdravujú. Tak isto teda aj vy! Dostáva sa nám do podvedomia vzorec, že všetci sme náchylní 
na choroby a buď už  chorí sme, alebo zakrátko aj my ochorieme. Toto je skrytá tvár 
deštruktívneho poľa, ktorého úlohou nie je vyliečiť človeka z choroby, ale urobiť si z neho 
prívrženca a teda mu vnútiť, že je chorý a musí brať lieky, často krát doživotne! 
 
Ďalším príkladom sú obľubené rozhovory o chorobách s našimi známymi a blízkymi. Takéto 
rozhovory sa zvyčajne nevedú na tému uzdravenia a upevnenia zdravia, zdravej stravy,... ale 
skôr na tému rôznych chorôb, vyšetrení, nemocníc.....Dobrou radou je takýmto rozhovorom sa 



vyhnúť a neposilňovať aj tak už veľmi silné morfogenetické pole, o ktorom sme hovorili. 
Ľahko ho identifikujete – zahlcuje vás informáciami o chorobách. Rozlúčte sa s ním a získate 
voľnosť a slobodu výberu – vybrať si pole zdravia, uzdravovania a všetkého, čo sa spája 
s upevnením tela a ducha. Nalaďte sa na celkom iné pole. 
 
Teraz by nám s kolegom, ako aj vám už malo byť jasné, aký je rozdiel medzi pacientmi, ktorý 
sú už dlho chorí a predsa k nám homeopatom prichádzajú veľmi neskoro. Sú veľmi silne, aj 
keď nevedome spätí s obrovským poľom, ktoré predstavujú nemocnice, vyšetrenia, lieky, 
lekárne, farmaceutické spoločnosti, reklamy na lieky...... 
Tí, ktorí prichádzajú hneď, alebo ma na dovolenke okamžite bez akejkoľvek  reklamy 
poprosili o homeopatické vyšetrenia s týmto poľom nerezonujú , alebo boli od neho načas 
odpojení, nepozerali tu televízor, nevideli lekárne a bilbordy a rýchlo sa naladili na 
homeopatické pole zdravia. 
 
Rada na záver-napojte sa aj vy na toto pole zdravia, kým vás a vaše deti ešte nič netrápi, kým 
ste zdraví, tak si zdravie nielen udržíte, ale celosvetovo posilníte aj  pole zdravého životného 
štýlu, prírodných liečebných prostriedkov, zdravého tela a mysle. 
 
Nasledujúci pacienti si už vybrali – niektorí až po rokoch utrpenia, iní veľmi rýchlo. 
Vybrali si......ZDRAVIE. 
 
Muž, 65 ročný, už 20 rokov trpí na silné neuľavujúce bolesti kĺbov, reumatickú artritídu. 
Chodí o paličke, ťažko sa pohybuje. Rozpráva okrem všetkých príznakov choroby aj svoj 
životný príbeh, o svojej povahe, o rodine a zodpovednej práci pre ňu. Dostáva svoj 
konštitučný liek a prichádza na kontrolu až o 4 mesiace. Bolesti asi po 3 týždňoch úplne 
ustúpili, po mesiaci odkladá paličku do pivnice a začína behať za malým vnúčikom. Je 
ohromený rýchlosťou a silou homeopatickej liečby. Je veĺmi spokojný a banuje toľkých 
rokov, kedy sa liečil len klasickou medicínou, ktorá mu ani nedávala šancu na vyliečenie. 
Liečim aj niekoľko jeho ďalších príbuzných. 
 
5 mesačný chlapček , ktorému sa bezprostredne po očkovaní pred 2 mesiacmi vyhodil na tvári 
a tele mokvavý , chrastami pokrytý ekzém a neustupuje. Pozorovaním a spovedaním 
mamičky vyberám pre chlapčeka liek, ktorý telo detoxikuje. Na kontrole mamička s nadšením 
hlási, že ekzém úplne zmizol do 3 týždňov, dieťa oveľa lepšie spí.  
 
30 ročný mladý muž s ťažkou depresiou ,v anamnéze sexuálne zneužívanie v detstve, 
v súčastnosti neschopnosť nájsť si partnera a nadviazať s ním sexuálny vzťah. Prípad je 
zložitý a je potrebných viacero sedení na nájdenie presného správneho homeopatického lieku, 
výsledok však stojí za to a predčil všetky pacientove očakávania. Neberie antidepresíva, cíti 
sa výborne a odchádza do zahraničia. 
 
Mladík, asi 22 ročný po kompromitujúcom zážitku na párty má problém s erekciou 
a pohlavným stykom. Je to veľmi zodpovedný a pekný študent v zahraničí, má priateľku 
a problém ho veľmi trápi. Objednáva ho jeho mama! Po predpísanom lieku mi asi o 2 mesiace 
napísal mail, že jeho problém sa už po pár dňoch stratil a veľmi mi ďakoval- čím ma 
samozrejme potešil. 
 
Žena, 24 ročná, teraz nemá už 2 roky vôbec menštruáciu, predtým veĺmi nepravidelnú. 
Liečená roky hormonálne, ale bez úpravy cyklu a s nepríjemnými vedľajšími účinkami. 
Vyberám jej podľa povahy konštitučný liek, ktorý mala dostať už ako teenegerka, len keby 



včas navštívila homeopata.  Cyklus sa veľmi rýchlo upravuje a o niekoľko mesiacov je 
krvácanie pravidelné. Tento liek neskôr vyliečil aj problém s candidózou, ktorý sa objavil asi 
o 2 roky. 
 
Dieťa,  6 ročné, má už roky opakované zápaly uší a zobrala veľké množstvo antibiotík. 
Bolieva ju aj hrdlo a má chronické nádchy, vysoké horúčky. Jej správanie označujú rodičia za 
problémové, vrtošivé a má aj problémy zo spánkom. Po podaní presného lieku dievčatko 
dostáva vysokú teplotu, ktorú však radím ničím nezrážať a vyčkať. Po 3 dňoch teplota 
spontánne ustupuje a nerozvinul sa ako zvyčajne žiadny zápal ucha. Na kontrole o pár 
mesiacov hlásia, ž odvtedy je dieťa zdravé a aj jeho správanie sa upravilo. 
 
Slečna, maturantka, má úporný chronický dlhotrvajúci kašeľ, môže spať len po sediačky, trvá 
to už viac ako rok. Od detstva bola stále chorá, časté bronchitídy, ktoré prerástli do astmy. 
Prináša hrubú zdravotnú dokomentáciu. Je veľmi pedantná a poriadkumilovná, dobre sa učí, 
len často vynecháva zo školy pre neustále choroby. Žila s tyranským otcom, od ktorého 
s matkou odišli. Po homeopatickej liečbe dostáva hnačku a silnú nádchu ako detoxikačný 
proces a udáva úplne vyliečenie kašľa do 2 týždňov. Mama je s liečbou veľmi spokojná. 
 
Všetci títo pacienti sa návštevou a liečbou v homeopatickej ambulancii  naladili na 
morfogenetické homeopatické pole a nielen že sa uzdravili, ale ho aj svojou účasťou 
posilnili, za čo sme im vďační. Tým , že skoncovali s nekonečnými vyšetreniami, liekmi , 
návštevami nemocničných zariadení....sa zúčastnili, aj keď možno nevedome,  na 
uzdravení iných i celej našej planéty. 
 
 
 


