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Klassieke Homeopathie
Wat is Homeopathie ?
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Homeopathie is niet van gisteren… Het woord “Homeopathie” komt uit het Grieks en betekent “het
gelijkwaardig ziekmakende”. Als geneeskundig systeem werd het ontwikkeld aan het eind van de 18e
eeuw, maar sommige van de betrokken theorieën hebben een buitengewoon lange en respectabele
geschiedenis. Hippocrates geloofde reeds dat ziekte het gevolg is van een on-evenwicht in het
lichaam. Iedere therapie moet erop gericht zijn om dit evenwicht te herstellen, om de natuurlijke
geneeskracht van het lichaam te versterken zodat het lichaam zichzelf kan genezen.
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conventionele geneeslichaam aanvalt, vaak
Homeopatische
geconcentraties van o.a.
sommige dierlijke stoflaag dat ze eerder op
materiële vlak werknevenwerkingen oproeveroorzaken.
“Het
het middel waarmee
behandeld, kan gelijkbij een gezonde mens.
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Homeopathie stimuleert de natuurlijke afweer van het lichaam…terwijl
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Homeopathie is
wijze…Dit betekent
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los kunnen gezien wornele symptomen, want
wezen hebben een
en kunnen alleen in
gezien.

de
kunde de symtomen van het
met toxische geneesmiddelen.
neesmiddelen zijn zeer lage
plantaardige, minerale en
fen. De concentraties zijn zo
het energetische dan op het
zaam zijn en geen schadelijke
pen die letsel kunnen
gelijke geneest ’t gelijke”:
iemand die ziek is wordt
ende symptomen oproepen

een holistische geneesdat fysische symptomen nooit
den van mentale en emotioal deze niveau’s van ons
impact op onze gezondheid
verband met elkaar worden

Homeopathie behandelt geen ziekten… maar heeft middelen voor mensen met
ziekten.
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Ieder mens is daarbij uniek. Geen twee personen tonen ons op exact dezelfde manier hun ziekte, bijv. 2
mensen met artritis = ontstekingsreuma tonen toch een verschillend symptomenbeeld .
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De Vader van de Homeopathie : Samuel Christiaan
Hahnemann
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zou geven, de ziektesymptomen zouden
verdwijnen.
Hij begon met de bast
op zichzelf uit
Denk
verkeerd,
als
te proberen. Overeenkomstig zijn verwachtingen
je
dat van
wilt
traden
symptomen
“wisselkoorts” op.

Maar denk in ieder

Een eigenzinnige, rebelse arts …
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Daarmee was zijn theorie van het gelijke dat het
gelijkende kan genezen bewezen. Hahnemann
heeft de rest van zijn leven gewijd aan het
uittesten op zichzelf en talloze vrijwilligers van
een groot aantal stoffen. Zijn bevindingen
werden zorgvuldig opgetekend en dienen
vandaag de dag als gids voor klassieke
homeopaten.

Hahnemann had in zijn tijd de reputatie een
vriendelijk en gewetensvol arts te zijn die vaak
mensen gratis behandelde. Tot zijn tevreden
cliënteel behoorden zowel edelen als armen.
Anderzijds haalde hij zich bestendig het
ongenoegen van apothekers en artsen op de hals,
grotendeels omdat de homeopatische theorie hun
praktijken als onzinnig verklaarde. Zijn werk
werd vaak belachelijk gemaakt en zijn
publicaties verbrand.
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Op het eind van de 18e eeuw kwam Samuel
Hahnemann, een Duitse arts, in opstand tegen
de twijfelachtige medische praktijken die al
eeuwenlang in Europa in zwang waren :
aderlaten en lavementen, het voorschrijven van
krachtige middelen van curieuze oorsprong,
waarbij de patiënt niet zelden naar de filistijnen
werd geholpen. Hij hing consequent zijn
artsenjas aan de haak en ging als vertaler van
medische werken aan de slag en bleef erg in
geneeskunde geïnteresseerd.

Geen makkelijke weg…

Fabrieksarbeiders
symptomen …

met

malaria-
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In 1790 ontdekte Hahnemann dat mensen die in
zijn buurt in een fabriek werkten waar kinabast
(de grondstof van kinine) werd gebruikt, vaak
koortsaanvallen en andere malaria-achtige
symptomen vertoonden. Hij geraakte ervan
overtuigd dat, wanneer hij de kleinst mogelijke
dosis van deze kinabast aan mensen met malaria

