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Prefaţă la ediţia grecească
Subiectul terapiilor „alternative” a preocupat
de mulţi ani Biserica Ortodoxă şi mai cu seamă Biserica Greciei. La iniţiativa Comisiilor Sinodale pentru Erezii au fost convocate Conferinţe Panortodoxe,
care s-au ocupat îndeaproape de terapiile „alternative”, printre care se numără şi homeopatia. La toate aceste conferinţe s-a constatat incompatibilitatea
dintre aceste terapii alternative şi credinţa Bisericii.
Mai ales la ultima Conferinţă Panortodoxă, din
noiembrie 2013 de la Volos (Magnisia), s-a constatat între altele că: „Terapiile cunoscute sub numele
de alternative nu au doar prelungiri oculte, dar înseşi fundamentele lor se regăsesc în spaţiul din afara creştinismului şi chiar în cel ocult… Conferinţa a
constatat că aceste terapii… se bazează pe o concepţie despre lume contrară şi incompatibilă cu credinţa ortodoxă”.
Autorii acestui volum, Oana Iftime şi Alexandru
Iftime, examinează homeopatia în primul rând din
punctul de vedere al consecvenţei ştiinţifice şi logice, iar în al doilea rând din punctul de vedere al însuşirilor ei duhovniceşti.
Caracteristica principală a acestei cărţi este
prezentarea unor argumente originale, prin care se
arată, fără nicio umbră de îndoială, pe de o parte
multiplele inconsistenţe logice şi ştiinţifice ale
opiniilor homeopaţilor, iar pe de altă parte totala incompatibilitate şi opoziţie a homeopatiei faţă de
teologia Bisericii Ortodoxe.
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Autorii nu neagă existenţa unor rezultate terapeutice pozitive ale homeopatiei în anumite cazuri,
în afara celor care sunt considerate rezultate ale acţiunii de tip placebo. Dat fiind însă faptul că, prin diluţiile care se efectuează, medicamentele homeopate nu mai conţin aproape nicio moleculă din substanţa farmaceutică iniţială şi, prin urmare, este exclusă acţiunea lor fizică, autorii concluzionează că
rezultatele terapeutice observate ar trebui atribuite
unei alte cauze, mai concret au cutezanţa de a afirma că în cazul homeopatiei sunt îndeplinite cele
două premise pe baza cărora acţionează magia cunoscută sub numele de „simpatică” şi „imitativă”.
Premisele fac posibilă aplicarea legii similitudinii şi a
legii contactului sau a contagiunii.
Potrivit legii similitudinii, similarul produce similarul, principiu care este strâns legat de principiul
homeopatiei, Similia similibus curentur, „similarul să
vindece similarul”. Potrivit celei de-a doua legi, a
contactului sau a contagiunii, nişte lucruri care au
venit în contact unele cu altele continuă să interacţioneze de la distanţă şi după încetarea contactului
fizic. Astfel se justifică, potrivit homeopaţilor, transmiterea calităţilor materiei medicinale primare (materia medica) în apa care se foloseşte pentru diluţiile repetate şi succesive ale acestei materii, în ciuda
faptului că la diluţii înalte nu mai rămâne aproape
nicio moleculă din această substanţă medicinală
primară.
În continuare, autorii, pentru a verifica afirmaţia unora că unii sfinţi din Biserica Rusă recomandau
sau chiar practicau „homeopatia”, au recurs la datele doveditoare în original privitoare la acest subiect,
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pe care le-au studiat în limba rusă. Din acest studiu
au constatat că în anumite cazuri există neclarităţi,
aşa încât nu este posibil să se susţină afirmaţia de
mai sus, în alte cazuri aplicau fitoterapia, iar nu homeopatia, în timp ce în altele li se administrau soluţii diluate, nu însă medicamentele dinamizate ale
homeopatiei.
În cazul Sfântului Ioan de Kronstadt, care era
un susţinător al homeopatiei, autorii dovedesc printr-o argumentaţie fundamentată că a fost vorba
despre un foarte serios rateu teologic al Sfântului
Ioan de Kronstadt, neconştientizat însă ca atare. Şi
aceasta, deoarece homeopatia nu poate în niciun
caz să fie fundamentată pe învăţătura hristologică a
Bisericii şi nici pe consecinţele ei soteriologice pentru om, aşa cum lasă să se înţeleagă, din nefericire,
cuvântarea pe această temă a Sfântului Ioan. În speţă, asumarea de către Mântuitorul a firii omeneşti
fără de păcat decurge de la sine, dat fiind că păcatul, departe de a constitui o trăsătură fiinţială a naturii umane, reprezintă o condiţie străină de ea. În
concluzie, orice anagogie a metodei homeopate care aplică „similarul (boala) se vindecă prin similar
(prin starea de boală)” la Hristos şi Biserica Sa merge de la inadecvare până la blasfemie, deoarece aceasta ar presupune în Hristos, în mod inacceptabil,
nu doar slăbănogirea firii omeneşti, ci şi (în mod
inevitabil) cauza primară a acestei slăbănogiri, constând în alegerile nesănătoase, respectiv în trufia
protopărinţilor.
În realitate, odată cu asumarea firii omeneşti
(fără de păcat) de către Hristos, terapia aplicată [de
către El asupra omului] s-a efectuat prin nesimilar,
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mai precis prin nesimilarul absolut, Dumnezeirea
cea necreată.
Considerăm ca deosebit de importantă semnalarea autorilor potrivit căreia, aşa cum reiese din
studiul diferitelor lucrări de farmacologie (Materia
Medica) ale medicamentelor homeopate, cele mai
multe dintre acestea induc (produc) simptome din
sfera psihică, care sunt fenomene tipice ale influenţei duhurilor viclene; afirmă, cu alte cuvinte, că
„materia dinamizată stimulează patimile şi face persoana vulnerabilă la atacurile directe ale demonilor,
în aşa mod, încât toate bolile spirituale care sunt cunoscute de către Biserică să fie asociate medicamentelor homeopate”.
Considerăm că studiul acestei lucrări, a cărei
argumentaţie se bazează pe un mare număr de referinţe bibliografice şi pe o amănunţită cercetare
ştiinţifică a surselor în original, este necesar pentru
orice creştin ortodox, mai ales în zilele noastre,
când este atât de vădită confuzia duhovnicească,
chiar şi în rândul multora dintre creştinii ortodocşi.

Dimitrios
Tselenghidis,
profesor de
Dogmatică
Facultatea de
Teologie,
Universitatea
„Aristotel”
din Salonic

Konstantinos G.
Karakatsánis,
profesor de
Medicină
Nucleară
Facultatea
de Medicină,
Universitatea
„Aristotel”
din Salonic
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Introducere
Medicina complementară sau alternativă
(MCA) grupează alte metode de promovare şi
restaurare a stării de sănătate decât cele aparţinând medicinei „clasice” (numită, de către practicanţii MCA, şi „medicină alopată”).
Actualmente, MCA se bucură de mult interes din partea publicului. La baza acestui
succes se găsesc o serie de factori, descoperiţi în urma sondajelor de opinie efectuate în
rândurile populaţiei care apelează la aceste
metode. Astfel, MCA atrage prin noutate,
prin aparenţa de „natural”, prin preţurile
uneori avantajoase ale produselor, dar şi
prin aceea că, cel puţin uneori, MCA obţine
rezultate acolo unde medicina „clasică” nu
reuşeşte. Nu în ultimul rând, pacienţii apelează la MCA şi datorită abordării holiste
(care priveşte omul ca pe o unitate mintetrup-spirit) tipice pentru aceasta, metodele
MCA corespunzând unor „valori, credinţe şi
concepţii filosofice despre sănătate şi viaţă”
nutrite de către pacienţiI 1, succesul recent al

1

Notele de subsol sunt numerotate cu numere
arabe, cele finale cu numere romane. Cele care se
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MCA nefiind străin de influenţa curentului
New Age.
Mișcarea New Age, cristalizată în Occidentul celei de-a doua jumătăți a secolului XX
și difuzată în numeroase alte zone ale globului, inclusiv în România, se caracterizează
prin alăturarea unor concepții și practici din
numeroase tradiții filosofice şi religioase, eventual flagrant incompatibile (de exemplu,
creștinismul și păgânismul sau ateismul și
credințele religioase), în scopul, pe termen
lung, al creării unei spiritualități universale,
lipsite de delimitări dogmatice2. Pe acest fundal, au fost importate şi au dobândit statutul
de practici MCA o sumedenie de metode aparţinând medicinii tradiţionale a popoarelor, cu bază filosofico-religioasă3, precum şi
adresează specialiştilor au fost lăsate la final, pentru
a nu îngreuna lectura.
2
Spiritualitatea New Age este total incompatibilă cu
creștinismul ortodox, după cum lesne se poate
deduce.
3
Precum ayurveda, formă de medicină holistică hindusă, pe care Dhanvantari, medicul zeilor, ar fi învățat-o direct de la zeul Brahma; siddha - formă de
medicină holistică indiană întemeiată, conform tradiției, de către Agasthya (un înțelept din vechime ajuns la iluminare), sau medicina tradiţională chineză, având originea în filosofia taoistă ş.a.
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unele metode „originale” de tratament ai căror adepţi expun, de asemenea, convingeri şi
metode de natură spirituală pe care se întemeiază prepararea medicamentelor şi tratarea bolilor, unii aderenţi încercând, eventual,
să confecţioneze şi o susţinere ştiinţifică respectivelor metode4.
Exagerarea, din rea-intenţie sau doar din
naivitate şi ignoranţă, a riscurilor aferente
metodelor medicinii „alopate” contribuie, de
asemenea, la succesul MCA, orice „alternativă” la „chimicale” (produsele farmaceutice)
fiind, în mod implicit, „bună”. Naivitatea, dar
şi ilogicitatea unei astfel de atitudini nu şi-ar
avea, însă, perechea, decât într-o afirmaţie de
genul „focul nu este periculos, fiindcă nu este
puşcă”. „Naturale”, adică provenite din natură, nu din industrie sunt, în cel mai bun caz,
ingredientele utilizate la obţinerea preparatelor medicinei complementare/alternative. Aceasta nu înseamnă, însă, că metodele care
fac uz de aceste ingrediente sunt, în mod automat, raţionale şi benefice, după cum nu putem afirma că a da cuiva în cap cu o piatră
este un lucru bun, fiindcă s-a folosit piatra,
care este „naturală” şi nici că vrăjitoria este
„naturală” şi benefică, fiindcă vrăjitorii folo4

De exemplu, homeopatia.
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sesc elemente din natură. Metodele MCA ar
trebui examinate, la fel ca orice metode cu
pretenţii de profilaxie sau tratament, sub aspectul coerenţei şi corectitudinii ştiinţifice,
precum şi, din perspectiva ortodoxă, sub aspect spiritual, dată fiind posibilitatea deghizării unor credinţe şi practici păgâne sub o
aparenţă de metode medicale, mai ales în
contextul oferit de mentalitatea new-age.
Între metodele medicinei alternative/complementare se numără şi homeopatia.
Întemeiată de către Samuel Christian Friedrich
Hahnemann (1755-1843), medic german, homeopatia a fost, iniţial, respinsă vehement de
către medicii de medicină „clasică”, continuând, de altfel, să fie respinsă până în ziua de
astăzi de către o bună parte dintre cadrele
medicale, din cauza absenţei unor explicaţii
ştiinţifice convingătoare asupra modului de
acţiune al tratamentelor homeopate. În ciuda
acestui fapt, ea a înflorit, ajungând să fie recunoscută de către state şi chiar integrată, în
unele ţări, în sistemul public de sănătate, la fel
ca şi alte ramuri ale MCA.
Este homeopatia o metodă ştiinţifică? Dacă nu, atunci ce este? Se poate vorbi despre
magie în domeniul MCA? La aceste întrebări
vom încerca să răspundem în cele ce urmează.
12

I. Conceptele de bază ale
homeopatiei (după Hahnemann)
Abordarea homeopată se bazează pe
convingerea că există o forţă vitală, de natură spirituală, care animă organismul și îl menține în stare de sănătate: În starea de sănătate, forţa vitală spirit-like (dynamis) [„de
felul spiritului”, de natură spirituală, n. O. Iftime] care animă organismul uman material
stăpâneşte într-o suveranitate deplină. Ea
menţine senzaţiile şi funcţiile tuturor părţilor
organismului viu într-o armonie care îndeamnă la uimire5.
Boala (simptomele) rezultă din perturbarea forței vitale de către influențele dinamice, influențe externe organismului, şi care
sunt tot de natură spirituală. În fapt, nu există boli (ceea ce medicina alopată numeşte
boli), ci numai simptome, acestea fiind semnele vizibile ale perturbării forţei vitale: Boala naturală nu trebuie niciodată înţeleasă ca
5

S. Hahnemann, paragraful (aforismul) 9 (Hahnemann S., Organonul Medicinei, ed. a şasea, trad.
Radu M., Ed. Excalibur, Bucureşti, 2008). Sublinierile
ne aparţin.
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o substanţă nocivă situată undeva înlăuntrul
sau în afara omului, ci mai degrabă ca rezultat al acţiunii unei puteri ostile spirit-like care, ca printr-un fel de infecţie, afectează
principiul vital spirit-like în controlul lui instinctiv asupra întregului organism, îl chinuie
ca şi cum ar fi un spirit malefic şi îl forţează
să producă suferinţe şi tulburări particulare
pe care le numim boală (simptome)6.
Totodată, Hahnemann considera că există
două categorii de maladii umane - boli acute,
respectiv „boli cronice miasmatice”: Bolile omului sunt acute sau cronice. Cele pe care le
numim acute sunt procese morbide rapide ale
principiului vital anormal perturbat. Tipic pentru ele este că îşi urmează cursul şi ajung la un
sfârşit într-un timp mai lung sau mai scurt.
Celelalte, insignifiante şi adesea neobservate
la început, perturbă dinamic organismul viu,
(…) până când, în final, organismul este distrus. Pe acestea le numim boli cronice; ele apar în urma contaminării dinamice cu o miasmă cronică7. Netratate (homeopat), bolile
miasmatice sunt supresate („internalizate”),
6

S. Hahnemann, aforismul 148 din Organonul Medicinei, ed. cit, p. 127. Sublinierile ne aparţin.
7
S. Hahnemann, aforismul 72 din Organonul Medicinei, ed. cit., pp. 77-78.
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perturbă forţa vitală pe termen lung şi chiar
definitiv, reprezentând fondul pe care se instalează bolile „acute”. Ele s-ar transmite ereditar (fiind numite, în limbajul homeopatiei, şi
diateze sau predispoziţii miasmatice), conferind organismului sensibilitate constitutivă faţă de anumite maladii „acute”.
Pentru a restabili starea de sănătate,
trebuie reechilibrată forţa vitală. Acest lucru
se realizează cu ajutorul „medicamentelor”
homeopate (remediilor), care se prepară
printr-o metodă specifică homeopatiei. Remediile au proprietatea de a obţine, din partea organismului, reacţii (simptome) similare
celor pe care le pot trata, ceea ce ar „distrage” forţa vitală şi ar favoriza reechilibrarea e
Dacă principiul vital este forţat să nu mai perceapă acţiunea acestui agent ostil care se
străduieşte să producă şi să întreţină tulburarea, adică dacă medicul acţionează asupra
pacientului cu un agent morbid artificial (medicament homeopatic) care poate să inducă
o stare patologică de dizarmonie asupra forţei vitale în modul cel mai similar posibil şi
care, chiar într-o doză foarte mică, este întotdeauna mai puternic decât boala naturală
similară, atunci, în timpul acţiunii acestei boli
artificiale similare mai puternice, forţa vitală
15

nu mai percepe acea tulburare produsă de
agentul morbid iniţial; începând din acel moment, problema practic nu mai există pentru
ea, fiind anihilată8.
Pentru a li se descoperi caracteristicile
terapeutice, remediile sunt testate pe persoane sănătoase (probanţi, sau prover-i, procedura numindu-se proving, iar manifestările
obţinute simptome de proving). Dacă, spre
exemplu, un remediu dă unui probant dureri
de cap, aceasta înseamnă că respectivul remediu poate fi folosit pentru tratarea simptomului corespunzător (dureri de cap) la bolnavi. Este de reţinut, totodată, faptul că, prin
simptome de proving, homeopaţii înţeleg absolut orice gen de manifestare pe care persoana o dobândeşte în urma consumului remediului, incluzând, pe lângă simptome somatice (fizice), stări psihice, vise etc. Ansamblul proprietăţilor unui remediu (aşa cum decurge din simptomele pe care le induce la
probanţi), reprezintă caracterul remediului.
Homeopaţii consideră că acesta corespunde
unei anumite tipologii umane, persoanele care îi aparţin putând fi tratate cu succes major
cu remediul care are acelaşi „caracter” ca şi ei.
8

