Bela knjiga SNZ:
Naturopatski filozofski
nauk, načela in teorije

Zahvala

Svetovna naturopatska zveza (SNF) se za sodelovanje pri posredovanju podatkov
za izdelavo Bele knjige SNZ - naturopatski filozofski nauk, načela in teorije iskreno
zahvaljuje naslednjim naturopatskim izobraževalnim ustanovam: Bastyr
University, Združene države Amerike, Canadian College of Naturopathic Medicine
(CCNM), Kanada, Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique
(CENATHO), Francija, Centro Andaluz de Naturopatia (CEAN), Španija,
Naturopatska šola (SAEKA), Slovenija, Wellpark College of Natural Therapies,
Nova Zelandija.
Prav tako bi se radi zahvalili posameznikom in organizacijam, ki so sodelovali pri
dveh predhodnih raziskavah, ki sta zagotovili temelje za ta projekt. Te organizacije
so navedene v obeh poročilih o opravljeni raziskavi, ki sta na voljo na spletnem
mestu: http://worldnaturopathicfederation.org/wnf-publications/.
Projekt je vodila Komisija za raziskovanje naturopatskih korenin pri SNZ, ki kot
člane vključuje zdravilce oz. Heilpraktiker, naturopate in naturopatske zdravnike
(ND):
Tina Hausser, Heilpraktiker, naturopat - predsednica (Španija)
Dr. Iva Lloyd, naturopatski zdravnik (ND) (Kanada)
Dr. JoAnn Yànez, ND, MPH, CAE (Združene države)
Phillip Cottingham, naturopat (Nova Zelandija)
Roger Newman Turner, Naturopath (Združeno kraljestvo)
Alfredo Abascal, naturopat (Urugvaj)
Vse pravice pridržane. Publikacije Svetovne naturopatske zveze lahko pridobite na
našem spletnem mestu: www.worldnaturopathicfederation.org.
Prošnje za dovoljenje za reprodukcijo ali prevod publikacij SNZ — bodisi za
prodajo ali za nekomercialno distribucijo
— morate nasloviti na:
info@worldnaturopathicfederation.org.
Svetovna naturopatska zveza je pri preverjanju informacij iz tega dokumenta
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Uvod
Na podlagi raziskav, ki ju je v letu 2015 in 2016 opravila Svetovna naturopatska
zveza, so pri ključnih konceptih, ki opredeljujejo naturopatijo, avtorji raziskave
ugotovili, da obstaja zelo visoka stopnja konsistentnosti na globalni ravni .(1, 2) Vse
svetovne religije in vse naturopatske izobraževalne ustanove učijo in delujejo na
podlagi temeljnega sklopa naturopatskega filozofskega nauka, naturopatskih
načel in teorij ter uporabljajo skupen sklop naturopatskih pristopov.
To besedilo vključuje originalne in modernejše naturopatske teorije in koncepte.
Namen tega dokumenta je pojasniti naturopatski filozofski nauk, naturopatska
načela in teorije, ki sestavljajo temelj naturopatske prakse in misli. Gre za delovni
dokument, ki se bo lahko sčasoma spreminjal, da se bo v njem odražal razvoj
naturopatskega poklica.

Proces
Leta 2015 je Svetovna naturopatska zveza opravila raziskavo, ki jo je naslovila na
naturopatske izobraževalne ustanove, nacionalne in regionalne naturopatske
organizacije, da bi ugotovila, kako naturopatijo / naturopatsko medicino
prakticirajo po svetu. Rezultati raziskave so pokazali, da na globalni ravni obstaja
izjemno visoka stopnja konsistentnosti na področju naturopatskega filozofskega
nauka, naturopatskih načel in teorij ter glede dogovora o temeljnem sklopu
naturopatskih pristopov, ki se uporabljajo v naturopatski praksi.(1)
Leta 2016 je uvodni raziskavi sledila podrobnejša raziskava, ravno tako
osredotočena na naturopatske izobraževalne ustanove, s katero je Svetovna
naturopatska zveza želela pridobiti nadaljnja pojasnila o tem, katere filozofske
nauke, načela in teorije ter pristope k zdravljenja te ustanove vključujejo v
naturopatske učne načrte. Rezultati raziskave iz leta 2016 so bili enaki kot
rezultati raziskave iz leta 2015. Poleg tega so pokazali, da vse v raziskavo
vključene šole v naturopatske učne načrte vključujejo zgodovino naturopatije,
naturopatska načela, naturopatski filozofski nauk in teorijo. (2)
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Graf 10 Vključenost naturopatskih temeljev v naturopatski učni načrt (Q12-15,
Q18-19) št=30
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Avtorji smo pričujočo Belo knjigo Svetovne naturopatske zveze:

naturopatski

filozofski nauk, načela in teorija nato sestavili tako, da smo združili informacije iz
učnih načrtov šestih naturopatskih ustanov, ki zajemajo tri svetovna območja in
predstavljajo šole, v katerih se usposabljajo tako naturopati kot naturopatski
zdravniki. Te šole so: Bastyr University, Združene države; Canadian College of
Naturopathic Medicine (CCNM), Kanada, Collège Européen de Naturopathie
Traditionnelle Holistique (CENATHO), Francija, Centro Andaluz de Naturopatía
(CEAN), Španija, Naturopatska šola (SAEKA), Slovenija, in Wellpark College of
Natural Therapies, Nova Zelandija. Drugi viri so služili za podporo in podkrepitev
informacij iz učnih načrtov.
V maju 2017 smo z namenom pridobitve povratnih informacij osnutek dokumenta
poslali vsem članom Svetovne naturopatske zveze (SNZ) ter sponzorjem. Julija
2017 je Generalna skupščina SNZ Belo knjigo SNZ: naturopatski filozofski nauk,

načela in teorija obravnavala in potrdila.
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Po vključitvi povratnih informacij, ki so jih posredovali člani SNZ in sponzorji, je
izvršni odbor SNZ končni dokument odobril septembra 2017.

Oblikovanje globalnega naturopatskega poklica
Naslednji sklop opisuje in povzema dejstva o oblikovanja naturopatskega poklica.
Ta povzetek smo v celoti objavili julija 2017 in si ga lahko kot samostojno
publikacijo ogledate na spletni strani: http://worldnaturopathicfederation.org/wnfpublications/
I. Temeljna osnova naturopatskega poklica

Temeljna osnova naturopatskega poklica obsega dva filozofska nauka, sedem načel
in ključne teorije.
Naturopatski filozofski nauk: filozofska misel "vitalizma" in "holizma" tvorita

jedro naturopatske prakse po svetu.
Naturopatska načela:

v okviru naturopatskega poklica obstaja globalni

konsenz o naturopatskih načelih. Manjše variacije so bolj posledica
zakonodajnih omejitev kot filozofskih razlik. Vodilna načela naturopatske
prakse vključujejo naslednje osnovne principe:
Ø zdravilna moč narave (vis medicatrix naturae)
Ø zdravi osebo kot celoto (tolle totum)
Ø zdravljenje vzroka (tolle causam)
Ø ne škoduj (primum non nocere)
Ø naturopatski zdravnik kot učitelj (docere)
Ø promocija zdravja in preprečevanje bolezni
Ø dobro počutje.
II. Naturopatska praksa

Naturopatijo / naturopatsko medicino usmerjajo temeljni koncepti, navedeni
zgoraj. To zajema:
Poimenovanje naziva: več kot 77 % držav uporablja pojem naturopat in 41 %

jih uporablja izraz naturopatski zdravnik.(1) Izrazi, kot so »Heilpraktiker« ali
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»Naturópata« odražajo jezikovne razlike in regionalne predpise. Naturopatski
strokovnjaki so združeni v skupine glede na stopnjo izobrazbe. Naturopatski
poklic vključuje tehnike, naturopatske sodelavce, zdravnike in raziskovalce.
Ocena in mnenje o zdravstvenem stanju: naturopatska ocena in mnenje,

katerega cilj je ugotavljanje dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje
pacienta, je osredotočeno na pacienta. Je rezultat zbiranja podatkov o različnih
dejavnikih, kar vključuje življenjski slog, družbene, okoljske danosti, zunanje
okoliščine ter genetske značilnosti in zdravstvene posege. Orodja, ki se
uporabljajo za izdelavo takšne ocene, zajemajo:

vnos hrane in pijače,

standardni fizični pregled ali fizični pregled na osnovi težav, laboratorijske
preiskave in tradicionalne tehnike, kot sta diagnostika jezika in pulza, ki
izvirata iz tradicionalne medicine. Variacije v tehnikah so tesno povezane z
regionalnimi praksami in zakonodajnimi predpisi.
Diagnoza: obstajata dva osnovna in med seboj povezana cilja naturopatske

diagnoze.

Prvi

cilj

je

natančno

kategorizirati

bolezen

s

pomočjo

konvencionalnih tehnik in / ali tradicionalnih diagnostičnih metod, medtem ko
je namen drugega ugotoviti pravi vzrok bolezni.

Nekatere zakonodajne

ureditve prinašajo omejitve pri uporabi izraza »diagnoza« in »bolezen«.
Pristop k obravnavi pacienta in zdravljenju: obstaja trdno soglasje o sedmih

naturopatskih pristopih, ki se uporabljajo v praksi, in ki vključujejo:
ü klinična prehrana in spremembe/svetovanje na področju prehrane
ü prehranska

dopolnila

(uporaba

prehranskih

dopolnil,

izdelkov

tradicionalne medicine in naravnih zelišč)
ü fitoterapija
ü svetovanje na področju življenjskega sloga
ü hidroterapija
ü homeopatija, vključno s kompleksno homeopatijo
ü fizične terapevtske metode na osnovi metod zdravljenja, ki se poučujejo in
ki so dovoljene v posameznih zakonodajah, vključujejo pa
naturopatsko manualno terapijo, tehniko sproščanja mišic.
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jogo,

Moč naturopatije / naturopatske medicine je v tem, da je to celovit sistem.
Vsaka posamezna država v zakonodajno ureditev vključi metode in načine
zdravljenja, ki temeljijo na regionalnih tradicionalnih praksah zdravstvenega
varstva in na regionalni stopnji izobrazbe ter regulacije. V prakso vključene
terapevtske metode vključujejo akupunkturo in terapije, povezane z
dodatnim izobraževanjem, kot so intravenozne terapije in predpisovanje
proizvodov z omejitvami.
III. Oblikovanje poklica
Globalni dostop: naturopatija je ključna oblika tradicionalne veje medicine v

Evropi. V poznih letih 19. st. se je naturopatska praksa začela pojavljati v
Severni Ameriki, Aziji in na Zahodnem Pacifiku, s čimer je naturopatija
postala tradicionalni sistem medicine na štirih svetovnih območjih. Danes
prakticirajo naturopatijo v več kot 90 državah na vseh svetovnih geografskih
območjih. Na svetu je okrog 100,000 naturopatskih strokovnih delavcev.(3)
Naturopatski izobraževalni učni načrt: čeprav v naturopatskih izobraževalnih

standardih obstajajo razlike, vsi naturopatski izobraževalni programi /
ustanove v učni načrt vključuje naturopatski filozofski nauk, načela in teorije,
osnovne znanstvene vede, klinično znanost, naturopatsko področje znanosti in
praktične vsebine. Minimalni izobraževani standard za naturopatsko prakso,
ki ga je določila Svetovna zdravstvena organizacija, obsega 1500 ur.(4) Glede na
Poročilo SNZ o naturopatskih temeljih iz 2016, več kot 25% naturopatskih
izobraževalnih programov obsega več kot 4,000 ur; 33% jih ponuja programe z
obsegom med 3,000 in 3,999 ur ter 15% med 2,000 in 2,999 ur.(2)
Obisk: običajno traja prvi naturopatski obisk od ene do dve uri. Naslednji

obiski trajajo od trideset minut do ene ure. Več kot 75% izvajalcev deluje
samostojno ali v klinikah interdisciplinarne narave. Zmeraj bolj postaja
običajno, da naturopati / naturopatski zdravniki delujejo v interdisciplinarnih
klinikah in v bolnišnicah. Načrti zdravstvenega varstva, financiranega z
javnim denarjem, v nobeni državi ne vključujejo naturopatije. Običajno za
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obisk pri naturopatskih strokovnih delavcih pacienti plačujejo iz svojega žepa
ali jih krijejo zasebne zavarovalnice.
Raziskava: na večini izobraževalnih ustanov z naturopatskimi programi se

izvajajo naturopatske raziskave. Te so izjemno široke, zajemajo večje število
različnih vidikov naturopatske prakse in različna bolezenska stanja ter težave.
Zakonodajna ureditev:

zakonodajna ureditev je osredotočena na varnost

pacientov. Več kot 50 % držav, ki so sodelovale v raziskavi, ima neko obliko
zakonodajne ureditve, v 45 % obravnavanih držav obstoja zaščita naziva..(1)
Tretjina držav ni poročala o zakonodajni regulaciji področja. V območjih, kot
je Severna Amerika, so za opredelitev obsega delovanja zadolžene vlade
provinc ali posameznih držav, pri čemer se naturopatski zdravniki štejejo kot
strokovni delavci na področju primarnega varstva ali strokovnjaki na področju
preventive. Izboljšanje zakonodajne ureditve panoge po svetu je glavni fokus
SNZ.
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Naturopatski filozofski nauki

Korenine naturopatije segajo tisoč let nazaj v preteklost. Opirajo se na modrost
zdravljenja, ki so jo razvile številne kulture, vključno z indijsko (ajurveda),
kitajsko (taoizem), grško (Hipokratov korpus - lat. Corpus Hippocraticum),
arabsko in evropsko egipčansko kulturo (monasticizem)

(5)

. V času teh davnih

civilizacij so ljudje živeli v harmoniji z okoljem, bolezen so poskušali razumeti z
opazovanjem narave in njene interakcije s človekovim življenjem. (6,7)
Skupna lastnost teh tradicionalnih oblik medicine je misel, da ima telo vgrajeno
sposobnost zdravljenja, kar poznamo pod pojmom vitalizem, in sicer, da so
življenje, zdravje in bolezen podvrženi določenim logičnim zakonom in načelom. (8
Verjamejo, da je treba za ohranitev zdravja obravnavati vse vidike človeka in da
je zdravje odvisno od zdravega življenjskega sloga ter od zdravja okolja, na kar se
navezuje holizem. Vitalizem in holizem sta ključna naturopatska filozofska nauka,
ki usmerjata vsak vidik naturopatije.(9)
I. Naturopatski filozofski nauk: Vitalizem
Izvor:

Vitalizem se najprej pojavlja v naslednjih delih:
Ø

prvi znani zapis o vitalizmu v Evropi se pojavi v zbirki del, imenovani Corpus

Hippocraticum (460 — 377 pr.n.št.), ki omenja, da ima človek instinktivno moč,
zadolženo za ohranjanje zdravja. Poleg tega je zbirka Hipokratov korpus uvedla
konceptov vis medicatrix natura (zdravilna moč narave) in tolle causam

(ugotovi in zdravi vzrok) ter ugotavljala terapevtske značilnosti pravilne
prehrane in zelišč.(10)
Ø

Okrog leta 300 pr. n. št. sta grška filozofa Sokrat in Aristotel za opis tega
pomembnega načela uporabila izraz »logos« ali »volja do življenja«.(11) Aristotel
je filozof, ki se je ukvarjal z iskanjem odgovora na vprašanje položaja
človeškega telesa v univerzumu, kako je nastalo in kakšen je pomen življenja.
Verjel je, da je »duša« živa in da usmerja telo ter da lahko vpliva na zdravstveno
stanje posameznika. (12)

Ø

Hildegarda iz Bingna (1098-1179), imenovan Sveta Hildegarda, je bila nemška
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opatinja, ki je ljudi zdravila z naravnimi metodami. V svojem delu »Causae et
Curae« iz leta okrog 1150 je zapisala, da je viriditas (vis. vigor) (vitalnost, rast,
zelenost) ključni koncept, ki določa moč ali aktivni princip, ki daje življenje in
energijo živalim in rastlinam, pa tudi človeku. (13,14)
Ø

Mojzes Majmonid, lat. Moses Maimonides (1135 - 1204) je bil filozof in
zdravnik, ki je služboval na dvoru kraljeve družine v Kairu, v Egiptu. V
nasprotju z drugimi, ki so prakticirali medicino (takrat so jih pojmovali kot
filozofe) in ki so se navduševali nad zdravili ter operativnimi posegi, se je
Mojzes Majmonid navduševal nad konceptom vitalizma ter poudarjal pomen
pravilne prehrane, vadbe ter pozitivnega pogleda na življenje na način, ki
omogoča zdravje.(15) Napisal je knjigo Ohranjanje mladosti, ki je v celoti
temeljila na naravnih metodah, in v kateri je opisal, kako živeti v harmoniji z
okoljem.(16)

Opis

Vitalizem je glavni princip filozofije naturopatske medicine.(17) S pojmom vitalizem
ali vitalna moč se opisuje inteligenca, ki lahko animira vsako osebo in ki se nanaša
na silo izven fizičnega jaza, ki urejuje in vodi življenje, zdravje in zdravljenje.
Vitalizem poudarja, da obstaja v vsakem živem bitju (nekateri trdijo, da v vsaki
snovi) samoorganizacijski princip. Vitalna sila je nevidna moč, ki se jo lahko
zavedamo zgolj zaradi njenih učinkov. (18)
Koncept vitalne sile je na področju filozofije in znanstvenega raziskovanja
prevladoval pred 17. stoletjem.(19) Po njem se življenje in oblike življenja
(morfologija) razvijajo iz in na podlagi vpliva vseobsegajoče, nevidne sile, ki obstaja
izven materialne snovi. Za vitalizem se uporabljajo različni pojmi in imena, od
pojma življenjska sila, dih, chi, qi, ki, prana in mana, odvisno od posamezne
kulture ali tradicije. Vitalizem povezujejo še s konceptom osebne biti, duha ali
duše.(18, 20, 21)
Prvi zdravilci so kot pomoč naravi v procesu zagotavljanja zdravja koncept

vitalizma podkrepili z uporabo pravilne prehrane, vadbe, hidroterapije in zelišč ter
spodbujali odstranjevanje odpadnih snovi iz telesa.
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(22)

Izvajalci naturopatije se

usposabljajo na podoben način - učijo se, kako oceniti in delati z vitalnostjo
posameznika in ne kako zatreti ali prevladati to lastnost. Naturopatsko
zdravljenje vključuje prehrano, vadbo, hidroterapijo in zelišča, lahko pa vključuje
tudi homeopatijo, akupunkturo, meditacijo, vaje za boljšo osredotočenost na
sedanji trenutek ter druge metode, ki krepijo vitalno moč posameznika.(23)
Naturopatski koncept vitalizma pogostokrat postavljajo kot nasprotje konceptu
mehanizma in redukcionizma, ki sta osnova konvencionalne medicine. Vitalistični
pristop predvideva, da se za simptomi in boleznijo skriva določena logika in da so
metode zdravljenja in obravnave najboljše takrat, ko slednje podpirajo naravno
sposobnost telesa, da se ozdravi samo.(8) To pomeni, da se da z vitalno silo
posameznika in z vis medicatrix naturae obnoviti zdravje(24).
Znanost, posebej še kvantna fizika, se je razvila do te mere, da se koncepti, kot je

vitalizem, zdijo verjetni in potencialno merljivi.

