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Wprowadzenie 

„Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz – stracisz życie”. Zacytowane słowa Alek-
sandra Fredry stanowią zapewne odzwierciedlenie sposobu myślenia i postępowania 
większości ludzi. Czymś naturalnym jest dbanie o właściwe funkcjonowanie własnego 
organizmu, troska o zdrowie fizyczne i psychiczne. Wynika to również z prawa Bożego 
i treści piątego przykazania Dekalogu, a co dalej za tym idzie – z Nauczania Kościoła. 
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W Katechizmie Kościoła Katolickiego można przeczytać, że „życie ludzkie jest święte, 
ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na 
zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu”, oraz dalej, że: 
„życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga. (…) 
Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego warto-
ści absolutnej. Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która zmierza do popierania 
kultu ciała, do poświęcania mu wszystkiego (...)” (KKK 2258; 2288n). Zważając jednak 
na ilość reklam zachęcających do kupna różnych leków i ich suplementów, kiedy weź-
mie się pod uwagę choroby cywilizacyjne oraz fakt, że publiczna opieka medyczna nie 
spełnia niekiedy podstawowych standardów, przestaje dziwić to, że kwestie zdrowotne 
zaczynają stanowić życiowy priorytet. Inną sprawą są sytuacje, gdy ludzie stają w obli-
czu ciężkiej, czasami nieuleczalnej choroby. W momencie, gdy pomimo rozwoju nauki 
i techniki, medycyna pozostaje bezradna, wydając tym samym wyrok śmierci na daną 
osobę, w odruchu samozachowawczym pojawiają się pomysły, aby skorzystać z pomo-
cy źródeł alternatywnych, takich jak akupunktura, leczenie kolorami lub dźwiękiem, 
hipnoza, różnego rodzaju masaże czy bioenergoterapia. Jedną z niestandardowych me-
tod leczenia jest homeopatia, której poświęcony jest ten artykuł. O homeopatii mówi się 
mało, zainteresowanym podaje się jedynie szczątkowe informacje, albo bez słowa 
sprzedaje się im produkty homeopatyczne. Często ta dziedzina medycyny niekonwen-
cjonalnej mylnie kojarzona jest z ziołolecznictwem. Istnieje wiele przykładów, z któ-
rych wynika, że mimo iż nie mieści się ona w kanonach farmacji czy też medycyny kla-
sycznej, co więcej – stoi w sprzeczności z naukami ścisłymi takimi jak chemia – o dzi-
wo, przynosi realne efekty. Z drugiej strony pojawia się coraz więcej świadectw osób, 
które stosowały homeopatię, bądź były jej propagatorami, dotyczących problemów na-
tury duchowej, będących skutkiem zażywania leków homeopatycznych, czego potwier-
dzeniem są wypowiedzi niektórych egzorcystów. Rodzi się zatem pytanie, czy chcąc 
dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych, można stosować tę – jak mawiają homeo-
paci – nieinwazyjną i bezpieczną metodę leczenia, unikając jednocześnie negatywnych 
skutków duchowych i zachwiania osobistej relacji z Bogiem? Celem artykułu po ogól-
nym wprowadzeniu w życie i działalność twórcy homeopatii, przedstawieniu jej pod-
stawowych założeń oraz podłoża filozoficznego, jest ukazanie różnic między homeopa-
tią a medycyną akademicką, wskazanie na niejasności związane z tą metodą leczenia 
i jej a-naukowość oraz na zagrożenia i problemy natury duchowej wynikające z jej sto-
sowania. 