S. Hahnemann, paragraful 148 din Organonul Medicinei, ed. cit., p. 127. Sublinierile ne aparţin.
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Spre exemplu, remediul natrium (natrum) muriaticum, preparat din sare de bucătărie, se potriveşte persoanelor care se încadrează într-un portret de genul: Copil tăcut, politicos sau iritabil cu furii, labil afectiv,
adolescent cu comportament reţinut, nereuşite sentimentale cu suferinţă prelungită, cu
pierderea interesului pentru viaţă, preocupat
de domenii spirituale, adult cu autocontrol în
emoţii, comportament, exprimareII, la care se
adaugă o serie de detalii precum: dă importanţă aparenţelor, fleacurilor […], neîncredere în el, sentiment de vinovăţie, plânge în singurătate […], pesimist, trist singur, noaptea,
la griji, dezamăgiri în dragoste, la foame,
post coit, după masturbare, sentiment de abandon, maturizare prematură […], anxietate
de anticipaţie, disperare pentru viitor, frică
pentru viaţa părinţilor, vulnerabil emoţional,
frica de a fi rănit, de moarte, hoţi, păsări, insecte […], poziţia în somn: încovrigat sau pe
abdomen, visează hoţi, că îi este sete. Starea
acestor persoane se agravează la căldură, în
mediu salin, dar şi/sau între orele 10:00 şi
11:00. Prezintă simptome precum „păr unsuros” şi alte probleme ale pielii, probleme ale
căilor respiratorii, tulburări digestive, dureri
de cap şi ameţeli (de ex., „durere de cap
17

agravată dimineaţa, la mişcare, la aer rece, la
furie, la efort intelectual, ameliorată în linişte, culcat, după transpiraţie”), dar şi manifestări precum „transpiraţia feţei mâncând”. Remediul natrium muriaticum este indicat (corespunzător simptomelor pe care le-a indus
la probanţi) pentru dureri de cap, tulburări de
comportament, răceli, bronșite, herpes, acnee, eczeme, anemie, hipotensiune, palpitații,
constipație, hemoroizi, funcționare defectuoasă a glandei tiroide, anumite boli de rinichi ş.a.
Se observă, aşadar, că tratamentul homeopat se bazează pe un principiu care poate fi redat prin expresia „cui pe cui se scoate”. Expresia pe care o folosesc, de fapt, homeopaţii, este similia similibus curentur (similarul să fie vindecat de similar), iar principiul în cauză este numit principiul similitudinii.
Remediile se prepară prin diluarea şi sucusionarea (dinamizarea) succesive ale unor
soluţii sau suspensii alcoolice (sau apoase, ori
mixte) a diverse materii organice (părţi de animale sau plante, secreţii de la bolnavi etc.),
anorganice (metale, substanţe chimice diverse etc.), sau chiar „imponderale” (razele soarelui, ale lunii, stelelor, raze X etc.). Toate
18

aceste surse de preparare a remediilor sunt
numite materia medica.
Sucusionarea constă în agitarea remediului, manuală sau cu ajutorul unui dispozitiv, flaconul cu remediul fiind izbit ritmic de o
suprafaţă dură, dar elastică (Hahnemann,
spre exemplu, folosea o Biblie de familie, îmbrăcată în piele). Rolul sucusionării (dinamizării) este, după Hahnemann, de a elibera
forţa medicinală, de natură spirituală, prezentă în materia medica: Dacă acest proces
mecanic se realizează corect în concordanţă
cu aceste instrucţiuni, substanţa medicinală
care în stare brută pare să fie doar materie,
uneori chiar materie nemedicinală, este în
final transformată complet şi rafinată prin
aceste dinamizări progresive, devenind o forţă medicinală spirit-like. Această forţă spirit-like nu mai este perceptibilă simţurilor
prin ea însăşi, dar globulele impregnate acţionează ca un transportor al ei şi îşi demonstrează puterea curativă în organismul bolnav chiar folosite în stare uscată, însă mult
mai mult când sunt dizolvate în apă9.
Diluțiile sunt, de regulă, decimale (1:10,
adică se adaugă o parte din ceea ce trebuie
9

S. Hahnemann, paragraful 270 din Organonul Medicinei, ed. cit., p. 196. Sublinierile ne aparţin.
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diluat la nouă părți de lichid diluant, se notează cu „D” sau cu „X”) sau centesimale
(hahnemanniane sau clasice, 1:100, se adaugă o parte din ceea ce trebuie diluat la 99 de
părţi de lichid diluant; se notează cu „C”).
Treptele de diluție (numărul de repetări succesive ale procesului de diluare, notat cu cifre arabe - de ex. 12C, 60X, D8 etc.) pot fi
atât de numeroase, încât materia medica să
nu mai fie prezentă în remediu. Un remediu
notat cu „30C”, spre exemplu, a fost obținut
în urma efectuării a treizeci de diluţii hahnemanniene - adică materia medica a fost diluată de câte o sută de ori la fiecare din cele
treizeci de trepte (operaţiuni) de diluție parcurse. La această diluţie, nu doar că nu mai
există nicio moleculă de materia medica în
remediu, dar este cel mai probabil că remediul nu mai conţine nici măcar molecule de
apă sau alcool care să fi venit în contact cu
materia medica.
Diluţiile cele mai înalte (în cazul cărora
s-a parcurs un mare număr de trepte de diluţie) sunt considerate, în homeopatie, a fi şi
cele mai „puternice”, mai „încărcate” cu forţă medicinală.
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II. Homeopatia și știința
Unii homeopaţi acceptă teoria spiritualistă a lui Hahnemann, conform căreia prin
diluare şi sucusionare materia medica se spiritualizează, ceea ce conferă remediilor capacitatea de interacţiune cu forţa vitală, altfel spus, proprietăţile vindecătoare tipice fiecărui remediu în parte, alţii încearcă să elaboreze explicaţii ştiinţifice ale acţiunii remediilor.
Fiind evident faptul că remediile înalt diluate (considerate cele mai „puternice”, de
către homeopaţi!) nu mai conţin niciun fel de
alte molecule decât cele ale dizolvantului (apă sau alcool), adepţii homeopatiei încearcă
să pună acţiunea remediilor pe seama altor
factori decât interacţiunea dintre organism şi
moleculele de materia medica. Astfel, adepţii
localismului susţin că, din moment ce acţiunea remediilor nu poate fi mediată de molecule ale materiei sucusionate, trebuie să
existe „altceva”, ataşat remediului sau fixat
în acesta, care să confere remediului proprietăţi curative. Adepţii non-localismului susţin
că efectul remediilor ţine de contextul general al desfăşurării interacţiunii dintre remediu
21

şi pacient, implicând consultaţia şi pe practicianul homeopat.
Explicaţiile pe care le oferă atât localiştii
cât şi non-localiştii nu sunt, însă, coerente
din punct de vedere ştiinţific şi logic.
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Teoria (localistă a) memoriei apei
Teoria privind memoria apei afirmă că
apa sucusionată formează reţele moleculare
(„cristale lichide”) purtătoare ale proprietăţilor materia medica dizolvată, iniţial, în ea,
proprietăţi care persistă chiar şi în acele soluţii
în care nu mai există nicio moleculă de materia medica. Reţelele moleculare ar fi stabile
pentru timp îndelungat, prezenţa lor conferind remediilor proprietăţile vindecătoare
specifice. Această teorie este uşor de criticat:
1. Cercetările au demonstrat că, datorită
proprietăţilor lor intrinseci, fizico-chimice, moleculele de apă nu pot forma reţele stabile, ci
doar asocieri temporare de molecule a căror
durată de viaţă este de ordinul a 50 de femtosecunde (o femtosecundă egal 10-15 secunde, adică o milionime de miliardime de secundă)III. Să ne amintim ce este sucusionarea: agitarea flaconului de remediu, cu lovirea unei suprafeţe dure, dar elastice. Altfel
spus, o simplă agitare mecanică (reamintim
că Hahnemann însuşi numea dinamizarea
„proces mecanic”10). A susţine că apa sucusionată formează reţele moleculare stabile
10

Vezi S. Hahnemann, para 270, The Organon of
Medicine, citat anterior.
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(împotriva, aşadar, a caracteristicilor sale naturale, care nu-i permit să formeze astfel de
reţele) înseamnă, deci, nici mai mult, nici
mai puţin decât a susţine că o simplă agitare
mecanică schimbă proprietăţile intrinseci
ale moleculei de apă! În afară de asta, Hahnemann nu a promovat ideea că lichidul ar
vehicula proprietăţile curative ale remediului - dimpotrivă, insista asupra uscării rapide
a granulelor de lactoză în cursul preparării
remediilor: Se procedează similar [adică se
adaugă alcool peste globulele de zahăr pe care s-a picurat remediul şi aceste globule se
sucusionează împreună cu alcoolul adăugat]
până când o globulă din potenţa XXIX (al
29-lea grad de potenţă este dinamizată cu
100 de picături de alcool de 95 de grade prin
o sută de sucusiuni puternice pentru a forma
un lichid medicinal, iar globulele umezite cu
acesta şi uscate sunt etichetate cu numărul
XXX, gradul 30 de dinamizare).11
Acceptând premisa absurdă că prin sucusionare intervine în remediu o energie naturală, capabilă să „constrângă” apa să formeze
reţele stabile pe termen lung, se ajunge la alte absurdităţi. Astfel, o asemenea energie
11

Vezi S. Hahnemann, Organonul, paragraful 270, p.
196, ed. cit.
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naturală ar produce, din moleculele de apă,
doar nişte structuri întâmplătoare, fiind „oarbă”, ca toate energiile naturale. Or, un proces de ordonare a moleculelor de apă în modele distincte, cu semnificaţie, după cum ar
fi necesar pentru a explica distincţiile între
remedii (fiecare astfel de model corespunzând unui remediu) ar implica, în mod necesar, informaţie. Acest fapt este admis de către unii homeopaţi, care, însă, jonglează cu
noţiunea de informaţie şi cu cea de energie,
după necesităţile proprii: Cu cât mai diluat,
cu atât mai puternic? Poate părea paradoxal.
De fapt, ani de zile nimeni nu a ştiut cum lucrează remediile. Dar cercetările recente au
ajutat la explicarea acestui fapt. Când se dizolvă ceva în apă şi mai apoi se potenţează,
moleculele de apă formează clustere [grupări]. Tipul clusterului este specific pentru fiecare substanţă. Pe mai departe, aceste clustere pot purta şi comunica altor molecule de
apă informaţie complexă. Modelul energetic
al substanţei originare afectează apa, iar acest efect se transmite de la diluţie la diluţie12.
12

Schmukler, A. V., An A to Z Home Handbook,
Llewellyn Publications, Woodbury, USA, 2006, p. 14
(trad. citat. O. Iftime).
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Aşadar, adoptând teoriile homeopate
privind sucusionarea şi memoria apei, se ajunge la a pretinde nu doar că agitarea mecanică schimbă proprietăţile moleculei de
apă, ci şi că agitarea mecanică extrage informaţie din materie!
Dacă agitarea mecanică ar „extrage” informaţie din materie, atunci toate s-ar amesteca cu toate, pe lume, şi nimic nu şi-ar
mai păstra caracteristicile. Din punct de vedere fizic (al energiilor şi forţelor implicate),
sucusionarea nu se deosebeşte cu nimic de
agitarea apei în natură! În aceste condiţii, apa râurilor, mărilor şi lacurilor ar avea „proprietăţi” ale bacteriilor, peştilor, mamiferelor, reptilelor, broaştelor, păsărilor, plantelor, pietrelor, ambarcaţiunilor, oamenilor care trec prin ele sau înoată în ele, ba şi ale diverselor resturi în descompunere, gunoaie de
tot felul şi multe altele în jurul cărora se agită
apa. În aceeaşi linie de gândire, toate apele
ar fi remedii, cu puterea de a da „simptome”
oamenilor sănătoşi (pentru care orice picătură
de apă înghiţită ar fi periculoasă), respectiv de
a-i vindeca pe cei bolnavi, dar într-un mod
haotic şi probabil extrem de riscant, dat fiind
că „proprietăţile” materiei trecute prin apă ar
fi fost colectate la întâmplare.
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De asemenea, dacă proprietăţile medicinale ale remediului sunt influenţate de agitarea mecanică, atunci transportul remediilor nu s-ar putea face fără ca aceste proprietăţi să fie afectate.
2. Cel mai adesea, remediul propriu-zis
nu se administrează sub forma lichidului sucusionat, ci sub formă de granule de lactoză
(zahăr din lapte) pe care se depun picături
din acest lichid, picături care, însă, se evaporă! Hahnemann insista, chiar, ca granulele să
se usuce bine, odată depus remediul pe ele.
Aşadar, apa se evaporă, rămânând doar lactoza, pe care să o ingereze pacientul. Dar,
dacă proprietăţile remediului erau conferite
de reţele moleculare din apă, înseamnă că şi
proprietăţile s-au „evaporat”, odată cu apa!
Lactoza cu pricina nu are cum să mai fie remediu.
Demonstraţia poate merge mai departe,
cu riscul ca urmărirea ei să devină, deja, superfluă. Astfel, dacă se pretinde că proprietăţile terapeutice se transmit prin sucusionare,
atunci lactoza oricum nu le-ar fi dobândit, fiindcă ea nu se sucusionează sistematic, ci, uneori (exact la finalul şirului de diluări şi dinamizări prin care se prepară remediul) doar se
picură lichid sucusionat peste ea.
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De asemenea, dacă proprietăţile vindecătoare sunt „codificate” în reţele moleculare, iarăşi apare, la „transferul” lor către lactoză, o barieră de netrecut – lactoza este o substanţă solidă datorită faptului că, din pricina
proprietăţilor lor fizico-chimice, moleculele ei
nu au aceeaşi libertate de mişcare precum
cele ale apei. Şi dacă s-ar sucusiona lactoza,
pretenţia că aceasta formează, după cum
susţin homeopaţii şi despre apă, reţele moleculare purtătoare de informaţie, este la fel
absurdă, dacă nu încă şi mai absurdă decât în
cazul apei. Iarăşi s-ar pretinde că o simplă agitare mecanică schimbă proprietăţile materiei, de data aceasta ale lactozei.
Totodată, lactoza se absoarbe în intestin
descompusă în două molecule mai mici. Presupunând că lactoza ar fi format reţele moleculare purtătoare de informaţie, codificatoare ale unor proprietăţi terapeutice, aceste reţele ar fi distruse înainte de a putea pătrunde
în circulaţie. Organismului i s-ar prezenta remediul pentru o scurtă vreme, numai la nivelul tubului digestiv (mai precis, al cavităţilor
acestuia, nici măcar al celulelor sale), ceea ce
ridică problema imposibilităţii de acţiune a
remediului asupra organismului.

28

Teoria (non-localistă a) inseparabilității
cuantice
Alţi homeopaţi apelează la teoria inseparabilității cuantice, care pune acţiunea remediilor pe seama faptului că remediul, homeopatul care îl produce şi pacientul sunt legaţi între ei precum anumite particule subatomice care au un trecut comun. Astfel de legături ar persista şi între materia medica şi
solventul său.
Noţiunea de legătură cuantică (sau inseparabilitate cuantică), este, însă, o noţiune
proprie fizicii, a cărei utilizare adecvată se
leagă de paradoxul Einstein–Rosen–Podolsky (paradoxul ERP), dezvoltat pornind de la
convingerea lui Einstein privind faptul că o
interacţiune dintre două particule poate avea
efecte asupra proprietăţilor particulelor respective la un moment ulterior interacţiunii
dintre acestea şi unde termenul de legătură
cuantică se referă la o situaţie în care proprietățile unor entităţi fizice nu pot fi descrise separate unele de alteleIV. Utilizarea acestei noţiuni în afara contextului respectiv este abuzivă, neştiinţifică, după cum arată criticii acestei teorii (şi, în primul rând, bunul
simţ!)V.
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Unii homeopaţi adepţi ai teoriei inseparabilităţii cuantice ajung să afirme că, având în
vedere legătura cuantică PPR, devine mai importantă opţiunea pacientului pentru o anumită firmă producătoare a remediilor sau un
anumit practician homeopat, decât pentru remediul însuşi. Ideea este de păstrare a practicianului în cadrul presupusei „legături cuantice homeopate”, de a nu disrupe această legătură, apelând la remedii ieşite din alte
mâiniVI. În acest context, dacă în fizică şi în
ştiinţă, în general, nu-şi au locul, concepţiile
homeopate despre presupusa „legătură
cuantică” dintre practician, pacient şi remediu
(„legătura cuantică PPR”) pot fi, în schimb,
recenzate de către antropologia culturală, deoarece sunt o mostră de gândire magică.
Gândirea magică insistă asupra existenţei unei legături persistente între individ şi obiecte care au venit în contact cu acesta, legătură
datorită căreia se pot exercita influenţe magice la distanţă, asupra persoanelor, prin ritualuri desfăşurate asupra obiectelor (antropologia vorbind despre această credinţă ca despre
Legea Contactului sau ContagiuniiVII).
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Despre imposibilitatea existenţei unei
energii fizice a remediilor
Împotriva pretenţiei homeopaţilor conform căreia sucusionarea ar „energiza” remediile (cu o energie fizică, nu cu una de natură
spirituală) se ridică, de altfel, anulând orice
pretenţie privind existenţa unei energii fizice
a remediilor, înseşi legile termodinamicii (ramură a fizicii care studiază fenomenele cu
transfer de energie sub formă de căldură şi
lucru mecanic). Energia s-ar putea conserva
numai în sisteme izolate (care nu fac schimb
de energie cu mediul înconjurător). Or, flacoanele cu remedii sunt sisteme care fac schimb
de energie cu mediul, fapt pe care homeopaţii nu-l contestă, ci îl subliniază, susţinând
că sucusionarea este cea care transferă energie remediului. Da, transferă, dar, la fel ca
orice agitare mecanică, nu transferă altceva
decât lucru mecanic. Vom trece peste descrierea proceselor care se petrec în sistemul
reprezentat de flaconul cu remediu, comentând doar rezultatul final, şi anume că, în
conformitate cu legi fundamentale ale fizicii,
energia acumulată de remediu, în urma sucusionării (agitării), inevitabil disipează, nu
rămâne înmagazinată în acest sistem. O
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energie a remediilor care n-ar disipa, neascultând de legile fizicii, nu ar avea cum fi de
natură materială, caz în care discuţia ar trebui mutată în domeniul spiritualului.
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Alte observaţii (logice) privind prepararea
remediilorVIII
a) Nu există apă perfect pură şi nici alcool perfect pur. Rezultă că la dinamizare vor
participa şi impurităţile existente în solvent,
puritatea remediilor, precum şi identitatea
acestora cu ele însele neputând fi asigurată.
Totodată, în acest context contribuţia impurităţilor la „forţa medicinală” a remediului ar
putea avea efecte imprevizibile şi nu neapărat benefice asupra pacientului.
b) Şi materia medica poate prezenta impurităţi (de ex., urme de sol, pe plante). Iarăşi, remediile ar purta elemente străine de
ceea ce se dorea a se obţine, pornind de la o
anumită materia medica.
c) Instrumentele folosite la prepararea
remediilor nu au cum să fie perfect curate,
lipsite de orice moleculă „străină”, provenind
din altă sursă decât din materia medica pe
cale de prelucrare, fapt care ar avea aceleaşi
consecinţe asupra remediilor ca şi prezenţa
impurităţilor în solvent sau în materia medica.
d) Sucusionarea (dinamizarea) nu este
„standardizată”, sub raportul forţei aplicate
la lovirea flaconului de substrat - fiecare
persoană va lovi altfel, în cazul remediilor
33