(25)

Moderni vitalizem velja za

sistem teorije in biomedicinske znanosti, ki je sam po sebi inherentno holističen in
ki poudarja kroženje kot del kavzalnosti (i.e., povratna zanka).(26) Vitalnost
organizma je kompleksna — to dokazuje sposobnost organizma, da raste in se
razvija, se odziva na dražljaje, se reproducira in se obnavlja — zahteva pa stopnjo
organizacije in koordinacije, ki predpostavlja posebno kvaliteto, ki se je ne da
preprosto razložiti z mehaničnem razmišljanjem.(17)
Prispevki k filozofskemu nauku vitalizma

Veliko število izvajalcev tradicionalne in naturopatske medicine je pisalo o
konceptu vitalizma ter ga promoviralo. Spodaj naštevamo nekaj primerov:
Ø Christoph Wilhelm Hufeland, nemški zdravnik in tesen prijatelj Samuela
Hahnemanna, je leta 1797 zapisal:
»Vitalna

sila

je

nedvomno

ena

od

najsplošnejših,

najbolj

nerazumljivih in najmočnejših sil narave. Napolnjuje in daje gibanje
vsemu, in je, najverjetneje, ogromen vir, iz katerega izhajajo vse
druge sile fizičnega ali vsaj organiziranega sveta. Je to, kar
proizvaja, podpira in obnavlja vse.«(27)
13

Hufeland v tem delu ne išče zgolj daljšega in bolj zdravega življenja, ampak se
zavzema tudi za bolj etično življenje — razumel je, da sta moralno in fizično
zdravje med seboj povezana, da oba izhajata iz istega vira in da je za oba
značilno obilje življenjske sile.
Ø Dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843), utemeljitelj homeopatije je zapisal »/…/
ko je človek zdrav, duh, podoben sili, ki poživlja materialno telo, vlada kot
»dynamis«. Ohranja vse dele kot harmonične vitalne procese, tako na področju
čustev kot na področju življenjskih funkcij, zato da bi lahko naš inteligenten
um bil svoboden in omogočil živemu, zdravemu telesnemu mediju, da služi
višjemu namenu naše biti.« V začetku 19. st. je zapisal:
"Vitalna sila je duhovna “dynamis”, ki poživlja snovno telo in ohranja
vse dele organizma v občudujočem, harmoničnem, vitalnem
delovanju tako na področju občutkov kot pri življenjskih funkcijah in
omogoča, da naš z razumom obdarjeni um lahko prosto uporablja
žive, zdrave instrumente za višji namen našega obstoja."
Ko zbolimo, postane vitalna sila »neuravnovešena«. Simptomi so zunanja
manifestacija neuravnovešenosti. Ker je bolezen po svojem izvoru duhovna,
mora tudi zdravljenje biti duhovno.(28)
Ø Isaac Jennings (1788-1874), je ameriški zdravnik, ki vitalno silo opisuje kot
sposobnost v človeku, da zmanjša heteropatijo (napačni način, neuravnoteženo
zdravje, bolezen) in doseže ortopatijo (naravna higiena, premočrtna pot,
zdravje.(29)
Ø Adolf Just (1859-1936), nemški naturopat, ki je leta 1926 diplomiral na
Ameriški šoli naturopatije, je k nauku vitalizma prispeval naslednjo izjavi: »Da
bi ozdravili bolezen, moramo stremeti predvsem k zmanjšanju notranje toplote
v telesu. Prav tako je treba spodbujati vitalnost telesa, tisto silo, s pomočjo
katere telo najprej črpa resnične koristi (se obnavlja) iz hrane, in nato iz telesa
preko kože (znojenje), urina, iztrebkov, itd. izloča tujke (snovi, ki povzročajo
bolezen) - sila, ki resnično tvori življenje človeka.”(30)
Ø Juan Esteve Dulin (1887-1978), je bil rojen v Franciji, kjer ga je zaradi
zdravstvenih težav v mladosti zdravil Paul Carton. Kasneje je postal njegov
študent in dober prijatelj. Potoval je v različne države v Južno Ameriko in se
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leta 1914 ustalil v Argentini. Leta 1917 je ustanovil glasilo o zdravju »Salud y
Natura« in leta 1922 revijo »Natura«. Leta 1918 je ustanovil Naturopatsko
združenje Buenos Aires. 1
Leta 1934 je Dulin kot naturopat diplomiral na Ameriški šoli naturopatije v
New Yorku, ki jo je ustanovil Benedict Lust. Izjavil je:
»Vitalna sila je tista, ki sproži odziv, s katerim se funkcije
normalizirajo. Ti osnovni odzivi za normalizacijo funkcij so
namenjeni očiščenju notranjega okolja in obnovitvi tistih funkcij, ki
zahtevajo vitalno silo, ki jo imajo vsa živa bitja.« (31)
Ø Robert

Walter (1841-1924) je v drugi polovici 80. let 19. stoletja veljal za

pionirja naturopatskih teorij. Ustanovil je Inštitut naravnega zdravja v
Wernersvillu, Pensilvanija. Robert Walter je bil v Združenih državah aktiven
pri gibanju za zdravje v istem času kot Graham, Trail in Tilden. Izjavil je, da je
vsaka živa celica urejenega telesa opremljena s preživitvenim instinktom, ki ga
ohranja notranja sila organizma, običajno poimenovana »življenjska sila«;
uspeh njenega delovanja je neposredno sorazmeren z magnitudo te sile in
obratno sorazmeren z njenim delovanjem. Tendenca vsakega živega organizma
je preživeti in tako imenovana »vitalna sila« je tista, ki to tendenco ohranja,
tako da ko se ta sila uporablja brez ustrezne obnovitve, se ohranitveni instinkt
težje vzdržuje. Zato mora obstajati ravnovesje med magnitudo te sile in njenim
delovanjem. Če moramo izvajati neko aktivnost, bodisi fizično, emocionalno ali
mentalno tako, da jo izvajamo brez najmanjše izgube, lahko predvidevamo, da
bomo vedno imeli na voljo dobro vitalno zalogo.(32)

II. Naturopatski filozofski nauk: Holizem
Izvor:
Leta 428-348 pr.n.št. je Platon, grški filozof in Sokratov učenec, človeškemu telesu
dodal koncept duše. To velja za začetek holizma,

1

(33)

ključnega filozofskega nauka

Na dan objave tega dokumenta je to združenje polnopravni član Svetovne naturopatske zveze.
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naturopatije ter koncepta, ki so ga kasneje razširili na osnovi naturopatskega
načela tolle totum — “zdravi osebo kot celoto”.(21).
Opis:

Holističen ali holizem pomeni “vse, celota ali celostnost”. Temelji na ugotovitvi, da
je celota večja kot vsota posameznih delov.(33) Holizem je utemeljen na
razumevanju, da vsi deli in vsi sistemi v univerzumu obstajajo kot povezana celota.
Deli celote so med seboj dinamično povezani in soodvisni. Celota je večja kot vsota
njenih delov, ne da se je razumeti z ločeno, izolirano

obravnavo njenega

sestavnega dela. Holizem trdi, da je treba za popolno razumevanje delov slednje
obravnavati kot sestavni del celote.(34)
Holistični pristop k naturopatski praksi verjame, da so duhovni, psihološki,
funkcijski in strukturni vidiki med seboj povezani in soodvisni - eno in isto - ter da
je pri zdravljenju posameznika treba obravnavati dinamiko posameznikovih misli
in odnosov z ljudmi ter njegovo interakcijo z okoljem, z zunanjimi in družbenimi
dejavniki.(8, 24)
Primer holizma je, ko izvajalci naturopatije obravnavajo paciente z visokim
krvnim pritiskom, zagotavljajo podporno zdravljenje za srce s hkratnim
obravnavanjem psiholoških dejavnikov in življenjskega sloga, zunanjih dejavnikov
ter drugih okoljskih dejavnikov, ki lahko pripomorejo k hipertenziji.(23)
V sodobni literaturi velja holizem za ključni sestavni del zdravja, in sicer ne zgolj
zdravja posameznika, ampak tudi okolja. Na primer, zdravje ekosistema se opisuje
kot »celovito, večstopenjsko, dinamično, hierarhično merilo odpornosti sistema,
njegove organizacije in vitalnosti«.(35) Koncepti holizma so vgrajeni v izraz
»zdržnost«, kar predpostavlja sposobnost sistema, da skozi čas ob izpostavljenosti
zunanjim pritiskom in stresu (odpornost) ohranja strukturo (organizacijo) in
funkcijo (vitalnost).(8) Zdrav sistem moramo opredeliti v luči tako konteksta
(večjega sistema, katerega del je) kot tudi njegovih sestavnih delov (manjših
sistemov, ki ga sestavljajo).
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Prispevki k filozofskemu nauku holizma

Holizem je koncept, ki ne zajema zgolj naturopatske medicine, pač pa tudi okoljske
študije in humanistiko. Številni filozofi, znanstveniki in izvajalci so o holizmu
pisali in o njem teoretizirali. Nekateri pomembni misleci, ki so s svojimi deli
prispevali k naturopatskem razumevanju holizma, so:
Ø V delih zbirke Hipokratov korpus, Corpus Hippocraticum (okrog 400 pr.n.št.),
najdemo zapise o holizmu, kjer piše, da je treba okolje posameznika upoštevati pri
postavitvi diagnoze in pri zdravljenju- /.../ okolje vpliva na dobro počutje človeka,
vključno z zrakom, vodo in vetrovi; zdravnik mora obravnavati okolje, v katerem
pacient živi in ta dejavnik upoštevati pri postavitvi diagnoze ali pri zdravljenju;
pred obravnavo pacienta najprej ocenite okolje, v katerem živi.(36)
Ø Aristotel (384-322 pr.n.št.), grški filozof in Platonov učenec, je z naslednjo
filozofsko izjavo največ prispeval k načelu holizma:
»Celota je večja kot vsota njenih delov.«(37)
Ø Galén iz Pergamóna (129-216 n.št.), grški zdravnik, ki je v svojem delovanju sledil
Sokratu, Platonu in Hipokratu, je z elementarno in humoralno teorijo podal
holistično sliko človekovega zdravja, za katerega vlada ravnotežje telesnih sokov,
organov, funkcij, človeških značajev, čustev in okolja. V celoto je vključil tudi dušo,
in sicer preko opisa petega elementa, eter.(38)
Ø Hildegarda iz Bingna je opisala holistični pogled na človeka v naravnem okolju in
skupni vpliv enega na drugega. Poimenovala ju je »mikrokozmos« (človek) in
»makrokozmos« (narava). Odnos med naravo (makrokozmos) in človekom
(mikrokozmos) je v svojem Causae et Curae opisala tako :
»Človek je sestavljen iz elementov. Kakor je že bilo rečeno, tako kot
elementi hkrati vsebujejo svet, tako so elementi okvir človeškega
telesa; človek razdeli njihov pretok in funkcijo, da ju hkrati vsebuje
na isti način, kot jih svet razprši in z njimi deluje. Ogenj, zrak,
zemlja in voda sta v človeku, in človek je sestavljen iz njih. Človek
prejema toploto iz ognja, kri iz vode, dih iz zraka, meso iz zemlje. Vid
mu daje ogenj, sluh zrak, gibanje mu daje voda in sposobnost hoje
pridobi iz elementa zemlje.«(39)
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Naturopatska načela

Edinstvenost naturopatije izhaja iz uporabe sedmih temeljnih načel, ki
dopolnjujejo naturopatska filozofska nauka vitalizma in holizma.
Šest izmed teh načel so leta 1986 naturopatski zdravniki v Severni Ameriki
kodificirali na podlagi modrosti preteklosti in pregleda sodobnih naturopatskih
konceptov, o katerih so pisali prvi naturopati in filozofi.(21) Številne naturopatske
šole po svetu v svoje poučevanje vključujejo sedmo načelo »dobro počutje«.(2)
Naturopatska načela učinkujejo na vsak vidik naturopatske ocene in mnenja o
zdravstvenem stanju, naturopatske diagnoze in zdravljenja. So neodvisni in
usmerjajo vsak vidik obiska pri naturopatu.(24)
Naslednja razpredelnica iz Poročila o koreninah naturopatije iz leta 2016(2)
prikazuje visoko konsistentnost v izobraževalnih ustanovah po vsem svetu glede
rezultatov na področju poučevanja o naturopatskih načelih:
Graf 11 Naturopatska načela (Q16) št=30

Naturopatska načela
Preprečevanje bolezni in promocija zdravja
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Naturopatska načela so:
I.

Najprej, ne škoduj (primum non nocere)

II.

Zdravilna moč narave (vis medicatrix naturae)

III.

Zdravi vzrok (tolle causam)

IV.

Obravnavaj osebo kot celoto (tolle totum)

V.

Zdravnik kot učitelj (docere)

VI.

Preprečevanje bolezni in promocija zdravja

VII.

Dobro počutje

I.

Naturopatsko načelo »Najprej, ne škoduj« (primum non nocere)

Izvor:

Ta koncept naj bi izviral iz zapisov iz zbirke Hipokratov korpus iz okrog 400 pr. n.
št., v katerem piše:
"Pri skritih, neozdravljivih boleznih se nikoli ne sme dati zdravila,
zdravemu človeku nikoli ne smemo dati zdravilo, saj je pri
popolnoma zdravem telesu karkoli medicinskega škodljivo, zdravnik
si mora v primeru bolezni prizadevati tudi za preprečevanje
škodljivih vplivov in spodbujati ustrezne vplive, ki delujejo v
telesu."(36)
Hipokratova prisega pravi:
"3. i da bom dietična načela po svoji vesti in vednosti uporabljal v
prid bolnikov ter odvračal od njih vse, kar bi jim utegnilo biti
škodljivo in nevarno;
4. i da ne bom nikoli nikomur - tudi ko bi me prosil - zapisal smrtne
droge /.../; . . ”(36)
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Načelo »najprej, ne škoduj« (primum non nocere) se je skozi stoletja razvilo tako,
da vsebuje zelo široko spoštovanje do tveganj na področju zdravstvenega varstva
in narave te dejavnosti. Naturopatska teoretična podlaga, delo z naslovom
Terapevtsko zaporedje, je bilo pripravljeno kot sredstvo za usmerjanje izvajalcev
naturopatije pri izvajanju načela »ne škoduj«.
Opis:

Načelo »najprej, ne škoduj« ali primum non nocere se ne nanaša zgolj na pacienta
ampak na vitalno silo pacienta. Naturopati / naturopatski zdravniki svoje
delovanje izvajajo na podlagi hierarhičnega zaporedja terapevtskih metod. Na
osnovi načela »ne škoduj« naturopat / naturopatski zdravnik izbere terapijo in
uporablja najnežnejšo, neinvazivno strategijo, da bi pri vsakem posameznem
pacientu dosegel želeni izid.

(8)

V primerih napredovanja bolezni ali kritičnega

zdravstvenega stanja je mogoče, da mora uporabiti agresivne načine zdravljenja
ali take metode, ki lahko privedejo do

škodljivih učinkov. Agresivni način

obravnave lahko pomeni predpisovanje zdravil ali napotitev na operacijo.(21)
Pogostokrat lahko povrnemo zdravje s spremembo življenjskega sloga, s
pogovorom

o

okoljskih

ali

zunanjih

dejavnikih

in/ali

z

neposrednim

obravnavanjem socialnih ali stresnih situacij. Naturopatska filozofija je
osredotočena na spoštovanje holistične narave in vitalnosti posameznega pacienta
in zagotavlja, da se proces zdravljenja podpre in ne zatre.(21) Ta princip je jasno
razložil Luis Kuhne

(10)

(eden izmed pionirjev naturopatskega poklica), ko je

zapisal: »Če se bolezen zatre ali postane latentna, počasi ampak zagotovo vodi do
hujšega in popolnoma neozdravljivega zdravstvenega stanja.«.
Spoštovanje načela »ne škoduj« od naturopatov / naturopatskih zdravnikov
zahteva, da paciente poučijo o spoznanju, da so izbira življenjskega sloga, okolje v
katerem živijo in družbeni odnosi ter vsi vidiki življenja med seboj povezani, in da
lahko potencialno vplivajo na zdravje ter prispevajo k bolezni.(41)
Naslednji vidik načela »ne škoduj« predvideva ugotavljanje in spoštovanje namena
zdravljenja vsakega posameznika in njegovo sposobnost, da ozdravi. Upoštevanje
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pacientovih ciljev zdravljenja, njegove vitalne moči in konstitucije je del procesa
naturopatskega zdravljenja. (42)
Čeprav običajno velja, da je naturopatska praksa zelo varna, ni nobena oblika
medicinske prakse, vključno z naturopatijo, brez tveganj, bodisi fizičnih,
emocionalnih, mentalnih ali etičnih. Za to, da naturopat / naturopatski zdravnik
upošteva naturopatsko načelo »najprej, ne škoduj« (primum non nocere), se mora
celovito poučiti o vprašanju varnosti ter poznati učinkovanje zdravil ob uporabi
zeliščnih pripravkov in prehranskih dopolnil. Obstajata dva vidika »škode«43), ki ju
mora poznati vsak izvajalec zdravstvenega varstva in naturopat / naturopatski
zdravnik:
• škoda predpisanega zdravila — škodljivost substanc, škodljivost postopkov
in etična odgovornost.
• škoda opustitve — pomanjkanje informacij, na podlagi katerih je mogoče
sprejeti pametne odločitve, pomanjkanje spremljanja in podpore.

Izvajalci lahko naturopatijo varno prakticirajo, ko upoštevajo izobraževalne
standarde in standarde naturopatske prakse(44), kot so:
•

izbor zdravljenja, ki podpira notranjo sposobnost telesa, da se pozdravi

samo,
•

izbor metod, ki spoštujejo zakone narave,

•

poučevanje pacientov o pomenu vseh dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in

nastanek bolezni,
•

izbor diagnostičnih tehnik, ki niso invazivne, kadar koli je to mogoče,

•

kadarkoli je to mogoče, se je treba izogniti škodljivemu zatiranju

simptomov.(45)
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Posamezniki, ki so prispevali k načelu »najprej, ne škoduj« (primum non nocere):

O načelu »najprej, ne škoduj« razpravljajo številni vidiki zdravstvenega varstva.
Spodaj so predstavljeni posamezniki, ki so prispevali k uporabi tega načela v
naturopatiji:
Ø

Thomas Sydenham (1624-1689), angleški zdravnik, ki ga večkrat omenjajo

kot angleškega Hipokrata, je z aforizmom v latinščini opisal spoštovanje dolžnosti,
ki jo opravlja zdravnik: “Primumest ut non nocere”.(46)
Ø

Jared L. Zeff, ameriški naturopatski zdravnik, ključen za kodificiranje

naturopatskih informacij od začetka zgodnjih 80. let 20 st., kot je teorija izločanja
odpadnih snovi (v ang. Emunctory theory ), ki je skupaj s sodelavci, to so Snider,
Myers in Grandpere, vsi naturopatski zdravniki, predlagal teorijo terapevtskega
zaporedja. V članku o tem načelu je zapisal:
“Kako aplicirati načelo »ne škoduj«? Naturopatska opredelitev nam
govori: Naturopatski zdravnik upošteva tri splošna pravila, s
katerimi prepreči, da pacientu povzroči škodo:
1.

naturopatski zdravnik uporablja metode in medicinske

substance, ki zmanjšujejo tveganje nastanka škodljivih učinkov, za
postavitev diagnoze in za obnovitev zdravja uporabi najmanjšo
možno silo ali intervencijo,
2.

kadar koli je to mogoče, se mora izogniti zavrtju simptomov,

saj to običajno vpliva na proces zdravljenja,
3.

naturopatski zdravnik pri postavitvi diagnoze, pri zdravljenju

in pri svetovanju spoštuje in dela z načelom vis medicatrix naturae,
saj lahko škoduje pacientu, če procesa samozdravljenja ne
upošteva.«.(11)
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II.

Naturopatsko načelo »zdravilna moč narave« (vis medicatrix naturae)

Izvor:

Koncept vis medicatrix naturae se je začel uporabljati v zbirki Corpus
Hippocraticum leta 400 pr.n.št.. Študij medicine je takrat temeljil na opazovanju
narave in narava je veljala za silo, ki je človeku omogočala obnovitev zdravja in
vzpostavitev ravnotežja. Naloga zdravnika je bila podpreti naravo na tej poti. Ena
izmed ključnih izjav se je glasila: “Medicus curat, natura sanat”.
V Aforizmu zbirke Corpus Hippocraticum je zapisano:
“Naravna zdravilna moč (vis), ki spodbuja snov, notranjo toploto,
vgrajeno v telo, je razlog in vir življenja.”(47)
Ø

Paracelsus (1493-1541), švicarski filozof in zdravnik je o zdravilni moči

narave zapisal:
“Življenje

urejuje

samo-regulativna

inteligenca,

sposobna

samozdravljenja; njena naloga je asimilirati zdrave snovi v
organizem in ga braniti pred zunanjimi tujki. Nahaja se v želodcu;
povezana je z ognjem.”(20)
Okrog leta 1850 je v medicini prišlo do razkola med tradicionalnimi izvajalci
zdravstvene oskrbe in tistimi, ki so se navduševali nad znanostjo in tehnologijo.
Tradicionalni izvajalci so trdili, da je vis medicatrix naturae osrednji koncept ali
zakon zdravja; tisti, ki so se navduševali nad znanostjo in tehnologijo so
nadaljevali iz tega, kar velja za konvencionalno medicino,(48, 49) Ne gre za to, da
tradicionalne medicinske prakse, kot je naturopatska, ne temeljijo na znanosti,
pač pa da se še vedno naslanjajo na izvorne koncepte zdravja in zdravljenja, kot
na bistvo njihove utemeljitve in prakse.
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Opis:

Pojem vis medicatrix naturae pomeni sposobnost telesa, da se zdravi samo. Ta
zdravilna moč je živim sistemom inherentna, to je samo-urejevalen proces
zdravljenja, ki ustvarja, ohranja in obnavlja zdravje. Za načelo vis medicatrix

naturae se uporabljata tudi pojma razširitev zavesti stvarnika ali kozmična
zavest.(50)
Čeprav so naravni zdravniki, vključno z naturopatskimi zdravniki, bili največji
glasniki te doktrine, je skrivnost, ki obdaja zdravilno moč telesa, del medicine od
samih začetkov. Pisec zgodovine medicine, May Neuburger, je izjavil “obstajajo
prirojeni ali naravni zakoni, ki obkrožajo življenje,zdravje in bolezen. Ti zakoni
vključujejo dejstvo, da človek živi v harmoniji z naravo in spoštuje modrost telesa,
da se zdravi samo.”(51)
Koncept vis medicatrix naturae je univerzalen in vsebuje tradicionalna verovanja
iz številnih predelov sveta. Maori, domorodno ljudstva Nove Zelandije, o zdravilni
moči narave pravijo »Te oranga mai te taiad« , kar pomeni »pri zdravljenju se velja
zanašati na naravne procese in na življenjske sile«. Izraz »taiao« namiguje na
naravo. »Tai« se prevaja kot »vode ali morje«, kar nakazuje na meje zemlje (obalo),
»ao« namiguje na »svet, zemljo«. »Oranga« se nanaša na dobro počutje. Izhaja iz
besede »ora«, ki jo lahko prevedemo kot “od sonc”a (»ra« je sonce), vir vsega
življenja. Izraz »wai ora« se pogosto uporablja. Maorska beseda »wai« se prevaja
tudi kot voda, nanaša pa se tudi na duh (»wairua«). »Wai« predpostavlja tok,
pretok, “ora” pomeni življenjsko silo. Ta izraz spominja na tekočo življenjsko silo v
nas, ki ni nič drugega kot tista, ki se pretaka v naravi, v vsem stvarstvu. Narava
se potemtakem pojmuje kot zdravilna moč, bodisi da gre za vodo, za sonce, za
zemljo ali za našo lastno vitalno silo. V tem pogledu naturopatije ne moremo ločiti
od okolja, ki nas obdaja. Človek je del tega okolja in okolje je del človeštva, in ti
vplivi okolja učinkujejo na celično zgradbo človeka.(52)
Glede na to, da je pozornost usmerjena na lajšanje endemičnega zdravljenja, ki
poteka v notranjosti osebe, je naloga naturopata / naturopatskega zdravnika, da
podpre, spodbuja in okrepi proces vis medicatrix naturae, tako da ugotovi in
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odstrani ovire, ki ovirajo zdravje in ozdravitev, da spodbuja vzpostavitev zdravega
notranjega in zunanjega okolja in zagotovi, da um deluje v smeri dobrega počutja.
(8)

