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Pentru o foarte lungă perioadă de timp, ideea de “memorie a apei” a atras nu numai comunitatea homeopată, dar 
şi oameni de ştiinţă serioşi şi cercetători precum Luc Antoine Montagnier, care a primit premiul Nobel. 
Această concepţie greşită a provenit dintr-un experiment condus de celebrul alergolog Dr. Jacques Benveniste. El a 
susţinut că a demonstrat printr-un experiment in vitro că potenţele foarte diluate ale veninului de albină (apis 
mellifica), chiar dincolo de numărul lui Avogadro, sunt capabile să producă schimbări structurale în organismele vii 
în acelaşi mod în care veninul real al albinei poate produce aceste schimbări, fiind degranularea reală a bazofilelor. Articolul 
său a fost publicat în Nature cu obligaţia de a dovedi descoperirile în faţa unui comitet ştiinţific în laboratorul său. 
Benveniste nu a putut reproduce rezultatele pe care echipa sa le revendica.  
Când un experiment similar a fost repetat de un alt grup de oameni de ştiinţă şi filmat de BBC, nici acesta nu a 
reuşit. Deşi era evident că experimentul s-a dovedit a fi fals, comunitatea ştiinţifică printr-o extensie logică, a 
concluzionat, că din moment ce experimentul a fost fals, homeopatia trebuie să fie şi aceasta un sistem fals de 
terapie. 
Cu toate că experimentul a fost în mod repetat invalidat, unii oameni de ştiinţă, în special din comunitatea 
homeopată, au continuat să creadă că descoperirile lui Benveniste erau adevărate. 
În acest fel, comunitatea ştiinţifică rămâne confuză cu privire la: a) apa are memorie, sau b) homeopatia este sau nu un 
sistem valid de terapie. 
Din moment ce am fost martor ocular al acestor evenimente încă de la început, voi prezenta povestea reală atât 
pentru comunitatea homeopată cât şi pentru sceptici. 

 
                                  Simptome cheie: Test de degranulare bazofilică • Homeopatie • Tehnici de diluare a indicatorilor 
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Controversa privind “Memoria  Apei”  
 

A trecut mult timp, de fapt, peste 20 de ani, de la experimentul 
lui Benveniste, şi totuşi, această poveste ciudată a “memoriei apei” 
atrage atenţia comunităţii ştiinţifice şi homeopate. 

 
Acum decedatul dr. Jacques Benveniste [1], un renumit profesor 
francez de imunologie, a susţinut că a demonstrat printr-un 
experiment că potenţele foarte înalte ale remediilor homeopate, 
chiar dincolo de numărul lui Avogadro, sunt capabile să producă 
schimbări structurale în organismele vii (culturi de celule, în 
acest caz [2]). 

 
Cu alte cuvinte, el a susţinut că a demonstrat categoric prin 
experimentul său eficacitatea remediilor homeopate în potenţe 
înalte [3]. 

 
Experimentul lui Benveniste s-a dovedit a fi fals. 

 
Cu toate că experimentul a fost invalidat, persoane din 
comunitatea homeopată continuă, chiar şi astăzi, să creadă că 
descoperirile sale erau adevărate. 

 
Ideea de “memorie a apei” atrage chiar şi oameni de ştiinţă 
serioşi precum Luc Antoine Montagnier [4], un virolog francez şi 
deţinător al premiului Nobel [5]. 

 
Experimentul lui Benveniste care, la scurt timp după publicarea 
descoperirilor sale, s-a dovedit a fi fals de către un comitet 
ştiinţific trimis de Jurnalul ştiinţific internaţional Nature în 
laboratorul acestuia, afectând reputaţia homeopatiei mai mult 
decât oricare alt eveniment din lunga istorie a homeopatiei. 
Motivul fiind că multe dintre cele mai vicioase atacuri ulterioare 
împotriva homeopatiei s-au bazat pe acest experiment fals, care 
a fost perpetuat şi ridiculizat de jurnalişti şi sceptici pe baza ideii 
ca apa are memorie [6–22]. 

 
De aceea, ne-am lovit de o situaţie ciudată prin care o 
metodologie de vindecare adevărată şi eficientă a fost invalidată 
de către sceptici din cauza unui fals experiment! 

 
Cred că, fiind un martor ocular al acestor evenimente, ar trebui 
să vă spun povestea reală atât pentru comunitatea homeopată 
cât şi pentru sceptici. 