preparate manual, la fel ca şi fiecare tip de
dispozitiv utilizat în producţia industrială. În
aceste condiţii, cine obţine remedii şi cine
nu? Şi sunt remediile de acelaşi fel identice
între ele, de la producător la producător şi
de la şarjă la şarjă?
*
*
*
Se constată, aşadar, nu doar că teoriile
pe care adepţii homeopatiei le avansează în
vederea fundamentării ştiinţifice a acţiunii
remediilor sunt eronate ştiinţific şi, totodată, inconsistente logic, ci şi faptul că legi fundamentale ale fizicii (reflectând modul în care este alcătuită şi funcţionează lumea înconjurătoare) neagă însăşi posibilitatea de existenţă a unei energii fizice (naturale) a remediilor.
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III. Homeopatia, cercetarea și
practica medicală
Literatura de specialitate (şi ne referim,
aici, atât la publicaţii întreţinute de către adepţii homeopatiei, cât şi la publicaţii consacrate în domeniul medicinii „alopate”) conţine o sumedenie de date contradictorii. Astfel, unele dintre rezultatele publicate ale unor studii clinice proiectate pe modele utilizate pentru testarea medicamentelor arată
că remediile dau rezultateIX, altele arată că
nu dauX. Meta-analizele (studii efectuate asupra studiilor, în vederea sistematizării la un
nivel superior a rezultatelor obţinute într-o
anumită direcţie) se contrazic, la rândul lor,
în privinţa eficienţeiXI sau ineficienţeiXII pe care o atribuie homeopatiei. Trebuie menţionat
şi faptul că adesea concluziile trase de către
unii autori, în privinţa homeopatiei, sunt contestate de către alţi autori, cu argumente mai
mult sau mai puţin convingătoare.
Homeopaţii se apără împotriva „defăimării” domeniului lor cu ajutorul rezultatelor
obţinute din studii proiectate pe modelul uzual în testarea medicamentelor „alopate”,
spunând că acest model pur şi simplu nu es35

te adecvat pentru testarea remediilor. Testările de medicamente „alopate” implică un
număr mare de persoane, pentru a se vedea
dacă dau reacţii similare la mai mulţi subiecţi. Tratamentul homeopat, în schimb, este strict individualizat, încât să fie potrivit
pentru fiecare pacient în parte. Ar trebui,
aşadar, să se facă studii observaţionale, pentru a testa eficienţa remediilor, adică să se
colecteze date din practica homeopată, desfăşurată în modul tipic homeopat, cu tratamente individualizate, diferite de la pacient
la pacientXIII. Iar aici se înscrie şi o altă obiecţie a adepţilor homeopatiei, conform căreia,
dacă un remediu nu a dat rezultate pe parcursul unui studiu, nu înseamnă că homeopatia nu este eficientă, ci că este necesară prescrierea altui remediu, cel deja administrat
nefiind, de fapt, potrivit pentru pacient/pacienţi. Într-adevăr, homeopaţii modifică, adesea, schemele de tratament, până să ajungă
la combinaţia considerată ideală, realmente
individualizată, adecvată pentru pacientul în
cauză şi numai pentru elXIV. Se poate comenta, aici, că există remedii homeopate care se
produc industrial şi se prescriu „la liber” oricui manifestă simptomele corespunzătoare.
Desigur, homeopaţii ar putea şi ei răspunde
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că remediile de acest gen pot fi utile, într-o anume măsură, dar ar fi de preferat ca pacienţii să meargă, totuşi, cât de curând, la un
consult homeopat şi să urmeze un tratament
individualizat, caz în care şi rezultatele obţinute ar fi cu mult mai bune. Homeopaţii susţin, de asemenea, că nu se poate supune homeopatia probelor consacrate în medicina
clasică şi fiindcă homeopatia acţionează în
timp, unii homeopaţiXV vorbind despre aşa-numita „regulă a lui doisprezece”, conform căreia în bolile cronice sunt necesare tot atâtea
luni de tratament homeopat câţi ani a durat
boala. Poate, numai că homeopaţii tratează
şi boli acute, care ar putea servi, prin natura
lor, drept modele de studiu pe termen scurt.
Iar dezbaterea poate lesne continua, cu replici din ambele „tabere”.
Relativ la succesul tratamentelor individualizate, aşa cum este acesta observat în
practica homeopată cotidiană, au fost şi continuă să fie consemnate mărturii ale unor
persoane care afirmă din propria experienţă, directă (ca şi pacienţi) sau indirectă (ca
simpli observatori, care au luat la cunoştinţă
faptul că homeopatia a ajutat alte persoane)
că homeopatia dă rezultate. S-au efectuat,
în acest sens, în diferite ţări, studii în cursul
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cărora li s-a cerut pacienţilor să aprecieze efectele homeopatiei, rezultatele arătând că
majoritatea celor chestionaţi au perceput o
îmbunătăţire a stării lor de sănătate, în urma
tratamentelor homeopateXVI. De asemenea,
se publică diverse istorisiri despre „convertirea” la homeopatie a unor sceptici, cadre
medicale sau nespecialişti, în urma observării
acţiunii tratamentului homeopat.
În acest context, unii critici ai homeopatiei admit că informaţiile despre rezultatele
tratamentelor homeopate nu sunt tranşante,
neputându-se afirma în mod categoric faptul
că remediile nu dau rezultate, dar consideră,
în acelaşi timp, misterul rezolvat, atribuind
eficienţa homeopatiei efectelor nespecifice
(placebo).
Placebo este, de regulă, reprezentat de o
substanţă neutră (fără acţiune medicamentoasă) administrată subiecţilor din grupul de
control (lotul martor) în cadrul unui experiment destinat evaluării acţiunii unui medicament (numit, prin opoziţie cu placebo, verum). Cercetătorii compară reacţiile subiecţilor care au primit medicamentul cu cele ale
subiecţilor care au primit placebo, pentru a
se determina specificul şi eficienţa acţiunii
medicamentului testat. S-a observat că su38

biecţii „trataţi” cu placebo prezintă, uneori, o
îmbunătăţire a stării de sănătate, fie subiectivă (imaginară, adică numai au impresia că
sunt mai bine), fie obiectivă (reală, detectabilă cu mijloace de investigaţie medicală). Acest fenomen, încă neelucidat complet, numit efect placebo, este pus, la ora actuală, pe
seama influenţei benefice, reconfortante, a
ideii de tratament asupra psihicului persoanei, care ar mobiliza, în aceste condiţii, organismul să lupte împotriva bolii.
S-a constatat că nu doar substanţele neutre prezentate drept medicamente pot induce efect placebo, ci şi convorbirile cu cadrele medicale, dacă acestea sunt pline de
atenţie şi compasiune faţă de pacient, aspect
pe seama căruia oponenţii homeopatiei pun
succesul acesteia. Într-adevăr, homeopaţii
excelează prin cantitatea şi calitatea timpului petrecut cu pacienţii. Consultaţiile homeopate pot dura ore întregi, tratamentul fiind individualizat şi pacientul observat atent
pe perioade lungi de timp.
În privinţa studiilor menite să arate dacă remediile sunt mai eficiente decât placebo, rezultatele obţinute pe subiecţi umani
sunt contradictorii, la fel ca şi în cazul studiilor privind eficienţa remediilor (dintre care u39

nele au fost citate mai sus). Există, aşadar,
studii care arată că tratamentul homeopat
este mai eficient decât placebo, dar şi studii
care arată contrariul. Unele rezultate obţinute în experimente pe animale, dar mai ales
în homeopatia veterinară şi fitopatologia13
homeopată pledează, însă, la rândul lor,
pentru existenţa unor efecte diferite de placebo ale remediilorXVII. - Dacă omul, şi (putem admite) chiar şi animalele, pot manifesta
efect placebo atunci când ştiu sau observă că
urmează un tratament, nu se poate spune acelaşi lucru despre animale cărora li se introduc remediile în mâncare fără să vadă, sau
despre plante.
Datele favorabile homeopatiei obţinute
din diverse studii, ca şi mărturiile personale
ale celor care au beneficiat de pe urma tratamentelor homeopate vin, aparent, în contradicţie cu faptul că homeopatia nu are o bază
ştiinţifică şi că, după cum s-a demonstrat
mai sus, o energie fizică a remediilor nu
poate exista.
*
*

13

*

În bolile plantelor.
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Homeopatia a fost supusă „probelor”
consacrate în medicina alopată, întreprindere contestată de către homeopaţi ca irelevantă, datorită deosebirilor esenţiale între
tratamentul clasic şi cel homeopat, faptul că
tratamentul homeopat este strict individualizat (precum şi perfectibil, şi de durată) venind în contradicţie cu modelul „alopat” al
studiilor clinice, în care se urmăreşte efectul
uneia şi aceleiaşi substanţe asupra unui mare
număr de subiecţi.
Datele obţinute din studiile pe model „alopat” sunt contradictorii, unele arătând că remediile sunt eficiente, altele că remediile nu
sunt eficiente, unele că remediile sunt mai
mult decât placebo, altele că remediile nu dau
reacţii diferite de placebo. Existenţa mărturiilor persoanelor care au beneficiat de pe urma homeopatiei, precum şi a unor rezultate
pozitive obţinute în homeopatia veterinară şi
în fitopatologie trebuie, însă, luată în consideraţie, în critica sistemului homeopat.
Dacă o acţiune de natură fizică a remediilor este exclusă, pe baze ştiinţifice şi logice, şi nu este vorba nici despre efecte placebo, atunci ce anume se întâmplă în homeopatie, atunci când remediile dau rezultate?
Ar trebui, oare, ca dezbaterea să fie mutată
din domeniul ştiinţei în cel al spiritualităţii?
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IV. Homeopatia şi spiritualitatea
Homeopatia şi păgânismul
Credinţa fundamentală homeopată într-un principiu care animă corpul şi asupra
căruia se poate interveni prin diverse „metode de tratament” este păgână, fie că întrebuinţează termenul de „forţă vitală” sau alţi
termeni, precum cel de prana (din hinduism)
sau cel de chi (sau qi, din religiile chineze),
concepte asimilate făţiş, de altfel, de către unii homeopaţi contemporani, cu „forţa vitală” hahnemanniană.
Unii spun că termenul de „forţă vitală”
nu este neapărat păgân, fiindcă a fost folosit
şi în unele scrieri patristice. Acest „argument” nu este decât un artificiu ieftin, atât
de ieftin, încât te întrebi cum de unii pot să
susţină aşa ceva. Da, un termen în sine poate
să nu fie păgân. Termenul „dumnezeu” nu
este nici creştin, nici păgân, per se – credinţa
ataşată acestui cuvânt îl face să se refere la
Dumnezeul Adevărat sau la vreun idol la care
se închină ereticii sau păgânii. Chiar şi expresia „Sfânta Treime” poate fi emisă sau înţe42

leasă fie în sensul ei ortodox, fie într-o perspectivă eretică. Altfel spus, problema nu este cu anumiţi termeni, ci cu sensul lor, care
poate foarte bine să fie păgân, acesta fiind şi
cazul termenului „forţă vitală”, în accepţinnea lui „homeopatică”14.
Unii autori susţin că Hahnemann s-ar fi
inspirat, în dezvoltarea homeopatiei, din alchimie, domeniu care oscilează între (pseudo)ştiinţă şi spiritualitate păgână. Alchimiştii
considerau că substanţa alchimică numită
piatra filosofală ar fi şi un elixir al vieţii
(pharmakon athanasias), un arcanum (leac
secret), care se prepara extrăgând chintesenţa a diverse materii şi care putea (la fel
ca remediile homeopate!) vindeca, dar şi îmbolnăvi. Arcanum-ul ar fi avut şi o natură similară cu cea umană (vezi „caracterul” remediilor15). Totodată, în comentariile la Tra-

14

Pentru mai multe detalii pe acest subiect, vezi
capitolul următor - Boala, în concepţia homeopată,
respectiv în cea ortodoxă, care arată că înţelesul
„homeopat” al termenului de forţă vitală nu este sub
niciun aspect şi prin nicio consecinţă compatibil cu
dreapta credinţă.
15
Vezi Whitmont E. (1996) Alchemy, homeopathy
and the treatment of borderline cases, J. Anal. Psychol., 41, 369-386, articol în care „homeopatia este
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tatul de Aur al semi-legendarului părinte al
alchimiei, Hermes Trismegistul, se regăseşte
ideea diluării şi „spiritualizării” substanţei, în
urma căreia puterea ei se dezvoltă: Căci viaţa
care se ascunde în Metale zace ca şi cum ar fi
adormită, nu-şi poate exercita Puterea, nici
nu se poate arăta decât odată ce Corpurile
sunt Dizolvate, Amplificate şi transformate în
Spirit (căci numai Spiritul dă viaţă) (...). [...] Şi
cu cât leacul este dizolvat, cu atât îşi sporeşte
Virtutea şi Puterea (...)XVIII.
Întâmplător sau nu, homeopaţii îşi prepară remediile după metode ţintind „spiritualizarea” materiei şi dezvoltarea forţei ascunse în ea, obţinând, astfel, nenumărate
produse cu atribute de arcanum alchimic.
Se remarcă faptul că practicanţii homeopatiei cochetează şi cu alte forme de păgânism, în directă legătură cu homeopatia. Rapoartele de proving (concluziile elaborate în
urma probării remediilor) asociază, uneori,
simptomele induse probanţilor de către remedii cu atribute ale unor zeităţi păgâne16.
descrisă ca o adaptare modernă, eficientă în clinică, a
metodei alchimice”.
16
Mult preţuită de populaţiile din nordul Europei,
Aquilegia vulgaris (în germană Akelei, în suedeză
Akileija) era dedicată zeiţei nordice a dragostei şi

44

Se poate spune mult mai mult, şi în cele
ce urmează vom şi spune, despre homeopatie ca o învăţătură falsă despre viaţă, moarte
şi suferinţă, total incompatibilă cu credinţa
ortodoxă. Trebuie să reamintim, aici, şi să reţinem un fapt pe care oamenii contemporani
tind să îl uite – anume că nu există filosofie
sau religie „neutră”. Acestea sunt ori date de
Dumnezeu, ori sunt lucrarea celui rău. Învăţăturile păgâne şi cele eretice nu sunt sub nicio formă compatibile cu credinţa ortodoxă şi
cu mântuirea.

fertilităţii, Freya. În acord cu relatările mitologice,
Freya trăia într-un palat frumos în care se cântau permanent cântece de dragoste. [...] Visele probanţilor
reflectă unele dintre atributele mitologice ale zeiţei
Freya: vise despre ajutarea şi salvarea unor copii sau
prunci; vise sexuale şi vise despre flori, grădini şi
peisaje mistice (Seideneck, B., 2005, The Proving of
Aquilegia vulgaris, the Common Columbine, The
American Homeopath, 11, 69-76, trad. cit. O. Iftime).
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Boala în concepţia homeopată, respectiv
în cea ortodoxă
Hahnemann17 atribuie forţei vitale (pe
care o considera diferită de spirit, de suflet)
funcţii despre care Biserica învaţă că sunt ale
sufletului (animarea trupului), pretinzând, totodată, că remediile homeopate vindecă pacientul la un nivel nu doar material, ci şi spiritual, reechilibrând presupusa forţă vitală. Din
perspectivă ortodoxă, însă, nu doar că nu
există o „forţă vitală”, dar sufletul animă
trupul nu prin sine, ci din lucrarea Duhului
Sfânt, viaţa fiind opera energiilor dumnezeieşti necreate. Aşadar, vorbind despre
perturbarea forţei care animă trupul, respectiv despre reechilibrarea acesteia cu ajutorul remediilor, homeopaţii pretind nici mai
mult, nici mai puţin, decât că energiile necre17

