
Întoarcerea la homeopatie 

Homeopatia încă este abia la început chiar dacă au trecut deja câteva secole de când 

fondatorul său, medicul Samuel Hahnemann, a descoperit cât de eficientă poate fi o doză 

minimă de remediu asemănător. Asta pentru că homeopatia a fost dintotdeauna și va fi și în 

viitor o medicină cu mult înaintea timpului său. Iar comunitățile științifice convenționale 

contemporane s-au arătat neinteresate și/sau neputincioase în a cerceta efectele remarcabile 

ale substanțelor medicale potențate și foarte mult diluate. 

Astfel, de la începuturile homeopatiei și pe măsură ce așa-zișii practicieni „moderni” au 

început să renunțe la principiile hahnemanniene corecte de utilizare a homeopatiei, această 

practică a avut de suferit. Idei fără logică, metode fanteziste și malpraxis-ul au început să 

apară și au declanșat controverse aprinse în ceea ce privește eficiența și credibilitatea 

homeopatiei nu numai din rândurile comunității medicale convenționale, a presei și a 

scepticilor, ci și între homeopați și practicieni. 

Am urmărit recent cu mare interes polemicile împotriva homeopatiei clasice. Trebuie să 

menționez că este de o importanță vitală în această etapă din evoluția homeopatiei să dăm 

publicului o perspectivă corectă asupra a ceea ce înseamnă homeopatia. 

Mulți așa-ziși practicieni moderni au idei divergente despre ce este homeopatia și, desigur, 

este dreptul lor să creadă în ceea ce înțeleg ei că este homeopatia. Însă mass-media are și ea 

dreptul să ceară ca publicul să nu fie manipulat să creadă aceste idei din moment ce niciunul 

dintre aceste aspecte „moderne” nu reprezintă legile fundamentale și principiile homeopatiei 

– și tocmai aceste idei divergente încurajează mass-media să critice homeopatia și chiar să o 

denigreze. 

Singurul grup care are în acest moment rezultate impresionante publicate în jurnale de 

specialitate peer-review este cel din jurul Prof. George Vithoulkas care predă tocmai 

homeopatia clasică hahnemanniană. Până când acești așa-numiți practicieni moderni aduc 

dovezi clare în ceea ce privește efectul curativ al sistemului lor este mai bine ca ei să păstreze 

tăcerea. 

Pentru ca homeopatia să supraviețuiască încă un secol este vital ca fundamentele demonstrate 

ale homeopatiei hahnemanniene să fie nu numai supuse unei cercetări riguroase clinice și de 

laborator, ci și practicate de persoane cu pregătire medicală. Practicienii homeopatiei, această 

știință aflată încă la început, trebuie să urmeze cu strictețe principiile înțelepte ale lui 

Hahnemann cât ea încă se dezvoltă pentru a căpăta forță și credibilitate ca o ramură dinamică 

și eficientă a medicinei. 

 Vă mulțumesc anticipat! 

Să aveți o săptămână excelentă! 

 


