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INA-laboro dum In ter na cia
Fe sti valo en Kiel (Ger ma nio)

Dum la fama In ter na cia Fe sti va lo (27a de de cem bro øis 3a de ja nua ro 2004), kiu ha -
vis sian du de kan ju bi le on, INA estis re pre zen ti ta per la du vic pre zi dan toj Kees Ruig
kaj Ha rald Schi cke. Schi cke pre zen tis du pre le gojn. Unu pri ko rea gin sen go (foto su -
pre) kune kun sia ed zi no Song Je ong-ok, alia pri la di fe ren co in ter na tur ku ra ca do kaj 
ok ci den ta uni ver si ta ta me di ci no.

Pro la æee sto de la duo na estra ro de INA kaj plu raj mem broj, INA ha vis kva zaý per -
ma nen tan estrar kun si don.
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Kun la bo ro
in ter AIS kaj

INA
Aka de mio In ter na cia de la Scien coj en
San Ma ri no kaj INA de ci dis pri kun la bo -
ro. INA fa riø is sub ten an to-partnero por la 
pro jek to de Li be ra Eu ro pia Uni ver si ta to
Ke le man tia en Ko mar no, Slovakio.

La pre zi dan to de
INA, D-ro Pu ra -
mo Chong, kaj
vic pre zi dan to
Ha rald Schi cke
fa riø is mem broj
de AIS.

Schi cke el la bo ris 
pla non por la

estab li go de In sti tu to pri Al ter na ti va Me -
di ci no en la ka dro de la Dia lo go de Kul -
tur oj.

Tie oni in stru os kaj es plo ros pri po pol aj
kaj na tur ku ra caj me to doj de mul taj land -
oj. Fak te æie ajn ek zi stas spe ci fa ku ra ca -
do, kiu apar te nas al la kul tu ro de la
re spek ti va lan do.

Laý la sta tu to de INA ni de zi ras in for mi
pri la di ver saj po pol aj kaj na tur ku ra caj
me to doj. Tial la pro jek to de la Li be ra Uni -
ver si ta to per fek te kon gru as kun la sta tu -
to de INA.

La urbo Ko mar no si tu as am baýflan ke de 
la ri ve ro Da nu bo. De post la unua mond -

mi li to øi estas di vi ta al du part oj, unu
slo va ka, la alia hun ga ra.

La uni ver si ta to estos fon di ta je la cen tra
Eýro pa Pla co en la koro de la pi to res ka
slo va ka par to de la urbo.

AIS la in ter re to: www.ais-sanmarino.org

Faka Agado
Ha rald Schi cke stu dis ko re an aku punk -
tu ron Saam dum kvar se majnoj en la kli -
ni ko de D-ro Pu ra mo Chong en Koreio.
Schi cke pre le gis pri la si tua cio de na tur -
ku ra ca do en Eýropo. Ape ris unu gran da
ar ti ko lo en taga ga ze to, du en fa kaj re vu -
oj kaj in terv juo en la ger ma na fako de
Ra dio Ko reio In ter acia. Æiuj men ci is Es -
pe ran ton. Schi cke nun dis va sti gos Saam 
en la ger man ling va par to de Eýropo.

La emblemo de Komarno

Komuna manøo kun ¼urnalisto en fiþ-
restoracio apud la kliniko de D-ro Chong

Germanlingva intervjuo de Radio Koreio
Internacia en la kliniko de D-ro Chong



Medicinistoj
deturnas sin de 
la homeopatio

Æiam mal pli da me di ci nist oj mon tras in -
ter eson pri ho meo pa tio. La nom bro da
mem broj de la me di ci ni sta aso cio pri ho -
meo pa tio (VHAN) mal kres kis de 443 fin e 
de 1993 øis 262 nun. Kvan kam æiam
mal pli da ho meo pa ti aj me di ci nist oj prak -
ti kas, la nom bro de pa cien toj kontraýe
kres kas.

Laý la ne der lan da re vuo “Ge zond heids -
nie uws” (Sa nec no va¼oj) kiu sin oku pas
pri na tur ku ra caj me to doj, la nom bro de
me di ci nist oj kiuj sek vis al do nan stu da -
don pri ho meo pa tio, mal kres kis dum la
la staj dek ja roj je 90%! En sep tem bro
2002 13 me di ci nist oj ko men cis sian ho -
meo pa ti an stu da don, en 1992 ili estis pli
ol 100! Sam tem pe pli kaj pli da ne der lan -
da noj vi zi tas na tur ku ra ci stojn, ho meo pa -
tojn, aku punk tu ri stojn aý or to mo le ku lajn
me di ci nist ojn. Ek zi stas tie aten do li stoj.
La kaýzo estas duo pa.

