
Colocando a homeopatia em seu devido lugar  

A homeopatia ainda está engatinhando, apesar de alguns séculos terem se 
passado desde que seu fundador, Samuel Hahnemann MD, descobriu o 
quão clinicamente eficaz a dose mínima do similimum pode ser. Isso ocorre 
porque a homeopatia sempre foi e, de fato, ainda é, uma medicina que está 
muito adiante de seu tempo. E, por várias razões, as comunidades 
científicas convencionais contemporâneas não estavam dispostas e/ou 
foram incapazes de pesquisar os efeitos notáveis das substâncias 
medicinais altamente diluídas e potencializadas.  

Assim, desde o momento do início da homeopatia, como os médicos 
"modernos" descartaram gradualmente as diretrizes iniciais de 
Hahnemann sobre como usá-la com segurança, a prática da homeopatia 
ficou distorcida. Ideias ilógicas, métodos fantasiosos e más práticas 
surgiram e levaram a discussões acaloradas quanto à eficácia e 
credibilidade da homeopatia, não apenas pela comunidade médica 
convencional, mídia e céticos - mas também entre os homeopatas e 
profissionais.  

Recentemente, vi com grande interesse a polêmica contra a Homeopatia 
Clássica. Devo salientar que é de vital importância, nesta fase da crescente 
evolução da homeopatia, apresentar ao público uma perspectiva correta do 
que queremos dizer quando falamos sobre a homeopatia.  

Muitos dos chamados profissionais modernos têm ideias diferentes sobre o 
que é homeopatia e, é claro, acreditam em seus entendimentos a respeito 
da homeopatia. Mas a mídia também tem o direito de exigir que o público 
não se engane ao acreditar em ideias tão diferentes, pois nenhum desses 
aspectos "modernos" representa as leis e os princípios básicos da 
homeopatia - e essas ideias muito diferentes dão uma boa razão para que a 
mídia seja crítica e até abusiva.  

Um dos poucos grupos, neste momento, que possui resultados 
impressionantes publicados em revistas médicas de revisão por pares é 
aquele que segue os ensinamentos do Prof. George Vithoulkas, que nada 
mais é do que a Homeopatia Hahnemanniana Clássica. Até que todos esses 
profissionais modernos possam fornecer provas iguais do efeito curativo 
de seus sistemas, é melhor ficarem quietos.  

Para que a homeopatia sobreviva por mais um século, é crucial que os 
fundamentos confiáveis e comprovados da homeopatia de Hahnemann não 
sejam apenas submetidos a rigorosas pesquisas clínicas e laboratoriais, 



mas também sejam praticados por pessoas com formações na área médica. 
Os praticantes da homeopatia devem se apegar firmemente à sabedoria dos 
princípios de Hahnemann enquanto a homeopatia ainda está crescendo, a 
fim de estabelecer força e credibilidade como uma medicina dinâmica e 
eficaz.  

 


