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Mùže mít onemocnìní èlovìka nìjaký smysl? Na tuto otázku v životì nemocného hledá odpovìï
antroposofické lékaøství. Vychází z duchovnì vìdeckého smìru zvaného antroposofie, v nìmž se
inspirovaly i další iniciativy a smìry. 

Nejznámìjším je napøíklad waldorfská pedagogika, která se snaží rozvíjet dìtskou osobnost ve svobodnì

myslícího a jednajícího èlovìka.

Waldorfské školy pùsobí úspìšnì i u nás a získávají stále více pøíznivcù. Z antroposofických poznání èerpá

také biodynamické zemìdìlství, které nepoužívá chemické pøípravky a hnojiva.

Zakladatelem antroposofie je nìmecký badatel Rudolf Steiner (1861-1925), který spojil svùj vhled do

duchovního svìta s vìdeckou metodou, a vytvoøil tak duchovnì vìdecký smìr, který nazval antroposofií.

Antroposofie chce být, jak naznaèuje její název, moudrostí o èlovìku. Antroposofická medicína chápe nemoci v

kontextu osobního vývoje èlovìka. Vlastní pøíèinou nemoci nejsou v jejím pojetí vnìjší faktory (napø. infekce),

nýbrž neschopnost èlovìka vyrovnat se s nimi.

Aby mohl antroposofický lékaø nemocnému pomoci, hledá pøíèiny nerovnováhy nejen v pacientovì tìle, ale i v

pacientovì vztahu k celému životu a osudu. Pøi léèení jsou využívány pøekvapivé souvislosti, napø. léèivá síla

horeèky.

Léèebný úèinek horeèky byl znám již ve 4. století pøed Kristem. Dnes je tato samoléèivá síla opomíjena a

napøíklad nemocným dìtem jsou témìø automaticky podávány léky ke snížení teploty, pøestože právì teplota

má pro nì blahodárnì léèivý úèinek.

Smyslem a pozitivním úèinkem teploty je i procvièení imunitních pochodù, které bude dítì v budoucnu

potøebovat k zvládnutí dalších nemocí. Pochopitelnì vždy musí situaci dùkladnì posoudit lékaø, protože vysoká

teplota mùže signalizovat i takový stav, který ohrožuje život pacienta.

A tak napø. podle MUDr. Rudolfa Prixe, lékaøe, který se antroposofické medicínì vìnuje už nìkolik desítek let,

mohou být spalnièky pro dítì i pøínosem. Pøi tomto onemocnìní dochází k mobilizaci a trénování všech

specifických i nespecifických imunitních systémù. Pøi nemoci dítìte se navíc prohlubuje jeho vztah s matkou,

protože dítì pøi intenzivní péèi matky pozná v praxi velikost její lásky a péèe.

Antroposofická medicína má velikou škálu vlastních lékù, jak minerálních, tak rostlinného i živoèišného pùvodu.

Nìkteré se pøipravují homeopatickými postupy. V pøípadì potøeby však lékaø použije i lék zcela bìžný.

Pøi hledání vhodného léku se uplatòuje skuteènost pøíbuznosti procesù a látek v lidském tìle s pøíbuzností

látek a procesù v pøírodì. Antroposofická farmacie se snaží hledat vztahy mezi èlovìkem a pøírodou a pøi

výrobì lékù zohlednit i vesmírné dìje pùsobící na vyrábìné léky.

Výroba tìchto lékù mìla v pøedváleèném Èeskoslovensku dobrou tradici. V souèasné dobì se tyto léky zatím

dovážejí. Pøi hledání léèivých vlastností rostlin je podle antroposofie potøeba hledìt nejen na rostlinu nebo

úèinnou látku v ní, ale i na její prostøedí ve kterém žije a roste.

Jako pøíklad mùžeme uvést rostlinu rojovník bahenní, který roste v nehostinném prostøedí mokøadiš .

Rojovník bahenní vytváøí i v tomto vlhkém a studeném prostøedí éterické oleje a právì proto se z nìho vyrábí
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léky urèené pro léèbu otokù pøi revmatických chorobách.   

V antroposofické medicínì hraje velkou roli vztah mezi lékaøem a pacientem. Osobnost pacienta je vždy hlavní

a lékaø je spíše pomocníkem na cestì k uzdravení. Tento vztah musí být založen na dùvìøe, že lékaø udìlá

podle svých sil vše, aby èlovìku pomohl.

Na druhé stranì by mìl pacient respektovat rady a doporuèení lékaøe a  pøípadnì projít potøebnými zmìnami ve

svém životì. Pøi antroposofické léèbì nejde jen o odstranìní nepøíjemných a bolestivých projevù choroby.

Pacient musí z nemoci také nìco vytìžit a pochopit.

Pøi léèbì je dùležité podávat nemocnému nejen léky, ale i psychickou pomoc. Tato léèba je složitý komplex,

který je postaven na vztahu lékaøe a pacienta a využívá v co nejvìtší míøe pøedevším pøírodních lékù bez

vedlejších úèinkù.

Pøi léèbì se snaží uplatòovat celostní metody. Tedy takové, které èlovìka vnímají jako fyzickou, psychickou i

duchovní bytost. Léèba nemá jen odstranit potíže, ale i pomoci pochopit poselství, které nemoc èlovìku

pøinesla.
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