Naturopatsko prepričanje je, da simptomi pogosto odražajo poskuse telesa, da

se brani in zdravi samo. Ko naturopat / naturopatski zdravnik ugotovi, kaj je
glavni vzrok za simptome in kakšne so ovire za zdravljenje, ter jih obravnava in
zdravi, je pogostokrat telo samo sposobno začeti proces zdravljenja. S
spremembami življenjskega sloga, z uporabo naravnih terapij, kot so zelišča,
hrana, voda, post in manipulacija tkiva, naturopat / naturopatski zdravnik nudi
podporo omenjenemu načelu in tako vpliva na zdravilno moč telesa.
Primeri načela vis medicatrix naturae:
•

urežeš se v prst in rana se začne avtomatično zdraviti,

•

povišana temperatura je naravni odziv na patogeno snov v

telesu, na gripo ali na virus,
•

bruhanje ali diareja sta način, kako se telo odzove na

zastrupitev s hrano,
•

ko se zlom naravna, se pogosto pozdravi sam, in

•

po večjih operacijah ali posegih, kot je kemoterapija ali

radiacija, telo samo začne proces zdravljenja.
Naturopati poskušajo izkoristiti organizmu lastne naravne zdravilne energije,
tako da uporabljajo terapije, ki so v harmoniji z naravo in v ravnovesju s potrebami
pacienta. Medtem ko tukaj govorimo o idealu, je treba dodati, da morajo včasih
naturopati zatreti naravni proces za to, da bi ohranili zdravje, kot na primer pri
operacijah, ali pri hujših infekcijah, ko se uporabijo metode, ki so neposredno
nasprotje naravnemu procesu zdravljenja.(41)
Naturopati / naturopatski zdravniki uporabljajo načelo vis medicatrix natura na
naslednji način:
•

zdravijo pacienta, ne bolezni,

•

odpravljajo ovire, ki preprečujejo zdravljenje, tako da ugotavljajo in

obravnavajo vzrok bolezni,
•

zmanjšujejo toksine, da omogočijo pretok notranji sposobnosti telesa, da se
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pozdravi,
•

usmerjajo vitalno silo, tako da spodbujajo lastno obrambo telesa in njegovo

sposobnost zdravljenja, in
•

zmanjšujejo dovzetnost osebe za bolezen.(41)

Posamezniki, ki so prispevali k načelu "zdravilna moč narave" (vis medicatrix

naturae)
Načelo vis medicatrix naturae velja za eno od najpomembnejših naturopatskih
načel. Veliko izvajalcev naturopatske medicine je v preteklosti pisalo in
razpravljalo o tem konceptu, vključno z:
Ø

C. W. Hufeland (1762-1836), ki je o zdravilni moči narave povedal:
»Resnico o zdravju lahko najdemo v načelu vis medicatrix naturae,

vis natura regeneratrix in v vitalni sili.«.(53)
V svojem delu Lehrbuch der Allgemeinen Heilkunde, (1818) je o zdravilni moči
narave zapisal:
»Človeško telo nima zgolj sposobnosti, da se samo-ohranja in da
ohranja življenje, pač pa tudi da odpravlja motnje in napačna stanja.
Narava sama je sposobna pozdraviti bolezen. Na takšen način so se
pozdravili že številni posamezniki in še vedno vsak dan ozdravijo
brez sleherne pomoči umetnosti zdravljenja. Doktrini o zdravilni
moči narave moramo posvetiti največjo pozornost, saj ta naravni
učinek upoštevamo tudi pri umetnem zdravljenju. Da, obstajajo
bolezni, ki jih moramo prepustiti temu načinu zdravljenja.«.(54)
Ø

Russel Thacker Trail (1812-1877, Severna Amerika. Trail je promoviral

vegetarijansko prehrano, hidropatijo ali zdravljenje z vodo in verjel v
samozdravilno moč narave. Trail je leta 1844 v New Yorku odprl prvi Center za
zdravljenje z vodo, leta 1847 je ustanovil Higienski inštitut New York ter leta
1852 Hidropatsko in fiziološko šolo. Ena izmed njegovih izjav se glasi:
»./../ nikoli ne smemo pozabiti, da je narava pravi zdravnik.«(55)
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Trail je pomembno prispeval k promociji zdravja, bil je pionir gibanja za naravno
zdravje v Združenih državah Amerike. Izjavil je, da vsakokrat, ko se v živem
organizmu zgodi dejanje kot posledica zunanjih vplivov, je treba to dejanje
pripisati živemu, ki ima moč delovanja. K pojmovanju moči (lat. vis) je prispeval
naslednjo misel: »Narava je zdravilni princip«.(56) To pomeni, da ni zdravilo ali
zdravljenje, ki ga uporabi zdravnik, tisto, ki obnovi zdravje, pač pa narava v
človeku — vis medicatrix naturae.
Ø

Henry Lmdlahr, naturopat, zdravnik (1862-1924) je bil rojen v Nemčiji, in

je Sebastijanu Kneippu pomagal pri zdravstvenih težavah. Odšel je v ZDA,
študiral je medicino in postal znan naturopat in vodni terapevt. O načelu vis

medicatrix naturae je izjavil:
»Vrhovna moč in inteligenca, ki deluje v vsakem atomu, molekuli in
celici človeškega telesa in skozi njih, je pravi zdravitelj, vis
medicatrix naturae, ki si vselej prizadeva, da popravi, pozdravi
blokade in vzpostavi normalno stanje v in okoli pacienta, tako da
notranji zdravitelj lahko čim bolje opravi svoje delo.«(12)
Ø

William A. Mitchell, mlajši. (1947-2007), je bil ameriški naturopatski

zdravnik, učitelj, filozof, ki je v zadnjih 30 letih poučeval na različnih
naturopatskih kolidžih po vsej Severni Ameriki.. O vis je povedal naslednje;
»Moč posameznika ne zmanjšuje ali povečuje moči vitalne sile vis.

Vis medicatrix naturae obstaja znotraj in univerzalno. Vis je
formula. Je rezultat harmonično uravnoteženega delovanja vseh
sistemov na vseh ravneh. Vrednosti v formuli se lahko spreminjajo
in tako vplivajo na to, kako močan je posameznik ali kako dolgo
posameznik živi, vendar zakon narave preprosto obstaja. Raven
vitalnosti se lahko v katerem koli delu formule spremeni, vendar je
vis formula sama.«.(57)
Ø

Roger Newman Turner, ND, DO, angleški naturopat, učitelj in avtor, je

izjavil:
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»Delujoči vis je inherenten proces, namenjen vzpostavljanju
normalnega stanja v telesu, ki je v osnovi enak, ne glede na izziv.
«,(58)
Ø

John Arthur Thomson (1861-1933) je bil škotski naturalist, katerega jasno

napisane knjige o biologiji in poskusi tesnega povezovanja znanosti in religije so
pripeljali do širšega javnega zavedanja o napredku na področju biologije. Izjavil je,
da je zdravljenje premišljen stik z živimi in neživimi naravnimi deli zunanjega
okolja.
»Kaj torej imam v mislih, ko govorim o zdravilni moči narave?
Sklicujem se na način, kako narava služi našemu umu, ki je bolj ali
manj obolel zaradi naglice in hrupa civilizacije. Pomaga nam, da
umirimo in obogatimo naša življenja. Najprej želim izpostaviti, da
obstaja globoko zakoreninjen, davno vzpostavljen, daljnosežni odnos
med človekom in naravo, ki ga ne moremo spregledati, ne da bi
povzročili škodo ..... v našem vsakodnevnem življenju bi bili deležni
manj »psihopatologije«, če bi ohranili naše poznanstvo .... postavili
smo se nad zelo mogočno vis medicatrix naturae, ko nismo več bili
sposobni

občudovati

veličino

z

zvezdami

posutega

neba,

skrivnostnosti gora, neprestano novega morja, leta orla v zraku,
najpreprostejše rože, ki cvetu, pogleda v pasjih očeh. «.(59)
Ø

Joe Pizzomo iz Združenih držav je naturopatski zdravnik, učitelj,

raziskovalec in izkušeni govornik. Je ustanovni predsednik Univerze Bastyr. O
življenjski sili vis je Pizzono dejal
»Vis medicatrix naturae je manifestacija univerzalnega zavedanja v
biološki obliki. Naše okolje, prepričanja, interakcije z drugimi,
dejanja, življenjski stil, prehrana, idr. uravnavajo manifestacijo
življenjske sile vis kot našo vitalnost, ampak vis sam je
nespremenljiv, neminljiv. Ko se uskladimo z vis, se naša zavest
razširi.«.(60)
Ø

Temelji naturopatskega medicinskega projekta je delo, ki je plod
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mednarodnega sodelovanja več kot 200 avtorjev. O življenjski sili vis so zapisali:
»Vis medicatrix naturae je formula: naravni zakon & kompleksen
sistem zdravljenja. Vis medicatrix naturae temelji na poenotenem
polju, ustvarjenim preko tako navzgor usmerjenega kot navzdol
usmerjenega vzroka, ki izvira iz duha in ki učinkuje na vis

medicatrix naturae. Obnašanje tega naravnega zakona lahko
opazujemo preko pojavov tradicionalnih zakonov zdravljenja (npr.,
dvojni učinek, podobnosti, enovitost bolezni in zdravila, zatrtje,
zdravilna reakcija, terapevtsko zaporedje, Heringova pravila, itd.)
Lahko jo imenujemo zdravilna moč in proces narave. Tako zavest kot
materialni vnos učinkujejo na vis medicatrix naturae. Vis =
življenjska sila. Vitalna sila in življenjska sila sta lahko enaki.
Vitalna sila ni isto kot vis medicatrix naturae. Vitalna sila daje moč

vis medicatrix naturae znotraj človeškega organizma.«.(61)

III. Naturopatsko načelo »zdravi vzrok« (tolle causam)
Izvor:

Čeprav so številni dejavniki , ki so prispevali k razumevanju zdravja in bolezni,
eksponentno narasli, je bila zbirka Corpus Hippocraticum prva, ki je z naslednjim
zapisom izpostavila pomen ugotavljanja in odpravljanja vzroka(ov) bolezni:
»Vzrok za bolezen so: l. notranji ustroj, 2. napačen način življenja, 3.
podnebje in življenjski prostor.«,36)
Ø

Thomas Alva Edison (1847-1931) je o tolle causam zapisal:
"Zdravnik prihodnosti ne bo dajal zdravil, pač pa bo pacienta
spodbudil, da skrbi za človečnost, za pravilno prehrano in da se bo
zanimal za vzrok in za preprečevanje bolezni. ”(62)

Obstajajo številne teorije, ki so prispevale k načelu »zdravi vzrok« (tolle causam).
Te so: humoralna teorija(36), teorija toksemije(63)in enotnost bolezni.(42)
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Opis

»Zdravi vzrok« (tolle causam) je načelo, ki poudarja pomen ugotavljanja in
zdravljenja vzroka(ov) bolezni. Temelji na spoznanju, da imata zdravje in bolezen
določeno logiko, da se zgodita iz razloga.(8)
Ugotavljanje glavnega vzroka za bolezen in dejavnikov, ki vplivajo na poslabšanje
bolezni, je ključen vidik naturopatske oskrbe. Dandanes obstaja več dejavnikov.
Del obiska pri naturopatu / naturopatskem zdravniku je namenjen preučevanju
vrste dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in bolezen. Ti so: genetika, življenjski slog,
družbeno okolje, okoljske danosti, zunanji in medicinski posegi.(8) Naturopatsko
razumevanje zdravja predvideva, da se zdravje izboljša tako, da se zmanjšajo
dejavniki, ki slabo vplivajo na telo in ki posegajo v normalno delovanje telesa ter
njegovo

sposobnost

samozdravljenja.

Naturopatsko

zdravljenje

vključuje

poučevanje pacienta o tem, da je vrnitev k preprostejšemu načinu življenja, ki
promovira zdravje, najboljše zdravilo. (41)
Ugotavljanje in zdravljenje glavnega vzroka bolezni ne pomeni linearne vzročne
povezave med dogodki v življenju osebe in boleznijo. Človeška bitja so kompleksen,
dinamičen in celovit sistem. Akumulacija številnih dejavnikov je tisto, kar
prispeva k zdravju in bolezni. Na primer, določen dogodek je lahko primarni
sprožilec, s katerim se je začela ali povečala serija simptomov, vendar pa pri
obvladovanju motečih dejavnikov in stresnih situacij odigrajo svojo vlogo vsi od
naštetih faktorjev; splošno zdravstveno stanje osebe, njena odpornost, spoštovanje
načina življenja, ki ustreza konstitucije te osebe, vpliv dejavnikov iz okolja,
podpora družine in skupnosti, vsi ti odigrajo svojo vlogo .(8) Kompleksno delovanje
telesa upošteva koncept skupne vzročne povezave in upošteva, da je učinek
katerega koli določenega dogodka odvisen od okoliščin in hkrati posamičen.(64)
»Zdravi vzrok« se nanaša na potrebo, ki zahteva, da si je treba pogledati “od blizu”
in “od daleč”, raziskati globlje vzroke in razlog(e) za nagnjenost k bolezni in
obravnavati posameznika tako, da se uporabijo metode, ki odpravljajo nagnjenost
k bolezni.(8) Povišana temperatura je odličen primer, s katerim lahko ponazorimo
ta kompleksen pristop. Bolj kot bolezen je povišana temperatura simptom bolezni.
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V nekem smislu jo lahko imenujemo »pozitiven simptom«, saj je normalen
fiziološki odziv na infekcijo.(65) Drugi »pozitivni simptomi« bi lahko bili: bruhanje
pri zastrupitvi s hrano (ko se telo trudi izločiti strupene snovi), diareja, prav tako
pri zastrupitvi s hrano (ko se izločanje strupenih snovi zgodi na drugem koncu
prebavnega trakta).(66)
Za zdravljenje vzrokov simptomov je treba razumeti ne zgolj fiziologijo in
patologijo vsakega posameznika, ampak je treba razumeti tudi čustveno stanje in
kako oseba razmišlja o zdravju in bolezni.(8) Namen naturopatske ocene in mnenja
je ugotoviti, kaj je tisti specifični sprožilec, situacija, dejavnik iz okolja ali
obnašanje, ki je sprožil motnjo, in ki ga je treba obravnavati in odpraviti.
Telo naravno poskrbi za kompenzacijo, kadar koli je moteno interno delovanje. Ta
kompenzacija se pokaže kot simptom(i) in kot načeto zdravje. Simptomi so izraz
naravnega poskusa telesa, da ozdravi. Telo je kompleksno in hkrati logično.
Pokaže nam simptome, ki nas usmerjajo na glavni vzrok. Na primer, če so ledvice
ali jetra preobremenjena, je običajno, da se pri človeku pojavijo težave s kožo.
Lokacija težav s kožo je vodič, ki pove, kateri organ je obolel.(67)
Včasih fizična manifestacija simptomov nakazuje na neposredno povezavo s
spremljajočim se glavnim vzrokom, vendar pa ta povezava ni vedno jasna. Pogosto
pacienti v pogovoru o osebni življenjski zgodbi uporabljajo metafore, somatske
frazeme ali ustno in podzavestno povežejo določene simptome z dogodki.(8) Na
primer, pacient govori o znoju na dlaneh ali kako mu divja srce vsakokrat, ko mora
govoriti z določeno osebo ali ko mora javno nastopati. Ali pa oseba poveže določene
simptome z določenimi dogodki, na primer: »Moje bolečine so se povečale, od kar
so na delu uvedli spremembe.«. Najprej je tako treba obravnavati vzroke za
čustvo(a), povezane z dogodkom, ne zgolj trenutni simptom.
Da se ugotovi vzrok, je treba za postavitev zdravstvene ocene in diagnoze uporabiti
tako standardne kot tudi ne-konvencionalne metode. Tehnike, ki se uporabljajo
na osnovi usposabljanja in obsega prakse, so edinstvene za vsako posamezno
območje. Lahko vključujejo naslednje tehnike:
•

podrobno življenjsko zgodbo,
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(8)

•

podatke o načinu prehranjevanja, o čustvenem stanju, o vadbi in o drugih

značilnostih življenjskega sloga,
•

informacije, ki se nanašajo na okoljsko izpostavljenost, edinstvene okoljske

pogoje, ki so povezane s tem, kje je oseba živela,
•

podatki o predhodnih nesrečah, poškodbah, zdravstvenih posegih, itd.,

•

diagnostične tehnike vključujejo diagnozo jezika in pulza, iridiologijo in

druge diagnostične metode, ki so skladne z usposabljanjem na določenem območju.
Na primer, izvajalce v Evropi pogosto usposabljajo na področju iridiologije oz.
opazovanje dogajanja v šarenici očesa. Po svetu vključujejo v usposabljanje tudi
diagnozo jezika in pulza,
•

fizični pregled se opravi ob uporabi konvencionalnih diagnostičnih metod. V

nekaterih območjih sveta, denimo v Severni Ameriki, kjer so naturopatski
zdravniki praviloma izvajalci primarne zdravstvene oskrbe, to vključuje tudi
ginekološki pregled,
•

pogosto se uporabljajo laboratorijske preiskave. Upoštevaje zakonodajne

predpise, to lahko vključuje tudi krvni test, analizo urina, analizo las, blata in
drugih izločkov. Ponekod naturopate / naturopatske zdravnike usposabljajo, da pri
svojem pregledu in izdelavi mnenja uporabijo regentske izvide in UZ posnetke,
•

včasih mora

naturopat / naturopatski zdravnik za to, da pridobi

podrobnejše informacije o določenih vidikih naturopatske ocene in mnenja,
upoštevaje obseg delovanja naturopata / naturopatskega zdravnika v posamezni
jurisdikciji, pacienta napotiti na pregled k zdravniku ali specialistu.

Obstaja veliko podobnosti med tem, kako naturopatski poklic raziskuje načelo tolle

causam in kakšne so socialne determinante zdravja; te se pogosto prekrivajo.
Posamezniki, ki so prispevali k naturopatskem načelu "zdravi vzrok" (tolle

causam)
»Zdravi vzrok« (tolle causam) je osrednji princip naturopatske prakse. Zaradi tega
je veliko naturopatov / izvajalcev naturopatske prakse in drugih strokovnjakov
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raziskovalo in pisalo o vzrokih za bolezni. Posamezniki, ki so bistveno prispevali
k naturopatskem poklicu, so:
Ø

Hildegarda iz Bingna (1098-1779): v svojem delu “Causae et Curae” opisuje

splošno delovanje človeškega organizma z uravnoteženim stanjem notranjih
izločkov, katerega sprememba povzroči različne težave. (14, 39)
Ø

Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) je o vzrokih bolezni pisal v svojem

delu Lehrbuch der allgemeinen Heilkunde: »Razlikovanje med najbližjimi,
oddaljenimi vzroki bolezni, med tistimi, ki so bolezen sprožili in spodbudili je
kompleksno, saj vključuje več kot en vzrok, premislek o slednjem je predpogoj za
zdravljenje.«.(54)
Spodaj predstavljene teorije so bile predhodnice načela »zdravi vzrok« (tolle

causam) in so temu načelu prispevala svoja spoznanja.
Ø

H. Benjamin (1896-1966), angleški naturopat, je leta 1936 objavil delo

»Everybody's Guide to Nature Curd«, v katere je predstavil svoja temeljna načela
naturopatije:
•

prvič; po Benjaminu je glavno temeljno načelo to, »da so vse oblike

bolezni posledica istega vzroka, to je akumulacija odpadnih snovi in telesnih
odpadkov v organizmu, ki so se z leti nakopičili v organizmu posameznika
zaradi napačnih življenjskih navad.« K temu je dodal, »za edini vzrok
bolezni, ki ga je treba pozdraviti, je treba uporabiti metode, ki sistemu
omogočajo, da se znebi nakopičenih toksinov, ki ovirajo vsakodnevno
delovanje človeškega stroja.« Drugič: organizem si vselej prizadeva doseči
dobro počutje, »tako da so simptomi vseh akutnih bolezni (od prehladov do
trebušnega tifusa)« zgolj poskusi organizma, da izloči nakopičene odpadne
snovi (nekatere so podedovane), ki ovirajo njegovo normalno delovanje.«
Tretjič: tretja Benjaminova teza pravi, »da organizem lahko sam deluje tako,
da si povrne normalno dobro počutje, ki ga imenujemo zdravje, če
posameznik uporablja ustrezna sredstva, ki omogočijo normalno delovanje.«
Ustrezna sredstva, ki omogočajo obnovo organizma, ki jih po Benjaminu
predlaga naturopatija, so: post, znanstveno-podprta prehrana, vodna
terapija, splošni ukrepi za fizično in higiensko okrepitev in psihoterapija. (68)
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Ø

