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Mass-media britanică atacă 

homeopatia: sunt ei justificaţi? 

 
George Vithoulkas*  

 

Academia Internaţională de Homeopatie Clasică, Alonissos 37005, Grecia 

 

Homeopatia este atacată de mass-media britanică. Aceste atacuri sunt susţinute de 

revendicările iresponsabile şi nejustificate ale unor anumiţi profesori de homeopatie. 

Astfel de pretenţii includ folosirea metodelor de ‘vis’ şi ‘imaginaţie’ pentru pruvinguri. 

Pentru prescriere, unii dintre aceşti profesori încearcă să înlocuiască laboriosul proces 

de potrivire a tabloului simptomatic cu remediul prin teorii false bazate pe ‘semnături’, 

senzaţii şi alte metode. Alte pretenţii iresponsabile au fost de asemenea făcute. Aceste 

“idei noi” riscă să distrugă principiile, teoria şi practica homeopatiei. Homeopathy (2008) 

97, 103–106. 
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Introducere 

În momentul în care homeopatia trece prin cel mai grav 

atac pe care l-a avut vreodată din partea mass-mediei 

britanice, noi trebuie să ne întrebăm: sunt aceste atacuri cu 

adevărat justificate? Atacurile pot servi oportunismul, 

interese privilegiate sau chiar urii celor care se opun 

homeopatiei. Ei pot fi rău intenţionaţi şi chiar maligni, 

oricum dacă noi suntem oneşti trebuie să acceptăm că ei 

iau unele din argumente şi muniţia din rândurile 

homeopatiei din cauza unei părţi iresponsabile dintre noi. 

Mă refer la declaraţiile scandaloase făcute de unii 

homeopaţi şi “profesori moderni” şi “ideile noi” pe care le 

au distrugând principiile, teoria şi practica adevăratei 

homeopatii Hahnemann-iene. 

 

Metodologia pruving-urilor 
Credibilitatea pruving-urilor remediilor homeopate 

(studii patogenetice homeopate), piatra de temelie a 

homeopatiei este demolată astăzi de “ideile noi” privind 

modurile în care ar trebui conduse pruving-urile. Anumiţi 

profesori susţin că nu este necesar ca “pruving-urile” 

remediilor să fie făcute pe oameni, ci în schimb 

simptomele pot pur şi simplu să fie imaginate, de exemplu: 

‘Este pe nivelul mintal că acea analiză de grup poate oferi 

cele mai mari beneficii. Odată ce temele centrale ale 
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elementelor componente sunt cunoscute va fi posibil să se 

deducă tema combinaţiei remediului’
1 

şi ‘Metoda analizei 

de grup face posibilă gândirea homeopatiei la un alt nivel, 

unul abstract sau chiar la un nivel metafizic. Aceasta ne 

permite mai mult sau mai puţin să prezicem tabloul unui 

remediu complet necunoscut.’
2 

Se poate vedea cu uşurinţă unde vor duce astfel de “idei 

noi” absurde: sute de homeopaţi “imaginativi” îşi vor 

“imagina” sute de “pruving-uri” diferite pentru acelaşi 

remediu! Nu este nimic greşit în eforturile unora de a 

atrage atenţia prin inventarea de remedii noi. Cu toate 

acestea nu este corect, de dragul celor care se bazează pe 

pruving-uri, ca astfel de autori să ignore regulile conform 

cărora este condus un pruving corect, în concordanţă cu 

Principiile şi Practica aplicate de Hahnemann. 

Metodele pe care mulţi experimentatori le-au urmat 

pentru a “furniza” pruving-uri pentru remedii noi 

demonstrează că nu au urmat instrucţiunile lui ‘...o metodă 

nouă şi revoluţionară de pruving-uri, care a implicat un 

grup mare de persoane să ia o doză de remediu, cu câteva 

zile înainte sau chiar în timpul unui seminar, şi apoi au 

discutat efectele dozei în timpul seminarului... Ei erau de 

obicei foarte productivi în ceea ce priveşte 

simptomatologia, în special cea din sfera emoţională a 

viselor, care a dat o idee despre procesele interioare ale 

substanţei... Am fost impresionat de efectul pe care l-a avut 

doza asupra conştiinţei colective a grupului, şi cum, atunci 

când a fost luată colectiv, efectul dozei părea să se multiplice şi 

să devină mult mai proeminent decât când a fost administrat 

individual.’
3  

‘...Un  pruving  poate fi condus cu un grup de 

studiu sau la un seminar atunci când fiecare student ia o 
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singură doză cu câteva zile înainte sau în timpul orelor, 