La sep ja ra uni ver si ta ta me di ci na stu da -
do ne en ha vas fa kojn kiel ho meo pa tion
kaj aku punk tu ron. La tiea eto so estas
kon traýnaturkuraca. Tia kul tu ro tre mal -
fa vo ra por interesiøantaj stu den toj. “Na -
tur ku ra ca do estas kvazaý el alia mon do” 
kon klu das Stan van Eck de Ge zon heids -
nie uws.

Ek ster lan de la si tua cio estas tute di fe -
ren ca. Du trio noj de la uso naj uni ver si ta -
toj in stru as i. a. aku punk tu ron,

ho meo pa tion kaj plan to te ra pion. Ili apar -
te nas al la nor ma la in stru pro gra mo de
æiu me di ci na stu den to. Eæ se li estas
kon traý tiaj te ra pioj, li de vas al me naý scii 
pri kio li pa ro las.

Estas kon traýs cien ce diri “Ho meo pa tio
ne efi kas”, se vi ne ko nas la teo ri an fun -
de de øi.

Kon sek ven ce æiam mal pli da me di ci nist -
oj en Ne der lan do ku raøas mon tri sian in -
ter eson pri na tur ku ra ca do pu bli ke. Ili
ti mas sti miøon de ko le goj.

Tra du ki ta de Kees RUIG el la ga ze to Het
Pa rool.

Ri mar ko de la tradu kin to: jen pru vo pri la
ek zi stu ti lo de aso cioj kiel INA.
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D-ro Samuel Hahnemann, la iniciatinto de la
homeopatio (1790), 1755-1843



Abe loj kaj abe laj pro duk toj
(la dua par to) de Rosa Ebel, Kre feld, Ger ma nio

Mie lo, øi aj kon si sti gaj sub stan coj kaj ili aj efi ko

Un uti pa ma nøa¼o de la homo, kio ne
estas ra ra¼o en la nun tem po, kaý zas
man ko-funkciojn en la or ga nis mo. Nu -
tra¼-sciencistoj kon si las va riajn
manøa¼ojn, kiuj li ve ras al la kor po en su -
fiæa kvan to di ver sajn mi ne ra la¼ ojn, vit -
amin ojn, pro tei non kaj kar bo najn
hi drok si dojn. En la mie lo oni øis nun kon -
sta tis jam pli ol 180 na tur ajn sub stan -
cojn, dank’ al kiuj øi estas vera „vig li ga¼o“

in ter la ce te raj manøa¼oj. Tial in das la
ri gar do en la in ter non de la mie lo, por ko -
na tiøi kun øia en ha vo. 

Su ke ro

La mie lo en ha vas in ter 35% kaj 40% da
fruk to za kaj in ter 30% kaj 35% da glu ko -
za su ke ro. Krom tio en øi estas pre zen taj
plu raj ali aj su ker spe coj kiel, ek zem ple,
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Jen la nutra¼o por bongusta mielo (botanika øardeno de Krefeld)



mal to zo, sa ka ro zo kaj si mi laj. La mie loj
de kam pa raj flo roj en ha vas øis 80% da
su ke ro, tio fa ras ilin mil de do læaj. La ar -
ba raj mie loj gu stas pli akre kaj iom pli
spi ce, æar ilia su ke ren ha vo estas nur
60%.

Akvo

Ankaý akvo estas kon si sti ga par to de la
mie lo kaj de pen de de la miel spe co atin -
gas de 15% øis 20% de øia en ha vo. Pli
gran da kvan to da akvo ate stas pri la mal -
bo na kva li to de la mie lo kaj po vas kaýzi
øian fer men ta don.

Mi ne ral a¼oj kaj oligoele men toj

Cl, K, Ca, Cu, Mg, Na, P, Si, S, si li ka aci -
do - estas kon si sti gaj mi ne ra la¼ oj de la
mie lo. El oligoele men toj en men ci in da
kvan to æee stas Cr, Fe, J, Mn. Man ko de
tiuj ele men toj en la kor po kaý zas gra vajn 
ma la kor diøojn en la funk cia do de la or -
ga nis mo, ek zem ple, de abun da ha ro-el -
fa la do, funk cio-reduktiøo de di ver saj
or gan oj øis ple na sen for tiøo. 

