
Што е хомеопатија? 

Хомеопатијата (homeos-слично, phatos-
болка, патење) е природен научен метод кој се 
основа на принципот „Слично се лекува со 
слично“.  

Татко на хомеопатијата е Германецот Др. 
Самуел Ханемн (Christian Frie-
drich Samuel Hahnemann ,10 
April 1755 – 2 July 1843). Во 
периодот во кој тој живеел и 
работел терапевтските методи 
во медицината повеќе 
наликувале на техники за 
измачување отколку за 
исцелување, поради што тој 

многу почесто од практикување на медицина 
преведувал медицинска литература. При тоа 
вниманието му го привлекло еден дел од 
Трактат на Материја Медика на шкотскиот 
доктор на медицина и хемичар Вилијам Кулен 
(William Cullen ,15 April 1710 – 5 February 1790) 
кој меѓу другото објаснува за кининот и 
маларија. Во објаснувањето на Кулен како 
кининот ја лекува маларијата било потенцирано 
дека кининот ја лекува маларијата поради 
адстригентното дејствo. Др. Ханеман не 
верувал во тоа и рашил самиот неколку дена по 
ред да зема кинин и да го види неговиот 
ефектот. По неколку дневно земање на 
одредени дози на кинин, Др. Ханеман ги добил 
почетните симптоми на маларија: висока 
температура и треска. Врз основа на тоа 
искуство Др. Ханеман почнал да ја гради 
филозофијата на хомеопатијата дека доколку 
еден препарат се користи како лек за некое 
соодветно заболување, тогаш тој треба да ги 
предизвикува симптомите на таа болест даден 
на здрав човек во одредени токсични дози. Со 
своите соработници започнал да работи на 
докажување на неговата теорија, при тоа 
експериментирајќи со поголем број на 
препарати, делумно на себе, делумно на 
доброволци. 

 
Зошто хомеопатија? 

Хомеопатијата е природен научен метод 
кој има за цел да го урамнотежи човекот и да го 
подготви да може сам да се излечи. Делува на 
човекот како на целосно функционално битие. 
Во хомеопатијата болеста не се изделува од 
човекот. Таа е само дел од целата слика за 
човекот кој боледува од нејзе. Како резултат на 
тоа, многу често, при примање на 
хомеопатскиот препарат како нус појава 
исчезнуваат и други здравствени проблеми за 
кои човекот не ни побарал помош. 

Хомеопатијата нема несакани ефекти и 
контраиндикации. 

Хомеопатијата е комплементарна со 
секоја друга терапевтраска метода.  

 

Кој може да ја користи? 

Хомеопатијата може да се користи во 
секоја возраст.  

Најтопло се препорачува да се користи во текот 
на бременоста, бидејќи со третирање на 
проблемите кои се јавуваат кај мајката во овој 
период, се спречува или ублажува појавата на 
истите кај плодот во текот на неговиот живот.  

Се препорачува кај децата, кај кои и 
всушност најбрзо се гледа ефектот. 

Се препорачува за постарата возраст. Со 
правилното урамнотежување кое го овозможува 
хомеопатијата, староста станува благодет а не 
подвижна аптека. 

Се препорачува за подобрување на 
циклусот кај жените со болни менстуации, кај 
мажите за заштита на простата. 

Се препорачува кај сите физички и 
психички неурамнотежености. 

 

Како делува хомеопатијата? 

Хомеопатските препарати 
може да бидат од 
растително, минерално 
или животинско потекло. 
При тоа треба да се 
напомене дека 

хомеопатските препарати се во бескрајно мали 
дози, и во процесот на разредување 
поминуваат низ процес на динамизација. 
Хомеопатскит препарат делува така што ја 
пренесува вибрацијата односно иформацијата 
од препаратот, која во заболениот организам го 
буди системот на самоицелување. Точниот 
механизам на дејство е секогаш различен дури 
и со ист препарат бидејќи сомо организмот знае 
што му е потребно во тој момент за 
урамнотежување.  

 

Што ќе научам од овој курс? 

На Курсот за прва помош со хомеопатија 
ќе ги научите основните принципи на 
хомеопатијата и нејзината примена во случај на 
акутни заболувања. Ќе научите како да си 
помогнете на себе и на своите блиски.  

 

 
 

 



 

 

Др. Биљана Ѓуроска е доктор на медицина и 
сертифициран хомеопат. Првиот допир со хомеопатијата беше 
низ лично искуство. Впечатокот беше потполно позитивен и во 
текот на годините само растеше. Поради тоа се одлучи својата 
доедукација да ја продолжи во насока на природниот начин на 
исцелување и урамнотежување на организмот. Едукацијата по 
клиничка хомеопатија ја заврши на Медицинскиот факултет во 
Софија. Продолжи да се доедуцира и во полето на класичната 
хомеопатија под менторство на хомеопатот Хела Винкелмаер. Го 
заврши две и пол годишен on-line курс Wednesday with Sankaran 
каде се здоби со знаење  за Sensation Методот на Dr. Rajan 
Sankaran, еден од највисоко реномираните хомеопати на светско 
ниво.  Магистратурата ја спрема на Aegean University and 
International Academy of Classical Homeopathy кај George 
Vithoulkas. 

 

Контакт: 

dr.b.gjuroska@homeopatija.com.mk 
+38970674732 
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