Życie i początki działalności Samuela Hahnemanna 

Prekursor homeopatii, Samuel Hahnemann urodził się w rodzinie protestanckiej 10 (lub 
jak niektórzy podają) 11 kwietnia 1775 r. w Miśni, w Saksonii. Zmarł w wieku 88. lat, 2 
lipca 1843 r. w Paryżu. Był człowiekiem bardzo inteligentnym, obdarzonym talentem 
do nauki języków obcych – władał biegle angielskim, arabskim, francuskim, greckim, 
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hebrajskim i łacińskim379. Studia medyczne rozpoczął w Lipsku, kontynuował je 
w Wiedniu, natomiast dyplom lekarski uzyskał na uniwersytecie w Erlagen. Przebywa-
jąc w okolicach miast Raab i Timisoary, Hahnemann będąc jeszcze studentem, zarabiał 
pracując na stanowisku lekarza rodzinnego. Obserwacje ludzi chorych na malarię (były 
to tereny bagienne) miały wpływ na jego późniejsze odkrycia. W tym też czasie został 
członkiem loży wolnomularskiej380. Po zakończeniu studiów, bazując na własnych ob-
serwacjach Hahnemann wydał pierwsze dzieła, w których krytykował ówczesną, kla-
syczną medycynę. Przykładem tych obserwacji może być eksperyment, jaki twórca ho-
meopatii przeprowadził sam na sobie: chcąc obalić tezy szkockiego lekarza Williama 
Cullena dotyczące leczenia malarii chininą, przez kilka dni zażywał cztery grany chini-
ny (gran – dawna najmniejsza jednostka masy; gran aptekarski to 0.06 g). Wywołało to, 
jak opisywał, objawy podobne do tych, które towarzyszą zimnicy. Na bazie tego do-
świadczenia, Hahnemann stworzył założenie, które stało się źródłem całej homeopatii: 
„Chinina, która jest używana do leczenia malarii, działa, ponieważ może wywołać 
u zdrowego człowieka objawy, które są charakterystyczne dla malarii”381. Tak zaczął 
rozwijać się nowy nurt w medycynie. 
W 1810 r. w Lipsku ukazał się Organon racjonalnego leczenia, w którym opisany zo-
stał cały system działania homeopatycznego, a zarazem krytyka klasycznej allelopatii. 
Później książka wydawana była pod zmienionym tytułem Organon sztuki leczniczej. Od 
r. 1811 Hahnemann wykładał swoją nowatorską metodę leczenia na uniwersytecie 
w Lipsku, jednak zajęcia te nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem. Zmieniło się to 
nieco po Bitwie Narodów pod Lipskiem w 1813 r. Wybuchła wtedy epidemia tyfusu 
plamistego. Przy ogólnej dużej umieralności zarażonych osób, spośród 183. Pacjentów 
Hahnemanna, którymi się opiekował, zmarła tylko jedna kobieta, co sprawiło, że wzro-
sło zainteresowania jego nowatorską metodą leczenia. W następstwie tego mógł dalej 
prowadzić swoje badania i obserwacje, co zaowocowało wydaniem sześciu tomów Ma-
teria Medica Pura – Czystej nauki o lekach (wraz z Organonem oraz dziełem Choroby 
przewlekłe stanowi to podstawowy i nadal aktualny kanon homeopatii). W 1821 r. Hah-
nemann osiedlił się w miasteczku Köthen. Homeopatia zyskała już wtedy dość szeroki 
rozgłos, powstawały szpitale homeopatyczne – w Lipsku, Monachium czy Wiedniu. 
Osiem lat później założony został Związek Niemieckich Lekarzy Homeopatów, który 
istnieje do dzisiaj382. Po śmierci żony Henrietty, Hahnemann związał się ponownie 
z młodszą od siebie o 50 lat Francuzką Melanią i niedługo po tym wyjechał z nią do 
Paryża, gdzie dalej kontynuował swoje działania383.  

                                                           
379 R. Zawiślak, Podstawy homeopatii klasycznej, Kraków 1991, s. 7. 
380 Zob. J. Čehovský, Homeopatia – więcej niż leczenie, Kraków 2002, s. 25n. 
381 Tamże, s. 27. 
382 W roku 1925 utworzona została Liga Medicorum Homeopathica Internationalism skupiająca lekarzy 
homeopatów z  około 30 państw. 
383 Zob. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 28-35. 
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Główne założenia homeopatii 

W początkowej części artykułu należy zadać sobie kluczowe pytanie: czym w ogóle jest 
homeopatia? Samo pojęcie pochodzi od greckich słów homóion pathós, co oznacza 
„podobne cierpienie” i zostało użyte przez Hahnemanna pierwszy raz w 1807 r. Publi-
kacja na ten temat ukazała się jednak w niemieckim czasopiśmie medycznym już 
w 1796 r. pod tytułem Doświadczenie odnoszące się do nowej zasady określania mocy 
leczniczej leku384. Jak podaje podręcznik dla studentów farmacji, homeopatia jest to 
„metoda leczenia (…), polegająca na podawaniu choremu leku, który jest zdolny wywo-
łać u zdrowego człowieka objawy podobne do występujących u chorego”385. Każdy 
organizm reaguje różnie na te same czynniki chorobotwórcze, zatem ten sam stan cho-
robowy jest różnie znoszony przez różnych chorych. Homeopatia więc, jak można prze-
czytać w wielu źródłach, leczy chorego, a nie chorobę – nie leczy np. grypy, lecz 
wszelkie objawy, które organizm przez nią zaatakowany uwidacznia. Cała homeopatia 
opiera się na czterech pryncypiach: 1. Zasada podobieństwa – similia similibus curentur 
- „niech podobne leczy podobne”. Według niej chory będzie wyleczony, otrzymując 
lek, który w zdrowym organizmie wywoła objawy najbardziej zbliżone do jego obja-
wów chorobowych386. Leki homeopatyczne tworzy się z substancji pochodzenia roślin-
nego (zioła), zwierzęcego (np. psie mleko), mineralnego (np. złoto, cynk), kwasów (np. 
siarkowy), pierwiastków, soli, skał (np. lawa z wulkanu Hecla) ale i z „energii” (pro-
mieniowanie Słońca i innych gwiazd). Osobną grupę używaną do produkcji leków two-
rzą tzw. nozody, tzn. wytwory procesów chorobowych, takich jak ślina psa chorego na 
wściekliznę czy guzy nowotworowe. Punktem wyjścia w fabrykacji jest tzw. tynktura 
macierzysta – pranalewka. Otrzymuje się ją rozcierając całą kwitnącą roślinę, nasiona, 
korzenie lub np. owady (w leczeniu uczulenia na ukąszenia pszczół – królową pszczołę 
itp.) w czystym lub lekko rozcieńczonym spirytusie387; 2. Zasada badania leku na zdro-
wym organizmie – homeopatyczną diagnostykę produktu przeprowadza się podając 
jego różne potencje (o których dalej) tylko zdrowym ochotnikom, różnej płci i wieku. 
W ten sposób otrzymuje się zbiór objawów, które obejmują reakcje poszczególnych 
narządów, objawy z zakresu ludzkich przeżyć i wrażeń. Uzupełnia się to danymi toksy-
kologiczno - farmakologicznymi i danymi z obserwacji chorego388.  Osoby biorące 
udział w badaniu, nie wiedzą o jaką substancję chodzi, muszą natomiast notować 
wszelkie zachodzące zmiany – zarówno psychiczne jak i fizyczne389; 3. Zasada wzbu-
dzania, czyli potencjonowania leku homeopatycznego – jest to sposób jego otrzymywa-
nia, zwany również dynamizacją. 
 

