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 Astăzi, sunt extrem de fericit să vorbesc în faţa auditoriului indian şi de asemenea în prezenţa 

unor distinse personalităţi ai homeopatiei indiene. Bucuria mea este dublă pentru că nu numai 

că iubesc India şi poporul indian, dar şi pentru că, aşa cum toţi studenţii mei indieni ştiu, 

consider India, unde am trăit mulţi ani, cu multă vreme în urmă, ca cea de a doua mea patrie. 

Când trăiam în India, aşa cum am spus-o mereu, nu am simţit niciodată dorul de ţara mea, dar 

când m-am întors în Grecia, de multe ori am simţit dor de India şi de poporul ei iubit. Este 

inima bună a poporului indian care m-a atras, pe lângă spiritualitatea ei profundă. Este această 

trăsătură spirituală deosebită care a făcut ca India să fie cunoscută mai bine în lume. Prin 

urmare, nu este întâmplător că India este pionierul dezvoltării celei mai subtile, celei mai 

umane modalităţi terapeutice care există astăzi în lumea noastră.  

 Homeopatia ar trebui să fie o binecuvântare pentru toţi oamenii, săraci sau bogaţi. Cred că 

ştiţi deja că mulţi oameni puternici şi bogaţi din Occident, cum ar fi politicienii, sau oameni ai 

puterii din întreaga lume folosesc astăzi homeopatia. Amploarea pe care a luat-o determină 

însă şi o opoziţie puternică. Legat de atacul asupra noastră într-o publicaţie medicală 

occidentală, vreau să subliniez faptul că are la bază idei irelevante şi fără sens pe care un grup 

de aşa-numiţi profesori de homeopatie din Est şi Vest le-au inserat în acest sistem medical 

eficient şi absolut ştiinţific. Toate atacurile din mass-media se bazează pe acest punct de 

vedere irelevant. 

https://www.vithoulkas.com/writings/articles/british-media-attack-homeopathy-are-they-

justified 

 Nu cred că asemenea profesori încearcă să mânjească în mod voit reputaţia homeopatiei, dar 

în efortul lor de a aduce idei noi şi a le prezenta ca pe o homeopatie modernă, distrug această 

metodă de vindecare şi dau posibilitatea organizaţiilor mass-media de a ataca homeopatia şi 

de-a o menţine în fundal în Occident. 

 Am totuşi convingerea că această orientare va fi curând schimbată şi va reapare adevărata 

valoare a homeopatiei clasice hahnemanniene, aşa cum s-a întâmplat în trecut în SUA.  

Cum s-ar putea produce această reabilitare? 

 Deja am văzut cum anumite personalităţi ai lumii medicale alopate care îşi menţin o poziţie 

de autoritate în Universităţile de Medicină, îşi schimbă opiniile legate de homeopatie, după ce 

au văzut rezultatele impresionante pe care le-a avut homeopatia, mai ales în cazul bolilor 

cronice. Deci instrumentul numărul unu pe care-l avem este dovada numeroaselor vindecări 

obţinute în urma prescrierii corecte. 

Cum s-ar putea realiza o prescriere eficientă de către medicii mai tineri? 
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Soluţia constă în organizarea unei educaţii mai bune, printr-o metodă mai eficientă. Pentru a 

putea realiza acest lucru este necesar să formăm instituţiile noastre de învăţământ în toate 

direcţiile posibile care ar putea îmbunătăţi educaţia. Sunt sigur că există foarte multă 

experienţă în acest moment cu homeopaţi informaţi din întreaga lume, şi în special din India, 

care şi-ar putea împărtăşi experienţa şi cunoştinţele în cadrul unui Institut Internaţional de 

Înalte Studii de Homeopatie Clasică, unde profesori eminenţi şi cei mai buni studenţi s-ar 

putea întâlni şi face schimb de cunoştinţe şi idei. Selectarea celor mai buni studenţi nu este 

dificilă, trebuie doar să-i alegeţi pe cei care au entuziasm şi inteligenţă. Entuziasmul trebuie 

să-i conducă mult timp pe drumul învăţării, iar inteligenţa le va oferi posibilitatea să perceapă 

în profunzime felul în care realizează aceste energii subtile trecerea de la boală la sănătate.  

Dificultatea va fi în alegerea profesorilor. Astăzi, orice student care audiază o vreme un 

profesor bun poate deveni el însuşi un bun imitator care repetă, dar căruia îi lipseşte 

cunoaşterea, experienţa şi adevărata esenţă. De aceea, mai ales în Occident a devenit o 

adevărată problemă – diluarea învăţăturilor adevăratului maestru, Hahnemann.  