Vit amin oj

Krom mi ne ra la¼ oj kaj oligoele men toj la
mie lo en ha vas vit amin ojn de gru po B:

• B1 (tia mi no)

• B2 (ri bo fla vi no) kaj

• B6 (pi ro dok si no).

Tiuj tri vit amin oj lu das esen can ro lon æe
mul taj me ta bo laj pro ce soj. La ri bo fla vi no
al do ne sub te nas la spi ra don de la kor -
poæe loj kaj sti mu las la kres ka don. Pe rok -
si non la kor po be zo nas æe la san go-
pro duk ta do.

La C-vitamino (as kor bi na aci do) æee stas
en la mie lo nur en tre mal gran da kvan to,
tial oni pre fe ru kom pen si la C-vitamin-
be zo non per ali aj pro duk toj, ekz. el ver -
da pa pri ko aý ci tru saj fruk toj. En etaj
kvan toj la mie lo en ha vas an kaý ali ajn vit -
amin ajn aci dojn: pan to te na tan, ni ko ti na -
tan, fo la tan. Tiuj vit amin oj æiuj estas
ak vo-sol ve blaj kaj lum-sentemaj (sen si -
vaj).

Kon traýe al la ali aj abe laj pro duk toj la
mie lo ne en ha vas oleo-solveblajn vit -

amin ojn A, D, E kaj K.

En zi moj

En zi moj (fer men toj) estas sub stan coj,
kiujn la abe loj al do nas al la mie lo, kaj kiuj 
trans for mas su ke rojn de kom pli kaj for -
moj je su ke roj de pli sim plaj for moj - tiujn
la or ga nis mo po vas fa ci le uti li gi. En zi moj
do kaýzas la mul te con de su ker spe coj
en la mie lo. Æe fer men ta tran sfor miøo de 
la su ke roj ape ras an kaý an ti bak te ri aj
sub stan coj, kiuj eb li gas daýran kon ser -
viøon de la mie lo kaj mil di gan efi kon æe
in fek tiøo de la bron koj.
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In hi bi noj

In hi bi noj estas sub stan coj, kiuj en ligo
kun en zi moj efi kas si mi le al an ti bio ti koj:
ili øenas la kres ka don de bak te rioj kaj de
ali aj mi kroor ga nis moj. El la jam ko na taj
in hi bi noj estas men ci in daj fla vonoi doj,
kiuj do nas al la mie lo la fla van ko lo ron.
Last ja raj es plo roj pri fla vonoi doj per me -
sas es pe ron, ke ili pre ven tas kan ce ran
mal sa niøon.

Ami noa ci doj

Ami noa ci doj de 14 spe coj, in ter ili øis
85% da pro li no, zor gas en la or ga nis mo
pri la re pro duk ta do de pro tei no kaj de
ruøaj san go-globetoj.

Aci doj

Mul taj or ga ni kaj aci doj, ek zem ple la for -
mi ka ta, po ma ta, bu te ra ta, suk ce na ta,
lak ta ta, vi na gra kaj plu raj ali aj an kaý tro -
viøas en la mie lo. Kune kun la po le no ili
sti mu las ape ti ton kaj di ge sta don.

Po le no

De pen de de la nek tar ko lek ta re gio no kaj
di ver se co de flo roj, la po le no nom bras
en la mie lo de kel kaj spe coj øis plu raj
cen toj. Øi æee stas nur en flor de ve naj
mie loj, sed ne en la ar ba raj. Same kiel la
aci doj øi sti mu las la di ge sta don.

Aro maj sub stan coj

Ili de ve nas de ete raj plan taj ole oj, ha vas
ties aro mon kaj gu ston kaj re spon de cas
pri la aro ma kaj gu sta riæe co de di ver saj
miel spe coj.

Tiu estas nur mal gran da ek zem plo pri la
en ha vo kaj efi ko de mie laj sub stan coj.
Pri la di ver se co de miel spe coj kaj ili aj
spe cia laj ku ra caj efi koj legu en la daýri -
ga par to de mia ar ti ko lo.

Æu ling vo-saniga te ra pio
apar te nas al na tur ku ra ca aý al
okcidenta me di ci no?

Mi estas laý la pro fe sio ling vo-saniga pe -
da go go. Tio estas kom pa re bla al lo go pe -
di sto, kies pro fe sia oku po en mul taj
land oj estas ko na ta. Mi okupiøas pri ling -
vaj per tur ba¼oj de ho moj, kiuj su fe ras aý
nur pro øi aý ankaý de ali aj kor paj mal sa -
noj, ekz. apo plek sio, mal sa noj de la
gorøo, nazo, ore loj, den toj, mak zel oj aý
mal sa noj sek van taj han di ka pojn. Kelk fo -
je la kor paj mal sa noj ma la pe ras kaj post -
la sas ling van (pa ro lan) mal sa non.

