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Homeopatia stimuleazå curiozitatea ¿i determinå
adresabilitatea unui numår tot mai mare de oameni,
aceasta datorându-se ¿i faptului cå medicina alopatå
a început så aibå efecte secundare nedorite, precum
¿i tot mai multe e¿ecuri

Din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea
medicul german Samuel Hahnemann, pårintele ho-
meopatiei, descoperå experimental cå unele sub-
stan¡e, dacå sunt administrate unui om sånåtos, pro-
duceau acelea¿i simptome pe care la omul bolnav
reu¿eau så le vindece.

Hahnemann a ajuns treptat la aceste concluzii ¿i
a fost precaut în a le face publice, astfel cå de la
prima substant¡å experimentalå ¿i pânå la publicarea
cår¡ii sale „Organon al artei de a vindeca“, în care
se enun¡a bazele teoretice ale homeopatiei, au trecut
circa 20 de ani.

Drumul urmat de Hahnemann a fost cu aproxi-
ma¡ie urmåtorul:

 experimentând pe el însu¿i, pe familia sa ¿i
pe unii elevi, numeroase substan¡e prezente
în naturå, a descoperit cå acestea provocau
anumite efecte, atât fizice, cât ¿i psihice

 simptomele observate de el corespundeau, în
ansamblul lor, celor întâlnite la bolnavi

 administrând, într-o anumitå formå de pre-
parare, substan¡a ale cårei efecte experimen-
tale erau asemånåtoare cu simptomele bol-
navului, se ob¡inea vindecarea

De exemplu:
 veninul de albine provoacå la o persoanå så-

nåtoaså o umflåturå ro¿ie care în¡eapå, usturå
¿i se calmeazå cu comprese reci

 un bolnav de urticarie ca urmare a unei in-
toxica¡ii, prezintå o umflaturå cu acelea¿i ca-
racteristici

 veninul de albine, administrat bolnavului, îl
va vindeca de urticaria cu aceste caracteristici,
oricare ar fi cauza ei

Descrierea efectelor fizice ¿i psihice ob¡inute prin
administrarea substan¡elor vegetale, animale ¿i mine-
rale experimentate de Hahnemann a constituit „Prima
materia medica homeopatica“, o adevåratå listå de
remedii (acesta este cuvântul care, în homeopatie,
se preferå celui de „medicament“) ce corespund în
acela¿i timp unor tipuri psihologice, fiecare cu o
individualitate preciså, chiar cu o personalitate pro-
prie.

În homeopatie deci, boala ca entitate de sine stå-
tåtoare nu existå, dar existå bolnavul ale cårui sim-
ptome corespund, în ansamblul lor, remediilor des-
crise în „materia medica“. În exemplul precedent,
urticaria nu este a¿adar o boalå, ci un simptom al lui
Apis (veninul de albine) dacå printre caracteristicile
cu care se manifestå sunt prezente calmarea cu apå
rece ¿i durerea în¡epåtoare ¿i usturåtoare.

Dacå înså în loc de durere prevaleazå, de exemplu,
pruritul ¿i senza¡ia de furnicåturi, remediul va fi
Urtica urens (urzica). Tot a¿a, o amigdalitå în care
durerea se manifestå pe partea stângå, agravatå de
båuturile calde, se va vindeca cu Lachesis, în timp
ce o amigdalitå cu manifeståri opuse (agravatå deci
de båuturile reci ¿i la care durerea începe pe dreapta)
se va vindeca cu Lycopodium.

În consecin¡å, „materia medica“ este baza terapiei
homeopatice ¿i instrumentul principal al medicului,
alåturi de capacitatea lui de observa¡ie.

Trebuie oricum ¡inut cont de faptul cå, dupå ce a
fost ales din aceastå primå parte remediul care se
potrive¿te cel mai bine cu simptomele manifestate,
trebuie neapårat consultat textul corespunzator din
„materia medica“, pentru a verifica exactitatea pro-
priei alegeri în contextul mai amplu al individului.
În teorie, intrårile din cadrul „materia medica“ ar
trebui så cuprindå toate tendin¡ele patologice spe-
cifice pacientului.
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Homeopatia, una dintre cele mai practicate
forme de medicinå neconven¡ionalå
Homeopathy, one of the most practiced forms of

unconventional medicine
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În realitate, aceasta nu se întâmplå întotdeauna
¿i e suficient så se poatå regåsi simptomele mai im-
portante sau cele care caracterizeazå individul în
acea fazå anume a bolii. Apoi, prescrierea reme-
diului se va putea schimba dacå ¿i simptomele se
vor modifica. În timp, se va învå¡a så se observe cel
mai bine toate simptomele lui obi¿nuite.

Între remediile indicate va trebui ales cel unic,
care se potrive¿te cazului nostru, adicå ale cårui
simptome coincid cu ale noastre în cea mai mare
måsurå. Pentru a face aceasta, trebuie eliminate
imediat remediile în care nu ne recunoa¿tem deloc;
dintre cele care råmân, alegerea se va face verificând
caracteristicile remediului în descrierea oferitå de
materia medica.

Diluate pânå la extreme, remediile homeopatice
sunt considerate în general nedåunåtoare ¿i lipsite
de efecte colaterale. În realitate nu e a¿a. Chiar dacå
prin dinamizare remediiile ¿i-au pierdut efectele co-
laterale ¿i nedorite, råmân totu¿i substan¡e cu pro-
prietå¡i medicinale în toatå regula.

Poate pårea inedit faptul ca un medicament poate
provoca simptome, în loc så vindece pur ¿i simplu,
înså remediul homeopatic este o „calitate energeticå“
¿i nu o substan¡å blocantå ¿i/sau inhibantå ca toate
medicamentele medicinei moderne.

