Motto:
Singura misiune a medicului
este sã vindece rapid,
cu blândeþe ºi definitiv.
S. Hahnemann  Organon
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CUVÂNT ÎNAINTE
Suferinþa, fie ea fizicã sau moralã, este parte
integrantã din existenþa terestrã. ªi nu e om care
sã fi fost scutit de ea Se pare cã, într-o anumitã
mãsurã mãcar, ea ne ajutã sã evoluãm. Dar dacã
depãºeºte anumite limite de intensitate sau timp,
ea ne încetineºte urcuºul, ne leagã aripile. ªi
atunci trebuie sã cãutãm Sã cãutãm cãi de a ieºi
din impas.
Unii aleg sã meargã la un medic care îi consultã
în 10-15 minute  îi ascultã cu stetoscopul, se uitã
în gât, le palpeazã abdomenul, le face o
electrocardiogramã sau o radiografie etc. În final
le spune: ai boala X ºi le scrie o reþetã cu 4-5
feluri de tablete sau fiole pe care el le indicã, de
obicei, tuturor pacienþilor cu boala respectivã,
pentru cã aºa a învãþat în ºcoala medicalã. Iatã
calea comodã. Nu neapãrat simplã, dar oricum
mai comodã. Pentru cei care o aleg e relativ uºor:
fac tratamentul dupã schema pe care le-a indicato medicul, mai þin eventual ºi un pic de regim...
Dar nu-ºi pun prea multe întrebãri ºi toatã
responsabilitatea cade pe umerii medicului.
Dar poate cã boala nu e un lucru atât de
simplu Ne-am întrebat vreodatã de ce apare?
Poate cã ea are un anumit rol în viaþa noastrã ºi
nu e o nenorocire care ne loveºte din senin.
Poate cã e un semn, o lecþie sau o încercare
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menitã sã ne cãleascã spiritul, chiar cu preþul
suferinþei fizice.
Am stat vreodatã sã privim în urmã la bolile
noastre sau ale copiilor noºtri ºi sã ne întrebãm
de ce o boalã mai simplã, de exemplu o eczemã
care a dispãrut dupã ce am folosit unguentele
prescrise de dermatolog, e urmatã dupã un anumit
timp de o boalã mai gravã, de un ulcer gastric, de
exemplu, sau de un astm? Sã fie doar o
coincidenþã?! Am stat sã ne gândim cã ficatul
bolnav, de exemplu, nu existã într-un organism
perfect sãnãtos ºi cã toate organele noastre sunt
într-o foarte strânsã legãturã? Cã suntem un întreg
ºi, în acelaºi timp, o fãrâmã dintr-un tot mai mare
 Universul  cu care suntem într-o foarte strânsã
interacþiune? Cã omul e mai mult decât o maºinãrie
performantã, e mai mult decât suma pieselor
sale? Ne-am întrebat de ce sub un anumit stres o
anumitã persoanã se îmbolnãveºte ºi o alta nu?
De ce se îmbolnãveºte un anumit organ ºi nu altul?
Iatã numai câteva dintre întrebãrile pe care noi,
ca medici, ni le-am pus încã de la începutul carierei
noastre. ªi rãspunsurile pe care medicina clasicã
ni le dãdea nu erau întotdeauna satisfãcãtoare.
Atunci am început sã cãutãm. Sã cãutãm alte cãi,
alte rãspunsuri  pentru noi ºi pentru pacienþii
noºtri. Aºa am descoperit o cale mai complicatã,
dar atât de logicã, frumoasã ºi aproape de Naturã
 medicina holisticã. Am încercat mai multe dintre
ramurile acesteia: fitoterapia, acupunctura,
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meloterapia, cromoterapia Dar calea pe care neam ales-o conform principiului similitudinii a fost
HOMEOPATIA  medicina blândã, care se ocupã
nu numai de corpul omului, ci ºi de gândurile ºi
emoþiile sale, de relaþia lui cu Universul. Medicina
în care cauþi ºi tratezi OMUL ÎNTREG, nu doar
boala sa ca o entitate aparte.
În homeopatie, caracteristicile individuale ale
pacientului sunt mai importante pentru medic în
gãsirea tratamentului decât numele bolii; pentru
cã el nu trateazã o boalã abstractã, ci un om
concret, cu durerile lui, cu emoþiile lui ºi cu viziunea
lui asupra lumii Zece pacienþi cu acelaºi
diagnostic clasic (astm bronºic, de exemplu), în
funcþie de caracteristicile personale, pot primi zece
remedii homeopatice diferite, având în vedere cã
fiecare are astmul sãu. Omul nu trãieºte în vid. El
este în legãturã permanentã cu mediul,
interacþioneazã cu el ºi se îmbolnãveºte împreunã
cu el. De aceea, pentru alegerea remediului
homeopatic medicul þine seama nu doar de factorii
care acþioneazã asupra pacientului sãu, ci ºi de
modul în care acesta reacþioneazã la ei, deoarece
reacþia diferã de la om la om.
Aceste lucruri ºi multe altele le-am aflat pe
mãsurã ce am aprofundat studiul homeopatiei.
Alegerea cãii fusese doar primul pas, cãruia i-au
urmat ani de studiu asiduu. De-a lungul timpului
am avut mulþi profesori. Am urmat cursurile de
competenþã în homeopatie cu o duratã de 3 ani,
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organizate de Centrul Naþional de Pregãtire
Postuniversitarã a medicilor ºi farmaciºtilor din
Bucureºti ºi susþinute de personalitãþi ale
homeopatiei româneºti. Toþi ne-au împãrtãºit din
cunoºtinþele ºi experienþa lor ºi le suntem extem
de recunoscãtoare. Dar cel care ne-a învãþat mai
mult decât ºtiinþa, adevãrata artã a homeopatiei,
este George Vithoulkas, unul din marii homeopaþi
contemporani. Întâlnirea cu acest minunat om ºi
homeopat a fost o revelaþie, iar cei patru ani în
care am avut privilegiul de a studia la International
Academy of Classical Homeopathy din Grecia pe
care el o conduce, ne-au schimbat ca oameni ºi
ca profesioniºti ai medicinei. Suntem mândre ºi
ne socotim extrem de norocoase cã ne putem
numãra printre studenþii sãi.
Cãrticica aceasta este scrisã în lumina
cunoºtinþelor acumulate de-a lungul anilor de
studiu ºi practicã. Ea conþine informaþii de bazã ºi
se adreseazã în primul rând pacienþilor noºtri ºi
celor care se trateazã la colegii noºtri, în dorinþa
de a rãspunde multelor întrebãri ce se nasc în
timpul tratamentului homeopatic, deoarece el este
atât de diferit de ceea ce se înþelege, de obicei,
printr-o consultaþie medicalã ºi printr-un tratament
medical. Mulþi se trateazã la homeopat, neºtiind
prea multe despre aceastã metodã, neºtiind cã
homeopatia este o ºtiinþã profundã despre
sãnãtate, o ºtiinþã despre capacitatea de a trãi în
armonie cu lumea ºi cu tine însuþi.
9
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Nu avem pretenþia de a fi inventat noi ceva, cãci
în homeopatie teoriile nu se schimbã, ca în
medicina clasicã. Aceleaºi legi formulate acum
douã sute de ani sunt valabile ºi astãzi. Am vrut
doar sã oferim celor care cautã ceva din ceea ce
noi am învãþat de la profesorii noºtri sau din proprie
experienþã, pentru a-ºi putea face o imagine cât
mai clarã despre homeopatie. Cãci cunoaºterea
înseamnã putere.
Cartea se adreseazã în egalã mãsurã ºi
medicilor ºi studenþilor mediciniºti care abia acum
iau contact cu aceastã minunatã ºtiinþã ºi artã a
sãnãtãþii, atât de diferitã de ceea ce au învãþat în
timpul facultãþii, dar care le poate aduce atât de
multe satisfacþii profesionale.
Profesorul Vithoulkas spune cã homeopatia, ce
poate pune capãt atâtor suferinþe, este o cale pe
care trebuie sã o meriþi. Numai un om înþelept ºi
înþelegãtor va alege homeopatia. Celui ce are i se
va da Sã încercãm deci sã o meritãm.
Pentru mulþi care cautã, cartea aceasta poate
însemna primul pas.
Dar sã începem
Autorii
Bucuresti, octombrie 2003
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MEDICINA HOLISTICÃ
În ultimele decenii tot mai mulþi oameni au fost
dezamãgiþi de medicina actualã care, pe mãsurã
ce s-au fãcut tot mai multe descoperiri, s-a
dezumanizat tot mai mult. În speranþa descifrãrii
misterului vieþii, cercetãtorii s-au aplecat asupra
materiei, asupra studiului organelor, þesuturilor,
celulelor, apoi moleculelor ºi altor structuri din
ce în ce mai mici, uitând cel mai adesea cã ele
sunt o pãrticicã dintr-un întreg, dintr-o fiinþã
capabilã de gândire, voinþã, sentimente ªi
atunci oamenii au simþit nevoia sã îºi recapete
identitatea, sã-ºi reia ºi sã-ºi întãreascã legãtura
cu rãdãcinile, cu Natura care ne-a creat ºi care,
ori de câte ori ne întoarcem la ea, ne strânge la
piept ca o mamã iubitoare, ne hrãneºte ºi ne
vindecã
Nimeni nu neagã importanþa medicinei clasice.
Sunt atâtea cazuri în care numai ea poate salva
vieþi  ºi aici ne referim în special la accidentele
grave ºi urgenþele majore, la unele malformaþii,
precum ºi la boli grave aflate în stadiu avansat,
în care au avut loc deja modificãri mari la nivelul
structurii unor organe vitale ºi care pentru
corectare prin mijloace naturale ar necesita un
timp mult mai lung decât cel pe care îl are, de
11
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obicei, medicul la dispoziþie. Însã, aceastã
medicinã care s-a dovedit salvatoare în multe
cazuri, din pãcate, de multe ori ne trateazã cu
rãcealã, ca pe niºte obiecte, lucru care se
repercuteazã asupra efectelor tratamentului
Aºa cã ne-am îndreptat cãtre medicina
alternativã  medicina holisticã (de la grecescul
holos = întreg).
Medicina holisticã este un mod de abordare
a problemei sãnãtãþii ºi bolii cu totul diferit de
cel clasic. Ea era aplicatã încã de pe vremea lui
Hipocrate, dar de-a lungul veacurilor a intrat întrun con de umbrã ºi abia în ultimele decenii a
fost redescoperitã, la ora actualã fiind din ce în
ce mai apreciatã, atât de cãtre medici cât ºi de
cãtre pacienþi, datoritã rezultatelor sale.
În concepþia holisticã omul este privit ca
un TOT, ca un ÎNTREG indivizibil. Fiinþa umanã
nu este doar suma organelor sale, ci este un
sistem integrat, un ansamblu de elemente care
interacþioneazã permanent unele cu altele, în
timp ce întreg sistemul interac-þioneazã cu
mediul înconjurãtor. Din interacþiunea
componentelor sistemului rezultã proprietãþi pe
care nu le pot manifesta pãrþile luate separat.
Metodele holistice de tratament se adreseazã
bolnavului ºi nu bolii, ele ocupându-se
concomitent de corpul, mintea ºi sufletul
acestuia, în conformitate cu legile naturii.
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Metodele de prevenire a bolilor sunt multiple:
o gândire corectã, alimentaþia echilibratã,
exerciþiul fizic, viaþa ordonatã etc. Ele sunt
metode excelente de menþinere a sãnãtãþii, dar
insuficiente când e vorba de reechilibrarea
organismului dupã declanºarea bolii. Pentru
aceasta e nevoie de acþiuni mai energice, care
sã se adreseze forþei vitale, pe care sã o
întãreascã, sã o ajute sã aducã organismul întro stare de sãnãtate cât mai apropiatã de normal.
Acest lucru se poate realiza prin metode naturale,
energetice, informaþionale, lipsite de toxicitatea
ºi efectele secundare pe care le au
medicamentele chimice folosite de medicina
clasicã.
Câteva dintre cele mai folosite ramuri ale
medicinei alternative sunt: acupunctura
(tratamentul cu ajutorul acelor, aplicate în
anumite puncte aflate pe traseul unor canale
energetice ale corpului, numite meridiane),
presopunctura (se bazeazã pe aceleaºi principii
ca ºi acupunctura, dar foloseºte presiunea în loc
de ace pe punctele de acupuncturã),
reflexoterapia (tratamentul prin masarea zonelor
reflexogene), fitoterapia (terapia cu plante),
meloterapia (terapia prin sunete), cromoterapia
(terapia prin culori) etc Homeopatia este una
dintre cele mai importante metode holistice de
13
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restabilire a sãnãtãþii. Ea este o metodã
sistematizatã de stimulare energeticã a forþei
vitale a organismului cu scopul tratãrii bolilor.

SCURT ISTORIC AL HOMEOPATIEI
Aplicatã încã de pe vremea lui Hipocrate (460377 î.Ch.), homeopatia a fost uitatã timp de
secole. Medicul german Christian Samuel
Friedrich Hahnemann (1755-1843) are meritul
de a o fi redescoperit, fiind astfel întemeietorul
homeopatiei moderne. Anul de naºtere al acestui
sistem medical este 1796.
Hahnemann nu se socotea pe sine
descoperitorul legii similitudinii deoarece încã din
timpul lui Hipocrate se cunoºteau ºi se aplicau
douã metode terapeutice principale:
• alopatia (de la grecescul allos = diferit ºi
pathos = suferinþã)  metoda care trata
folosind contrariile. Cele mai multe dintre
medicamentele pe care ea le foloseºte au
prefixul anti- (de exemplu durerea cu
antialgice, febra cu antipiretice, tusea cu
antitusive etc.). Substanþele utilizate de
alopatie sunt capabile sã provoace în
organismul bolnav o stare diferitã de
simptomele bolii sale, adicã o altã
manifestare biologicã, deviind boala într-un
alt sector organic.
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•

homeopatia (de la grecescul homeos =
asemãnãtor, pathos = suferinþã)  metoda de
tratare a bolnavului cu remedii similare sau
identice, capabile sã producã într-un
organism sãnãtos o stare asemãnãtoare
simptomelor bolii sale. Ea porneºte de la
ideea cã simptomele reprezintã o reacþie de
apãrare a organismului, care astfel încearcã
sã evite un rãu mai mare. Folosind remedii
similare homeopatia întãreºte forþa vitalã care
acþioneazã permanent pentru menþinerea
organismului în echilibru. Exemple gãsim
adesea în medicina popularã: picioarele
îngheþate se fricþioneazã cu zãpadã, cel care
seara face abuz de alcool, dimineaþa se
drege tot cu alcool (dar în dozã mult mai
micã!), dragostea nefericitã se vindecã cu o
nouã iubire Cum spune înþelepciunea
popularã: cui pe cui se scoate!
Hipocrate, pãrintele medicinei, a scris cã
natura organismului omenesc poate fi înþeleasã
numai ca un întreg. Însã acest lucru a fost
ignorat o lungã perioadã de timp, cãci începând
de pe vremea lui Galien (131- 201 d.Ch.), lumea
medicalã a aderat la afirmaþia acestuia, conform
cãreia contrariile trebuie tratate cu contrarii.
Hahnemann este cel care a redescoperit legile
terapeutice ale homeopatiei ºi experimentarea
15
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substanþelor pe oameni sãnãtoºi, þinându-se
astfel seama de emoþiile omului, mintea ºi trupul
sãu ca o unitate în interacþiune. Aceasta poate fi
consideratã cea mai importantã contribuþie a sa
la dezvoltarea medicinei, cãci prin metoda sa
unicã, a experimentãrii pe oameni
(autoexperimentare), el a fãcut posibilã aplicarea
principiului similitudinii.
Acest lucru a fost intuit ºi de unii dintre
înaintaºii sãi: Hipocrate, Paracelsus, Avicenna,
dar el este cel care a redescoperit homeopatia
ºi a elaborat un sistem ºtiinþific, ridicând-o la
rangul unei adevãrate arte a vindecãrii. Lui
Paracelsus, de exemplu, o mare personalitate a
medicinei care a trãit în secolul al XVI-lea, îi
aparþine celebra frazã orice substanþã este ºi
otravã ºi medicament ºi numai doza face
deosebirea dintre acestea douã.
Fiu al unui modest pictor de porþelanuri,
Samuel Hahnemann s-a nãscut la 10 aprilie 1755
în Germania, la Meissen. A absolvit facultatea
de medicinã în 1779. Dar, profund dezamãgit
de metodele chimice ºi fizice grosolane utilizate
în acele timpuri (emetice, purgative, laxative,
diuretice ºi mai ales sângerãrile), care doar
debilitau pacientul ºi îi mãreau suferinþa, el
abandoneazã curând practica medicalã.
Fiind un foarte bun cunoscãtor al mai multor
limbi, tânãrul medic recurge la munca de
16

Scurt istoric al Homeopatiei

traducãtor al diferitelor lucrãri de medicinã ºi
chimie pentru a-ºi întreþine familia. Traducând
Materia Medica a lui William Cullen, într-una
dintre adnotãrile sale caracteristice, Hahnemann
criticã pãrerea lui Cullen potrivit cãreia scoarþa
arborelui de China ar trata malaria datoritã
gustului sãu amar. Hahnemann a avut ideea
genialã de a încerca pe sine efectele scoarþei
de China. Astfel, el a înghiþit aceastã substanþã
de douã ori pe zi ºi treptat au început sã îi aparã
simptomele caracteristice malariei! Crizele se
repetau de fiecare datã când lua praf de scoarþã
de China ºi dispãreau dacã oprea administrarea.
Aceste constatãri l-au frapat pe Hahnemann. În
medicina alopatã se recomandã ca la apariþia
unui simptom sã se administreze un medicament
care sã atenueze, sã înãbuºe, sã suprime acel
simptom. Aceastã relaþie simptom  medicament
era (ºi este încã!) bine întipãritã în mintea
medicilor ºi pacienþilor. Dar Hahnemann, din
experienþa personalã, a descoperit cã
medicamentul care ajutã la tratamentul malariei
produce la un om sãnãtos simptome similare
malariei. Experimentele care au urmat au
demonstrat una dintre legile naturale: substanþa
care produce anumite simptome la un om
sãnãtos, le trateazã la un om bolnav. Aceastã
lege a fost numitã de Hahnemann legea
similitudinii. Enunþarea ºi demonstrarea ei
17
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practicã a fost prima dintre multele contribuþii ale
lui Hahnemann la progresul medicinei. Iar noul
sistem medical pe care l-a elaborat l-a numit
homeopatie. Astfel el este întemeietorul
homeopatiei moderne, o medicinã nouã,
revoluþionarã, opusã medicinei acelor timpuri.