Nominal luteran, Hahnemann era, prin opţiune,
adept al deismului. Deismul susţine existenţa unui
dumnezeu impersonal, ca şi cauză primară a lumii, şi
are pretenţia de a transcede, prin raţiune, toate
religiile: În ceea ce priveşte religia, Hahnemann, care
era de confesiune luterană, s-a ţinut departe de toate
credinţele dogmatice. Era un deist pur, dar asta cu
toată convingerea (Bradford, Th. L., Viaţa şi scrisorile
doctorului Samuel Hahnemann, trad. D. Lică, Ed.
Graphite, 2010, p. 113).
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ate pot fi perturbate de oarecare influenţe,
precum şi „reechilibrate” cu ajutorul vreunui
tratament. Altfel spus, homeopaţii pretind
că lucrarea dumnezeiască este alterabilă,
dar, la o adică, poate fi „tratată”!
Şi dacă Hahnemann ar fi greşit „numai”
la nivelul deosebirii dintre suflet şi energiile
necreate, incompatibilitatea dintre perspectiva homeopată şi cea ortodoxă rămâne.
Vindecarea sufletului nu se poate realiza cu
ajutorul unor „leacuri”, ci numai prin lucrarea dumnezeiască, în Biserica cea Una sfântă, sobornicească şi apostolească. Numai harul chemat prin pocăinţă şi la care persoana
poate, în Biserică, să se facă părtaşă oricând,
prin Sfintele Taine, împacă pe om cu Dumnezeu şi îl vindecă. Sfânta Scriptură îndeamnă
adesea la pocăinţă şi prezintă numeroase
exemple de pocăinţă (vezi, de ex., Isaia, 38,
16-17; Sirah 17, 19-24; Sirah 38, 9-10; Iona 3,
1-10; Rugăciunea regelui Manase 1, 5-8;
Marcu 1, 2-5; Luca 23, 39-43; Fapte 20, 21; II
Corinteni 7, 9-10).
În concepţia ortodoxă, complet diferită
de cea homeopată, boala este urmarea păcatului, scopul său fiind pocăinţa şi întoarcerea
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la Dumnezeu18. Astfel, Scriptura spune: Cel
care păcătuieşte împotriva Ziditorului său, să
cadă în mâinile doctorului (Sirah, 38, 15), iar
după ce îl vindecă, Mântuitorul îi spune slăbănogului de la Vitezda: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi
fie ceva mai rău (Ioan, 5, 14). Suferinţa, inclusiv cea din boală, are, aşadar, scop mântuitor, fiindu-ne lăsată ca mustrare, spre îndreptarea care poate decurge din această
mustrare, odată asumată în mod adecvat de
către cel pe care Domnul îl mustră (vezi Sirah
2, 4-6; Evrei 12, 4-11).
Însă, pentru cel care nu are înţelegerea
creştină a faptelor vieţii, a suporta cu seninătate ceea ce (pare că) îţi face rău este iraţional, nebunesc: Căci cuvântul Crucii, pentru cei
ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne
mântuim, este puterea lui Dumnezeu (I Corinteni 1, 18). Doar prin credinţă poate omul
înţelege rolul suferinţei, ca mijloc al mântuirii
sale. Iar de la Dumnezeu Atotmilostivul omul
18

Există şi situaţii în care boala are rolul păstrării stării
de smerenie şi sporirii persoanei bolnave în virtute,
dar acestea sunt excepţiile, după cum excepţii sunt şi
sfinţii, printre oameni. Evanghelia menţionează şi o
altă excepţie, cea a bolnavului ales ca mărturie vie a
lui Dumnezeu - vezi Ioan 9, 1-7.
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dobândeşte răbdare şi alinare în necazuri, în
urma alegerii de a accepta voia Lui cea plină
de iubire, fie aceasta şi mustrătoare, prin suferinţe şi boli, îngăduite spre îndreptarea
noastră, căci: Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră! Şi să nu dispreţuieşti certarea Celui Atotputernic. Căci El răneşte şi El
leagă rana, El loveşte şi mâinile Lui tămăduiesc (Iov 5, 17-18; vezi şi I Corinteni 10, 13).
Ortodoxia nu împiedică pe om să apeleze
la medici, arta medicală fiind, conform Scripturii, un dar şi un semn al milostivirii Domnului faţă de lucrurile mâinilor Sale. Este, însă,
exclus apelul la puterile necurate, caz în care,
pentru o alinare trecătoare, înşelătoare (căci
demonii nu vindecă, Dumnezeu singur putând da vindecare adevărată, a sufletului şi a
trupului), omul îşi înrăutăţeşte boala sufletului, şi de aici şi pe cea a trupului, prin colaborarea cu demonii. Desigur, pentru omul necredincios a vorbi despre diavol şi lucrarea sa
este la fel de nebunesc precum a vorbi despre rolul mântuitor al suferinţei. Credinciosul,
însă, ar trebui să cunoască faptul că demonii
sunt vrăjmaşii omenirii şi că orice părtăşie cu
ei nu ne poate face decât un imens rău: Aştepţi, poate, să te tămăduiască demonii? [...]
Te-au scos din rai, ţi-au răpit cinstea pe care o
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aveai în ceruri şi vrei acum să-ţi vindece trupul? Sunt lucruri de râs şi basme. Demonii ştiu
să facă numai rău şi să aducă numai vătămare, nu şi să vindece19.

19

Sfântul Ioan Hrisostom, fragment din Împotriva
iudeilor I, PGB 34, 132-138, PG 48, 854-855, citat în
Diavolul şi magia, Culegere de texte patristice şi traducerea lor în neogreacă de Ier. Benedict Aghioritul,
Sinodia Spiridon Ieromonahul Nea Schiti, Sfântul
Munte Athos, trad. Z. A. Luca, Ed. Panaghia, 2002, p.
110.
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Homeopatia şi teologia raţiunilor
Împotriva ideii că acţiunea remediilor
s-ar baza pe extragerea, prin sucusionare, a
unei informaţii proprii materia medica şi care
s-ar transmite solventului, conferindu-i proprietăţi curative, se ridică (pe lângă obiecţiile
logice şi ştiinţifice) teologia raţiunilor.
Raţiunile sunt schiţe ale celor ce sunt să
fie, cugetate de Dumnezeu ca atare şi, din
acest motiv, neschimbabile: Căci nu e niciuna
din existenţe a cărei raţiune să nu preexiste
în chip sigur la Dumnezeu. […]. Dar despre cele ale căror raţiuni există statornic la Dumnezeu se poate spune şi că voinţa a-toate-Făcătorului Dumnezeu cu privire la ele este
neschimbătoare. Căci voia lui Dumnezeu nu
se circumscrie nicidecum între margini temporale, nici nu se schimbă prin transformare,
alternându-se cu făpturile20.
Actualizările (concretizările) raţiunilor sunt
fiinţele şi lucrurile create, conform cu „schiţa”
reprezentată de raţiune. Un animal, spre exemplu, este o actualizare a raţiunii speciei sale, aşa cum a fost aceasta gândită de Creator,
fiecare moleculă de apă o actualizare a raţin20

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. D.
Stăniloae, Ed. IBMBOR, 2006, p. 421-423.
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nii apei etc. Actualizările raţiunilor au proprietăţile tipice pe care li le conferă raţiunea proprie şi nu ies din hotarele ei, acestea fiind stabilite prin cugetarea dumnezeiască. În cazul fiinţelor vii, spre exemplu, raţiunea de Dumnezeu cugetată stă la baza existenţei speciilor,
acestea fiind neschimbabile în timp, indivizii
având mereu şi mereu trăsăturile tipice pentru specia căreia îi aparţin. Altfel spus, odată
ce elementele se leagă pentru a concretiza o
raţiune, acea concretizare (actualizare) va exprima numai şi numai trăsăturile cuprinse în
respectiva raţiune – apa exprimă trăsăturile
de Dumnezeu gândite în raţiunea apei, calul
exprimă trăsăturile de Dumnezeu gândite în
raţiunea calului etc.
Simetric, unde nu este prezentă o actualizare, nu se manifestă proprietăţile ei – unde
lipseşte apa, nu se vor manifesta proprietăţile apei, unde lipseşte aurul, nu se vor manifesta proprietăţile aurului, trăsăturile nu au
cum „pluti” prin univers, independent de lucrurile care le poartă. Or, homeopaţii pretind
că apa poate prezenta proprietăţi ale altor
materii, în absenţa fizică a acelor materii. Dacă, însă, apa ar ajunge, în urma „dinamizării”, să exprime calităţi ale altor materii, în
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absenţa fizică a acelor materii,21 aceasta ar
însemna că raţiunile îşi ies din hotare, „contaminându-se” între ele, sub acţiunea omului, altfel spus, că acţiunea omului poate altera gândurile lui Dumnezeu.
Sub conducerea şi îndrumarea lui Dumnezeu, manifestarea raţiunilor firii se poate
face şi în moduri diferite de cel obişnuit pentru ele, astfel petrecându-se minunile22. Apa
ar putea, aşadar, manifesta proprietăţi neobişnuite ei, dar aceasta s-ar putea întâmpla
numai în chip miraculos. Însă, remediile homeopaţilor sunt preparate într-un duh care
nu are nimic de-a face cu Duhul Sfânt, sistemul hahnemannian constituind o credinţă
păgână, „miracolele” homeopate repetându-se la scară industrială şi fiind comercializate în chip profitabil.

21

Reamintim că, în cursul preparării remediilor, apa
ajunge să nu mai conţină nici măcar o moleculă din
materia dizolvată iniţial.
22
Vezi Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad.
D. Stăniloae, Ed. IBMBOR, 2006, 114. Cum se face înnoirea lucrurilor ce se înnoiesc rămânând neschimbate după fire.
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Homeopatia ca magie simpatică
Reexaminarea principiului similitudinii şi a
caracteristicilor operaţionale, derivate din el,
ale homeopatiei arată că învăţătura falsă,
păgână a homeopatiei se manifestă şi ca o formă de magie simpatică. Pentru aceasta vom
urmări o demonstraţie simplă, în patru paşi.
Primul pas – ce este magia? O definiţie
scurtă dar cuprinzătoare ar include „metode
care interferă, cumva, cu supranaturalul şi
prin care oamenii pot face să survină anumite rezultate”XIX.
Al doilea pas – este homeopatia magie?
Homeopatia funcţionează în pofida imposibilităţii evidente a oricărei acţiuni naturale a
remediilor, ceea ce exclude posibilitatea ca
principiul similitudinii (care, după cum vom
vedea mai jos, este un concept de bază în
magia simpatică) să fie doar o reminiscenţă
de gândire neştiinţifică, ataşată unei forme
ştiinţifice de medicină. Astfel, homeopatia
poate fi grupată în mod just printre numitele
„metode care interferă cumva cu supranaturalul”, adică în domeniul magiei.
Al treilea pas – ce este magia simpatică?
Este o formă de vrăjitorie bazată pe similaritatea între elemente cuprinse în actul magic
efectuat şi evenimentul dorit a fi indus prin
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magie. Sir James George Frazer (1854–1941),
antropolog scoţian, considerat părintele antropologiei culturale23 moderne, vorbea despre o „lege a similarităţii” în cadrul dizertaţiei
sale despre magia simpatică: Dacă analizăm
principiile reflexive pe care se bazează magia,
probabil că acestea se vor reduce la două:
primul - ceea ce este similar produce similarul
[‘like produces like’, în original, identic formulării tezei fundamentale a homeopatiei, n.
trad.], sau că efectul se aseamănă cauzei şi al
doilea, că lucrurile care au fost cândva în
contact unele cu altele continuă să acţioneze
unul asupra altuia la distanţă, după ce contactul fizic a fost întrerupt. Primul principiu
poate fi numit Legea Similarităţii, ultimul Legea Contactului sau Contagiunii. Din primul
principiu, şi anume [din] Legea Similarităţii,
magicianul deduce că poate produce efectul
pe care îl doreşte prin simpla sa imitare (…).
Vrăjile bazate pe Legea Similarităţii pot fi numite Magie Homeopatică sau ImitativăXX. Pe
scurt, magia simpatică este „magia similitudinilor”.
Al patrulea pas – este homeopatia magie
simpatică? Homeopatia nu proclamă doar în
23

Ştiinţă care studiază concepţiile şi practicile diverselor populaţii de pe Glob.
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teorie principiul similitudinii. În mod echivalent magiei simpatice din culturile tradiţionale, homeopatia aspiră să îndepărteze unele
fenomene (simptome) prin utilizarea unor
mijloace mimetice (remediile, capabile să inducă simptome similare cu cele pe care le
vindecă). Faptul a fost notat şi comentat, cu
mult înaintea autorilor acestei cărţi, de către
folcloristul român I.-A. Candrea24: Magia imitativă e în strânsă legătură cu preceptul similia similibus curantur, emis de medicii din
Evul Mediu, şi a cărui aplicare o regăsim în
medicina empirică a tuturor popoarelor de pe
glob. [...] Formula similia similibus curantur,
care înseamnă, vorbă cu vorbă, 'cele asemenea se vindecă prin cele asemenea', nu se
poate traduce mai nimerit decât prin 'cui pe
cui se scoate'. Potrivit acestui percept, orice
boală sau orice rană se tămăduieşte cu leacuri analoage, adică cu acelea care prezintă
o asemănare oarecare cu înfăţişarea rănii
sau bolii cuiva, cu sediul unde s-a localizat, cu
cauza care a provocat-o sau cu diferitele ei
24

Fapt pe care l-am descoperit ulterior elaborării
propriilor observaţii privind homeopatia și magia
simpatică, constatând cu această ocazie că am
ajuns, în mod independent, la unele și aceleași
concluzii ca şi I.-A. Candrea.
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manifestări. [...] Această ciudată terapeutică,
întemeiată pe un fel de simpatie între boală
şi între cauzele care o produc, sau între aspectele similare ale lumii din afară, animale
sau părţi din corpul lor, plante, minerale etc.
ne-a fost transmisă din timpuri imemoriale,
din primele veacuri de existenţă a omenirii.
Toată lumea din vremile străvechi a crezut în
ea, tot Evul Mediu a folosit-o, şi până în zilele
noastre, în afară de babele doftoroaie, o mai
recomandă pe alocuri câte un tămăduitor
homeopat25. De asemenea, pretinsul transfer
de proprietăţi de la materia medica la apă se
conformează întocmai Legii Contactului, aşa
cum a fost formulată de Frazer. În gândirea
magică se presupune că între persoane şi obiecte, sau între obiecte ce au venit în contact, persistă anumite legături ce pot servi
drept mediu pentru influenţe magice („Legea
Contactului” sau a Contagiunii).
Unii spun că homeopatia nu poate fi magie, deoarece prepararea remediilor nu nece25

Candrea, I.-A., Folclorul medical român comparat,
partea a II-a, Medicina magică, Cap. I., Simbolismul
în terapeutica populară, Similia similibus curantur,
par. 171, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944, reeditare
Polirom, Bucureşti, 1999, pp. 303-304. Sublinierile
ne aparţin.
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sită o consacrare rituală a practicantului către puterile necurate. Asemenea obiecţii
sunt, din păcate, naive, şi produsul unor concepţii eronate larg răspândite în lumea contemporană. Din nefericire, sub influenţa generalizată a materialismului, relativismului şi
mass-media, oamenii contemporani, chiar şi
ortodocşii, tind să uite că magia nu se referă
numai la vrăjitoare iniţiate şoptind formule
magice. Surprinzător sau nu, antropologia
culturală afirmă cu tărie ceea ce chiar şi ortodocşii par să ignore. Bazându-se pe examinarea practicilor din lumea reală, antropologia
recunoaşte două forme de magie – „magia
inspiraţională”, cea practicată de către iniţiaţi,
şi o a doua categorie, numită „magie non-inspiraţională” sau „magie populară”, practicată
de oameni care nu sunt consacraţi „spiritelor”
şi pot chiar să nu creadă în supranatural. Un
exemplu tipic de magie non-inspiraţională
sunt numeroasele forme de divinaţie (ghicit)XXI folosite în toată lumea – interpretarea
semnelor şi viselor, astrologia, ghicitul cu nuieluşa (rabdomanţia), cartomanţia (ghicitul cu
ajutorul cărţilor de tarot sau de alt fel), folosirea aşa-numitelor Ouija boards, ghicitul în
palmă, taseografia („cititul” resturilor de băuturi din ceşti) etc. Asemenea practici sunt ac58

cesibile vrăjitorilor „inspiraţi” (de ex., ghicitul
în palmă şi cartomanţia sunt printre practicile uzuale ale vrăjitoarelor rrome iniţiate), dar
sunt practicate şi de neiniţiaţi, după cum se
întâmplă adesea (cel puţin) în Balcani şi Orientul Mijlociu. Am putea adăuga multe alte exemple de magie populară, pe lângă divinaţie
– am ales aceste exemple deoarece sunt mai
familiare cititorului european contemporan.
Este, de asemenea, naiv a susţine că magia trebuie să conţină o invocaţie explicită,
verbală, a demonilor. O serie de gesturi sau
posturi26 (care pot fi foarte diverse, şi pot
arăta banal, cu totul lipsite de ceva „special”
26