Juan Esteve Dulin je leta 1958 napisal delo Naturopatsko merilo69, v

katerem je zapisal:
A) izvorno enoto vseh bolezni lahko v bistvu pripišemo številnim napakam v
načinu življenja. B) Naravni zakoni so pravi življenjski imperativ, ki se ga ne da
nekaznovano kršiti. Dihanje, gibanje, vnašanje hrane in izločanje odpadkov iz
metabolizma so ključne aktivnosti našega obstoja. Pulmonalna in kožna
respiracija, čiščenje in pigmentacija kože, gibanje in počitek, racionalno
prehranjevanje in pravilno izločanje, samo-kontrola naših navad in želja so
nedvomno glavni dejavniki našega zdravja in naše normalne dolgoživosti. C)
Pomanjkljivosti v izobrazbi in pri navadah so glavni vzrok bolezni. D) Niz
funkcionalnih neravnotežij, ki jih vključujemo v pojem »bolezen«, so vedno odraz
poskusov organizma, da se brani pred patogenimi dejavniki ali da se prilagodi nefiziološkim pogojem življenja. E) Onesnažen zrak, sedeči življenjski stil, pretirane
fizične ali mentalne obremenitve, pomanjkljivosti ali ekscesi, vinjenost ali acidoza,
izguba mineralov, nekontrolirane navade, želje in pregrehe, zunanje okužbe in
nesreče so nedvomno eden izmed vzrokov vseh bolezni. F) Telo se bolj ali manj
uspešno bori proti tem patogenim dejavnikom, v skladu s podedovano vitalnostjo
vsakega posameznika. Ob rojstvu se rodimo z neznano silo (vitalno silo), ki določa
naravno odpornost na okužbe, sposobnost za zdravljenje ran in zdravilo za bolezen.
G) Simptomi so naravna obramba. Bolezni so kriza humoralnega očiščenja,
organskega čiščenja in izločanja toksičnih snovi; natura medicatrix je tista, ki ščiti,
poskrbi za imunost in za zdravila. H) Terapevtska funkcija pomeni pomagati
naravi. Vse bolezni se zdravijo z izločanjem, preko ust, anusa, mehurja ali preko
drugih organov za izločanje. Organ za potenje je eden glavnih in skupni vsem
tegobam. I) Razišči naše obnašanje, da ugotoviš vire našega zdravstvenega stanja.
J) Prizadevanja za razširitev znanosti o naravi, t.i. naravni higieni, med splošno
javnostjo in za povečanje zaupanja javnosti v naravna zdravila ne bodo nikoli
pretirana.«. Juan Esteve Dulin sklene besedilo z neposrednim sklicevanjem na
naturopatijo:
»Pravi vzrok za zasluge naturopatije, ki se ne spreminja skozi čas ali
prostor, se bolj kot v njegovih teoretičnih osnovah nahaja v naravni
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uporabi naravnih dejavnikov (zrak, svetloba, vadba, počitek, heliohidroterapija, post, uravnotežena bazična prehrana, z morebitno
pomočjo zdravilnih rastlin), ki zadostujejo za normalizacijo
zdravja,ko je to še mogoče.«(69)
Dulin nadaljuje: »Učinkovitost naturopatije je nedvoumna, uporaba zdravil in
operacij bi morale biti omejene, kot je trdil dr. Paul Carton, za ekstremne primere,
ki bi v na naravnih zakonih pojmovani kulturi postali izjemno redki.« (70)
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Spodaj so prikazani primeri za predstavitev
načela "zdravi vzrok" (tolle causam).
Glavni vzrok — Model 5 zakajev, ki ga je

razvil Sakichi Toyoda (1867-1930).
S

petkratnim

postavljanjem

vprašanja

»zakaj«, postane narava težave in rešitev
zanjo bolj jasna in pomaga odkriti glavni
vzrok težave.(71)
Dejavniki, ki vplivajo na zdravje in bolezen

Leta 2009 je naturopatska zdravnica Iva Lloyd(8)
dejavnike, ki vplivajo na zdravje in bolezen,
razvrstila v naslednje kategorije: osebno bistvo
(spiritualnost,duhovnost), genetika / gestacijski
dejavniki, življenjski slog, socialni, okoljski,

Slika 1: 5 "zakajev" iz klinične prakse (z dovoljenjem Phillipa
Cottinhama)

zunanji dejavniki, medicinski posegi in fiziološki
dejavniki.
Besedna zveza »dejavniki, ki vplivajo na
zdravje in bolezen« predvideva, da vsak
dejavnik lahko ali spodbuja zdravje ali pa
prispeva

k

bolezni,

odvisno

od

ravni

skladnosti s konstitucijo osebe, torej, glede
na to, ali je primeren za posameznika, za
njegovo starost, življenjsko obdobje in
učinek na izpostavljenost samo. Dejavniki,
ki vplivajo na zdravje in bolezen,vključujejo:
•

osebno bistvo

•

genetika / gestacijski dejavniki

•

življenjski slog

•

družbeni dejavniki

Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na zdravje in na bolezen (z
dovoljenjem dr. Ive Lloyd, naturopatske zdravnice)
http:///www.ndhealthfacts.org/wiki/CategorvFactors That Influence Health
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•

okoljski dejavniki

•

zunanji dejavniki

•

učinek medicinskih posegov,

•

fiziologija, ki se nanaša na naravne
potrebe in napredovanje bolezni.

IV. Naturopatsko načelo "zdravi osebo kot celoto" (tolle totum)
Izvor

Skrben zdravnik mora, preden poskusi predpisati zdravilo za pacienta, raziskati
ne zgolj bolezni osebe, ki jo želi ozdraviti, ampak tudi navade, ki jih ta oseba ima,
ko je zdrava, ter njeno fizično konstitucijo. Cicero (106-43 B.C.)(72)
Opis

»Zdravi osebo kot celoto« (tolle totum) je holistični koncept, ki predvideva, da je
celota večja kot vsota njenih delov. Vsak posameznik je edinstven s svojimi
lastnimi specifičnimi nagnjenji in načinom manifestiranja porušenega ravnotežja
in bolezni. Harmonično delovanje vseh vidikov posameznika, znotraj njega
samega, z drugimi in z okoljem, je bistvenega pomena za zdravje.(8)
Bolezen vpliva na celotno osebnost, ne zgolj na specifični organ ali sistem. Zdravje
in bolezen sta rezultat kompleksne interakcije vseh vidikov osebnosti, življenja in
okolja določene osebe. Mentalni in emocionalni, funkcionalni, strukturni in
duhovni vidiki posameznika so neločljiva celota, ki je med seboj povezana in
medsebojno odvisna od družine, skupnosti in okolja(8), kakor je prikazano v
številnih modelih zdravja domorodnih ljudstev, kot je model novozelandskih
Maorov »Whare Tapa Wha«,.73) Kakršen koli vzorec porušenega ravnovesja pri
katerem koli vidiku osebe se pozna na vseh ravneh biti.
Naturopatski pristop je osredotočen na pacienta, kar se odraža v dejstvu, da obiski
pacienta pri naturopatu praviloma trajajo od ene do dveh ur ter naknadni obiski
od pol ure do ene ure. Dalj časa trajajoči obiski omogočajo bolj poglobljeno
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razumevanje zdravstvenih težav pacienta, kako te vplivajo na vse ravni
pacientovega življenja, pa tudi razumevanje vzročnih dejavnikov (determinante),
ki so pripeljali do nastanka in razvoja teh težav.

Narava naturopatskega

svetovanja zahteve veliko premisleka in analize, da lahko naturopat razume vlogo
takšnih determinant in njihov vpliv na pacientovo stanje in pričujoče simptome.(24)
Ko zdravimo osebo kot celoto, mora ocena in mnenje vključevati vse dejavnike,
vsebovane v naturopatskem principu »zdravi osebo kot celoto« (tolle causam). To
zajema: opis prehranskega stanja, življenjskega sloga, družinsko anamnezo in
genetske dejavnike, mentalno in emocionalno stanje, duhovna prepričanja,
okoljske vplive, zunanje dejavnike, pretekle poškodbe, nesreče, zdravljenja, ter
dejavnike na področju družbenega okolja, v skupnosti, v šoli ali na delu.
Zdravljenje osebe kot celote zahteva obravnavo vseh vidikov osebe, tako notranjih
kot zunanjih.(8, 24)
Konstitucija osebe je izhodiščna točka. Predstavlja naravne tendence, primarno
zgradbo, videz in nagnjenost k ravnanju in čustvovanju. Predstavlja notranje
prednosti in šibkosti. Določena je ob zanositvi, vendar nanjo vse življenje vplivajo
naučeno obnašanje in izkušnje. Nanjo vpliva življenjski slog osebe in okolje.
Konstitucija osebe kaže na potencial za zdravljenje, odpornost na bolezen in
nagnjenost k boleznim. Naturopatska praksa je podobna vzhodnjaški medicini,
predpostavlja, da sta edinstvenost pacientov in združitev vseh delov tista, ki
nudita ključ za vzpostavitev in ohranjanje zdravja.
Na nagnjenost vplivajo pretekle poškodbe, prepričanja in misli. Če oseba meni, da
se bolezen in slabša raven zdravja pojavi s starostjo, je lahko zmanjšanje potenciala
za zdravljenje bolj odraz tega prepričanja kot dejanskega zdravstvenega stanja. Če
oseba meni, da je verjetno, da bo imela enake simptome in da bo zbolela za enakimi
boleznimi kot starši, je bolj verjetno, da se bo to zgodilo. Cilj ohranjanja zdravja je
nuditi podporo in ohranjati elemente moči in prilagajati in uravnavati elemente
šibkosti. (8)
Na načelo "zdravi osebo kot celoto" so se pogostokrat sklicevali kot na povezavo
med umom in telesom, o kateri so obširno pisali v številnih strokah. Iz perspektive

38

naturopatije se načelo tolle totum tesno navezuje na naturopatski filozofski nauk

holizma. Več o tem nauku je predstavljeno v poglavju o naturopatskih filozofskih
naukih.
Dodatni koncepti / modeli za uporabo načela "zdravi osebo kot celoto"

Leta 2009 je naturopatska zdravnica Iva Lloyd(8) izdelala
model zobatega kolesa, s katerim je opisala načelo »zdravi
osebo kot celoto« (tolle totum) - slika 3. V tem modelu so
psihološki,

funkcionalni

in

strukturni

vidiki

osebe

medsebojno povezani z osebnim bistvom duhovnega vidika
posameznika.
Zunanje zobato kolo se nanaša na interakcijo posameznika
z vzročnimi dejavniki bolezni — osebno bistvo, genetika &
gestacijski dejavniki, življenjski slog, družbeni, okoljski,
zunanji dejavniki in medicinski posegi.

V. Naturopatsko načelo "doktor kot učitelj" (docere)

Slika 3: Model zobatega
kolesa, z dovoljenjem dr. Ive
Lloyd, naturopatska zdravnica

Izvor:

Ø Thomas Edison (1847-1931) je zapisal:
"Zdravnik prihodnosti ne bo predpisoval zdravil, pač pa bo v pacientih
zbudil zanimanje za skrb za človečnost, pravilno prehrana in za vzrok
in preprečevanje bolezni.”(62)
Ø Henry Lindlahr (1862-1924) je izjavil da se bo moral uspešen zdravnik
prihodnosti postaviti na isto raven kot posamezniki in več poučevati kot
predpisovati.(42)

Opis

39

»Docere«, ali »doktor«, izhaja iz latinske besede »učiti« , zato je naloga naturopata
/ naturopatskega zdravnika paciente izobraževati o dejavnikih, ki vplivajo na
zdravje in bolezen, tako da bodo posamezniki bolje obveščeni o učinku svojih
odločitev ter bolje usposobljeni ohranjati svoje lastno zdravje. Preko odločitev o
izboru prehrane, vadbe, preko duhovnega dobrega počutja, drže, higiene, počitka
in spanca ter duševnega miru, preko družbenih, poklicnih in okoljskih okoliščin
vplivamo na zdravje.(17)
Obisk pri naturopatu je osredotočen na pacienta. Pozornost je usmerjena na
pacienta, vprašanji, zakaj je prišlo do simptomov in obstoječega zdravstvenega
stanja, kakšen je odnos pacienta do tega stanja, sta pomembnejši od samega stanja.
Naturopati / naturopatski zdravniki izobražujejo pacienta in spodbujajo njegovo
samo-odgovornost za zdravje. Zavedajo se terapevtske vrednosti, ki je lastna
odnosu med pacientom in zdravnikom. »Docere« vključuje sodelovanje s pacientom
in drugimi zdravstvenimi strokovnjaki.(24)
Poučevanje zahteva čas, zato je večina naturopatskih obiskov daljša, da se omogoči
dovolj časa za izobraževanje in poučevanje pacienta o tem, kako izbrati in ohraniti
določen življenjski slog, in kako vpeljati potrebne spremembe, ki bi pacientu
pomagale doseči dobro počutje. Številni pacienti želijo razumeti, zakaj so zboleli,
kaj lahko naredijo, da stanje izboljšajo in kaj morajo spremeniti v prihodnje. To
zavedanje pacienta in njegovo razumevanje je tisto, ki določa dolgoročno dobro
počutje, in ne raven znanja naturopata / naturopatskega zdravnika.

VI. Preprečevanje bolezni in promocija zdravja
Izvor:

Izrazi higiena, dieta in modus vivendi2, opisani v zbirki Corpus Hippocraticum(45)
prinašajo globlji pomen za obnavljanje, ohranjanje in vzdrževanje zdravja. Namen
Op. prev.: higiena (grško hygiaínein - biti zdrav, hygiés - zdrav) dieta (op. prev. gr. diaita - v
prostem prevodu - način življenja, ki naj pripomore k zdravju, medicinsko predpisana hrana za
zdravega in bolnega človeka) in modus vivendi (op. prev.lat. način življenja, življenjski slog)
2
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teh zdravih načinov življenja je preprečevanje neravnotežja sil in promocija
zdravja.
Opis

Naturopatski zdravniki spodbujajo in poudarjajo pomen preprečevanja bolezni in
promocije zdravja, ki je eden izmed principov naturopatskega delovanja. Promocija
zdravja je opredeljena kot:
“.... proces, ki omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad svojim
zdravjem in njegovimi determinantami in tako izboljšajo svoje
zdravje. Promocija zdravja je ključna funkcija javnega zdravstva in
prispeva k zajezitvi prenosljivih in neprenosljivih bolezni ter drugih
zdravstvenih tveganj.”.(74)
Aktivnosti na področju preprečevanja bolezni in promocije zdravja vključujejo
promocijo zdravega načina življenja, ocenjevanja dejavnikov tveganja, določevanje
nagnjenosti k boleznim in izvajanje ustreznih terapevtskih posegov. Vključuje tudi
ocenjevanje okoljskih in zunanjih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na zdravje,
določevanje vpliva, ki ga na zdravje imajo družbeni odnosi in skupnost, kakor tudi
genetski in dedni dejavniki, ter ocenjevanja vpliva izvedenih medicinskih posegov.
Dejavniki, povezani z načinom življenja so ključni za preprečevanje bolezni in
promocijo zdravja in za to, da se prepeči napredovanje lažjih bolezni v težje ali
kronično degenerativne bolezni.(41)
Promocija zdravja in preprečevanje bolezni sta najpomembnejša cilja za
naturopata / naturopatskega zdravnika, ki sta odgovorna za proaktivni pristop pri
vzdrževanju zdravja, namesto da pri zdravljenju bolezni delujeta zgolj reaktivno.
Bolezni zdravimo neposredno, vendar pa je vloga naturopata / naturopatskega
zdravnika ta, da omogoči višjo stopnjo zavedanja ter da pouči vsakega pacienta o
spremembah, ki so potrebne za odpravljanje simptomov in bolezni za to, da
prepreči ali upočasni napredovanje bolezni in da se izogne neželenim stranskim
učinkom konvencionalnega zdravljenja.(75-80)
Preprečevanje bolezni in promocija zdravja je kontinuiran proces:80)
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•

začne se z zanositvijo in se nadaljuje skozi vse življenje,

•

ohranja se preko homeostatičnih mehanizmov telesa,

•

vključuje vsak vidik posameznika - življenjski slog, emocionalno in duševno
zdravje ter družino in skupnost, upošteva tudi okolje, v katerem oseba živi
in kako živeti v harmoniji z naravo.

Posamezniki, ki so prispevali k načelu preprečevanja bolezni in promocije zdravja

Spodaj predstavljamo prve naturopate, ki so promovirali načelo preprečevanja
zdravja in promocijo zdravja in pripomogli k temu, da je ta koncept dobil pravo
mesto v naturopatski praksi.
Ø Adolf Just (1859-1936) je trdil, da je vzdrževanje zdravje pomembnejše od
zdravljenja bolezni. Preventivo je razumel kot vzdrževanje zdravja. Ena od
njegovih izjav se glasi:
“Vsa pozornost je usmerjena na zdravje, ne na bolezen” (30)
Ø Henry Lindlahr (1862-1924) je bil naturopat, ki je komentiral dejstvo, da se
ljudje začenjajo zavedati dejstva, da je ceneje in bolje preprečevati bolezni
kot pa jih zdraviti.(82)

VII. Naturopatsko načelo »dobro počutje«
Izvor:

Številne naturopatske izobraževalne ustanove so načelo »dobro počutje« dodale v
svoje učne načrte, med drugim tudi kolidž Wellpark College iz Nove Zelandije(52) in
univerza Bastyr University v ZDA.(83)
Opis

Beseda »dobro počutje« v angleščini sestoji iz dveh besed, »dobro« in »biti«. Koncept
»dobro počutje« predvideva, da je za zdravje treba biti zdrav, pri čemer je poudarek
na »biti«. Ne gre zgolj za fizično zdravje, pač pa tudi za psihološko in duhovno
zdravje, kar ustvarja celovito dobro počutje..(84)
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Čeprav se merila za 2dobro počutje« razlikujejo, pa so koncepti,ki jih vključuje,
strast in ljubezen do tega, kar posameznik počne vsak dan, finančna varnost,
fizična vitalnost, občutek ponosa pri doprinosu k skupnosti, kvaliteta odnosov in
drugi koncepti. Priporočljivo je, da pacienta med obiskom, posebej še med prvim
obiskom, naturopat povpraša o njegovem odraščanju in ga vpraša, kako si razlaga
dobro

počutje.

Prav

pacientovo

razumevanje

pojma

dobro

počutje

je

najpomembnejše. (24)
Pri dobrem počutju gre za vzpostavitev in vzdrževanje optimalnega zdravja in
ravnovesja. Gre za stanje »biti zdrav«, za katerega so značilna pozitivna čustva,
misli in delovanje. Dobro počutje je neločljivo povezano z vsakomer, ne glede na
bolezen(ni). Če posameznik prepozna in doživlja dobro počutje, bo s tem hitreje
pozdravil določeno bolezen kot pa z neposrednim zdravljenjem bolezni same.
Obstaja veliko raziskav, ki povezujejo občutek dobrega počutja s celovitim
duševnim in fizičnim zdravjem.
Posamezniki, ki so prispevali k načelu "dobrega počutja"

Naslednji posamezniki so prispevali k načelu "dobrega počutja" in k pomenu
slednjega za zdravje.
Ø Joseph Campbell (1904-1987) je bil ameriški mitolog, pisatelj in učitelj, ki
je najbolj znan po svojem delu na področju mitologije in religije. Zapisal je:
»Če slediš svoji sreči, se postaviš na pot, ki je vselej obstajala
in te čakala, potem je življenje, ki bi ga moral živeti, tisto, ki
ga živiš..«(85)
Ø Diener, Suh, Lucas in Smith (1999) - pozitivni in negativni vplivi imajo
bistven pomen za zdravje. O tem so pri kartiranju pozitivnih in negativnih
komponent subjektivnega dobrega počutja razpravljali poznavalci. Pozitivni
»vplivi« (s spremljajočimi negativnimi »vplivi« v oklepaju) vključujejo:
veselje (krivda in sram), navdušenje (žalost), zadovoljstvo/ponos (tesnoba in
skrb/jeza), naklonjenost, ljubezen (stres), sreča (depresija) in ekstaza, zanos
(zavist). Čeprav se lahko upravičeno vprašamo o veljavnosti nekaterih
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povezav, so slednje nastale na podlagi dolgega in obsežnega preučevanja
subjektivnega dobrega počutja ter veljajo za splošno sprejete koncepte. Velja
premisliti, koliko od naštetih vplivov se nanaša na kvaliteto odnosov. Pri
večini teh vplivov lahko potegnemo določene korelacije.(86)
Ø Massimini & Fave (2000) - Za dobro počutje je značilno tudi naslednje:
globok občutek predanosti smislu ali cilju in skoncentriranost nanju,
notranja motivacija, s katero posameznik presega distrakcije in izzive, in
stanje, ko ima oseba spretnost, da obvladuje izzive in izpolnjuje svoj cilj.(87)

Teorije naturopatije
Naturopatija / naturopatska medicina temelji na naturopatskem filozofskem
nauku vitalizma in holizma ter na sedmih načelih naturopatije.
Zdravniki iščejo razlage ali pravila, ki bi usmerjala zdravljenje in pomagala pri
razumevanju zdravja in bolezni, odkar obstaja svet. Praksa naravnega zdravljenja
že od nekdaj temelji na filozofskem nauku, načelih in teorijah. Leta 1970 sta
štiriindvajset pravil naravnega zdravljenja opisala Marchesseau in Jauvais.
Povzetek le-teh lahko preberete na strani 72.
Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo opravljeno veliko dela na področju
konsolidacije in kodifikacije pravil, teorij in načel naturopatije, ki so bili opisani v
preteklih

letih.

Na

podlagi

podatkov

globalne

raziskave

naturopatskih

izobraževalnih ustanov, ki jo je leta 2016 opravila SNF (Svetovna naturopatska
federacija), so ugotovili, da so v praksi naturopatije / naturopatske medicine po
vsem svetu splošno uveljavljene naslednje naturopatske teorije. (2)
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Diagram 12: Filozofski nauk in teorije naturopatije, ki jih učijo po svetu (Q20)
n=301

Naturopatski filozofski nauk in teorije, ki jih učijo po svetu
Teorija kompleksnih sistemov
Organi za izločanje odpadnih snovi
Humoralna teorija
Heringovo pravilo o zdravljenju
Naturopatska triada zdravja
Teorija toksemije
Teorija enotnosti bolezni
Terapevtsko zaporedje
Pomen povišane temperature
Metode naturopatskega zdravljenja
Celostna obravnava posameznika
Vitalna moč
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Splošno uveljavljene teorije naturopatije, ki jih učijo po svetu, so:
I.
II.
III.

Vitalna moč in teorija vitalnosti
Celostna obravnava posameznika
Metode naturopatskega zdravljenja – detoksifikacija, revitalizacija, stabilizacija in
regeneracija

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Pomen povišane temperature
Terapevtsko zaporedje
Naturopatska triada zdravja
Teorija enotnosti bolezni
Heringovo pravilo o zdravljenju
Teorija toksemije
Teorija izločanja odpadnih snovi
Humoralna teorija
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Filozofski nauk, načela in teorije naturopatije smo razmejili, da bi se izognili
podvajanju, ter karseda natančno osvetlili in pravilno razvrstili njene ključne
pojme. Na primer, Celostna obravnava posameznika in Naturopatska triada
zdravja sta vključeni v naturopatsko načelo Zdravi osebo kot celoto (tolle totum).
Nekatere naturopatske teorije, kot je denimo Humoralna teorija, so v resnici
koncepti, ki jih uporabljamo v celotnem postopku naturopatske obravnave. Druge
naturopatske teorije, denimo Teorija enotnosti bolezni in Teorija toksemije, sta
koncepta, združena v naturopatskem načelu Zdravljenje vzroka (tolle causam).
Preostale naturopatske teorije – Metode naturopatskega zdravljenja, Pomen
povišane temperature, Terapevtsko zaporedje, Heringovo pravilo o zdravljenju in
Teorija izločanja odpadnih snovi – uporabljamo kot vodila za predpisane postopke
naturopatskega zdravljenja.