 
Iată faptele 

 
În 1988, Universitatea Temple din Philadelphia a organizat o 
întâlnire a oamenilor de ştiinţă din Insulele Bermude pentru a 
purta o discuţie deschisă cu privire la problemele care ţineau de 
“graniţele” ştiinţei. Toţi delegaţii erau profesori de o înaltă 
reputaţie; unii erau laureaţi ai premiului Nobel. 

Benveniste a fost invitat la întâlnire, aşa cum am fost invitat şi eu. 
 

Tema acestei întâlniri a fost “Frontierele ştiinţei”. Unii delegaţi au 
prezentat idei noi din cercetările lor. Benveniste a vorbit despre 
“incredibilele” sale descoperiri legate de microdiluţii, adică de 
potenţele înalte homeopate, dincolo de numărul lui Avogadro. 
Am fost singurul delegat care a putut înţelege despre ce vorbea, 
astfel încât am fost singurul dintre toţi delegaţii care îi putea 
critica descoperirile.  

 
Ceea ce a afirmat el în realitate a fost că atunci când eşti înţepat 
de o albină, se activează anumite procese de apărare, printre 
care este şi degranularea bazofilelor. Apoi, a mers mai departe şi a 
susţinut că el a descoperit în urma  experimentelor din 
laboratorul său că, dacă aceeaşi substanţă (veninul de albină) 
este diluat dincolo de numărul lui Avogadro, unde nu mai există 
nici măcar o singură moleculă de venin în diluţie, o astfel de diluţie 
poate, de asemenea, să provoace schimbări structurale în 
organism, similare cu cele cauzate de venin şi anume degradarea 
bazofilelor! 

 
Era evident că Benveniste, nefiind homeopat, nu a înţeles ce 
poate şi ce nu poate face o potenţă înaltă a unui remediu. 
Probabil că acest concept fals provine dintr-o neînţelegere a 
legilor de bază a homeopatiei. Nu numai că nu era homeopat, 
dar nimeni din echipa sa nu practica homeopatia. 

 
O potenţă înaltă nu poate aduce niciodată o schimbare 
structurală în organism, aşa cum afirmă Benveniste. În 
homeopatie folosim sute de substanţe otrăvitoare, mult mai 
virulente decât veninul de albină şi niciodată nu am observat 
schimbări structurale la o persoană. Dacă am avea o dovadă aşa 
de evidentă a acţiunii potenţelor înalte, nu ar exista niciun motiv 
să nu o discutăm astăzi, deoarece dovada acţiunii potenţelor 
înalte ar trebui să fie de necontestat. 

 
După declaraţia sa incredibilă audienţa a fost extrem de uimită! 
Descoperirile sale păreau a fi cu adevărat dincolo de frontierele 
ştiinţei. Imediat după ce şi-a terminat prezentarea, am obiectat 
spunând că “descoperirile dvs. nu pot fi adevărate conform cu 
principiile homeopatiei…”. Imediat după ce am obiectat, 
Benveniste a reacţionat cu furie şi indignare. Nu am continuat 
disputa, deoarece acesta părea profund rănit. 

 
Problema a fost că la sfârşitul discursului său, Benveniste a 
pledat în faţa tuturor oamenilor de ştiinţă influenţi prezenţi, 
rugându-i să îşi exercite influenţa astfel încât articolul său să fie 
acceptat de Nature. 

 
În celelalte cercuri de observatori se afla un profesor de 
medicină şi expert în alergologie, Zvi Bentwitch, de la  
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universitatea Hebrew, pe care îl ştiam din discuţiile anterioare 
despre homeopatie. În timpul pauzei prof. Bentwitch m-a 
abordat şi m-a rugat să îi explic de ce am obiectat la 
experimentul lui Benveniste. De asemenea mi-a spus că el însuşi 
s-a implicat în acest experiment, fiind rugat să confirme 
independent descoperirile lui Benveniste în propriul său 
laborator. 

 
I-am explicat prof. Bentwitch că dacă era adevărat ceea ce 
spunea Benveniste, atunci toate remediile derivate din 
otrăvurile pe care le folosim în homeopatie în potenţe înalte ar 
putea avea un efect dăunător provocând schimbări structurale 
în organisme, aşa cum fac toate otrăvurile. El a văzut imediat 
logica argumentului şi mi-a mărturisit că a încercat să reproducă 
rezultatele în laboratorul său, dar nu a putut vedea ceea ce 
susţinea Benveniste că a văzut la microscopul din laboratorul lui. 
Prof. Zvi Bentwitch l-a invitat pe tehnicianul lui Benveniste să 
vină în Israel şi să le arate, la microscop, degranularea 
bazofilelor, şi totuşi nu au putut vedea efectul pretins. După 
discuţia noastră ulterioară, care i-a confirmat descoperirile, el s-
a retras din experiment.  

