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Abstract 

Acest scurt tratat abordează o întrebare filozofică privind locul homeopatiei în lumea noastră 
modernă. Întrebarea care se pune este dacă un sistem terapeutic la fel de paşnic, blând şi non-
violent precum este homeopatia poate supravieţui şi creşte în cadrul unei societăţi care 
prezintă adesea caracteristici opuse.  

Mare parte din societatea contemporană este mai interesată de vindecările rapide şi 
impresionante, chiar dacă acestea pot provoca efecte secundare; în timp ce homeopatia oferă 
soluţii cu abordare personalizată care necesită multe ore de studiu al cazului din partea 
homeopatului pentru găsirea remediul corect al persoanei cu scopul de a aduce rezultatele 
pozitive pe care terapia le poate produce în bolile cronice profunde. 

Concluzia pe care o tragem este că homeopatia nu se încadrează cu uşurinţă într-o societate 
modernă şi violentă care preferă soluţii rapide şi invazive la problemele sale clinice. 
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Titlul acestui articol este o întrebare legitimă care îmi torturează mintea de aproape trei 
decenii şi recent mă preocupă tot mai mult. Răspunsul este crucial pentru mine şi pentru 
studenţii mei, care au aplicat această abordare terapeutică. Chiar dacă potenţialul terapeutic al 
homeopatiei a fost evident pentru milioane de pacienţi şi pentru multe mii de medici 
homeopaţi şi, în ciuda numeroaselor cazuri clinice cronice incurabile publicate în jurnalele 
medicale,1-15 mai avem un drum lung de parcurs înainte de a vedea recunoaşterea homeopatiei 
ca specialitate medicală. Nu este clar dacă homeopatia va putea vreodată să-şi ocupe locul 
îndreptăţit în domeniul medicinii generale. 

Este un paradox ciudat că, în ciuda dovezilor că homeopatia clasică poate trata cu succes 
afecţiuni cronice considerate incurabile de către medicina convenţională, totuşi homeopatia 
rămâne încă o problemă de neatins a majorităţii autorităţilor medicale. Dacă, în medicina 
convenţională, s-ar găsi o vindecare pentru o boală cronică incurabilă, o astfel de descoperire 
ar sta în topul ştirilor medicale din întreaga lume; dar rapoartele referitoare la vindecările 
homeopate sunt lăsate într-o totală tăcere! Am încercat să mă gândesc ce s-a întâmplat cu 
homeopatia şi de ce efectele sale uimitoare nu sunt apreciate la adevărata lor valoare. 

Homeopatia este un sistem terapeutic care vizează restabilirea echilibrului fizic, mental şi 
emoţional al organismului. Este un sistem terapeutic “paşnic” care a existat timp de două 
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secole cu un record impresionant de vindecări şi totuşi a rămas în umbră în tot acest timp. În 
încercarea de a da o explicaţie acestui paradox, voi începe cu un exemplu din practica clinică 
zilnică. 

Un pacient stresat, depresiv, nesigur, iritabil şi cu probleme, care zilnic se află sub stresul 
greutăţilor zilnice şi care suferă de o multitudine de disconforturi şi dureri fizice, caută 
ajutorul homeopatiei. Homeopatul va investiga condiţiile care au adus un astfel de 
dezechilibru, uneori după ore de investigare şi studiere meticuloasă a cazului, va încerca să 
găsească remediul corect –un remediu personal– pentru această persoană pentru a o “regla”16  
şi pentru a fi capabilă să se întoarcă la starea de sănătate. Imediat ce acest remediu personal a 
fost administrat, sănătatea pacientului a fost restabilită, cu o reechilibrare generală şi o stare 
de bine. 

Preocuparea este cât de mult poate dura acest echilibru fizic, emoţional şi mental17 la un 
pacient sensibil când acesta trăieşte într-o lume care este aşa de evident influenţată de violenţă 
şi agresivitate? Cât timp poate sistemul imun –apărarea interioară a organismului– să rămână 
în echilibru în mijlocul unei atmosfere poluate, cu mâncare plină de chimicale şi, pe deasupra, 
să trăiască într-un ritm de competiţie şi agresiune nemiloasă, atât de răspândite în societate? 
Experienţa a arătat că reechilibrarea nu va rămâne prea mult timp: sub un astfel de stres un 
pacient sensibil va începe din nou să nu se simtă bine. Problema este că odată ce organismul 
revine în starea de echilibru, este mult mai vulnerabil la stres decât un organism care este deja 
compromis. 