apoi compararea experienţelor. Aceste pruving-uri  deseori 

se concentrează pe vise şi simptome mentale într-o 

încercare de a descoperi sensul profund al remediului. 

Această metodă a fost practicată extensiv de Jü rgen Becker 

din Germania şi adoptată de alţi profesori contemporani. 

Ideea este de a descoperi principala temă inconştientă a 

remediului în timpul pruving-ului făcut la seminar. Aceasta 

este în continuare îmbunătăţită prin discutarea experienţei 

cu grupul expus şi formularea ideilor centrale. Avantajul 

acestei metode este că poate fi o scurtătură spre o esenţă 

interioară a remediului.’
4 

‘La şcoala de homeopatie unde 

ne întâlnim o dată pe lună, am obţinut rezultate în grupul 

de pruving din 1991 folosind o varietate de stimuli: prin 

folosirea de substanţe materiale; prin ţinerea acestora; 

prin privirea acestora şi prin meditarea asupra lor. Am 

obţinut rezultate cu potenţe de 30 CH la 200 CH. Am 

invocat grupul de pruving printr-un membru care deţinea 

conceptul/imaginea unui lucru din mintea lor (expeditorul) 

În timp ce grupul a stat o perioadă în tăcere şi auto-

observare (receptorii)... Este o experienţă obişnuită printre 

pruveri că anumiţi indivizi (care mai târziu dezvăluie 

simptomele cardinale datorită afinităţii lor la substanţa 

testată) dezvoltă simptome care ulterior sunt confirmate ca 

aparţinând pruving-ului înainte ca altcineva să fi ‘luat’ 

substanţa.’
5 

‘Pentru mine pruving-ul prin meditaţie este cel 

mai convenabil şi util. Dă rezultate rapide şi cu puţin efort. 