Postura în sine este ritualul, bazându-se pe corp,
mai degrabă decât pe minte în stabilirea intenţiei
către experienţă. Acesta este un concept dificil de
înţeles pentru mulţi. Deoarece corpul săvârşeşte ritualul doar prin detaliile poziţiei, nu suntem împiedicaţi de diferenţele de limbă şi cultură. Similaritatea
în arhitectura corpului uman permite orăşenilor
post-moderni să pătrundă în dimensiunile stărilor
extinse de conştiinţă prin aceleaşi porţi ca şi tămăduitoarele din Neolitic sau şamanii precolumbieni din
Mexic [Belinda Gore, despre posturile ce duc la
experienţe spirituale şamanice, în Gore, B., 2004, The
Ecstatic Path To Healing In Psychotherapy, Music
Therapy Today (online) Vol. V, Issue 2, online la
musictherapyworld.net].
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sau „spectaculos”) pot servi foarte bine aceluiaşi scop de a „contacta lumea spiritelor”
ca şi o formulă magică elaborată, care invocă
diavolul pe nume. A privi la mâna cuiva nu
este nici elaborat, nici spectaculos, nici nu
conţine o invocaţie rituală a duhurilor rele. Şi
totuşi, ghicitul în palmă este o formă de magie - şi atât antropologia culturală cât şi Biserica o percep ca atare (iar Biserica o condamnă ca vrăjitorie). Astăzi există şi divinaţie pe
calculator, care nici măcar nu necesită un
operator uman – ceea ce nu înseamnă că nu
este tot divinaţie şi tot ceva malefic. Toate
datele sunt furnizate calculatorului de către
oameni şi toată operaţiunea este bazată pe
acţiunea unor oameni, care intervin la un
moment dat. Aceasta este şi situaţia remediilor homeopate obţinute pe cale industrială –
maşina ce realizează sucusionarea a fost proiectată de către oameni, în baza credinţei lor
magice că remediile vindecă după legea similitudinii.
Iarăşi, nu este neapărată nevoie ca persoanele care practică magia să creadă în spirite sau să fie conştiente de faptul că lucrează cu diavolul. Aceasta se poate observa de
către antropologi în lumea reală şi, la nivel de
raţionament, funcţionează atât ca premisă
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cât şi ca o consecinţă a faptului că există magie, inspiraţională şi non-inspiraţională. Chiar
şi vrăjitorii iniţiaţi susţin că nu este necesar
să creadă în spirite clienţii lor şi nici chiar înşişi practicanţii magiei. Aceştia nu trebuie decât să accepte că practica lor funcţionează,
cumva şi să facă uz de ea. În cuvintele Táltos-ului (neo-şamanului) maghiar Orsolya
Czaga: „Pot spune că pentru a practica şamanismul nu este necesar să crezi în el. Ce este
necesar? Modul în care experienţa spirituală
devine o realitate în viaţa cuiva, personal”XXII.
Iată de ce şi cum unii antropologi au experiat
„lumea spirituală” (păgână) şi au luat contact
cu spirite (demoni) doar urmând, chiar şi fără
a „crede”, unele procedee tribale. Astfel a
atins Michael Harner experienţe spirituale
urmând practicile şamanice ale unor triburi
peruvieneXXIII. Astfel au atins Felicity Goodman şi asistenţii ei starea de transă, doar ascultând sunetul unei sunători făcute dintr-o
tigvă27 şi au experiat, mai apoi, stări corporale şi mentale specifice adoptând posturi şa-

27

Un instrument tribal simplu făcut dintr-o tigvă
(tărtăcuţă) cu seminţe, boabe sau pietricele înăuntru.
Este folosit pentru a produce sunete ritmice, un mediu
tradiţional asociat experienţelor şamanice.
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manice, în conformitate cu reprezentarea lor
în arta tribală veche28..
Unii pot fi intrigaţi de faptul că homeopatia este o formă de magie „de autor”, fondată de către Hahnemann „pe cont propriu”,
nu ca parte a vreunei tradiţii păgâne. În primul rând, după cum o sugerează unii autori şi
însuşi conţinutul învăţăturilor sale, Hahnemann ar fi putut fi influenţat de scrierile alchimiştilor. În al doilea rând (dar cel mai important), nu poate exista o independenţă sau
imunitate absolută a minţii umane în raport
cu falsele învăţături spirituale, chiar şi în absenţa căilor uzuale de obţinere a informaţiei.
Nu trebuie ca aceste idei să fie descoperite în
28

Vezi Goodman, F. F. (1990) Where the Spirits Ride
the Wind, Indiana University Press, IN, USA, 240 p., şi
de asemenea Lázár, I., 2006, op. cit. Folosind doar
sunătoarea, au apărut stările de transă (cu numeroase senzaţii, viziuni ş.a.m.d.) dar conţinutul
experienţelor era variabil, nespecific. Goodman suspecta că un conţinut specific al experienţelor se
poate manifesta în prezenţa unor elemente specifice
culturale (spirituale), chiar dacă acestea nu sunt
asumate de către participanţi. Astfel, ea le-a
prezentat subiecţilor desene cu posturi şamanice
(reproduse după obiecte de artă tribale) fără a le
ataşa explicaţii. Adoptarea lor i-a făcut pe subiecţi să
aibă experienţe similare, specifice fiecărei posturi.
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cărţi, sau auzite de la alţi oameni – ideile păgâne pot apărea spontan în mintea noastră,
căci ele pot fi „şoptite” omului direct de către duhurile rele. Pentru ortodocşi, asemenea fenomene nu ar trebui să fie o surpriză,
căci demonii au propria lor voinţă şi pot „instrui” oameni, pe multe căi diferite. Astfel au
apărut toate concepţiile păgâne şi apare fiecare nou înşelat – prin „călăuzire” demonică
„individuală”29. Aici trebuie adăugat că
29

Minciuna, amăgirea reprezintă arma fundamentală a demonilor, în lupta lor împotriva omenirii.
Amăgesc omul pentru a prezenta ca Dumnezeu pe
idoli. Amăgesc pentru a ne determina să păcătuim,
prezentând păcatul ca pe ceva pozitiv sau minimizându-i consecinţele, pentru ca, eventual, mai apoi
să le maximizeze, încât omul să deznădăjduiască în
privinţa posibilităţii de a-şi reveni din cădere
ş.a.m.d. Una dintre multele forme ale amăgirii demonice este cea prin care omul ajunge să se creadă
„ales”, deţinător al unor cunoştinţe şi capacităţi ieşite din comun, a căror dobândire şi exercitare au
ceva „supranatural”. În această condiţie, din nefericire, el nu este un ales (al lui Dumnezeu), ci un înşelat de către forţele întunericului, pe fondul orgoliului, care îl îndeamnă să se considere persoana
potrivită pentru a avea astfel de revelaţii private (un
interlocutor „mai special”, printre oameni, al divinităţii). Iluzia deţinerii de secrete ale vindecării
bolilor este un exemplu de manifestare a înşelării,
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Hahnemann credea că homeopatia i-a fost
„revelată”30. El nu este singurul înşelat modern care a avut într-o zi o „revelaţie personală”, ducând la elaborarea unei noi metode
de tratament care nu are niciun sens din
punct de vedere ştiinţific, dar „cumva” funcţionează, având, în acelaşi timp, trăsături
de care au suferit cei enumeraţi aici - Hahnemann,
Bach şi Bowen. Sistemele lor, în care au crezut şi
pentru care s-au considerat „aleşi”, sunt neştiinţifice şi ilogice, rezumându-se la o esenţă magică - iluzii
demonice, precum cele ale multor altor indivizi şi
grupuri care trăiesc în amăgire, în lumea păgână şi
nu numai.
30
Îţi mulţumesc pentru urările dumitale frumoase şi
bine intenţionate cu ocazia aniversării celor şaptezeci
şi patru de ani ai mei şi, în acelaşi timp, simt acum o
mare satisfacţie faţă de activitatea şi ajutorul plin de
zel cu care entuziasmul dumitale neobosit a contribuit până în prezent la dezvoltarea şi întemeierea
artei noastre benefice, care, spun drept, mi-a fost
revelată de către Dumnezeu, ceea ce pot mărturisi
cu emoţie şi recunoştinţă (Scrisoare către Dr. Stapf,
Hom. World, Vol. XXIV, p. 500. Annals Brit. Hom.
Society, Vol. II, p. 249, apud Bradford, Th. L., Viaţa şi
scrisorile doctorului Samuel Hahnemann, Capitolul
XXXV. Existenţa parazitului scabiei cunoscută de
Hahnemann - Scrisoare către Stapf de ziua de naştere
a lui Hahnemann, trad. Lică D., Ed. Graphite, 2010,
pp. 175-176. Sublinierile cu aldine aparţin sursei
citate).
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teoretice şi practice tipice unui sistem păgân.
Vezi două exemple uşor de înţeles: Bach şi
ale sale „remedii florale”31, şi Bowen cu
31

Întâi medic, apoi homeopat, Dr. Edward Bach a
sfârşit prin a-şi elabora propriul sistem, „metoda florală Bach”. Considerat, de către unii, un „al doilea
Hahnemann”, doctrina sa neştiinţifică şi păgână, ca şi
aroganţa sa amintesc, într-adevăr, de cele ale ilustrului
său înaintaş: Acest sistem de vindecare este cel mai
perfect care a fost dat omenirii de când lumea… Acest
sistem de vindecare, ce ne-a fost revelat în mod Divin…
(Bach E., Cei doisprezece vindecători şi alte remedii,
ediţia definitivă din 1941 cu introducere bibliografică şi
note de subsol, trad. B. B. Tăzloanu © 2011 The Bach
Centre, p. 11). Majoritatea florilor mai delicate sunt
preparate folosind metoda solară. Aceasta implică flotarea corolelor florale în apă curată timp de trei ore, în
lumină solară directă. Plantele mai lemnoase, şi cele
care înfloresc când soarele este slab, sunt preparate în
general prin metoda fierberii – adică fierberea părţilor
florale ale plantei timp de jumătate de oră, în apă
curată. În ambele cazuri, odată ce căldura a transferat
energia din flori în apă, apa energizată este
amestecată cu o cantitate egală de brandy… (The Bach
Centre, How remedies are made, www.bachcentre.com/centre/tincture.htm, trad. A. Iftime). …aceste
remedii minunate, care sunt îmbogăţite în mod divin
cu puteri vindecătoare, vor fi administrate pentru a
deschide acele canale care lasă să treacă mai multă
lumină de la suflet pentru ca pacientul să fie inundat
de virtuţile vindecătoare. Acţiunea acestor remedii este
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să ne crească vibraţiile şi să deschidă canalele de
recepţie ale Sinelui Spiritual, să ne inunde cu virtutea
particulară de care avem nevoie şi să ne ajute să eliminăm greşeala dăunătoare […] Ele vindecă nu atacând boala, ci prin inundarea trupurilor cu vibraţiile
minunate ale sufletului [în original “of our Higher
Nature” „ale Naturii noastre mai Înalte”- n. O. Iftime],
în prezenţa cărora boala se topeşte ca zăpada sub
razele soarelui (Bach E., Suferim din cauza noastră,
discurs ţinut la Southport, februarie 1931, republicat
electronic de Bach Flower Research Programme 2006,
trad. Ion Furtună, pp. 9-10 – alocuţiune în care se
vorbeşte şi despre Hristos la modul new-age-ist: „Dacă
ascultaţi învăţăturile lui Buddha, Krishna sau Hristos
veţi găsi întotdeauna învăţăturile binelui care depăşeşte răul”. O teză susţinută aici este că sănătatea,
fiind de origine divină, ar fi restaurabilă doar prin
mijloace „divine”, adică… prin remediile florale Bach).
Bach şi-a „descoperit” remediile „intuitiv”, starea sa de
înşelare demonică adâncindu-se cu trecerea anilor: În
fiecare caz el a putut să developeze imaginea a ce
căuta şi să caute forţa echilibratoare. […] Dar, pe măsură ce căutarea avansa, în perioada 1934-35 el pare
să fi fost antrenat în stări mentale ce nu făceau parte
din schema sa teoretică. El nu cunoştea natura diverselor stări emoţionale ce urmau să fie găsite, şi cu atât
mai puţin antidotul [lor]. Va experia cu mare intensitate trăirea angoasei mentale sau depresiei şi mai apoi
va fi împins să caute florile de castan dulce şi de muştar spre a o contracara. În 1935 a descoperit în total 19
remedii noi, experiind intens fiecare stare timp de două
sau trei zile înainte de a găsi remediul (Barnard J.,
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„tehnica Bowen”32. Diavolul nu avea nevoie
să apară şi să converseze cu voce tare cu
Patterns of Life Force, Bach Educational Programme,
1987, republicat electronic de Bach Flower Research
Programme 2003, www.edwardbach.org/Library/LifeForces/_LifeForce.pdf, trad. Al. Iftime).
32
Uneori numită homeopatia terapiei manuale, ea
utilizează impulsuri subtile către corp (cunoscute sub
denumirea de mişcări), stimulând corpul să se vindece,
uneori profund… Poate aduce uşurare în multe tipuri
de traume şi alte probleme de sănătate, atât acute cât
şi cronice, şi o face în mod holistic, prin intermediul
mecanismelor înnăscute de vindecare ale corpului
(Bowtech, What is Bowtech, www.bowtech.com/
WebsiteProj/Pages/About/AboutBowtech.aspx, trad.
cit. A. Iftime). Tom Bowen şi-a dezvoltat tehnica fără
să fi avut vreo pregătire anterioară formală în vreo
metodă sau disciplină. În fapt, el afirma adesea că
lucrarea lui era „un dar de la Dumnezeu” (Bowtech,
History,
www.bowtech.com/WebsiteProj/Pages/
About/History.aspx, trad. cit. A. Iftime). Se spunea
adesea despre Bowen că putea să arunce cuiva doar o
privire şi să „vadă” ce nu era în regulă şi de unde provenea problema. Pe lângă aceasta, el nu avea nevoie
să facă decât câteva mişcări, lăsând corpul să se
odihnească pentru anumite perioade, înainte de a
„vedea” că acesta a început să se schimbe. Odată ce
recunoştea faptul, treaba lui era încheiată şi pacientul
era eliberat, poate spre a reveni săptămâna următoare
sau poate pentru totdeauna… Ce putea „vedea”
Bowen nu era ceva care să poată fi verbalizat sau
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vreunul dintre aceşti indivizi – el doar le-a
indus idei, senzaţii şi „capacităţi” şi a operat
în împrejurimi în consecinţă, după cum se
întâmplă de obicei în experienţele înşelaţilor,
şi de asemenea, în magia populară. Sistemele
„cu un singur autor”, precum majoritatea terapiilor alternative, se dezvăluie, atunci când
sunt dezbrăcate de ambalajul lor „ştiinţific”,
drept corespunzătoare cu vechi credinţe şi
practici păgâne, drept învăţături false despre
viaţă, moarte şi suferinţă, însoţite de practiclasificat în sensul diagnostic cel mai strict. El pur şi
simplu ştia unde este un dezechilibru şi avea capacitatea de a şti când acel dezechilibru se modifica (European College of Bowen Studies, Tom Bowen & History,
www.thebowentechnique.com/tom-bowen-a-history.html, trad. cit. A. Iftime). Tehnica Bowen nu trebuie aplicată împreună cu alte „metode energetice”
precum Reiki, acupunctura ş.a., căci Energia trimisă
prin meridiane de la acele de acupunctură este profundă. Energia trimisă de mişcările Bowen este profundă.
Fiecare dintre ele trimite un val de energie printr-o
varietate de canale. Dl. Bowen avea grijă să nu creeze
„haos”, cum spunea el, prin trimiterea a prea multe
valuri care să relaxeze [to unwind, în orig.] corpul în
acelaşi timp (Monroe A., Bowenwork Alone on the Day
“Why?”, reprinted from Bowen Hands, 2012, at
www.bowtech. com/ WebsiteProj/documents/1661Bowenwork_Alone_ On_the_Day_Alexia_Monroe.pdf,
trad.cit. A. Iftime).
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cile magice corespunzătoare derivate şi drept
totalmente incompatibile cu credinţa creştină ortodoxă. Nu există nimic nou în ele, cu
excepţia „ambalajului” – aceleaşi vechi idei
păgâne prezentate sub măşti noi.
Religia de care practicantul aparţine nominal nu adaugă nici ea nimic la acest context. De exemplu, ritualul mersului pe tăciuni
aprinşi apare la ortodocşii înşelaţi din sudul
Bulgariei şi nordul GrecieiXXIV, dar şi la persoane de diferite alte religii, fiind îmbrăţişată
inclusiv de către unii psihologi americani (în
virtutea concepţiilor new-age). Transa şamanică, promovată şi ea în psihoterapia New
Age, este experiată de către persoane cu diverse fonduri spirituale33.
33

