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Ideea că “apa are memorie” a fost o adevărată piatră de încercare nu numai pentru comunitatea 

homeopaţilor, ci şi pentru oamenii de ştiinţă şi cercetătorii recunoscuţi ca atare, de exemplu 

pentru Luc Antoine Montagnier, laureat al Premiului Nobel. Reţinerile manifestate pe nedrept 

faţă de ideea aceasta, sunt legate de felul în care a început ea să circule, printr-un experiment 

făcut de alergologul de renume Dr. Jacques Benveniste. Acesta a anunţat că a făcut un experiment 

in vitro, diluând dincolo de numărul lui Avogadro veninul de albină (Apis mellifica) şi observând 

capacitatea acestor diluţii potentate in grad inalt de a produce schimbări structurale în organism 

în acelaşi fel în care se întâmplă lucrurile la administrarea veninului de albină, prin degranularea 

efectivă a basofilelor. Comunicarea sa a fost publicată în prestigioasa revistă Nature, cu obligaţia 

de a-şi dovedi ulterior descoperirea în faţa unui comitet ştiinţific în propriul laborator. Benveniste 

nu a fost capabil să reproducă rezultatele susţinute împreună cu echipa sa. De asemenea, când 

acelaşi experiment a fost reprodus de un grup diferit de oameni de ştiinţă, fiind filmat de BBC, el 

a eşuat. Întrucât experimentul nu confirmase ipoteza, comunitatea ştiinţifică a ajuns la concluzia 

logică firească: dată fiind rezultatele care au infirmat experimentul, homeopatia  înseşi trebuie să 

fie un sistem terapeutic fals.  

 

Controversa privind “Memoria apei” 

A trecut mult, peste douăzeci de ani, de la experimentul lui Benveniste, însă chestiunea cu 

“memoria apei”  continuă să chinuie cu false iluzii comunitatea ştiinţifică şi homeopatică. 

Doctorul JB[1], actualmente decedat, profesor de imunologie a susţinut, printr-un experiment care 

a dovedit acest lucru, că diluţiile homeopatice foarte înalte, care depăşesc numarul lui Avogadro, 

pot produce modificări structurale in organismele vii (culturile de celule, în acest caz,[2]). Cu 

alte cuvinte, el susţinea că a dovedit fără putinţă de tăgadă, prin experimentul său, eficienţa 

potentelor homeopatice înalte. 

[3]. Experimentul s-a dovedit fals. Deşi a fost invalidat, mulţi din comunitatea homeopaţilor 

continuă să creadă până azi că descoperirile lui Beneveniste erau adevărate. Declaraţia că “apa 

are memorie” îl preocupă şi pe un om de ştiinţă ca  Luc Antoine Montagnier [4], virusolog 

francez care a primit Premiul Nobel [5]. Nu a existat în toată istoria homeopatiei niciun alt 



eveniment care să-i fi făcut acestei discipline un mai mare deserviciu, întrucât îndată după ce 

descoperirile lui Benveniste au fost făcute publice, ele au fost dovedite false de către un comitet 

ştiinţific internaţional trimis la faţa locului, în laboratorul lui Benveniste,  de revista ştiinţifică 

internaţională Nature. Multe dintre atacurile acerbe la adresa homeopatiei s-au bazat pe acest 

experiment neconfirmat, care a fost speculat de diverşi jurnalişti şi alte persoane care s-au 

declarat sceptice cu privire la ideea ca apa are memorie [6–22]. 

Iată-ne, deci, în faţa unei situaţii ciudate, prin care valoarea de adevăr a unei metodologii 

terapeutice eficiente se vede invalidată de scepticii neăncrezători într-un experiment infirmat!  

Dat fiind că am fost martor ocular, cred că trebuie să relatez istoria reală atât pentru sceptici cât şi 

pentru comunitatea homeopaţilor. 

 

Faptele în rezumat. 