                                                           
384 R. Zawiślak, Podstawy..., Kraków 1991, s. 7. 
385 S. Janicki, A. Fiebig, Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji, Warszawa 1996, s. 
485. 
386 Tamże, s. 485. 
387 Zob. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 39. 
388 Zob. S. Janicki, A. Fiebig, Farmacja stosowana. Podręcznik ..., Warszawa 1996, s. 485. 
389 Por. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 45n. 
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„Swoisty dla homeopatii sposób sporządzania środków leczniczych (…) pozwala za-
mienić nieczynną materię w jej czynny, energetyczny odpowiednik i uwolnić z niej moc 
leczniczą. Ta moc działa wprost na żywotność człowieka, czyli na mechanizmy samo-
regulujące, doprowadzające szybko, łagodnie, skutecznie i trwale do wyleczenia 
i przywrócenia zdrowia”390.  
W homeopatii dynamizacja łączy się ze zwiększonym działaniem leku. Stopień rozcień-
czenia nazywa się natomiast potencją. W większych potencjach stężenie substancji 
czynnej jest mniejsze, lecz produkt działa silniej (dosis minissima). Należy podkreślić, 
że potencjonowanie jest obowiązkowym sposobem postępowania przy wytwarzaniu 
produktów homeopatycznych391. Czynność ta znana jest również pod nazwą izopatii392, 

choć ta jest używana raczej rzadko. Najbardziej popularne jest rozcieńczanie centymal-
ne: jedną setną część zawartości naczynia przenosi się do następnej fiolki. Produkt 
oznaczony jest wtedy symbolem „C” lub „CH”, za którym następuje liczba oznaczająca 
krotność rozcieńczeń (np. C30). Istnieje również rozcieńczenie decymalne – tu przeno-
szona jest jedna dziesiąta część zawartości fiolki. Pobraną część rozcieńcza się w kolej-
nej fiolce wody, później pobiera się z tej fiolki następną cząstkę i powtarza się tę czyn-
ność kilkadziesiąt, kilkaset, bądź – w zależności od rodzaju produktu – więcej razy. 
Stąd mogą pojawić się oznaczenia takie jak CM (sto tysięcy rozcieńczenia) czy MM 
(milion rozcieńczenia). Jako rozpuszczalnik zawsze stosuje się wodę destylowaną, do 
której musi być dodane ok. 10% spirytusu etylowego. Do każdego etapu rozcieńczania 
zawsze używa się czystych, wcześniej nieużywanych fiolek. W homeopatii ważną czę-
ścią procesu produkcyjnego jest potrząsanie i mieszanie roztworu. Jak podają znawcy 
homeopatii, ilość wstrząśnięć zależy od wrażliwości chorego. W przypadku człowieka 
o  przeciętnej wrażliwości należy wstrząsać każdorazowo butelkę 10 razy, jeżeli chory 
jest nadwrażliwy – 8 razy, a jeśli jego wrażliwość jest zbyt mała – 12 razy. Jak twierdził 
Hahnemann, czynności te nadają produktowi „pewnego rodzaju energię”393, dynamizują 
go; 4. Zasada unitas remedii – polega ona na tym, że w danym czasie można stosować 
tylko jeden produkt homeopatyczny, najbardziej podobny do obrazu chorego. Jest to 
istotny wymóg klasycznej homeopatii. Jeżeli w danym przypadku konieczne jest poda-
nie więcej niż jednego leku, to należy stosować je oddzielnie w określonych odstępach 
czasu394, chociaż są odstępstwa od tej zasady. Istnieje system leków złożonych, opra-
cowany przez niemieckiego lekarza homeopatę, Madausa, który twierdził, że odpo-
wiednie połączenie kilku leków wzmaga ich skuteczność. Leki złożone oznaczane są 
jako „cpl”, „cpx” (complex) lub „opl” czy „opx” (oligoplex). Lekarstwa homeopatyczne 
mogą mieć postać kropli (esencje, nalewki i rozcieńczenia) oraz proszków, granulek 
i pastylek. Do użytku zewnętrznego stosuje się emulsje do smarowania (opodeldoki), 
czopki i maści. Esencje otrzymuje się najczęściej z wyciśniętego soku ze świeżych ro-
                                                           