Kiel es cep to la me to do de nur par ta
re sa ni go uzas fi zi kajn ri me dojn por in flui
la ling vajn kap ab lojn. Ek zem ple, se voæ -
kor do estas pa ra li zi ta, la funk ci-ebleco
estas kon ser va ta per elek tra sti mu la do.
Sed la tipa kaj æefa me to do de la in fluo
estas pe da go gio-psikologia aga do.
Mem kom pre ne ble tia aga do apar te nas
ankaý al na tur- aý estab li ta ku ra ca do. La 
di fe ren co kon si stas en la gra do de la pe -
da go gio-psikologia aga do en mia pro fe -
sio. Tiu trajto estas tro ve bla ankaý en
ali aj ku ra co hel paj pro fe sioj: ku rac gim na -
sti ko, la bor te ra pio, die ti ko, psi ko lo gia te -
ra pio. 

Tial, laý mia opi nio, mia fako apar te nas
nek al la unua, nek al la alia me di ci no,
sed estas re la ti ve mem sta ra. Malgraý tio 
la ak tua la pens ma nie ro, eks pli ki la mal -
sa nojn kaj ili ajn kaýzojn, ofte ve nas de la
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estab li ta me di ci no. Tio ne ne pre de vas
æiam re sti la sama, æu ne?

Hans Bernd As hau er-Jerzimbeck
Lü ne bur ger Weg 3, 40468 Düs sel dorf
Ger ma nio, Jer zim@gmx.info

De niaj mem broj kaj legantoj
Urba abel bre da do en
Ne der lan do

Ka raj sa mi dea noj.
Dank on pro la sen do de la re vue to INA.
Øi estas in ter esa. Le gan te la ar ti ko lon pri 
abe loj mi re me mo ris pri mia so me ra fe -
ria do en Ne der lan do. Pere de Pa spor ta
Ser vo mi loøs æe Es pe ran to-paro en la
urbo Voor burg (antaýurbo de Den Haag. 
Ili ha vas abe lojn en la eta urba øardeno.
Kiel do na co mi ri ce vis 2 ujojn de mie lo el
la hom den sa Ho lan do. Æu vi aýdis pri tiu
abe li sto? Li nomiøas Ger ard Me zen berg, 
gj.me zen berg@xs4all.nl

Ko rajn sa lu tojn al vi de

Wim Post hu ma, Sol dat ga tan 40 
S 723 45 Vä ste rås (110 km okc de Stok -
hol mo) Sve dio 
te le fo no/fak so: + (46 0)21 133 529 
E-poþto: wim.post hu ma@es pe ran to.se

La li bro de d-ro Pu ra mo pri
Sa-am

Ka raj sa mi dea noj! 
Ko ran dank on al Vi pro la bul te no INA
(ok to bro 2003). Mul taj miaj ko na tu loj ler -
nis la æi nan aku punk tu ron, sed d-ro Pu -
ra mo Chong estas mi rin de pli bona. Lia

me to do tre in ter esas min. Eble iam mi
suk ce sos aæe ti por mi lian li bron pri
Sa-am. Dio benu kaj hel pu al ni æiuj! 
Kun ko raj sa lu toj el Esto nio

E. Lob ja kas, P/K-52, 
203170 HAAPSALU, Esto nio

Kun la bo ro de UMEA kaj INA

Esti ma ta s-ino Rosa!
Via sen da¼o bo nor de al ve nis. Dan ke gon. 
Kun in ter eso mi tra le gis la re vu on de via
aso cio. Pre ci pe øojigis min la fak to, ke
niaj du aso cioj - INA kaj UMEA - en
eston to ak ti ve kun la bo ros kaj or gani zos
ko mu najn kon fe ren cojn. Kiel pro me sin te
mi sen das al vi la Kon fe ren can li bron de
la pa sin ta 14-a IMEK en Ru ma nio.

