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Abstract 
În ultimii 200 de ani, acţiunea remediilor homeopatice foarte diluate a fost dovedită prin 
efectul lor curativ asupra organismului uman. În această lucrare, se propune o ipoteză cu 
privire la întrebarea mistificatoare despre această acţiune. Ipoteza sugerează că orice 
patologie, fie ea funcţională sau structurală, poate fi detectată prin schimbarea energiei 
globale a corpului uman. O astfel de energie este formată din câmpuri de forţă conform fizicii 
cuantice. Mai exact, fiecare perturbare a organismului uman afectează rotirea electronilor 
diferitelor elemente din corpul uman, iar resetarea lor ar putea avea loc cu un agent similar 
forţei electromagnetice care a creat problema. Această afirmaţie a fost dovedită prin 
tratamentele homeopate corecte, aşa cum se poate observa în multe cazuri publicate. Ipoteza 
se bazează pe două abordări, ideea rotirii electronilor şi a forţei vitale, şi relevanţa ştiinţifică a 
acestora. 
 
Cuvinte cheie: rotire electroni, forţă vitală, influenţe electromagnetice, niveluri de sănătate, 
homeopatie. 
 
Introducere 
 
Ideea rotirii electronilor 
Este binecunoscut faptul că electronii se învârt în jurul nucleului, dar, de asemenea, se învârt 
şi în jurul axei lor în acord cu impulsul lor unghiular intrinsec[1]. 
Rotirile electronice cuplate sunt stabile, dar pot fi schimbate sub influenţe electromagnetice[2, 
3]. Prin urmare, concluzia logică este că, dacă impulsul de centrifugare se schimbă, trebuie să 
existe o schimbare în proprietăţile sau comportamentul atomului relevant din corpul uman. 
 
Forţa vitală 
Problema este o combinaţie de elemente; cea mai mică particulă a elementelor cu proprietăţi 
chimice distincte este atomul. Organismele vii sunt construite doar din câteva elemente 
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comune: carbon (C), hidrogen (H), azot (N) şi oxigen (O) şi elemente mai puţin comune: 
sodiu (Na), magneziu (Mg), fosfor (P), sulf (S), clor (Cl), potasiu (K), calciu (Ca)[4]. Pentru 
acestea, unii ioni metalici, cunoscuţi sub numele de „oligoelemente”, cum ar fi cobaltul, 
cuprul, fierul, manganul, molibdenul şi zincul, sunt de asemenea indispensabile fiinţei 
umane[5]. Următoarele niveluri ierarhice sunt moleculele şi apoi, ca o combinaţie de 
molecule, materialele sau structurile mai mari[4,6]. Apariţia acestor combinaţii depinde de 
informaţiile purtate de atomi şi molecule. Informaţia este legată de aranjarea electronilor din 
jurul nucleului şi, implicit, de tipurile de legături posibile. Pe de altă parte, moleculele posedă 
informaţii despre aranjamentele posibile ale atomilor pentru a se forma[6]. Astfel, electronii 
cei mai externi determină modul în care interacţionează atomii; atomii poartă aceste 
informaţii şi influenţează moleculele şi, în cele din urmă, caracteristicile celulei[4]. Se 
influenţează reciproc la nivel subatomic şi, de fapt, formează un câmp general de forţă care în 
homeopatie se numeşte forţă vitală[7] sau forţe magnetice în alte arii medicale[8]; ideea 
vitalismului a persistat de-a lungul anilor în ariile biologice şi dincolo de acestea[9]. Forţa 
vitală conţine toate informaţiile referitoare la nivelurile mentale, emoţionale şi fizice. Forţa 
vitală primeşte informaţii din mediul extern şi intern şi răspunde la astfel de stimuli[10]. Mai 
multe metode pot fi utilizate pentru investigaţiile structurilor biologice. Acestea permit studiul 
proteinelor sau metalelor utilizate în sistemele biologice[5] (Figura 1). 
În această lucrare, considerăm ipoteza următoare ca fiind cheia pentru a explica relaţia dintre 
sănătate şi boală; este prezentată în legătură cu cunoştinţele de astăzi despre câmpurile de 
forţă, dovezile adecvate conţinute în Materia Medică homeopatică[11] şi înţelegerea noastră 
despre nivelurile de sănătate. 