I. Naturopatska teorija: Vitalna moč
Vitalna moč in teorija vitalnosti sta del naturopatskega filozofskega nauka
vitalizma in načela Zdravilne moči narave (vis medicatrix naturae). Dodatne
informacije o tej temi lahko preberete v ustreznih poglavjih pričujočega
dokumenta.

II. Naturopatska teorija: Celostna obravnava posameznika
Celostna obravnava posameznika se nanaša na naturopatsko načelo Zdravi osebo

kot celoto. Dodatne informacije o tem lahko preberete v poglavju o načelih
naturopatije.

III. Naturopatska teorija: Metode naturopatskega zdravljenja
Izvor

Španski naturopat José Oriol Ávila Montesó(88) je leta 1980 izdal publikacijo How

Naturopathy Works , v kateri je uveljavil naslednja načela, ki jih danes poznamo
kot metode naturopatskega zdravljenja:
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Opis

Metode naturopatskega zdravljenja se nanašajo na terapevtske pristope, ki
vključujejo detoksifikacijo, revitalizacijo, stabilizacijo in regeneracijo tako telesnih
kot duševnih vidikov vsakega pacienta, in sicer kot del terapevtske obravnave
vsakega pacienta.
Pri sleherni terapevtski tehniki moramo upoštevati, da zdravimo pacienta in ne
bolezni, zato je pomembno, da kar največ pozornosti namenimo celostnemu – tako
telesnemu kot duševnemu – pregledu in zdravljenju vsake bolne osebe. Človekova
duševna naravnanost pri spopadanju z boleznijo je še kako pomembna, saj bi lahko
zatrdili, da neozdravljivi bolniki vsekakor obstajajo, medtem ko neozdravljivih
bolezni ni.
Glede na povezanost telesa in uma moramo nujno delovati na obeh ravneh: telesni
in duševni. V vseh postopkih terapevtske obravnave je za ponovno vzpostavitev
ravnovesja v človekovem organizmu potrebno upoštevati tako telesni kot duševni
vidik pacienta. Postopati je treba po naslednjih korakih:
Ugotovitev in odprava zdravju škodljivih navad.
a. Vzroki za telesne bolezni so lahko: tobak, alkohol in gazirane
pijače, poživila, kava, zloraba drog, kruh in beli sladkor, telesna
neaktivnost, slaba telesna drža itd.
b. Vzroki za duševne bolezni so lahko: živčna in duševna napetost,
pretirane ambicije, naglica, negativna čustva itd.
2. Detoksifikacija
a. Postopki, ki jih lahko uporabljamo za razstrupljanje telesa, so
post, tropoterapija, sadna dieta, čiščenje krvi, geoterapija,
fitoterapija, poživljajoča kopel, izpiranje črevesja, klistiranje,
telesna vadba, antioksidativni prevretek itd.
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b. Postopki, ki jih lahko uporabljamo za razstrupljanje duha, so
branje ustrezne literature, meditacija, avtosugestija, skupinska
terapija itd.
3. Revitalizacija
a. Med terapije za revitalizacijo pacientovega telesa uvrščamo
telesno-emocionalne terapije (t.i. body-work), masaže, športno
udejstvovanje, sončne in zračne kopeli, fitoterapijo, režim
prehranjevanja s svežim in suhim sadjem, solatami, presni
režim prehranjevanja, vitaminske dodatke in elemente v
sledovih, akupunkturo itd.
b. Med terapije za revitalizacijo pacientovega duha uvrščamo jogo,
spodbujanje ustvarjalnosti, glasbeno terapijo, ukvarjanje z
umetnostjo in konjički, socialno delo itd.
4. Stabilizacija
a. Med terapije za okrepitev pacientovega telesnega zdravja
uvrščamo pravilen režim prehranjevanja, ustrezno hidracijo,
pravilno telesno držo, dihanje, vadbo, limfno drenažo, telesnoemocionalne terapije (t.i. body-work terapije) itd.
b. Med terapije za okrepitev pacientovega duševnega zdravja
uvrščamo čuječnost, pozitivno pogovarjanje s samim seboj (t.i.
positive self-talk), afirmacije itd.
5. Regeneracija
a. Med terapije za regeneracijo pacientovega telesnega zdravja
uvrščamo

uporabo

zdravilnih

rastlin,

homeopatikov,

nutracevtikov, tkivnih soli itd.
b. Med terapije za regeneracijo pacientovega duševnega zdravja in
povečanje

pacientove

vzdržljivosti

uvrščamo

kognitivno-

vedenjske vaje, meditacijo in svetovanje.
Četudi nam takšen vrstni red ustreza, se glede na okoliščine lahko postopki,
ki jih opisujemo, med seboj podvajajo, vendar pa je treba razlike med njimi
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ustrezno pojasniti in tako zagotoviti njihovo pravilno razumevanje in
uporabo.

IV. Naturopatska teorija: Pomen povišane temperature
Izvor

Pred več kot dvema tisočletjema je Hipokrat izjavil: "Vročina je orožje, ki se

ga narava poslužuje zato, da bi premagala sovražnika.” (89)
Opis

Povišano telesno temperaturo je treba razumeti kot znak, da se telo bori za
ozdravitev in uničenje povzročiteljev bolezni. Vse akutne bolezni so znak
notranjega zdravljenja in samoočiščevalne sposobnosti telesa. Cilj je torej,
da ta proces podpiramo, ne pa zaviramo, razen v primerih, kadar človeku
škoduje.
Naturopatija povišano telesno temperaturo načeloma podpira in včasih celo
spodbuja, zlasti kadar je povzročitelj bolezni znan. Cilj zdravljenja je, da
pacientu pomagamo, da dobi vročino, tako da se lahko s povzročiteljem
bolezni spopade in ga uniči po naravni poti. Vročinska stanja je zlasti pri
otrocih treba nadzorovati in tako zagotoviti njihovo obvladljivost. Vročinskih
stanj ne zatiramo, marveč jih lahko le znižujemo, zlasti takrat, ko ocenimo,
da so za posameznika previsoka in neobvladljiva.

Posamezniki, ki so prispevali k teoriji pomena povišane temperature
Ø O vlogi povišane telesne temperature v zdravju in bolezni se je v zgodovini
veliko razpravljalo.

(90)

V nadaljevanju navajamo nekaj zdravnikov, ki so se

zavzemali za koncept terapevtskega učinka vročinskih stanj:
Ø Thomas Sydenham (1624-1689), angleški zdravnik, avtor knjige Observationes

Medicae, temeljnega medicinskega učbenika, ki je bil v uporabi kar dve stoletji,
znan kot ‘angleški Hipokrat’, je pod očitnim vplivom Hipokratovih del o vročini
napisal naslednje:
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"Vročina sama po sebi je instrument narave“.(46)
Ø Herbert M. Shelton (1895-1985), ameriški naturopat, je o vročini navedel
naslednje:
“Vročina sama po sebi je bistveni del akutnega procesa in je po svoji funkciji

zdravilna in konstruktivna … Navzočnost vročine je tako znak, da se
pacientu zdravje vrača, kot tudi dokaz, da njegovo telo premore dovolj
vitalnosti, da se spopade s sovražniki življenja.”(91)

V. Naturopatska teorija: Terapevtsko zaporedje
Izvor

Za uvrstitev terapevtskega zaporedja med naturopatske teorije se je leta 1977
zavzel Jared L. Zeff, ki je leta 1998 skupaj s Pamelo Snider pri razvoju te teorije
sodeloval

z

AANMC

(Ameriškim

združenjem

akreditiranih

kolidžev

za

naturopatsko medicino). V svojem članku so Zeff, Sniderjeva in Stephen P. Myers
postopek zdravljenja nadrobno opisali kot hierarhijo zdravljenja.(41)
Opis

Terapevtsko zaporedje je naravni potek terapevtskih posegov, ki izhaja iz
opazovanja narave zdravljenja od antičnih časov pa vse do danes. Sledi naravnemu
zaporedju metod naturopatske medicine in njihove izvedbe.
Naturopatsko terapevtsko zaporedje temelji na spoznanju, da ima telo že po naravi
sposobnost, da se brez najmanjšega napora pozdravi samo. Terapevtsko zaporedje
je naravni potek naturopatskih terapij, s katerim naj bi pacientu čim bolj koristili
in čim manj škodovali.
Po terapevtskem zaporedju je priporočila za zdravljenje najbolje predpisovati v
naslednjem vrstnem redu:

1. Odstranitev ovir za zdravje – na primer slabe prehrane, pomanjkanja

spanca, prebavnih motenj, kroničnega stresa, porušenega duševnega
ravnovesja itd.
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2. Spodbujanje moči

(lat.’vis’) ali naravnih samozdravilnih sposobnosti telesa

z uporabo takšnih terapij, kot so pravilna prehrana, hidroterapija,
homeopatija in akupunktura.
3. Krepitev

oslabljenih sistemov, tkiv in organov z uporabo zdravil

rastlinskega izvora, nutracevtikov, homeopatije in drugih naravnih terapij.
Cilji na tej stopnji zdravljenja so krepitev imunskega sistema, zmanjševanje
toksičnosti, normalizacija vnetnega delovanja, optimizacija presnovnega
delovanja,

uravnoteženje

regulatornih

mehanizmov,

pospešitev

regeneracije, harmonizacija življenjske moči in dr.
4. Korigiranje strukturne celovitosti z uporabo naturopatske manipulacije,

popravljanjem telesne drže, vadbenih terapij in drugih praktičnih terapij.
5. Uporaba naravnih snovi za obnovo in regeneracijo, po potrebi.
6. Uporaba farmakoloških učinkovin za zaustavitev progresivne patologije, če

je potrebno.
7. Uporaba ali poseganje po invazivnih načinih zdravljenja, kirurških posegih,

obsevanju, kemoterapiji, itd., če je potrebno. Uporaba podpornih terapij za
zmanjšanje stranskih učinkov in podporo okrevanja.
Dognanja koncepta terapevtskega zaporedja

Ameriško združenje akreditiranih visokih šol za naturopatsko medicino (AANMC)
je terapevtsko zaporedje predstavilo z naslednjim diagramom:
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TERAPEVTSKO ZAPOREDJE

(levo)
KAJ JE TERAPEVTSKO ZAPOREDJE?
Sklop smernic, ki naj bi zdravnikom pomagale pri čim popolnejšem odkrivanju
pacientovih simptomov in opredelitvi razlogov zanje na čim lažji in varnejši
način.
Pomoč poškodovanim organskim sistemom
Spodbujanje zdravilne moči narave
Dejavniki zdravja
(TRIKOTNIK)
Invazivni načini zdravljenja
Uporaba sintetičnih zdravil za blaženje simptomov

Uporaba zdravil za lajšanje simptomov

Obvladovanje simptomov po naravni poti

Uporaba naravnih učinkovin za blaženje simptomov
Opredelitev fizičnega ravnovesja

Obnovitev ustrezne strukturne celovitosti

Podpora in obnovitev oslabljenih sistemov

Pomoč pri regeneraciji poškodovanih organov

Spodbujanje delovanja samoozdravitvenih mehanizmov

Prepoznavanje Vis Medicatrix Naturae

Vzpostavitev temeljev za optimalno zdravje

Ugotavljanje in odpravljanje ovir za zdravje; določitev dejavnikov zdravja

(desno)
Zatiranje patologije
Obvladovanje sintetičnih simptomov
Naturopatsko lajšanje simptomov
Obnovitev strukturne celovitosti telesa

Sl. 4. Terapevtsko zaporedje; z dovoljenjem AANMC(83)

VI. Naturopatska teorija: Naturopatska triada zdravja
Naturopatska triada zdravja vključuje enakovredno obravnavanje uma, telesa in
duha. Ta teorija je zajeta v naturopatskem načelu Zdravi osebo kot celoto.

VII.

Naturopatska

teorija:

Teorija

enotnosti

bolezni

Teorija enotnosti bolezni je teorija, ki jo je leta 1922 v svoji knjigi “Nature Cure:

Philosophy and Practice Based on the Unity of Disease and Cure” opisal Henry
Lindlahr. V njej trdi, da je razlog za vse bolezni, razen tistih, ki so nastale kot
posledica nesreč, ki so jih povzročili zunanji, za človekovo življenje škodljivi
dejavniki, mogoče najti v treh primarnih pojavnih oblikah: zmanjšani vitalnosti,
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nenormalni sestavi krvi in limfe in kopičenju odpadnih in škodljivih snovi ter
strupov v organizmu.”

(42)

Koncept enotnosti bolezni je zajet v načelu Zdravljenje

vzroka (tolle causam).

VIII. Naturopatska teorija: Heringovo pravilo o zdravljenju
Izvor
Teorija Heringovega pravila o zdravljenju je drugo pravilo o zdravljenju v
homeopatiji. Prvo je similia similibus curantur, ali “podobno se zdravi s

podobnim”.(27)
Opis

Heringovo pravilo o centripetalnem razvoju(92) trdi, da se prava bolezen vselej
razvija z obrobja proti središču, od zunaj navznoter, od spodaj navzgor (znotraj
organov ali organskega sistema). Heringovo pravilo opisuje smer zdravljenja, ki
poteka v nasprotni smeri, in sicer:
•

•
•
•
•

zdravljenje mora potekati iz središča proti obrobju
od zgoraj navzdol
od znotraj navzven
od bolj pomembnih do manj pomembnih organov in
od glave do rok in nog.

Temelji na prepričanju, da je po tej poti simptome mogoče odpraviti za vedno. Kar
pomeni, da so simptomi, ki izginjajo v obratnem vrstnem redu od tistega, po
katerem so nastajali, trajno odpravljivi.

IX. Naturopatska teorija: Teorija toksemije
Izvor

Teorijo toksemije je pojasnil ameriški naturopat dr. John Henry Tilden (18511940). Tilden je prepoznal vlogo stresa pri pojavljanju zdravstvenih težav že dolgo,
preden je to sploh postala splošno sprejeta zamisel. Opozoril je, da se zdravje začne
krhati takrat, kadar pride do oslabitve energije živčnega sistema in telo ne more
več ustrezno izločati strupenih stranskih produktov metabolizma.(63)
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Opis

Tilden je edini vzrok za poslabšanje zdravja videl kot posledično stanje
samozastrupitve ali toksemije. Po njegovem mnenju je vsaka bolezen v resnici
prizadevanje narave, da bi odpravila toksemijo ali toksično krizo. Toksičnosti
energije živčnega sistema

smo lahko priča pri uživanju napačne hrane,

prenajedanju, poseganju po številnih poživilih, denimo kavi in alkoholu, kakor
tudi zavoljo izpostavljanja drugim virom stresa, denimo čustveni in duševni
napetosti.(63)
Tilden je razvil vzorec Sedmih stopenj bolezni (63), ki jih je utemeljil na fiziološkem
vidiku. Njegov koncept je bil izhodišče za nadaljnje izpopolnjevanje

vzorcev

naturopatskega ukrepanja. Stopnje, ki jih je opredelil Tilden, so naslednje:
1.

Enervacija: živčna oslabelost = življenjska moč

2.

Toksemija (zastajanje strupov v organizmu): pomanjkljivo izločanje
toksinov, ki jih proizvaja metabolizem; zaužita hrana, absorpcija črevesnih
bakterij, kemičnih snovi v hrani, zraku, vodi in zdravilih.

3.

Iritacija (razdraženost): zaradi pritiska, ki ga povzroči zadrževanje vode,
pomanjkanje kisika in hrane, celice začnejo pošiljati znake bolečine; tkivo
je razdraženo

4.

Inflamacija (vnetje): kot posledica zastajanja in toksinov

5.

Ulceracija: degeneracija celic in tkiv, ki se pogosto odprejo skozi kožo

6.

Induracija (otrdelost): tkivo otrdi in se obda z zaščitno oblogo

7.

Fungusi (glivična obolenja): paraziti, čezmerna rast rakavih celic

X.Naturopatska teorija: Teorija izločanja odpadnih snovi
Izvor

Teorija izločanja odpadnih snovi poudarja, da je za vzpostavitev zdravja treba za
začetek iz telesa izločiti v njem nakopičene toksične snovi, in sicer s spodbujanjem
poti izločanja odpadnih snovi. Zamisel o tem, da so razlog za bolezen prav toksini,
so dodatno podkrepila dela Christopha Wilhelma Hufelanda(93), Samuela
Thomsona,(94) Johanna Schrotha,(95) Vincenta Priessnitza,(96) Louisa Kuhna(97),
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Johna Henryja Tildna(63) ter projekt Temelji naturopatske medicine.(98) (Več v
poglavju o avtorjih).
Opis

Teorija izločanja odpadnih snovi temelji na spoznanju, da je za splošno zdravje
najbolj pomembno pravilno izločanje toksinov iz telesa. To je pogosto tudi prva
naloga, na katero se moramo osredotočiti pri zdravljenju, še zlasti, kadar imamo
opraviti s kroničnimi boleznimi. Izločanje toksinov spodbuja vitalnost in vse, kar
je z njo povezano; v nasprotju s tem pa pomanjkljivo izločanje toksinov vitalnost
ali vitalno moč zavira.
Primarne poti za izločanje odpadnih snovi so pljuča (dihanje), ledvica (urin),
črevesje (blato) in koža (potenje). Menstruacija/ejakulacija in glas (govor).(8)
Sekundarne poti za izločanje odpadnih snovi vključujejo vse ostale načine, na
katere telo izloča strupe - nosni, očesni izcedki, kožni izpuščaji itd.
Del naturopatske ocene pacientovega zdravstvenega stanja je tudi opredelitev
učinkovitosti poti za izločanje odpadnih snovi. Uživanje čiste, zdrave prehrane in
zadostne količine vode so poglavitnega pomena, vendar mora zdravljenje prav tako
aktivirati in normalizirati funkcije izločanja z uporabo hranljivih živil, hidracije,
zelišč, hidroterapije, tkivnih soli, terapije z ventuzami (t.i. cupping), terapij na
odprti koži, limfne drenaže itd.
Ker bo tudi sam organizem za izločanje odpadnih snovi uporabil najbolj
razpoložljive poti, temu načelu v svoji praksi sledimo tudi naturopati. Tako bomo,
na primer, vedno uporabili vsaj dva organa za izločanje odpadnih snovi - kožo in še
enega od preostalih (pljuča, ledvica-mehur, debelo črevo).

Posamezniki, ki so prispevali k teoriji izločanja odpadnih snovi
O prepoznavanju pomena izločanja toksinov so zdravniki razpravljali skozi
stoletja. V nadaljevanju navajamo nekaj posameznikov, ki so poudarjali pomen
izločanja toksinov iz telesa in tako prispevali k teoriji izločanja odpadnih snovi:
Ø Prietovo (1927-1994) načelo selektivnega izločanja Vse škodljive snovi, ki se
vnesejo v bivalno okolje, se nevtralizirajo in odstranijo po ustreznih poteh in
sicer tako, da čim manj obremenijo telo.(93)
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Ø Hufeland (1762-1836) v svoji knjigi “Lehrbuch der Allgemeinen Heilkunde”(54)
piše o organih za izločanje odpadnih snovi – črevesju, koži, sluznici, ledvicah in
pljučih ter o tem, da je urejanje izločanja skoznje pomemben del medicinske
prakse.
Ø Samuel Thomson (1769-1843) je bil ameriški botanik. Opisal je naslednje
teorije o organih za izločanje in toksinih: razstrupljanje in izločanje kot ena
pomembnejših poti do zdravja; uporaba rastlin in kopeli za razstrupljanje s
pomočjo izločanja odpadnih snovi. (94)
Ø Johann Schroth (1798-1856), avstrijski naturopat, je bil s svojima sanatorijema
v Lindewiesu in Gräfenbergu eden prvih, ki je odprl terapevtska centra za
zdravljenje s pomočjo razstrupljanja z zelišči, ustrezno prehrano in oblogami za
celotno telo, kakršne poznamo še danes.(95)
Ø Vincent Priessnitz (1799-1851) je bil avstrijski kmetovalec in naturopat. Trdil
je, da je treba razlog za vse bolezni, ki jim ni botrovala nesreča, iskati v
nenavadnih snoveh ali slabem razpoloženju, ter da nobeno zdravljenje ne more
biti učinkovito brez odvajanja bolezenskih snovi iz telesa. Po njegovem je bila
najpomembnejša pot za odvajanje le-teh skozi kožo, in sicer z uporabo
hidroterapije. Še ena izmed teorij, ki jih je zastopal Priessnitz je, da je koža, ki
pokriva naše telo, eden najpomembnejših organov za izločanje, katerih
normalno delovanje je poglavitnega pomena za ohranjanje ali povrnitev
zdravja.(96)
Ø Louis Kuhne (1835-1901), nemški naturopat, je izjavil, da sleherno bolezen
povzročijo toksini, ki jih ne izločimo.(99)
Ø John Henry Tilden (1851-1940) je bil ameriški zdravnik, znan po tem, da se je
zavzemal za toksemijo. Povedal je, da bolezni povzročajo toksini v krvi. Po
njegovem mnenju je vsaka bolezen prizadevanje narave, da bi izločila toksine
skozi organe, zadolžene za odvajanje telesnih odpadkov.(63)
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XI.Naturopatska teorija: Humoralna teorija
Humoralna teorija je bila sestavni del naturopatije že vse od njenih začetkov. Velja
za temeljno teorijo o človeškem telesu. Pojasnjuje prenos teorije elementih na
človeško telo. Humoralna teorija je koncept, ki zajema vse vidike naturopatske
obravnave - oceno pacientovega stanja, diagnozo in zdravljenje. (100)
Izvor

Humoralno teorijo so prepoznali in ustvarili že zgodnji filozofi. Grški filozof
Empedokel (495-435 pr.n.št.) je bil prvi, ki je vse naravne pojave pojasnjeval s
pomočjo štirih (4) elementov – zraka, ognja, zemlje in vode.(101)
V zbirki del Corpus Hippocraticum(36) je skupina učencev in avtorjev, zbranih
okoli Hipokrata (460-377 BC), povezovala elemente v makrokozmosu s telesnimi
tekočinami v mikrokozmosu ter z vsakim elementom, ki ustreza telesni tekočini
in vsako tekočino, ki se nanaša na določen organ.
V letih 130-200 n. št. je grški zdravnik in privrženec Sokrata, Platona in Hipokrata,
Galen iz Pergamona, bolj znan kot Galen, povezal štiri (4) humoralne elemente s
štirimi (4) značaji slehernega posameznika. Galen je svetu prav tako predstavil
element etra, ki je v pojmovanje človeškega telesa vključil tudi pojem vitalne moči.
(38)

Ob izteku 18. stoletja je nemški zdravnik in humoralni terapevt Wilhelm Hufeland
(1762-1836) nadaljeval z razvojem teorije štirih elementov, štirih značajev in štirih
humorov (telesnih sokov) po sledeh Hipokrata, Galna in Hildegarde iz Bingna in
jih dopolnil še s teorijo občutljivosti / razdražljivosti in drugih lastnosti, ki jih je
mogoče aplicirati na zdravljenje ljudi. (53)
Opis

Grški filozof Empedokel (490-430) je pojasnil, da so narava, vesolje in nebo
sestavljeni iz štirih elementov - zraka, ognja, vode in zemlje. Kadar so vse štiri
prvine v ravnovesju, so človek, narava in vesolje zdravi. Opisal je tudi teorije
vzročnosti, zaznavanja in mišljenja ter razložil globalne pojave in biološke
procese – prve pristope k naturopatskemu mišljenju. (101)
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Avtorji zbirke del Corpus Hippocraticum(36) so filozofijo štirih elementov povezali s
štirimi telesnimi sokovi oz. humori: element zraka s krvjo; element ognja z
rumenim žolčem; element zemlje s črnim žolčem ter element vode s sluzjo. V
nadaljevanju so pojasnili, da vsak od omenjenih štirih «humorov« izvira iz
določenega organa: kri so povezali s srcem, rumeni žolč z jetri; črni žolč z vranico
in sluz z možgani. Iz tega je sledilo, da so telesni sokovi slehernega človeka
povezani z drugimi organskimi sistemi ter posledično s koncepti o zdravju in
bolezni:
1.