FORÞA VITALÃ
Ca sã ne putem continua aceastã scurtã
introducere în homeopatie trebuie sã ne oprim
puþin asupra conceptului de forþã vitalã sau
energie vitalã pe care l-am amintit anterior.
Vom începe prin a spune cã fiecãrui individ îi
este caracteristicã adaptarea. Dar ce se
adapteazã, de fapt, la mediul înconjurãtor? Un
corp lipsit de viaþã nu este capabil de adaptare,
el se supune fãrã nici o rezistenþã legilor entropiei
(dezorganizãrii). Capacitatea de adaptare la
mediu este o caracteristicã a organismelor vii ºi
se datoreazã forþei vitale. Ce este aceasta? Este
suflarea de viaþã menþionatã în Vechiul
Testament chiar din primul capitol al Genezei
Este o energie inteligentã care asigurã
unitatea ºi funcþionarea armonioasã a sistemului
care este individul. Ea menþine echilibrul corpului,
minþii ºi emoþiilor noastre ºi controleazã
capacitatea organismului de a se apãra ºi
vindeca. Chinezii o numesc qi, indienii îi spun
18
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prana, iar în homeopatie o numim forþã vitalã.
Nu poate fi vãzutã ºi cu toate cã doar puþini dintre
oamenii de ºtiinþã o acceptã, ea se manifestã
pretutindeni. Este ca vântul pe care nu îl putem
vedea, ci doar îi simþim adierea ºi observãm
miºcarea frunzelor sub acþiunea lui. Fiecare
dintre noi simþim în interior aceastã energie. Ea
este aceea care face diferenþa dintre un corp
viu ºi unul lipsit de viaþã. Corpul fizic este
instrumentul material al vieþii, dar el nu poate fi
conceput fãrã animarea pe care i-o dã forþa vitalã.
Fãrã ea organismul material nu este capabil de
funcþionare, de senzaþii, regenerare, reproducere
sau autoapãrare.
Vedem cã unii oameni sunt mai energici decât
alþii ºi fiecare dintre noi simþim modificarea
energiei noastre de la o zi la alta sau chiar în
decursul aceleiaºi zile. Aceste modificãri se pot
datora dietei, somnului, factorilor fizici (o
expunere neadecvatã la frig sau la cãldurã prea
mare), psihici (un efort intelectual susþinut),
emoþionali (decesul unei persoane dragi, o veste
proastã, chiar ºi o bucurie foarte mare) ºi multor
altor cauze. Dar, indiferent de cauzã, ceea ce
simþim noi este, de fapt, fluxul ºi refluxul forþei
vitale.
Despre sãnãtate ºi boalã putem vorbi doar
referindu-ne la un organism viu. Forþa vitalã
menþine organismul în echilibru energetic,
19
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construind bariere succesive în calea factorilor
perturbatori ce tind sã producã dezorganizarea
sistemului integrat care este fiinþa umanã.
Modificarea parametrilor forþei vitale în sens
negativ produce boala, iar în sens pozitiv,
produce sãnãtatea. Factorii care perturbã forþa
vitalã sunt variaþi, ei putând acþiona atât din
interior, cât ºi din exterior. Modificarea forþei vitale
înspre boalã se traduce prin diferite simptome,
la unul sau mai multe dintre cele trei nivele ale
fiinþei umane: nivelul fizic, emoþional ºi mentalspiritual. Aºa cum spuneam, simptomele în sine
nu trebuie privite ca un rãu ce trebuie suprimat
(înãbuºit) cu medicamente chimice, ci ca un
semn cã forþa vitalã luptã sã menþinã organismul
în echilibru energetic ºi cã eforturile ei trebuie
susþinute cu metode conforme legilor naturii. Iar
cea mai corectã si in consecinta cea mai eficientã
metoda de tratament este stimularea forþei vitale,
adicã mãrirea potenþialului de sãnãtate la omul
bolnav.
Dar haideþi sã ne aplecãm puþin asupra
modului în care privesc homeopaþii boala.

SÃNÃTATEA ªI BOALA
Ca sã poþi trata un pacient trebuie sã înþelegi,
mai întâi, cu ce ai de a face. Ce e boala ºi ce e
sãnãtatea? Medicina, ºtiinþa sãnãtãþii, ar trebui
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în primul rând sã dea o definiþie cât mai clarã a
acesteia ºi a parametrilor pentru mãsurarea sa,
astfel încât oricine sã poatã aprecia dacã în
timpul tratamentului pacientul evolueazã spre
sãnãtate sau dimpotrivã, regreseazã spre boalã,
dezechilibrul pãtrunzând spre planurile mai
profunde. Tratamentul ar trebui sã aibã un efect
benefic simultan asupra celor trei planuri ale
fiinþei umane. La un pacient care are ulcer
gastric, de exemplu, simpla dispariþie a
inflamaþiei, durerii ºi a celorlalte simptome
supãrãtoare poate fi consideratã suficientã
pentru a-l declara pe pacient sãnãtos, dacã el
încã mai are o stare de depresie sau de
anxietate?
Aºa cum spune George Vithoulkas, ca o
regulã generalã, un bun parametru de evaluare
a stãrii de sãnãtate a unui individ este gradul în
care aceasta este liber sã creeze, mai degrabã
decât sã distrugã. Sã creeze în interesul ºi spre
binele celor din jur. Pentru aceasta, el trebuie sã
fie:
• liber de durere, disconfort sau slãbiciune în
plan fizic, rezultând o stare de bine general;
• liber de pasiuni excesive în plan emoþional
emoþional, ceea ce are ca rezultat o stare de
calm ºi seninãtate; pasiune în cel mai larg
sens, însemnând ataºament exagerat  faþã
de o persoanã, o idee, o cauzã, fie ea chiar
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nobilã etc.  care ajunge sã domine existenþa
individului, sã tulbure echilibrul întregului
sistem.
• liber de egocentrism ºi egoism în plan
mental-spiritual, având ca rezultat final
unificarea totalã cu Adevãrul.
Durerea, pasiunea excesivã ºi egoismul tind
sã limiteze individul. Acestea sunt le trei aspecte
ale bolii, care se manifestã pe cele trei planuri
(corpuri) ale fiinþei umane, aºa cum este ea
vãzutã în medicina holisticã: fizic, emoþional ºi
mental-spiritual. Sãnãtatea, opusul bolii, dã un
sentiment de libertate  ºi acesta este cuvântul
cheie în definiþia sãnãtãþii.
Încã în urmã cu 200 de ani Hahnemann afirma
cã boala este devierea forþei vitale care animã
organismul uman. Astfel el a depãºit nu numai
gândirea timpului sãu, dar ºi pe a noastrã,
afirmând cã nu numai boala, ci ºi cauza ei sunt
de naturã dinamicã (energeticã). Cu alte cuvinte,
cauza bolii nu o constituie microbii ºi virusurile,
nici chiar toxinele lor, ci natura lor interioarã, forþa
lor vitalã. Mai mult decât atât, agenþii patogeni
în sine pot afecta numai un organism care are o
predispoziþie faþã de ei ºi acest lucru are loc la
nivel dinamic (energetic).
Dacã boala ar depinde de felul bacteriilor sau
de cantitatea lor, primii care s-ar îmbolnãvi ar fi
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oamenii care au venit primii în contact cu o sursã
de infecþie sau cei care se aflã un timp mai
îndelungat lângã persoanele infectate cu un
anumit microb sau virus. În realitate însã nu se
întâmplã aºa. Pretutindeni sunt oameni expuºi
riscului de infecþii ºi care nu contracteazã boala.
Ei nu se îmbolnãvesc, deºi dorm în acelaºi pat
cu un bolnav de tuberculozã sau cu unul care
are o infecþie stafilococicã gravã. ªi din contrã,
vedem atâtea persoane care trãiesc în condiþii
foarte bune, au un regim de viaþã echilibrat,
mãnâncã corect, fac gimnasticã ºi cu toate
acestea fac tot felul de boli. De ce se întâmplã
aceasta vom înþelege mai bine dupã ce vom
parcurge capitolele ce urmeazã.
Boala nu apare niciodatã ca un fapt primitiv
sau ca un accident al sãnãtãþii, ci întotdeauna
ca un rezultat, o consecinþã, un epifenomen. Întradevãr, atât timp cât forþa vitalã este în echilibru,
organismul se gãseºte în stare de sãnãtate, iar
agenþii patogeni nu se pot dezvoltã. Acþiunea lor
devine însã posibilã ori de câte ori organismul
este debilitat, adicã tulburat în echilibrul sãu
energetic. Agenþii morbizi (care produc
îmbolnãvirea) nu au prizã decât asupra
organismelor a cãror forþã vitalã este în
dezechilibru, deci care au o predispoziþie faþã
de ei.
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În concluzie, ca sã aparã boala trebuie sã fie
îndeplinite douã condiþii: sã existe un agent
patogen (virus, microb etc.) ºi un organism care
sã aibã o predispoziþie la boala respectivã. Când
agentul patogen întâlneºte un organism
predispus, atunci la nivel dinamic (energetic)
apare un dezechilibru ºi abia mai târziu apar ºi
rezultatele materiale ale acestuia (de exemplu
inflamaþia, ulceraþia, erupþia, nodulii etc.).
Dereglarea dinamicã care atacã tot
organismul porneºte din câmpul sãu
electromagnetic ºi tot de acolo ar trebui sã
porneascã ºi vindecarea.
Simplificând la maxim o situaþie extrem de
complexã, ne putem imagina omul ca pe o fiinþã
care posedã un corp fizic ce poate fi vãzut ºi
pipãit, dublat de un corp energetic  un câmp
electromagnetic care îl îmbracã, pãtrunzând în
acelasi timp pânã la nivelul celor mai delicate
structuri, asigurând funcþionarea ºi legãtura
dintre ele, adicã ÎNTREGUL. Acest câmp
electromagnetic (energetic) vibreazã cu o
anumitã frecvenþã. Frecvenþa variazã în fiecare
secundã, funcþie de starea psihicã a individului,
stres, alimentaþie, agenþi patogeni etc., dar
încadrându-se permanent între anumite limite,
stare care poate fi consideratã starea de
sãnãtate a respectivei fiinþe. Mecanismele de
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apãrare tind sã menþinã frecvenþa vibratorie între
aceste limite ale normalului. Dar dacã factorii
perturbatori sunt foarte puternici, ele nu mai pot
face faþã ºi abaterea de la normal nu mai poate
fi reparatã. Noua frecvenþã de vibraþie a
organismului respectiv nu se mai încadreazã în
zona de sãnãtate, ci va varia ºi ea, dar într-un
nou interval de frecvenþã care caracterizeazã
starea de boalã. Sarcina homeopatului este
aceea de a gãsi substanþa a cãrei frecvenþã
vibratorie e cea mai apropiatã de frecvenþa
vibratorie a omului bolnav, întãrind astfel forþa
vitalã a acestuia. Ca rezultat sistemul va sãri
pe un nou interval de frecvenþe vibratorii,
corespunzãtor unei stãri de sãnãtate mai bunã.
Mecanismele de apãrare a organismului sunt
astfel programate încât sã reþinã boala cât mai
la periferie, cât mai departe de centrul fiinþei
umane, de sferele vitale. Ele intrã în acþiune
atunci când este ameninþatã existenþa
organismului sau bunãstarea sa. Aºa apar
manifestãrile pe care pacientul le percepe sub
formã de simptome. Simptomele bolii sunt, deci,
esenþa reacþiei organismului care încearcã sã
se debaraseze de acþiunea patologicã
(cauzatoare de boalã). Ele sunt numai expresii
materiale ale dereglãrii iniþiale la nivel energetic
(electromagnetic).
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Trebuie sã facem precizarea cã în organism
existã o ierarhizare a organelor ºi sistemelor.
Oricine îºi poate da seama cã inima este mai
importantã decât stomacul, iar acesta mai
important decât pielea, de exemplu. ªi asta ca
sã ne referim doar la corpul fizic, Dar mai presus
de toate stau procesele psihice superioare, cele
care deosebesc fiinþa umanã de toate celelalte
fiinþe  o minte clarã, coerentã, creativã  pentru
sine ºi pentru cei din jur.
Homeopatia armonizeazã starea lãuntricã a
organismului, legãtura lui cu lumea
înconjurãtoare ºi de aceea, cu cât mai profundã
e însãnãtoºirea, cu atât omul simte mai mult
confort, nu numai fizic, ci ºi emoþional. E ca ºi
cum remediul homeopatic ar acorda un
instrument muzical extrem de sensibil ºi
complicat. În orice stare ar fi, acesta scoate niºte
sunete, dar numai acordat va putea face
MUZICÃ. Creativitate, evoluþie spiritualã 
rãmâne la latitudinea fiecãrei persoane alegerea
modului în care foloseºte echilibrul fizic ºi psihic
dobândit.
Aºa cum spuneam, forþa vitalã ridicã bariere
succesive în calea dezechilibrului, astfel cã la
început acesta se va manifesta la nivelul
organelor mai puþin importante. ªi când ea scade
ºi atinge un anumit nivel critic, boala pãtrunde
pânã la nivelul structurilor mai profunde.
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Cum menþionam anterior, homeopaþii privesc
simptomele pe care le prezintã fiecare organism
în parte ca pe încercãri ale acestuia de a se
reechilibra (de a menþine dezechilibrul cât mai
la periferie). Transpiraþiile abundente, erupþiile
vizibile pe piele, ulcerele de gambã, de exemplu,
sunt modalitatea mecanismelor de apãrare de a
proteja sistemul de o afectare mai profundã, de
un astm bronºic sau de un infarct, sã spunem.
Simptomele pe care organismul ni le prezintã
sunt, în acelaºi timp, ºi modul sãu de a ne
comunica starea sa de dezechilibru. Ele sunt
strigãte de ajutor pe care le lanseazã forþa vitalã
dezechilibratã. De aceea homeopaþii sunt atât
de atenþi la simptome.
Aceastã atitudine contrasteazã cu cea a
alopaþilor, pentru care simptomele sunt un rãu
ce trebuie suprimat. În cel mai bun caz, vor ignora
unele manifestãri ale organismului  pentru ei
nu e important cã persoana respectivã doarme
mai mult pe partea stângã sau pe dreapta sau
cã are vise repetate cu ºerpi sau cu câini. Ca sã
nu mai vorbim despre simptomele deosebite,
ciudate, pe care nu le pot explica prin prisma
patologiei (de exemplu senzaþia cã inima atârnã
de un fir de aþã sau cã în abdomen e ceva viu
care miºcã). Adesea, pentru medicii alopaþi ele
nu sunt decât niºte fleacuri cu care pacienþii îi
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agaseazã. În cel mai bun caz le ignorã, asta dacã
nu cumva eticheteazã pacientul respectiv ca
nevrotic ºi îi recomandã medicamente
psihotrope, care evident cã nu au cum sã îi
rezolve problema, ci doar sa o mascheze. Pentru
homeopat tocmai aceste simptome sunt cele mai
importante, cãci ele exprimã cel mai bine
individualitatea persoanei respective ºi astfel îl
ajutã mult în alegerea remediului potrivit.
Pacientul este tratat corect numai dacã
primeºte remediul care produce la omul sãnãtos
simptome asemãnãtoare celor pe care le are el.
Un homeopat adevãrat nu va indica niciodatã
un remediu numai pe baza numelui pe care îl
poartã boala, cãci el trebuie sã trateze bolnavul
ºi nu boala. Fiecare om este unic, aºa cum unicã
este ºi combinaþia de simptome fizice ºi mentalemoþionale pe care o prezintã fiecare caz în
parte. Cinci pacienþi cu diagnosticul de
pneumonie, dar care în afarã de manifestãrile
locale caracteristice afecþiunii au manifestãri
generale diferite, vor primi fiecare câte un
remediu diferit de la homeopat (sã spunem
Aconit, Arsenicum, Bryonia, Mercurius ºi
Phosphor) ºi nu aceeaºi combinaþie de
antibiotice pe care o prescrie, de obicei, medicul
alopat. ªi invers  unul ºi acelaºi remediu este
indicat într-un mare numãr de cazuri cu
diagnostice clasice diferite. Sã luãm de exemplu
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remediul Arsenicum album. Aºa cum am vãzut,
el poate fi folosit pentru tratarea pneumoniei, dar
ºi pentru tratarea unor cazuri de alergie, anemie,
anginã, anorexia nervosa, anxietate, afte, aritmie
cardiacã, ascitã, astm, bronºitã cronica
obstructivã, cirozã, cistitã, depresie, eczeme,
toxiinfecþii alimentare, gangrenã, gastritã, dureri
de cap, hemoroizi, hepatitã, herpes, boala
Hodgkin, gripã, insomnie, leucemie, limfoame,
malarie, cancer, nefritã, chisturi ovariene, atacuri
de panicã, ulcer gastric, faringitã, pleurezie,
pneumonie, psoriazis, sindrom Raynaud,
ulceraþii cutanate, lupus sistemic, vaginitã etc.
Aºa cum puteþi observa, este vorba atât de boli
fizice, cât ºi de afecþiuni psihice. Ce au ele în
comun, vã întrebaþi? Terenul pe care au apãrut.
Mai multe haine confectionate din aceeasi stofa,
se pot rupe în locuri diferite. Fiecare cedeaza
acolo unde s-a uzat mai tare: una la maneca,
alta la guler sau la buzunar. Ce au ele totusi în
comun? Stofa din care au fost facute. Toate bolile
enumerate mai sus apar la organisme care
vibreaza cu aceeasi frecventa ca ºi Arsenicum
album. Poate pãrea ciudat, dar asa cum
spuneam, remediul nu trateazã doar o o boalã,
ci terenul pe care aceasta apare.
Când totul, chiar ºi cel mai neplãcut simptom
este privit ca o manifestare a mecanismului de
apãrare a organismului îndreptat permanent spre
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vindecare, atunci ºi acþiunea medicamentului
trebuie sã fie îndreptatã în aceeaºi direcþie.