Dezavantajele sunt că tabloul nu va fi complet şi poate fi 

parţial incorect. Dar asta poate de asemenea să fie cazul şi 

cu alte pruving-uri. Din experienţa mea, pruvingu-rile prin 

meditaţie deseori sunt destul de fiabile şi dau esenţa 

remediului, mai mult decât pruvingu-rile prin vise.’
6 

Entuziasmul de a “scoate” simptome a dus la afirmaţia 

că doar o doză de potenţă înaltă poate produce sute de 

simptome într-un grup mic de oameni. ‘Pruving-ul la 

Coca-Cola a fost condus în timpul seminarului meu din 

San Francisco din mai 1994. Participanţilor la seminar li 

s-a dat o doză de substanţă în potenţă de 30 CH. Ei au fost 

instruiţi să îşi noteze simptomele în următoarele 2 zile, 

indiferent dacă au luat doza sau nu.’
7 

‘Din cele 305 

simptome mentale la hidrogen, 61 au fost produse de 

potenţa 6 CH (2 pruveri), 17 de potenţa 9 CH (1 pruvăr), 

27 de potenţa 12 CH (3 pruveri), 3 de potenţa 15 CH (2 

pruveri), 140 de potenţa 30 CH (3 pruveri) şi 56 de potenţa 

200 CH (4 pruveri).’
8 

“Remediul a fost făcut până la 

potenţa 30 CH...  Toţi pruverii au început aproximativ în 

acelaşi timp al aceleiași zile, prin luarea unei doze.”
9 

Cei mai mulţi dintre aceşti “experimentatori” probabil că 

nu au citit şi apreciat că Hahnemann a folosit numai doze 

materiale în pruving-urile pe care se bazează cartea sa 

Materia Medica Pura. Paragraful 32 din Organon
10 

spune 

că toate “substanţele pot produce simptome atâta timp cât 

sunt luate în cantităţi suficient de mari.” În cea de-a şasea 

şi ultima ediţie a Organonului, în paragraful 130, el spune 

că numai cei sensibili la substanţă pot avea simptome de la 

o potenţă înaltă şi asta numai dacă iau remediul în fiecare 

zi şi timp de câteva zile.
11 

Pentru a stabili simptomele care 

sunt fiabile şi care aparţin remediului, experimentul trebuie 

să fie repetat de câteva ori. În practica de zi cu zi deseori 

prescriem remedii greşite şi totuşi simptomele de “pruving” 

rareori sunt văzute. Doar acest fapt arată  

 

 

 
raritatea unor astfel de “persoane sensibile” care pot face 

pruving la remediile în potenţă înaltă. 

Unii chiar au susţinut că nu este nevoie de un remediu 

adevărat. Poţi scrie numele remediului şi potenţa pe o 

bucăţică de hârtie, pui un pahar cu apă peste aceasta şi 

remediul potenţat este preparat! ‘Am avut pacienţi care au 

scris remediul şi potenţa pe o bucăţică de hârtie timp de 

ani de zile şi a funcţionat ca prin farmec... Pentru că noi 

lucrăm cu energie şi spirit, intenţia noastră a ceea ce ne-

am propus să facem este critică, de a se comporta aşa cum 

ne aşteptăm noi să se comporte, de exemplu dacă scrii 

Lachesis 30 CH pe hârtie şi persoana cu bufeuri nu le mai 

are, atunci homeopatul trebuie să se focalizeze şi 

concentreze pe colectarea acestei energii a persoanei.’
12 

Sau că nici măcar nu este necesar să dai remediul, doar 

trebuie să te gândeşti la acesta şi pacientul este vindecat! 

‘Am fost învăţat că intenţia era totul. Şi desigur, vedem că 

un pacient în mijlocul luării cazului începe să se simtă mai 

bine odată ce noi ne gândim la remediu pentru el...  cel 

puţin eu fac asta.’
12  

Cu astfel de afirmaţii, cum este posibil 

să te aperi împotriva ideii că homeopatia nu este nimic 

altceva decât un efect “placebo”? 

 

Alegerea remediului 
A doua problemă importantă ridicată de această furtună 

de “modernizare” este distorsionarea metodologiei 

esenţiale prin care este ales remediul. Unii “profesori 

moderni” susţin că au găsit modalităţi de a scurta munca 

laborioasă necesară găsirii remediului care să se 

potrivească cu simptomele pacientului. Ei sugerează, de 

exemplu, găsirea iluziilor fiecărei persoane şi să prescrii în 

concordanţă. ‘Am realizat de asemenea importanţa alegerii 

pe iluzii, deoarece o iluzie este o percepţie falsă a 

realităţii, şi boala de asemenea este o percepţie falsă a 

prezentului. Întreaga stare mentală a persoanei este o 

expresia a acestei false percepţii (iluzia).’ ‘Vindecarea este 

restaurarea sănătăţii. Se realizează când persoana devine 

conştientă de falsa sa percepţie a realităţii. Acest lucru este 

posibil prin expunerea lui la iluzia sa. Aceasta este baza 

Legii similarităţii pe care este fondată homeopatia.’
13 

Cu 

alte cuvinte, ei îndrumă studentul naiv şi credul să găsească 

o iluzie la fiecare pacient! 

 Alţii sugerează prescrierea numai conform cu 

simptomele mentale. ‘Pentru a repeta, permiteţi-mi să 

punctez că noi prescriem pe simptomele mentale (lăsând 

deoparte toate celelalte simptome legate de nivelul fizic 

cunoscut al corpului) şi în schimb obţinem un stimul în 

sistemul automatic care este responsabil pentru menţinerea 

eficienţei sistemului de asimilare şi eliminare.’
14 

Chiar dacă 

mulţi pacienţi suferă numai de simptome fizice şi nu au 

neapărat simptome psihologice, laşi numai iluziile. 