În 1988, Universitatea Temple din Philadelphia a  organizat o reuniune ştiinţifică în Insulele 

Bermude, având pe agendă discuţii libere despre diverse chestiuni aflate “la graniţa” ştiinţei. Toţi 

delegaţii erau profesori care se bucurau de renume; unii luaseră Premiul Nobel. Benveniste a fost 

printre invitaţi, ca şi mine. Tema întâlnirii era “Frontierele ştiinţei”. Unii delegaţi au prezentat 

idei noi din domeniul propriu. Benveniste a adus în discuţie descoperirile sale “incredibile” legate 

de micro-diluţii, adică potenţele homeopate înalte, care mergeau până dincolo de numărul lui 

Avogadro . Eu eram singurul delegat care înţelegea despre ce vorbea, aşadar singurul în măsură 

să-i aduc critici. El susţinea practic că atunci când te înţeapă o albină, se declanşează anumite 

procese, unul dintre ele fiind degranularea basofilelor. El şi-a continuat raportul spunând că a 

descoperit prin experimentele sale de laborator cum, dacă aceeaşi substanţă (veninul albinei) se 

diluează până dincolo de numărul lui Avogadro şi nu se mai regăseşte nici măcar o moleculă de 

venin în diluţie, această diluţie poate produce schimbări structurale în organism perfect 

asemănătoare cu efectele otravei iniţiale – ducând, aşadar, la degranularea basofilelor!  

Benveniste nefiind homeopat, e evident că nu înţelegea ce efecte poate sau nu să aibă un remediu 

în potenta inalta. Concepţia sa greşită provine, prin urmare, cu siguranţă din neînţelegerea legilor 

de bază ale homeopatiei. Nu numai că el nu era homeopat, dar nimeni din echipa lui nu practica 

homeopatia.  

Nicio potenţa înaltă nu poate provoca schimbări structurale în organism, aşa cum a 

susţinut Benveniste. In homeopatie folosim sute de otrăvuri, mult mai virulente decât veninul din 

înţepătura albinei şi niciodată nu am observat ca acestea să afecteze în mod structural pacienţii. 

Dacă am avea asemenea dovezi evidente despre acţiunea potenţelor înalte, nu ar mai avea nicio 

noimă discuţia de faţă, pentru că acţiunea potenţelor înalte s-ar vădi de la sine.  

Afirmaţii sale incredibile au uimit auditoriul! Descoperirile sale veneau într-adevăr de 

dincolo de frontierele ştiinţei. De îndată ce şi-a încheiat prezentarea, eu am obiectat, 

spunând:“descoperirile pe care le-aţi făcut nu pot fi adevărate conform principiilor homeopatiei 

…”. De cum am ridicat această obiecţie, Benveniste s-a umplut de mânie şi indignare, iar eu nu 

am continuat să-mi susţin punctual de vedere dacă se arăta atât de profund lezat.   

Necazul e că la sfârşitul comunicării sale, Benveniste i-a convins pe toţi oamenii de 

ştiinţă prezenţi să facă presiuni pentru ca articolul lui să fie acceptat spre publicare în revista  

Nature.  

În asistenţă, printre cei care nu erau direct implicaţi în discuţii se afla şi un doctor în 

medicină, profesor şi expert în alergologie, Zvi Bentwitch, de la Hebrew University, din Israel, pe 

care il cunoşteam de la întâlniri anterioare unde se discutase despre homeopatie. În pauză, Prof. 

Bentwitch mi s-a adresat cu rugămintea să-i explic de ce obiectasem în legătură cu experimentul 

lui Benveniste. Mi-a mărturisit că şi el fusese implicat în acest experiment, fiind rugat să 

confirme în mod independent, în propriul laborator descoperirile lui Benveniste. I-am explicat 

Prof. Bentwitch că dacă ceea ce afirma Benveniste era adevărat, atunci toate remediile derivate 

din otrăvuri cu care lucram noi în homeopatie ar fi trebuit să aibă un efect dăunător, producând 

schimbări structurale în organism, aşa cum fac otrăvurile. Interlocutorul mi-a înţeles imediat 



logica argumentării mărturisindu-mi că atunci când încercase să reproducă rezultatele la el în 

laborator, nu a putut vedea ce susţinea Benveniste că văzuse la microscop în laboratorul propriu. 

