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Περίληψη 
Τα τελευταία 200 χρόνια, αποδεικνύεται συνεχώς η δράση των σε υψηλές αραιώσεις ομοιοπαθητικών 
φαρμάκων καθώς και η θεραπευτική τους επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Σε αυτή την εργασία, 
προτείνεται μια υπόθεση σχετικά με το μυστηριώδες ερώτημα της δράσης τους. Στην εν λόγω υπόθεση 
θεωρείται το ότι οποιαδήποτε παθολογία, λειτουργική ή ανατομική, μπορεί να ανιχνευθεί στην αλλαγή 
της συνολικής ενέργειας του ανθρώπινου σώματος. Μια τέτοια ενέργεια, σύμφωνα με την κβαντική 
φυσική, αποτελείται από δυναμικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα, κάθε διαταραχή του ανθρώπινου 
οργανισμού επηρεάζεται από τo spin των ηλεκτρονίων  των διαφόρων στοιχείων μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα και η επαναφορά τoυς στο φυσιολογικό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με έναν παράγοντα 
παρόμοιο με την ηλεκτρομαγνητική δύναμη που προκάλεσε τη διαταραχή. Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύεται από τις επιτυχείς ομοιοπαθητικές θεραπείες, όπως καταγράφονται σε πολλές 
δημοσιευμένες περιπτώσεις. Η υπόθεση βασίζεται στην προσέγγιση των εννοιών του spin των 
ηλεκτρονίων, της ζωτικής δύναμης και εν συνεχεία στην μεταξύ τους επιστημονική συνάφεια. 

Λέξεις-κλειδιά: spin ηλεκτρονίων, ζωτική δύναμη, ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις, επίπεδα υγείας, 
ομοιοπαθητική. 

Εισαγωγή 

Η ιδέα του spin των ηλεκτρονίων 
Είναι ευρέως γνωστό ότι τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου, όπως επίσης 
χαρακτηρίζονται από μία εγγενή γωνιακή ορμή ή spin [1]. 

Τα συζευγμένα spin των ηλεκτρονίων είναι σταθερά, αλλά μπορούν να μεταβληθούν υπό 
ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις [2, 3]. Το λογικό συμπέρασμα, επομένως, είναι ότι εάν αλλάξει το spin, 
πρέπει να υπάρξει αλλαγή στις ιδιότητες ή στη συμπεριφορά του σχετικού ατόμου μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα. 

Η ζωτική δύναμη 
 H ύλη συνίσταται από έναν συνδυασμό στοιχείων. Το μικρότερο σωματίδιο των στοιχείων με διακριτές 
χημικές ιδιότητες είναι το άτομο. Οι ζώντες οργανισμοί συγκροτούνται  από λίγα κοινά στοιχεία, ήτοι 
άνθρακα (C), υδρογόνο (Η), άζωτο (Ν), και οξυγόνο (Ο) καθώς και από λιγότερο κοινά στοιχεία όπως 
νάτριο (Na), μαγνήσιο (Mg), φωσφόρο (Ρ), θείο (S), χλώριο (Cl), κάλιο (Κ) και ασβέστιο (Ca) [4]. Σε αυτά, 
ορισμένα ιόντα μετάλλων, γνωστά ως "ιχνοστοιχεία", όπως κοβάλτιο, χαλκός, σίδηρος, μαγγάνιο, 
μολυβδαίνιο και ψευδάργυρος, είναι επίσης απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής [5]. Τα επόμενα 
επίπεδα στην ιεραρχία της συγκρότησης της ύλης είναι τα μόρια και στη συνέχεια, ως συνδυασμός 
μορίων, τα υλικά ή άλλες πιο πολύπλοκες δομές [4, 6]. Η εμφάνιση αυτών των συνδυασμών εξαρτάται 
από τις πληροφορίες που ενυπάρχουν στα άτομα και τα μόρια. Οι πληροφορίες σχετίζονται με τη διάταξη 
των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα και, έμμεσα, από τους τύπους δεσμών που είναι δυνατόν να 
αναπτύξουν τα άτομα και κατ’ επέκταση τα μόρια  μεταξύ τους. [6]. 
Στην ουσία είναι τα ηλεκτρόνια των εξωτάτων στιβάδων που καθορίζουν το πως αλληλεπιδρούν τα 



