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8. 
SYYSKUUTA 96-vuotiaana kuollut kuningatar 
Elisabet II uskoi vankkumattomasti homeo-
patiaan. Hänellä oli aina matkoilla mukanaan 
pieni nahkalaukku, joka sisälsi hämmentävän 
suuren määrän homeopaattisia valmisteita. 

Monelle skeptikolle tuo laukku symboloi kuninkaallista 
suojelua uskomushoidoille.

Kuningattaren elämää Yhdistyneessä Kuningas-
kunnassa ohjasi paljolti erilaiset perinteet ja silkka tai-
kausko. Hänelle ei esimerkiksi koskaan saanut tarjoilla 
neliömäisiä voileipiä, sillä vanhan perinteen mukaan jo-
kainen, joka tarjoaa kuninkaallisille teräväreunaista ruo-
kaa, yrittää kaataa Englannin valtaistuimen.

Tieto kuningattaren kuolemasta välitettiin myös 
kuninkaallisille mehiläisille. Mehiläistenhoitaja kie-
toi viiden Buckinghamin palatsin alueella ja kahden 
Clarence Housen alueella sijaitsevan mehiläispesän ym-
pärille mustat surunauhat. Samassa yhteydessä hän ko-
putti seremoniallisesti jokaista mehiläispesää ja lausui: 
”Valtiattarenne on kuollut, mutta älkää lähtekö pois. 
Valtiaanne tulee olemaan hyvä valtias.” Taikauskon 
mukaan mehiläispesän omistajan poismenosta kerto-
matta jättämisestä seuraisi ikäviä asioita: hunajan tuo-
tanto loppuisi tai mehiläiset hylkäisivät pesänsä tai jopa 
kuolisivat.

Kuningattaren usko ”vaihtoehtoiseen lääketieteeseen” 
kulki suvussa, sillä hänen isänsä Yrjö VI luotti niin voi-
makkaasti homeopatiaan, että jopa nimesi kilpahevosen-
sa homeopaattisen valmisteen mäkikuisman eli hyperi-
cumin mukaan. Kuningattaren puoliso prinssi Philip, jo-
ka yleensä oli skeptinen, käytti vuosia kuparista ranneko-
rua niveltulehduksen torjumiseksi. Kun heidän lapsensa 
prinsessa Anne lähti ratsastamaan, hän otti mukaansa 
homeopaattista arnicaa mahdollisen putoamisen ja mus-
telmien varalta.

Entä toinen lapsi, tuore kuningas, Charles III? Hänet 
on nähty kättelemässä istuttamiaan puita, puhumassa 
puille ja halaamassa puita. Hän on lobannut vuosikym-
meniä uskomushoitojen puolesta. Hän on mm. tukenut 
Gerson-terapiaa, jonka mukaan syöpäpotilaiden pitää 
välttää kemoterapiaa, juoda kasvismehuja ja ottaa perä-
ruiskeina kahvia. Charles on kertonut, että hoitaa leh-
miensä ja lampaittensa stressiä homeopatialla. Kolme 
vuotta sitten hän jopa ryhtyi homeopatiajärjestö Faculty 
of Homeopathyn suojelijaksi.

”Odotan innolla työskentelyä tiedekunnan jäsenten, 
ystävien ja kannattajien kanssa. Jatkamme tärkeää työ-

”VALTIATTARENNE ON KUOLLUT”
tämme: edistämme homeopatiaa niin julkisissa kuin am-
matillisissakin piireissä ja ylläpidämme tietoisuutta tästä 
lääketieteellisestä järjestelmästä”, Charles sanoi.

Good Thinking Societyn projektinjohtaja Michael 
Marshallin mielestä oli säädytöntä, että tuleva kunin-
gas käyttää huomattavaa julkista profiiliaan homeopati-
an edistämiseen. ”Vasta äskettäin homeopaatit väittivät 
pystyvänsä hoitamaan autismia ja kehottivat luopumaan 
rokotuksista. Jos prinssi Charles haluaa aidosti vaikuttaa 
positiivisesti sen kansan terveyteen, jota hän jonakin päi-
vänä hallitsee, hänen tulee vastustaa niitä. jotka tarjoavat 
vaarallisen harhaanjohtavia neuvoja sen sijaan, että tais-
telee heidän puolellaan.”

Kuningattaren kuoltua Faculty of Homeopathyn 
nettisivuilla julkaistiin surunvalittelu, jossa kiitettiin 
Elisabet II:ta mm. hänen pitkäjänteisestä tuestaan ho-
meopatialle. Homeopaatit ovat tietysti olleet ottamassa 
ansaitsematonta kunniaa siitä, että kuningatar eli lähes 
satavuotiaaksi.

Suomessa usko huuhaaseen hiipuu tiedebarometrien 
mukaan vuosi vuodelta. Usko homeopatiaan on kolmes-
sa viimeisimmässä mittauksessa ollut liki vapaassa pu-
dotuksessa. Sisäänlämpiävässä kuningasperheessä usko-
mukset tiedeyhteisön tunnustusta vailla oleviin oppeihin 
hiipuvat hitaammin. Uskomusten voimaa selittää osal-
taan se, että ne periytyvät vuosisatojen takaa.

Lontoon Towerissa pitää 1600-luvulla eläneen ku-
ningas Kaarle II:n aikoihin syntyneen legendan mukaan 
asua aina vähintään kuusi korppia tai muuten torni ro-
mahtaa ja koko kuningaskunta kaatuu. Jottei näin kävi-
si, linnuista pidetään nykyään hyvää huolta. Linnuilla on 
oma hoitajansa, korppimestari, jonka eräs tehtävä on lei-
kata linnuilta pala toisesta siivestä niin, etteivät ne pääse 
lentämään tiehensä.

Iso-Britannian kuninkaalliset ovat läheistä sukua 
Saksan kuninkaallisille, jotka kaikki käyttivät homeo-
patiaa. Eräs anekdootti kertoo Saksan kuninkaasta, joka 
tuli kuningatar Viktorian kruunajaisiin vuonna 1837 ja 
sairastui liiallisesta hemmottelusta. Koko seurueen täytyi 
kiirehtiä takaisin mantereelle saadakseen homeopaattista 
hoitoa. Pian sen jälkeen myös Britannian kuninkaallisis-
ta tuli homeopatian keksijän Hahnemannin järjestelmän 
kovia kannattajia.

Nyt jännitetään sitä, kumpi loppuu aikaisemmin: mo-
narkia vai usko homeopatiaan.
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