Kri: srce, krvni obtok, različne oblike venskega popuščanja, anemija, srčnožilne bolezni, dihalni trakt.

2.

Rumeni žolč: jetra, žolčnik, mišično-skeletni sistem, vnetja, hiperacidnost
(prekomerno izločanje želodčne kisline), draženje kože in sluznice.

3.

Črni žolč: vranica, živčni sistem, oslabljeno delovanje vranice, nagnjenost k
suhosti in otrdelosti, žolčni kamni, zastrupitve.

4.

Sluz: možgani, prebavila, limfni sistem, imunski sistem, ledvice,
zadrževanje vode, zastajanje limfe.

Verjeli so namreč, da je treba določene telesne sokove ali tekočine obravnavati v
povezavi z njihovim izvorom, organskim sistemom ali nagnjenostjo k bolezni, v
zdravljenje težav pa je treba vključiti tudi organski sistem in z njim povezane
strukture.
Filozofi so nadalje vsakemu od štirih telesnih sokov pripisali tudi posebno
značilnost:
•

kri je vlažna in topla

•

rumeni žolč je topel in suh

•

črni žolč je suh in hladen

•

sluz je hladna in vlažna.

Vsak izmed štirih humorov je prav tako povezan z določenim letnim obdobjem. V
vsakem letnem obdobju naj bi bil namreč bolj dejaven eden od njih.
•

kri je dejavna spomladi
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•

rumeni žolč poleti

•

črni žolč jeseni, in

•

sluz pozimi.

Po Galenu(38) je mogoče vsakega posameznika uvrstiti v štiri glavne skupine ali
štiri temperamente: sangvinični, kolerični, melanholični in flegmatični. Galen je
telesne funkcije povezoval z duševnimi lastnostmi. Prav tako pa je opisal peti
element, in sicer kot “pneumo” (ali eter), ki v sebi združuje človekovega duha,

vitalno ali življenjsko moč in dušo. Z dušo, ki je postala del celote, in opisom
človekovih temperamentov se je rodil tudi koncept holističnega sistema telesa in
duše.
Vsak izmed 4 življenjskih sokov se navezuje tudi na določen temperament:
•

kri na sangviničnega

•

rumeni žolč na koleričnega

•

črni žolč na melanholičnega in

•

sluz na flegmatičnega.

In prav te soodvisnosti (gl. “Galenovo tabelo” spodaj) naj bi zdravnikom pomagale
razumeti medsebojno povezanost funkcij in lastnosti vsakega posameznika,
razvozlati odnos med simptomom in vzrokom bolezni ter izbrati ustrezno zdravilo
ali pristop k zdravljenju.
Kri je prav tako znana kot vir vitalne moči, saj v določenem razmerju vsebuje vse
štiri telesne sokove. Humoralna teorija, ki opisuje funkcije, stanja telesa ter
patološke mehanizme, je veljala za prevladujoči pojem v razumevanju zdravja in
zdravljenja bolezni

vse do pojava ere celularne patologije v 19. stoletju.

Uravnoteženo razmerje telesnih sokov se imenuje “evkrazija” ali homeostaza. V
trenutku, ko začne eden od humoralnih vidikov prevladovati ali primanjkovati,
govorimo o “diskraziji” ali heterostazi.

Zdravje je torej odvisno od stanja

evkrazije ali diskrazije. Po tej teoriji so zdravje in naravni vzroki za bolezni
odvisni od ravnovesja ali neravnovesja omenjenih naravnih moči v človeku: štirih
elementov, štirih telesnih sokov (humorov), od zadostnosti ali pomanjkanja
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vitalne moči.

Zdravje se povrne z uravnovešenjem naravnih teženj telesa,

oziroma z aktiviranjem vis medicatrix naturae. Naloga zdravnika je bila podpreti
naravne zdravilne sposobnosti telesa. Ena glavnih trditev tistega časa je bila:
“Medicus

curat,

natura

sanat”.(102)

Hipokrat je veljal za mojstra opazovanja bolne osebe do vseh podrobnosti, ki so
mu omogočale, da si je ustvaril jasno sliko o vzroku njene bolezni in še posebej,
da je lahko predvidel celoten postopek njenega zdravljenja. Danes bi temu rekli
“naturopatska ocena pacientovega stanja”. Vsebovala je oceno načina življenja

(modus

vivendi),

okolja,

podnebja,

bivališča,

vode,

starosti,

načina

prehranjevanja bolne osebe, ki naj bi vplivali na kakovost in razmerje štirih
telesnih tekočin v njenem telesu in jo pripeljali v stanje “evkrazije”. Pacientu je
svetoval, da si zdravje povrne z upoštevanjem vseh teh komponent. V opisih, ki
jih je vsebovala zbirka del Corpus Hippocraticum”, sta bili kot sredstvi za
doseganje tega cilja omenjeni tudi zeliščna medicina in hidroterapija. (102)
Galen v svojem osrednjem delu "Metodi medendi" navaja, da imajo vsi pojavi v
naravi in človeku poseben namen. V antiki in srednjem veku je bila ta doktrina
sestavni del zdravljenja bolnih oseb.

Celo Albrecht Dürer je leta 1526 "štiri

apostole" na svoji sliki prikazal kot štiri temperamente. V tistem času je bila
medicina sestavni del umetnosti, filozofije, znanosti in tehnologije.

Uporaba

naravnih metod z upoštevanjem posameznikovega stanja in naravnih zakonov za
ponovno vzpostavitev njegovega zdravja je veljala za splošno razširjen model
razmišljanja v zdravstvu. Galen je uvedel prvi sistematski pregled z uporabo
diagnostičnih tehnik in prvi opisal specifične lastnosti srčnega utripa. Srčni utrip
je neposredni odraz vitalne moči, ki izraža razmerje štirih telesnih tekočin ter
ravnovesje

človekovih

funkcij

in

energij.(103)

Galen je prav tako omenil štiri lastnosti - toplo, vlažno, hladno in suho. Te lastnosti
naj bi igrale pomembno vlogo pri opredelitvi zdravstvenega stanja osebe. Sleherno
neravnovesje opozarja na vzrok(e). Podobne lastnosti bi lahko uporabili za opis
rastlin, živil, zelišč in drugih naturopatskih zdravil ali postopkov zdravljenja.
Odražajo se v vsem telesu, v srčnem utripu, na obrazu, v telesnih funkcijah,
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simptomih in boleznih.

Z ustrezno oceno teh lastnosti pri pacientu je lahko

zdravnik izbral pravo zdravilo ali postopek zdravljenja.(38)
V tabeli, podani v nadaljevanju, je prikazana medsebojna odvisnost med zgoraj
omenjenimi elementi in lastnostmi ter njihov vpliv na različne vidike zdravja in
življenja.
Antika – 4 humoralne teorije – Humorizem in njegove naloge
4 organi kot viri 4 telesnih tekočin
4 glavne lastnosti, ki opisujejo tekočine
4 letni časi

Sl. 5: Galenova tabela nalog (z dovoljenjem Tine Hausser)
Lastnosti v humoralizmu, kot jih je opisal Galen, se uporabljajo v naturopatski
diagnostiki in postopkih zdravljenja

v številnih

delih sveta. Poznamo štiri

glavne lastnosti: toplo, suho, vlažno in hladno, izražene v štirih različnih
stopnjah od 1 do 4:

Sl. 6: 4 stopnje 4 glavnih lastnosti (z dovoljenjem Tine Hausser)
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Če je učinek lastnosti živila ali zelišča izražen s stopnjo 4, pomeni, da učinkuje
močno in da njegove nasprotne lastnosti niso izražene. Če pa je učinek lastnosti
izražen s stopnjo 1, je ta znižan zavoljo navzočnosti njegovega nasprotja.
Navedene lastnosti različno vplivajo na telesne funkcije, tkiva, organe in
tekočine:
•

Toplo:

plahni, segreva (na stopnji 4), stopnjuje, aktivira, razgibava,

izčrpava na stopnji 1-2, vlaži, na stopnji 3-4, izsušuje.
•

Hladno: zgoščuje, ohlaja, upočasnjuje, znižuje, stopnjuje, kopiči, strjuje,
zmrzuje, izsušuje.

•

Suho: izsušuje, pospešuje obtok tekočin, usmerja, strjuje, razporeja,
strukturira.

•

Vlažno: vlaži, mehča, neguje, pomirja, sprošča, zmanjšuje aktivno energijo.

Pri uporabi Humoralne terapije je cilj naturopatskega zdravljenja izbrati takšen
pristop k zdravljenju, s pomočjo katerega bo pri pacientu mogoče ponovno
vzpostaviti t.i. evkratsko ali homeokratsko stanje. (102)

Posamezniki, ki so prispevali k Humoralni teoriji
Humoralno teorijo so kot osrednjo teorijo uporabljali že od nekdaj, še vedno pa jo
uporabljajo zlasti evropski naturopati. Med ključne posameznike, ki so prispevali
k njenemu razvoju, sodijo:
Ø Hildegarda iz Bingna

(1098-1179). Humoralno teorijo je uporabljala pri

izvajanju svojih nutricionističnih in herbalističnih terapij, še zlasti tistih, ki
so bile namenjene razstrupljanju telesa in duše. Svoje koncepte zdravljenja je
opisala v knjigi “Causae et Curae”.(39)
Ø Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) je humoralno teorijo izpopolnil s
teorijo "občutljivosti”

in “razdražljivosti”. Verjel je, da je razumevanje

živčnega sistema poglavitno za opredelitev vzroka bolezni pri pacientu, kakor
tudi za izbiro prave spodbude za njegovo zdravljenje. Pojem “občutljivosti” je
uporabil, da je lahko opisal sposobnost odzivanja živčnega sistema na zunanje
dražljaje. Pojem “razdražljivosti” pa se je nanašal na notranje dražljaje, kakor
tudi na sposobnost mišičnega sistema, da se nanje odzove. Obe omenjeni sili,
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tako sprejemanje kot odzivanje, pa naj bi bili po njegovem mnenju bistvenega
pomena tako za normalno delovanje telesa, kot za zdravje ter posledično tudi
sestavni del t.i. vitalne moči. (54)
Ø Sebastian Kneipp (1821-1897), nemški hidroterapevt, promotor zdravja,
zeliščar in nutricionist, je v svoji praksi uporabljal naturopatske metode po
Humoralni teoriji. Trdil je, da “bolezen tiči v krvi in potemtakem v vseh
telesnih tekočinah, kajti v krvi so tudi vse štiri glavne tekočine.” Izjavil je tudi:
“Zdravje je odvisno od normalnega krvnega obtoka, ki ga spodbujamo s
hidroterapijo, ustrezno prehrano in uporabo zdravilnih zelišč.”(104)
Ø Ingo Wilhelm Müller, nemški univerzitetni profesor in zdravnik, je leta 1993
napisal učbenik o Humoralni teoriji, ki ga je naslovil

“Humoralmedizin,

Physiologische,

Grundlagen

galenistischen

pathologische
Heilkunst”

und

therapeutische

(“Humoralizem,

psihološke,

patološke

der
in

terapevtske osnove galenskega zdravilstva”). V njem opisuje teorijo
humoralizma, pulzno diagnostiko, tradicionalno zeliščarstvo, ki uporablja
temu ustrezno kakovost zelišč, puščanje krvi in druge naturopatske načine
zdravljenja, ki izhajajo iz humoralizma.(105)
Ø Vse do 19. stoletja so v humoralni teoriji za vzpostavitev ravnovesja in
pravega razmerja telesnih sokov (evkrazije)

(105)

uporabljali takšne metode

zdravljenja, kot so puščanje krvi, potenje, spodbujanje uriniranja, iztrebljanja
in bruhanja ter zeliščarstvo in prehrano.
Kljub temu, da so bila glavna sredstva za zdravljenje zeliščni pripravki in zdrava
prehrana, so postajale vse bolj priljubljene tudi kirurške metode. Tako je
naturopatska praksa poleg puščanja krvi posegala tudi po metodah, ki so bile
prvotno povezane s Humoralno teorijo.(106) Veliko naturopatov je še naprej
predpisovalo zeliščne pripravke in ustrezno prehrano, pri čemer so upoštevali
predvsem njihove humoralne lastnosti. Se pravi, ali so bili topli, hladni, suhi ali
vlažni in ali so bili sladki, grenki, pikantni ter kisli ali slani. Zelišča in ustrezno
hrano so predpisovali za vzpostavitev ravnovesja in evkrazije. Če se je na primer
izkazalo, da pacientovo stanje zaznamujejo znaki odvečne toplote in suhosti, so jim
zdravniki predpisovali zelišča in hrano, ki so učinkovali hladilno in vlažilno.
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Omembe naturopatskega zdravljenja v zgodovini
V naslednji tabeli in časovnici naturopatskega zdravljenja ponujamo pregled
nekaterih najpomembnejših posameznikov, ki so prispevali k filozofskemu
nauku, teorijam in načelom naturopatije / naturopatske medicine.
Iz tabele je razvidno, da korenine zgodovinskega razvoja naturopatije segajo
v Evropo in da so njeni nosilci zgodnji filozofi tistega časa.

Filozofski

koncepti, teorije o zdravju in bolezni ter vodila za oceno pacientovega stanja
in zdravljenje so sčasoma postali temelj naturopatije / naturopatske
medicine.
Obdobje Del sveta

Nosilci

Povzetek prispevka

624-546
pr.n.št.

Evropa

Tales
Mileta,
filozof

495-435
pr.n.št.

Evropa

Empedokel,
grški filozof

Opredelil je
elementov.

469-399
pr.n.št.

Evropa

Sokrat, grški
filozof,
Platonov oče
Galenov
in
vzornik (gl. v
nadaljevanju)

Sokrat je v središče svojih teorij postavil
človeka. Njegov odnos do naturopatije se
zrcali v teoriji, da je v središču vsega človek
in ne mistika – zaznamoval je pomembno
spremembo
v
filozofskem
mišljenju.
Razumnost, pravičnost, iskanje poti do
»resnice« potom samospoznavanja, so poti,
po katerih človek pridobiva sposobnosti
zagovarjanja, raziskovanja, opazovanja,
ocenjevanja na podlagi dejstev, vendar
vselej z občutkom zmernosti.
Sokratov

iz Povezanost zdravja in bolezni z naravo je
grški postala del znanstvenega mišljenja. Teorije
in znanja o zdravju in bolezni so temeljile na
čutnih izkušnjah in opazovanju naravnih
procesov. Tales je potegnil črto med
razumevanjem sveta in vesolja s pomočjo
mitoloških razlag in iskanjem razlogov za
obstoj naravnih pojavov v teorijah in
hipotezah, torej v znanosti. V tej dobi se je
prepričanje, da je treba razloge za bolezni
iskati v mistiki, spremenilo v prepričanje, da
jih je treba iskati v naravi.
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pojav

štirih

naravnih

najpomembnejši stavek je bil: »Vem, da nič
ne vem«, kar je gonilo človekovega razvoja.

460-377
pr.n.št.

Evropa

Hipokrat,
grški filozof

Vse predhodne filozofske teorije so
utemeljile
model
sistematskega
razmišljanja, ki so ga v delu “Corpus
Hippocraticum” razvili učenci in avtorji,
zbrani okoli Hipokrata, znanega kot “očeta
naturopatije”. Gre za zbirko 61 besedil, ki jih
je v tistem času napisala vrsta različnih
avtorjev, in sicer o nauku 4 elementov,
humoralizmu (teoriji 4 telesnih sokov) in
naslednjih naturopatskih pristopih:
Ljudje imajo notranjo, instinktivno moč, s
pomočjo katere lahko vzdržujejo svoje
zdravje,
t.i.
vitalno
moč.
- Medicina temelji na preučevanju narave.
- Razloge za bolezen je treba poiskati v
naravi.

428-348
pr.n.št.

Evropa

Platon, grški Platon je trdil, da ima telo dušo. Vpeljal je
filozof
in holistični pogled na človeka in s tem botroval
Sokratov sin
začetkom holizma, filozofskega nauka, ki je
pozneje postal sestavni del naturopatskega
načela Zdravi osebo kot celoto (tolle totum).

384-322
pr.n.št.

Evropa

Aristotel,
Aristotel je bil pristaš filozofskega vidika
grški filozof in holizma, ki je uvedel filozofski nauk
Platonov
vitalizma. Prepričan je bil, da je vitalizem
učenec
jedro vsega živega. O tem priča tudi njegov
navedek o holizmu: “Celota je večja kot vsota
njenih delov”.

40-90
n.št.

Evropa

Dioskurid,
grški filozof

V svojih spisih o rastlinah in drugih naravnih
zdravilih (“De Materia Medica”, ilustrirana
knjiga) Dioskurid izpostavlja sistematsko
uporabo zelišč pri zdravljenju bolezni. Napisal
je prvo enciklopedijo naravnih zdravil, ki je po

65

1600 letih še vedno pomemben vir znanj s
področja farmacije in botanike.

130-200
n.št.

Evropa

Galen
iz
Pergamona,
grški filozof,
pristaš
Sokrata,
Platona
in
Hipokrata.

Galen iz Pergamona je razvil filozofijo štirih
elementov in teorijo humoralizma, ki je
temeljila na človeških značajih. Predstavil je
štiri človeške temperamente: flegmatični,
kolerični, sangvinični ter melanholični.

Zgodnji Evropa
srednji
vek, 12.
stoletje

Hildegarda iz
Bingna
(1098-1179),
nemška
redovnica in
cerkvena
učiteljica,
“sveta
Hildegarda”

V srednjem veku je humoralno terapijo
razvijala in v svoji praksi uporabljala
Hildegarda iz Bingna. Njene razprave o
naravnih metodah zdravljenja in zeliščih so
pomembne še danes, saj jih s pridom
uporabljajo zlasti nemški poklicni naturopati.
Med njenimi glavnimi pripomočki so bila
zelišča, prehrana in naturopatska zdravila, ki
jih je uporabljala za ponovno vzpostavitev
zdravja, kakor tudi telesno in duševno
razstrupljanje pacienta.
V svoji knjigi
"Causae et Curae" opisuje vzroke bolezni in
naturopatske metode zdravljenja. Sveta
Hildegarda je prva prevedla latinske nazive
zelišč in jih tako približala ljudem.

12.
stoletje

Averroës
(1126-1198),
španskoarabski filozof
in zdravnik

Averroës je bil rojen v Cordobi, v Španiji in
umrl v Marakešu, v Maroku. V tistem času je
prispeval k utrditvi holizma. Znan je tudi kot
“Aristotelov komentator”. Predstavil je
Aristotelovo
filozofijo
racionalizma
in
logičnega razmišljanja o odnosu med
vzrokom, učinkom in znanjem. Vztrajal je, da
so fenomeni plod naravnih zakonov.

Evropa,
Vzhodni
Mediteran
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12.
stoletje

Evropa,
Vzhodni
Mediteran

Mojzes
Majmonid
(1135-1204),
egipčanski
filozof
in
zdravnik

Majmonid je bil rojen v Cordobi, v Španiji,
vendar se je že zgodaj preselil v Egipt, kjer je
študiral medicino in postal rabi. Prispeval je k
utrditvi vitalizma. Bil je pristaš Galenove
humoralne
teorije
in
dela
Corpus
Hippocraticum. Poudarjal je pomen pravilne
prehrane, telesne vadbe in pozitivne duševne
naravnanosti v povezavi z zdravjem.

Začetek
16.
stoletja

Evropa

Paracelsus
(1493-1541),
švicarski
filozof
in
zdravnik

Paracelsus se je izšolal za alkimista in razvil
naturopatsko metodo, znano kot spagirika, ki
jo nekateri naturopati uporabljajo še danes.
Prispeval je k uveljavitvi teorije o treh
osnovnih življenjskih substancah: živem
srebru, žveplu in soli. Paracelsus je postavil
teorijo, da se bolezen pojavlja zavoljo
neravnovesja ene od teh substanc v
organizmu. Po njegovem je ravnovesje v njem
mogoče ponovno vzpostaviti s predpisovanjem
ustreznega spagiričnega zdravila.