άτομα μεταξύ τους. Τα άτομα φέρουν αυτές τις πληροφορίες και επηρεάζουν επαγωγικά τον τρόπο με 
τον οποίο τα διαφορετικά  μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και, αν αυτές οι αλληλεπιδράσεις αναχθούν 
σε μία μεγαλύτερη κλίμακα, καθορίζουν και τα χαρακτηριστικά του κυττάρου [4]. Στην πραγματικότητα 
όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις που δρουν και σε υποατομικό επίπεδο, σχηματίζουν ένα συνολικό 
δυναμικό πεδίο που στην ομοιοπαθητική ονομάζεται ζωτική δύναμη [7] ή μαγνητικές δυνάμεις σύμφωνα 
με άλλα ιατρικά πεδία [8]. Η ιδέα του βιταλισμού διέπει μέχρι και σήμερα τόσο τις βιολογικές επιστήμες 
όσο και πεδία πέραν αυτών [9]. Η ζωτική δύναμη περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το διανοητικό, 
συναισθηματικό και φυσικό επίπεδο της ανθρώπινης ύπαρξης, λαμβάνει δε πληροφορίες από το 
εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον και ανταποκρίνεται σε αυτό [10]. 

Διάφορες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έρευνες βιολογικών δομών και επιτρέπουν τη 
μελέτη πρωτεϊνών ή μετάλλων που μετέχουν στα βιολογικά συστήματα [5] (Σχήμα 1). 

Σε αυτή την εργασία, θεωρούμε την ακόλουθη υπόθεση ως το κλειδί για να εξηγήσουμε τη σχέση μεταξύ 
υγείας και ασθένειας. Παρουσιάζονται σύμφωνα με τη σύγχρονη γνώση στον τομέα των δυναμικών 
πεδίων, τα κατάλληλα στοιχεία που περιέχονται στην ομοιοπαθητική MateriaMedica [11], και την 
κατανόησή μας σχετικά με τα επίπεδα υγείας. 
 

 

Σχήμα 1: Μέθοδοι για την έρευνα βιολογικών συστημάτων και απαραίτητες πληροφορίες. 

Υπόθεση 
Η υπόθεση αυτής της μελέτης υποδηλώνει ότι σε κάθε αιφνίδιο στρες (διανοητικό, συναισθηματικό ή 
σωματικό) στο οποίο υποβάλλεται ο οργανισμός, υπάρχει μια αλλαγή στη συνολική δομή του 
ενεργειακού του πεδίου, προτού αυτή εκφραστεί ως παθολογία στο φυσικό σώμα. Μεταξύ των 
διαφορετικών ηλεκτρομαγνητικών αλλαγών που πιθανώς συμβαίνουν σε υποατομικό επίπεδο, όπως  
ιονισμός ατόμων, αλλαγή στον αριθμό των ηλεκτρονίων, αλλαγή στον αριθμό των νετρονίων, κβαντικό 
φαινόμενο σήραγγας, κβαντική εμπλοκή, δημιουργία εξιτονίων,  το πιο πιθανό και το πιο άμεσο θα ήταν 



να προκαλείται αλλαγή στο spin των ηλεκτρονίων μέσα σε ένα ή περισσότερα άτομα διαφορετικών 
στοιχείων. 

Το spin των ηλεκτρονίων [12], όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, παραμένει  
σταθερό και είναι δύσκολο να μεταβληθεί. Ωστόσο, μπορεί να αλλάξει όχι μόνο υπό ηλεκτρομαγνητικές 
επιδράσεις, αλλά υποθέτουμε και από έντονο στρες, αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, λοιμογόνους 
παράγοντες, οδηγώντας κατά συνέπεια στην εμφάνιση οξειών ή χρόνιων ασθενειών. 

Στη περίπτωση της ασθένειας, όπου τα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται, πιθανότατα υπάρχουν 
αλλαγές στο spin των ηλεκτρονίων από δεξιόστροφη σε αριστερόστροφη διεύθυνση ορμής ή το 
αντίθετο, γεγονός που υποδηλώνει  έναρξη της διατάραξης της ισορροπίας του οργανισμού. 

Όσο αυτή η αρνητική μεταβολή του spin παραμένει, ο οργανισμός παραμένει σε μια μη ισορροπημένη 
κατάσταση. Ως εκ τούτου, επιτυχημένη θεραπεία μπορεί να θεωρηθεί εκείνη που  δύναται να 
επαναφέρει  στην αρχική του ορμή το spin, όπως τότε που ο  οργανισμός ήταν υγιής. 