Unii oameni relaţionează cel mai bine cu ideea de
îngeri, alţii cu conceptul de arhetipuri, iar alţii se simt
cel mai confortabil cu a recunoaşte [ca existente]
spiritele copacilor, animalelor şi ale altor elemente
din lumea naturală. Frumuseţea lucrării noastre cu
transa extatică este că noi nu predăm o dogmă, ci
doar o metodă. Oamenii au ocazia de a da un sens
experienţelor lor în orice fel doresc (Gore, B., 2004,
The Ecstatic Path To Healing In Psychotherapy, Music
Therapy Today (online) Vol. V, Issue 2, online la
musictherapyworld.net, trad. cit. A. Iftime). De asemenea: Posturile ce induc transa au funcţionat pentru toţi, indiferent de perspectiva lor asupra lumii sau
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În acest punct trebuie să aducem în discuţie o credinţă periculoasă care circulă printre ortodocşi, anume că homeopatia nu poate fi păgână, deoarece unii sfinţi au fost de
acord cu ea.

de sistemul lor de credinţe. După cum spunea Belinda
Gore, chiar şi „programatori de calculatoare agnostici
au putut trece printr-o experienţă şamanică de
dezmembrare în cele cincisprezece minute ale unei
şedinţe de transă extatică” (Heave R., 2012, Medicine
for the Soul: The Complete Book of Shamanic Healing,
John Hunt Publishing, UK, p. 64, trad. cit. A. Iftime).
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Homeopatia şi sfinţii34. „Cazul” Rusiei.
În primul rând, apelul la autoritatea sfinţilor ca absolută şi echivalentă cu o legitimare divină a unei practici nu este ortodox. Sfinţii sunt şi ei oameni şi pot să fi avut diverse
erori, idei greşite personale, ca orice fiinţă
omenească în trup.
Nu se poate prezuma că tot ceea ce
sfinţii au spus şi au scris a fost de la Duhul
Sfânt şi că toate opiniile lor erau revelate.
De principiu, faptul că cineva îşi încheie viaţa
în stare de sfinţenie nu poate indica nimic
precis despre relaţia acelei persoane cu harul, aşa cum s-a prezentat această relaţie în
fiecare moment al vieţii sale şi în niciun caz
nu implică faptul că persoana ar fi fost asistată continuu de Duhul Sfânt, în tot ceea ce a
spus şi scris. De asemenea, sfinţenia cuiva nu
garantează capacitatea sa de a examina orice
subiect, din orice domeniu al cunoaşterii, su34

În precedentă noastră carte (Iftime O., Iftime Al.,
2012, Homeopatia, o abordare ştiinţifică şi spirituală,
Ed. Lucman, Bucureşti, 304 p.) am comentat doar pe
scurt acest subiect. Deoarece pare să constituie un
„argument” favorit al „homeopaţilor ortodocşi” şi
motiv de dileme pentru multe persoane, vom dezvolta, corespunzător, comentariile, în prezenta ediţie
prescurtată.
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ficient de adânc şi de coerent încât să emită
judecăţi sănătoase, mereu. De aceea, ideile,
opiniile şi verdictele sfinţilor nu sunt în mod
automat „canonizate” împreună cu ei. Biserica trebuie să examineze cu grijă acordul dintre acestea şi Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi să
constate dacă sunt acceptabile, pentru a deveni parte din Sfânta Tradiţie. Este necesar să
se discearnă (prin comparaţie cu sursele revelate deja recunoscute ca atare de către
Biserică) ce a fost primit de la Duhul Sfânt şi
ce a fost elaborat fără întărirea Sa. În mod
logic urmează că această procedură trebuie
aplicată fiecărei concepţii a sfinţilor, deoarece cineva poate să fi vorbit de la Duhul Sfânt
în multe privinţe şi să se fi înşelat, totuşi, în
altele, ca un om.
Aceste lucruri elementare fiind spuse,
dezbaterea despre aprobarea sfinţilor pentru
homeopatie ca dovadă a „ortodoxiei” acesteia ar trebui să se oprească aici… Totuşi,
vom comenta mai mult despre acest subiect
care intrigă (pe unii).
Susţinătorii homeopatiei îi invocă pe unii
sfinţi ruşi – Sfântul Serafim de Viriţa, Sfântul
Ignatie Brianceaninov, Sfântul Teofan Zăvorâtul, Sfântul Ioan de Kronstadt, Sfântul Serafim Ciceagov, ca susţinători sau chiar practi72

canţi ai homeopatiei. „Cazul Rusiei” merită
examinat, şi ar trebui să încercăm să separăm pe cât de bine se poate datele istorice
de exagerările homeopaţilor, de dragul adevărului şi din respect faţă de memoria sfinţilor amintiţi.
Sfântul Serafim de Viriţa (Vâriţa). Povestea din ediţiile curente ale Patericului
Viriţei despre cum Sfântul Serafim de Viriţa a
vindecat pe o homeopată care orbise după
ce a refuzat să îşi mai trateze pacienţii când
autorităţile au interzis homeopatia35 pare să
fie apocrifă. Viaţa sfântului în versiunea rusă
oficialăXXV nu menţionează această minune.
Susţinătorii ruşi ai homeopatiei o citează după un articol de revistăXXVI care nu are referinţe (ei propagă şi faptul că Sfântul Serafim
a fost duhovnicul lui S.S. Favorski, un medic
care era şi homeopat36). De asemenea, în in35

Patericul Viriţei, Ed. Cartea Ortodoxă-Egumeniţa,
2003, p. 7.
36
Viaţa Sfântului Serafim (citată mai sus) îl numeşte
pe Favorski воспитанник al sfântului, ceea ce poate
însemna şi ucenic în sensul de fiu duhovnicesc, dar şi
numai următor, sau discipol, ucenic în sens larg.
Relaţia lor, aşa cum este descrisă acolo, implică faptul
că Favorski – probabil la îndemnul sau cu binecuvântarea Sfântului Serafim – recurgea la pacienţii săi
„influenţi” (era şi medic militar) pentru a ajuta pe
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troducerea la Pateric se menţionează că
„Descrierea vieţii stareţului este alcătuită pe
baza amintirilor fiilor săi duhovniceşti şi, de
asemenea, din povestirile orale ale celor ce
au vorbit cu cei ce l-au cercetat pe stareţ”.
Nu poate fi exclusă posibilitatea ca unele întâmplări să fi fost denaturate pe parcursul
transmiterii orale. Totuşi, pare decent a conchide că pe baza acestui gen de dovezi nu se
poate distinge care era, de fapt, atitudinea
Sfântului Serafim faţă de homeopatie.
Sfântul Ignatie Brianceaninov. După biografia Sfântului Ignatie, ataşată la operele sale complete, leacurile pe care le prepara sfântul ar fi fost „homeopate”XXVII, termenul apărând între paranteze. Afirmaţia nu este, însă,
consistentă cu conţinutul scrierilor aparţinând
Sfântului Ignatie însuşi. În scrisorile trimise
către prietenul său, arhimandritul Ignatie VasilievXXVIII, Sfântul Ignatie vorbeşte despre
preparatele pe care le folosea pentru sine şi

credincioşii „aflaţi în situaţii dificile şi periculoase”.
Vezi şi sursa serafim.com.ru/site/ nstr_1_1.html.
După mărturia fiului lui Favorski, părinţii lui (mai ales
mama) veneau la Sfântul Serafim pentru sfaturi
duhovniceşti, ca mulţi alţii; nu reiese explicit că
Sfântul Serafim era şi duhovnicul lui S. S. Favorski.
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pentru ceilalţi37 - acestea nu erau homeopate, ci fitoterapeutice, adică făcute din plante
prin mijloace „obişnuite”, fără a implica „forţe”. El folosea infuzii şi tincturi din diverse
plante - hrean (Armoracia rusticana), sarsaparilla (Smilax sp.), pelin (Artemisia sp.), salvie (Salvia sp.), şi, de asemenea, pomada vezicatorie38, cu toatele „alopate”. În scrisoarea
43 (Paşti, 1848), Sfântul Ignatie îi trimite prietenului său reţeta pentru o tinctură folosită
de el: doi funţi39 de salvie, un funt de pelin şi
doi funţi de sarsaparilla bine tocate şi moja-

37

În Scrisoarea 39 din 9 Mar. 1847 el spune: Cu bolnavii cheltuiesc foarte mult. Îi ţin aici, îi tratez şi am
angajat o infirmieră pentru ei şi pentru mine (trad.
cit. A. Iftime). Cantităţile mari de leacuri despre care
vorbeşte în scrisori trebuie să fi fost folosite nu doar
pentru tratamentul său propriu ci şi pentru cel al
pacienţilor săraci de care avea grijă.
38
Помада визикатуар - pomadă vezicatorie (Scrisoarea 39 din 9 Mar. 1847). Termenul se referă la
medicamentul clasic, pe atunci foarte popular, conţinând praf de cantaridă (Lytta vesicatoria) ce avea
un efect iritant, congestiv, ducând la vezicarea locală.
Era folosită, printre altele, la reducerea inflamării
datorate condiţiilor reumatice. Termenul „pomadă”
indică în mod clar un produs „alopat”.
39
Un funt sau o livră rusească echivalează cu circa
409,51718 grame.
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rate, la o vadră40 de vin. Nu spune absolut
nimic despre diluţie sau dinamizare. Cel mai
probabil, confuzia clasică între homeopatie şi
fitoterapie (promovată deliberat de către unii homeopaţi şi sinceră în minţile multor
profani) a dus la atribuirea practicilor homeopatice Sfântului Ignatie. Faptul că utiliza
tincturi poate să fi contribuit la aceasta, căci
tincturile sunt primul pas în obţinerea a numeroase remedii homeopate. Diferenţa semnificativă este că, după cum rezultă din scrisori, Sfântul Ignatie nu proceda ulterior la diluarea şi dinamizarea tincturilor, ci le folosea
ca atare, în cel mai pur mod „alopat”.
Sfântul Teofan Zăvorâtul a promovat, într-adevăr, homeopatia. În scrisorile saleXXIX el
descrie tratamentele homeopate pe care le-a
urmat, şi recomandă remedii homeopate altor persoane, pe baza experienţei personale
şi a informaţiei cuprinse în cărţi ale vremii. A
exprimat opinia că homeopatia ar merita să i
se înalţe un monumentXXX. Şi s-a opus, chiar,
prudenţei schimonahiei Magdalena, care considera homeopatia a fi aidoma magnetismu-

40

Ведро - vadră, unitate de volum corespunzând cu
12,299 litri.
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lui41 în privinţa recursului la puteri necurate:
Dumneavoastră socotiţi magnetismul ca fiind
lucrarea puterilor necurate. Considerând că
magnetismul este implicat în homeopatie, atunci ele aparţin aceleiaşi categorii. Aceasta
este incorect. Magnetismul nu intervine în
prepararea remediilor homeopate. Aici totul
se face pe faţă şi simplu, şi toată lumea poate vedea ce se întâmplă. Nu trebuie considerat că intervine vreo forţă ocultă, aici. Puteţi să vă trataţi cu ajutorul homeopatiei, sau
nu; dar nu gândiţi în acest mod despre

41

Termenul nu se referă la magnetism ca fenomen
fizic, ci la aşa-numitul „magnetism animal”, nume
atribuit de către F. Mesmer în secolul al XVIII-lea la
ceea ce el considera a fi o forţă naturală invizibilă,
exercitată de către fiinţele vii. Teoriile lui Mesmer şi
practicile rezultante (mesmerismul) erau foarte populare pe vremea Sfântului Teofan. Ca multe alte
sisteme ce vorbesc despre „forţe nevăzute” implicate în vindecare, mesmerismul nu are o bază ştiinţifică şi ar fi trebuit privit de către ortodocşi cu mult
mai multă precauţie, datorită conţinutului său teoretic şi practic de natură păgână. Astăzi, magnetismul este utilizat sporadic în medicina alternativă,
fără a fi recunoscut ca metodă medicală sau sistem
medical nicăieri în lume.
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eaXXXI42. Sfântul Teofan urmează, în discuţia cu
schimonahia Magdalena, printr-un comentariu despre magnetism, pe care îl consideră în
mod eronat a face uz de o energie naturală,
aşadar curată şi acceptabilă, versus spiritism,
pe care îl respinge, identificând corect, în acest caz, originile întunecate ale respectivei
practici.
Având în vedere detaliile amintite mai
sus despre magie, devine evident că perspectiva Sfântului Teofan era afectată de aceeaşi
anume naivitate, devenită larg răspândită
printre ortodocşii de astăzi, în privinţa anumitor aspecte ale interacţiunii cu duhurile
necurate. În opinia sa, ceva care „se face pe
faţă şi simplu” nu poate implica pe cel rău. La
fel de naivă este şi ideea că „toată lumea
poate vedea ce se întâmplă”, ca şi cum implicarea demonilor ar fi în ceva vizibil în acţinnile practicantului de magie. Cât despre opinia favorabilă a Sfântului Teofan asupra magnetismului, era comună în epocă şi poate fi
atribuită lipsei cunoştinţelor adecvate şi a
unei examinări mai profunde a subiectului.
Singurul lucru realmente regretabil este că
42

Urmează afirmând că magnetismul este o forţă
naturală şi că numai în anumite cazuri demonii interferă cu această putere naturală a vindecătorului.
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fireasca rezervă manifestată de alţi ortodocşi
faţă de „forţele vindecătoare nevăzute” nu a
găsit ecou la Sfântul Teofan.
Sfântul Ioan de Kronstadt. După cum astăzi singuri homeopaţii mărturisesc43, faima
43

Una din cele mai mari realizări ale homeopaţilor
ruşi a fost atragerea faimosului cleric rus, preotul
Ioan, protoiereul de Kronstadt, care a fost activ în a
face publicitate homeopatiei... Autoritatea sa era
atât de mare în toată Rusia, încât şi unii alopaţi, care
condamnau cu severitate pe clerici pentru colaborarea lor cu homeopaţii, nu au îndrăznit să-l critice pe
faţă pe Ioan (Kotok A., 2001, 4.3.4 Russian Orthodox
clergy and its homeopathic connection - how did this
phenomena spread?, în The history of homeopathy in
the Russian Empire until World War I, as compared
with other European countries and the USA: similarities and discrepancies, versiune online a tezei de
doctorat a lui A. Kotok, online la www.homeoint.
org/books4/kotok/index.htm; Aleksandr Kotok este
absolvent de Medicină „alopată” şi este şi homeopat). Totuşi, o persoană (Dr. Vladimir Klevezal) i-a criticat deschis pe Sfântul Ioan şi pe clericii pro-homeopatie, în general, pentru atitudinea lor: Cât
despre preoţi, ce nevoie au de acele granule jalnice
[ale medicinei homeopate] când au în mâini puternicele mijloace ale credinţei şi Tainelor? Cuvintele părintelui Ioan privind homeopatia nu pot fi privite ca o
recomandare a homeopatiei, căci el nu este o autoritate în domeniu, însă sufletul său curat este un frumos exemplu, pentru fiecare preot, de ceea ce se
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personală a Sfântului Ioan a fost cea care a
contribuit la cauza acestora, şi nu vreo demonstraţie convingătoare adusă de el în favoarea ortodoxiei metodei lor. Dimpotrivă,
discursurile sale legând teologia de homeopatie erau atât de ciudate, încât uneori îi speriau şi pe homeopaţi. După un asemenea discurs44 „originalitatea comparaţiei [...] a ridicat întrebarea dacă ea a fost făcută în spiritul
Ortodoxiei. Comitetul director [al Societăţii
de Homeopatie din Kiev] a făcut investigaţii
în această privinţă şi [...] unii oameni competenţi au exprimat în discuţii private opinia lor
poate atinge, prin credinţă şi prin rugăciune! (Vestnik
gomeopaticheskoi meditsiny, 1911, 5-6, pp. 133-135,
apud Kotok, A., op. cit., 4.3.5 (ii) Discussion in general
periodicals).
44
[Domnul oferă] sufletelor păcătoase exemplul Său
divino-uman şi poruncile Sale vindecătoare, aducătoare de har, în timp ce trupurile sunt tratate cu [...]
aplicarea celor asemenea asupra celor asemenea,
precum, spre exemplu, tina conţinând pământ, precum şi de viaţă dătătoarea Lui salivă a fost aplicată
pe ochii unui orb. [...]. Astfel, prieteni, în Dumnezeu-Omul vedeţi vindecarea asemănătorului prin asemănător (A 4-a Întrunire a Societăţii Adepţilor
Homeopatiei din Kiev, Kiev, 1893, nota 77, pp. 10-12,
apud Kotok A., 2001, 4.3.4 Russian Orthodox clergy
and its homeopathic connection - how did this phenomena spread?).
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că nu este nimic străin învăţăturii ortodoxe în
inspiratul discurs al părintelui Ioan Ilici Serghiev [adică Pr. Ioan de Kronstadt]”XXXII. Fără
alte comentarii.
Discursul favorit al homeopaţilor a fost
ţinut la deschiderea unei farmacii homeopate din Sankt-Petersburg (unde protoiereul
Ioan a fost atunci ales membru de onoare al
Societăţii locale de Homeopatie). Metoda
Dumneavoastră e cea mai inteligentă şi mai
de încredere. Însăşi Divina înţelepciune nu a
găsit un mijloc mai sigur de a lecui nenumăratele păcate şi boli ale umanităţii decât vindecarea similarului prin similar. Înaintea Răstignirii, morţii şi Învierii Sale, Hristos a aşezat
pentru totdeauna, pentru vindecarea eficace
a omenirii păcătoase, cea mai înaltă Taină –
împărtăşirea cu preacuratul Său Trup şi Sânge, unite cu Dumnezeirea. Aşadar, în Însuşi
Dumnezeu-Omul avem un exemplu de vindecare a asemănătorului prin asemănătorXXXIII,
a spus Sfântul Ioan.
Acest discurs este „surprinzător” prin serioasele sale probleme teologice şi logice. Împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele lui Hristos, ne unim tocmai cu ce nu suntem „asemenea”, prin fire (Dumnezeirea) şi astfel ne
vindecăm (într-un sens spiritual care poate
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eventual duce şi la efecte fizice) sub acţiunea
energiilor necreate dumnezeieşti. Vindecarea
firii omeneşti de către Hristos Dumnezeu-Omul nu are nimic de-a face cu „vindecarea”
păgână prin mijloace mimetice (simpatice).
Mai mult, homeopaţii susţin că remediile
produc simptome similare celor ale bolnavilor, pentru a-i vindeca. Rezultă că dacă vindecarea firii omeneşti de către Dumnezeu-Omul ar fi, într-adevăr, reprezentativă pentru
principiul „similia”, aşa cum îl detaliază homeopaţii, atunci împărtăşirea cu Preacuratul
Trup şi Sânge al Mântuitorului ar fi trebuit să
inducă manifestări ale patimilor, pentru a ne
vindeca de patimi. Aceasta este o blasfemie
enormă, pe care putem presupune că Sfântul
Ioan de Kronstadt n-ar fi susţinut-o niciodată
în mod conştient. Cel mai probabil că nu a reflectat suficient asupra consecinţelor formulării din discursul său. Cu toate acestea, oamenii l-au urmat cu o încredere orbească,
ne-ortodoxă. Un comentariu al unui preot-homeopat contemporan cu Sfântul Ioan
este emblematic pentru perspectiva papistaş-păgână a acelora dintre ortodocşi înclinaţi către „apelul la autoritate”: Homeopatia
întruchipează adevărul incontestabil, a spus
Părintele Ioan de Kronstadt, care întotdeau82