390 R. Zawiślak, Podstawy homeopatii klasycznej, Kraków 1991, s. 10. 
391 Zob. S. Janicki, A. Fiebig, Farmacja stosowana. Podręcznik..., Warszawa 1996, s. 486. 
392 Por. E. Choińska, Homeopatia praktyczna. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Warszawa 
1996, s. 12. 
393 Zob. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 42-44. 
394 Zob. S. Janicki, A. Fiebig, Farmacja stosowana. Podręcznik..., Warszawa 1996, s. 486nn. 
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ślin, zmieszanego z alkoholem etylowym. Nalewki (tynktury) są wyciągami alkoholo-
wymi suchych roślin a także produktów zwierzęcych. Esencje i nalewki mają najwięk-
sze stężenie pośród leków homeopatycznych i oznaczane są symbolem „Ø”. Zazwyczaj 
są to trucizny i tylko część z nich w tej postaci, pod kierunkiem lekarza homeopaty, 
podawana jest chorym. Z mineralnych środków, które ciężko rozpuszczają się w wodzie 
i alkoholu, przygotowuje się roztarcia z cukrem mlecznym (saccharum lactis), z któ-
rych to produkuje się następnie pastylki lub granulki395. Istotne znaczenie w czasie le-
czenia homeopatycznego odgrywa również dieta, która polega na unikaniu produktów 
spożywczych, które mogłyby zaszkodzić działaniu leku homeopatycznego. I tak np. 
jeśli chodzi o napoje, homeopaci nakazują unikanie kawy, herbaty, alkoholu, lemoniad 
i leczniczych wód mineralnych. Jeśli chodzi o pokarmy stałe, w czasie leczenia nie po-
winno spożywać się m.in. wieprzowiny, wołowiny, gęsiny, cebuli, czosnku, mięty, 
grzybów czy pomidorów396. 

Filozoficzne podłoże homeopatii 

Jak już wspomniano, leki homeopatyczne powstają z tego, co normalnie powoduje 
w organizmie ludzkim stan choroby (np. z kamieni nerkowych). Dlatego też, według 
homeopatów, taki lek zawiera w sobie informację o tym, co (jakiś) pacjent na swojej 
drodze życia już przeszedł, ale też o tym, co może go jeszcze spotkać (chodzi o czło-
wieka, który dopiero przechodzi chorobę). Według Constantina Heringa, amerykań-
skiego homeopaty, pierwszym z trzech procesów leczenia jest zasada: z wnętrza do ze-
wnątrz, tzn. że na początku w sposób homeopatyczny uzdrawiane są problemy ducho-
we, psychiczne a dopiero później lek działa na organy wewnętrzne, skórę czy włosy397. 
Czymś, co decyduje o dobrej kondycji człowieka, jest według homeopatów tzw. niema-
terialne centrum kierowania, dynamizm, duchowa siła – czy innymi słowy energia, 
o których to będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu. Owo centrum, gdy jest 
osłabione i prowadzi do choroby, w momencie gdy otrzymuje informację w postaci leku 
homeopatycznego, jakoby rezygnuje z „ciekawości” i chęci dalszego „podążania” 
w kierunku coraz to cięższej choroby, a co za tym idzie, stara się powrócić do swojego 
pierwotnego stanu. Homeopaci porównują ten proces do filozofii Wschodu. Powołują 
się tu m.in. na Ryszi Patandżalego, autora Jogasutry – najstarszego traktatu klasycznej 
jogi indyjskiej398, którego pojęcie duszy homeopaci utożsamiają z „duchowym dynami-
zmem” Hahnemanna. Według Patandżalego dusza przebywa w świecie w celu odbycia 
procesu odradzenia się, zdobycia pewnego doświadczenia – co wpisuje się w klasyczne 
wierzenia hinduskie. Dopiero wtedy może ona wrócić do uniwersum, z którego kiedyś 
wyszła. Powrót ten wynika z pobytu na świecie oraz związanymi z tym złymi doświad-
czeniami, które dały duszy swoistą mądrość. Dzięki temu do duszy dotarło również to, 

                                                           
395 Zob. E. Choińska, Homeopatia praktyczna. Wydanie..., Warszawa 1996, s. 12. 
396 Zob. A. Szymański, Homeopatia dla całej rodziny, Warszawa 1998, s. 52; R. Zawiślak, Podstawy..., 
Kraków 1991, s. 83-86. 
397 Zob. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 21. 
398 Zob. L. Cuboran, Jogasutry. Jogabhaszja. Klasyczna joga indyjska, Warszawa 2014.  



105 R  
 

 

HOMEOPATIA – POSZUKIWANE PANACEUM, CZY NAUKOWE KŁAMSTWO I ŹRÓDŁO DUCHOWYCH ZAGROŻEŃ? 