Η ιδέα της αναστροφής του spin των ηλεκτρονίων θεωρείται ως κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από 
τον Boswinkel [13], ενώ στην επιστήμη των υλικών, η αναστροφή αυτή έχει αποδειχθεί σε νανοκλίμακα 
φύλλων γραφενίου [14] και σε νανοΐνες πυριτίου [15]. 

Δυναμικά πεδία, τα δομικά στοιχεία της ζωής 
Από την άλλη πλευρά, σήμερα, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι, σύμφωνα με την κβαντική φυσική, τα 
δυναμικά πεδία είναι επίσης δομικά στοιχεία όλων των ζώντων οργανισμών [16-18]. 

Αυτό που αποκαλούν στην ομοιοπαθητική ζωτική δύναμη είναι ταυτόσημο με τα δυναμικά πεδία που 
στη κβαντική φυσική [19] θεωρούνται ως τα δομικά στοιχεία όλων των οντοτήτων που υπάρχουν στον 
υλικό κόσμο. 

Η ομοιοπαθητική θεραπεία 
Το ίδιο ισχύει και με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Τα δομικά τους στοιχεία είναι τα συγκεκριμένα 
δυναμικά πεδία της ουσίας που χρησιμοποιείται για να επηρεάσει τον οργανισμό στο επίπεδο της ζωτικής 
δύναμης. Μετά τη διαδικασία της δυναμοποίησης, μέσω σταθερών αραιώσεων και κρούσεων, το 
φάρμακο φτάνει σε μια κατάσταση καθαρής ενέργειας με τη μορφή ενός ειδικού δυναμικού πεδίου 
σχετικού με την ουσία που αραιώθηκε και δυναμοποιήθηκε [20]. 

Μόλις το φάρμακο φτάσει σε αυτήν την ενεργειακή κατάσταση, μπορεί να επηρεάσει τα υποατομικά 
σωματίδια που συνδέουν την υλική μας δομή με το δυναμικό μας πεδίο. 

Με αυτό τον τρόπο, στην ομοιοπαθητική θεραπεία, το φάρμακο δρα σε υποατομικό επίπεδο- ή 
διαφορετικά- στα δυναμικά πεδία του οργανισμού. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ομοιοπαθητική 
θεραπεία μπορεί να επηρεάσει τη ζωτική δύναμη μόνο μέσα από έναν παράγοντα όμοιας φύσης. Στην 
πραγματικότητα δημιουργούμε έναν τέτοιας φύσης παράγοντα στο εργαστήριο με τη διαδικασία της 
δυναμοποίησης του φαρμάκου. 

Στην ομοιοπαθητική, για παράδειγμα, όταν ένα άτομο προσβληθεί από κάποιο αιφνίδιο συναισθηματικό 
στρες, όπως μία απροσδόκητη απόρριψη ή κάποια ξαφνική και επώδυνη απογοήτευση, εμφανίζεται 
άμεσα μια ολόκληρη ομάδα συμπτωμάτων, όπως έντονη ξηροστομία, λιποθυμική τάση, σαν να χάνεται 
το έδαφος κάτω από τα πόδια του, σαν να έχασε τα πάντα στη ζωή του, μια αίσθηση βαθιάς απομόνωσης 
με έντονο αίσθημα παλμών, σύγχυση και ούτω καθεξής. 

Αυτό το σύνολο συμπτωμάτων μπορεί να εξουδετερωθεί με μία και μόνο ομοιοπαθητική δόση Natrum 
muriaticum σε υψηλή δυναμοποίηση. Είναι πιθανό το ότι όλα τα υποατομικά σωματίδια του νατρίου που 
κατανέμονται σε ολόκληρο το σώμα, μέσα στα διάφορα όργανα, επηρεάζονται άμεσα από ένα 



συναισθηματικό ή οποιοδήποτε άλλου είδους στρες. Στη συνέχεια, το σωστό ομοιοπαθητικό φάρμακο, 
που επιλέγεται με βάση την ομοιοπαθητική φαρμακογνωσία [11], θα προκαλέσει ένα είδος άμεσης 
επαναφοράς του οργανισμού στη φυσιολογική κατάσταση και όλα τα σχετικά συμπτώματα θα  
υποχωρήσουν.  