na a vorbit cu înţelepciune şi cu autoritate,
mai ales din amvon. De aceea, fiecare dintre
cuvintele sale reprezintă şi trebuie să reprezinte autoritatea, pentru fiecare preotXXXIV.
Din păcate, această atitudine inadecvată are
mulţi adepţi, până astăzi.
Sfântul Serafim Ciceagov, Noul Mucenic. Leonid Mihailovici (viitorul Serafim) Ciceagov a fost ofiţer de artilerie, decorat de
mai multe ori pentru curajul său în luptă.
Foarte impresionat de oamenii chinuiţi de
boli şi de răni, a fost foarte preocupat de sistemele medicale şi de cum să găsească sistemul perfect (total) care să încorporeze toată cunoaşterea medicală, pentru a uşura suferinţa oamenilor. Homeopaţii susţin că a
fost homeopat, ceea ce el neagă în mod explicit în ale sale Conversaţii pe teme medicale: Pe baza faptului că eu uneori tratez cu
medicamente fără culoare şi fără gust, şi că
mi-am exprimat deschis simpatia faţă de homeopatie, [care este] bazată pe o lege precisă şi cu totul ştiinţifică, oamenii de ştiinţă, şi
uneori şi profanii, au concluzionat că eu sunt
homeopat. Dar aceasta este incorectXXXV. Şi
explică, apoi, de ce este incorect – anume,
datorită perspectivei sale originale, integrative, asupra medicinei: După cum aritmetica,
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algebra şi geometria compun o singură ştiinţă, matematica, aşa şi alopatia, homeopatia
şi hidroterapia compun ştiinţa medicinei.
Doctorul cu pregătire exclusiv alopatică este
precum matematicianul care se pricepe la
aritmetică, dar nu are habar de algebră. A învăţa multe lucruri clădeşte educaţia şi elimină eşecul în viaţă, şi de aceea unilateralismul
e încă şi mai periculos pentru un medicXXXVI.
Aici unii ar putea fi tentaţi să concluzioneze că
L. M. Ciceagov era nu doar homeopat, ci şi homeopat. De fapt, el nu era nici alopat, nici homeopat, ci exponentul unui sistem original. În
teorie, acest sistem integra ceea ce L. M. Ciceagov a elaborat în mod personal despre cauzele bolilor şi despre alopatie şi homeopatie
(criticându-le pe ambele şi în acelaşi timp încercând să păstreze ce considera a fi bun din
amândouă). În practică, Leonid Mihailovici utiliza medicamente preparate după o metodă
proprie, diferită de cea homeopată. În Conversaţiile sale, listează folosinţele diverşilor
„agenţi” (extracte de plante sau minerale) în
alopatie, medicina populară şi homeopatie,
urmate de recomandările sale personale,
formulate în baza sistemului său original.
După L. M. Ciceagov, sănătatea ar fi condiţionată de cantitatea şi calitatea sângelui şi
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circulaţia sa corectă, de calitatea şi forţa nervilor şi a centrilor nervoşi, şi de ereditateXXXVII. O doză adecvat prescrisă de medicament acţionează în timp util şi restaurează
circulaţia, interacţionând şi cu nervii, în timp
ce una inadecvată înrăutăţeşte starea pacientuluiXXXVIII. El considera că medicamentele
au o acţiune triplă, mecanică, chimică şi „dinamică”XXXIX (singura acţiune a remediilor homeopate). Totuşi, termenul de „acţiune dinamică” nu se referă la vreo forţă spirituală a
remediilor, interferând cu forţa vitală, ci la o
presupusă interacţiune cu protoplasma45, tipică pentru medicamentele diluate. La un
moment dat, Leonid Mihailovici menţionează
termenul „forţă vitală”, dar apoi citează chiar
pe un homeopat (Dr. Yuz) pentru asimilarea
perturbării forţei vitale cu perturbarea hematopoiezei46. A mai comentat şi despre aceea
45

Vezi L. M. Ciceagov, op. cit., Беседа XXV, pp. 26-27.
Teoria protoplasmei, avansată de Max Schultze
(1861) privea celulele ca protoplasmă nucleată,
protoplasma fiind considerată baza fizică a vieţii,
materia specifică, universală, din care sunt alcătuite
organismele vii. Teoria celulară, dezvoltată ulterior,
arată contrariul, anume că unitatea elementară a
viului este celula.
46
Producţia de celule sangvine. L. M. Ciceagov, op.
cit., Беседа XXVI, p. 46.
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că triturarea (măcinarea fină) şi diluarea unui
leac îi sporeşte acestuia „puterea”. Însă, spre
deosebire de homeopaţi, el înţelege prin
„putere” rapiditatea cu care medicamentul
interacţionează cu organismul (prin pătrunderea în circulaţia sangvină şi influenţarea acesteiaXL), ducând la îmbunătăţirea stării bolnavului. În această perspectivă, el considera
remediile diluate ca fiind mai eficiente, deoarece ele ar trebui să pătrundă mai repede în
circulaţie şi să o influenţeze mai repede decât dozele mari de substanţeXLI. Considera
principiul similia ca o lege a naturii „indisolubil legată de uzul dozelor mici şi de proprietăţile substanţelor înseşi”XLII (şi trebuie amintit
aici că pentru el o doză de 0,05 g de fier nu
era „alopată”!47), comentând, de asemenea,
că Hipocrate a fost primul care a observat că
unele medicamente ar confirma perspectiva
alopată, iar altele pe cea homeopată, în funcţie de proprietăţile lor intrinseci, (co-)existenţa ambelor legi (contraria, vindecarea prin cele opuse, şi similia, vindecarea prin cele ase47

Comentează că unii medici contemporani cu el
prescriau o doză medie zilnică de 0,05 g fier alimentar pentru anemici şi că o asemenea doză nu poate fi
considerată alopatică (vezi L. M. Ciceagov, op. cit.,
Беседа XXVI, p. 45).
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menea) fiind, după L. M. Ciceagov, dincolo de
orice îndoialăXLIII.
Despre prepararea medicamentelor, el
scrie: Caracteristica distinctivă a medicamentelor mele constă în împărţirea lor în mai
multe „tării” sau „grade”, stabilind pentru
fiecare agent o anumită dozare. Tăria tincturii se stabileşte din experienţă, şi astfel se
prepară tăria principală a medicamentului,
servind drept doza cunoscută a agentului;
pentru necesităţile mele, subdivizez mai departe această tărie principală în grade, pe
mai departe, sau în părţiXLIV. Nimic despre sucusionare. În secţiunea despre „medicamente
specifice” a cărţii sale (Conversaţiile XXIX XXXVII) descrie metoda de preparare pentru
fiecare dintre leacuri şi iarăşi nu se aminteşte
despre sucusionare, ci doar despre prepararea tincturilor prin adăugarea unor cantităţi
specifice de „agent” în alcool de 95° şi mai
apoi diluarea lor în alcool sau apă, înainte de
ingerare (pentru uz intern) sau aplicare (pentru uz extern). Diluţiile erau joase48 şi
48

L. M. Ciceagov a fost acuzat că prescrie apă chioară
bolnavilor, căci analiza chimică a leacurilor sale nu
indica prezenţa substanţelor dizolvate, cel mai probabil datorită sensibilităţii reduse şi lipsei de specificitate a metodelor de atunci (după cum a obiectat el în-
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non-hahnemanniene (non-centezimale) sau
de altă scală homeopată. Se menţionează,
ocazional, uzul unor tincturi (adică utilizarea
de materia medica ne-sucusionată) „de la
farmacia homeopată” servind, iarăşi, la prepararea medicamentelor după metodele proprii, nu după cele homeopate. Este important
de subliniat şi că el critica atât experimentarea „alopată” pe animale cât şi proving-ul
homeopat şi îşi testa medicamentele doar pe
bolnavi (direct pe pacienţi)XLV. De asemenea,
respingea uzul a orice substanţă toxică şi folosea doar plante (mai ales lemnoase) şi câteva minerale, pentru a-şi prepara leacurileXLVI.
Pe scurt, L. M. Ciceagov (viitorul Sfânt
Serafim) avea o înţelegere personală, trecând prin propriile sale idei, atât a alopatiei
cât şi a homeopatiei. În pofida motivaţiilor
sale nobile şi a eforturilor depuse, cunoştinţele ştiinţifice ale lui Leonid Mihailovici fiind
în multe privinţe depăşite sau anecdotice, s-a
ajuns la un sistem generalmente neştiinţific,
ce nu poate substitui medicina academică,
după cum comentează Asociaţia Medicilor
Creştini Ortodocşi din ViniţaXLVII şi, în mod insuşi – vezi Ciceagov L. M., op. cit, Vol. 1, Беседа XXIII,
pp. 676-677).
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dependent, am observat şi noi. În anumite
cazuri el poate să fi avut succes, deoarece
cantităţile de extracte de plante pe care le-a
administrat Leonid Mihailovici au ajuns în
timp să fie semnificative şi – de ce nu? – datorită efectului placebo sau caracterului autolimitant al bolii tratate. Este, însă, esenţial
de observat că sistemul original al lui L. M.
Ciceagov a fost produsul ignoranţei ştiinţifice
(în parte comună epocii), şi nu al gândirii păgâne şi eretice. A-l prezenta pe L. M. Ciceagov, actualmente Sfântul Serafim Ciceagov,
în modul în care o fac astăzi homeopaţii este
necinstit, abuziv şi lipsit de respect.
Considerăm că ar fi utilă şi o scurtă examinare a contextului istoric de atunciXLVIII. A
cunoaşte mai mult despre mediul social şi
eclezial al epocii ne poate ajuta să înţelegem
de ce viitorii sfinţi au adoptat poziţiile amintite mai sus.
Primii homeopaţi din Rusia au fost occidentali, mai ales medici germani. Se pare că
practicanţii timpurii foloseau metode care nu
erau întocmai homeopate, ci mai degrabă
„semi-homeopate” – tincturi nediluate prescrise după principiul similitudinii. Puţin câte
puţin, noile idei s-au răspândit şi au ocazionat tot mai multe „convertiri” printre medici
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şi printre profani (inclusiv membri ai familiei
imperiale şi ai clerului), impresionaţi de rezultate. Trebuie subliniat acest aspect al convingerii bazate pe efectele vizibile ale homeopatieiXLIX. Nu coerenţa sistemului i-a cucerit
pe oameni, ci în principal rezultatele vizibile
„pozitive”. De asemenea, trebuie subliniat că
ocazional „convertiţii” din rândul figurilor publice aflate în diverse poziţii cheie şi-au folosit influenţa personală în favoarea homeopatiei.
Un moment esenţial în istoria homeopatiei în Rusia este cel al marilor epidemii de
holeră care au survenit în secolul al XIX-lea şi
au reprezentat un factor destabilizator serios
pentru Imperiul Rus. „Alopaţii” de atunci
erau neputincioşi în faţa bolii, iar eforturile
lor chiar înrăutăţeau situaţia prin recomandări inadecvate, precum folosirea sângerărilor sau purgativelor la pacienţii bolnavi de
holeră. În aceste circumstanţe disperate, oamenii au încercat să găsească scăpare în alte
metode. Remediile homeopate erau distribuite de către moşieri ţăranilor, şi, de asemenea, şi în spitale. Datele privind epidemiile şi
rezultatele obţinute în tratamentul holerei
au fost subiectul unor statistici la nivel naţional. Unul dintre statisticieni, care ocupa şi
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poziţia de inspector districtual peste spitalele
pentru holerici, Semion Nikolaievici Korsakov, s-a „convertit” la homeopatie. El şi-a
inventat metoda proprie de diluţie, şi i-a tratat pe toţi cei din jurul lui cu remedii homeopate. Unchiul său, amiralul Nikolai Semionovici Mordvinov, a fost membru al Consiliului de Stat şi cel care a centralizat statisticile care arătau succesul tratamentului homeopatic aplicat de către amatori împotriva
holerei. N. S. Mordvinov a fost autorul primei
broşuri despre homeopatie publicată în Rusia
(1831).
Au apărut iniţiative private cu scopul de
a informa statul despre beneficiile sociale şi
economice ale tratamentelor homeopate.
Consiliul Medical a fost nevoit să elaboreze o
decizie (1831, publicată în 1832) iar aceasta a
fost împotriva homeopatiei, considerată o
„speculaţie” incapabilă să facă faţă bolilor
periculoase. S-au făcut presiuni pentru ca forul cu puterea finală de decizie, Consiliul de
Stat, să interzică homeopatia prin lege. Totuşi, datorită eforturilor amiralului Mordvinov, ale ministrului Educaţiei, contele A. N.
Goliţân, şi ale controlorului de stat A. Hitrovo
(şi probabil sub influenţa ţarului Nicolae I),
Consiliul de Stat a emis în 1833 o lege per91

miţând practicarea homeopatiei în anumite
condiţii (doar de către medici şi farmacişti
licenţiaţi, şi cu obligaţia de a prezenta rapoarte lunare către autorităţile medicale oficiale). Unii medici au încercat să aplice homeopatia în spitalele de stat. Prima revistă
de homeopatie şi primul spital homeopat au
fost înfiinţate în anii ‘60 şi apoi au fost închise din motive financiare. S-au înfiinţat societăţi de homeopatie şi spitale homeopate.
Acestea au persistat sau au pierit, după capriciile mijloacelor financiare şi ale ambiţiilor
omeneşti. În 1882, Consiliul Medical a emis
din nou o decizie negativă, privind o propunere de a trata difteria la copii prin mijloace
homeopate. Opinia prevalentă în mediul medicilor a fost ostilă în mod constant faţă de
homeopaţi49, considerând homeopatia „negare a ştiinţei”, „şarlatanie”, „propagarea ignoranţei” (expresii apărute în influentul periodic
medical Vraci - „Medicul”). Medicii homeopaţi
erau daţi afară din asociaţiile alopate şi Asociaţia Pirogov, cea mai mare asociaţie medicală din Rusia, a condamnat homeopatia ca
vrăjitorie (1904).

49

Se pare că în regiunea baltică acest conflict a fost
mai puţin acut.