BOLILE ACUTE ªI CRONICE
Bolile se împart în douã clase mari: boli acute
ºi boli cronice. Evoluþia bolilor acute e, de regulã,
limitatã ºi de scurtã duratã. În una dintre cele
mai importante lucrãri ale sale, Organonul artei
raþionale de a vindeca, Hahnemann le defineºte
ca fiind procese mobide rapide ale forþei vitale
perturbate în mod nefiresc, care au tendinþa de
a-ºi încheia evoluþia mai încet sau mai rapid, dar
întotdeauna într-o perioadã de timp moderatã.
A doua categorie de boli o constituie cele
cronice. Ele au o evoluþie lentã, simptomele se
instaleazã treptat, dar în final aceste boli
acþioneazã mult mai distructiv. Forþa vitalã, a
cãrei funcþie este de a apãra sãnãtatea, va opune
acestor boli (la începutul ºi în timpul dezvoltãrii
lor) o rezistenþã neputincioasã, inadecvatã,
nefiind capabilã sã le alunge de una singurã ºi
trebuind sã suporte  fãrã putinþã de a face ceva
 rãspândirea lor (a bolilor) ºi propria perturbare,
din ce în ce mai accentuatã, pânã la limitã, când
organismul este distrus. Exprimarea lui
Hahnemann, specificã timpului sãu, deºi relativ
greoaie, descrie clar caracteristicile bolilor acute
ºi cronice.
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Tratamentul bolilor acute nu era o problemã
dificilã pentru Hahnemann. Era suficient sã
gãseascã substanþa care producea la un om
sãnãtos simptome asemãnãtoare ºi vindecarea
era rapidã ºi completã. Mult mai greu era, însã,
în cazul bolilor cronice. El a ajuns la concluzia
cã homeopatul care are în faþã un caz cronic
este obligat sã lupte nu numai cu boala prezentã,
ci sã aibã în vedere cã boala cronicã este numai
un fragment al unei dereglãri iniþiale profunde.
Aceastã dereglare profundã el a numit-o
miasmã. Chiar dacã sunã ciudat pentru noi, cei
ce trãim în secolul XXI, acest termen a fost
adoptat încã de pe vremea lui Hahnemann ºi
toþi homeopaþii îl folosesc. Vom incerca mai
departe sã îl explicãm pe scurt, pentru cã este
important sã îl înþelegem cât mai bine.
De-a lungul timpului, efortul oamenilor de a
scãpa de suferinþã a dus mai degrabã la o
suprimare a bolilor (adicã la înãbuºirea
simptomelor cu preþul împingerii dezechilibrului
cãtre zone mai profunde ale fiinþei). Numai în
cazul unor coincidenþe fericite se indica
tratamentul corect. Pornind din cele mai vechi
timpuri, putem observa cã la început omenirea
suferea mai mult de boli de piele. Se spune cã
boala cea mai veche ar fi fost râia. ªi dacã
studiem Vechiul Testament putem vedea cã
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atunci când se referã la boli, sunt menþionate în
special boli de piele. Aceasta înseamnã cã în
acele vremuri organismul era destul de puternic
ºi putea reþine dezechilibrul la exterior. Bolile
iniþiale, suprimate, au creat prima miasmã:
psora. Aceasta a subminat sãnãtatea
generaþiilor succesive, cãci aºa cum a putut
concluziona Hahnemann din studiul pacienþilor
aparþinând aceleiaºi familii, miasmele sunt
transmise ereditar. De-a lungul secolelor s-au
adãugat alte douã: sicoza ºi miasma sifiliticã,
derivate din gonoree ºi respectiv sifilis. Acestea
sunt cele trei miasme principale pe care le-a
depistat ºi descris Hahnemann la vremea aceea.
Cu trecerea timpului, s-au mai adãugat încã
douã: miasma tuberculinicã ºi cea
carcinozinicã.
Miasmele constituie starea solului pe care
cresc bolile. Straturile succesive ale solului se
formeazã în ani, zeci de ani ºi chiar mai mult.
Se formeazã în generaþii ºi generaþii se hrãnesc
din el. Ceea ce vedem acum este rezultatul
succesiunii acestora. La fel se întâmplã ºi cu
organismul care ne este dat. Bunicii ºi strãbunicii
noºtri au clãdit fundaþia sãnãtãþii noastre. Nu ne
referim la bolile ereditare, care se pot vedea la
suprafaþã, ci la ceva mult mai profund  tipul de
reacþie, fundamentul. Deci ele nu sunt boli, ci
predispoziþii la boli.
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Conceptul de miasmã este explicat de
Hahnemann ca fiind fiind o stare constituþionalã
ereditarã, o alterare persistentã a energiei vitale.
Ea este o forþã vitalã alteratã, care determinã o
funcþionare alteratã a organismului, atât în starea
sa de echilibru, cât ºi în dezechilibru. Acest fond
energetic alterat guverneazã întreaga
funcþionare a organismului viu, începând de la
cele mai elementare activitãþi, inconºtiente, cum
ar fi funcþionarea celulelor ºi organelor ºi pânã
la cele mai elevate manifestãri ale fiinþei umane,
cele cu caracter psihic. El furnizeazã o
informaþie deformatã organismului viu,
determinând un anumit mod de a gândi, simþi ºi
acþiona, precum ºi posibilitãþile de expresie a
gândirii ºi sentimentelor Sunt persoane care
de la naºtere manifestã o violenþã iesitã din
comun, sau o lipsã a dorinþei de a trãi, de
exemplu ªi te întrebi de ce? Aceasta poate fi
explicaþia.
Egoismul, invidia, ura ºi alte sentimente
negative sunt, într-o oarecare masurã,
determinate de aceastã moºtenire care ne
îngrãdeºte libertatea. Sunt copii care se nasc
cu corpul fizic malformat, tot aºa cum sunt copii
care se nasc cu corpul mental  emoþional
deformat: ei nu sunt capabili de iubire sau de
compasiune, de exemplu, pentru cã energia care
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guverneazã formarea ºi dezvoltarea corpurilor
lor este alteratã.
ªi în loc sã îi blamãm, ar trebui sã înþelegem
ce se întâmplã cu ei ºi sã încercãm sã îi ajutãm.
Cãci nu e în totalitate vina lor. Nu suntem în
totalitate liberi din cauza acestei moºteniri de la
înaintaºi, pe care o ducem dupã noi, aºa cum
condamnatul poartã cu sine lanþurile legate de
picior. ªi, ceea ce este mai grav, dacã nu luãm
mãsuri pentru a corecta situaþia, o transmitem
aºa deformatã copiilor noºtri, care ºi ei o vor da,
la rândul lor, mai departe. De aceea credem cã
este de datoria fiecãruia dintre noi sã ne
preocupãm de îmbunãtãþirea permanentã a
echilibrului nostru fizic, psiho-emoþional ºi
spiritual, cãci aceasta este zestrea cea mai de
preþ pe care o dãm urmaºilor noºtri. Viitorul
omenirii depinde de fiecare dintre noi. Ce
semãnãm, aceea vom culege
Nimeni nu este lipsit de miasme. Toþi le avem,
în diferite combinaþii ºi proporþii. Ele creeazã
tiparele unice de reacþie pentru fiecare dintre noi.
Pentru cã suntem unici  nu existã douã
persoane care sã reacþioneze absolut identic la
aceeaºi stimuli.
În plus, asemãnãtor solului pe care cresc
plantele, ºi cel pe care cresc bolile are mai multe
straturi. Ceea ce noi vedem la un moment dat
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este stratul cel mai superficial. Este destul de
dificil de spus care este combinaþia ºi proporþia
miasmelor ce influenþeazã starea de sãnãtate a
unui anumit pacient la un moment dat, la fel cum
este greu de prezis exact de câte remedii va fi
nevoie pentru a ºterge straturile de patologie (de
boalã) pe care acesta le are. Sã ne imaginãm o
ceapã. ªtim cã ea are mai multe foi concentrice.
Dacã privim coaja cepei, este greu de spus câte
foi sunt în total, sau câte dintre acestea sunte
stricate. Cojim ceapa ºi apare prima foaie. Pe
aceasta o putem analiza, dar tot nu ºtim ce este
dedesubt, dacã urmãtoarea foaie este stricatã
sau nu ºi cât de mult. Numai dupã ce o înlãturãm
putem analiza foaia care urmeazã, a cãrei
îndepãrtare ne înlesneºte analiza urmatoarei foi
ºi aºa mai departe. La fel este ºi în cazul
tratamentului homeopatic. Atunci când vine
pacientul la consultaþie, noi putem vedea doar
primul strat de patologie. Acesta poate fi înlãturat
cu unul sau mai multe remedii. Numai dupã
înlãturarea acestui prim strat putem analiza
stratul care urmeazã. De fiecare datã, la fiecare
strat, homeopatul administreazã remediul pe
care îl cere simptomatologia prezentatã de
pacientul sãu. ªi aºa, din aproape în aproape,
ascultând limbajul organismului, el ajutã la
reconstruirea sãnãtãþii celor ce i se adreseazã.
35

Homeopatia, tratament pentru corp, minte si suflet

NIVELELE DE SÃNÃTATE
George Vithoulkas spune cã, în funcþie de
încãrcarea organismului cu miasme (moºtenite
de la înaintaºi sau dobândite de-a lungul vieþii),
o anumitã persoanã se aflã la un moment dat
pe unul din cele patru nivele de sãnãtate, pe care
le descrie dupã cum urmeazã.
1. Primul nivel corespunde unei stãri de
sãnãtate excepþional de bune. Organismul
este echilibrat, mecanismele de apãrare fac
faþã cu succes agresiunilor de orice naturã
din mediul înconjurãtor. Persoana respectivã
se bucurã de confort fizic ºi psiho-emoþional,
lucreazã cu un randament bun ºi nu face boli
acute decât foarte rar (de exemplu o rãceli
banale). Dacã, totuºi, o astfel de boalã acutã
apare, organismul e capabil sã exprime foarte
clar tabloul remediului de care este nevoie
ºi, de obicei, cu unul  douã remedii starea
de sãnãtate se reinstaleazã pentru o lungã
perioadã de timp (ani).
2. Al doilea nivel corespunde unei stãri de
sãnãtate relativ bune. Organismul reuºeºte
sã þinã dezechilibrul la periferia sistemului,
dar cu preþul apariþiei unor episoade acute
relativ frecvente. Persoanele care se
încadreazã în acest nivel fac destul de des
raceli, erupþii cutanate ºi alte boli relativ
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uºoare. Este un semn cã organismul luptã ºi
cã este capabil sã þinã piept factorilor din
mediu care tind sã dezechilibreze sistemul.
De obicei, cu trei  patru remedii starea de
sãnãtate a organismului respectiv este mult
îmbunãtãþitã, astfel cã el sare pe primul
nivel, în care episoadele acute apar foarte
de rar.
3. În al treilea nivel se încadreazã organismele
cu o stare de sãnãtate mult mai puþin bunã.
Aici sistemul nu face faþã atât de bine
agresiunii factorilor externi ºi permite
dezechilibrului sã pãtrundã în profunzime.
Episoadele acute apar foarte rar, dar acesta
nu este un semn de sãnãtate bunã, ci un
semn cã, în interior, organismul aflat sub
povara miasmelor permite dezvoltarea bolilor
cronice (care, aºa cum am vãzut anterior se
produce în timp îndelungat). De multe ori
vedem copii care fac multe rãceli sau erupþii
pe piele când sunt mici. Dupã un timp (de
obicei câþiva ani) în care primesc tot felul de
vaccinuri ºi tratamente cu antibiotice sau
unguente de tot felul (mai ales cele pe bazã
de cortizon!), ei înceteazã sã mai facã
episoade acute. Acesta nu este întotdeauna
un lucru îmbucurãtor, cãci poate fi liniºtea
dinaintea furtunii ºi sã vedem cã dupã câþiva
ani în care l-am crezut sãnãos, copilul
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dezvoltã un astm, un psoriazis sau o altã
boalã gravã, mult mai greu de tratat decât o
rãcealã sau o eczemã. Pacienþii aflaþi pe
nivelul trei de sãnãtate au nevoie de multe
remedii succesive (ºi în consecinþã de un timp
mult mai îndelungat) pentru a putea ajunge
la o sãnãtate bunã. ªi dacã, dupã o serie de
remedii bine alese, pacientul care nu mai
fãcuse episoade acute timp de ani de zile,
reîncepe sã aibã rãceli frecvente, nu e
nicidecum motiv de îngrijorare. Dimpotrivã!
E semn cã organismul a urcat pe un nivel de
sãnãtate mai bunã, în care este capabil sã
lupte, pentru a trimite dezechilibrul cât mai la
exterior. Cu remedii bine alese starea sa de
sãnãtate se va îmbunãtãþi treptat ºi va ajunge
sã facã episoade acute mult mai rar  dar în
acest caz ca semn de sãnãtate bunã.
4. Nivelul al patrulea corespunde bolilor cronice
grave, cum ar fi tumorile canceroase, bolile
psihice foarte grave (schizofrenia, de
exemplu), scleroza multiplã în stadiu avansat,
scleroza lateralã amiotroficã ºi alte boli
degenerative grave, care, de obicei, sunt
incurabile. Organismele aflate pe acest nivel
au o stare de sãnãtate foarte proastã,
mecanismele de aparare nu mai fac faþã
agresiunilor (nu mai pot lupta, deci nu mai
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apar stãri acute decât extrem de rar) ºi permit
pãtrunderea dezechilibrului pânã în planurile
cele mai profunde ale fiinþei. Trebuie sã
facem precizarea cã existã, de exemplu,
cancere care apar ºi la persoane aflate pe
primul, al doilea sau al treilea nivel de
sãnãtate ºi care sunt vindecabile. Dar, de
obicei, aceste afecþiuni grave apar la
organisme aflate pe nivelul patru de sãnãtate.
În aceste cazuri tratamentul homeopatic
produce o ameliorare a stãrii pacientului,
prelungindu-i viaþa ºi asigurându-i confortul
fizic ºi psiho-emoþional ºi iesirea linã din
aceastã existenþã.

MEDICAMENTELE HOMEOPATICE
Aºa cum am vãzut, homeopatia este un
sistem medical care trateazã cu substanþa care
produce efectul asemãnãtor suferinþei. De
exemplu, urzica produce o erupþie cu prurit
(mâncãrime), pe care toþi o cunoaºtem. Erupþii
asemãnãtoare întâlnim în urticarie, care este
vindecatã de remediul Urtica urens, preparat din
aceastã plantã. Belladona este un remediu care
se preparã din mãtrãgunã. Mãtrãguna este o
plantã otrãvitoare care, în anumite doze, produce
la omul sãnãtos simptome fizice asemãnãtoare
fazei de debut a scarlatinei (debut brusc, cu febrã
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mare, cefalee, agitaþie, sete, dureri în gât). Iar
Hahnemann a folosit cu succes Belladona în
prevenirea acestei boli infecþioase în timpul unei
mari epidemii din acea vreme.
El ºi-a dat seama cã puterea unei substanþe
de a vindeca rezidã tocmai în capacitatea ei de
a produce boala ºi cã un medicament
homeopatic (numit remediu homeopatic) va
putea vindeca acele simptome pe care el le-a
provocat atunci când a fost testat pe voluntari
sãnãtoºi (aºa-numitul proving sau experimentare
pe subiecþi sãnãtoºi).
Farmacodinamia homeopaticã este o ºtiinþã
integralã. Alãturi de studiul simptomatologiei
obiective (ceea ce se poate constata cu ajutorul
organelor de simþ sau al aparatelor), ea înþelege
sã acorde toatã importanþa ºi simptomelor
subiective (senzaþiile, gândurile, sentimentele pe
care le încearcã persoana)  simptome care
foarte frecvent au o valoare determinantã pentru
caracterizarea sa ºi în consecinþã caracterizarea
remediului de care are nevoie pentru a se
reechilibra. În alopatie studiul substanþelor se
face pe animale de laborator. Dar un animal nu
are nivelul de conºtiinþã al omului ºi nici trãiri
comparabile cu ale acestuia  ºi chiar dacã lear avea, el nu are posibilitatea de a se exprima,
de a descrie anxietatea, de exemplu, sau atâtea
ºi atâtea sentimente ºi idei pe care le poate avea
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o fiinþã umanã. Din acest motiv experimentarea
pe animale este total nesatisfãcãtoare pentru
homeopaþi.
Hahnemann a experimentat pe sine pulberea
de scoarþã de China. A fost un pas revoluþionar
pentru medicinã. ªi alþi medici ai acelor timpuri i
s-au alãturat, experimentând pe ei înºiºi diferite
substanþe, astfel cã în decurs de ºase ani el a
reuºit sã strângã descrierea amãnunþitã a
simptomelor apãrute în proving-uri, precum ºi
un vast material consemnat de-a lungul
veacurilor, referitor la otrãvirile accidentale sau
intenþionate. Astfel, Hahnemann a alcãtuit
Materia Medica homeopaticã, reprezentând
tabloul complet de simptome fizice, mentale ºi
emoþionale al multor remedii homeopatice.
Curând Hahnemann ºi colegii sãi au
descoperit cã la substanþele experimentate,
existau anumite complexe de simptome identice
simptomelor unor boli în faþa cãrora medicina
clasicã a acelor vremuri era neputincioasã.
Încercând sã administreze acele substanþe
pacienþilor la care gãseau simptome identice, ei
au fost uimiþi de rezultatele foarte bune obþinute
în cazuri considerate incurabile de medicina din
vremea aceea. Hahnemann s-a convins încã o
datã cã fiecare substanþã ajutã la tratarea
grupului de simptome pe care ea ãnsãºi le-ar
produce într-un organism sãnãtos. Datoritã
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descoperirii sale, Hahnemann s-a întors la
practica medicalã, dar la practica homeopatiei,
noua ramurã a medicinei ale cãrei baze chiar el
le pusese.
În timpul consultaþiilor el nota toate
simptomele fizice, mentale ºi emoþionale ale
pacientului ºi apoi cãuta acel remediu
homeopatic care acoperea cel mai bine
totalitatea simptomelor pe care le prezenta
pacientul. Astfel a obþinut succese foarte mari,
vindecãri rapide ºi de lungã duratã, uneori chiar
ºi dupã administrarea unei singure doze de
remediu.
La început, el prescria pacienþilor sãi remediile
simillimum în dozele uzuale în timpurile acelea.
A observat cã, deºi pacienþii se vindecau,
substanþele folosite produceau agravãri mari ale
simptomelor iniþiale, lucru care îi deranja atât pe
medic, cât ºi pe pacient. Agravãrile erau de
aºteptat, de vreme ce medicamentele produceau
simptome similare celor pe care le avea pacientul
ºi care se adãugau peste acestea. Iatã motivul
pentru care Hahnemann a început sã reducã
dozele de medicament, pânã la 1/10 din doza
obiºnuitã. În continuare pacientul era vindecat,
dar perioada de agravare rãmânea  deºi mai
redusã ca timp ºi intensitate  lucru care nu era
destul de satisfãcãtor. Hahnemann a continuat
sã dilueze medicamentele, de fiecare datã de
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10 ori. În cele din urmã el a ajuns la o diluþie
care nu mai avea nici un efect asupra pacientului
 diluþie care nu mai conþinea absolut deloc
substanþã medicamentoasã. Beneficiile simplei
diluãri erau foarte reduse. Dacã medicamentul
nu producea agravare, atunci el nu producea nici
vindecare ºi viitorul homeopatiei era neclar.
În acel moment critic Hahnemann a fãcut o
mare descoperire. Nu se ºtie foarte bine cum sa întâmplat, dar el a supus fiecare diluþie
succesivã procesului de sucusiune (agitare
foarte puternicã) ºi a descoperit cã fiecare diluþie
astfel agitatã nu numai cã era mai puþin toxicã,
dar era ºi mult mai eficientã decât precedenta.
Astfel, Hahnemann a rezolvat problema care
a preocupat medicina pe parcursul istoriei ei:
problema efectelor nocive ale medicamentelor.
Aceastã descoperire are urmãtoarea consecinþã:
substanþa dinamizatã, adicã diluatã extrem de
mult (1/1.000.000 sau chiar pânã la 1/10 urmat
de 30 de zerouri sau chiar ºi mai mult) ºi agitata
puternic trateazã pacientul rapid, sigur ºi fãrã
efecte nocive.
E clar cã aceastã descoperire nu e uºor de
explicat cu ajutorul mecanismelor chimice
obiºnuite. La diluþii atât de mari nu mai poate
exista nici o moleculã din substanþa originalã.
Acest lucru nu putea fi explicat cu ajutorul fizicii
ºi chimiei secolului XIX, dar în lumina teoriei lui
43