 

 
 

Figura 1: Metode pentru investigaţiile sistemelor biologice şi informaţiile corespunzătoare. 
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Ipoteza 
Ipoteza sugerează că în fiecare stres brusc (mental, emoţional sau fizic) la care este supus 
organismul, are loc o schimbare în structura generală a câmpului energetic al organismului. 
Între diferitele modificări electromagnetice datorate patologiei care poate apărea în cadrul 
nivelului subatomic, cum ar fi atomii ionizaţi, schimbarea numărului de electroni, schimbarea 
numărului de neutroni, efectul tunel, inseparabilitate cuantică, excitoni, cea mai probabil şi 
cea mai directă este o schimbare a rotaţiei electronilor din unul sau mai mulţi atomi pe diferite 
elemente. 
Rotirea electronilor[12], atâta timp cât organismul este într-o stare bună de echilibru, rămâne 
constantă şi stabilă şi este dificil de schimbat. Dar rotirea nu se schimbă numai sub influenţe 
electromagnetice, ci şi sub un stres puternic, cum ar fi gândurile şi emoţiile negative sau în 
afecţiunile acute sau cronice. 
În cazurile unui proces de boală, în care simptomele încep să apară, există cel mai probabil 
schimbări în rotaţia impulsului electronului din sensul orar în sens anti-orar, ceea ce indică 
faptul că organismul începe să fie dezechilibrat. 
Atâta timp cât această schimbare negativă a impulsului persistă, organismul rămâne într-o 
stare dezechilibrată. Prin urmare, un tratament corect ar trebui să fie unul care să poată 
readuce rotaţia la impulsul iniţial, atunci când organismul era într-o stare sănătoasă. 
Ideea inversării electronice a rotaţiei a fost considerată de către Boswinkel drept un pericol 
pentru sănătatea umană[13], în timp ce în ştiinţa materialelor, inversarea rotirii electronului a 
fost dovedită în foile de nanografen[14] sau în nanoribonii de siliciu[15]. 
 
Câmpurile de forţă, elementele de bază ale vieţii 
Pe de altă parte, astăzi ştim cu certitudine că, conform fizicii cuantice, câmpurile de forţă sunt, 
de asemenea, elementele de bază ale tuturor entităţilor vii[16-18]. 
Dar ceea ce se numește în homeopatie forţa vitală se identifică în câmpurile de forţe care în 
fizica cuantică[19] sunt considerate ca elemente de bază ale tuturor entităţilor existente în 
lumea materială. 
 
Remediul homeopat 
Acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte remediul homeopat. Blocurile sale de 
construcţie sunt câmpurile specifice de forţă ale substanţei pe care o folosim pentru a 
influenţa organismul la nivelul forţei vitale. După procesul de potenţare, prin diluţii şi 
sucusiuni constante, remediul ajunge într-o stare de energie pură sub forma unui câmp 
specific de forţă idiomorf pentru substanţa care este diluată şi potenţată[20]. 
Odată ce remediul atinge această stare de energie, atunci acesta poate influenţa particulele 
subatomice care conectează structura noastră materială cu câmpul de forţe. 
Deci, în tratamentul homeopat, remediul acţionează la un nivel subatomic asupra aşa 
numitelor câmpuri de forţă ale organismului. Trebuie înţeles că remediul homeopat poate 
influenţa forţa vitală numai printr-o forţă care este de o natură similară. De fapt, creem o 
astfel de forţă în laborator prin procesul de potenţare a remediului. 
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În homeopatie, de exemplu, dacă un individ are un stres emoţional brusc, cum ar fi o 
respingere neaşteptată sau o întrerupere bruscă şi dureroasă a unei iubiri, apare un grup întreg 
de simptome instantanee, precum uscarea extremă a gurii, senzaţie de leşin, senzația că 
sângele s-ar fi scurs prin picioare, senzația că totul este pierdut în viaţă, un sentiment de 
izolare profundă cu palpitaţii puternice, un sentiment de confuzie şi aşa mai departe. 
Acest tip de grup de simptome poate fi contracarat de o singură doză de remediu homeopat de 
Natrum muriaticum în potenţă înaltă. Se pare că toate particulele subatomice ale elementului 
natrum care sunt dispersate în tot corpul, în diferite organe, sunt afectate instantaneu de un 
şoc emoţional sau de orice alt tip de şoc. Apoi, remediul corect, ales din Materia Medica 
homeopatică[11], va produce un fel de resetare instantanee a organismului, iar toate 
simptomele relevante dispar. 
Secvenţa logică evidentă este atunci să gândim că remediul potenţat, prin câmpul său de forţă 
specific, a afectat forţa colectivă vitală din cauza similarității sale[21] – remediul potenţat se 
formează în pruvingul asupra organismului uman, producând o simptomatologie similară, 
care este legea de bază a homeopatiei exprimată ca Similia Similibus Curentur. 
Această similitudine a efectului în structura subatomică a NaCl, o „încâlcire” conform fizicii 
cuantice[22], este că prescrierea Natrum muriaticum în potenţă înaltă ar readuce instant 
organismul la normalitate. 
 