Prof. Zvi Bentwitch invitase chiar personalul tehnic al lui Benveniste în Israel pentru a prezenta la 

microscop degranularea basofilelor, dar nu s-a putut observa efectul în cauză.  După discuţia 

avută, care a infirmat descoperirea, el se retrăsese din respectivul experiment. Dar la scurtă vreme 

după această prezentare a apărut un articol în presă, unde pe prima pagină se publicase un articol 

care întărea  senzaţionala ştire de la Congresul din Bermude, afirmând “că apa are memorie”! 

Sloganul “apa are memorie” a fost doar concluzia jurnalistului, nu a lui Benveniste, iar această 

enormitate a devenit după aceea obiectul campaniei de ridiculizare a homeopatiei. 

În lucrarea sa iniţială Benveniste n-a menţionat vreodată ideea că apa are memorie. Între 

timp, oamenii de ştiinţă prezenţi la Congresul din Insulele Bermude şi-au exercitat influenţa 

asupra jurnalului Nature pentru a publica lucrarea lui Benveniste. Nature a fost de acord, cu 

condiţia ca Benveniste sa primească un grup de experţi care să vadă la microscop, în laboratorul 

său din Paris,  rezultatele experimentului. Echipa de experţi i-a inclus pe  John Maddox, editorul 

publicaţiei Nature, pe Walter Stewart, un om de ştiinţă expert şi pe James Randi, prestidigitator 

profesionist şi expert în fraude.  

Benveniste şi echipa sa au repetat experimentul la ei în laborator. Sub lentila microscopului, 

echipa de experţi nu a putut observa degranularea basofilelor susţinută de Benveniste [23]. Acest 

fiasco a fost adus în mod agresiv la cunoştinţa publicului în media în ziua care a urmat[24]. 

Televiziunea BBC a difuzat pe post vreme de trei ore o discuţie despre această întreprindere 

eşuată. După cum era de aşteptat, a urmat un scandal uriaş în rândurile comunităţii ştiinţifice de la 

ora aceea. Benveniste a fost dat afară de la Universitate, i s-a retras dreptul de a intra în laborator, 

pierzându-şi prestigiul şi  finanţarea împreună cu renumele.  Nu se ştie de ce, însă, în ciuda 

faptelor palpabile aduse la cunoşinţa tuturor, mulţi homeopaţi şi multe persoane complet lipsite de 

competenţă şi-au păstrat credinţa că “apa are memorie”.  Principalul subiect dezbătut în media 

a rămas de atunci nu dacă potenţele homeopate înalte au efect curativ asupra celor 

suferinzi, ci dacă apa are sau nu memorie. În plus, pentru vocile mediatice, rezulta că dacă 

apa nu are memorie, atunci homeopatia era o metodă terapeutică frauduloasă! 

 

Escaladarea ridicolului 
 

Ca urmare a proliferării unor asemenea credinţe şi discuţii, a existat o a doua echipă de oameni de 

ştiinţă care au susţinut în modul cel mai surprinzător ca poate Benveniste avusese totuşi dreptate. 

Ei au pretins că repetând experimentul, acesta s-a verificat. Profesorul Madeleine Ennis [25] de la  

Queen’s University, Belfast, a fost una dintre cei care au  prezentat un raport scris. De data 

aceasta, subiectul a fost preluat direct de BBC, care, răspunzând împreună cu Randi, a constituit  

o nouă echipă de oameni de ştiinţă pe care i-a filmat, în campania organizată printr-un program  

BBC. 