Homeopatia, tratament pentru corp, minte si suflet

Einstein ºi a fizicii cuantice moderne putem
înþelege cã materia este de fapt energie
condensatã ºi cã în anumite condiþii aceastã
energie poate fi eliberatã ºi folositã. Adevãrata
minune este cã aceastã energie poate fi utilizatã
în tratarea bolilor! ªi a ºi fost folositã în acest
scop, încã înainte de a putea fi explicatã.
Aºa cum spuneam, devansând gândirea
timpului sãu, Hahnemann a intuit adevãrata
naturã a bolii. El a remarcat 2 lucruri extrem de
importante:
• Cã medicamentele diluate foarte mult
acþioneazã curativ numai dacã sunt
energizate prin agitarea viguroasã numitã
sucusiune;
• Cã dupã o astfel de preparare, în diluþia
respectivã nu mai poate fi detectatã nici o
urmã materialã a substanþei iniþiale. Deci,
efectul curativ nu este de naturã materialã,
ci energeticã.
El a concluzionat cã prin dinamizare (diluare
+ agitare viguroasã) o parte din energia
substanþei iniþiale se transmite vehiculului neutru
folosit pentru diluare (alcool, apã), care este ca
un solvent pentru energie. Hahnemann a
realizat cã a ieºit de pe teritoriul materiei ºi cã
lucreazã în energetic.
În cazul medicinei alopate moderne apar
complicaþii datorate efectelor secundare ale
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medicamentelor chimice folosite ºi probleme
grave legate de intoxicaþii ºi dependenþã.
Organismul tratat cu medicamente alopate
puternice se va obiºnui cu acestea ºi, ulterior,
doza va trebui crescutã din ce în ce mai mult
pentru a mai avea efect. Astfel apare un cerc
vicios, mecanismul de apãrare al organismului
slãbeºte, iar boala se adânceºte. Multe dintre
medicamentele alopate nu trateazã dezechilibrul
energetic al organismului. Ele doar schimbã locul
de manifestare a dereglãrii, mutând boala dintrun loc în altul. ªi, regretabil, de foarte multe ori,
boala cea nouã este mai profundã ºi mai gravã
decât cea iniþialã. Numai înþelegând ºi sprijinind
forþa vitalã în efortul ei de a reechilibra sistemul
(cu ajutorul remediilor homeopatice ºi al altor
mijloace ale medicinei holistice) acesta îºi mai
poate reveni.
Dar sã aruncãm o privire asupra colecþiei de
tablouri de remedii, care este Materia Medica
homeopaticã. Aºa cum spuneam, ea nu este
altceva decât gruparea didacticã într-un
mãnunchi unitar a tuturor simptomelor înregistate
în timpul proving-urilor, un adevãrat registru al
tuturor simptomelor remediilor, altfel spus, o
semiologie. Aici pot fi gãsite toate simptomele
unui remediu, inclusiv cele mai ciudate, rare sau
particulare (a cãror importanþã în gãsirea
remediului simillimum a fost subliniatã chiar de
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Hahnemann în paragraful 128 din Organon). La
ora actualã Materia Medica homeopaticã
cuprinde descrierea amãnunþitã a peste 3000 de
remedii diferite, provenind din regnul mineral,
vegetal ºi animal.
Printre substanþele minerale folosite se
numãrã substanþe anorganice: elemente chimice
(metale ºi nemetale), acizi, baze ºi sãruri al cãror
rol în funcþionarea organismelor vii a fost
demonstrat. Unele dintre cele mai des folosite
remedii homeopatice sunt: sulful, siliciul (nisipul),
clorura de sodiu (sarea de bucãtãrie) etc. Unele
metale, cum ar fi cuprul, fierul, magneziul,
seleniul, zincul etc se gãsesc în mod normal în
organism fie ca oligoelemente, fie ca blocuri
importante în construcþia organismului. Existã ºi
remedii preparate din substanþe organice cum
ar fi petrolul, de exemplu.
Homeopatia utilizeazã remedii vegetale 
preparate din plante (frunze, flori, seminþe,
rãdãcini sau planta întreagã), ciuperci, licheni sau
alge. Unele dintre aceste plante au un efect toxic
foarte bine cunoscut (mãtrãguna, omagul, pãlãria
ºarpelui etc.), iar altele sunt folosite din timpuri
strãvechi ca medicamente (muºeþelul, coada
ºoricelului, rostopasca etc) sau alimente (ceapa,
usturoiul, pãtrunjelul etc). Practic, toate plantele
pot fi utilizate în homeopatie, dar pânã în prezent
numai un numãr relativ mic au fost
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experimentate. Chiar ºi aºa, aproximativ douã
treimi din remediile folosite la ora actualã sunt
preparate din plante.
Remediile derivate din regnul animal folosesc
fie întregul animal sãnãtos (în special cele
inferioare, cum ar fi buretele de mare, steaua
de mare, furnica roºie), fie secreþii ale acestuia,
cum ar fi veninul de pãianjeni, de ºerpi, cerneala
de sepie etc.
Mai sunt ºi aºa-numitele imponderabile (Sol,
Luna, X-ray). De exemplu, se expune un flacon
cu apã distilatã razelor X ºi apoi se dinamizeazã
prin metoda descrisã anterior, obþinându-se
astfel remediul X-ray.
O altã categorie importantã de remedii o
constituie cele preparate din produse patologice
(produsele bolii  culturi microbiene, toxine
microbiene, secreþii patologice). Dintre aceste
aputem enumera, de exemplu: Psorinum,
Luesinum, Carcinosinum, Tuberculinum etc. Ele
poartã numele de nosode.
Denumirea remediului homeopatic este
aceeaºi, indiferent de laboratorul în care el a fost
preparat. Ea este formatã din numele în latinã al
substanþei de bazã, urmatã de o cifrã care
reprezintã potenþa (diluþia remediului), ºi apoi de
denumirea sistemului în care s-a fãcut diluarea
 CH pentru scara centezimalã hahnemannianã,
K  pentru centezimala korsakovianã sau D (sau
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X)  pentru scara decimalã. De exemplu,
Pulsatilla 30CH este remediul preparat din planta
Pulsatilla nigricans (dediþel), prin 30 dediluþii
succesive
pe
scara
centezimalã
hahnemannianã.
Dar sã vedem cum se preparã practic aceste
remedii. Dacã este vorba despre o plantã, atunci
aceasta în stare proaspãtã este amestecatã cu
alcool, pentru a se obþine tinctura mamã
(abreviatã TM). Aceasta constituie baza pentru
diluþiile succesive, în felul urmãtor: 1 picãturã de
TM + 99 picãturi de alcool se agitã puternic cu
miºcãri verticale de 100 de ori, pentru a se obþine
diluþia 1CH. Din flaconul cu diluþia 1CH se ia o
picãturã, se pune într-un alt flacon, se adaugã
99 picãturi de alcool ºi, la fel, se agitã puternic
de 100 de ori, obþinându-se diluþia 2CH din
substanþa respectivã. Procesul se continuã în
acelaºi mod, putându-se ajunge pânã la diluþia
100.000CH. Prin metoda Korsakov remediile se
preparã într-un mod asemãnãtor, singura
deosebire fiind cã nu se foloseste câte un flacon
nou pentru fiecare diluþie, ci flaconul în care s-a
preparat diluþia 1K (dintr-o picãturã de TM ºi 99
picãturi de alcool), se goleºte (aproximându-se
cã a mai rãmas o picãturã de lichid pe pereþii
lui), se adaugã 99 picãturi de alcool, se agitã
puternic ºi se obþine diluþia 2K. Se goleºte din
nou, se adaugã 99 picãturi alcool, se agitã ºi
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rezultã diluþia 3K ºi aºa mai departe. În scara
decimalã, prepararea este asemãnãtoare,
deosebirea fiind cã diluarea se face cu 9 picãturi
de alcool în loc de 99.
În cazul în care substanþa originarã este
insolubilã (de exemplu fierul, siliciul, argintul sau
aurul), ea se va tritura într-un mojar împreunã
cu lactozã (folositã ca vehicul inert), în aceleaºi
proporþii de 1/100 sau 1/10, proces similar
sucusiunii. Începând cu diluþia 3CH, se continuã
folosind alcoolul în loc de lactozã. Trebuie sã
facem precizarea cã, în conformitate cu legea
lui Avogadro, începând cu diluþia 3CH practic în
aceasta nu mai existã nici mãcar o moleculã din
substanþa iniþialã ºi de aceea se poate trece la
solventul lichid (alcool), care va prelua energia
eliberatã de aceasta în vehiculul inert solid. Ceea
ce vom gãsi în orice diluþie mai mare de 3CH
este energia eliberatã prin procesul de sucusiune
(agitare puternicã sau triturare, în cazul
substanþelor insolubile).
Materia este energie concentratã. Odatã cu
dinamizarea (diluare + agitare), aºa cum
spuneam, cantitatea de materie se reduce, dar
creºte cantitatea de energie activã eliberatã de
aceasta. De aceea, cu cât diluþia este mai mare,
cu atât energia conþinutã este mai mare ºi, deci,
puterea vindecãtoare a remediului este mai
profundã  diluþiile mici se administreazã
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predominant în afecþiuni organice, iar cele mai
înalte în boli psihice.
Aºa cum vã puteþi da seama, procesul de
preparare a remediilor homeopatice este foarte
laborios, solicitând farmacistului mult timp, efort,
conºtiinciozitate, maximã atenþie ºi, nu în ultimul
rând, un laborator în care sã nu existe surse de
contaminare a preparatelor, care sunt extrem de
sensibile. De aceea sunt foarte puþine
laboratoare care întrunesc condiþiile necesare
preparãrii remediilor homeopatice. În plus, nu veþi
gãsi remediile homeopatice în toate farmaciile,
cãci numai puþine dintre ele sunt autorizate sã
le comercializeze.
Substanþele astfel preparate sunt foarte utile
în tratarea unei game largi de cazuri. Dar, ca sã
înþelegem cum pot fi ele folosite în tratarea
pacienþilor, sã vedem mai întâi cum se face
diagnosticul în homeopatie.

DIAGNOSTICUL ÎN HOMEOPATIE
Diagnosticul în homeopatie constã în gãsirea
remediului care este capabil sã producã ºi, în
consecinþã, sã trateze combinaþia de simptome
pe care o prezintã pacientul. De aceea,
homeopaþii din întreaga lume vorbesc despre un
caz Pulsatilla sau un caz Sulphur ºi nu despre
un caz de artritã sau diabet, numind astfel
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pacientul cu numele remediului care exprimã cel
mai bine individualitatea sa. Un mare avantaj al
tratamentului homeopatic este cã atât
diagnosticul, cât ºi tratamentul se bazeazã
exclusiv pe simptomele pe care le prezintã
pacientul. Homeopatul ºtie sã asculte ceea ce îi
spune toatã fiinþa pacientului sãu.
Un medic alopat poate prescrie un tratament
numai în cazul în care poate pune un diagnostic
 adicã atunci când în organismul pacientului au
avut loc deja modificãri evidente în structura ºi
funcþionarea organelor. Pentru homeopat boala
începe cu mult înainte. Sunt atâtea ºi atâtea
cazuri, ºi cu toþii cred cã am întâlnit, mai ales
noi, medicii, în care analizele de laborator ºi
celelalte investigaþii au valori normale ºi, cu toate
acestea, pacientul nu se simte deloc bine. În
aceste condiþii medicul alopat nu poate prescrie
un tratament pentru cã el nu are un diagnostic.
Poate da cel mult medicamente simptomatice
(de suprimare a simptomelor), dar acestea nu
vor face decât sã îngreuneze activitatea
mecanismelor de apãrare ºi nu vor rezolva
problema. Medicul homeopat, bazându-se
exclusiv pe simptomele pacientului, poate
prescrie un tratament în orice stadiu al bolii, chiar
ºi în stadiile iniþiale, când nu se poate pune încã
un diagnostic, scutind astfel persoana de multã
suferinþã.
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Pentru homeopat este important ceea ce
simte persoana. În ochii sãi, omul este bolnav
pentru cã se simte rãu ºi nu are nevoie tot timpul
de confirmarea analizelor de laborator. E clar cã
pacientul are dreptate, el percepe încã de la
început dereglãrile cele mai subtile, dereglãri
care în timp vor produce modificãrile organice
pe care le gãsesc alopaþii prin investigaþii
paraclinice ºi analize de laborator. Începând sã
trateze dezechilibrul mai devreme decât alopatia,
homeopatia poate trata dereglarea când ea este
numai funcþionalã, prevenind astfel dezvoltarea
modificãrilor organice (structurale). Pacientul
poate plãti foarte scump (în bani, timp ºi
suferinþã) dacã aºteaptã pânã când alopatul îi
poate pune un diagnostic. De aceea se ºi spune
cã homeopatia este cea mai bunã profilaxie.