 
La scurt timp după această prezentare, a apărut un articol în 
presă şi pe prima pagină a fost ştirea de la congresul din 
Bermude care spunea, conform experimentului lui Benveniste, 
“apa are memorie”! Denumirea “memoria apei” a fost de fapt 
concluzia jurnalistului, nu a lui Benveniste, şi acest nonsens a fost 
destinat să devină mai târziu un obiect de ridiculizare a homeopatiei. 

 
În lucrarea sa originală, Benveniste nu a menţionat niciodată 
ideea de memorie a apei. Între timp, oamenii de ştiinţă prezenţi 
la congresul din Bermude au influenţat în cele din urmă jurnalul 
Nature să publice articolul lui Benveniste. Nature a fost de acord 
să îl publice cu condiţia ca Benveniste să fie de acord că arate 
mai târziu unui grup de experţi rezultatele experimentului său la 
microscopul din laboratorul lui din Paris. 

 
Echipa de experţi a fost formată din John Maddox, editor la 
Nature; Walter Stewart, expert în ştiinţă; şi James Randi, un 
magician profesionist şi expert în fraudă. 

 
În laboratorul său, Benveniste şi echipa sa au repetat 
experimentul. Când acest comitet s-a uitat la microscop, în Paris, 
ei nu au putut vedea nicio degranulare a bazofilelor aşa cum 
pretindea Benveniste [23]. Eșecul a fost făcut public într-un mod 
agresiv în mass-media a doua zi [24]. Televiziunea British 
Broadcasting Company (BBC) a dedicat o discuţie de trei ore 
acestei nefericite afaceri. 

 
După cum era de aşteptat, acest eveniment a avut ca rezultat un 
scandal uriaş în rândul comunităţii ştiinţifice din acea vreme. 
Benveniste şi-a pierdut poziţia la universitate, şi-a pierdut 
laboratorul, să nu mai spunem că şi-a pierdut prestigiul, sprijinul 
financiar şi reputaţia. 

În ciuda acestor fapte, mulţi homeopaţi şi laici, din anumite 
motive, au continuat să creadă în “memoria apei”. Problema în 
mass-media de atunci nu a fost că potenţele înalte au un efect 
curativ asupra bolnavilor, ci dacă apa are sau nu memorie. Mai 
mult, dacă apa nu avea memorie, atunci homeopatia e o 
metodă falsă de vindecare! 

 
 

Continuarea ridicolului  
 

Ca urmare a unor astfel de credinţe şi discuţii, o a doua echipă 
de oameni de ştiinţă, după câţiva ani, a susţinut în mod uimitor 
că până la urmă Benveniste ar fi avut dreptate. Ei au susţinut că au 
repetat experimentul şi, surprinzător, a funcţionat. Profesorul 
Madeleine Ennis [25] de la universitatea Queen, Belfast, a fost 
unul dintre scriitori. De această dată problema a fost abordată 
direct de BBC, care, împreună cu o altă echipă de oameni de 
ştiinţă, împreună cu Randi, au acceptat provocarea şi au fost de 
acord să filmeze ceea ce pretindeau aceşti oameni de ştiinţă şi să 
facă din nou public într-un program BBC . 

 
Acesta a fost al doilea dezastru pentru homeopatie, deoarece 
comitetul de investigaţii nu a putut vedea nicio degranulare a 
bazofilelor şi, din nefericire, s-au produs daune mai mari, 
deoarece BBC a făcut cunoscute lumii rezultatele investigaţiei 
pentru a doua oară într-o producţie infamă în programul 
Horizon [26]. Concluzia acestui program a fost că homeopatia 
este aproape un nonsens şi că ar trebui să uităm de homeopatie.  

 
Imediat am scris o scrisoare editorului şef al programului 
explicând situaţia aşa cum o ştiam. 