Administrând Sulfur se provoacå „reac¡ia“
subiectului, nu se blocheazå eczema pruriginoaså
de care este afectat; acesta este motivul pentru care
medicamentul poate mari temporar numårul
veziculelor, poate face urina råu mirositoare, poate
provoca un episod diareic. În acest caz, pacientul
î¿i face griji, dar homeopatul ¿tie cå în curând pa-
cientul se va sim¡i mult mai bine.

Constantin Hering a fost un chirurg german în-
sårcinat de cåtre Ordinul medicilor din Germania så
discrediteze o datå pentru totdeauna homeopatia ¿i
så îl distrugå public pe Hahnemann. Con¿tiincios ¿i
sever, Hering s-a informat, a experimentat ¿i spre
surpriza celor din Ordinului medicilor, a apårat ho-
meopatia ¿i a invitat colegii så o studieze. I-a ilustrat
legile ¿i principiile ¿i a anun¡at cå el însu¿i era din
acel moment, un homeopat. A fost demis din ordin,
a emigrat în SUA unde a fondat Hering Institut ¿i a
scris „Materia Medica Guiding Simptoms“ în 10
volume, iar legea homeopatiei poartå numele såu,
¿i nu pe cel al lui Hahnemann. Remediile homeopate
disponibile sunt astfel dozate: 4CH, 5CH, 6CH, 7CH,
9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1000CH,
10000CH, 50000CH, 100000CH, 500000CH,
1000000CH. CH înseamnå centezimala hahnemannianå
¿i indicå faptul cå prepararea s-a fåcut dupå metoda
lui Hahnemann. Numerele indicå dinamizårile ¿i cu
cât este mai mare numårul, cu atât este mai mare

numårul de dinamizåri ale produsului devenind mai
energic, cu ac¡iune mai profundå ¿i durabilå.

Medicamentele pot fi sub formå lichidå, dizolvate
în apå ¿i/sau alcool, sau solidå, folosindu-se ca bazå
lactoza impregnatå cu medicamentul sub formå de
praf sau granule de diverse dimensiuni sau com-
primate.

Contrar unei concep¡ii larg råspândite, trata-
mentele homeopate nu agraveazå simptomele.
Totu¿i, unii pacien¡i au impresia cå boala de care
suferå se acutizeazå. În realitate, stimulând apårarea
imunitarå ¿i rearmonizând activitatea celularå,
remediul homeopat duce la o bulversare pe care
pacientul o percepe adesea ca fiind o intensificare a
simptomelor sale. La o observare atentå a simpto-
melor, se constatå cå acestea sunt diferite de cele
ale bolii respective în sine. În nici un caz adminis-
trarea tratamentului nu trebuie întreruptå. În plus,
este posibil ca medicul homeopat så prescrie o dilu¡ie
mai ridicatå. Dacå din întâmplare se înghite un tub
întreg nu se întâmplå nimic deosebit, pentru cå în
medicamentul homeopat conteazå energia ¿i nu
cantitatea. Nici un copil nu ar på¡i nimic.

Pu¡inå lume ¿tie cå Hahnemann este cel care a
inventat termenul de „alopatie“ pentru a diferen¡ia
medicina vremurilor sale de metodå terapeuticå pe
care tocmai o punea la punct. De atunci, cele douå
metode sunt în tabere adverse.

Medicina oficialå este o medicinå alopatå, ea
utilizând antiinflamatorii, antibiotice, antispastice,
antidepresive etc.

Homeopatia folose¿te „similarii“ pentru a stimula
activitatea imunitarå a organismului. Boala sau
maladia este o afectare a armoniei organismului care
se poate manifesta acut (brutal) sau cronic (lent ¿i/
sau îndelungat). Pentru medicul homeopat consul-
ta¡ia presupune cercetarea profundå ¿i minu¡ioaså a
motivelor acestor afectåri ¿i a istoricului såu.

Medicul homeopat poate trata o multitudine de
pacien¡i bolnavi, inclusiv pe cei cu boli genetice,
precizând înså cå nu poate face nimic pentru a
remedia tulburårile care au o origine strict geneticå.
În rela¡ia medic homeopat-boalå, trebuie subliniat
rolul foarte important al tratårii afec¡iunii ¿i så nu se
confunde cu termenul de vindecare a unei afec¡iuni.
Aceastå rela¡ie se aflå în centrul dezbaterilor care
opun medicina alopatå celei homeopate.

Trebuie precizat ca remediile homeopate trateazå,
dar nu pot vindeca afec¡iuni precum: cancer evolutiv,
tuberculozå bacilarå, insuficien¡å renalå cronicå.

Putem considera cå remediile homeopate con-
tribuie la prevenirea maladiilor grave dat fiind cå în
cazul cancerului, de exemplu, ajutå organismul så
func¡ioneze într-o stare cât mai apropiatå de cea de
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echilibru ideal. Principala menire a medicului homeopat
este aceea de a proceda astfel încât fiecare pacient så
poatå tråi fårå a fi afectat de boli grave prin reechilibrarea
apårårii imunitare naturale a organismului.

Desfå¿urarea unei consulta¡ii homeopate are un
caracter cu adevårat deosebit, revolu¡ionar, în con-
textul medical actual. Aceasta se bazeazå pe carac-
terul unitar al fiin¡ei umane ¿i este contrarå tendin¡ei

de fragmentare a actului medical în diverse specia-
lizåri. Fiin¡a umanå este privitå în ansamblul såu –
fizic, psihic, cultural ¿i istoric. Cel mai simplu este
så spunem cå homeopatia este o medicinå a per-
soanei, ceea ce va permite ulterior individualizarea
tratamentului, adoptându-l pe cel care se potrive¿te
cel mai bine fiecårui pacient în parte, în func¡ie de
simptomele ¿i de istoricul såu.
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