PRÓBA ANALITYCZNO – KRYTYCZNEGO UJĘCIA SPOSOBU LECZENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SAMUELA 

że zejście na ziemię związane było z coraz większym cierpieniem. Zatem tak jak we-
dług Jogasutry zderzenie duszy z ziemską rzeczywistością powoduje chęć jej powrotu 
do absolutu, z którego wyszła, tak według homeopatów, niematerialne centrum ducho-
we dzięki informacji przekazanej przez lek homeopatyczny niejako zawraca i ponownie 
dąży do osiągnięcia właściwego stanu, czyli krótko mówiąc – zdrowia. Idąc dalej 
w szukaniu filozoficznych źródeł, można zauważyć, że homeopaci – co ciekawe – od-
noszą się również do Biblii, choć już bardziej szczątkowo. Odniesienie to osadzone jest 
w kontekście szukania przez Hahnemanna przyczyn choroby w genach przekazywanych 
przez przodków. Twórca homeopatii, na bazie własnej interpretacji, znalazł tu analogię 
w Księdze Rodzaju, a konkretnie w grzechu pierworodnym i późniejszym wypędzeniu 
Adama i Ewy z raju, które to, według homeopatów, są właśnie synonimami choroby. 
Idąc dalej tym tokiem rozumowania, dostrzegli oni również kolejne, ścisłe – według 
nich – powiązanie z ezoteryką czy gnostycyzmem, które zakładają odradzanie się czło-
wieka. Chodzi o to, że człowiek niekoniecznie musi dziedziczyć grzechy – choroby po 
przodkach, ale może je nabywać po prostu sam po sobie. Jego późniejszym zadaniem 
jest natomiast odpokutować, tzn. wyleczyć swoje przewinienia – choroby z przeszłych 
żyć.   

Homeopatia a medycyna akademicka 

Tak prezentuje się ogólny zarys podłoża filozoficznego, z którego czerpią zwolennicy 
homeopatii. Należy jednak przyjrzeć się dokładniej spuściźnie Hahnemanna jako spo-
sobowi leczenia. Cała ta metoda opiera się, jak wspomniano, na leczeniu za pomocą 
środków, które u zdrowego człowieka wywołałyby podobne objawy, jakie można zaob-
serwować u osoby chorej. Zaznaczono również wcześniej, że istotą homeopatii jest po-
trzeba użycia jak najmniejszej dawki leku homeopatycznego, w minimalnym rozcień-
czeniu, gdyż według propagatorów tej techniki, ma to wtedy najgłębszy i największy 
wpływ na psychikę i ciało pacjenta. Dlaczego zatem mimo enigmatycznej aury, która 
otacza homeopatię, nadal wiele osób decyduje się na tę formę dbania o zdrowie? To, co 
może przyciągać chorych do podjęcia leczenia homeopatią, jest holistyczne, (jak ukaza-
ne zostanie dalej – pozornie) dokładne podejście do osoby. W medycynie klasycznej, 
jak wiadomo, bywa z tym natomiast różnie. Homeopaci określają to pojęciem całości 
symptomów, czy innymi słowy – indywidualizacji. Dalej mówią oni o zadaniu dziedzi-
ny, jaką jest homeopatia: jest nim poprawa całego stanu zdrowia człowieka, zwiększe-
nie jego odporności, zlikwidowanie różnych chorób. Leczący homeopatią zarzucają 
ponadto medycynie konwencjonalnej, że dodając do nazwy choroby wyraz „chronicz-
na” – co staje się niejako usprawiedliwieniem bezradności – nie jest w stanie jej wyle-
czyć a jedynie stara się złagodzić do pewnego stopnia jej przebieg. Hahnemann nazywał 
tę chroniczność „skazą” (są nią wszystkie głębokie i długotrwałe osłabienia konstytucji 
człowieka warunkujące skłonności chorobowe) i dobierał do tego rodzaju schorzeń tzw. 
leki konstytucyjne, które miały za zadanie tę skłonność, a zarazem jej przejawy wyeli-
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minować399. Należałoby wspomnieć w tym miejscu o konstytucji człowieka, czyli swoi-
stym dla danej osoby sposobie „uporządkowania powiązań ducha, duszy i ciała tworzą-
cych jedność organizmu”. Czym zatem jest konstytucja? Próba wytłumaczenia tego 
pojęcia, może być trudna, gdyż sami homeopaci przyznają, że na to pytanie „nie ma 
(…) ani jednej racjonalnej odpowiedzi”400. Z jednej strony mówi się o konstytucji jako 
o przynależności kilku osób, u których występują pewne objawy, do jednego typu, gru-
py czy klasy. Z drugiej strony, pojawia się problem, gdyż nie można o nikim powie-
dzieć, że jest identyczny z inną osobą – nie mogą przecież występować dokładnie tacy 
sami ludzie. Co więcej, niektórzy twierdzą, że człowiek może posiadać tak wiele kon-
stytucji, że nie da się ich określić. Pokazuje to pewną ułomność zasady konstytucjonal-
ności401. Mimo to homeopaci tłumaczą, że „konstytucja jest widoczna w budowie ciała, 
reakcjach na czynniki pobudzające oraz w możliwościach umysłowych i nawykach 
człowieka. Obejmuje całość wrodzonych i nabytych zdolności regulacyjno – przysto-
sowawczych organizmu”402. Konstytucja obok temperamentu, czyli reakcji organizmu 
na czynniki zewnętrzne, ma według homeopatów duże znaczenie w przebiegu choroby, 
ponieważ do wyleczenia schorzenia konieczna jest dokładna zgodność między cechami 
i objawami człowieka. I tak, na bazie własnych doświadczeń i obserwacji, spadkobiercy 
Hahnemanna ustalili, że w przypadku schorzeń, na konstytucji człowieka odciska się 
w organizmie niewłaściwa zawartość jednej z trzech soli wapnia: węglanu, fosforanu 
lub fluorku wapnia – ich nadmiar czy też niedobór powoduje zaburzenia w pracy narzą-
dów. Homeopatia rozróżnia trzy zasadnicze konstytucje, nazwane analogicznie do 
wspomnianych soli, które wraz z wiekiem mogą ulegać zmianom: calcarea phosporica 
– jej cechą charakterystyczną jest przewaga proporcji ciała nad jego masą (ludzie 
szczupli i wysocy); calcarea carbonica – jej cechą jest przewaga masy nad proporcją 
ciała (ludzie niscy i otyli); calcarea fluorica – jej cecha to deformacje kostne, nieprawi-
dłowy rozwój kośćca, słabe stawy i wiązadła. Analogicznie, pod tymi samymi nazwami 
homeopatia rozróżnia trzy rodzaje temperamentu: pierwszy charakteryzuje się zaostrzo-
nymi reakcjami organizmu, wzmożonym obiegiem krwi; cechą kolejnego jest ogólne 
spowolnienie przemiany materii i krwiobiegu; natomiast właściwością ostatniego jest 
zahamowanie usuwania produktów przemiany materii (toksyn), co skutkuje obciąże-
niem organów wewnętrznych403.  
Również zgoła odmienne jest spojrzenie homeopatów na sam proces leczenia. Twierdzą 
za Hahnemannem, że tam, gdzie akademicka medycyna dochodzi do swoich granic, 
homeopatia, która używa do leczenia niematerialnej substancji, owe granice przekracza: 

