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“In their purest forms, Acupuncture, Homeopaty, Ayurveda etc,they are all forms
of energy medicine that work to restore the balance which, in reality,is what
medicine was originally all about”

In esenta HOMEOPATIA este medicina vibrationala si aceasta medicina este foarte
potenta. Eficienta medicamentelor homeopatice a fost verificata de milioane de
medici si de practicanti ai homeopatiei si de pacientii care s-au tratat cu acest tip de
medicina integrativa de mai bine de 200 de ani. Principala critică adusă de lumea
medicală homeopatiei este reprezentată de faptul că diluţiile homeopate nu mai
conţin practic nici o moleculă de substanţă activă, situându-se, marea lor majoritate,
sub numărul lui Avogadro (reprezinta numarul de molecule dintr-un kilomol de
substanta).
Medicina Homeopata se bazeaza pe extracte ne-toxice de plante, minerale sau
extracte animale pentru a promova vindecarea biologica si fiziologica si nu pe
supresia simptomatica promovata de medicina alopata actuala. Homeopatia
stimuleaza corpul si mintea la toate nivelele pentru promovarea autovindecarii si a
reechilibrarii energetice si functionale. Eficacitatea Homeopatiei nu se bazeaza pe
experimente efectuate asupra animalelor, care, in esenta, nu au relevanta la om iar
prescrierea medicamentelor este bazata pe observatia rationala si sistemica a
efectelor medicamentelor homeopate asupra persoanelor sanatoase si a celor
bolnave.
Procesul farmacologic homeopat extrage energia si informatia din substante
materiale. Remediile sunt potentate devenind progresiv o forta subtila energetica
capabila de vindecarea in profunzime. Toate substantele poseda un “pattern”
vibrational specific. Remediile homeopate sunt diluţii dinamizate din tincturi mamă,
cu originea în cele trei regnuri: vegetal, mineral si animal.
Hahnemann a considerat că apa şi alcoolul 70% sunt substanţe inerte şi le-a folosit
pentru diluarea remediilor pornind de la tincturile mamă (concentraţia iniţială), in
schimb cercetatorul francez Jean Benveniste afirma că moleculele de apă în care sunt
diluate tincturile mamă preiau informaţia şi energia substanţei cu care au venit în
contact. In curs, se desfasoara studii clinice multicentrice, care incearca sa
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demonstreze validitatea medicinii si medicamentelor homeopatice, utilizand
resursele medicinii bazate pe dovezi.
Apa, cel mai raspandit element de pe Terra, prezinta proprietati unice datorita
structurii si inter-reactiilor sale moleculare. Apa este o componenta esentiala a
structurilor vii. Structura apei este mult mai importanta decat compozitia sa chimica.
Apa obisnuita are o structura pentagonala care nu ii permite sa treaca cu usurinta in
mediul intracelular. Se considera ca apa structurata este compusa din sase molecule
de apa dispuse sub forma hexagonala, la fel ca si dispunerea membranelor celulare,
care lasa cu usurinta sa treaca in celula acest tip de apa.
Organizmele vii si in special fiinta umana sunt sisteme complexe, deschise, cu autoorganizare care schimba continuu substanta, energie si informatie cu mediul
inconjurator, fiind clasificate ca structuri disipative. S-a demonstrat experimental ca
apa este de asemenea un sistem cu auto-organizare, in care influente externe
determina modificari structural-functionale care pot fi stabile in timp. Aceasta
semnifica ca apa isi aminteste influentele fizice sau chimice la care este supusa,
fenomen definit ca “memoria apei”. S-a demonstrat ca numai cateva molecule dintro anumita substanta pot schimba semnificativ structura clusterilor de apa. Principiile
si practica Homeopatiei demonstreaza acest lucru. Apa structurata poate inmagazina
frecventele de biorezonanta ale unui anumit remediu, iar acestea pot actiona asupra
biocampului uman provocand efecte manifeste atat energetice, cat si informationale,
dar mai ales clinice, precum studii internationale complexe o demonstreaza.
Medicina Holistica, din care face parte si Homeopatia, poate fi descrisa in prezent
numai din punct de vedere al Fizicii Holistice si al Tehnicilor aplicabile in Medicina
Complementara, Alternativa si Integrativa.
Pe baza ultimilor cercetari, se pare ca homeopatia poate fi explicata prin Teoria
Quantica a Fenomenelor Cooperative la Punctele de Instabilitate Critica, departe
de echilibrul termodinamic.
Homeopatia stimuleaza corpul si mintea la toate nivelele pentru promovarea
autovindecarii si a reechilibrarii energetice si functionale.
Medicamentele Homeopate au asupra organismului un efect entropic care aduce o
informatie noua, ce modifica fluxul de bio-mesaje, optimizand dinamica energetica
si schimburile informationale.
De exemplu, actiunea unei bacterii asupra organismului se comporta initial, ca
actiunea unui program de virusare a sistemului informational organic, care
injecteaza entropie sub forma de vibratii disarmonice, scazand coerenta organica si
determinand scaderea capacitatii de aparare informationala si cresterea haosului,
2

care subsecvent determina scaderea capacitatii de aparare biologica, fizico-chimica
a organismului.
Este posibil ca medicamentele homeopate sa intervina la acest nivel prin cresterea
fluxului bio-informational, cresterea vibratiilor armonice si cresterea capacitatii de
aparare informationala a organismului uman – similar cu actiunea actiunea unui
program antivirus.
Homeopatia este o medicina energetica. Efectele informationale, energetice si
biologice produse de catre Medicamentele Homeopate sunt net diferite privind
ordinul de marime, intensitatea si de pattern energetic fata de cele produse de catre
Placebo.
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