 

Aceasta a dus la încă un eveniment dezastruos pentru homeopatie, întrucât nici noul comitet nu a 

putut constata degranularea basofilelor; s-a mai produs încă un dezastru – şi mai mare – când  

BBC-ul a făcut cunoscute lumii întregi rezultatele investigaţiei într-o infamă producţie, inclusă în  

Horizon[26].  

Concluzia acestui program a fost că homeopatia este nici mai mult nici mai puţin decât o 

absurditate şi că am face mai bine să o dăm uitării întru totul. M-am grăbit să trimit 

Producătorului emisiunii o scrisoare în care-i explicam situaţia aşa cum o cunoşteam.  

 

Iată schimbul de scrisori în cauză: 

Domnului Producător Principal al Programului Horizon  

Mr Matthew Barrett 

Room 4523 



BBC, White City 

201 Wood Lane 

London W12 7TS 

UK 

Alonissos, Greece, 27-9-2003 

Subiectul: Horizon –Homeopatia- Randi 

Stimate Domnule Barrett, 

 

Ca unul care  mi-am dedicat întreaga viaţă cauzei şi predării Homeopatiei, am urmărit cu mare 

interes programul Horizon pe care l-aţi dedicat subiectului. În anul 1988 mi s-a făcut onoarea de 

a fi invitat să particip la o întrunire internaţională a celor mai distinşi oameni de ştiinţă din 

domeniile recunoscute ca atare; tema era “frontierele ştiinţei”, iar locul de desfăşurare Insulele 

Bermude, conferinţa fiind organizată de Temple University din Philadelphia. Unul dintre 

participanţi a fost Dr. Benveniste, care şi-a prezentat cercetarea. Cu această ocazie, nu am ezitat 

să ridic obiecţii puternice privitoare la cele descoperite de Domnia Sa, bazându-mă pe faptul că 

descoperirile cu pricina contraziceau principiile de bază ale homeopatiei. Conform acestora, o 

substanţă diluată până la valori foarte înalte şi potenţată are o acţiune contrară cu cea din 

starea sa nediluată. De aceea, ar fi de aşteptat ca, dacă aplicăm modelul lui Benveniste, 

antigenul provenit dintr-o diluţie foarte înaltă, ar fi de aşteptat să înlăture degranularea 

basofilelor, mai degrabă decît sa conducă la degranulare (a se vedea corespondenţa de mai jos, 

privitoare la Homeopatia in emisiunea George Vithoulkas – 2nd posting – 9 Oct 2003, 12: 06). 

Să luăm un exemplu mai simplu, dacă se ia o substanţă într-o cantitate suficient de mare, ea va 

putea conduce la un set de simptome, dar dacă este potenţată foarte tare, exact aceste simptome 

vor fi contracarate. Astfel, este de aşteptat ca simptomele înţepăturii de albină (rezultatul unei 

reacţii alergice care conduce la degranulare) să se reducă sub acţiunea unei diluţii înalte de 

remediul homeopat Apis Mellifica (provenit dintr-o albină triturată şi potenţată prin diluţie) – 

dar ele nu vor produce niciodată acea stare alergică de  degranulare a bazofilelor cum a pretins 

Benveniste.    

Din păcate, cercetarea lui Beneveniste a fost publicată în prestigioasa revistă Nature, faima sa 

perpetuându-se până în ziua de azi printre unii oameni de ştiinţă şi producând confuzii din ce în 

ce mai mari în jurul acestei modalităţi terapeutice importante. 

Lucrul regretabil la acest film – a cărui calitate excelentă trebuie scoasă în evidenţă – este faptul 

că toate argumentele împotriva homeopatiei se bazează pe o ipoteză greşită asumată de  

Benveniste şi pe cercetările sale în fond dubioase, despre care filmul dă impresia că au fost 

făcute într-o manieră ştiinţifică redutabilă, când în fond ele au la bază o ipoteză greşită şi o 

metodologie dubioasă. 

Nu văd de unde a rezultat la finalul filmului că “homeopatia este lipsită de valoare”numai pentru 

că un singur experiment– şi acesta bazat pe o ipoteză greşită – a eşuat! 