În acest val de teorie falsă şi simplificare excesivă, alţii 

au sugerat gruparea pacienţilor conform cu unele 

caracteristici “comune” ignorând principiile unicităţii 

fiecărui organism.
15 

Ei predau, de exemplu, că studentul ar 

trebui să exploreze dacă pacientul are similarităţi cu un 

animal sau plantă sau mineral şi în concordanţă să vadă 

dacă corespund grupului de remedii pentru a afla 

similimum.
16 

Aceasta este în esenţă vechea idee a  

“semnăturii” abandonată ca fiind inutilă în urmă cu sute  
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de ani, acum este prezentată ca o soluţie modernă iluminată 

pentru găsirea remediului indicat. În realitate ce este 

sugerat este abandonarea procesului de găsire a remediului 

corect prin repertorizare şi căutarea în Materia Medica. 

Opinia lui Hahnemann despre aceste idei a fost foarte 

clară: ‘...voi scuti şcoala medicală obişnuită de umilinţa de 

a-i aduce aminte de nebunia acelor medici din trecut care 

determinau puterile medicinale ale substanţelor brute 

după semnătura acestora.’
17 

Eşecul acestei metode este 

unul din principalele metode pentru care Hahnemann a 

căutat o modalitate mai logică de a vindeca oamenii şi motivul 

pentru care a dezvoltat homeopatia. 

 Ulterior a apărut un alt punct de vedere: fiecare pacient 
corespunde numai unui singur remediu homeopat, remediul 
“de bază” care trebuie să fie găsit, altfel pacientul nu va fi 
vindecat, ignorând faptul că în bolile miasmatice profunde, 
aşa cum astăzi sunt majoritatea cazurilor, o serie de remedii 
homeopate prescrise consecutiv, la intervale mari, sunt 
necesare pentru a realiza o vindecare. ‘Experienţa mea este 
că dacă găseşti remediul care este cu adevărat pe cel mai 
profund nivel, ei se vor face bine cu acesta timp de mulţi 
ani. De obicei la sfârşitul acestei perioade ei sunt atât de 
sănătoşi încât nu mai au nevoi de un alt remediu. Altfel veţi 
obţine doar un efect parţial, dar nu aţi reuşit. Aşa cum spune 
Hahnemann, mergi în zig-zag spre vindecare şi eu nu pot 
face asta foarte frecvent, mă ameţeşte!... Dacă mergeți în 
profunzimea persoanei, veţi vedea întrerupătorul principal 
care printr-o singură mişcare face ca toate becurile să se 

aprindă.’
18 

‘Când prescriem remediul unui pacient pe baza 
principiului Psoric primar, cu, Temele precise şi Motivele 
de Ghidare, trebuie să ne aşteptăm ca vindecarea să se 

manifeste ca un salt cuantic.’
19 

 
Senzaţii şi iluzii 

O altă idee recentă despre care, îmi este teamă, va 

prelungi confuzia studenţilor este cea a proiecţiei de către 

practicant a unui presupus “context” al “senzaţiilor” 

pacientului, la ceva dincolo de înţelegerea lor şi realitate. 

‘O altă componentă cheie a acestui sistem are de a face cu 

acordarea ta la senzaţiile pacientului. Este o anumită 

energie în senzaţia(ile) exactă care are de a face cu 

principala suferinţă şi cu starea generală a pacientului, 

care are o semnificaţie enormă. Dr. Sankaran le-a numit 

pe acestea senzaţii vitale. Senzaţiile vitale nu sunt doar 

simptome fizice sau emoţii, ci mai degrabă senzaţii comune 

care leagă mintea şi corpul. Într-adevăr nivelul vital este 

mai profund decât mintea sau corpul; se află în punctul 

central al stării bolnave. Acestea sunt fenomene specifice 

non-umane, adică nu exclusive domeniului fiinţelor umane 

şi astfel ne duce direct la sursa remediului în sine.’
20 

Proiectarea “senzaţiilor” pacientului este o cale 

alunecoasă de urmat pentru un homeopat deoarece aceste 

“proiecţii” nu sunt înregistrate în Materia Medica şi fiecare 

practician va fi tentat să găsească un alt “context”  de bază 

în sentimentele pacientului. Fapt este că noi trebuie să 

potrivim simptomele pacientului cu simptomele de pruving 

ale remediului şi pentru o astfel de muncă avem şi 

instrumente şi reguli.  