„Będąc zdrowym, człowiek jest we władzy duchowej życiowej siły (autokreacji), która ożywia 
materialne ciało (organizm) w postaci dynamizmu i utrzymuje wszystkie jego części w godnej 
podziwu harmonicznej zgodności (harmonii) uczuć i działań, dzięki czemu nasz rozumny duch 

                                                           
399 Por. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 19-20. 
400 P. Palagin, Homeopatia, manifestacje archetypów, Białystok 2001, s. 37. 
401 Zob. Tamże, s. 46-47. 
402 R. Zawiślak, Podstawy..., Kraków 1991, s. 16. 
403 Zob. A. Szymański, Homeopatia..., Warszawa 1998, s. 15-18. 
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obecny w naszym wnętrzu, może tego żywego, zdrowego narzędzia swobodnie używać do wyż-
szych celów naszego bytu (egzystencji)”404.  

Co zrobić, gdy jednak człowiek traci władzę nad autokreacją, kiedy pojawia się chro-
niczna, konstytucyjna choroba? Symptomy, które jej towarzyszą, homeopaci porównują 
do schodów – człowiek ulegając jakiemuś schorzeniu zaczyna przemieszczać się tymi 
schodami w dół – np. katar powoduje zapalenie oskrzeli, to powoduje zapalenie płuc, 
dalej idzie to w kierunku chorób serca i nowotworów. Spadkobiercy Hahnemanna 
twierdzą, że w momencie podania leku homeopatycznego owo „schodzenie” jest na-
tychmiast zatrzymywane a człowiek zaczyna się ponownie wspinać, powracając do cał-
kowitego zdrowia, o czym było wspomniane przy okazji omawiania duchowej siły 
człowieka. Owszem, zdarza się, że symptomy mogą się powtórzyć, ale wówczas ich 
przebieg jest według homeopatów łagodniejszy i trwa dużo krócej405.  
Homeopaci zwracają uwagę na to, od czego zależy podatność na choroby406. Jak było 
już napisane, zdrowy człowiek, według Hahnemanna włada duchową, życiową siłą – 
energią (dynamis – vis vitalis). W momencie, kiedy ten „dynamizm”, niematerialne 
centrum kierowania, zostaje naruszone, doświadcza się choroby. Jeżeli ów dynamizm 
jest silny „organizm nie zostanie pokonany przez żadną chorobę. Wiele osób zauważyło 
i potwierdziło fakt, że duchowi przywódcy ludzkości, czy to Budda, Jezus, św. 
Agnieszka czeska, czy C.G. Jung, Hahnemann, Ghándí i wielu, wielu innych, byli zaw-
sze nadzwyczaj zdrowi i w doskonałej kondycji dożywali sędziwego wieku”407. Home-
opaci przestrzegają zarazem przed zażywaniem tradycyjnych leków, takich jak antybio-
tyki itp., gdyż prowadzi to według nich do przerwania „linii obronnej” i powoduje po-
stępowanie symptomów (jak w przytoczonym przykładzie schodów). Homeopatia za-
tem, jak można się dowiedzieć, leczy nie tylko somatyczne objawy choroby, ale przede 
wszystkim myśl, obejmującą wolę, ocenianie i decydowanie, emocje i dopiero organy 
wewnętrzne. Przez leczenie homeopatyczne „stwarza się człowieka”408. Przypomnieć 
można w tym miejscu, znaczenie potencji – im gorszy stan organizmu, tym większa 
musi być potencja (rozcieńczenie) leku homeopatycznego, nawet dochodzące do milio-
nowego (MM), czy miliardowego stopnia (MMM). W różnych publikacjach traktują-
cych o homeopatii podawane są przykłady chorób leczonych tą metodą (homeopaci 
twierdzą, że jeżeli homeopatia nie ma lekarstwa na jakąś chorobę, to nie ma go nikt) 
i dobranych do nich preparatów – np. przy ogólnym wycieńczeniu organizmu a zarazem 
skłonności do przechwytywania „energii” innych ludzi homeopaci zalecają zastosowa-
nie leku o nazwie „Abrotanum”, przy hemoroidach lek „Aescus hippocastanum”409 itd.  
Jednym z aspektów homeopatii, wspominanym pokrótce wcześniej, ale na który należy 
zwrócić szerzej uwagę, jest kwestia podkreślania przez propagatorów tej metody lecze-