Faptul că, din lipsă de înţelegere a teoriei care fundamentează homeopatia, medicina 

convenţională insistă să nu-i recunoască virtuţile de sistem terapeutic, în loc să-i fie apreciate 

rezultatele terapeutice, mi se pare o dovadă de ipocrizie crasă. Până acum nu foarte mulţi ani nu 

se ştia nici cum funcţionează aspirina, dar era, cu toate acestea, remediul cel mai des prescris de 

medicina convenţională. 

Încă un exemplu pe care vi-l dau este cel al electricităţii, pe care dacă oamenii de ştiinţă care au 

descoperit-o ar fi vrut să-l înţeleagă înainte de a-l folosi, atunci probabil că am fi rămas până în 

ziua de astăzi în cel mai negru întuneric. A fost nevoie de sute de ani pentru a pune la punct o 

teorie: aceea că ea este mişcarea electronilor – însă nici astăzi nu ştim de ce natură este fiecare 

tip de energie, ca să nu mai vorbim de electricitate.  
Homeopatia foloseşte un tip de energie care se degajă în timpul procesului de potenţare (nu doar 

prin simpla diluţie, cum lasă filmul să se înţeleagă) . Într-adevăr, nu avem în momentul de faţă 

dovezi concludente despre natura acestei energii – şi gata! Dar – definim energia simplu drept 



“ceva care are capacitatea de a produce un efect”. Prin urmare, homeopatia trebuie să fie 

acceptată sau respinsă numai pe baza efectelor sale.  

Nu ştiu cine a sugerat să se folosească experimentul lui Benveniste pentru a proba ceva care să 

valideze homeopatia sau nu. Dacă Dl Randi însuşi este persoana răspunzătoare, mă tem că a 

făcut un deserviciu umanităţii. 

Prin pelicula dumneavoastră, aţi dat homeopatiei o interpretare care va face ca mulţi oameni să 

nu ia în consideraţie o metodă terapeutică de natură să ajute mult. 

Cu stimă, 

Prof. George Vithoulkas 

Premiul Nobel pt Medicină Alternativă 1996 

 

Cc Editorul Şef al Revistei Nature 

Scrisoarea a fost înmânată în aşteptarea unui răspuns, care a venit, după cum urmează: 

Stimate Domnule Profesor George Vithoulkas, 

 

Vă mulţumesc pentru scrisoarea adresată Programului Horizon pe subiectul homeopatiei. Am 

primit de la Matthew Barrett sarcina să vă răspund fiind producătorul programului. Voi 

răspunde punctual câtorva chestiuni ridicate în scrisoarea Dumneavoastră.  

Principalul unghi din care am tratat problema homeopatiei a fost nu numai acela că nu ştim cum 

acţionează, ci că dacă ea funcţionează, atunci înseamnă că înţelegerea ştiinţifică greşeşte 

fundamental în unele privinţe importante. Dacă e ca medicina homeopatică bazată pe potente 

înalte să aibă efecte farmacologice probate, atunci însăşi înţelegerea noastră de bază a 

fenomenelor va trebui revizuită. Prin urmare, ca homeopatia să funcţioneze cu adevărat, este 

necesar (nu şi suficient) ca diluţiile sub-moleculare să afecteze sistemele biologice.  

Aveţi dreptate să credeţi că faptul în sine nu va dovedi validitatea homeopatiei şi că efectele unor 

diluţii extreme ar putea produce dovezi mai bune pentru homeopatie decât altele. Am dorit să-i 

acordăm homeopatiei dreptul de a contrazice opiniile noastre şi să admitem orice dovadă că ar 

exista un efect al diluţiilor submoleculare care să demonstreze că principiul ştiinţific este eronat , 

astfel îmcât să strângem (direct sau indirect) dovezi în favoarea homeopatiei . De aceea, 

sfătuindu-ne (cu homeopaţi, în special), ni s-a spus că experimentele Ennis ar putea furniza cea 

mai concludentă dovadă. De aceea am recurs tocmai la acest sistem – dar nu i-am putut valida 

rezultatele. Nu am cerut nimănui să ne explice mecanismul prin care diluţiile submoleculare ar 

avea efect, ci doar să demonstreze că diluţiile submoleculare produc efecte. 