De zi ran te æion bo nan, ankoraý foje mi
dan kas vian af ab le con, el ko re sa lu tas
vin, via 
Ist van Bu da ha zy
bd. Da cia 99 bl. D2 ap.24 
3700 Ora dea, Ru ma nio
bha zy@rdslink.ro 

Nova mem bro el Ru ma nio

Esti ma taj!
Var man dank on por via sen da¼o: INA,
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Ok to bro 2003. En via re vue to mi tro vis
in ter esajn le ga¼ ojn. Mi in for mas Vin, ke
mi estas I. M. de UEA, L.D. kaj FD por
me di ci no en Ru ma nio ekde 1970j., dank’ 
al fon da¼o Za nu to, æar mi loøas en ne pa -
gi po va lan do. Kro me tio mi estas ankaý
Lan da De le gi to de UMEA en Ru ma nio.

Ri la te al nia po res pe ran ti sta aga do ni in -
for mas Vin, ke mi estas kun la bo ran to al
nia Me di ci na In ter na cia Re vuo kaj al nia
es pe rant ling va re vue to en Ru ma nio:
BAZARO. Mi pu bli kas re gu le ko mu ni ka¼ -
ojn pri me di ci naj te moj. Ne lon ge pe tis
min kun la bo ri ankaý la Scien ca Re vuo.
Pro mia aga do mi gajnis en 1984 la Schi -
no da-Premion.

Mi vo lon te kun la bo rus ankaý kun via INA 
kaj mi mem briø us, sed mi ne po vas pagi
la ko ti zon. Ta men mi estos dan ke ma al
Vi, se sen dus vian re vue ton, æar in ter -
esas min la na tur ku ra ca do, kiun mi apli -
kis en mia me di ci na prak ti ko. Mi de zi ras
al Vi suk ce san aga don, agra blan Krist -
nas kon kaj fe liæ an 2004 no van ja ron! El -
ko re sa lu tas Vin

D-ro Gábor Lázár
str. Ste fan cel Mare 26/a 
4055 Co vas na, Ru ma nio

Fa kaj Es pe ran to-gazetoj

Ka raj, mi dan kas pro la INA-gazeto de
ok to bro 2003 kun la de man do æu øi ape -
ra das re gu le? Kiom da ko stus la abo no
por tuta jaro?

Mi æiam øojas aki ri de iu fako (na tur ku ra -
ca do) ek zemp le ron por mon tri al la ek -
ste ra mon do, kiel funk ci as kaj taýgas
Es pe ran to an kaý por di ver saj fa koj,
scien coj ktp.

Ankaý dum pre zen ta doj tre gra vas havi
freþ da tajn ga ze tojn por kon vin ki ho mojn.

Pro tio mi ko re ge dan kas al vi pro via in -
for ma ti va kaj be la spek ta ga ze to. Kore
via ami ko el Elb-sablo-þton-montaro
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Viaj kon tri bu oj dezirataj

Por nia INA-revueto ni pe tas vi ajn kon -
tri bu ojn. Nia de zi ro estas, ke la re vue to
kres ku! Tio ne eblas sen via hel po.

Se vi estas pa cien to, skri bu pri viaj
sper toj, se vi estas ku ra ci sto, skri bu,
kiel vi apli kas na tur ku rac adon.

N-ro 2 ape ros en apri lo, la 52-paøa
kon gre sa n-ro 3 je UK en Pe ki no.

INA estas la ofi cia la or ga no de In ter na -
cia Na tur ku ra ca Aso cio

El do ne jo: MZ-Verlag Ltd.
School brink 12, D-27383 Schee ßel,
Ger ma nio. Rete: info@mz-verlag.de
www.mz-verlag.de

Æef re dak to ro: Ha rald Schi cke

Adre so de INA:
D-ro Pu ra mo Chong
Kwang my ong-2dong 50-5
Kwang my ong-shi
Ky ong gi-do - 423-012, Ko reio

Adre so por ko re spon da do:
Rosa Ebel, Schmie destr. 99,
47809 Kre feld, Ger ma nio



Nor bert Kar be, Dr.-Ot to-Nuschke-Str. 12 
01796 Pir na, Ger ma nio

Pa ro li gaj se mi na roj en Æe¶io

Bo nan ta gon, esti ma taj. Ko ran dank on
por Via broþu re to!

Nia fa mi lia ... pen sio no, kie oka za das du -
fo je jare pa ro li gaj se mi na rioj de Es pe -
ran to jam tra di ci aj. La eston ta 18-a
oka zos 14-21.04.04. Pre zo estas tre fa -
vo ra: kom ple ta pri zor go (man øo, lito) 10
Eu roj tage. 75 km nord orien te de Pra go. 
Cer te estus kon ve na via pre le go pri na -
tur me di ci no. Sa mi dea ne

D-ro Jo sef Hra dil, Druz stevni 1161
295 01 Mni cho vo Hra di ste, Æe¶io
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