Restul este o simplă presupunere ce permite ridiculizarea 

homeopatiei aşa cum a apărut recent în presa britanică. 
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Aceste idei extreme creează confuzie în minţile studenţilor 

neinformaţi şi în acelaşi timp dă muniţie duşmanilor 

homeopatiei. 

 

Idei periculoase 

Alte “idei noi” mai periculoase au apărut; de exemplu, 

versiunea homeopată a vaccinării. Aceasta a rezultat dintr-

o neînţelegere a ideii lui Hahnemann că Belladonna, de 

exemplu, poate acţiona terapeutic în timpul epidemiei de 

scarlatină, nu ca prevenţie, ci pentru că a fost “genius” 

epidemicus şi a acţionat curativ la începutul infecţiei. 

Această observaţie a fost luată cu înţelesul că putem da 

astăzi cuiva un remediu şi acesta îl va proteja de o posibilă 

epidemie care poate apărea unul sau doi ani mai târziu.
21 

Au urmat alte idei pe care numai fanaticii unei secte 

religioase ar putea să le adopte: precum “homeopatia poate 

vindeca totul chiar şi toate formele de cancer sau SIDA”
22 

sau chiar mai rău “potenţarea sunetelor muzicale,
23 

sau 

lumina lui Venus sau a lunii
24 

şi îl dai ca remediu!” Apoi 

unii homeopaţi, duşi în eroare de astfel de idei, susţin că au 

găsit vindecarea pentru SIDA precum o melodie redată pe 

un CD. ‘Descărcări de vindecare sunt o formă holistică de 

auto-vindecare bazată pe rezonanţă pentru o gamă largă 

de boli şi suferinţe. Ei se bazează pe o descoperire care a 

apărut în timp ce se aplica o parte neglijată a homeopatiei 

la tratamentul SIDA şi a malariei în Africa. Am descoperit o 

nouă modalitate de vindecare bazată pe principii şi practici 

homeopate testate în timp, dar cu o nouă formă de 

prezentare.’
25 

Şi ei numesc astfel de nonsensuri homeopatie 

clasică! 

Cu toate aceste “idei noi” iraţionale şi arbitrare 

“profesorii moderni” defăimează homeopatia şi demolează 

scheletul de susţinere care constituie edificiul său ştiinţific. 

Deci, nu este lipsit de motiv că oamenii de ştiinţă au 

reacţionat urât, că mass-media a lansat un război împotriva 

homeopatiei şi adversarii homeopatiei în acest moment 

sărbătoresc. 

 

Concluzii 
Atacurile mass-mediei britanice au influenţat percepţia 

întregii homeopatii peste tot în lume. Prevăd că asta va 

continua şi va fi indiferent de interesele evidente căreia îi 

servesc. Dar realitatea tristă este că ei nu sunt lipsiţi de 

justificare. Marele edificiu al credinţei ştiinţifice în 

homeopatie, care a fost construit cu atât de multă trudă în 

atât de mulţi ani de câţiva oameni dedicaţi, acum se 

prăbuşeşte în timp ce noi, comunitatea homeopată, oferim 

argumente că homeopatia nu este o ştiinţă. Adevărata 

cunoaştere este amestecată cu confuzie şi dezinformare, 

munca grea este înlocuită de proiecţii; iar propriul interes 

este prezentat ca o predare altruistă. 

Totuşi aceasta este viaţa: acolo unde este lumină sunt de 

asemenea şi umbre. Astăzi sunt destul de mulţi homeopaţi 

sănătoşi care pot transforma nebunia, dezordinea şi 

confuzia în ordine şi sănătate, dar ei trebuie să vorbească. 

Această revistă ar trebui să facă parte dintr-o astfel de 

mişcare pro-activă apărând esenţa şi substanţa teoriilor şi 

principiilor lăsate nouă de Samuel  Hahnemann. 
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