
ZAKAJ KONVENCIONALNA MEDICINA POTREBUJE INTERAKCIJO Z DOPOLNILNIMI 

METODAMI ZDRAVLJENJA? 

 

ZDRAVILO VČASIH POVRNE, 

VČASIH PA ODVZAME ZDRAVJE. 

(Eripit interdum, modo dat medicina salutem) 

Publije Ovidije 

 

Konvencionalna medicina je precej napredovala, še zlasti v zadnjem stoletju, razvila je močne 

diagnostične, kirurške metode, opazen je tudi veliki premik v genetičnih, nuklearnih raziskavah, 

ampak prav tako na drugi strani na istem mestu tava pri zdravljenju malignih in kroničnih 

bolezni. Zakaj? Konvencionalna medicina obravnava človeka necelovito, skoraj povsem telesno, 

zanemarja pa holistični pristop, enotnost duha in telesa. Telo je zdravo toliko, kolikor ima 

dotoka zdrave energije iz netelesnih ravni.  

V ZDRAVEM TELESU JE ZDRAV DUH, JE NEUMEN PREGOVOR. 

ZDRAVO TELO JE PROIZVOD ZDRAVEGA DUHA. 

George Bernard Shaw 

 

Medicina je pri zdravljenju nekaterih bolezni ostala „zavrta“ na simptomatskem in 

farmakološkem (zdravstvenem) obravnavanju, ki se zaključuje pretežno pri obravnavanju 

simptomov. Simptom je alarm, pokazatelj, da s stanjem našega zdravja ni vse v redu. Z 

zatiranjem pravih simptomov potiskamo prave težave, zato so rezultati pri ozdravitvi pogosto 

polovični in kratkotrajni. Da bi bile ozdravitve celovite, globlje, je pomembno človeka opazovati 

v celoti – fizično in duhovno. In ravno pri tem so lahko medicini v veliko pomoč razne metode 

dopolnilnega zdravljenja. Pri takšni interakciji pridobijo vsi, največ pa pacient. Bolezen je jok 

človekovega organizma, ki kaže, da nekaj ni v redu z načinom razmišljanja, načinom življenja, 

odnosom do samega sebe. Bolezen je znamenje, da moramo nekaj spremeniti, saj so slabe 

življenjske navade, slaba misel, slabi duševni in čustveni vzorci pripeljali do obolevnosti.  

BOLEZEN JE NEKAJ NARAVNEGA, KAR PRIPADA ŽIVLJENJU,  

TAKO V NJEGOVEM FIZIČNI 

KAKOR TUDI V DUHOVNI OBLIKI.  

NE SAMO, DA JE BOLEZEN NARAVNA, TEMVEČ JE ZA ČLOVEKA TUDI NUJNA,  

SAJ GA KOT OGENJ ČISTI OD SKLADIŠČENE FIZIČNE IN DUHOVNE UMAZANIJE. 

                                                                                 Paracelzus 

 

Dopolnilne metode zdravljenja niso magija in niso vsemogočne, vendar imajo moč, saj 

predstavljajo področje raznih terapevtskih metod, ki izvirajo iz imunološkega potenciala v telesu 

in aktivirajo proces samoozdravitve. 


