
HOMEOPATHIE 
 
Het principe 
 
Veronderstel dat u last van hoofdpijn heeft en de arts, die u daarover raadpleegt, een 
recept voorschrijft. De apotheker leest het recept, neemt één aspirientje van 0,5 gram, 
stampt dit fijn en verwrijft het poeder samen met suiker in de verhouding 1 deel poeder op 
9 delen suiker.  Het verkregen mengsel verwrijft hij opnieuw met 9x zoveel suiker. 
Vervolgens herhaalt hij deze handelswijze, die potentiëren wordt genoemd nog een keer. 
Uit een tablet heeft hij op deze manier 500 gram poeder bereid, waarvan hij 36000 
korreltjes maakt. Hij doet deze in potjes en zet er Aspirine D3 op.  Hij geeft u de potjes mee 
en zegt dat u elke dag 3 keer 12 korreltjes moet innemen. Als u dit dagelijks herhaalt, hebt 
u na ongeveer drie jaar het ene aspirientje op. 
 
De apotheker had de 500 gram poeder nog een keer kunnen verwrijven met 9x zoveel 
suiker. Hij had daar 10x zoveel korreltjes Aspirine D4 van kunnen maken, en dan had u er 
bijna 30 jaar lang genoeg aan gehad.  Bovendien zou de arts u in dat geval gezegd 
hebben, dat hij een veel krachtiger werkend middel gegeven had. 
Het klinkt misschien wat onwaarschijnlijk, maar toch is dit de essentie van de 
homeopathische werkwijze. 
Beide gevallen zijn voor homeopathische begrippen zeer laag gepotentieerde middelen.  
Er worden veel hogere potentiëringen toegepast, bijvoorbeeld D11 of zelfs D200. 
Bij D11 zou het ene aspirientje ruimschoots voldoende zijn voor de hele Nederlandse 
bevolking gedurende 30 jaar. 
Bij D200 is het aspirientje zo verdeeld, dat het voor menselijke begrippen niet meer voor te 
stellen is. Sterker nog, er zijn helemaal geen moleculen meer om te verdelen. 
De homeopaat stoort zich hier niet aan. Het gaat hem ook niet om de stoffelijke 
aanwezigheid, maar om de kosmische kracht die vrijgemaakt moet worden. Door de 
steeds verder gaande trapsgewijze verdunning, die potentiëren wordt genoemd wordt deze 
kosmische kracht in het medicijn gebracht. Deze oerkracht, een soort trillingen, moet 
opnieuw harmonie brengen in het zieke orgaan. Het homeopathische geneesmiddel is 
alleen maar een middel om in contact te komen met deze hogere machten. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Waardoor treedt genezing op bij homeopathie?. 
 
Ongetwijfeld worden door homeopatische middelen succes geboekt. De vraag is, waardoor 
de genezing veroorzaakt wordt.  Mogelijke verklaringen zijn: 
1. Door het middel; 
2. Door de begeleidende maatregelen; niet meer roken, rust enz.; 
3. Door het geloof in de natuurarts of zijn middelen; 
4. Door de verborgen (= occulte) kosmische kracht van het medicijn. 
We kunnen hierbij de volgende opmerkingen maken: 
 
ad 1 
Zoals blijkt uit het voorbeeld van het aspirientje, kan men moeilijk spreken van een 
medicijn als het in bijvoorbeeld triljarden deeltjes verdeeld is. Dit wordt door verschillende 
homeopaten ook zo gesteld.  Het gaat hun niet om de stoffelijke aanwezigheid van het 
geneesmiddel, maar om de kracht die er door potentiëring is ingebracht. 



 
ad2 
Het is bekend dat vele lichamelijke klachten voorkomen door verkeerde leefwijzen, 
bijvoorbeeld roken, te weinig rust, genotmiddelen, verkeerde voeding enz. (zie blz. 9 
moderne geneeswijze). 
Omgekeerd kunnen gezonde leefwijze en rust leiden tot genezing van ziekte. 
 
ad3 
Lichamelijke ziekten kunnen optreden door psychische invloeden.  Denkt u maar aan 
buikpijn bij schrik of angst. 
Psychische factoren kunnen ook leiden tot genezing van ziekte.  Daarbij kan de 
persoon van de arts een belangrijke rol spelen.  Door het vertrouwen dat men in de arts 
of zijn middelen stelt keert er een innerlijke rust weer, waardoor het genezingsproces 
kan beginnen.  Het zal duidelijk zijn dat een christen nooit zijn innerlijke rust van een 
mens moet verwachten.  Hij mag tot de Heiland komen die als enige werkelijke rust en 
vrede geeft (Matt. 11 : 28-30). 
 
ad4 
De kosmische kracht van de geneesmiddelen wordt bijvoorbeeld gemeten door bio-
indicatoren.  Dat is een ander woord voor wichelroede of pendel, dit zijn instrumenten 
waarmee men occulte krachtbronnen aantoont.  Bijvoorbeeld een waterbron met behulp 
van een wilgentak, die gaat bewegen, of een ring aan een draadje om iets aan te wijzen.  
Over het wichelen lezen we in de Bijbel: 
Er zal ondee u geen wichelaar aangetroffen worden.  Want ieder die deze dingen doet is 
de Here een gruwel. (Deut. 18: 10-12; Hos. 4: 12).  Als we een geneesmiddel gebruiken 
dat zijn kracht ontleent aan de kosmos dan bewijzen we daarmee eer aan de 
wereidbeheersers dezer duisternis en de boze machten in de lucht.  We offeren aan de 
boze geesten.  Paulus schrijft hierover in 1 Cor. 10 20: ... ik wil niet dat gij in gemeenschap 
komt met de boze geesten. 
 



Mag een christen homeopatische middelen gebruiken? 
 
Deze vraag zal uiteraard door elke gelovige persoonlijk beantwoord moeten worden.   
Het enige wat de apostelen aan de heidenen die zich tot God bekeren hebben geboden is, 
'dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van 
het verstikte en van bloed', (Hand. 15 : 20).  
We behoren ons vertrouwen alleen te stellen op de enige ware God. 
 
Met het bovenstaande voor ogen doet men er goed aan te overwegen waarin men bij het 
gebruik van homeopatische middelen zijn vertrouwen stelt, en waarom sommigen 
homeopathie nadrukkelijk afwijzen, omdat zij geloven dat homeopathie occult is. 
Paulus schrijft: Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig.  Alles is geoorloofd, maar niet 
alles bouwt op (1 Cor. 10: 23). 
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