În multe cazuri, pacientul nu va reveni la homeopatie, crezând că vindecarea ar trebui să 
dureze pentru totdeauna. Fapt este că pacientul care trăieşte în societatea modernă trebuie să 
facă faţă multor obstacole aflate în calea sănătăţii lor. Societatea modernă pe care am creat-o 
incită oamenii la agresiuni din ce în ce mai mari. Acumularea de bunuri materiale, înainte de 
orice altceva, câteodată ia forma unui comportament inuman, este o practică normală. 
Meritocraţia a dispărut demult din conştiinţa colectivităţii, în timp ce confiscarea puterii prin 
orice mijloace este acceptată ca fiind normală. Toate aceste condiţii creează bariere pentru 
sănătatea oamenilor prin anxietate, fobii şi depresie. 

Cei care caută şi promovează evoluţia spirituală pentru ei şi pentru societate, refuzând să-şi 
compromită propria conştiinţă şi etică morală, sunt astăzi consideraţi o minoritate slabă. Doar 
câţiva astfel de indivizi vor fi găsiţi printre diferitele grupuri de civili –de exemplu printre 
oamenii de ştiinţă, artişti, medici homeopaţi, asistenţi sociali, căutători spirituali sau religioşi-  
dar toţi aceşti oameni sunt fie marginalizaţi din cauza temperamentului lor blând, fie sunt cei 
care continuă să lupte până la epuizare, deoarece majoritatea societăţii este aşa de plină de 
violenţă şi corupţie încât aproape automat anulează orice efort de schimbare făcut de grupurile 
mici care caută pacea şi dreptatea. Totuşi, există astfel de grupuri care merită şi apreciază 
îngrijirea oferită de această terapie paşnică. Acei oameni, deşi sunt piloni ai societăţii, se simt 
neputincioşi să impună un sistem de terapie care le-a făcut atât de bine şi a fost atât de 
eficient. 

În lumea de astăzi predomină violenţa, în toate formele – între state, între naţiuni, între 
grupuri teroriste, de către oricine are orice fel de putere asupra grupurilor mai vulnerabile. 
Prin urmare este interesant că medicina convenţională, cu abordarea sa în general invazivă, se 
potriveşte aşa de bine cu mentalitatea societăţii de astăzi şi de aceea domină sectorul de 
sănătate contemporan. Pentru a dezvolta întrebarea iniţială a acestui articol: într-o astfel de 
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societate este posibil ca homeopatia –un sistem terapeutic non-violent care încearcă să 
restabilească pacea interioară şi echilibrul– poate supravieţui şi dezvolta? 

Exceptând cazul în care o persoană, în special cea mai perceptivă, este capabilă să susţină o 
rezistenţă remarcabilă tendinţelor generale de corupţie şi agresivitate, îi va fi extrem de dificil 
să îşi menţină echilibrul mental-emoţional. Trăind în medii în care predomină corupţia şi 
propriul interes, persoanele sensibile pot, pentru a supravieţui, să îşi încarce conştiinţa şi să-şi 
încalce etica morală. Drept rezultat, un astfel de comportament îi face să devină foarte bolnavi 
la începutul eforturilor lor. În aceste condiţii este dificil pentru o persoană fragilă să-şi 
menţină starea de sănătate şi să rămână bine o lungă perioadă de timp, chiar şi sub cea mai 
bună îngrijire homeopată. 

Este destul de logic să concluzionăm că homeopatia nu este o abordare terapeutică potrivită 
pentru societatea modernă “dezvoltată”, că nu va fi niciodată practicată pe scară largă în 
lumea noastră contemporană şi că nu va deveni niciodată cu adevărat adoptată de şcolile de 
medicină – în afară de câteva instituţii medicale de avangardă care au un lider vizionar. De 
aceea am susţinut întotdeauna că medicina convenţională în lumea dezvoltată nu trebuie să se 
teamă că homeopatia îi va invada vreodată spaţiul. 

Homeopatia a câştigat şi va câştiga în continuare, aprobarea câtorva practicieni cu idealuri 
înalte, care încă mai cred într-o societate liberă şi dreaptă –societatea ideală– care ar putea să 
apară după mult timp şi cu multă suferinţă. Unei forme uşoare, blânde, de practică medicală 
nu i se va permite să prospere în lumea de mâine, decât dacă şi până când zilele de asalt 
constant asupra valorilor morale nu vor fi de domeniul trecutului. Dar, în realitate, se va 
întâmpla asta? 

Senzaţia mea este că, chiar dacă mâine ar apărea un profet cu calităţi şi puteri extraordinare, 
care să incite masele la eliminarea violenţei şi corupţiei şi să aducă pacea şi dreptatea pe 
pământ, care ar fi scenariul cel mai probabil? Societatea noastră modernă l-ar ucide pe profet! 
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