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Pas op voor Homeopathie 
http://wayoflife.org/index.html, 1-12-2009  

Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
Iemand schreef me het volgende: 

“Wij kregen recent te maken met homeopathie door enkele men-
sen in onze kerk. Wij gaan naar een Independent Fundamental 
Baptist Kerk en iemand van de vrouwen daar introduceerde mijn 
vrouw in deze geneeskunst. Het klonk te mooi om waar te zijn. 
Mijn vrouw en ik gingen recent naar een samenkomst waar die 
persoon homeopathie voorstelde. Zij ging niet in de occulte kant 
van de dingen maar sprak wel enkele malen over een ‘energie’. 
Wij werden daarna benaderd door een broeder van onze kerk die 
zei te hebben gehoord dat het idee van homeopathie zich snel 
verspreidde via de vrouwen in de kerk en hij waarschuwde me 
voor deze geneeskust. Hij gaf me een artikel te lezen van Logos 
dat homeopathie afkeurde als zijnde occult. Andere artikelen, 
geschreven door evangelicals, zeiden dat het een goede benade-
ring is van de geneeskunde en niet occult. Dus zijn we nu wat in 
de war”. 
Homeopathie is beslist verbonden met occultische principes. 
(We willen hierbij vermelden dat de termen “homeopathie” en 
“naturopathie” soms door elkaar worden gebruikt, maar wij ge-
bruiken ze volgens hun officiële betekenissen). 
De man die ons schreef zei: “Zij ging niet in de occulte kant van 
de dingen maar sprak wel enkele malen over een ‘energie’”. 
Maar dat is juist de occulte kant van de dingen! De traditionele 
geneeskunde heeft niets met mystieke ‘energie’! 

 
De Duitse medicus Samuel Hahne-
mann was de stichter van homeopa-
thie. Als vitalist geloofde dr. Hahne-
mann dat ziekte en kwaal teweegge-
bracht werden wanneer de "vitale 
kracht het menselijk lichaam domi-
neert op een ongehinderde en dyna-
mische manier". Homeopathische 
genezingsmethodes zijn geïnspireerd 
door de zogenaamde similiaregel: 
similia similibus curantur ["het gelij-
kende geneest het gelijke"]. Deze 
notie bezit oude historische antece-
denten maar wordt wetenschappelijk 
niet ondersteund. Voorzichtigheids-
halve vroeg Hahneman betaling op 
voorhand van zijn honoraria. 

Een andere dooddoener is dat homeopathie niet alleen in staat zou zijn fysieke genezing te bieden 
maar ook goed is voor het “omvormen en verbeteren van iemands emotionele en mentale toestand” 
(Dana Ullman, Homeopathy A-Z, p. 5).  
Zoals we zullen zien is homeopathie een ziektebehandeling met occult water. 
Homeopaten bekritiseren gewoonlijk de praktijk van traditionele geneeskunde en het gebruik van 
farmaceutische geneesmiddelen. Dana Ullman, bijvoorbeeld, beschuldigt doktoren van medisch 
kindermisbruik wegens het voorschrijven van medicamenten (“drugs”) aan kinderen (Elaine Lewis, 
“An Interview with Dana Ullman: Treating Children with Homeopathic Medicines”, april 2005, 
http://www.hpathy.com/interviews/danaullman2.asp). Alhoewel het waar is dat de moderne genees-
kunde niet onfeilbaar is en fout gebruikt of misbruikt kan worden, is het ook waar dat ze de mens-
heid heeft voorzien van wonderlijke remedies die enkele decennia geleden niet eens bestonden. De 
uitvinding van vaccins en antibiotica alleen al heeft geresulteerd in een enorme toename van levens-
kwaliteit in onze maatschappij. Door de moderne geneeskunde overleven mensen routinematig 
ziekten en kwalen die hen 50 jaar geleden zouden gedood hebben. De negatieve houding jegens 
moderne geneeskunde die alomheersend is in de holistische gezondheidszorg, is gewoonweg dwaas. 
Homeopathie werd ontwikkeld in de 18de eeuw door Samuel Hahnemann (1755-1843). Zijn boek 
Organon of the Art of Healing blijft het fundamentele werk in het domein. Op het Internationale 
Congres over Homeopathie in 1960 te Montreux, werd de 160ste verjaardag van de Organon ge-
vierd. Het congres zei: “De Organon is voor de homeopaat wat de Bijbel is voor de christen”. 