CONSULTAÞIA HOMEOPATICÃ
Dacã mergeþi pentru prima datã la un
homeopat consultaþia vi se poate pãrea ciudatã.
În orice caz, ea diferã mult de vizitele la un medic
obiºnuit.
În sala de aºteptare a homeopatului gãsiþi
adesea cãrþi ºi reviste care promoveazã
metodele naturale de întãrire a sãnãtãþii.
Urmãtorul lucru care iese în evidenþã este cã în
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sala de aºteptare sunt mult mai puþini pacienþi
decât la un alopat. Aceasta se datoreazã ºi
faptului cã durata consultaþiei homeopatice este
mult mai mare. De aceea, la homeopat, în afarã
de situaþiile de urgenþã, trebuie sã vã programaþi
în prealabil. ªi dacã nu aþi fost programat primul
la consultaþie, e posibil sã aºteptaþi mai mult
decât aþi fi crezut. Consultaþia decurge individual
ºi de aceea nu se poate spune cu precizie cât
va dura.
Odatã intraþi în cabinet, sunt, însã, alte lucruri
care vã frapeazã. În timpul consultaþiei, medicul
homeopat se va interesa mai mult de
dumneavostrã decât de boala dumneavoastrã.
De la început trebuie ºtiut cã un homeopat
adevãrat nu-ºi va baza niciodatã prescripþia pe
denumirea bolii, cãci în ochii lui fiecare individ
este unic. ªi unice sunt ºi combinaþiile de
simptome fizice ºi psihice prin care se exprimã
forþa vitalã modificatã spre boalã.
La început el vã întreabã ce v-a adus la el ºi
apoi doar ascultã, notând tot ceea ce îi povestiþi
dumneavoastrã. Abia mai târziu vã pune
întrebãri, pentru a detalia unele lucruri pe care i
le-aþi relatat.
Homeopatul e interesat chiar ºi de ceea ce
dumneavoastrã vi se pare a fi nesemnificativ ºi
fãrã nici o legãturã cu boala pe care o aveþi. Lista
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de întrebãri pe care vi le pune un homeopat poate
sã cuprindã peste 100 de puncte. Dacã la
homeopatul clasic vine un pacient cu dureri de
cap, atunci, în afarã de localizarea exactã a
durerii, el îl va întreba ºi despre iradierea ei (spre
ceafã, în ochi etc.), caracterul durerii (durere
înþepãtoare, pulsatilã, ca un cerc care strânge,
ca o bilã de foc, ca ºi cum capul ar exploda etc.),
modalitãþile de agravare ºi de ameliorare ale
acesteia (aerul rece sau expunerea la soare,
lumina puternicã, zgomotul etc.). Îl intereseazã
totul: ºi ce simþiþi nevoia sã mâncaþi, ºi ce nu vã
place deloc, ce aliment vã face rãu, cum e
somnul, pe ce parte dormiþi, ce visaþi, cum vã
influenþeazã vremea, ce anume vã face sã vã
simþiþi mai bine, ce vã agraveazã starea, ºi tot
felul de alte lucruri. Pentru cã noi suntem atât
de diferiþi ºi modul în care se exprimã
dereglarea forþei vitale este atât de diferit de la o
persoanã la alta. De aceea, în cazul aceleiaºi
boli, unei persoane îi e mai bine la cald, alteia la
rece. Cineva face abuz de dulce, altcineva de
sãrat. O persoanã nu are sete deloc, alta simte
nevoia sã bea multe lichide, cineva simte nevoia
de lichide fierbinþi, altcineva doreºte lichide reci,
cu gheaþã. Unul suportã bine soarele, altul nu.
Un individ transpirã foarte mult, altul deloc. Unul
plânge dacã se enerveazã, altul þipã. O anumitã
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persoanã nu uitã niciodatã o jignire, alta e blândã
ºi iertãtoare
De multe ori, dacã mergeþi cu copilul la
homeopat, constataþi cã medicul începe sã vã
întrebe despre problemele din timpul sarcinii ºi
naºterii. Dar mai mult, începe sã vã întrebe dacã
sunteþi foarte ocupat ºi petreceþi prea puþin timp
cu copilul dumneavoastrã, dacã aveþi probleme
în familie, dacã sunt stãri conflictuale etc. Asta
deoarece copilul nu poate fi tratat independent
de pãrinþi, de familie, de circumstanþele în care
creºte. De multe ori bolile copilului sunt un
indicator al lipsei de afecþiune, al stãrilor
conflictuale, al problemelor care existã în familie.
Adesea pacienþii sunt ºocaþi, pentru cã noi nu
suntem obiºnuiþi sã povestim medicului toate
senzaþiile, emoþiile ºi grijile noastre pentru a
cãpãta o aspirinã. La sfârºitul consultaþiei unii
se întreabã unde au nimerit. Ce a fost asta,
spovedanie? Dar homeopatul nu spovedeºte, nu
acuzº ºi nu discutº felul dumneavoastrº de a
gândi, faptele sau viaþa dumneavoastrã
personalã. Pentru el componenta psihoemoþionalã constituie un adevarat fir al Ariadnei,
care îl ajutã sã iasã din labirintul de simptome
fizice. Scopul lui este acela de a-ºi face o imagine
cât mai clarã despre punctele de pe traseul vieþii
dumneavostrã în care au apãrut anumite boli,
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de situaþiile care v-au marcat, pentru a ºti cum
sã vã ajute sã vã recãpãtaþi sãnãtatea ºi nu sã
vã þinã teorii sau sã vã impunã o anume conduitã.
Prin tratamentul homeopatic devenim mai
sãnãtoºi, mai puternici. Ne recãpãtãm energia,
ni se amelioreazã randamentul, dispoziþia,
somnul etc. Acelor probleme pe care le credeam
fãrã soluþie le gãsim dintr-o datã rezolvarea.
Ceea ce înainte nu vedeam, devine evident. Se
dezvoltã orizontul gândirii, creativitatea. Ne
recãpãtãm armonia cu sine ºi cu microcosmosul
în care trãim. Dacã ne ajutãm pe noi, putem fi
de folos ºi celorlalþi. Ne ameliorãm destinul ºi
nouã ºi celor din jur.
ªi apoi, revenind la deosebirile dintre vizita la
un medic obiºnuit ºi cea la homeopat, aþi vãzut
cã primul foarte rar îºi consultã cãrþile dacã are
un pacient în cabinet. Al doilea, dimpotrivã  e
înconjurat de niºte cãrþi mari, ferfeniþite, pe care
le tot rãsfoieºte în timpul discuþiei cu
dumneavoastrã. Vã întrebaþi ce o fi cu el? Ce o
tot cãuta în cãrþile acelea ale lui? O fi vreun
începãtor, n-o fi ºtiind nimic despre boli?
Nicidecum, el este ca un detectiv: în timp ce stã
de vorbã cu dumneavoastrã el face portretul
robot al medicamentului care vã va rezolva
problema. Uneori are ºi un computer pe birou,
în care introduce din timp în timp câte un
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simptom pe care dumneavoastrã i-l relataþi,
pentru a-ºi alcãtui o listã de suspecþi
În timp ce vorbeºte cu dumneavoastrã el
noteazã în cele mai mici detalii toate simptomele
pe care i le relataþi. Cãci pentru el strângerea
informaþiei este doar începutul. Apoi trebuie sã
se concentreze asupra gãsirii remediului cel mai
potrivit fiecãrui pacient în parte. Pentru aceasta
trebuie sã studieze în cãrþile lui rezultatele
proving-urilor diferitelor substanþe, ca sã
gãseascã acele remedii care prezintã simptome
asemãnãtoare celor pe care le are pacientul din
faþa sa. Dintre acestea el va alege un singur
medicament, care are combinaþia de simptome
cea mai apropiatã de a pacientului sãu.
Uneltele lui de lucru sunt Repertoarul
homeopatic, un index de simptome (la fiecare
simptom apãrând lista de remedii la care el a
fost descris) ºi Materia Medica, descrierea
detaliatã a tuturor simptomelor pe care le prezintã
fiecare remediu în parte. Ele sunt rezultatul
experienþei clinice de peste 200 de ani,
cercetãrilor din domeniul chimiei, fizicii,
microbiologiei, fiziologiei, toxicologiei etc. Sunt
permanent actualizate, pentru cã mereu se
experimenteazã substanþe noi ºi se descriu
simptome noi. Îndrumarele homeopatice sunt
scrise de diferiþi autori. Ei se completeazã unii
pe alþii. De aceea, pentru a gãsi un simptom
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neobiºnuit nu e de ajuns sã consulþi un singur
îndrumar. În ultimul timp efortul homeopatului a
fost uºurat de folosirea calculatorului, care
înmagazineazã ºi gestioneazã acest volum
imens de informaþie, dar care, desigur, nu
înlocuieºte simþul clinic al medicului. Maºina
poate da sugestii, dar nu ea hotãrãºte soarta
omului.
Gãsirea remediului cel mai potrivit unui bolnav
cronic poate sã îi ia medicului câteva ore bune
de lucru, deoarece în homeopatie nu existã
formule fixe. Fiecare pacient, indiferent de boala
sa, are nevoie la un moment dat de un anumit
remediu ºi nici o altã substanþã dinamizatã nu
va produce efectul dorit.

PRINCIPIILE TRATAMENTULUI
HOMEOPATIC
Marea încercare în zilele noastre o constituie
depãºirea gândirii pur materialiste pe care s-a
clãdit medicina alopatã modernã. În ultimele
decenii, avalanºa de descoperiri ºtiinþifice a
acoperit cumva umanismul medicinei. Din dorinþa
de cunoaºtere, toate organele ºi þesuturile au
fost disecate, studiate în amãnunt. Am studiat
celulele, apoi organitele celulare, am ajuns la
molecule ºi la structuri din ce în ce mai mici.
Descoperirile sunt foarte importante, dar din
58

Principiile de tratament

pãcate, adâncindu-ne în acest studiu, am pierdut
vederea de ansamblu. Omul e mai mult decât o
sumã fizico-electro-chimicã.
Cel mai important, dar ºi mai dificil în acelaºi
timp, este sã schimbi viziunea medicului alopat.
Medicul trebuie sã se transforme dintr-un analist
într-un filozof care sã perceapã lumea ca pe un
tot, ca pe un întreg. Numai atunci el va putea
înþelege cât de mare este descoperirea lui
Hahnemann.
În alopatie este ca pe câmpul de luptã. Se
doreºte uciderea duºmanului, dar din pãcate
acest lucru se realizeazã cu preþul vieþii propriilor
soldaþi. Cãci un antibiotic, de exemplu, nu va
acþiona niciodatã numai asupra celulelor
microbiene de care vrem sã scãpam, ci ºi asupra
tuturor celulelor organismului nostru, afectândule funcþionarea. În cazul homeopatiei conflictul
este rezolvat pe cale paºnicã.
Aºa cum spuneam, cauza bolii trebuie cãutatã
la nivel dinamic (energetic) ºi nu fizico-chimic.
Boala nu este numai dereglarea funcþionãrii unui
organ sau a altuia, ci este în primul rând
dereglarea forþei vitale rãspunzãtoare de
funcþionarea întregului organism, cãci omul este
un întreg indivizibil, toate organele ºi sistemele
sale fiind în permanentã interacþiune. Scopul
tratamentului homeopatic îl constituie mãrirea
potenþialului sãnãtãþii la omul bolnav.
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Homeopatia este un sistem medical care nu
numai cã acceptã existenþa puterii vindecãtoare
caracteristicã naturii, dar se ºi bazeazã întru totul
pe stimularea acesteia. Ideea este nu sã încerci
sã forþezi sistemul cu tot felul de proceduri
artificiale ºi medicamente chimice sintetice, ci
cu blândeþe sã ajuþi organismul sã se armonizeze
cu el însuºi ºi sã se vindece el însuºi. Cãci, aºa
cum spunea ºi Hipocrate: natura vindecã,
medicul asistã.
Nu existã boli izolate. Nu poate fi bolnav numai
un singur organ, independent de toate celelalte.
Un organ bolnav se aflã într-un organism
dezechilibrat, iar rolul homeopatiei este de a
stimula mecanismele de apãrare ale întregului
sistem, aprovizionându-le cu resurse ºi energie.
Nu se introduce nimic nenatural din afarã, nimic
nu este forþat, ci se acþioneazã în acelaºi sens
cu forþa vitalã, cu Natura.
Am mentionat deja cã starea forþei vitale se
exprimã prin simptomele pe care le are pacientul
la un moment dat. Pornind de la aceste
simptome homeopatul administreazã substanþa
a cãrei frecvenþã de vibraþie este cea mai
apropiatã de vibraþia forþei vitale a pacientului.
Când câmpurile electromagnetice caracteristice
pacientului ºi remediului vibreazã la unison,
apare un fenomen pe care fizicienii îl numesc
rezonanþã. Rezultatul constã în creºterea
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câmpului electromagnetic al pacientului la
aceeaºi frecvenþã, lucru necesar pentru
vindecare. În cazul unei infecþii, de exemplu,
scopul homeopatiei nu este acela de a distruge
bacteria, ci de a aduce organismul în starea în
care nu mai existã condiþii de multiplicare a ei.
Altfel spus, rezultatul tratamentului homeopatic
este scãderea receptivitãþii organismului la
boli.
Indicarea remediului corect, în doza corectã
ºi în momentul cel mai potrivit este posibilã numai
dacã se iau în considerare toate simptomele pe
care le prezintã pacientul. Homeopatia nu ia în
calcul numai simptomele fizice, aºa cum se
întâmplã, de regulã, în cazul alopatiei. Pentru
homeopaþi sunt importante toate modificãrile
care apar în diferite zone ale vieþii pacientului
 cum interacþioneazã el cu cei din jurul lui,
reacþiile la schimbãrile de mediu, de temperaturã,
activitatea sexualã, tulburãrile de somn,
preferinþele sau, dimpotrivã, aversiunile
alimentare etc.
În fiecare stadiu al bolii pacientul necesitã
numai un singur remediu. Dacã remediul corect
nu este gãsit, pacientul nu este vindecat complet,
ci se obþine numai o ameliorare. În conformitate
cu legea similitudinii (asemãnãrii simptomelor)
medicamentul care nu acoperã toate simptomele
pacientului nu poate fi destul de eficient. Dar sunt
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multe cazuri dificile în care remediul simillimum
este greu de gãsit, deoarece forþa vitalã nu este
destul de puternicã pentru a exprima un tablou
clar al remediului de care are nevoie  deci nu
se poate obþine vindecarea completã a
pacientului. Însã, prin ameliorãri succesive, se
obþine o calitate a vieþii pacientului mult mai bunã
pe toate planurile. ªi, pe mãsurã ce starea de
sãnãtate se amelioreazã puþin câte puþin, forþa
vitalã devine din ce în ce mai puternicã, pânã
când, la un moment dat, ne poate spune clar
de ce remediu are nevoie, astfel, urmând
vindecarea.

ADMINISTRAREA REMEDIILOR
HOMEOPATICE
Remediile homeopatice diferã de
medicamentele obiºnuite ºi în ceea ce priveºte
modul de prezentare ºi de administrare a lor.
Remediile se pot administra intern sau extern
(cale mult mai puþin folositã comparativ cu cea
internã). Remediile care se administreazã intern
sunt disponibile sub formã de soluþie sau granule
impregnate cu soluþia respectivã. Granulele sunt
foarte mici (de aproximativ 1-3 mm diametru),
confecþionate de obicei din lactozã ºi impregnate
cu un anumit remediu. Ele nu mai conþin nici
mãcar o moleculã din substanþa iniþialã, ci doar
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informaþia din aceasta, astfel cã la analiza
chimicã obiºnuitã a mai multor remedii în ele nu
s-ar putea determina decât lactozã. Asta pentru
cã nu avem încã la îndemânã metode de punere
în evidenþã a energiei pe care remediile o conþin.
Cu toate acestea, organismul fiecãruia dintre noi
este cel care înregistreazã aceastã informaþie ºi
dupã ce luãm o dozã de remediu putem sã îi
simþim din plin efectele.
Dar ce înseamnã o dozã de remediu? La
medicamentele cu care suntem obiºnuiþi e destul
de uºor de stabilit doza. De obicei, medicul
spune, de exemplu, iei o tabletã de trei ori pe
zi sau o jumãtate de tabletã dimineaþa ºi seara
ºi totul e clar. În cazul remediilor, dacã este un
remediu sub formã de soluþie o dozã înseamnã
7-10 picãturi. Picãturile de remediu se pun întrun pahar curat, de preferinþã folosit numai în
acest scop, în care se aflã 20-30 ml de apã. Dupã
agitarea amestecului, conþinutul paharului se bea
cu înghiþituri mici, dupã ce se þine puþin în gurã.
În cazul granulelor, de obicei, o dozã de remediu
înseamnã 5-10 granule odatã (pentru adulþi). La
sugari doza e de 1granulã, la copiii ceva mai
mari 2-3 granule odatã, în funcþie de vârstã.
Uneori granulele se recomandã sã fie dizolvate
în puþinã apã înainte de administrare (aceeaºi
cantitate ca ºi pentru soluþie).
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O altã cale de administrare internã a
remediului este cea olfactivã (prin mirosire).
Aceastã cale se recomandã în special la pacienþii
hiperreactivi, ºi constã în inhalarea vaporilor ce
se degajã din flaconul în care se gãseste diluþia
alcoolicã a remediului respectiv.
Calea externã de administrare a remediilor
este, de obicei, asociatã cu cea internã. Se
folosesc unguente, comprese cu loþiuni ce conþin
remediul respectiv, ºi se aplicã în cazul
afecþiunilor strict localizate (plãgi, echimoze etc.).
Trebuie sã spunem cã nu se procedeazã ca
în alopatie. În cazul medicamentelor alopate
(chimice) douã tablete odatã înseamnã mai mult
decât una singurã. În homeopatie ºi dacã am
lua zece granule odatã sau flaconul întreg,
efectul este acelaºi. La medicamentele obiºnuite,
cu cât concentraþia este mai mare, cu atât
medicamentul este mai puternic (o tabletã de
500 mg, de exemplu, înseamnã mai mult decât
una de 300 mg). În cazul remediilor
homeopatice, cu cât concentratia de substanþã
este mai micã, cu atât remediul este mai puternic,
deoarece el a fost diluat succesiv, odatã cu
fiecare diluare el fiind supus succesiunii, ºi ca
urmare mai multã informaþie din substanþa iniþialã
a trecut în apã sau vehiculul neutru. Deci diluþiile
mai mari sunt mai puternice (200CH are un efect
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mai puternic decât diluþia 30CH ºi efectul sãu va
fi mai profund). De obicei, diluþiile mici (5CH,
7CH, 9CH, 15CH) sunt folosite mai mult pentru
patologia fizicã, iar diluþiile medii, mari ºi foarte
mari [30CH, 200CH, 1M(1000CH), 10M, 50M,
CM(100.000CH)] sunt folosite pentru tratarea
dezechilibrelor din planurile mai profunde
(emoþional ºi mental).
În afarã de diluþia remediului, mai existã un
factor care face ca stimularea forþei vitale sã fie
mai puternicã sau mai slabã, ºi anume ritmul de
administrare. Intervalul dintre administrãri diferã
de la caz la caz. Pentru bolile fizice sau pentru
cazurile acute remediul se administreazã mai des
 zilnic ºi chiar de mai multe ori pe zi. De obicei,
însã, remediile se administreazã mai rar, o datã
pe zi, o datã pe sãptãmânã sau chiar o datã pe
lunã. Cu cât diluþia este mai mare, cu atât
remediul se administreaza mai rar. Nu trebuie
sã vã miraþi dacã homeopatul dumneavoastrã
vã recomandã sã luaþi o singurã dozã dintr-un
remediu ºi apoi vã spune sã aºteptaþi o lunã sau
chiar mai mult fãrã sã mai luaþi nimic altceva.
Aceasta nu înseamnã cã vã abandoneazã ºi nu
vrea sã vã mai trateze. Nu înseamnã ca aþi
întrerupt tratamentul! Dimpotrivã, trebuie sã
înþelegeþi cã un remediu, cu cât este într-o diluþie
mai mare, cu atât are nevoie de mai mult timp
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pentru a lucra. El are de reparat pânã în
straturile cele mai profunde. Când am administrat
un remediu în diluþie mare am dat un impuls
puternic forþei vitale ºi trebuie sã îi lãsãm acesteia
timp pentru a declanºa mecanismele de apãrare,
atât de complicate.
De asemenea, trebuie ºtiut cã remediile se
administreazã pe nemâncate, cu cel puþin
jumãtate de orã înainte de masã sau la o orã
dupã ce aþi mâncat. Granulele nu se înghit, ci se
pun sub limbã ºi se lasã sã se topeascã.