Začetek
sredina
16.
stoletja

Evropa

Hieronymus
Bock
(14981554),
Tabernaemon
tanus (15221590),
Leonhart
Fuchs (15011566)

Bock in njegovi učenci Tabernaemontanus in
Leonhart Fuchs so izdali nekaj knjig o
tradicionalnem zeliščarstvu: "Das Kreütter
Buch", "Neuw Kreuterbuch", "De Historia
Stirpium commentarii insignes". V svojih
delih so izpostavili uporabo zelišč z
upoštevanjem zakonov narave. Rastlinam so
pripisovali lastnosti toplote, hladnosti,
suhosti in vlažnosti. Njihova teorija se je
neposredno navezovala na teorijo štirih
elementov, temperamentov in humoralnih
tekočin, ki pa so prav tako temeljili na
izvirnih lastnostih. Omenjene knjige se še
vedno uporabljajo pri študiju osnov
tradicionalne fitoterapije.

Konec
17.
stoletja

Evropa

Sigmund
Hahn (16641742),
zdravnik
in
hidroterapevt

Hahn velja za ustanovitelja hidroterapije v
Nemčiji. Leta 1732 je izdal delo “Der
Perswälder Gesundbrunnen”, v katerem je
opisal zdravljenje z mrzlo vodo. Hahnova

67

učenca sta bila njegova sinova, ki sta njegovo
metodo razvijala naprej.
Začetek
18.
stoletja

Evropa

Johann
Sigmund
Hahn (16961773),
hidroterapevt

Nemški zdravnik in sin Sigmunda Hahna je
prispeval k
terapevtskim konceptom
hidroterapije. Johann Sigmund Hahn je
napisal knjigo “Unterricht von Krafft und

Würckung des frischen Wassers in die Leiber
der Menschen, besonders der Krancken“ o
vodi kot zdravilnem sredstvu. Njegove knjige
sta se posluževala Priessnitz in Kneipp.

Konec
18.
stoletja

Evropa

Samuel
Hahnemann
(1755-1835),
zdravnik
in
ustanovitelj
homeopatije

Hahnemann, ki velja za “očeta” homeopatije,
je svoje zamisli črpal iz dognanj galenske
medicine in doktrine prepoznavnih lastnosti,
ki jih je prvič opisal Culpeper, na začetku 18.
stoletja. Homeopatija temelji na načelu
“similia similibus curentur” (“podobno se
zdravi s podobnim”), in sicer s spodbujanjem
samoozdravitvene sposobnosti pacienta - “vis
natura
regeneratrix”
in
zdravljenjem
patogenskih
dejavnikov
s
podobnim
homeopatskim
zdravilom
(simillimum).
Slednje mora biti razredčeno in okrepljeno z
dodatkom, saj bi, če bi ga uporabljali kot čisto
tinkturo, izzvalo podoben patološki proces.
Homeopatska zdravila so narejena iz sestavin
zeliščnega, mineralnega ali živalskega izvora.
Njegovo poglavitno delo je: “Organon der
Heilkunst”.

Konec
18.
stoletja

Evropa

Christoph
Wilhelm
Hufeland
(1762-1836),
zdravnik
in
humoralni
terapevt

Hufeland je prispeval k nutricionizmu
(makrobiotski prehrani). Razvil je teorijo
“občutljivosti”
in
“razdražljivosti”
pomembnih
dejavnikov
zdravja.
O
naturopatskem zdravljenju je povedal:
“Resnico o zdravju lahko najdemo vvis

medicatrix naturae (zdravilni moči narave),
vis natura regeneratrix (sposobnosti
človeka, da se pozdravi sam) ter v vis vitalis
(vitalni moči).”
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Konec
18.
stoletja

Severna
Amerika

Samuel
Thomson
(1769-1843),
zeliščar

Thomson velja za pionirja “herbalističnega
gibanja” v Združenih državah Amerike.
Njegove teorije so: 1. detoksifikacija in
eliminacija kot pomembni poti do zdravja ter
2. uporaba zelišč in kopeli za povrnitev
zdravja. Prav tako pa je prisegal na vitalizem,
saj je življenjsko moč opisoval kot “vitalno
zdravilo”. Sistematiziral je zeliščne formule in
sistem zdravljenja v delu, ki ga je poimenoval
“Thomson´s Improved Botanic Practice of
Medicine” ter tudi patentiral tako, da je leta
1840 v ZDA prodal več kot 100.000 izvodov, s
čimer je prispeval k razširjenosti zeliščne
medicine.

Začetek
19.
stoletja

Severna
Amerika

Isaac
Jennings
(1788-1874),
zdravnik

Jennings je uporabljal takšna naravna
zdravila kot je čista voda ter poudarjal
pomembnost higiene in vitalne moči
človeškega telesa. Prispeval je k razvoju
teorije o naravni higieni (ortopatiji)
(ravnovesju), heteropatiji (neravnovesju) in
vitalni moči.

Začetek
19.
stoletja

Severna
Amerika

Sylvester
Graham
(1794-1851),
higienik

Graham je ustanovil šolo misli, zasnovano na
zdravi prehrani, vadbi in “zmernem
življenjskem slogu”. Prispeval je k razvoju
gibanja za popularizacijo naravne higiene.

Sredina
19.
stoletja

Evropa

Lorenz Gleich Gleich je prvi opredelil nemški pojem
(1798-1865),
“Naturheilkunde”, ki so ga pozneje prevedli
nemški
kot “naturopatijo”.
zdravnik

Sredina
19.
stoletja

Severna
Amerika

William
Alcott (17981859),
higienik

Alcott je ustanovil šolo misli, ki je prisegala
na zdravo prehrano, telesno vadbo in
“zmerni življenjski slog”. Prispeval je k
razvoju vegetarijanskega gibanja.

Začetek
19.
stoletja

Evropa

Vincent
Priessnitz,
(1799-1851),
hidroterapevt

Priessnitz je bil znan kot “oče hidroterapije”
in zagovornik terapij z mrzlo vodo.
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Sredina
19.
stoletja

Evropa

Celularni
patologi
(Günzberg,
Remak,
Virchow)

Sredi 19. stoletja so se z napredkom znanosti
pojavile tudi razlike v medicinskih praksah.
Tisti zdravniki, ki so se bolj nagibali k
znanstvenemu,
mehanističnemu
in
redukcionističnemu pristopu k zdravju in
bolezni, so začeli prakticirati medicino, ki jo
danes poznamo kot konvencionalno. Tisti, ki
so ostali zvesti znanju tradicionalne medicine
in so se v svoji praksi posluževali filozofskega
nauka vitalizma in holizma ter načel vis
medicatrix naturae, tolle causam in tolle
totum, so ustvarili naturopatski poklic in
postali znani kot naturopati, naturopatski
doktorji, naturopatski zdravniki ali t.i.

“heilpraktiker”.
Sredina
19.
stoletja

Severna
Amerika

Russell
Trall je bil zagovornik vegetarijanske
Thacker Trall prehrane,
hidropatije
in
naravne
(1812-1877)
samozdravilne moči organizma. Leta 1844 je
v New Yorku odprl prvi “Center za zdravljenje
z vodo”, leta 1847 ustanovil “Newyorški
higienski inštitut”, leta 1852 pa odrl “Šolo za
hidropatijo in psihologijo”. Izjavil je: “Narava
je načelo, ki zdravi”. Pomembno je prispeval k
načelu promocije zdravja.

Sredina
19.
stoletja

Evropa

Wilhelm
Heinrich
Schuessler
(1821-1898),
nemški
homeopat

Kot začetnik sistema tkivnih soli (biohemije)
je Schuessler prispeval k razvoju teorije o tem,
da
pomanjkanje
določenega
minerala
povzroča simptome, ki jih je mogoče pozdraviti
s podobno soljo v homeopatski potenci. Učinek
takšnega zdravljenja pa temelji bolj na
fiziološko-biokemičnih funkcijah, kot na
načelu
podobnosti
(simillimum)
v
homeopatiji.

Sredina
19.
stoletja

Europe

Sebastian
Kneipp,
(1821-1897),
nemški
hidroterapevt
in duhovnik

Kneipp je bil zagovornih hidroterapije (tako
tople kot mrzle), zdrave prehrane, zeliščne
medicine in zdravja. Bil je mentor številnih
pomembnih naturopatov, med njimi tudi
Benedicta Lusta in Henryja Lindlahra. Leta
1848 je poudarjal pomembnost prehrane z
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naslednjo izjavo: “Pot do vašega zdravja vodi
skozi kuhinjo in ne skozi lekarno.” Znanje o
naturopatiji je dopolnil z naslednjimi
teorijami:
1.
voda je prvina, ki spodbuja zdravje;
2.
bolezen tiči v krvi in posledično tudi v vseh
telesnih tekočinah, saj kri vsebuje vse štiri
glavne tekočine;
3.
zdravje je odvisno od normalnega krvnega
obtoka;
4.
voda spodbuja normalen krvni obtok. Eden
od učinkov mrzle kopeli je okrepitev in
poživitev oslabelega organizma, kajti voda, ki
jo uporabimo na ustrezen način, naravne
toplote iz organizma ne odvaja, marveč jo,
ravno nasprotno, ohranja in spodbuja.
Sredina
19.
stoletja

Evropa

Ignaz
von
Peczely (18261911),
madžarski
iridolog
in
homeopat

Peczely velja za očeta iridologije. Bil je doktor
medicine in homeopat, ki je vrsto let preučeval
oči svojih pacientov, še posebej pa so ga
zanimale spremembe v šarenici po operaciji.
Leta 1886 je izdal svoj prvi prikaz topografije
šarenice.

Sredina
19.
stoletja

Evropa

Louis Kuhne
(1835-1901),
nemški
naturopat

Kuhne, ki je stavil na hidroterapijo in
razstrupljanje telesa z mrzlo vodo, je
prispeval k teoriji o tem, da sleherno bolezen
povzročajo toksini in da ima vsako telo v sebi
vitalno moč, ki je hkrati tudi njegova edina

zdravilna moč.
Konec
19.
stoletja

Severna
Amerika

Dr.
John Tilden je uporabljal zgodnje naravne metode
Henry Tilden in zdravila. Bil je promotor zdravja in
(1851-1940)
izdajatelj revije“Health Review and Critique”
(1926). Prispeval je k razvoju teorije
toksemije, saj je opisal sedem stopenj bolezni
zaradi toksemije.

Konec
19.
stoletja

Severna
Amerika

John Harvey Čeprav je Trallov učenec Kellog pozneje z
Kellogg
diplomo pridobil strokovni naziv doktorja
medicine, je zagovarjal naturopatsko
(1852-1943)
življenje. Izdajal je mesečno revijo “Health
Reformer” in pozneje še revijo “Good
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Health”. Bil je član gibanja za promocijo
zdravega načina življenja ob koncu 19. in
začetku 20. stoletja
Konec
19.
stoletja

Evropa

Leopold
Emanuel
Felke (18561926), iridolog
in homeopat

Felke je bil nemški župnik. Prevzel je načine
zdravljenja po Priessnitzu, Kneippu, Justu
in Kuhnu, pri čemer je uporabljal različna
naravna spodbudila – ilovico, vodo, svetlobo
in zrak ter razvil znano “terapijo po vzoru
Felkeja”,

Konec

Evropa

Magdalena
Madaus
(1857-1925),
nemška
iridologinja in
homeopatinja

Madausova je znana kot iznajditeljica
kompleksne homeopatije, ki je iz mešanic
posameznih homeopatskih zdravil razvila
nov kompleks zdravil. Njena sinova,
Gerhard Friedemund in Hans Madaus, sta
leta 1919 ustanovila homeopatsko podjetje
Madaus GmbH, v katerem sta še naprej
promovirala ta način zdravljenja.

Konec
19.
stoletja

Evropa

Adolf
Just
(1859-1936),
nemški
naturopat

Just je prispeval k teoriji o tem, da je vso
pozornost treba posvečati zdravju in ne
boleznim. In s tem tudi gibanju za povratek
k zdravju, namesto zdravljenja bolezni.

Konec
19.
stoletja

Evropa,
Severna
Amerika

Dr.
Henry
Lindlahr
(1862-1924),
zdravnik
in
naturopat

Lindlahra, ki je bil rojen v Nemčiji, je
zdravil duhovnik Kneipp. Ko si je opomogel,
se je odpravil v ZDA, kjer je študiral
medicino in postal znan
naturopat in
hidroterapevt. Leta 1924 je izdajal revijo
“Nature Cure”, ki je bila v njegovem času
zelo priljubljena. Prav tako je prispeval k
teoriji o dvojnem učinku dražljaja.

Konec
19.
stoletja

Zahodni
Pacifik

James Neil

Neil je bil škotski zdravnik, ki je študiral na
kolidžu Bennet Eclectic College v ZDA in
napisal knjigo “NZ Family Herb Doctor”
(1889), v kateri je predstavil mešanico
avtohtonih novozelandskih zelišč, ki so jih
uporabljali v tamkajšnji tradicionalni
medicini, imenovani Rongoa, v kombinaciji z
evropskimi
naturopatskimi
zeliščnimi
zdravili. Uvedba naravnega zdravljenja na

19.
stoletja
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Novi Zelandiji je primer vključevanja
naturopatije v obstoječi tradicionalni način
zdravljenja.
Konec
19.
stoletja

Zahodni
Pacifik

Mati
Marie
Henriette
Suzanne
Aubert (18351926)

Aubertova, ki je bila rojena v kraju SaintSymphorien-de-Lay, ob Loari, v Franciji, se
je, potem ko je prišla na Novo Zelandijo,
učila kemije in avtohtonega rastlinoslovja.
Njene učiteljice so bile predvsem maorske
zdravilke (tohunga wahine). Razvijala je
nove zeliščne formule ter promovirala
zdravje in naravno zdravljenje.

Konec
19.
stoletja

Azija

Mohandas
Karamchand
Gandhi (18691948), indijski
humanist in
naturopat

Gandhi je zaslužen za razvoj gibanja za
človekove pravice, kakor tudi za koncept
naravnega
zdravljenja
in
načela
promoviranja zdravja v Indiji. Znanje o
naturopatiji je v Indijo prenesel Acharaya
Pucca Venkata Ramaiah, ki se je učil pri
Louisu Kuhnu v Nemčiji, okoli leta 1880.
Gandhi pa je znanje o naturopatiji obudil v
40-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1946 je
ustanovil naturopatski center Nisargopačar
ašram, Center ajurvedske in naravne
medicine v Urulikančanu, v Punu, ki je
postal
zgleden
primer
vključevanja
naturopatije v obstoječi tradicionalni
zdravstveni sistem v državi.

Konec
Severna
19.
– Amerika
začetek
20.
stoletja

Benedict Lust
(1872-1945),
učenec patra
Kneippa

Lust velja za “očeta naturopatije” v ZDA. Bil
je
ustanovitelj
“Ameriške
šole
za
naturopatijo” v New Yorku ( 1900), prve
šole, posvečene študiju naturopatije. Njegovi
prvi študentje so diplomirali že leta 1902.
Leta 1919 pa je ustanovil še Ameriško
naturopatsko združenje.

Začetek
20.
stoletja

Herbert
Shelton (18951985),
naturopat

Shelton, ki je diplomiral na Ameriški šoli za
naturopatijo, je bil promotor gibanja presne
prehrane. Znanje o naturopatiji je prenesel
tudi
v
Francijo.
Med
njegovimi
pomembnejšimi
publikacijami
so:

Severna
Amerika
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“Fundamentals of Nature Cure” in “The

Science and Fine Art of Fasting”
1895

Evropa
Severna
Amerika

John Scheel
(1857-1927),
nemški
homeopat

Scheel je uporabil pojem “naturopatije”, da
je opisal svoj sistem zdravljenja. Kuhnove
in Kneippove metode, ki jih je spoznaval v
Evropi, je prenesel v ZDA, kjer je odprl svoj
Sanatorij Badekur v New Yorku.

Začetek
20.
stoletja

Evropa

James
Thomson

C Thomson je študiral skupaj z Lindlahrom v
Chicagu. Ustanovil je Kliniko Kingston v
Edinburgu in Edinburško šolo za naravno
(1887-1960)
zdravljenje. Zavzemal se je za ‘čisto’ naravno
zdravljenje, namesto uporabe zeliščnih,
homeopatskih zdravil in prehranskih
dopolnil. Prav tako je prispeval k načelu
Promocija zdravja v Veliki Britaniji.

Začetek
–
sredina
20.
stoletja

Evropa

Stanley Lief Tako kot Thomsona, je tudi Liefa slabo
(1892-1963)
zdravje prisililo, da je po pomoč odpotoval v
ZDA k Bernarrju Macfeddnu, s katerim je
pozneje tudi študiral. Lief je najprej
sodeloval z Lindlahrom v Chicagu, nato pa
se je vrnil v Anglijo, kjer je ustanovil Kliniko
za naravno zdravljenje Champneys (1928)
ter Britansko šolo za naturopatijo in
osteopatijo v Londonu (1936). Lief je prav
tako ustanovil in izdajal priljubljeno revijo
“Health
for All”. Prispeval je k
naturopatskemu načelu Promocija zdravja
v Veliki Britaniji.

1936

Evropa

H. Benjamin
(1896-1966),
angleški
naturopat

1958

Latinska
Amerika

Juan Esteve Leta 1935 je Dulin diplomiral na Ameriški šoli
Dulin (John za naturopatijo. Leta1958, je objavil delo "The
Naturopathic Criterion", ki so ga leta 1958
natisnili v Enciklopediji zdravja (stran 97,

Benjamin je izdal vodnik naravnega zdravja
"Everybody`s Guide to Nature Cure", v
katerem je opredelil temeljna načela
naturopatije, ki so prispevala k
načelu
Zdravljenje vzroka (tolle causam) in teoriji
Naturopatske metode zdravljenja.
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Steve Dulin, zvezek VII, št. 65). S svojim delom je prispeval
1887-1979)
k naturopatskemu načelu Zdravljenje vzroka
(tolle causam).

1986

Severna
Amerika

Joseph
Pizzorno

Pizzorno je diplomiral na Nacionalni šoli za
naturopatsko
medicine
leta
1975.
Naturopatske pojme je ponovno oživil v
svojem Učbeniku naturopatske medicine in
številnih drugih publikacijah.

Severna
Amerika

Jared Zeff in Zeff in Sniderjeva sta vodila skupino
Pamela
naturopatov iz Severne Amerike pri
Snider
kodifikaciji šestih naturopatskih načel.
Leta 1986 sta načela sprejeli Ameriško in
Kanadsko združenje naturopatov, kakor
tudi podobna združenja po vsem svetu. Zeff
in Sniderjeva sta razvila tudi koncept
Naturopatskega terapevtskega zaporedja –
okvir za izvajanje klinične naturopatske
prakse.

V naturopatski časovnici smo izpostavili razvoj naturopatskega filozofskega
nauka, načel, teorij in metod skozi zadnjih 2000 let. Seznam ni popoln, saj je v tem
času na tem področju, delovalo še veliko drugih vplivnih zdravnikov. Verjamemo,
da boste na podlagi tega povzetka lahko začutili doslednost konceptov skozi
različna časovna obdobja, pa tudi dejstvo, da temelji naturopatske prakse, oz.
njenega filozofskega nauka, načel in teorij, niso le prestali preizkušnje časa,
marveč ponovno zavzema osrednje mesto v sodobnem zdravstvu.
V nadaljevanju vam predstavljamo shematski prikaz ključnih posameznikov, ki
smo jih izpostavili zgoraj. Predlagala ga je Tina Hausser, heilpraktiker v Nemčiji
in naturopatinja v Španiji. Predlagamo vam, da pričujoči seznam po svojih željah
tudi dopolnite.
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Izvor naturopatskih filozofskih naukov-načel-teorij-modalitet
Thales
iz
Miletusa, GR
Naravna
znanost

Empedokel
GR
4 elementi

Corpus
Hippocraticum
GR
4
humoralni
organi
Vitalizem
Vis deicatrix
Naturae
Tole causam
Prehrana,
zdravila

Sokrat GR
Filozofija
človeka

Platon GR
holizem

Aristotel GR
Vitalizem
(vis,
vitaliv,
vitalna sila)
Holizem (tolle
totum)

Dioscurides
GR
Zelišča
Farmacevtika
kvalitete

M. Majmonid ,
ET
Vitalizem
Humoralna
teorija

Galen GR
Štiri značaji
Ocena
Tolle causam
kvalitete

Hildegarda iz
Bingna
Prehrana
Zeližča
Razstrupljanje,
toksemija

Avverroës MA
Holizem
» Aristotelov
komentator«

Tabernoe,
Montonous,
Bock, Fuchs N
Zelišča
kvalitete

Paracelsus
ŠV. A
Alkemija
Spagyrik

Smuel
Hahnemann
N
Homeopatija
Teoriji
»podobnosti«
Vis medicatrix
natruae,
vis
natura
regeneratix

Sigmund
Hahn N
Hidroterapija

C.W:
Hufeland N
Vis
medicatrix
natruae, vis
natura
regeneratix
Vis vitalis

Tina Hausser- Heilpraktiker (Nemčija),naturopat (Španija)

Izvor naturopatskih filozofskih naukov-načel-teorij-modalitet
Samuel
Thomson, ZDA
Razstrupljanje
Botanična
medicina

S.
Graham,
ZDA
Privrženec
naravne
higiene
Promocija
zdravja

W. Alcot, ZDA
Privrženec
naravne
higiene
Gibanje
za
vegetarijanstvo
Promocija
zdravja

R. T. Trall,
ZDA
vis
natura
regeneratix
»Narava
je
princip,ki
zdravi.«

Isaac
Jenning
ZDA
Vitalna
sila
in
naravna
higiena

Lorenz Gleich Vincent
W.H.
N
Prlessnitz A
Schuessler
N
Prva
Oče
opredelitev
hidroterapije Soli 12 tkiv
umetnosti
Zdravje
z Biokemija
naravnega
zrakom,
Temelji na
zdravljenja
hrano,
fiziološkem(»Naturheilmrzlim
kemičnem
kunde«), ki ji je vremenom,
učinku
kasneje
vadbo
Benedict Lust
prevedel
kot
»naturopatija«.
Tina Hausser- Heilpraktiker (Nemčija),naturopat (Španija)
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Sebastian
Kneipp N
Humoralna
teorija
Hidroterapija
Zeliščna
medicina
Prehrana

