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Abstract: Homeopatia je nezmyslom, poverou a hrubo zavádzajúcim  

prostriedkom. Je tiež vedecky negramotná. A predsa existuje ako veľmi 

nadbytočná bytosť – moderný homeopat. Zatiaľ, čo prax je nerozlíšiteľná od 

rituálov a čarov (ospravedlňujem sa čarodejníčkam a čarodejníkom), moderný 

homeopat by sa rád zahalil do úctyhodnosti vedy. Autor článku zdokumentoval, 

že homeopatické  prostriedky založené na pamäti vody môžu dokonca zhoršiť 

zdravie pacienta a viesť k infarktu myokardu alebo k mozgovej porážke.  
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Krátka história homeopatie 
Homeopatia bola vynájdená (nie je presné povedať, že bola objavená) 

Samuelom Hahnemannom neskoro v 18.  storočí. Hahnemann vyvinul princípy 

homeopatie z anektody bez vedeckého výskumu, dôkazu alebo rozumu. Nie je 

preto žiadnym prekvapením, že viac ako o 200 rokov neskôr, vedecký pokrok 

neuspel validovať Hahnemannove myšlienky (House of Commons 2010). 

 

Vedecké poznanie je založené na pokusoch a objavoch. Výskum v oblasti 

homeopatie neviedol k ničomu. Hahnemannov “zákon infinitessimals”, t.j.  názor, 

že substancia sa stane viacej účinnou, ak je rozriedená, porušuje zákon 

zachovania hmoty a všetko, čo vieme o chémii.  

 



Tiež veľa homeopatických prostriedkov je rozriedených do takej miery, že 

zostane iba jediná molekula pôvodnej substancie. Hahnemann veril, že molekula 

vody  si udrží magickú  “essenciu” zložky substancie, ktorá umožňuje homeopatii 

vitalistickú vieru systému. 

 

Po stovkách klinických výskumov homeopatie reviews odhalili, že homeopatické 

produkty sa nelíšia od placebo produktov, čo znamená, že sú nefunkčné (Ernst 

2010). Toto nie je iba vedecká kontroverzia, ale aj dôkaz, že homeopatia je 

nefunkčná. 

 
Pamäť vody 
Názor, že voda má pamäť, bol prezentovaný francúzskym  homeopatom 

Jacques Benvenistom v roku 1988. Neštudoval štruktúru vody,  ale sa iba pokúsil 

ukázať, že voda môže udržať pamäť protilátok a iných štruktúr. Jeho výskum bol 

úplne zdiskreditovaný (Scrimgeour 2007). 

 

Výsledky iných autorov ukázali, že voda stráca pamäť za 50 fs”  

(10-15) sekundy (Cowan 2005).  

 

Nedávno, laureát Nobelovej ceny, Luc Montagnier dal nádej homeopatom, že 

DNA  rozriedená vo vode je schopná generovať rádio signály (Montagnier 2009).   

Ak by pamäť vody existovala, potom jej biologická dostupnosť by bola rovná 

nule. Ďalej, z farmakologického hľadiska, placebo môže mať účinok 10-40% 

vody. Takže, ak pacient užíva namiesto skutočného lieku (napr. na vysoký tlak) 

placebo, potom sa môže jeho zdravotný stav zhoršiť až dokonca do takej miery, 

že dostane infarkt myokardu alebo mozgovú porážku. 

 
Záver 
Predstava, že voda má pamäť, nie je nič iné, než ako zopakovanie 

Hahnemannovho názoru, že substancie môžu  prenášať ich “vittálnu esenciu” na 

iné substancie. Pamäť vody je daľšou fikciou homeopatie. Nie je založená na 



vede  a je extrémne nepravdepodobná. Z uvedeného nám vyplýva, že 

homeopatické produkty založené na pamäti vody môžu dokonca zhoršiť zdravie 

pacienta ak sú užívané namiesto konvenčných liekov. 
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