DURATA TRATAMENTULUI
HOMEOPATIC
Timpul în care are loc vindecarea sau
ameliorarea constituie o altã problemã asupra
cãreia trebuie sã ne oprim, deoarece este extrem
de importantã.
În special în cazul bolilor cronice, unul dintre
lucrurile care i se cer pacientului care vine la
homeopat este RÃBDAREA. Nu are rost sã
aºtepþi dispariþia imediatã a simptomelor, cãci
homeopatia nu are medicamente speciale pentru
durere sau anxietate, de exemplu, fiindcã nu
acesta este ceea ce ea îºi propune. Remediile
ei trateazã întregul organism în cadrul cãruia se
manifestã durerea sau anxietatea, determinând
o funcþionare armonioasã a fiinþei umane pe
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toate planurile, ceea ce face sã disparã
respectivele simptome de la sine. Scopul ei este
armonizarea, în limita posibilitãþilor, a întregului
organism ºi nu doar dispariþia temporarã a unuia
sau altuia dintre simptome. ªi acest lucru
necesitã timp. Procesul de vindecare poate sã
dureze sãptãmâni, luni, sau în cazurile grave
chiar ºi un an sau doi. De aceea pacientul este
sfãtuit sã aibã rãbdare. Unii pacienþi vin la
homeopat cu speranþa unei minuni ºi vãzând cã
efectul nu apare peste noapte, resping
homeopatia ºi se adreseazã altor metode
terapeutice. Dar legile naturii ºi mecanismele de
apãrare au timpul lor de acþiune ºi ele nu pot fi
grãbite dupã voia nerãbdãtorilor. Natura nu poate
fi forþatã, nu poate fi grãbitã. Fiecare organism
are propriul sãu ritm ºi el trebuie respectat.
Existã, însã, situaþii în care efectele trebuie
sã se vadã rapid. E vorba despre cazurile acute.
Atunci nu e timp de aºteptat. Complexul de
simptome este caracteristic momentului. Situaþia
acutã poate fi comparatã cu un incendiu: întâi îl
stingi ºi apoi cauþi cauza. Dacã nu, el poate sã
reaparã. La fel e ºi în homeopatie: întâi tratezi
complexul de simptome caracteristic episodului
acut ºi abia apoi tratezi organismul în întregime,
cu un remediu constituþional, pentru a preveni
reapariþia acestuia. Însã, foarte adesea, starea
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acutã poate da cheia tratamentului întregului
organism.
Ritmul de vindecare depinde de mai mulþi factori:
• Starea forþei vitale în momentul începerii
tratamentului este un factor important.
Persoanele cu constituþie mai puternicã
reacþioneazã mai rapid la tratament, în timp
ce pacienþii cu forþã vitalã mai redusã necesitã
un tratament mai îndelungat. Persoanele cu
forþa vitalã puternicã exprimã un tablou clar
al remediului de care organismul are nevoie
pentru a se reechilibra. În astfel de cazuri,
de multe ori este suficient un singur remediu
pentru a obþine vindecarea rapidã ºi de foarte
lungã duratã. În schimb, o persoanã cu forþa
vitalã mai slabã are nevoie de mai multe
remedii corect alese pentru a se restabili (vezi
capitolul despre nivelele de sãnãtate).
• De asemenea, durata tratamentului
homeopatic depinde de caracterul acut sau
cronic al afecþiunii. În cazurile acute
medicamentele homeopatice acþioneazã
rapid, iar în cazurile cronice acþioneazã mai
lent. Cu cât mai acut este cazul, cu atât
remediul homeopatic acþioneazã mai rapid
ºi mai deplin. Cu cît boala cronicã are un
istoric mai îndelungat, cu atât recuperarea
va dura mai mult timp.
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•

•

•

•

ªi caracterul funcþional sau organic al
afecþiunii influenþeazã ritmul de vindecare. O
tulburare funcþionalã este mai uºor de tratat
decât o afecþiune în care s-a ajuns deja la
modificãri organice.
O influenþã mare asupra puterii mecanismului
de apãrare o au factorii ereditari. Copilul
se naºte cu anumite slãbiciuni sau zone
potenþial responsabile de declanºarea bolii
moºtenite de la pãrinþi, cât ºi de la înaintaºii
acestora. Dacã pacientul are în ascendenþã,
în diferite generaþii, boli grave, ca de exemplu
tuberculozã, diabet insulino-dependent,
cancer, infarct miocardic, afecþiuni psihice
majore etc., atunci el va necesita un
tratament mai îndelungat, iar recuperarea
poate sã fie numai parþialã.
La fel ºi cei care au folosit mult timp
medicamente alopate puternice, cum ar fi
corticosterozii, antibioticele puternice,
psihotropele etc. Medicamentele alopate
creeazã un baraj în calea vindecãrii deoarece
ele modificã simptomele iniþiale ºi, în plus,
mai adaugã ºi simptome noi, aºa-numitele
efecte secundare ale lor.
Un factor important este ºi nivelul afecþiunii
care trebuie tratatã (profunzimea pânã la care
a pãtruns dezechilibrul forþei vitale). Bolnavul
cu boli somatice (are numai simptome fizice)
69

Homeopatia, tratament pentru corp, minte si suflet

•

•

70

este mult mai uºor de tratat decât bolnavul
cu afecþiuni psihice, de exemplu. Forþa vitalã
a pacienþilor cu boli psihice este mai slabã,
cãci ea a permis pãtrunderea dezechilibrului
spre sferele cele mai profunde ale fiinþei
umane. Din acest motiv, tratamentul unor
astfel de cazuri este mult mai complicat,
necesitã mai multe remedii succesive ºi
dureazã mai mult timp.
Probleme suplimentare apar la pacienþii care
au un regim de viaþã necorespunzãtor 
nu au o alimentaþie corectã, sunt sedentari,
au o viaþã dezordonatã, fac abuz de alcool
sau droguri etc. La fel ºi cei care sunt supuºi
stresului prelungit, care nu se odihnesc destul
sau care continuã sã trãiascã într-o atmosferã
conflictualã acasã sau la locul de muncã.
Traumele emoþionale repetate pot încetini
evoluþia favorabilã. ªi în aceste cazuri
vindecarea va apare într-un timp mai
îndelungat.
Un alt factor care influenþeazã durata
tratamentului este ºi acela cã uneori
homeopatul are nevoie de un anumit timp
pentru a gãsi remediul simillimum. În
cazuri grave tabloul nefiind clar, cu fiecare
remediu administrat se produce o ameliorare,
forþa vitalã creºte puþin câte puþin pânã devine
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capabilã sã exprime un tablou clar al
remediului de care are nevoie ºi abia atunci
apare vindecarea.
Cu cât coexista mai mulþi dintre aceºti factori,
cu atât cazul este mai greu de tratat, necesitând
mai mult timp ºi efort atât din partea medicului,
cât ºi a pacientului.

REACÞIA ORGANISMULUI LA
REMEDIUL HOMEOPATIC
George Vithoulkas a descris 22 de reacþii
diferite dupã administrarea remediului
homeopatic. În funcþie de reacþia care apare
homeopatul poate aprecia efectul remediului pe
care l-a indicat.
Uneori, ameliorarea are loc fãrã probleme,
aproape pe nesimþite. În multe cazuri, la a doua
consultaþie, când medicul îl întreabã ce s-a
întâmplat de la consultaþia precedentã, pacientul
spune cã nu a avut loc nici o schimbare în starea
sa. Dar când homeopatul reciteºte însemnãrile
de la consultaþia anterioarã ºi începe sã îl întrebe
despre fiecare simptom în parte, pacientul uimit
îºi aduce aminte cã într-adevãr, îl durea capul,
avea ºi ameþeli sau multe alte simptome pe care
pur ºi simplu le-a uitat pentru ca ele au dispãrut
pe nesimþite. Aceasta este o evoluþie foarte bunã,
o ieºire linã din boalã.
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Alteori, dupã începerea tratamentului
homeopatic, ceea ce îi atrage atenþia pacientului
este somnolenþa, creºterea apetitului, creºterea
în greutate, scãderea libidoului  la femei poate
apare ºi o scãdere a fluxului menstrual. Nu
trebuie sã vã alarmaþi. De obicei, toate acestea
apar la persoanele slãbite ºi sunt semne cã
organismul face economie de energie pentru
vindecare. Nu vã faceþi griji. Aceastã situaþie nu
va dura o perioadã lungã de timp. Importantã e
vindecarea, pentru care organismul trebuie sã
îºi adune forþele. Odatã ajuns pe drumul bun,
drumul spre vindecare, organismul îºi va reveni,
va slãbi ºi va dori din nou cu aceeaºi intensitate
sau, de ce nu, va descoperi lucruri noi, încã ºi
mai bune despre sine.
Uneori ameliorarea stãrii emoþionale este
precedatã de o avalanºã de emoþii pe care
pacientul nu le poate înãbuºi. Ieºirea din starea
de depresie, de exemplu, se face printr-o crizã
de plâns, aparent fãrã motiv, prin iritabilitate sau
uneori chiar printr-un oarecare grad de
agresivitate (verbalã sau fizicã). Pentru organism
este mult mai bine dacã toata aceastã furtunã
de emoþii este exprimatã, în loc sã fie suprimatã
ºi interiorizatã. Unii ar putea crede cã e un lucru
rãu dacã o persoanã cu depresie sau fobii, de
exemplu, care a fost suprimatã o lungã perioadã
de timp de un soþ sau un tatã prea autoritar, dupã
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ce ia un remediu homeopatic devine agresivã
pentru un oarecare timp. Dar nu e nicidecum aºa.
Cãci dupã o scurtã perioadã de timp organismul
se echilibreazã, agresivitatea dispare, luând cu
ea ºi depresia. Aceste lucruri trebuie înþelese atât
de cãtre pacient, cât ºi de familia sa, care trebuie
sã îl încurajeze, sã îl susþinã pe întreaga perioadã
a tratamentului homeopatic. Cãci întreaga familie
va avea de câºtigat  un nou echilibru, armonie
etc. ºi chiar mai mult decât atât, s-a constatat ca
este foarte bine ca ºi ceilalþi membri ai familiei
sã primeascã un tratament homeopatic,
deoarece în multe cazuri boala unui membru al
familiei poate fi întreþinutã de bolile sau
comportamentul partenerului (de exemplu, boala
copilului sau soþiei poate fi determinatã ºi
întreþinutã de comportamentul prea autoritar al
tatãlui, respectiv, soþului )
În alte cazuri, vindecarea poate fi precedatã
chiar de o agravare (amplificare) trecãtoare a
simptomelor bolii. Agravarea poate fi de douã
feluri: agravare terapeuticã (curativã ) ºi
neterapeuticã.
Agravarea terapeuticã este condiþionatã de
existenþa a doi factori: remediul corect ales ºi
forþa vitalã a pacientului, care trebuie sã fie destul
de puternicã. Iatã de ce adevãratul homeopat
se bucurã mult când aceastã agravare apare,
cãci ea înseamnã cã a reuºit sã gãseascã
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remediul corect, lucru care cel mai adesea nu
este deloc simplu. ªi mai înseamnã cã pacientul
este destul de puternic pentru a se putea
vindeca.
În bolile acute aceastã agravare poate fi
nesemnificativã ºi trece, de obicei, neobservatã.
Dar ea este foarte clarã în bolile cronice. De
aceea dacã mergi la homeopat ºi îi spui cã dupã
ce ai început sã iei tratamentul pe care þi l-a
prescris te-a durut foarte tare capul, ai avut diaree
sau ai vãrsat, aparent surprinzãtor, el se bucurã.
ªi atunci, dacã tu nu ºtii prea multe lucruri despre
homeopatie, ajungi sã îþi pui întrebãri asupra
cunoºtinþelor ºi sãnãtãþii mintale a medicului. Dar
nu e cazul. Aºa cum spuneam, pentru un
homeopat cu experienþã aceastã reacþie este
semn cã remediul a fost corect, cã el a lovit
sistemul în punctele-þintã ºi cã vindecarea, sau
ameliorarea (dupã caz), urmeazã curând.
Adesea, agravarea ne impune sã o numim
chiar crizã de vindecare. Aceastã crizã poate
lua forma unei diarei care apare brusc, a unei
menstruaþii neobiºnuit de abundente, a tusei cu
expectoraþie, transpiraþii abundente, somnolenþã
accentuatã sau reapariþia erupþiilor care fuseserã
suprimate cu un oarecare timp înainte. Durata
ºi intensitatea crizei sunt direct proporþionale cu
gravitatea cazului. De obicei, o astfel de acutizare
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a simptomelor dureazã de la câteva ore la câteva
zile, iar în unele cazuri grave, chiar ºi mai mult.
În cazul în care este indicatã administrarea
repetatã a remediului, la anumite intervale, atunci
la fiecare administrare a remediului agravarea
se repetã. Dar de fiecare datã aceasta are o
intensitate mai micã ºi odatã cu ea pleacã ºi o
parte din boalã. ªi e foarte interesant cã se
ajunge la un anumit moment în care organismul
devine capabil sã îºi rezolve singur problemele,
chiar ºi fãrã ajutorul remediului. Aceasta evoluþie
în valuri aduce o ameliorare bunã a stãrii
pacientului. Dar dacã la un anumit moment
procesul de vindecare s-a oprit, înseamnã cã
stratul pe care a lucrat remediul respectiv a fost
înlãturat complet ºi atunci este nevoie de un alt
remediu care sã continue acþiunea pe stratul
urmãtor.
Agravarea neterapeuticã este determinatã de
alte cauze ce coincid cu începerea tratamentului
homeopatic. În timpul tratamentului homeopatic
ºi încã o perioadã dupã terminarea acestuia, este
interzis consumul cafelei ºi al altor stimulente.
Dacã începerea administrãrii remediului coincide
cu întreruperea consumului de cafea la o
persoana care obiºnuia sã bea de mult timp o
cantitate mare din acest drog, atunci vor apare
simptomele determinate de aºa-numitul fenomen
de sevraj: dureri de cap, somnolenþã, ameþeli,
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lipsã de putere, capacitate scãzutã de
concentrare etc.
La fel se întâmplã ºi la întreruperea bruscã a
tratamentului alopat. La oprirea administrãrii de
anxiolitice, putem asista la o agravare a fricilor
pe care pacientul le avea ºi pe care
medicamentele alopatice nu fãceau decât sã le
înãbuºe. Sau dacã oprim brusc un tratament
îndelungat cu unguente pe bazã de cortizon
pentru o problemã dermatologicã, putem asista
la o rãbufnire a erupþiei pe piele. Aparent, acesta
este un lucru rãu, dar dacã ne gândim cã
medicamentele alopate doar suprimã
simptomele,
mascând
dezechilibrul
organismului, ne putem da seama cã aceasta
revenire sau agravare a simptomelor ajuta
sistemul sa arunce la suprafaþã dezechilibrul.
Iar homeopatul îºi face o imagine mai clarã
despre remediul necesar în cazul respectiv. De
aceea, dacã tabloul remediului homeopatic pe
care el îl cautã nu este foarte clar, homeopatul
vã poate recomanda întreruperea tratamentului
alopat pe care îl urmaþi ºi revenirea la o nouã
consultatie dupã o perioadã de pauzã. Dar
atenþie! Numai homeopatul este cel care
hotãrãºte când ºi cum trebuie întrerupt
tratamentul alopat pe care îl urmaþi! Nu
întrerupeþi din proprie iniþiativã, brusc, un
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tratament cu medicamente chimice pe care îl
urmaþi de mult timp pentru o boalã cronicã,
pentru cã urmãrile ar putea fi din cele mai
neplãcute! Trebuie sã vã încredinþaþi
homeopatului dumneavoastrã ºi sã colaboraþi
strâns cu el, în interesul tuturor celor implicaþi ºi
efortul vã va fi rãsplãtit.
Dacã nu înþelegeþi ceea ce vi se întâmplã
puteþi crede cã remediul nu are efectul dorit, cã
evoluþia cazului dumneavoastrã nu este în
direcþia favorabilã ºi sã încercaþi sã înlãturaþi o
agravare curativã cu ajutorul medicamentelor
alopate (chimice). Acestea vã vor suprima
simptomele, vor introduce din nou boala în
profunzime, împiedicând eforturile forþei vitale de
a reechilibra sistemul. Atunci nu mai are sens
sã luaþi tratamentul homeopatic. Trebuie sã
înþelegeþi fenomenele care au loc ºi sã participaþi
activ la propria dumneavoastrã vindecare. Sã
þineþi legãtura strânsã cu homeopatul ºi sã aveþi
încredere în el, nu sã alergaþi de la un medic la
altul, cãci nu veþi avea prea mare folos. Numai
prin colaborarea consecventã dintre pacient ºi
homeopat se pot obþine rezultatele dorite.
Aceastã colaborare este necesarã în special în
primele etape ale tratamentului homeopatic,
când încã nu sunteþi capabili sã ascultaþi ce vã
spune propriul dumneavoastrã corp.
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LEGILE VINDECÃRII
Homeopatia este o ºtiinþã care se bazeazã
pe legi care au rãmas neschimbate de-a lungul
timpului. Ele sunt valabile acum, ca ºi în urmã
cu secole, când au fost enunþate de doctorul
Constantine Hering. Înainte de a vã vorbi despre
ele, trebuie sã vã spunem cã doctorul Hering a
fost un mare homeopat al tuturor timpurilor. El a
luat cunoºtinþã cu homeopatia în momentul în
care societatea medicalã clasicã a timpului sãu
l-a delegat sã se infiltreze în rândurile discipolilor
lui Hahnemann pentru a-i demasca înºelãtoria.
Cãci este foarte uºor sã negi ceea ce nu înþelegi,
nu ºtii ºi nici nu vrei sã ºtii. Dar nu era ºi cazul lui
Hering. El a aprofundat studiul homeopatiei
alãturi de Hanemann ºi a sfârºit prin a fi un
strãlucit discipol al sãu ºi un înfocat apãrãtor ºi
promotor al noii metode de tratament. A avut o
practicã homeopaticã de succes ºi a adus
importante contribuþii la dezvoltarea homeopatiei.
Una dintre acestea o constituie enunþarea legilor
vindecãrii. Conform acestora, dupã
administrarea remediului corect, simptomele
trebuie sã-ºi modifice locul de manifestare în una
dintre cele 4 direcþii:
• De la centru spre periferia organismului.
Dacã în timpul tratamentului homeopatic al
astmului apar erupþii pe piele, de exemplu,
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acest fapt este un semn foarte bun pentru
homeopat, deoarece plãmânul este mai
central decât pielea. Înseamnã cã remediul
a fost corect, iar forþa vitalã a pacientului este
destul de puternicã pentru a împinge boala
spre exterior.
• De sus în jos. Direcþia de deplasare a
simptomelor de sus în jos se observã cel mai
adesea în cazul bolilor de piele sau
reumatismului. În aceste cazuri erupþiile sau
durerile se deplaseazã de la cap spre trunchi
ºi membre, apoi spre degete ºi în cele din
urmã dispar.
• De la organele mai importante cãtre cele
mai puþin importante. De obicei, în timpul
tratamentului homeopatic al unei boli psihice,
dispar sau se amelioreazã simptomele
mentale, pentru a ceda locul, de exemplu,
simptomelor digestive. ªi chiar dacã pentru
pacient durerile de stomac sunt
îngrijorãtoare, pentru homeopat ele sunt un
semn bun. Semn cã forþa vitalã a mutat
dezechilibrul mai la exterior ºi cã evoluþia
decurge în sens favorabil. Datoritã acestor
schimbãri homeopatul ºtie cã va apãrea
vindecarea, deoarece locul de manifestare
a simptomelor se schimbã în direcþia corectã.
Evident, creierul este un organ mult mai
79

Homeopatia, tratament pentru corp, minte si suflet

important decât stomacul. ªtim cu toþii cazuri
în care, din diferite motive, unei persoane i
s-a extirpat (i s-a înlãturat pe cale
chirurgicalã) o parte din stomac, sau un
rinichi, de exemplu, ºi cu toate acestea el
continuã sã ducã o viaþã normalã, este
capabil de creaþie, pentru sine ºi cei din jur.
Nu acelaºi lucru se poate spune despre o
persoanã care a avut un traumatism la cap
sau un accident vascular cerebral. Deºi
stomacul ºi celelalte organe care menþin viaþa
pot sã funcþioneze bine, omul respectiv este
o legumã, e total dependent de cei din jur
ºi e incapabil de activitate creatoare. ªi ne
dãm seama cã o zgârieturã pe creier este
infinit mai gravã decât una pe piele.
• În ordinea cronologicã inversã apariþiei. Sã
luãm de exemplu cazul unei persoane care
a avut cu ani în urmã dureri de cap pe care
le-a tratat cu medicamente chimice, acestea
transformându-se în timp în vertij (ameþealã),
tratat cu aceleaºi metode. În cele din urmã,
aceastã persoanã poate începe sã aibã
depresie sau crize de epilepsie. Dupã
începerea tratamentului homeopatic va
dispãrea la început depresia sau epilepsia,
lãsând loc vertijului, care în timp, tratat
homeopatic corect, va dispãrea ºi va reapare
vechea durere de cap. Un ultim remediu o
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va înlãtura ºi pe aceasta ºi astfel pacientul
este vindecat. Nici crizele de epilepsie, nici
ameþeala ºi nici durerea de cap nu vor mai
apare din nou.
Este extrem de important sã înþelegeþi legile
vindecãrii, cãci altfel puteþi întrerupe tratamentul
exact în momentul în care forþa vitalã lucreazã
spre vindecare. ªtim cã adesea, cel mai greu
este de suportat criza de agravare curativã. De
aceea am vrut sã înþelegeþi cât mai bine ce se
întâmplã de fapt, ca sã nu împiedicaþi procesele
naturale de vindecare. ªi rãbdarea vã va fi
rãsplãtitã.
Urmãrirea dinamicii procesului de vindecare
o stãpâneºte numai un medic homeopat calificat.
De aceea, a doua prescripþie este mai complicatã
decât prima. Dacã organismul începe sã elimine
boala în conformitate cu legile lui Hering, atunci
suntem pe drumul cel bun. Aprecierea
corectitudinii remediului homeopatic ales se
poate face numai prin studierea rãspunsului
organismului. Dacã existã mai multe boli
asociate, atunci rãspunsul pozitiv nu va apare
atât de uºor. Uneori observaþi cã starea fizicã
nu s-a ameliorat practic deloc, dar în interior
sunteþi mult mai bine, parcã a devenit cumva mai
uºor sã trãiþi. Viaþa vi se pare mai luminoasã, de
parcã v-aþi fi scos ochelarii fumurii de la ochi.
Atunci ºtim cã suntem pe calea cea dreaptã ºi
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dupã aceastã ameliorare în planurile superioare
ale fiinþei (emoþional ºi psihic), va dispare ºi boala
fizicã. E nevoie numai de timp pentru a simþi
aceasta din plin.