Η προφανής λογική ακολουθία είναι ότι ένα δυναμοποιημένο φάρμακο, μέσω του ειδικού δυναμικού του 
πεδίου, επηρεάζει τη συνολική ζωτική δύναμη λόγω της ομοιότητας της φύσης  μεταξύ των δύο[21] –
άλλωστε η ανάπτυξη ενός δυναμοποιημένου φαρμάκου βασίζεται στην πειραματική απόδειξη - ή αλλιώς 
διαδικασία του “proving”- πάνω σε έναν υγιή ανθρώπινο οργανισμό και της αντίστοιχης 
συμπτωματολογίας που αναπτύσσεται μέσω της δράσης του εν λόγω φαρμάκου, που είναι ο βασικός 
νόμος της ομοιοπαθητικής και εκφράζεται ως Similia Similibus Curentur. 

Είναι αυτή η ομοιότητα της δράσης, μία «εμπλοκή» σύμφωνα με την κβαντική φυσική [22], στην 
υποατομική δομή του NaCl, η οποία, μέσω της συνταγογράφησης του Natrum muriaticum σε υψηλή 
δυναμοποίηση, επαναφέρει αμέσως τον οργανισμό στην κανονικότητα. 

Η επίδραση των παθολογικών καταστάσεων στο spin των ηλεκτρονίων 
Εγείρεται εύλογα το ερώτημα ωστόσο, ποιο μέρος της υποατομικής δομής μπορεί να θεωρηθεί ότι 
επηρεάζεται ευκολότερα από ένα ισχυρό  αρνητικό γεγονός μέσω μιας συναισθηματικής αναστάτωσης 
ή της λοίμωξης από έναν ιό; 

Η υπόθεση υποδηλώνει ότι αυτό που επηρεάζεται πρώτο είναι το spin των ηλεκτρονίων. Σε διάφορες 
καταστάσεις στρες, όπως μια σοβαρή οξεία φλεγμονή ή ένα οικονομικό σοκ ή οποιοδήποτε επιβάρυνση 
από χημικά φάρμακα, (η αλληλεπίδραση του οργανισμού με το περιβάλλον αποτελεί μια βασική γνώση 
όταν αναφερόμαστε σε ζώντες οργανισμούς [ 23]), παρατηρούμε την άμεση εμφάνιση συμπτωμάτων, τα 
οποία δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε, εκτός και αν τη συνδέσουμε με άμεση μεταβολή του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσα στο ανθρώπινο σώμα. 

Σε χρόνιες σοβαρές παθήσεις, πιθανότατα, το spin των ηλεκτρονίων διαφόρων ατόμων επηρεάζεται 
εκτεταμένα, δημιουργώντας μία βαθιά διαταραχή στον οργανισμό.  Είναι εκείνο το σημείο πλέον που 
παρατηρείται μια κατάσταση απολύτου χάους και ανισορροπίας σε βαθύτερο επίπεδο και στη συνέχεια 
λαμβάνει τη μορφή μιας ανατομικής βλάβης. 

Είναι ενδιαφέρουσα η κατ’ επανάληψη εμπειρία των ομοιοπαθητικών γιατρών που χορηγούν ένα 
μοναδικό και εξατομικευμένο φάρμακο[24-36].Εάν ο οργανισμός δεν είναι καθολικά εξουθενωμένος και 
αποδιοργανωμένος, το ενδεικνυόμενο ομοιοπαθητικό φάρμακο φαίνεται να έχει σαφές, άμεσο και 
απόλυτα ικανοποιητικό αποτέλεσμα μετά από μια σύντομη αρχική θεραπευτική επιδείνωση [37]. Αυτή η 
συνθήκη, ήτοι σαφής θεραπεία και άμεση επαναφορά του οργανισμού στην φυσιολογική του 
κατάσταση, υποδηλώνει καλή κατάσταση υγείας, σύμφωνα με τη θεωρία των επιπέδων υγείας [38]. 