De opkomst van de reguliere geneeskunde met
zijn spectaculaire ontdekkingen als antibiotica en
cortisone smoorden de opkomst van de
homeopathie tientallen jaren lang in de kiem. Nu
echter duidelijk wordt dat microben resistent
worden tegen antibiotica en dat de orthodoxe
behandeling vaak vervelende nevenwerkingen
oproept, herleeft de belangstelling voor deze
genees-Kunst die ervan uit gaat dat de mens één
ondeelbaar geheel is en dat de eigen
geneeskracht van het lichaam moet worden
gestimuleerd.
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Ziekte en vatbaarheid …
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Hoe werkt Homeopathie ?
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Ziekte heeft niet alleen te maken met het totaal
aan symptomen die zich voordoen, maar ook met
de individuele VATBAARHEID, de grond
waarin de ziekte-zaadjes terecht komen als je zo
wil. Allerlei externe factoren kunnen ons uit
balans doen geraken en die kunnen ons op elk
niveau van ons “zijn” aantasten : fysiek, maar
ook emotioneel (verdriet…) en mentaal (stress,
spanning...).

Onze natuurlijke geneeskracht…

Leonardo Da Vinci

De mens als één geheel
En in relatie tot de cosmos
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Onze levenskracht kan met heel wat vormen
van overbelasting omgaan en ze tijdig meester
worden, daarvoor beschikken we over
verscheidene controlesystemen. Het punt kan
echter bereikt worden dat de druk op een bepaald
niveau van buitenaf te groot wordt, en we gaan
tekenen vertonen van on-wel zijn. Is de
levenskracht laag, dan is de vatbaar- heid hoog.
In vele natuurgeneeswijzen is het in stand
houden en “voeden” van deze levenskracht via
een gezonde levenswijze,als preventieve maatregel tegen ziekte van groot belang !

Ziektesymptomen : een heilzaam
proces, , ze vormen een belangrijk deel van het

genezingsproces van het lichaam. Ze zijn dus
heilzaam, bij ieder mens uniek, en de uiterlijke
verschijningsvorm van een genezingsproces
waarbij naar een nieuw evenwicht wordt
gestreefd.
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Homeopathie : de sleutel tot genezing…
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De sleutel tot homeopathie is het inzicht dat géén twee mensen aan exact
dezelfde ziekte lijden en ieder een zeer specifiek “symptomenbeeld” laten zien.
Wanneer men een middel aan een gezond iemand toedient om een bepaalde
groep van symptomen op te roepen, dan vormt deze groep symptomen de
genezende reactie van het lichaam op het middel in kwestie. Daarbij geldt de
regel dat hetgeen een ziekte kan veroorzaken, haar ook kan genezen, oftewel :
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Het gelijke moet met het gelijkende worden genezen.
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Hoe worden homeopatische middelen gemaakt ?
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Homeopatische middelen kunnen zowel van plantaardige oorsprong
zijn (bijv. het welgekende Echinacea of de Rode zonnehoed,
Hypericum of St. Janskruid) als van dierlijke (zoals Apis of de
honingbij, Sepia of Inktvis) en van minerale herkomst (bijv Natrium
Muriatricum of keukenzout, Aurum of goud).
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Bovendien worden de zogenaamde “NOSODEN” uit ziekteprodukten gemaakt, bijv. uit tuberculair of kanker-weefsel. (het
zogenaamde Tuberculinum en Carsinosinum).
Deze laatste mogen alleen worden voorgeschreven door een
gekwalificeerd klassiek homeopatische geneeskundige.

Echinacea of
de Rode
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De eerste stap bij het vervaardigen van middelen uit
plantaardige materialen is het maken van een oertinctuur.
Het sap van de plant wordt vermengd met een gelijke
hoeveelheid alcohol.
Bij onoplosbare materialen – bijv. lood - wordt een vijzel en
stamper gebruikt om de grondstof tesamen met melksuiker
eerst te verwrijven, waarna het tot oertinctuur kan worden
verwerkt en gepotentieerd.. Uiteindelijk nevelt men de
vloeistof over korreltjes, poeders en tabletjes.
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Aurum, of goud…

Apis, de honingbij
honingbij

Homeopathie werkt met de energie van stoffen in plaats
van met hun scheikundige eigenschappen. Om deze
energie vrij te maken wordt de stof “gepotentieerd” : dit
is het resultaat van herhaald verdunnen en schudden van
de oertinctuur, totdat de materiële inhoud van het middel
verdwenen is en alleen het energiepatroon overblijft.
Hahnemann ontdekte dat middelen die herhaaldelijk
waren verdund en geschud veel krachtiger werkten
dan de oorspronkelijke tinctuur ! Door het geleidelijk
verdunnen blijft er uiteindelijk niet één molecule van de
originele stof meer over in het middel. Op dit punt
aangekomen zou men kunnen verwachten dat het middel
geen werking meer vertoont. Toch blijkt juist het
tegengestelde waar te zijn ! Wonderlijk toch.
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