Cum pot fi aleşi aceşti profesori? 

Răsfoind dosarele pacienţilor lor şi descoperind adevăratele lor rezultate, identificând calea 

prin care şi-au tratat pacienţii şi care a fost rata de succes. 

Dacă un profesor vrea să facă parte din acest Institut de Înalte Studii, el trebuie să aibă curajul 

de a vorbi deschis despre activitatea sa practică şi de a permite evaluarea acesteia, astfel încât 

rezultatele să fie evidente. Numai cineva care poate prezenta rezultate, poate spera să predea 

la acest Institut de Înalte Studii. O asemenea contribuţie a diferiţilor homeopaţi din întreaga 

lume ar putea forma o platformă de studiu excepţională pentru noua generaţie. Sunt de părere 

că India, prin nenumăratele ei Colegii de homeopatie, ar putea fi matricea din care ia naştere 

noua generaţie de vindecători extraordinari, cunoscători şi eficienţi care vor face diferenţa. 

Occidentul are mare nevoie de ei şi este gata să îi invite. Dar este sigur că dacă nou-veniţii 

sunt pregătiţi insuficient, fie etic, fie ştiinţific, întreaga mişcare homeopată, aşa cum a ajuns în 

acest moment, va ajunge cât de curând în colaps. Trebuie să hotărâm regulile care să menţină 

această mişcare vie şi în evoluţie constantă, adăugându-i experienţa şi observaţiile noastre. 

Există multe posibilităţi de evoluţie, dar ar fi fatal să permitem să prevaleze non-sensurile sub 

pretextul că simplificăm lucrurile.  

Sunt sigur că astfel de homeopaţi care posedă cunoştinţe reale, pe care le-am moştenit de la 

Hahnemann, vor fi cei mai căutaţi specialişti care vor putea trata bolile grave de azi ale 

populaţiei occidentale. Problemele de sănătate ale oamenilor din Vest vor fi mai ales pe nivel 

mental şi emoţional, nivele care sunt cel mai dificil de tratat iar homeopaţii indieni nu sunt 

familiarizaţi cu asemenea probleme profunde. Bolile autoimune, neuromusculare şi în special 

cazurile psihiatrice vor constitui cea mai mare parte dintre pacienţii care solicită ajutorul cu 

disperare. India poate pregăti vindecători experimentaţi care pot cuceri încă o dată Occidentul 

în momentul în care devin experţi adevăraţi în homeopatie. Asemenea experţi nu se pregătesc 

uşor, pe baza unei informaţii superficiale ale acestei ştiinţe. În afară de asta, institutele noastre 

ar trebui să înlăture ideile nebuneşti care poluează sistemul, dezorientează pacienţii şi instigă 

la duşmănii. În cadrul Academiei noastre am oferit întregul program prin intermediul E-

learning care este disponibil în acest moment, dar nu am pretenţia că acesta deţine adevărul 

absolut sau că este complet definit. Ne dezvoltăm în fiecare zi şi sunt convins că în această 

ţară trebuie să existe vechi homeopaţi care pot contribui cu o experienţă valoroasă.  



Am dat direcţiile pentru Sistemul Expert în repertorizare, pentru a uşura identificarea 

remediului similimum de către homeopatul conştiincios. Am dat instrucţiuni specifice pentru 

un robot de potenţare adecvat, astfel încât să avem garanţia că remediile sunt potenţate 

corespunzător şi întotdeauna am tratat pacienţii în faţa studenţilor mei, astfel încât ei să poată 

asista la întregul proces prin care se realizează vindecarea. Am dat de asemenea limitele în 

homeopatie.  

În societatea noastră modernă, patologia este mult mai complicată decât pe vremea lui 

Hahnemann şi Kent şi am oferit mai multe explicaţii despre modul în care poate fi 

instrumentat un caz în lucrarea mea recentă, ”Nivele de sănătate”. Consider că această carte 

este importantă pentru medici, pentru a înţeleage ce se întâmplă în organismul pacienţilor 

după prescriere. Cunoştinţele în acest domeniu fac diferenţa între un homeopat excelent şi 

unul mediocru. Sunt sigur că mulţi dintre doctorii prezenţi la acest eveniment vor fi în cele din 

urmă educaţi cum se cuvine şi de asemenea sunt sigur că milioane de pacienţi cronici din 

Europa şi din SUA vor fi extrem de fericiţi să îi accepte ca medici de familie.  
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