Αντίθετα, σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις, όπου η υγεία κλονίστηκε πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα 
από κάποιο βαθύ συναισθηματικό τραύμα, όπως κάποια ερωτική απογοήτευση, της οποίας η επίδραση 
δεν ξεπεράστηκε από τον οργανισμό έχει τελικά ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Στη συνέχεια, συχνές βρογχίτιδες, που δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά, οδηγούν στην 
ανάπτυξη μιας χρόνιας ασθματικής κατάστασης. Γνωρίζουμε ότι εάν το αποτέλεσμα του αρχικού αιτίου 
παραμεληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κατάλληλη θεραπεία, οδηγεί τελικά στην εμφάνιση 
ανατομικών αλλαγών που αναγνωρίζονται ως χρόνιες ασθένειες. 

Σε μια τέτοια κατάσταση θα έχουν προφανώς διαταραχθεί πολλά βασικά στοιχεία του οργανισμού, όπως 
για παράδειγμα, νάτριο (Na), ασβέστιο (Ca), ψευδάργυρος (Zn), μαγνήσιο (Mg) και θείο (S). Μερικά ή όλα 
αυτά θα μπορούσαν να επηρεαστούν στην υποατομική τους δομή, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μια 



συγκεκριμένη χρόνια ασθένεια. Υπό αυτές τις συνθήκες, πιθανότατα, το spin  των ηλεκτρονίων όλων 
αυτών των στοιχείων θα επηρεαστεί και θα αλλάξει την κατεύθυνσή του. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ηλεκτρόνια διαφόρων ατόμων επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο, 
αλλάζοντας το spin τους και η περίπτωση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, οπότε είναι δύσκολο να 
αποκατασταθεί η υγεία και η θεραπεία θα πρέπει να είναι πολύ ακριβής ως προς την ακολουθία των 
απαιτούμενων φαρμάκων. 

Η ακριβής συνταγογράφηση υποδηλώνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση, θα χρειαστούν αρκετά φάρμακα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν με συγκεκριμένη σειρά [39]. 

Το γεγονός ότι μια θεραπεία, σε μια τόσο βαθιά παθολογία, περιλαμβάνει τη συνταγογράφηση μιας 
ακολουθίας ενδεικνυόμενων φαρμάκων υποδηλώνει ότι ουσιαστικά περιλαμβάνει την επαναφορά  βήμα 
προς βήμα του spin των ηλεκτρονίων των διαφόρων εμπλεκόμενων στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μια παρόμοια αλλαγή του spin μπορεί να προκύψει από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα των κινητών 
τηλεφώνων, τα οποία δύνανται να προκαλέσουν βαθιές διαταραχές εάν χρησιμοποιούνται τακτικά και 
κοντά στον εγκέφαλο. 

Ομοίως, παρόμοιο φαινόμενο θεωρείται πως λαμβάνει χώρα για εκείνους που ζουν κοντά ή κάτω από 
ηλεκτρικούς σταθμούς υψηλής τάσης [40], όπου τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να 
δημιουργήσουν τέτοιες διαταραχές στους οργανισμούς [41] που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε 
σοβαρές παθολογίες [42, 43 ], ειδικά εάν οι οργανισμοί είναι ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους επιδράσεις. 

Συμπεράσματα 
Αναπόφευκτα, εάν αυτή η υπόθεση αποδειχθεί σωστή, ολόκληρη η αντίληψη της συμβατικής ιατρικής, 
σχετικά με τις ασθένειες και τη θεραπεία τους, θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. 

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πώς θα μπορούσε αυτή η αλλαγή του spin των ηλεκτρονίων να 
ανιχνευθεί και να μετρηθεί εργαστηριακά στους ζώντες οργανισμούς; 

Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η θεωρία,  ότι δηλαδή η ανάπτυξη μιας ασθένειας περιλαμβάνει την μεταβολή 
του spin των ηλεκτρονίων, όπως επίσης  το ότι η θεραπεία προκύπτει μόνο εφόσον είμαστε σε θέση να 
επηρεάσουμε τον οργανισμό σε υποατομικό επίπεδο (ή τα δυναμικά του πεδία ή αλλιώς τη ζωτική 
δύναμη), με έναν όμοιας ηλεκτρομαγνητικής φύσης παράγοντα, δεν θα είναι παρά αναπόφευκτη μια 
επανάσταση στην ιατρική τόσο στους τομείς της διάγνωσης όσο και της θεραπείας των ασθενειών. Τότε 
πλέον θα μπορούμε τότε να ισχυριστούμε ότι έχουμε πραγματικά εισέλθει στην Εποχή της Ενεργειακής 
Ιατρικής, όπου και ανήκει η ομοιοπαθητική. 
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