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I N S P I R A S J O N

Walk for homeopathy
med Anne Vervarcke

Tekst og bilder fra nettsiden http://annevervarcke.com/blog/ er
gjengitt og trykket med tillatelse fra Anne Vervarcke.

Walk for homeopathy startet i Nederland i oktober 2012, etterfulgt av vandring i 
Belgia, Tyskland, Storbritannia og Israel. Hver måned vandrer Anne Vervarcke i et nytt 
land. I juni er hun i Hellas, og vi har gleden av å ha henne i Skandinavia på sen-
sommeren. Den 24. august vil hun være i København.

I have a dream. Hver handling starter med en drøm, og alle drømmer ser urealistiske 
ut i starten. Hva jeg drømmer om og forestiller meg er at alle Homeopater vil innse at 
de er sanne helere som setter enormt med tid og krefter på å anskaffe seg kunnskap, 
å forbedre seg selv og gi tid og rom til sine pasienter, og derfor bør de ikke være 
marginalisert, men tvert imot fortjener de å bli æret for det.

Hver handling starter med en drøm, og alle drømmer 
ser urealistiske ut i starten.

.. Jeg skulle ønske at homeopater over hele verden ville innse at de er heldige som har 
kunnskap om et ekte behandlings system som er gunstig for menneskeheten, 
dyr, planter og alt på planeten. Dens gaver bør være tilgjengelig for alle, ettersom 
metoden er enkel og billig, samt sofistikerte og effektiv.

Ved å lese om min vandring.. ser jeg for meg at  homeopater innser at de 
alle deler samme formål: å hjelpe folk på en helhetlig måte, med respekt for 
naturen og naturens lover. Faktisk bør de dele dette med alle terapeuter og 
delta sammen med andre alternative behandlere og kommer ut i åpent rom 
sammen.

Ved å delta og dele erfaringer, ser jeg homeopater gjenvinne sin selvtillit, og 
gir folk den informasjonen de har behov for og en rett til å vite, demonstrerer 
deres fantastiske resultater, hevder frihet for alle å velge den behandlings- 
metoden de foretrekker, krever ren mat, vann og luft for helsen til alle 
mennesker, jorden og alle dets skapninger. 

I imagine. Jeg forestiller meg at homeopater vil innse hvor mange de er, og 
at det er en lengsel hos alle mennesker å være sunn i sinn og kropp, og å leve 
i fred med sine medmennesker med frihet til å uttrykke seg.

Jeg lar meg selv tenke stort mens jeg observerer de lokale tiltakene.. som 
sprer seg til større handlinger, blir en bølge av bevissthet, tenner en 
smittende entusiasme hos terapeuter og hos deres mange klienter; de 
kommer på gatene, og viser utallige kreative og positive handlinger. En 
bevegelse for alle som føler at de ønsker å bidra til en verden som er styrt av 
godhet, rettferdighet og skjønnhet.. Med aksjonen vår, Walk for homeopathy, 
vil vi vise yrket og publikum at homeopati virkelig er overalt. 
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Fra 8 til 15 oktober går Anne til Hahnemanns grav i Paris. Alle kan bli med 
henne og gå med henne. Merk datoene! Vi kan marsjere til Paris sammen.

Bilde øverst: Fra de første dagene Anne var i England. 

Bilde i midten: I Hahnemann house i Köthen møtte 
Anne homeopaten Jost Schulte. Med han tilbrakte hun 
tre dager hvor hun så tilsammen 12 av hans pasienter.

Nederste bilde: Anne deler ut sin andre donasjon på 
turen. Den går til Jeremy Sherr og prosjektet 
Homeopathy for Health in Africa.

Dream garden. ”Når jeg ser på de mange bildene av 
turen min i Israel, fortjener de av Michal Yakirs vakre 
hage en spesiell plass. Sjelden har jeg sett en hage 
som er så mye et uttrykk for sin skaper. Eller er det 
snarere at sjelden har en gartner lykkes så godt i å 
skape en fantastisk refleksjon av ham selv..”
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