
Kapitola 1. Odhalení homeopatie 17 
Význačné místo homeopatie v Americe 19. století; Návrat homeopa
tie; Homeopatie - černá ovce medicíny; Co najdete v této knize 

Kapitola 2. Zákon podobnosti 39 
Hahnemann jako štváč davů; Objevení zákona podobnosti; Provingy 
léků; Filozofické důsledky zákona podobnosti; Hahnemannův osobní 
život; Hahnemann jako vědec; Homeopatie jako empirická medicína 

Kapitola 3. Svědectví o uzdravení 57 
Varovné signály; Pátrání venku i uvnitř; Homeopatie; Počáteční 
změny; Skepse; Osteopatie, reiki a modlitba; Připojení k ostatním; 
Regulace léku a náznak poškození vakcinací; Trvalý proces; Proč 
autismus?; Cesta k vyléčení; Mnohá ponaučení 

Kapitola 4. Co je nemoc? Co je uzdravení? 87 
Tělesný stroj; Jsme víc než stroje; Máme vrozenou schopnost sa-
moléčby; Symptomy jsou naši přátelé; Vyléčení versus potlačení; 
Antipatie, homeopatie a alopatie; Zákon léčby; Náchylnost; Náchyl
nost je individuální; Gravitační střed; Historie a prostředí 

Kapitola 5. Vzorce symptomů: 
Jak se lidstvo zrcadlí v přírodě 121 
Vzorce psychosomatických symptomů; Arnika - lék na trauma; Me
chanismus porovnávání obrazů; Centrum případu; Modality a dopro
vodné symptomy; Kauzalita; Situace; Nauka o signaturách; Živočišné 
obrazy; Rostlinné a minerální obrazy; Symbolika a struktura 



Kapitola 6. Vývoj a evoluce homeopatické praxe 149 
Hahnemannův vývoj homeopatického systému; Potencování - tvor
ba vysoce ředěných léků; Centesimální, decimální a LM potence; 
Podávání léku - jak, kolik a jak často; Výběr potence; Jeden lék 
v jednom čase; Příbuzná použití a metody; Vzdáleně příbuzné metody 
a techniky 

Kapitola 7. Věda a skepticismus: 
Opravdu homeopatie funguje? 177 
Obhajoba existence; Randomizované pokusy s kontrolou placebem 
- jediný důkaz o účinnosti?; Funguje - a funguje dobře; Meta-
analýza; Dohady a kompromisy; Homeopatické modely působení 
léků; Jak to vše spojit 

Kapitola 8, Zážitek homeopatie 219 
Výběr homeopata; Příprava na první návštěvu; Pohovor; Nástroje 
analýzy případu; Repertorizace a výběr léku; Jak lék brát; Anti-
dotace; Reakce na lék; Kontrolní návštěvy; Kdy se ozvat svému ho
meopatovi; Míchání homeopatie s jinými léčbami; Vydržte! 

Kapitola 9. Uzdravení je možné 243 
Ustup Alzheimerovy choroby; Vyléčení rakoviny a expulze nádo
rů; Další příběhy o vypuzování; Několik vážných akutních případů; 
Chronické nemoci; Homeopatie pomáhá i našim zvířecím kamará
dům; Boj s hladomorem a chorobami Třetího světa; Ach, ty moje bo
lavé klouby a svaly; Sféra emocí a chování; Zázraky se dějí 

Kapitola 10. Cesta před námi 275 
Udělení licence versus certifikace; Boj za legální praxi; Nová naděje: 
legalizace nelicencovaných terapií; Výcvik v homeopatii; Další otázky: 
pojištění, dostupnost léků a uznání; Naše právo na svobodu zdraví 