                                                           
404 Tamże, s. 23. 
405 Por. A. Szymański, Homeopatia..., Warszawa 1998, s. 65-69. 
406 Więcej o podziale chorób w homeopatii zob. R. Zawiślak, Podstawy..., Kraków 1991, s. 18-22. 
407 Tamże, s.71. 
408 Zob. Tamże, s. 78. 
409 Por. D. Grandgeorge, Duchowy aspekt leku homeopatycznego. Ukryty sens choroby, Nowy Sącz 1998, 
s. 22nn; A. Szymański, Homeopatia..., Warszawa 1998, s. 55-91. 
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nia problemów, jakie według nich napotykają lekarze stosujący tradycyjne, konwencjo-
nalne metody leczenia. Problemem tym, jest według homeopatów doszukiwanie się 
przyczynowości chorób jedynie w materialnych zależnościach. Niepodważalnym jest 
fakt, że medycyna, podobnie jak fizyka stara się dotrzeć do podstaw – w fizyce będą to 
atomy, bozony itd., w medycynie – najbardziej podstawowe procesy, jakie zachodzą 
w komórce, jej jądrze, w chromosomach. Homeopaci twierdzą jednak, że jest to droga 
donikąd, gdyż i tak nie uda się naukowcom, lekarzom czy genetykom znaleźć prapod-
stawy funkcjonowania ludzkiego organizmu, a co za tym idzie i chorób, z którymi on 
się boryka. Wskazują tutaj na z góry błędne założenie badań i ukazują właściwe – we-
dług nich – źródło poszukiwań i początek całej drogi leczenia, jakim jest aspekt ducho-
wej siły człowieka, „dynamizm”, o którym była już mowa wcześniej:  

„Prowadzi to w najlepszym przypadku tylko do kolejnego stłumienia symptomów, do dalszego 
rozwoju przewlekłej choroby (…). Dzieje się tak dlatego, ponieważ podstawa organizacyjna ca-
łego ludzkiego ciała i myśli nie leży ani w narządach, ani komórkach (…), ale wręcz odwrotnie 
w niematerialnym organizacyjnym centrum”410.  

Homeopaci poza krytyką klasycznej medycyny zwracają również uwagę na zarzut, jaki 
często jest im stawiany, jakoby ich metoda leczenia, ze względu na bardzo duże roz-
cieńczenie „pranalewki”, była jedynie efektem placebo411. Istnieje tzw. stała, czy ina-
czej limit Avogadra. Jest to stała fizyczna, próg, po przekroczeniu którego rozpuszczal-
nik nie miałby prawa zawierać substancji czynnej (czy w tym przypadku wspomnianej 
„pranalewki”)412. Homeopatia stosuje tymczasem potencje dużo większe. Argumentem 
stawianym przez spadkobierców Hahnemanna, jest fakt, że efekt placebo nie może iść 
tak daleko, by wyleczona została w przeciągu jednego dnia np. cukrzyca. Jeśli ów efekt 
byłby tak silny i skuteczny, to według homeopatów takim samym działaniem musiałby 
się wykazać leki podawane w klasycznym leczeniu. Tych leków jest zazwyczaj kilka 
lub kilkanaście – w homeopatii jest to najczęściej jedna pigułka. Kolejnym argumentem 
przytaczanym przez zwolenników homeopatii jest podawanie leków niemowlętom, któ-
re nie mają pojęcia, co jest im aplikowane, zatem nie może to wywołać efektu placebo. 
Przytaczany jest również przykład homeopatii weterynaryjnej, gdzie tym bardziej po-
dawanie leku homeopatycznego nie może się wiązać z wiarą psów czy kotów w jego 
cudowne działanie.  
Naukowcy, przytaczani w dalszej części artykułu, którzy przeprowadzali badania nad 
środkami homeopatycznymi wykazywali w swoich badaniach, że wszystkie wyniki do-
tyczące skuteczności tych leków to zwykła fikcja, a spektakularne dowody na uzdrawia-
jące działanie homeopatii są publikowane jedynie w czasopismach finansowanych przez 
firmy homeopatyczne takich jak francuska Boiron413. Zwolennicy homeopatii twierdzą 
natomiast, że faktycznie przynosi ona oczekiwane skutki w leczeniu. Pomijając te spo-