ANTIDOTAREA REMEDIULUI
HOMEOPATIC
Dupã ce homeopatul a prescris remediul
corect ºi s-a ajuns la un progres în tratament,
evoluþia ulterioarã depinde de seriozitatea cu
care pacientul priveºte tratamentul homeopatic.
Remediul homeopatic poate acþiona luni sau
chiar ani, sprijinind forþa vitalã ºi mecanismele
de apãrare. Dar dacã intervine un factor care
antidoteazã (anuleazã) efectul remediului, atunci
tratamentul este întrerupt, cel mai adesea apare
o recãdere ºi ulterior este mult mai greu de gãsit
remediul de care este nevoie.
Ca o regulã generalã, putem spune cã tot
ceea ce stimuleazã organismul fãrã sã fie nevoie
ºi tot ceea ce risipeºte energia de care
organismul are nevoie pentru vindecare, poate
antidota tratamentul homeopatic.
1 Unul dintre factorii cei mai importanþi sunt
medicamentele alopate, care consumã
energie pentru metabolizarea lor. De obicei
nu se întâmplã nimic rãu dacã pacientul ia
din când în când o aspirinã, dar administrarea
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zilnicã de tranchilizante, analgezice,
contraceptive orale, ºi în special de cortizon
sau antibiotice, poate anula acþiunea
remediului homeopatic. Desigur cã un pacient
care suferã de o boalã cronicã pentru care ia
de mult timp medicamente alopate, aºa cum
spuneam, nu va întrerupe brusc administrarea acestora. Odatã cu îmbunãtãþirea forþei
sale vitale aceasta se face treptat ºi numai
sub supravegherea medicului homeopat.
2. Chiar ºi unele tratamente stomatologice pot
anula efectul remediului homeopatic,
deoarece în cursul lor se folosesc substanþe
cu gust ºi miros puternic ºi substanþe
anestezice. De aceea, pacienþilor care
urmeazã un tratament homeopatic li se
recomandã sã nu foloseascã alte metode de
tratament decât în cazuri extreme, ºi dacã
este posibil numai dupã consultarea
prealabilã cu medicul homeopat care îi are
în îngrijire.
3. Un alt grup de substanþe care antidoteazã
remediile homeopatice este constituit de
stimulente. O substanþã frecvent folositã de
foarte multe persoane este CAFEAUA. Ea
este un stimulent ce acþioneazã la fel de
puternic ca ºi medicamentele alopate. O
posibilã explicaþie a faptului cã ea
neutralizeazã
efectele
remediilor
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homeopatice este cã risipeste energia de
care organismul are nevoie pentru vindecare.
O mobilizeazã din organe, o face sã circule
prin sistem (dându-ne o senzaþie trecãtoare
de bine ºi de forþã) ºi o consumã cu un
randament scãzut, lãsându-ne apoi epuizaþi.
ªtim cu toþii cã dupã faza iniþialã de excitaþie,
urmeazã o stare în care ne simþim storºi de
energie ºi dorim sã recãpãtãm starea de bine
dinainte. Astfel apare dependenþa de cafea.
Sensibilitatea individualã la acest drog
variazã mult, de aceea unii pacienþi pot bea,
din când în când, câte o ceºcutã de cafea
slabã fãrã efecte negative, în timp ce alþii nu.
De aceea, cel mai bine este sã nu beþi cafea
deloc. Nu numai pe perioada cât luaþi
remediile, ci ºi un timp dupã aceea, cãci
remediile, în funcþie de diluþie, continuã sã
acþioneze încã o perioadã de timp, iar
consumul cafelei va întrerupe acþiunea lor.
Pentru unele persoane acesta poate pãrea
un sacrificiu mare, dar trebuie sã punem în
balanþã scopul pe care îl urmãrim ºi
renunþarea la aceastã micã plãcere. Mai ales
cã în loc de cafea puteþi bea ceai verde, cafea
decofeinizatã sau surogate de cafea. În plus,
pe masurã ce organismul începe sã
funcþioneze mai bine, nici nu mai simþim
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nevoia sã bem cafea. Oboseala dispare, ne
simþim plini de energie ºi lucrãm cu un
randament mult mai bun.
Afirmaþiile de mai sus sunt valabile ºi pentru
alte stimulente, cum sunt ceaiul negru ºi
bãuturile ce conþin cofeinã, cum ar fi Pepsi,
Coca cola etc. Pe perioada tratamentului
homeopatic trebuie evitat ºi abuzul de
chininã, substanþã folositã la prepararea apei
tonice ºi a bãuturilor rãcoritoare din gama
Schweppes. De asemenea, trebuie evitate
substanþele puternic aromate: camforul,
menta ºi unele condimente.
4. Nu putem sã nu menþionãm ºi un alt fel de
antidot al tratamentului homeopatic: situaþiile
care consumã energia necesarã vindecãrii:
accidentele, stresul, suferinþa îndelungatã,
decesul unei persoane dragi, ghinioanele
repetate, umilinþele, situaþiile tensionate
prelungite, acasã sau la locul de muncã.
5. La fel, remediile corect alese au efecte
diminuate dacã persoana respectivã nu
contribuie suficient la producerea energiei
necesarã vindecãrii: se priveazã în mod voit
ºi repetat de somn, de o alimentaþie
echilibratã (cure de slãbire) ori se
suprasolicitã fizic sau psihic o lungã perioadã
de timp. Aºa cum spuneam, cel mai important
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lucru este vindecarea ºi ei trebuie sã îi
acordãm prioritate. Cãci odatã vindecaþi,
echilibraþi, vom putea recupera timpul
pierdut, vom munci cu un randament mult
mai bun ºi vom avea rezultate incomparabil
mai bune, cãci vom deveni mult mai creativi.
6. Nu uitaþi cã remediile homeopatice sunt
extrem de sensibile la factorii externi, astfel
cã ele îºi pot pierde properietãþile curative
dacã nu sunt pãstrate sau manipulate în mod
corespunzãtor. Ele trebuie pãstrate în
ambalajele în care le primiþi. Nu se pun în
flacoane vechi de medicamente, de exemplu,
sau în orice alt fel de alte recipiente în care
au fost substanþe chimice, oricât de bine ar fi
fost spãlate, cãci în ele tot rãmân urme de
substanþe chimice care inactiveazã remediul.
Chiar ºi puse în flacoanele originale de sticlã,
plastic sau în punguliþe de hârtie, remediile
pot fi distruse de razele solare, de cãldura
excesivã, de temperatura foarte scãzutã sau
de mirosurile puternice. Deci trebuie sã le feriþi
de acþiunea directã a razelor solare, sã le
pãstraþi la temperatura camerei (deci nu la
frigider, dar nici la cãldurã mare) ºi departe
de sursele de mirosuri puternice (indiferent
dacã acestea sunt plãcute sau neplãcute).
Granulele nu trebuie atinse cu mâna. Pentru
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a le lua se foloseºte capacul flaconului în care
se gãsesc acestea sau o linguriþã curatã,
preferabil de plastic, folositã numai în acest
scop.

CONTRIBUÞIA PACIENTULUI LA
REUªITA TRATAMENTULUI
HOMEOPATIC
Homeopatia este un sistem medical care
solicitã mult nu numai medicul, ci ºi pacientul.
Medicul face tot ce îi stã în putere sã vã ajute.
Uneori tratamentul dureazã mai puþin, alteori
dureazã mai mult pânã se obþine rezultatul dorit,
cãci existã cazuri mai uºoare ºi cazuri mai grave.
Tot aºa cum sunt pacienþi dispuºi sã participe la
efortul de recuperare a sãnãtãþii lor alãturi de
medic, pas cu pas, mergând spre însãnãtoºire
ºi pacienþi pasivi, care aºteaptã sã facã medicul
totul pentru ei. În cazurile în care pacientul nu
este pasiv ºi nu aºteaptã sã primeascã o pastilã
fermecatã care sã îl elibereze peste noapte de
toate bolile, ci colaboreazã cu medicul la
reclãdirea propriei sãnãtãþi, rezultatele sunt
extrem de bune.
Medicul este ca un arheolog care sapã strat
cu strat, cu multã migalã, pentru a descoperi
comoara îngropatã în adânc: sãnãtatea! Cu
fiecare remediu el înlãturã câte puþin din straturile
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solului pe care cresc bolile noastre prezente 
straturi care s-au format de-a lungul anilor. E ca
o întoarcere în timp: fiecare strat care pleacã ia
cu sine ºi bolile ce creºteau pe el ºi ajungem la
starea de sãnãtate pe care o aveam înainte de
formarea lui. Strat cu strat, ne întoarcem în timp,
la momentul în care nu aveam nici un simptom
supãrãtor.
Trebuie sã înþelegem cã, în primul rând,
fiecare suntem responsabili de propria noastrã
persoanã ºi e o atitudine foarte înþeleaptã sã ne
asumãm aceastã responsabilitate. Orice
medicament, oricât de bun, nu va avea efectul
dorit dacã nu îl administrãm aºa cum ne-a indicat
specialistul, dacã nu urmãm toate sfaturile
acestuia. Cum se spune în popor, bine cu forþa
nu se poate face. Medicul, oricât de binevoitor
ar fi ºi de doritor sã vã ajute, din pãcate, nu poate
lua tratamentul în locul dumneavoastrã ºi nici
nu poate þine regim în locul dumneavoastrã.
Acesta nu este un tratament în cursul cãruia
repetaþi diagnosticul pus de medic, fãrã a vã
gândi prea mult, vã luaþi pastila ºi vã faceþi bine.
Homeopatia cere de la dumneavoastrã
autoobservaþie riguroasã, pentru a-i putea
furniza medicului homeopat datele de care
acesta are nevoie pentru alegerea remediului.
Trebuie sã daþi dovadã de disciplinã în
respectarea regimului alimentar indicat de el,
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înþelepciune ºi rãbdare în cazul apariþiei crizelor
de vindecare, oricât ar fi acestea de neplãcute.
Majoritatea pacienþilor îndeplinesc toate aceste
cerinþe ºi au rezultate foarte bune.
Gãsirea remediului homeopatic corect este un
proces dificil, care solicitã medicului multe
cunoºtinþe. Problema care stã în faþa
homeopatului este foarte complicatã, dar aºa
cum spuneam, ºi pacientul însuºi are partea lui
de responsabilitate în ceea ce priveºte rezultatul
tratamentului. Principala dumneavostra sarcinã
este aceea de a-i spune homeopatului despre
toate abaterile de la normal în plan fizic,
emoþional ºi mental. Trebuie sã îi explicati în
detaliu ce simptome aveþi, de când au început,
ce le-a declanºat, unde sunt localizate, ce le
agraveazã, ce le amelioreazã º.a.m.d. Dacã nu
i le veþi relata spontan homeopatului, acesta vã
va întreba despre toate aceste lucruri pentru cã
ele sunt importante în gãsirea remediului, ºi nu
din curiozitate personalã. Dar lui nu îi sunt
suficiente simptomele fizice, cu care de obicei
se mulþumeºte un medic alopat. Pentru el sunt
mult mai importante dereglãrile care au loc în
diferite zone ale vieþii dumneavoastrã: relaþiile
cu cei din jur acasã, la locul de muncã,
modificãrile ce apar la schimbãrile de vreme,
dorinþele ºi aversiunile alimentare, activitatea
sexualã, somnul etc. Trebuie sã vã feriþi sã cãdeþi
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în extreme: nu trebuie nici sã omiteþi simptome
importante, ca ºi cum acestea ar fi de la sine
înþelese, dar nici sã insistaþi asupra unor mici
detalii care nu vã deranjeazã în momentul
respectiv.
Repetãm: cel mai important lucru care vi se
cere este RÃBDAREA. Aveþi o mare
responsabilitate în ceea ce priveºte succesul
tratamentului homeopatic pe care îl urmaþi. Dacã
nu aveþi rãbdare ºi nu respectaþi întocmai
indicaþiile homeopatului dumneavostrã, crezând
cã dacã nu mai luaþi remediu un timp oarecare
(pe care vi l-a recomandat el), înseamnã cã aþi
întrerupt tratamentul ºi cã dacã luaþi mai mult
odatã sau mai des o sã fie mai bine, atunci aveþi
toate ºansele sã stricaþi tot ceea ce el vrea sã
clãdeascã. ªi de cele mai multe ori se întâmplã
ca în varianta indiana a povestii cu fata moºului
ºi fata babei: înþeleptul îi spune fetei celei bune
sã îºi ude pãrul cu apa fermecatã numai o
singurã datã, ca sã aibã un pãr foarte frumos. ªi
ea face întocmai, fiind rãsplãtitã cu un pãr
minunat. Fata cea lacomã ºi invidioasã, în
schimb, dupã ce îºi udã pãrul o datã, acesta
fãcându-se la fel de frumos ca al celeilalte fete,
vrând sã obþinã mai mult, încalcã porunca
înþeleptului ºi îºi udã pãrul ºi a doua oarã.
Rezultatul? I-a cãzut tot pãrul, rãmânând complet
chealã!
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ANEXA 1