 
Iată corespondenţa: 
Editorului şef al programului Horizon  
D-ului Matthew Barrett 
Camera 4523 
BBC, White City 
201 Wood Lane 
Londra W12 7TS 
Marea Britanie 
Alonissos, Grecia, 27-9-2003 

 
Subiect: Horizon –Homeopatie– Randi 

 
Stimate domn Barrett, 

 
Ca cineva care şi-a dedicat viaţa predării homeopatiei, am 
urmărit cu mare interes programul Horizon despre homeopatie. 

 
În 1988, am avut onoarea de a participa la o adunare 
internaţională a unora dintre principalii oameni de ştiinţă 
convenţionali, unde s-a vorbit despre “frontierele” ştiinţei, care a 
avut loc în Bermude, organizată de universitatea Temple din 
Philadelphia. Unul dintre participanţii la această întâlnire a fost 
dr. Benveniste care şi-a prezentat cercetările. 
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Cu această ocazie, nu am ezitat să obiectez puternic cu privire la 
descoperirile sale, pe motiv că acestea contraziceau principiile de 
bază ale homeopatiei. Conform acestor principii, o substanţă 
foarte diluată şi potenţată va avea o acţiune opusă acţiunii sale în 
stare nediluată. De aceea, pentru a folosi modelul lui Benveniste, 
antigenul foarte diluat, ne-am aştepta mai degrabă să supreseze 
degranularea bazofilelor, decât să provoace o astfel de 
degranulare (consultaţi corespondenţa de mai jos: Re: Horizon 
on Homeopathy, George Vithoulkas – a 2-a postare – 9 Oct 2003, 
12: 06). 

 
Pentru a da un exemplu simplu, dacă o substanţă este luată în 
cantitate suficient de mare, aceasta este capabilă să creeze un set 
de simptome, dar în potenţă înaltă contracarează aceste 
simptome. Astfel, te aştepţi, ca simptomele unei înţepături de 
albină (o reacţie alergică care provoacă degranulare), să fie 
reduse cu o potenţă înaltă a remediului homeopat Apis mellifica 
(provenind de la o albină zdrobită şi potenţată) dar nu ar putea 
niciodată produce o astfel de condiţie alergică de 
degranulare a bazofilelor aşa cum susţine Benveniste. 

 
Din păcate, cercetările lui Benveniste au fost publicate în 
prestigioasa revistă ştiinţifică Nature, şi de aceea încă mai sunt 
perpetuate de unii oameni de ştiinţă, provocând din ce în ce mai 
multă confuzie despre această modalitate terapeutică importantă. 

 
Regretabil este că în acest film –excelent realizat– toate 
argumentele împotriva homeopatiei s-au bazat pe o presupunere 
greşită a lui Benveniste şi pe cercetări dubioase, în timp ce lăsa 
impresia că acestea au fost conduse într-un mod obiectiv şi 
ştiinţific solid, când de fapt, se baza pe o presupunere greşită şi pe 
o metodologie inadecvată. 

 
Dar nu am putut vedea cum s-a ajuns la concluzia finală a 
filmului că ‘homeopatia nu funcţionează’ doar pentru că un 
experiment –bazat pe o presupunere greşită– a eşuat! 

 
A insista în a nu accepta un sistem terapeutic din cauza lipsei de 
înţelegere a teoriei de bază, în loc de a aprecia rezultatele 
terapeutice, mi se pare destul de ipocrit din partea medicinii 
convenţionale. Până acum câţiva ani nici nu ştiam cu acţionează 
aspirina, şi totuşi era medicamentul cel mai frecvent prescris de 
medicina convenţională. 

 
Pentru a vă da un alt exemplu, aş putea spune că, dacă oamenii de 
ştiinţă care au descoperit electricitatea, dacă ar fi vrut să ştie mai 
întâi cum s-a produs acest fenomen, înainte de a putea utiliza 
electricitatea, atunci cel mai probabil am fi în întuneric. A durat 
sute de ani să dezvolte o teorie, şi anume mişcarea electronilor, şi 
nici măcar astăzi nu cunoaştem natura oricărui tip de energie, ca să 
nu mai vorbim de electricitate. 

 
Homeopatia foloseşte un tip de energie desfășurată în procesul de 
potenţare (nu prin simpla diluare aşa cum s-a sugerat în film). 
Fapt este că în acest moment nu avem dovezi concludente 
despre natura acestei energii. Punct! 

Dar noi definim energia doar ca ‘ceva ce are abilitatea de a 
produce un efect’. 

 
Homeopatia, prin urmare, trebuie acceptată sau respinsă 
numai pentru efectele sale terapeutice. 