http://wayoflife.org/index.html,
http://www.hpathy.com/interviews/danaullman2.asp).
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David L. Brown merkt op dat Hahnemann “als een magneet aangetrokken werd door occulte idee-
en” (“New Age Medicine: Homeopathy”, Logos Resource Pages). Hij verwierp de Christus van de 
Bijbel, en nam Confucius als zijn model. Een biograaf zei: “De eerbied voor de oosterse gedachte 
was niet zomaar Hahnemans persoonlijke hobby maar veeleer de fundamentele filosofie achter de 
preparatie van homeopathische remedies” (Samuel Pfeifer, Healing at Any Price, 1988, p. 68). Hij 
was een volgeling van Emanuel Swedenborg, die zijn volgelingen leerde om een alternatieve staat 
van bewustzijn binnen te gaan om te kunnen communiceren met geesten. Hahnemann noemde de 
occulte praktijken van Franz Mesmer “een wonderbaarlijke, onschatbare gave van God” waardoor 
“de vitale energie van de gezonde mesmeriseur, begiftigd met deze kracht, in een ander persoon 
dynamisch kan ingebracht worden]” (Organon of Medicine, 6de editie, pp. 309, 311). Hahnemann 
hield zich aan de panentheïstische zienswijze dat God in alle dingen is. 
In het hart van de homeopathie ligt het hindoeconcept dat er een vitale kracht is van levensenergie 
die alle dingen doordringt (Keith Souter, Homeopathy: Heart and Soul, p. 19). Homeopathische 
remedies worden gedacht te “werken op de vitale kracht om het evenwicht te herstellen in het li-
chaam”. 
David Brown zegt: “Als je bekend bent met New Age en occulte filosofie dan zal je erkennen dat 
wat we hier beschouwen pantheïsme is, dat is het geloof dat goddelijkheid of levenskracht onaf-
scheidelijk is van, en immanent is in alles. Vooraanstaand homeopaat Herbert Robert stelde de ver-
wantschap van de vitale kracht van de homeopathie met een pantheïstische godheid in zijn Art of 
Cure by Homeopathy. Hij zei dat de ‘vitale kracht’ van homeopathie deel uitmaakt van ‘de dynami-
sche energie, de activerende kracht van het universum’, als zijnde ‘doorgegeven in alle vormen en 
graden van levende creaturen’, en die het universum doordringt. Daisie en Michael Radner zien de 
connectie tussen homeopathie en occulte energievelden. ‘Zoals de Chinese geneeskunst veronder-
stelt homeopathie een energieveld of vitale kracht. Ziekte is een verstoring van het energieveld van 
het lichaam, en de manier om dat te genezen is dat veld te manipuleren. Het energieveld van het 
medicijn stimuleert het lichaam zijn eigen fluïdum om genezing te forceren’”. 
In werkelijkheid zijn homeopathische remedies zo sterk verdund dat ze niets meer zijn dan water. 
De verdunningen1 worden gemaakt volgens de “C-schaal” van 1:100. 1C (of CH1) verwijst naar het 
ene deel van een originele tinctuur van een substantie vermengd in 100 delen water. Eén deel van 
deze superverwaterde mix wordt de volgende “tinctuur”. Bij 3C “wordt de moedertinctuur verdund 
tot 1 op een miljoen” en bij 6C “wordt de verdunning 1 op een miljard” (Homeopathy: Heart and 
Soul, p. 23). Homeopathisch doctor Keith Souter bevestigt dat een 12C oplossing” waarschijnlijk 
niet één molecule van de originele samenstelling over heeft”. Maar toch beveelt hij 30C of 200C 
potenties aan (p. 26)! 
Dr. H.J. Bopp van Zwitserland die homeopathie zorgvuldig bestudeerde, zegt: “Elke patiënt die een 
homeopathische behandeling krijgt met CH30 moet zich geen illusies maken over zijn samenstel-
ling. Er zit niet langer iets van het genoemde materiaal in zijn pil of vloeistof”. 
De homeopathische praktijk beweert dat de verdunde oplossing effectief is omdat het een proces 
ondergaan heeft dat dynamisatie of potentialisatie genoemd wordt, waardoor het mogelijk is een 
verborgen kracht te contacteren of te hebben in de vloeistof. Keith Souter noemt potentialisatie of 
potentiëring “een van de grondslagen van de homeopathie” (p. 19). Hahnemann “geloofde dat spiri-
tuele realiteit belangrijker was dan fysische realiteit” en hij “zag de ‘spirituele essentie’ van een 
medicijn als belangrijker dan zijn fysische substantie” (The Hidden Agenda, p. 99). Hahnemann 
“beweerde met klem dat niet enkel het verdunde medicijn maar het proces van verdunnen - het 
schudden en mixen - de genezende kracht meedeelde aan de substantie. … Het flesje dat het medi-
cijn bevat moest een aantal keren geslagen worden tegen een lederen strook, zodat de substantie 
‘gedynamiseerd’ kon worden en ‘spiritueel werken op de vitale krachten’ van het lichaam” (pp. 
100, 102).  