92

Societatea rusă suferea de contradicţii
de fond în ce priveşte practica medicală –
medici calificaţi rămâneau neangajaţi de către stat (şi, cu puţine excepţii, aveau slabe
şanse să poată trăi exclusiv din practica privată), în vreme ce numărul medicilor era insuficient, mai ales în mediul rural. Descentralizarea administraţiei (instituirea sistemului
zemstvelor50) a dus la unele progrese, dar nu
a putut rezolva situaţia, căci salariile oferite
de zemstve nu erau atractive pentru medici,
iar pretenţiile de castă ale medicilor şi comportamentul lor arogant nu erau agreate de
către zemstve. Oamenii recurgeau la felceri,
la bătrânii care practicau medicina tradiţională şi, în general, la oricine era dispus să
ofere îngrijire medicală. „Homeopaţii erau
martorii acestor probleme de la nivelul zemstvelor şi le foloseau în propaganda lor.”L Societăţile de homeopatie şi homeopaţii publicau cărţi şi broşuri propagandistice, dintre
care vom da doar un singur exemplu - în
1866, Nicholas Grech şi Vasili Deriker au publicat Despre metodele de a apăra sănătatea
publică. Opinia unui străin propusă către au50

O formă de guvernare locală adoptată în întregul
Imperiul Rus în vremea ţarului Alexandru al II-lea
(1855-1881).
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torităţile şi adunările de zemstvă, încercând
să convingă zemstvele să adopte homeopatia, ca fiind sigură, ieftină şi accesibilă oamenilor educaţi, dar fără pregătire medicală.
Însă, „Ei [homeopaţii] înaintau propuneri,
idei etc., fără să spună în ce fel se pot realiza
acestea. […] În fapt, nu aveau nimic concret
de propus către zemstve, mai degrabă ofereau idei pur teoretice, fără vreo bază practică”LI. În pofida acestui fapt şi a opoziţiei
puternice din partea autorităţilor medicale
de stat, câteva zemstve şi-au manifestat interesul pentru a introduce în mod experimental homeopatia în sistemul lor de îngrijiri medicale. Rezultatul a fost… nul, căci „de cum
discuţia a trecut din domeniul propagandei în
cel al crudei realităţi, homeopaţii ruşi şi-au
dovedit incapacitatea de a furniza zemstvelor
medici homeopaţi, sau profesori de homeopatie... Homeopaţii s-au dovedit buni la discuţii, dar absolut neputincioşi în viaţa practică”LII. Totuşi, homeopatia s-a răspândit, datorită moşierilor, cadrelor didactice şi clericilor care i-au devenit adepţi.
Relaţia dintre homeopatie şi Biserică este subsidiară contextului general. În a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, clerul a crescut în număr, dar a beneficiat de o educaţie
94

teologică mai săracă, datorită unei politici de
stat ce ţintea către o „simplificare” a Bisericii.
Totuşi, clerul a urmat tendinţele generale ale
societăţii, anume efervescenţa către cunoaştere, aşa încât preoţii erau adeseori istorici,
etnografi şi tămăduitori amatori. Tămăduitul
contribuia la subzistenţa lor, căci statul nu le
dădea niciun fel de salarii, şi era parte din
tradiţia de a îngriji de enoriaşii care le erau,
adesea, foarte apropiaţi. Spre deosebire de
alopatie, homeopatia era percepută ca accesibilă oricărei persoane educate. De asemenea, medicii nu agreau deloc ca amatorii să
intervină în monopolul lor asupra îngrijirii
medicale, aşa încât rar admiteau că preoţii şi
alţi intelectuali ar putea fi utili, şi la fel de rar
colaborau cu ei. Dimpotrivă, homeopaţii insistau mereu ca preoţii să continue să furnizeze servicii medicale, şi publicau literatură
homeopatică pentru preoţi51, măgulire care a
51

De ex., broşura lui Vasili Deriker Către preoţi şi toţi
oamenii educaţi despre tratamentul casnic în popor,
republicată de patru ori, care afirma că Deoarece medicamentele alopate pot fi foarte periculoase în mâinile profanilor, cel mai adecvat tratament ar trebui să
fie cel homeopat (apud Kotok A., op. cit., 4.2.2 Russian Orthodox clergy in the reformed Russia) şi că un
asemenea tratament „nu comporta decât riscul unei
nevinovate pierderi de timp pentru pacient, în vreme
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funcţionat şi a reuşit, împreună cu celelalte
motive expuse mai sus, să atragă clerul către
homeopatie.
Au apărut „convertiri” bazate pe experienţa directă cu homeopatia şi printre clerici, unii dintre cei convertiţi ocupând poziţii
influente. De exemplu, arhimandritul Veniamin din Irkuţk (care a devenit şi membru într-o societate de homeopatie) şi-a convins
arhiepiscopul să îşi echipeze misionarii cu
truse homeopate şi cu literatură homeopată.
Talentele lor i-au impresionat pe lamaşii (clericii budişti) care practicau medicina şi au dus
la convertirea (la Ortodoxie) a multor localnici, aşa încât în 1871 Comitetul Societăţii de
Misiune Ortodoxă recunoştea rolul homeopatiei „în favoarea creştinismului”.
Alopaţii comentau adeseori, în termeni
amari, despre rolul intelectualilor „convertiţi” în propagarea homeopatiei: Totuşi, cu
adevărat orice este posibil, având în vedere
că homeopatia este susţinută pe de o parte
de persoane sus-puse, iar pe de alta de preoţi
şi cadrele didactice. În timp ce ar trebui să
răspândească lumină şi cunoaştere, ei [preo-

ce se duce, de altfel, lipsă de medici” (Kotok A.,
ibidem).
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ţii şi cadrele didactice], dimpotrivă, propagă
întunericul şi ignoranţaLIII.
În anumite perioade ale secolului al
XIX-lea, în programa învăţământului teologic
s-au introdus noţiuni medicale de bază, iniţiativă ce n-a fost agreată nici de către Biserică şi de către viitorii preoţi (căci necesita împărţirea atenţiei şi a eforturilor) şi nici de către medicii cu pregătire academică. Statul a
solicitat ca discipline non-spirituale, precum
agronomia sau medicina, să fie reintroduse
în programe pe vremea procurorului-şef52
Konstantin Petrovici Pobedonosţev, un om
de stat conservator ce ţintea să reîntărească
legătura dintre Biserică şi stat. Însă, medicina
„alopată” era privită în cercurile conservatoare ţariste ca domeniul ateismului şi liberalismului, o pepinieră de oameni cu idei radicale şi critice faţă de stat şi Biserică. Homeopaţii, în schimb, au adoptat o atitudine
cu totul diferită, de concesii faţă de stat şi
autorităţile ecleziale, ceea ce a orientat preferinţele oficiale către eiLIV. În 1890, publica52

„Procurorul-şef” (în rusă: „обер-прокурор”) era
un membru al cabinetului ţarului şi capul laic al
Sfântului Sinod. K. P. Pobedonosţev a fost unul
dintre cei mai faimoşi procurori-şefi, prin puterea şi
influenţa exercitate.
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ţia oficială Ţerkovnâie vedomosti (la care toate parohiile erau obligate să se aboneze) a
emis ca supliment o broşură despre homeopatie, cu aprobarea procurorului-şef. Rezultatul a fost că încă şi mai mulţi preoţi au devenit homeopaţi. Trebuie adăugat că editorii
principalelor publicaţii ale Bisericii (Ţerkovnâie vedomosti – Gazeta Bisericească; Kievskie eparhialnâie vedomosti – Gazeta Eparhiei de Kiev) erau adepţi ai homeopatiei. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a plănuit
timp de mai mulţi ani predarea bazelor homeopatiei în seminariile teologice, dar aceste
planuri nu s-au materializat (cu excepţia unor
conferinţe susţinute la seminarul din Odesa).
Ar fi fost, oricum, imposibil, deoarece majoritatea homeopaţilor nu erau medici (cerinţă
necesară pentru predarea de materii cu conţinut medical)53.
În rezumat, atitudinea pro-homeopatie a
Bisericii în Rusia pre-revoluţionară poate fi
considerată consecinţa unui complex de factori, de la grija sinceră pentru popor a clerului
la incultura ştiinţifică şi teologică, naivitatea
53

Kotok A., op. cit., ibidem. Kotok îşi susţine afirmaţiile cu documente de epocă. Totuşi, alţi autori
pretind că homeopatia s-ar fi predat în seminarii
(Ilin, А., op. cit.).
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şi încrederea oarbă, ne-evanghelică, manifestate de o parte din cler şi popor. Din păcate,
aceiaşi demoni care prigoneau Rusia de secol
XIX îi prigonesc şi astăzi pe ortodocşi, cu şi
mai multă forţă şi cu mai mult succes, în contextul unei epoci orientate spre postmodernism, relativism şi new-age. Se pot vedea din
nou atât promovarea nesăbuită a terapiilor
„alternative” cât şi supunerea oarbă, ne-evanghelică, faţă de diverse autorităţi, fără a examina mai întâi cât de coerente sunt asemenea propuneri cu învăţătura cea veşnică a
Bisericii.
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Remediile şi influenţa duhurilor rele
Unul dintre efectele cunoscute ale anumitor substanţe este sensibilizarea minţii faţă de lumea duhurilor, datorită proprietăţii
lor de a induce schimbări în trup ce se reflectă în suflet, în baza unităţii între suflet şi
trup54. Este clar, însă, că în cazul remediilor
nu poate fi vorba despre o acţiune de tipul
celei a diverselor substanţe intoxicante (alcool, droguri ş.a.) care afectează trupul prin
mecanisme materiale, de interacţiune moleculară, alterările induse reflectându-se asupra sufletului în virtutea unităţii dintre acesta
şi trup. Reamintim că în remedii nu există altfel de molecule decât cele de apă/alcool55/lactoză. Parcurgând, însă, diverse repertoare56 homeopate, se poate constata că
majoritatea remediilor probate dau „simptome” caracteristice pentru influenţa duhurilor necurate. Materia „dinamizată” stâr54

Psihotropele sunt folosite în mod deliberat pentru
inducerea acestei sensibilităţi în cadrul şedinţelor
de transă, în diverse culturi păgâne.
55
În cantitate prea mică pentru a putea afecta psihicul persoanei.
56
Aici, lucrări care prezintă proprietăţile şi utilizările
remediilor.
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neşte patimile şi face omul vulnerabil la atacuri demonice directe, toate bolile spirituale
cunoscute Bisericii57 ajungând să fie legate
de remedii. Vom da, aici, doar câteva exemple, cititorul curios putând consulta, suplimentar, diverse materia medica online sau
cărţi de homeopatie. Astfel:
Probantul remediului Natrium muriaticum (obţinut din banala clorură de sodiu, sare de bucătărie), respectiv pacientul căruia „i
se potriveşte” remediul, este „deprimat, mai
ales în bolile cronice [frica], consolarea îi agravează starea [trufia]. Iritabil [trufia, mânia], pasionat de amănunte. Stângaci, repezit. Vrea să fie singur pentru a plânge [de57

Pentru clasificarea acestora, cauze şi metode duhovniceşti de combatere, vezi Larchet, J. C., Terapeutica bolilor mintale, Cap. 4. Nebunia de origine spirituală, trad. M. Bojin, Ed. Sophia, Bucureşti, 2008, respectiv Larchet, J. C., Terapeutica bolilor spirituale,
trad. M. Bojin, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001, mai ales
Partea a II-a: Descrierea, manifestările şi felul în care
se produc bolile spirituale. Patimile. Larchet enumeră
filautia (iubirea egoistă de sine), gastrimarghia (lăcomia), desfrânarea, arghirofilia (patima iubirii de avuţie), tristeţea, akedia (patimă complexă, având, printre trăsături, nemulţumirea nedefinită, amorţeala,
îngreunarea sufletului ş.a.), mânia, frica, chenodoxia
(slava deşartă, vanitatea), mândria.
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presia şi trufia]. Râde şi plânge”LV. Remediul
Acidum nitricum se asociază cu teama de
boală şi de moarte, egoism, suspiciune, nefericire, nemulţumire, pesimism, depresie, iritabilitate, persoana este ranchiunoasă, răzbunătoare, încăpăţânată, răuvoitoare, nu o
mişcă scuzele altora, suferă de disperare cronică, sare din somn, înspăimântată, atunci
când adoarme. Acestea sunt manifestări clare ale patimilor fricii şi trufiei, precum şi ale
lucrării directe a demonilor.
Se remarcă faptul că spaimele în somn
apar şi în tabloul altor remedii homeopate
(Arsenicum album, Belladona, Borax, China
officinalis sau Chincona etc). Remediul Alumina dă impulsul de a răni sau omorî, precum şi
pulsiuni sinucigaşe. Pulsiunile (sin)ucigaşe
sunt asociate şi cu alte remedii (Arsenicum
album, Arsenicum iodatum, Aurum metallicum, Capsicum annum, Hepar sulphur etc.).
Remediul Sepia se asociază cu tristeţe profundă, plâns, indiferenţă faţă de cei dragi,
manifestări de ciudă şi atitudini critice faţă
de ceilalţi (efecte ale trufiei), lipsa bucuriei
de viaţă, amorţeala emoţiilor şi a minţii (manifestări ale akediei, binecunoscută în patologia duhovnicească), aversiune faţă de familie
şi prieteni, însoţită de teama de a fi singur(ă),
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mânie şi iritabilitate uşor de stârnit, teama
de fantome, nebunie, sărăcie (adică, o serie
întreagă de angoase de origine pătimaşă
şi/sau demonică nemijlocită). Remediul este
recomandat, printre altele, împotriva geloziei, o altă manifestare disfuncţională, spiritualiceşteLVI.
Annacardium orientale este asociat cu
impulsul irezistibil de a înjura şi blestema, halucinaţii vizuale şi auditive. Remediul Lycopodium se asociază cu manifestări precum teama de singurătate şi de a fi singur în casă, dar
şi, paradoxal, oroare de oameni şi de orice
interacţiune, epuizare sexuală, laşitate, teamă de responsabilitate, teamă de întuneric,
de stafii; persoanele în cauză tind să aibă
aventuri de o noapte. Există şi alte remedii
asociate cu patima desfrânării (împreună cu
alte probleme duhovniceşti): Ambra grisea
(nimfomanie), Apis mellifica (manie sexuală,
dar şi furie, teamă, vexare, precum şi opusul
lor, apatia; spaime în somn) ş.a.
Remediul Bromium (dar şi alte remedii)
este asociat cu senzaţia că cineva se află în
spatele persoanei şi că, dacă aceasta se întoarce, îl va vedea pe acel „cineva” acolo.
Un alt simptom ciudat indus şi „tratabil”
de către remedii este insomnia cu oră fixă
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(faptul că oamenii pot fi sâcâiţi de demoni,
mereu la aceeaşi oră, este cunoscut Bisericii).
Spre exemplu, pacientul care nu poate dormi
după ora trei dimineaţa se tratează cu Nux
vomica, după unii şi cu Kali carbonicum. Tabloul „simptomelor” cel puţin ciudate asociate remediilor culminează cu accesele de furie
însoţite de plâns, lătrat şi urlat (remediul
Cantharis vesicatoria), amintind în mod izbitor de manifestările persoanelor chinuite de
demoni.
Un alt fapt ciudat este afectarea stării de
conştienţă a pacienţilor trataţi cu remedii. La
aceştia se pot sesiza: (...) alterarea percepţiei
temporale, sărăcia limbajului, amnezia selectivă, lipsa conştiinţei de sine, caracterul holist
al ameliorării58 şi dezvoltarea de boli acute,
toate în răspuns la un tratament homeopat
de succes.LVII Ei nu-şi amintesc precis când
le-au dispărut simptomele, descriu cu greutate schimbările petrecute în organismul lor în
timpul tratamentului, nu-şi amintesc să fi a58

Holismul, în general, insistă asupra sistemelor,
văzute ca un întreg, şi nu asupra componentelor distincte, individuale. Perspectiva holistă asupra sănătăţii ia în consideraţie, pe lângă biologia fiinţei
umane, trăsăturile şi nevoile sale psihice, spirituale şi
sociale.

104

vut unele dintre simptomele pe care le-au raportat anterior, chiar protestează când li se
citesc fişele în care s-au consemnat aceste
simptome şi, în general, deşi percep dispariţia simptomelor, o pun pe seama unor modificări petrecute în mediul lor de viaţă. Aceşti
pacienţi se comportă de parcă nu au fost niciodată bolnavi, aşa încât nici nu simt nevoia
să mulţumească homeopatului pentru tratament. Alterarea capacităţii pacientului de observare a sinelui şi realităţii imediate este atribuită restaurării „rapide, blânde şi permanente”, de către remediu, a stării de sănătate
(ceea ce constituie un ideal hahnemannian)59.
*
*
*
S-a observat, din cele de mai sus, că homeopatia, una dintre metodele de tratament
alternativ/complementar în vogă la ora actuală, nu este o ştiinţă, ci o credinţă păgână, al
cărei aspect practic este vrăjitoresc (magie
simpatică). Aşadar, practicarea homeopatiei, ca şi recursul la tratamentele homeopate, sunt incompatibile cu condiţia de creştin
ortodox.
59

Idem, trad. cit. O. Iftime.
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Iar aici mai trebuie subliniat și faptul că și
dacă homeopatia ar fi acţionat nu doar magic, ci şi în baza unor cauzalităţi dovedite a ţine de lumea materială (ceea ce nu este cazul,
după cum s-a arătat în secţiunea Homeopatia
şi ştiinţa), aspectele de magie simpatică încă
ar fi fost suficiente și determinante pentru
respingerea ei de către ortodocşi.
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