Efectul stărilor patologice asupra rotirii electronilor 
Cu toate acestea, care parte a structurii subatomice ar putea fi considerată ca fiind cel mai uşor 
influenţată de un puternic efect negativ printr-o supărare emoţională sau un virus? 
Ipoteza sugerează că rotaţia electronilor va fi prima care va fi influenţată. În diferite alte 
situaţii de stres, cum ar fi o afecţiune inflamatorie acută severă, sau un şoc financiar, sau orice 
alt stres cauzat de medicamente (conceptul de organism-în-mediul-său este cunoscut ca bază 
de analiză atunci când vorbim despre organismele vii[23]), care au un efect de durată, 
observăm, de asemenea, manifestarea instantanee a simptomelor care nu pot fi luate în 
considerare, decât dacă le percepem ca modificări instantanee la nivel electromagnetic în 
corpul uman. 
În patologiile cronice severe, cel mai probabil, rotaţia electronilor mai multor atomi este 
afectată simultan, producând o suferinţă profundă în organism; apoi, se observă o condiţie de 
haos total şi pierderea echilibrului la un nivel profund şi apoi, se dezvoltă o patologie 
structurală. 
Este o experienţă interesantă pentru homeopaţii care aplică un singur remediu individualizat, 
pentru a confirma din nou şi din nou[24-36] că, dacă organismul nu este complet confuz, 
remediul indicat pare să fie clar, iar efectul său este instantaneu şi complet satisfăcător după o 
scurtă agravare iniţială terapeutică[37]. Această condiţie –un remediu clar şi o resetare 
instantanee a organismului– indică o stare bună de sănătate, conform teoriei Nivelurilor de 
sănătate[38]. 
Dimpotrivă, în cazurile mai complicate, în care patologia medicală are o istorie îndelungată, a 
existat un traumatism iniţial profund din cauza unei dezamăgiri în dragoste, dar efectul nu a 
fost depăşit de organism şi sistemul imunitar a fost în cele din urmă slăbit; apoi, o serie de 
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bronşite care nu au fost tratate corespunzător duc la dezvoltarea ulterioară a unei afecţiuni 
astmatice cronice. Ştim că, dacă efectul şocului iniţial a fost lăsat să crească mult timp fără un 
tratament adecvat, în cele din urmă, observăm apariţia modificărilor structurale care duc la 
modificări patologice recunoscute ca boli cronice. 
O astfel de situaţie va avea în mod evident o perturbare asupra mai multor elemente de bază 
ale organismului, de exemplu, (Na), calciu (Ca), zinc (Zn), magneziu (Mg) şi sulf (S). Unele 
sau toate acestea ar putea fi afectate în structura lor subatomică, rezultând o boală cronică 
specifică. În aceste condiţii, cel mai probabil, rotirea electronilor tuturor acestor elemente va 
fi influenţată puternic pentru a schimba direcţia rotirii lor. 
Într-un astfel de caz, electronii de pe atomi diferiţi devin din ce în ce mai afectaţi, 
schimbându-şi rotirea, iar cazul devine din ce în ce mai complicat, dificil de recuperat, iar 
tratamentul trebuie să fie foarte exact în secvenţa remediilor necesare. 
Prescrierea precisă implică faptul că într-un astfel de caz, va fi nevoie de mai multe remedii 
pe o perioadă mai lungă de timp şi prescrise într-o secvenţă specifică[39]. 
Ceva care indică faptul că o vindecare într-o astfel de patologie profundă presupune 
prescrierea unei secvenţe de remedii indicate care va reseta pas cu pas rotirea electronilor 
diferitelor elemente implicate. 
În special, o schimbare similară a rotaţiei electronilor poate apărea din undele 
electromagnetice ale telefoanelor mobile, care pot provoca tulburări profunde dacă sunt 
utilizate în mod extensiv şi aproape de creier. 
De asemenea, se suspectează că se va întâmpla un efect similar pentru cei care locuiesc în 
apropierea sau sub staţii electrice de înaltă tensiune[40], unde undele electromagnetice pot 
produce astfel de tulburări organismelor[41] care ar putea duce în cele din urmă la patologii 
severe[42, 43 ], mai ales dacă organismele sunt sensibile la astfel de influenţe. 
 
Concluzii 
Inutil să spun că, dacă această ipoteză se dovedeşte a fi corectă, întregul concept al medicinii 
convenţionale referitor la boli şi la vindecarea acestora va trebui schimbat drastic. 
Întrebarea, desigur, rămâne: cum ar putea fi detectată şi măsurată această schimbare, în rotirea 
electronilor, într-un laborator? 
Dacă există o astfel de confirmare, şi anume că o stare de boală produce o schimbare în 
rotirea electronilor şi vindecarea rezultă numai după ce suntem capabili să afectăm nivelul 
subatomic al forţei vitale cu un agent similar de natură electromagnetică, vom fi revoluţionat 
medicina, în ceea ce priveşte diagnosticul şi vindecarea bolilor. 
Putem spune atunci că am intrat cu adevărat în Epoca Medicinii Energetice, căreia 
homeopatia îi aparţine. 
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