 
Nu ştiu cine a sugerat utilizarea experimentului Benveniste ca 
ceva care ar valida sau respinge homeopatia. Dacă a fost d-ul. 
Randi, mi-e teamă că a făcut un deserviciu umanităţii. 

 
Prin filmul dvs. aţi creat o percepţie a homeopatiei care îi va 
determina pe oameni să nu ia în considerare o metodă terapeutică 
care altfel s-ar fi dovedit a fi foarte benefică. 

 
Cu stimă 
Prof. George Vithoulkas 
Premiul Nobel alternativ 1996 
Cc: Editorului şef al Nature 

 
Scrisoarea mea a fost dată producătorului Horizon pentru a 
răspunde şi iată răspunsul acestuia: 

 
Stimate Prof. George Vithoulkas, 

 
Vă mulţumim pentru scrisoarea dvs. referitoare la programul de 
homeopatie de la Horizon. Matthew Barrett m-a rugat să vă 
răspund, fiind producătorul acestui program. Aş dori să răspund 
la câteva dintre punctele pe care le-aţi menţionat în scrisoare. 

 
Punctul cheie pe care îl menţionăm despre homeopatie nu este 
doar faptul că nu ştim cum funcţionează, ci că, dacă 
funcţionează, înseamnă că înţelegerea ştiinţifică este fundamental 
greşită în anumite privinţe importante. Pentru ca un remediu 
homeopat în potenţă înaltă să aibă un efect farmacologic, 
înţelegerea noastră de bază a problemei ar trebui rescrisă. De 
aceea, pentru ca homeopatia să acţioneze este o cerinţă necesară 
(dar nu suficientă) ca diluţiile  submoleculare să aibă un efect 
asupra sistemelor biologice. Aveți dreptate când spuneți că acest 
lucru nu ar dovedi homeopatia în sine şi că anumite efecte ale 
ultradiluării ar putea oferi dovezi mai bune pentru homeopatie 
decât altele. Cu toate acestea, am decis să oferim homeopatiei 
‘beneficiul îndoielii’ şi să permitem ca orice demonstraţie a unui 
efect de la o diluţie submoleculară ar arăta că acest principiu 
ştiinţific a fost greşit, şi astfel, ar oferi susţinere pentru 
homeopatie (direct sau indirect). 

 
De aceea am căutat sfaturi (în special de la homeopaţi) şi ni s-a 
spus că experimentele Ennis au furnizat cele mai convingătoare 
dovezi. Prin urmare, acest sistem a fost cel pe care l-am folosit – 
şi, din păcate, nu am putut să îl reproducem. Noi nu am cerut ca 
cineva să explice mecanismul prin care diluţiile submoleculare au 
un efect, ci doar să demonstreze că diluţiile submoleculare au 
efect. 
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Spuneţi că homeopatia trebuie acceptată sau respinsă numai 
pentru efectele sale terapeutice – şi am arătat în program 
afirmaţiile despre efectul terapeutic atât clinic cât şi anecdotic. 

 
Cu toate acestea, opinia celor mai mulţi oameni de ştiinţă şi a 
multor homeopaţi este cea care, având în vedere rezultatele 
contradictorii ale studiilor controlate, nu vor exista niciodată 
suficiente dovezi pur terapeutice pentru a convinge ştiinţa că 
homeopatia acţionează. Prin urmare, este vital ca homeopaţii să 
fie capabili să arate printr-un experiment reproductibil că 
diluţiile submoleculare pot avea un efect biologic. Se pare că nu 
există încă un astfel de sistem. 

 
Cu stimă, 
Nathan Williams, BBC Horizon 

 
Iată răspunsul meu pentru el 

 
Alonissos-Greece, 5-10-2003 
D-ului Nathan Williams 
Producător program Horizon  
Camera 4523 
BBC, White City 
201 Wood Lane 
Londra, W12 7TS 
Marea Britanie 

 
Stimate domn Nathan Williams, 

 
Vă mulţumesc pentru răspunsul dvs. 

 
Există un principiu de bază în homeopatie ca, pentru ca un 
remediu foarte diluat,  în potenţă înaltă să aibă un efect, un astfel 
de remediu trebuie să se potrivească în totalitate cu 
simptomele pacientului. Este o terapie foarte individualizată. 

 
Care  au fost ‘simptomele celulelor’ din experienţa lui  Benveniste 
pentru ca remediul că fi arătat vreun efect? 