Afirmaţi că homeopatia trebuie acceptată sau respinsă numai prin prisma efectelor sale – drept 

care noi am prezentat în cadrul  programului în totalitate aspectele – clinice sau anecdotice – pe 

care se bazează terapia homeopatică. Cu toate acestea, opinia exprimată de majoritatea 

oamenilor de ştiinţă şi  de mulţi homeopaţi a fost că, din pricina rezultatelor înregistrate după 

încercări repetate, rezultate care se află în conflict unele cu celelalte,  nu vom avea niciodată 

suficiente dovezi terapeutice pentru a convinge ştiinţa că homeopatia este valabilă . 

 Prin urmare este absolut necesar ca homeopaţii să demonstreze în condiţii de laborator care să 

reproducă experimentele că sistemul diluţiilor submoleculare poate avea efecte biologice. Se 

pare că nu există un asemenea sistem până în prezent. 

Cu stimă, 

Nathan Williams, BBC Horizon 

Iată ce i-am scris în răspunsul meu 

Alonissos-Greece, 5-10-2003 

D-lui Nathan Williams 

Prodcătorul of the Horizon Program 

Room 4523 

BBC, White City 

201 Wood Lane 



London, W12 7TS 

UK 

Stimate Domnule  Nathan Williams, 

 

Vă mulţumesc pentru răspuns.   

Unul dintre principiile de bază ale homeopatiei este acela că pentru ca un remediu cu o diluţie 

înaltă, potenţat să-şi facă efectul, acel remediu trebuie să răspundă totalităţii simptomelor unui 

pacient. Este o terapie foarte individualizată. 

Care au fost, însa simptomele înregistrate la nivel de celulă’ din experimentul Benveniste ca 

remediul să-şi fi manifestat efectul? 

Deoarece acest aspect al Homeopatiei nu a fost respectat în experimentele efectuate, nu putem 

afirma că homeopatia a fost testată.  Ceea ce s-a testat a fost  “ideea”,nu homeopatia. 

Eu la aceasta mă refeream în scrisoarea mea precedenta.  

Nu are niciun rost să mergem prea  în profunzime privitor la neajunsurile şi complicaţiile 

experimentului  Benveniste. 

Tot ce trebuie spus e că dacă celulele sanguine provin de la un pacient cu alergie – la albine – 

atunci intervine din start o anumită “sensibilitate” între remediul Apis Mellifica (provenit dintr-o 

albina triturată) şi celulele bolnave, ceea ce duce la observarea unei reacţii de o anumită natură 

la nivel celular, ea putând fi observată numai şi numai în aceste condiţii  - în orice caz, însă, 

nefiind vorba de tipul de reacţie descrisă de Benveniste. 

Trebuie luată în consideraţie maxima dificultate cu care se confruntă homeopatia ca modalitate 

terapeutică a zilelor noastre. Cererea de tratamente homeopate este universală, dar cei care 

practică această terapie nu sunt educaţi adecvat (dat fiind că nu este o disciplină predată în 

şcolile de medicină) şi pentru că, în urma cererii mari, se strecoară mult şarlatanism în această 

modalitate terapeutică. Astfl,,  rezervele  exprimate de oricine ar fi se justifică într-o oarecare 

măsură. 

Doresc să-mi închei această scrisoare cu afirmaţia că suntem toţi convinşi de integritatea 

postului  BBC – iar eu sunt convins că va întreprinde ceva pentru a îndrepta răul făcut până în 

prezent de filmul acesta ... 