Ignaz
iz
Peczelya H
Iridologija

Luis Kuhne N
Toksemija
»Vsako
bolezen
povzročijo
strupi«:

Mati Marie
Aubert, NZ
Promocija
zdravja

J.H.
Tilden,
ZDA
Toksemija kot
glavni
vzrok
bolezni
Promocija
zdravja

Izvor naturopatskih filozofskih naukov-načel-teorij-modalitet
Pastor Felke,
N
Hidroterapija
Zeliščna
medicina
Kompleksna
homeopatija

J. H. Kellogg
ZDA
Promocija
zdravja

John
Scheel
N+ZDA
Je skoval izraz
naturopatija

Magdalena
Madaus N
Iridologija
Kompleksna
homeopatija

Henry
Lindlahr
N+ZDA
Hidroterapija
Učinek
stimulov

Platon
GR
holizem

Gandhi INF
Promocija
zdravja

Adolf Just N
Vitalna energija
Sanatorij
»Jungborn«

J.
Esteve
Dulin RA
Zdravi vzrok

S. Lief VB
Promocija
zdravja
Utemeljitelj
kolidža
British
College
of
Naturopathy
and
Oseopathy

H. Benjamin
VB
Naturopatske
kure
Zdravi vzrok

Benedict
Lust
N+ZDA
Oče naturopatije v
ZDA
Utemeljitelj prve
naturopatske šole
Promocija zdravja

J. C. Thomson
VB
Promocija
zdravja
Učenec
Lindlahra

Pizzorno, Zeff,
Snider ZDA
Kodificirali so
6
naturopatskih
načel
Revitalizirali
so
naturopatske
koncepte

Tina Hausser- Heilpraktiker (Nemčija),naturopat (Španija)

Naturopatske opredelitve
Naturopatija / naturopatska medicina je sistem tradicionalne medicine.
Pregled, kako so posamezniki pojem naturopatija / naturopatska medicina
opredeljevali skozi zgodovino, nam pomaga razumeti njene temelje in področje
ter obseg delovanja. Naturopatijo so prakticirali mnoga leta preden je bil
sistem uradno definiran. Spodaj predstavljamo nekaj pomembnih opredelitev
za pojem naturopatija:
Datum:

Avtor

Opredelitev

1850

Lorenz Gleich

Gleich je bil nemški zdravnik. Bil je prvi, ki je
določil nemški izraz “Naturheilkunde”(106), ki so
ga kasneje v angleški jezik prevedli v
“Naturopathy” za: a) teorija naravnega instinkta
("instinktivno pravilno vodeno vedenje ljudi v
odnosu do zdravja in bolezni"); b) naravni način
življenja ("na osnovi instinkta voden, naravni,
sodobni način življenja"); c) naravne zdravilne
metode.
Lorenz Gleich je v letih 1851, 1853 in 1855 objavil
številna besedila z naslovom “Grundwesen der
Naturheilkunde”(107), kar lahko prevedemo kot
“Osnove naturopatije”.
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1905

Benedict
Lust,
ustanovitelj
tradicionalne
naturopatije

»Naturopatija je posebna šola zdravljenja, ki
uporablja moč narave in njene koristne lastnosti,
kot so voda, zrak, sončna svetloba, moč zemlje,
energija, magnetizem, vadba, počitek, pravilno
prehranjevanje,
raznovrstno
mehanično
delovanje na telo, kot je masaža, osteopatija in
kiropraktika, ter znanost o duši in morali .«(108)

1905

Benedict
Lust,
ustanovitelj
tradicionalne
naturopatije

»Naturopatija je stroka, ki se na osebni ravni
ukvarja s samoouravnavanjem zdravja ter na
družbeni ravni s kulturo zdravja. Gre za
razumevanje, da oseba (posameznik-naravadružba) v neprekinjeni interakciji z naravnim in
družbenim okoljem z večjo ali manjšo stopnjo
doživlja zdravje .”(109)

1920

J. E. Cummins

»Naturopatija je znanost, umetnost in filozofija
prilagajanja okvirov, popravljanje duševnih
vplivov in zagotavljanja potrebnih elementov za
telo.
Vključuje
osteopatijo,
kiropraktiko,
manualno terapijo, dietetiko, krščanstvo in druge
posamezne sisteme. Vsi so koristni in vsi imajo
številne podzvrsti, pri čemer ne moremo zanikati,
da ne poznajo omejitev, zaradi česar vsi skupaj ne
nazadnje omogočajo sistem, ki vključuje temeljna
načela vseh - in ta sistem je naturopatija.«(110)

Zgodnja Edward
20 leta Purinton
20.
stoletja

Earle »Naturopatija je izpopolnjena znanost človeške
celovitosti in vključuje metode, sisteme, režime,
prakse in ideale naravnega izvora in božje kazni,
s katerimi se lahko zdravje ljudi obnovi, okrepi in
ohranja.«(110)

1922

Profesor Platen

V delu »Zlata knjiga zdravja« Platen navaja:
»Naturopatija pozna načelo, da je človeško bitje
del narave, ki je tesno povezano z Vsemogočnim
in je potemtakem predmet naravnih zakonov.«(111)

1925

Benedict Lust

2Naturopatija je mati naravne terapije. Je
osnovna platforma za vse metode zdravljenja.«(112)

2004

Kanadsko
združenje

Naturopatska medicina je poseben sistem
primarnega zdravstvenega varstva, ki združuje
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zdravnikov
naturopatov
(Canadian
Association
of
Naturopathic
Doctors - CAND)

moderno znanstveno znanje s tradicionalnimi in
naravnimi oblikami medicine. Naturopatska
filozofija spodbuja zdravilno moč telesa in zdravi
temeljni vzrok bolezni. Bolezenski simptomi so
opozorilo za nepravilno delovanje telesa in
nezdrave življenjske navade. Naturopatska
medicina pojmuje bolezen kot proces in ne kot
smiselno celoto.(113)

2006

Naturopati
Zelandije

Nove Naturopatija je »krovni pojem«, ki vključuje VSE
načine naravnega zdravljenja, ki jih uporabljajo
naši člani.(114)

2008

FENA in OMNES

Naturopatija
predstavlja
tradicionalne
zahodnjaške prakse, katerih namen je ohranjanje
in izboljševanje splošnega zdravja posameznika,
in ki pomagajo telesu k samoozdravitvi po
naravni poti.(115)

2010

OCN-FENACO

»Naturopatija je znanost, ki sistematizira
znanstveno, tehnološko in praktično znanje o
naravni dimenziji zdravja.
Zagotavlja ključno pomoč, ki temelji na metodah
in preprostih ter naravnih pristopih, je
znanstveno utemeljena, družbeno sprejemljiva in
ekološko vzdržna.«(116)

2010

Generalni svet in Naturopatska medicina je sistem primarnega
register
zdravstvenega varstva, ki deluje s prizadevanji
naturopatov, ZK
posameznika
za
optimalno
izražanje
psihološkega, fizičnega in duševnega/čustvenega
zdravja.(117)

2013

Ameriško
združenje
zdravnikov
naturopatov
(American
Association
Naturopathic
Physicians
AANP)

Naturopatska medicina je poseben sistem
primarnega zdravstvenega varstva – umetnost,
- znanost
in
praksa
za
preprečevanje,
diagnosticiranje in zdravljenje stanj človeškega
telesa in uma.(118)
of
-
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2015

CEAN Španija

»Naturopatija je znanost, ki sistematizira
znanstveno, tehnološko ter prakseološko znanje o
zdravju po naravni poti.«

2015

FENAHMAN

»Naturopatija je filozofija, umetnost in osnovna
znanost, ki obsega študij, znanje, poučevanje in
uporabo zakonov življenja za ohranjanje,
obnavljanje ali izboljšanje zdravja po naravni
poti.«(119)

1970 Povzetek naturopatskih teorij
Spodaj je predstavljen primer predhodnega poskusa, katerega namen je bil
združitev in pojasnitev naturopatskih teorij in konceptov. V spodnji razpredelnici
smo ohranili izvirni jezik.
Leta 1970 sta Marchesseau in Jauvais(120) delala na sistematizaciji temeljnih
načel naturopatije, tako da sta jih strukturirala v zakone. Z leti so številna ta
načela vključili v naturopatski filozofski nauk, načela in teorije.
Naturopatska
teorija (zakon)
Življenjska sila,
kot jo je opisal Dr.
Robert
Walter
(1841-1924)(32)

Vključena v:

Opis

Filozofski
nauk:

Živa snov, obdarjena z instinktom
ohranitve (in obnove), ki se imenuje
»vitalna sila« , ni niti kemična ne
mehanična, pač pa po naravi biološka in
njen uspeh je sorazmeren z njeno energijo.
Vitalni (ali biološki) zakoni se doživljajo
preko fizično-kemičnih procesov, vendar v
določenem smislu uidejo determinizmu
kemije in mehanike. Živa snov je sposobna
reakcij, ki so njej lastne.
Vitalna sila vedno deluje v najboljšem
interesu za organizem, bodisi v zdravem
stanju ali pri delovanju imanentnih
mehanizmov za obnovo zdravja.
Na
primer, organizem pri postu z autolizo
ponovno začne hraniti manj uporabna
presežna tkiva in v primeru podaljšanja
posta vedno izbere zamenjani vrstni red

vitalizem

Inteligenca
Filozofski
vitalne sile, kot jo nauk:
opisuje Yeo.
vitalizem
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uporabnosti slednjih. Ta proces
reguliran in se ga ne da spremeniti.
Vitalna sila izvira Filozofski
iz živčevja (121, nauk:
122)
vitalizem

je

Živčevje prosto deluje, ko je biološko okolje
(to je, specifično in naravno) harmonično.
To ravnovesje se odraža v vseh vidikih
(morfološkem, biološkem in psihološkem).
V nasprotnem primeru se sproži boj zoper
»stres« zaradi življenja v nespecifičnem in
nenaravnem okolju in celoten organizem
degenerira,
navkljub
zunanjim
prilagoditvam.
Vzrok za tegobe
Načelo
Tegobe nastanejo zaradi »stresa« zaradi
»zdravi
neustreznega biološkega okolja (neprava
vzrok« (tolle prehrana,
pomanjkanje
čistega,
causam)
osvežujočega zraka,
ustrezne vadbe,
sonce, razne napetosti, itd.), ki ovirajo
harmonično delovanje vitalne sile. Ta se
nato posveti zdravljenju (to je, obnavljanju
delovanja), tako da se odziva z reakcijami
za obnovitev »obrabljenih delov«. Te v
samozdravljenje
usmerjene
reakcije,
prepotrebne za podaljševanje obstoja biti,
zgledajo na prvi pogled neurejene, vendar
temu ni tako. Predstavljajo edino sredstvo
in najboljši način za zdravljenje.
Zakon biologa, kot Humoralna
Globoka slabotnost je splošna in ne
ga je v poznih leti terapija
lokalna. Je ena sama in jo predstavljajo
19. st. opisal Louis
humoralni presežek (presežek protiteles) v
Kuhne(97)
telesnih tekočinah, (kri, limfa in celična
tekočina). Toksemija je masa mrtvih snovi,
ki so tuja življenju celice. Stiska je vitalna
reakcija,
namenjena
odstranjevanju
toksičnih odpadkov (očiščenje).
Humoralni presežek nastaja v glavnem iz
odpadkov in ostankov, ki nastajajo zaradi
nepravilne prehrane in zaradi stalnega
slabšanja vitalnosti,
kar paralizira
funkcije, zadolžene za izločanje, in
nastanejo bolj ali manj delne blokade
organov za izločanje (ledvice, mehur,
črevesje, koža, pljuča). Izločki iz prebave,
asimilacija, zatrto odstranjevanje strupov
postopoma zvišujejo raven strupov do
vrhnje
stopnje
tolerance,
ki
je
individualna, in tako sprožijo stisko, krizo.
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Dela Dr. Paul Načela,
Cartona o vzrokih zdravilna
za bolezen(123)
moč narave
(vis

medicatrix
naturae) in

zdravi vzrok
(tolle
causam)

Besedila Dr. Paul
Carton o vzrokih
za
bolezen
(nadalj.)

načela,
zdravilna
moč narave
(vis

medicatrix
naturae) in

zdravi vzrok
(tolle
causam)

Delo
Tissota(124)

Dr. Humoralna
teorija
in
teorija
toksemije

Vse klasične tegobe so na splošno
simptomatične težave zaradi obrambe
telesa, ki ga usmerja »vitalna sila«, da
očisti intimno okolje in zdravi,
Vsaka terapija, ki poskuša zatreti
simptome težav, ki nastanejo zaradi
obrambe telesa, zviša notranjo raven
strupov. Bolezensko stanje napreduje in je
že zaradi tega nagnjeno k temu, da se
poslabša. To poslabšanje, ta represivna
aktivnost sproži še bolj nasilno delovanje
življenjske sile, kar povzroči ponovitev (ki
je velikokrat bolj nevarna) ali pa patološki
prenos na drug organ. Ko se življenjska sila
sprosti, zmanjša nered in razdejanje in se
prilagodi »tujim snovem« po najboljših
močeh:
Pravzaprav
se
bori
z
neeksplodiranimi strupi, tako da jih po
najboljših močeh nevtralizira (skleroza) ali
skladišči
(enkapsulacija).
Ko
je
navsezadnje življenjska sila potlačena in
uničena, bolezen nato dobi obliko rakave
evolucije, mikrobne invazije, itd.
Povzročena bolezen je eno. Tudi enota
zahteva enoto zdravljenja. Naravna
metoda zdravljenje (beseda »zdravljenje« je
napačna)
tako
najprej
zahteva
detoksifikacijo oz. razstrupljanje,
nato revitalizacijo in končno stabilizacijo.
Razstrupljanje preko organov za izločanje
(sproženo je naravno ali umetno) deluje
tako,
da
odstrani
tuje
snovi.
Razstrupljevalne
kure
v
glavnem
vključujejo
kožo, ledvice, pljuča in
črevesje. Te kure se uravnavajo glede na
pomen razpoložljive vitalne sile. Diagnoza
je zato neuporabna. Namen revitalizacije
je,
da
opravi
kompenzacijo
za
pomanjkljivosti, ki jih je povzročila
toksemija.
Mikrobi niso vzrok težav. Nastanejo z
mutacijo naših celic. Ni aseptičnih
organizmov. Obstajajo dobri mikrobi, ki se
razvijajo pod škodljivim vplivom okolja, v
katerem se nahajajo. V naših celicah
obstajajo mikrobi ali stari mikrobi, ki
lahko s humoralnimi spremembami
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Zakon
Načelo:
somatskega
vitalizem
pomena, ali
vitalna
rezerva
SHARMA, kakor
jo je razumel dr.
Jamec
C.
Thompson(125)

Dela dr. Henry Načelo
Lindlahra(42, 66, »zdravi
82, 126)
vzrok« (tolle
causam)
Dela dr. Russell Načela,
Thacker
zdravilna
Tralla(55, 56, 67) moč narave
(vis

prevzamejo različne vidike, ki so
spremenljivi glede na posebnosti. Z
drugimi besedami, pod bolj ali manj
zlobnim vplivom strupov humoroznih
tekočin, ki nas oblivajo, se naši lastni
histološki elementi obrnejo na vzvratno pot
že prepotovane evolucije. Postanejo
ponovno to, kar so bili ob začetku življenja;
virusi, bakterije, ipd. (zmanjšanje ali
regresija)
Edino merilo zdravstvenega stanja je tisto,
ki meri vitalnost ali razpoložljivo vitalno
silo. Vitalnost je potemtakem odnos med
maso živih
snovi v telesu in maso mrtvih, inertnih ali
tujih substanc (ki se morajo izločiti). Če se
toksemija povečuje, se življenjska sila
zmanjšuje
Velja tudi obratno: ko je
toksemija nizka, je življenjska sila velika.
Vse, kar se bori proti vitalni sile in njeni
manifestaciji, je nagnjeno k temu, da jo
zmanjšuje. Več hrane, zaužite med
boleznijo,
represivna
zdravila
za
simptome, strah pred smrtjo ipd. so
primeri za to, kar je bilo opisano.
Vse, kar vnesemo v telo, telo bodisi uporabi
bodisi zavrže. Kar uporabi, je hrana, kar
zavrže, je strup.

Kadar koli naš organizem opravi neko
aktivnost, je to treba pripisati neživi
(nepremični) stvari. Takšna aktivnost
izgine s smrtjo. Zdravila nimajo nobenega
medicatrix
učinka na truplo. Toksična zdravila, ki so
naturae)
strupi, ne delujejo v telesu zaradi svojih
znanih aktivnih principov. Organizem je
tisti, ki se odzove na račun izgubljanje
vitalnega, da se zaščiti pred agresijo in da
po možnosti izloči tuje snovi,ki se bodo
združile pri tegobah. Vendar pa včasih
podleže teži ponavljajočih se napadov
zdravil.
Dela
dr.
P.V. Načela,
Zdravstvene težave so vitalni odziv telesa,
Marchesseau(127) zdravilna
ki se izraža s površinskim izločanjem (prva
moč narave stopnja zdravstvenih težav), in nato, ko se
(vis
»vitalna
sila«
zmanjšuje,
z
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medicatrix
odstranjevanjem na
ravni
internih
naturae) in organov (druga stopnja težav). Na koncu
teorija
izločanja
odpadnih
snovi.

pa z zasičenostjo brez izločanja
(impregnacija tkiv ali bolezen tretje
stopnje).
Zdravstvene težave med toksemijo so
vedno inteligenten vitalen odpor, ne glede
na raven. Ali se pravilna vitalna aktivnost
odzove na abnormalno stanje? Življenje ne
povzroča bolezni, vsi simptomi in mikrobi,
imenovani patogeni, hitro, oz. bolje,
spontano izginejo.
Bolj akutne so
zdravstvene težave, močnejša je vitalna
obramba. Bolj so bolezni kronične, šibkejša
je obramba.
Izraz "zdravilne težave" je sorazmeren s
vitalnim potencialom.
V primeru
najmanjše zastrupitve pride pri najmlajših
do velikih motenj (površina), kar je znak
močne vitalnosti (velik potencial). Po drugi
strani pa se pri starejših postopoma
izgublja reakcijska sposobnost njihovih
organov, kar nakazuje na zmanjšano,
skoraj neobstoječo vitalnost (majhen
potencial).
Zdravila, ki umirjajo simptome, prispevajo
k temu, da se potencialno življenje zmanjša
in zapravi. S humoralnimi presežki
paralizirajo živčne centre.
Dela
dr.
P.V. Načela,
Zmerno (znosno) bolečino je treba
Marchesseauja
zdravilna
spoštovati.
(nadalj.)
moč narave Telo, odgovorno za to, da se zoperstavi
(vis
izločanju, je najmočnejše, kar pa ne
medicatrix
pomeni, da ne more biti preobremenjeno in
naturae) in da ne potrebuje funkcionalnega počitka.
teorija
Narava poskrbi za to, tako da izzove
izločanja
posredne organe za izločanje (prenos
odpadnih
izločanja na drugi organ izločanja).
snovi.
Naturopatija sklepa, da preko skrbne
povzročitve prenosa, ko kisle substance
izločanja naključno pridejo do tega, da
dražijo tkiva, zaradi hemoragičnih lezij
lahko pride do resnih histoloških mutacij,
ali pa pristanejo z verjetnostjo, da se
razvije bakterijska proliferacija (celično
zmanjšanje).
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Dela
dr.
Jauvais(128)

G. Teorija
toksemije

Zakon ortopatije
ali
naravne
higiene, kot ga je
opisal dr. Isaac
Jennings sredi 19.
st.(129)

Najšibkejši
element
najmočnejšega
organskega toka podpira težo sproščanja
strupov (humoralno čiščenje).
Kakršno koli simptomatično zdravilo težko
spremeni videza bolezni, vpliva pa na
strup-limfo tako, da jo poveča. Slabšajoče
se stanje preide iz
površine v globlje plasti organizma, tkiva
se spremenijo v naslednjem vrstnem redu:
iritacija, vnetje, prehladi, skleroza,
ulceracija, otekanje, kancerizacija. Ta
vrstni red označuje izgubo življenjske sile.
To silo se prebudi z izzivanjem
površinskega izločanja in prehoda iz
kroničnega v akutno stanje, ki se zdravi,
tako da se transformira kronično ozadje
bolezni v akutno površinsko bolezen, pod
pogojem, da je slednje za pacienta biološko
ali vitalno znosno.
Načelo,
Neposredna sprostitev zdravstvene težave
zdravilna
želi povzročiti vrnitev v standardizirano
moč narave fiziologijo z nizom očiščenj in ob
(vis
pomanjkanju slednjih z nevtralizacijo
medicatrix
ostankov v tkivih v notranjosti telesa.
naturae) in Zdravstvena težava je prava stvar, ki je
teorija:
vedno usmerjena k dobremu koncu.
naturopatska Zdravilna narava je inherentna vsaki živi
zdravila
celici. Ta moč je v funkciji velikosti
vitalnega potenciala, zmanjšana za
nepotrebne utrujajoče elemente, naložene
vitalni
sili,
z
drugimi
besedami,
vznemirjenje, prenajedanje, utrujenost,
zdravila, droge, itd. slabšajo vitalno silo.
Med boleznijo telo potrebuje vso to vitalno
silo,
da
se
zoperstavi
humoralni
preobremenitvi in zaustavi njihovo
invazijo. Ideja o »zdravilu« je napačna. Je
preživelo vraževerje, primerljivo šarmu
fetiša. Zdravilna moč je v nas (vitalna sila)
in ne v farmacevtiki (zdravilno sredstvo ali
zdravilo). Ni zdravila, ni zdravljenja, ni
zdravljenje. Zgolj kure ali zdrave metode
lahko pripomorejo k obnovi našega
organizma, kar usmerja vitalna sila (ki je
inteligentna, pa če to želite ali ne).
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