Homeopathisch praktiseerder Andrew Weil zegt: 

 
1 Voor het potentiëren bestaan verschillende reeksen: de D-reeks (1 op 10), de C-reeks (1 op 100), en de LM-reeks (1 op 
50.000). 
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“Homeopaten gebruiken remedies die geen medicijnstoffen [“drugs”] bevatten, maar zij geloven in 
het bestaan en de therapeutische macht van bepaalde andere aspecten van het medicijn: haar idee, of 
zo je wil haar geest. Wezenlijk is HOMEOPATHIE EEN SPIRITUELE GENEESKUNST die con-
sistent is met de zienswijzen van haar stichter aangaande het relatieve belang van spirituele tegen-
over materiële realiteit” (Health and Healing, 1988, p. 37). 
Het boek The Science and the Art of Homeopathy door J.T. Kent zegt: “In het universum heeft alles 
zijn eigen atmosfeer. Elk menselijk wezen bezit ook zijn atmosfeer of zijn aura … dit neemt een erg 
belangrijke plaats in in homeopathische studies” (p. 108). Kent zegt dat de homeopaat moet leren 
zien “met de ogen van de geest” (p. 120). 
Het Swiss Journal of Homeopathy zegt dat de homeopathische behandeling een occulte geest op 
zichzelf heeft. Deze “weet precies waar de causale oorzaak te lokaliseren van de ongesteldheid en 
de methode om ze te bereiken, en “noch de patiënt, noch de dokter heeft zoveel wijsheid of kennis” 
(nr. 2, 1961, p. 56). Dit is precies wat gezegd wordt van Reiki-‘energie’. 
Veel homeopaten gebruiken pendels (voor het detecteren en analyseren van menselijke “energie-
velden” en om op occulte wijze te peilen naar antwoorden op vragen) en astrologie in hun diagno-
ses. Zij communiceren ook met spiritisten in hun zoektocht naar behandelingen. Dr. Bopp inter-
viewde een vrouw die voordat ze zich bekeerde tot Christus, had gewerkt in een homeopathisch 
laboratorium met een hoge reputatie in Frankrijk. Ze zei dat toen zij geïnterviewd werd voor de job 
haar gevraagd werd naar haar astrologisch teken en of zij een medium was. Toen ze het interview 
passeerde en aangenomen werd, leerde ze het geheim van de interne werking van het laboratorium, 
dat zij research deden naar nieuwe behandelingen door geesten te bevragen tijdens scéances! Deze 
vrouw wees homeopathie af nadat zij bekeerd was. 
Wat te zeggen van homeopathische genezingen? Ze kunnen zowel demonisch als psychosomatisch 
zijn2. Dr. G. Kuschinsky, die een basiscursus in farmacologie schreef in Duitsland, schreef: “Home-
opathische substanties kunnen opgenomen worden in het domein van de suggestie, daar ze heen 
belangrijke of secundaire effecten bezitten”. 
Dr. Bopp concludeert met deze waarschuwing:  
“Het zou naïef zijn een sprekende onthulling te verwachten van doctoren of chemici die aan home-
opathische behandeling doen. Er zijn er wel die homeopathie eervol zoeken te gebruiken, ontdaan 
van haar obscure praktijken. Maar de occulte invloed, van nature verborgen, vermomd, dikwijls 
gecamoufleerd door een parawetenschappelijke theorie, verdwijnt niet en ze is niet onschadelijk 
door zich louter tevreden te stellen met het ontkennen van haar bestaan. 
Homeopathie is gevaarlijk! Ze staat haaks op het Woord van God. Opzettelijk kiest ze voor gene-
zing door substanties die dynamisch gemaakt zijn, dat wil zeggen: beladen met occulte krachten. 
Homeopathische behandeling is de vrucht van een filosofie en religie die tegelijk hindoeïstisch, 
pantheïstisch en esoterisch is. 
De occulte invloed in homeopathie wordt overgebracht aan het individu door hem bewust of onbe-
wust onder demonische invloed te brengen. … Het is kenmerkend dat men frequent nerveuze de-
pressies vindt in gezinnen die homeopathische geneesmiddelen gebruiken” (Homeopathy Examined, 
translated from French by Marvyn Kilgore, 1984).  

 

 
Lees verder: 

o “Homeopathie: Kosmische energie in flessen” - Dr. (medicus) Samuël Pfeifer :  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Homeopathie-Pfeifer.pdf  

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 
 

2 Ze ‘helpen’ soms wel (subjectief, psychosomatisch of spiritueel/demonisch) maar ze ‘werken’ niet (objectief weten-
schappelijk, d.i. dubbelblind vastgesteld). Homeopaten hebben nooit één wetenschappelijke proef kunnen leveren voor 
enig ‘medicijn’ van hen! Maar de demonische belasting nadien kan rampzalig zijn. 
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