Cu stimă 

George Vithoulkas 

 

După acest răspuns, chestiunea a fost redirecţionată către referenţii ştiinţifici ai postului BBC, 

fiind urmată de diferite comentarii din partea unor oameni de ştiinţă diverşi. 

 

Concluzii 

Adevarul e ca experimentul eşuat al lui Benveniste a făcut un mare deserviciu homeopatiei, care 

s-a văzut atacată de duşmanii sai. [27]. 

Neînţelegerea a fost cauzată de o idee superficial raportată de un jurnalist care a afirmat că apa 

are memorie. Ce contează nu e dacă apa are sau nu memorie, ci să se înţeleagă de ce un remediu 

inalt potenţat are efect biologic asupra unui organism bolnav. Se ştie că în homeopatie dacă 

doar diluezi o substanţă în apă până la pragul la care nu mai ai de a face cu o moleculă în soluţia 

obţinută, atunci soluţia nu va mai avea efect asupra organismului uman – indiferent dacă apa 

are memorie sau nu. Eficienţa remediului se manifestă NUMAI dacă soluţia este potenţată 

(dinamizată) prin potenţări succesive.  NUMAI potenţarea/dinamizarea apei îi transformă 

constituţia astfel încât să ajungă până la efectul biologic  de a influenţa organismul viu.  

Pentru toţi cei care înţeleg principiile homeopatiei, ar fi suficient să spunem că numai daca o 

potenţa înaltă a unui remediu se potriveste totalităţii simptomelor unui pacient,  doar atunci va 

putea  să elimine acele simptome. 

Acesta esta motivul pentru care, la efectuarea pruvingurilor remediilor , dozele materiale au fost 

si sunt folosite pentru a cauza efectele toxice. Diluţiile înalte vor produce simptome funcţionale 



subtile  - şi aceasta numai în cazul persoanelor sensibile, fără a produce schimbări structurale, 

cum ar fi degranularea basofilelor. 

Ceea ce am încercat să afirm în dezbaterile cu BBC-ul şi în faţa oamenilor de ştiinţă interesaţi a 

fost că nu poţi pune la index o metodă terapeutică veche de 200 de ani şi care are un palmares de 

vindecări impresionant numai pentru că oarecine a conceput şi executat un fals experiment . 

  

Epilog –Noul experiment 

După evenimentele menţionate, Dl. Randi, prestidigitatorul, a postat pe website-ul său un anunţ 

care se reducea în ultimă instanţă la ideea că dacă se găseşte cineva care să dovedească efectele 

diluţiilor homeopatice înalte, acea persoană va primi un million de dolari depus deja într-o bancă 

pentru acest scop. 

O echipă de zece doctori din Grecia împreună cu mine am răspuns provocării şi am convenit să 

facem un experiment prin care să dovedim că remediile homeopate cu diluţii înalte pot avea  

“efecte biologice” asupra corpului uman. 

În 2004 am semnat un contract cu Dl Randi şi am demarat lucrul pentru a crea un protocol 

împreună cu un grup de experţi de renume internaţional. După ce am lucrat vreme de patru ani 

pentru a pune la punct tot ce era necesar viitorului experiment, inclusiv asigurând cooperarea cu 

un spital public din Grecia unde urma să organizăm experimentul – şi în momentul când totul era 

pregătit pentru a-l demara, Dl Randi S-A RETRAS intempestiv, denunţând contractul într-un 

mod de-a dreptul scandalos. Pentru cei interesaţi să afle detaliile celor întâmplate, vă stă la 

dispoziţie linkul următor: http://www.vithoulkas.com/clinical-trial-randi. 

Dacă e să formulăm concepţia în care se inserează principiul activ privitor la apa dinamizată,  se 

poate formula într-un mod mai profitabil după cum urmează: după un proces de diluţii seriale şi 

dinamizare repetată, apa devine “biologic activă”, iar acesta e cel mai important aspect. 

 

Pentru homeopatie este complet nerelevant dacă apa are sau nu memorie.  