MIC GHID TERAPEUTIC
PENTRU URGENÞE
Homeopatia, în afarã de afecþiunile acute ºi
cronice, care sunt de competenþa homeopatului
experimentat, este foarte utilã ºi în urgenþe.
Principiul de tratament în cazurile acute ºi cele
cronice este acelaºi: se administreazã remediul
simillimum.
În cazul urgenþelor, însã, chiar ºi dumneavoastrã puteþi acorda primul ajutor. Este bine sã
aveþi în casã o trusã homeopaticã de prim ajutor,
cãci existã cazuri de accidente sau episoade
acute în care, pânã puteþi sã vã sfãtuiþi cu
homeopatul, puteþi ajuta fãrã sã faceþi rãu. În
cele ce urmeazã dorim sã vã prezentãm câteva
dintre remediile homeopatice cele mai folosite
în aceste cazuri, care, dupã pãrerea noastrã, e
bine sã le aveþi în farmacia casei, dar care,
repetãm, trebuie sã fie folosite, de preferinþã,
dupã consultarea cu homeopatul dumneavoastrã curant. Toate acestea trebuie sa fie în
diluþie joasã (5CH, 7CH sau 9CH) ºi vã vor
permite sa acordaþi primul ajutor în urgenþe ºi
accidente pânã ajungeþi la medic sau în cazul în
care, din diferite motive, acesta nu poate fi
contactat. În funcþie de gravitatea cazului se
administreazã o dozã de remediu de 3-4 ori pe zi.
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De la început trebuie sã facem precizarea cã
în cazul accidentelor este bine sã nu luaþi remedii
homeopatice pentru orice micã loviturã sau
zgârieturã. În aceste situaþii e de preferat sã
recurgeþi la aplicaþiile externe ºi la alte mijloace
naturale care sã ajute organismul sã se vindece
cât mai rapid.
ARSURI  autotratamentul în arsuri îl puteþi
face numai în cazul arsurilor superficiale, aflate
pe suprafeþe foarte reduse ºi în zone
nepericuloase.
Arsuri de gradul 1 (caracterizate prin roºeaþã,
durere ºi edem (umflaturã):
Apis melifica
• piele de culoare rozie
• edem
• dureri înþepãtoare
• ameliorare la aplicarea de comprese cu apã
rece
Belladona
• piele roºie, fierbinte
• care degajã cãldurã.
Se pot folosi ºi comprese reci cu soluþie
preparatã din Calendula TM sau unguentul
homeopatic Homeoplasmin, în strat subþire, de
câteva ori pe zi.
Arsuri de gradul 2  (afectare mai profundã,
ce produce, în plus faþã de arsurile de gradul 1,
formarea de flictene (bãºici) cu lichid clar:
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Cantharis
• vezicule mari, cu lichid seros
• dureroase
Pyrogenium sau Calendula  în caz de pericol
de infecþii
Se mai pot folosi comprese reci cu soluþie
preparatã din Calendula TM.
CONTUZII (leziuni ale parþilor moi prin obiecte
contondente  în care pielea ºi muºchii sunt
traumatizaþi prin presarea între os ºi obiectul dur).
Rezultã echimozã (vânãtaie) ºi durere.
Arnica.
- este remediul cel mai eficace atât timp cât
persistã durerea ºi vânãtaia
- dureri ca ºi cum ai fi batut
- sensibilitate crescutã la atingere (pacientul
se teme chiar ºi de apropierea altei persoane)
ENTORSE, LUXAÞII
Sunt afecþiuni traumatice ale articulaþiilor. Mai
des folosite sunt urmãtoarele remedii:
Ruta graveolens
- durere ºi senzaþie de contuzie
Calcarea fluorica
- entorse cu tendinþã la repetiþie, ceea ce
trãdeazã o hiperlaxitate ligamentarã
- agravare la umiditate, la repaus ºi la începutul
miºcãrii
- ameliorare la continuarea miºcãrii ºi la cãldurã
localã
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FRACTURI, TRAUMATISME ALE OASELOR
Symphytum
- durere localã
- dureri ce persistã mult timp dupã loviturã
- dureri ale membrelor fantomã (dureri ce
persistã la nivelul membrelor amputate)
- grãbeºte calusarea (sudarea) fracturilor.
GRIPA
Este o stare acutã de cauzã viralã,
caracterizatã prin febrã, frisoane, dureri de cap,
dureri musculare, uneori asociate cu iritaþie
traheo-bronºicã ºi dureri oculare. Uneori poate
exista o participare digestivã: greaþã, diaree.
În caz de gripã, medicamentul la care se
apeleazã cât mai urgent este un complexism de
genul Gripstop, Paragrip etc. Acesta se ia fie sub
formã de granule, fie dizolvat în apã. Existã mai
mult modalitãþi de administrare a acestui
remediu, dar din proprie experienþã schema pe
care v-o prezentãm s-a dovedit cea mai eficientã.
Remediul se ia la intervale scurte de timp la
început, apoi mai rar: în primele douã-trei ore se
ia câte o dozã (5 granule sau o linguriþã de
soluþie) din sfert în sfert de orã, apoi la interval
de o jumãtate de orã, apoi la o orã, ajungânduse la ritmul de administrare de 3 doze pe zi
începând cu a doua zi ºi pânã la vindecare.
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Un alt remediu care poate fi folosit cu succes
este Anas barbariae (hepatis et cordis), care are
efecte asemãnãtoare ºi care poate fi folosit în
acelaºi mod.
În funcþie de simptomele care predominã mai
puteþi lua:
Gelsemium
- febrã
- obosealã intensã
- apatie
- frisoane, tremurãturi
- dureri de cap
- absenþa setei
Rhus toxicodendron
- febrã
- apatie
- dureri musculare ameliorate la miºcare
- sete vie de apã rece
Eupatorium perfoliatum
- dureri osoase
- senzaþie de rupturã
- dureri oculare
Bryonia
- tuse seacã, iritantã
- dureri în piept
- uscãciunea mucoaselor
- sete vie de apã rece
- ameliorare la repaus
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INDIGESTIA
Indigestia este o stare bruscã ºi trecãtoare
de încetinire sau chiar blocare a funcþiilor
digestive. Începe cu indispoziþie generalã,
transpiraþie rece, greþuri, uneori chiar vãrsãturi,
urmate în stadiul urmãtor de colici ºi diaree.
Antimonium crudum
- corespunde ca tip individului mâncãcios,
gurmand
- limbã cu depozit alb pe toatã suprafaþa sa
- eructaþii (râgâieli) ce au gustul alimentelor
consumate
- diaree  jumãtate apoasã, jumãtate solidã
Nux vomica
- limbã cu depozit alb în partea posterioarã.
- somnolenþã dupã masã
- senzaþie de piatrã în stomac
- greþuri ameliorate de vãrsãturi
- eructaþii
- agravare la alcool, tutun, condimente
Ipeca
- limbã curatã sau doar puþin încãrcatã
- greþuri ºi vãrsãturi ce nu amelioreazã senzaþia
de greaþã
- hipersalivaþie
- diaree dupã consum de fructe verzi.
În cazul în care existã o cauzã clarã a
indigestiei  excesul alimentar sau, dimpotrivã,
consumul unor cantitãþi foarte mici din alimente
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la care persoana respectivã are intoleranþã 
administrarea remediilor se face dupã cum
urmeazã:
§ Nux vomica  exces (sau intoleranþã) de vin,
bãuturi spirtoase, stimulente
§ Antimonium crudum  oþet
§ Arsenicum album  fructe
§ Lycopodium  ceapã, usturoi, scoici
§ Kali bichromicum  bere
§ Pulsatilla  grãsimi, creme, friºcã, prãjituri
INTOXICAÞIA ALIMENTARÃ
Intoxicaþia alimentarã se datoreazã, cel mai
adesea, consumului de alimente alterate sau
contaminate chimic (legume ºi fructe stropite cu
ierbicide sau îngrãºãminte chimice). Cel mai
adesea se carac-terizeazã prin apariþia diareei,
însoþitã de dureri abdominale ºi de o stare
generalã proastã. Recomandãm ca
administrarea remediilor sã se facã numai dacã
existã o cauzã clarã, iar simptomatologia
cedeazã dupã câteva doze de remediu. În caz
contrar trebuie sã vã prezentaþi de urgenþã la medic.
Este indicatã administrarea unei doze de
remediu dupã fiecare scaun:
Arsenicum album
- toxiinfecþie alimentarã determinatã de
consumul de peºte alterat, scoici, carne ºi
produse din carne (pate etc.) alterate
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- diaree cu miros urât
- scaun foarte închis la culoare, aproape negru
- senzaþie de arsurã la eliminarea scaunului
- obosealã accentuatã.
Veratrum album
- diaree în jet, ca în cazul holerei
- crampe abdominale
- transpiraþie rece
- deshidratare
ÎNÞEPÃTURI DE INSECTE
Apis melifica  în general pentru înþepãturile de
albinã, viespe, tãun etc.
- edem (umflaturã)
- dureri înþepãtoare, arzãtoare
- ameliorare la aplicarea de comprese reci
Urtica urens  pentru reacþia ce apare dupã
contactul pielii cu o meduzã
- roºeaþã
- dureri locale
- prurit (mâncãrime)
În afarã de aceste remedii homeopatice, se
pot folosi local comprese cu soluþie preparatã
din Calendula TM ºi Apis melifica TM.
PLÃGI PRIN ÎNÞEPÃTURI PROFUNDE (prin
ac, cui etc.)
Hypericum perforatum
- traumatisme la nivelul vârfurilor degetelor 
plãgi contuze, înþepate, unghii smulse etc.
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- cu dureri acute, zvâcnitoare, sfâºietoare,
insuportabile, ce iradiazã spre corp, de-a
lungul traiectului nervului
- agravare la miºcãri bruºte (zdruncinãturi)
- dureri ale membrelor fantomã
Ledum palustre
- traumatisme ale vârfurilor degetelor cu
- dureri surde ce nu iradiazã
RÃCEALA BANALÃ SAU GUTURAIUL
Guturaiul este o afecþiune benignã ce apare
de obicei ca urmare a schimbãrilor de anotimp
sau la expunerea la frig ºi este caracterizatã de
o inflamaþie la nivelul mucoasei cãilor respiratorii
superioare. Pacientul poate prezenta obstrucþie
nazalã (nas înfundat), însoþitã sau nu de
eliminarea de secreþii, strãnuturi frecvente, febrã
moderatã, dureri de cap, pierderea gustului sau
mirosului, inflamaþie ºi secreþii oculare.
Remediile cele mai des folosite sunt:
Allium cepa
- strãnuturi frecvente
- secreþie nazalã arzãtoare, ce iritã buza
superioarã
- secreþie ocularã neiritantã,
- ameliorare la aer rece
Rhus toxicodendron
- frisoane
- dureri articulare ameliorate la miºcare (ca
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urmare pacientul îºi schimbã permanent
poziþia în pat)
- sete mare
- are legãturã cu apa: fie apare dupã ce
pacientul a fost udat de ploaie, fie dacã a
stat în frig transpirat fiind dupã un efort.
Gelsemium
- secreþie înþepãtoare, ce produce escoriaþii
- febrã
- frisoane de-a lungul coloanei vertebrale
- dureri de cap ca o bandã în jurul capului
- dureri musculare
Bryonia
- sete de cantitãþi mari de apã rece
- uscãciune a mucoaselor
- tuse uscatã
- agravare la cea mai micã miºcare
- ameliorare dacã stã nemiºcat.
În caz de rãcealã instalatã brusc, cele mai
des folosite remedii sunt:
Aconitum
- febrã dupã expunere la frig uscat sau
- febrã consecutivã insolaþiei sau expunerii
bruºte la cãldurã
- fãrã transpiraþie
- sete de cantitãþi mici de apã rece
- faþã roºie ºi caldã
- frisoane
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- tuse uscatã
- agitaþie
- anxietate
Belladonna
- febrã înaltã, uneori oscilantã
- cu transpiraþtie
- cap fierbinte, mâini ºi picioare reci
- faþa foarte roºie, devine palidã când pacientul
se ridicã în picioare
- ochi strãlucitori, cu pupilele dilatate
- agravare la luminã ºi zgomot
- uscãciune a mucoasei nazale
- nu are sete
- tuse uscatã.
Frecvent, la începutul febrei, înainte ca
pacientul sã înceapã sã transpire, se
administreazã Aconit, iar dupã ce transpiraþia se
instaleazã, se continuã cu Belladonna.
RÃUL DE MIªCARE
Rãul de miºcare este o tulburare caracterizatã
de ameþeli, paloare, greaþã urmatã sau nu de
vãrsãturi, ce apar în cazul deplasãrii cu un mijloc
de locomoþie (maºinã, vapor etc.). În acest caz
remediile homeopatice se iau preventiv, înainte
de începerea cãlãtoriei, 1-2 doze la interval de
câteva ore ºi se repetã pe parcursul cãlãtoriei,
dacã este cazul. Trebuie sã facem precizarea
cã tratamentul cel mai corect al rãului de miºcare
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este cel cu remedii constituþionale, pe care îl
poate face numai un homeopat experimentat.
Dar pentru situaþia acuta se pot utiliza
urmãtoarele remedii:
Cocculus indicus
- ameþeli, dureri de cap
- greaþã, vãrsãturi
- slãbiciune extremã
- agravare la cea mai micã miºcare
- ameliorare la cãldurã
Tabacum
- ameþeli, dureri de cap
- greaþã, vãrsãturi
- paloare
- ameliorare la aer proaspãt ºi cu ochii închiºi
Petroleum
- ameþeli, dureri de cap
- greþuri, vãrsãturi bruºte ºi violente
- ameliorare cu ochii închiºi, la cãldurã ºi
mâncare
Nux vomica
- greaþã
- are senzaþia cã vãrsãturile i-ar ameliora
starea
- agravare la mâncare
- ameliorare la somn
TÃIETURI (plãgi deschise prin obiecte
tãioase: cuþit, lamã, bisturiu)
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Staphysagria.
Acest remediu poate fi folosit cu succes ºi
dupã intervenþii chirurgicale, pentru vindecarea
mai rapidã a plãgilor.
TRAUMATISME ALE OCHIULUI
Ledum palustre
- traumatism al þesutului din jurul orbitei (ochi
învineþit)
Symphytum
- traumatism al globului ocular prin obiect dur,
neascuþit (de exemplu lovirea cu mingea de
tenis sau cu cotul).
Ruta graveolens
- microtraumatism cauzat de efortul vizual
(lectura prelungitã, la lumina artificialã)
ANEXA 2

ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI
Homeopatia este indicatã la copii ? Nu are
efecte negative asupra lor?
Rezultatele homeopatiei sunt extrem de bune
în tratamentul bolilor care apar la copii, atât cele
acute, cât ºi cele cronice. Copiii care sunt trataþi
homeopatic devin mult mai rezistenþi, cãci prin
acest tratament sunt îndepãrtate ºi predispoziþiile
(moºtenite genetic) la diferite boli. Pentru
prevenirea bolilor tratamentul trebuie început
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încã din momentul concepþiei, sau ºi mai bine,
chiar înainte de acest moment, prin tratarea
homeopaticã a viitorilor pãrinþi.
Homeopatia nu este doar autosugestie?
Trebuie sã spunem cã în cazul oricãrei
metode de tratament autosugestia are un rol
important. Un pacient care crede cã se va face
bine cu tratamentul pe care i l-a prescris medicul
sãu se va vindeca mai repede decât unul care
nu are încredere. Tot aºa, printr-o gândire
negativã el îºi poate încetini mult procesul de
vindecare, chiar dacã ia cele mai bune
medicamente. Pentru cã gândul este un
instrument foarte puternic ºi depinde numai de
noi în ce direcþie îndreptãm arma: împotriva
duºmanului (boala)  printr-o gândire pozitivã sau
împotriva noastrã înºine, printr-o gândire
negativã.
În cazul homeopatiei efectul psihoterapeutic
nu este mai mare decât în cazul altor metode de
tratament. Cãci altfel, cum ar vindeca ea nounãscuþii sau animalele? Nu v-aþi gândit la
aceasta? Nu e de mirare, cãci despre esenþa
homeopatiei clasice nu au idee nu doar pacienþii,
ci ºi mulþi dintre medici.
Ce sunt medicamentele homeopatice
complexe sau complexismele ?
Complexismele sunt un fel de medicamente
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alopate preparate din remedii homeopatice, dacã
ne putem exprima aºa. Ele se pot da tuturor
pacienþilor cu o anumita boalã. Cei care fac astfel
de formule complexe se uitã în repertoarul
homeopatic  de exemplu la rubricile referitoare
la hemoragii  ºi adunã într-un preparat (soluþie
sau granule) remediile cele mai importante
menþionate în aceste rubrici. Astfel se pot aduna
într-un complexism cinci, ºase sau zece remedii.
Cineva s-ar putea întreba de ce atâta bãtaie de
cap cu un pacient, când existã aceste formule
complexe pentru gât, pentru reumatism, pentru
hemoragii etc. Unul dintre ele s-ar putea sã i se
potriveascã ºi pacientului respectiv. E adevãrat
cã uneori ele pot ameliora anumite cazuri, dar
nici într-un caz la folosirea lor nu se þine seama
de caracteristicile individuale ale organismului.
ªi ce e mai rãu, chiar dacã o reacþie iniþialã
pozitivã existã, ulterior medicamentul complex
nu mai acþioneazã deloc, nu ºtim care dintre
acele remedii adunate a avut efectul dorit, iar
din cauzã cã forþa vitalã a fost influenþatã de mai
multe remedii în acelaºi timp, ea devine confuzã,
ºi ne va fi mult mai greu sã aflãm care este
remediul unic de care are nevoie pentru a se
reechilibra ulterior. De aceea nu recomandãm
folosirea acestor remedii complexe decât în
cazuri de urgenþã ºi pentru scurt timp.
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Miasmele sunt doar moºtenite sau se pot
ºi dobândi pe parcursul vieþii?
Desigur, pot fi ºi dobândite. ªi sursa cea mai
importantã a miasmelor o constituie în zilele
noastre medicamentele foarte puternice folosite
de alopatie ºi vaccinãrile. Printre acestea putem
enumera cortizonul, neurolepticele, antibioticele
ºi alte medicamente foarte puternice, vaccinul
antirabic etc. Aºa cum spuneam, toate acestea
creeazã un baraj în calea vindecãrii, o nouã
miasmã.
De ce consultaþia homeopaticã este mai
scumpã decât una obiºnuitã?
Pentru homeopatie una dintre problemele
grele ºi probabil cea care îi aduce cea mai micã
popularitate este aspectul financiar. Remediile
homeopatice sunt mult mai ieftine decât
medicamentele alopate, în schimb consultaþia
costã uneori mai mult decât consultaþia la un
medic obiºnuit. ªi asta datoritã faptului cã
homeopatul are nevoie de mult timp pentru
fiecare caz în parte, atât pentru discuþia cu
pacientul, cât ºi pentru prelucrarea datelor pe
care le obþine de la acesta. E nevoie de mult
timp pentru a pãtrunde în esenþa cazului fiecãrui
pacient. Cei care lucreazã în ritm rapid, fãrã a
consulta foarte atent pacientul, au rezultate
slabe. Acel homeopat care acordã fiecãrui caz
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timpul necesar atât în timpul consultaþiei cât ºi
dupã, este nevoit sã stabileascã un tarif mai mare
pentru o consultaþie. La prima vedere aceastã
taxã poate pãrea mare, dar în realitate pacientul
economiseºte foarte mult. Boala pe care
homeopatul o poate rezolva rapid, va fi tratatã
ani în ºir de cãtre alopat, numai paliativ,
suprimând în realitate simptomele ºi subminând
astfel sãnãtatea pacientului. Acest tratament
alopat îl va costa în realitate pe pacient mult mai
mulþi bani, timp, nemaivorbind de suferinþã.
Homeopatia se poate asocia cu alte
metode de tratament?
Homeopatia nu are o acþiune negativã
indiferent cu ce altã metodã de tratament am
combina-o. Cu toate acestea este preferabilã
evitarea asocierilor deoarece remediul
homeopatic este foarte lesne de antidotat de
cãtre substanþele chimice. Dar în fiecare caz în
parte acest lucru îl hotãrãºte medicul homeopat.
Aºa cum am mai spus, dacã aveþi o boalã cronicã
gravã ºi luaþi medicamente alopate de ani de
zile, niciodatã medicul nu vã va întrerupe brusc
acest tratament, astfel cã pentru o perioadã veþi
lua concomitent medicamente alopate ºi
homeopatice. Scãderea dozei se va face treptat.
Dacã starea dumneavoastrã se amelioreazã,
atunci nevoia de a mai lua medicamentele
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alopate scade ºi va veni momentul în care nu va
mai fi nevoie de ele deloc.
În ceea ce priveºte alte metode de tratament
alternativ, e de preferat ca pe perioada
tratamentului homeopatic sã nu se urmeze ºi alte
tratamente, cãci acþiunea remediului este greu
de urmãrit sau poate fi inactivatã, de exemplu
de cãtre aromoterapie, iar remediile de care aþi
avea nevoie ulterior pot fi mult mai greu de gãsit.
Înainte de a începe cura homeopaticã medicul
vã poate indica un tratament osteopatic sau un
tratament fitoterapic. El vã poate indica folosirea
concomitentã a cromoterapiei, meloterapiei,
sacroterapiei, dar asta rãmâne la aprecierea sa,
numai funcþie de particularitãþile cazului
dumneavoastrã. Este important sã nu faceþi nici
un alt tratament înainte de a vã sfãtui cu
homeopatul dumneavoastrã. El trebuie sã vã dea
sfaturi, iar dumneavostrã sã le urmaþi întocmai,
pentru a obþine ceea ce ºi dumneavostrã ºi el
doriþi: SÃNÃTATEA!
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