 
Deoarece acest aspect al homeopatiei nu a fost respectat în aceste 
experimente, nu putem spune că homeopatia a fost testată. O 
“idee” a fost testată, dar nu homeopatia. 

 
Acesta a fost ceea ce am scos în evidenţă în scrisoarea mea 
anterioară. 

 
Nu există nicio semnificaţie în această comunicare care să 
aprofundeze erorile şi complicaţiile experimentului Benveniste. 
Este suficient să spunem că dacă celulele sanguine ar proveni de 
la un pacient alergic –la albine–, dacă acesta ar avea deja o 
‘sensibilitate’ între remediul Apis mellifica (făcut din albina 
zdrobită) şi celulele bolnave – atunci s-ar putea să fi observat un 
fel de reacţie la nivel celular, dar numai în această stare şi în 
nicio alta şi cu siguranţă nu de tipul reacţiei descrise de 
Benveniste. 

Trebuie să se ia în considerare faptul că homeopatia este cea mai 
dificilă modalitate terapeutică –în aplicarea sa– care există astăzi. 
Cererea este universală, dar practicienii nu sunt educaţi 
corespunzător (deoarece nu se învaţă în şcolile medicale) şi din 
cauza unei astfel de cereri, mult şarlatanism este injectat în 
această modalitate terapeutică. Astfel, oricine are rezerve, într-o 
anumită măsură este justificat. 

 
Aş dori să închei această scrisoare spunând că toată lumea este 
conştientă de integritatea BBC – şi sunt sigur că veţi face ceva 
pentru a echilibra daunele făcute până acum homeopatiei cu acest 
film... 

 
Al dumneavoastră, 
George Vithoulkas 

 
După acest răspuns, problema a fost trimisă la postul ştiinţific 
BBC şi a fost urmată de diverse comentarii de la o serie de 
oameni de ştiinţă. 

 
 

Concluzii  
 

Fapt este că falsul experiment a lui Benveniste a determinat 
atacul dur asupra homeopatiei făcut cu răutate de către 
duşmanii acesteia [27]. 

 
Neînţelegerea a fost din cauza unei idei superficiale a 
jurnalistului care a scris raportul care a spus că apa are memorie.  

 
Indiferent dacă apa are sau nu memorie, ceea ce este important 
de înţeles este de ce un remediu în potenţă înaltă are un efect 
biologic asupra unui organism bolnav. 

 
Este binecunoscut în homeopatie că, dacă pur şi simplu diluaţi o 
substanţă în apă într-un asemenea grad încât să nu rămână nicio 
moleculă în soluţie, atunci această soluţie nu va avea niciun efect 
asupra organismului uman – indiferent dacă apa are sau nu 
memorie. Eficacitatea remediilor vine DOAR dacă soluţia este 
potenţată (sucusionată) în potenţări în serie. NUMAI potenţarea 
apei este cea care transformă componenţa apei astfel încât să se 
obţină efectul biologic pe care remediul îl are asupra 
organismelor vii. 

 
Pentru toţi cei care cunosc principiile homeopatie, ar fi suficient 
să spunem că numai dacă potenţa înaltă de remediu se 
potriveşte cu totalitatea simptomelor pacientului, doar atunci 
remediul va elimina acele simptome. 

 
De aceea, în pruvingul remediilor, dozele materiale au fost/sunt 
utilizate pentru a provoca efecte toxice. Potenţele înalte vor 
provoca unele simptome funcţionale subtile şi acestea numai la 
persoanele sensibile, dar niciodată schimbări structurale 
precum degranularea bazofilelor. 
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Ceea ce am încercat să spun în discuţiile cu BBC şi cu oamenii 
de ştiinţă interesaţi este că nu puteţi condamna o metodă de 
vindecare veche de 200 de ani care are un record impresionant 
de vindecări doar pentru că cineva a conceput şi a condus un 
experiment fals. 

 
 

Epilog – Noul experiment  
 

După aceste evenimente, d-ul. Randi, magicianul, a publicat pe 
website-ul său un anunţ prin care spunea efectiv că, dacă cineva 
ar putea dovedi acţiunea diluţiilor înalte homeopate, va primi un 
premiu de 1 milion de dolari într-un cont bancar dedicat. 

 
O echipă de 10 medici greci împreună cu mine am preluat 
această provocare şi am convenit asupra unui experiment 
pentru a demonstra că potenţele înalte homeopate erau 
capabile să aibă un “ efect biologic” asupra corpului uman. 
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