                                                           
410 J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 151. 
411 Placebo – substancja niemająca wpływu na zdrowie pacjenta, podawana choremu jako terapia, przy 
czym chory nie wie, że to, co otrzymał nie jest prawdziwym lekarstwem. 
412 Por. Avogadra liczba [w:] H. Chmielewski, W. Gajewski, Encyklopedia techniki: chemia, Warszawa 
1965, s. 58. 
413 Więcej na ten temat zob. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 51-59. 
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ry, należy ponownie postawić pytanie: dlaczego myśląc o homeopatii powinno być się 
czujnym i nie czerpać ze spuścizny Hahnemanna w dbaniu o własne zdrowie? Dlaczego 
temat ten budzi nadal tak wiele kontrowersji – nie tylko w środowisku lekarzy i farma-
ceutów, ale po prostu pośród ludzi wierzących, którzy potrzebują leczenia? Skąd tyle 
niedomówień i wątpliwości, które pojawiają się przy badaniu homeopatii, tej pozornie 
nieinwazyjnej, delikatnej i nieszkodliwej metody? Powodów, jak się okazuje, jest dość 
dużo. 

Wątpliwości wobec podstaw naukowych homeopatii 

Próbując wskazać motywy generujące sceptyczność wobec homeopatii, nie można po-
minąć kwestii naukowych, racjonalnych. Jak nie trudno się domyśleć, już podstawowe 
założenie homeopatii – similia similibus curantur – podobne leczyć podobnym, jest 
dokładnym zaprzeczeniem standardowej, współczesnej praktyki lekarskiej. Żaden dok-
tor nie będzie leczył zapalenia pęcherza tym, co to zapalenie wywołuje. Jak wspomnia-
no w początkowej części artykułu, Hahnemann pierwszych doświadczeń (z przyjmowa-
niem chininy) dokonywał na sobie samym. Należy podkreślić w tym miejscu fakt, że 
symptomy, które twórca homeopatii zaobserwował u siebie, sprawdziły się tylko u osób 
uczulonych na chininę. Nie wiedząc, że jest alergikiem uczulonym na korę drzewa chi-
nowego, potraktował reakcję swojego organizmu, jako reakcję osoby zdrowej. Cała 
jego teoria, którą wypracował właśnie na podstawie tych obserwacji zbudowana jest 
zatem na ludzkim błędzie414. „Homeopatia jest wiedzą, która nie opiera się na medycy-
nie, na nauce medycznej, jest jakby wzięta z zupełnie innego świata. W sensie nowo-
żytnym to nie jest nauka”415. Co więcej – by zostać tym, kto leczy homeopatią, nie trze-
ba mieć skończonych studiów medycznych. Eugenia Choińska, autorka książki do któ-
rej odnoszono się wcześniej, a zarazem znana homeopatka (co wynika z noty na jej te-
mat), jak można przeczytać na okładce, studiowała pedagogikę oraz ukończyła Pań-
stwowy Instytut Robót Ręcznych. Jest to jedynie przykład, ale nadający konkretnego 
znaczenia twierdzeniu, że homeopatia jako metoda leczenia, z wiedzą i praktyką me-
dyczną nie musi mieć wiele wspólnego. Potwierdzają to absolwenci farmacji i medycy-
ny, którzy zapewniają, że na studiach o homeopatii zaledwie wspominano, albo pomija-
no ten temat w ogóle, traktując go jako problematyczny. Literatura medyczna również 
podchodzi do homeopatii szczątkowo. Największa baza czasopism związanych z nau-
kami biomedycznymi, zawierająca 8,7 miliona bibliotecznych odnośników-rekordów 
z ponad 3,6 tysięcy tytułów czasopism, na temat homeopatii do 2000 r., zarejestrowała 
jedynie 1328 odnośników, z czego większość pochodziła z pism związanych z medycy-
ną alternatywną416. Kolejnym faktem, który powinien budzić wątpliwości co do wiary-
godności homeopatii jako sposobu leczenia, jest kwestia rozcieńczeń leków homeopa-
tycznych. Obok określania czy wręcz „odgadywania” przez lekarza homeopatę konsty-
tucji chorego jedynie na podstawie rozmowy, czy czasami tylko po „obejrzeniu” pacjen-

                                                           
414 Zob. S. Pfeifer, Czy zdrowie za wszelką cenę?, Wrocław 1994, s. 86. 
415 R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 11. 
416 Por. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 13. 
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ta, kolejnym problemem, jak zauważają sami zwolennicy tej metody, jest właśnie kwe-
stia konkretnego działania nadzwyczaj małej dawki leku, wprowadzanej do organi-
zmu417. Jak wspomniano – im większe rozcieńczenie, czy inaczej – im mniej substancji 
czynnej w leku, tym jego działanie powinno być mocniejsze. Można natomiast nauko-
wo udowodnić, że – dajmy na to – w rozcieńczeniu C11 czy C12 nie pozostaje ani jedna 
molekuła rozpuszczanej substancji. Zwolennicy homeopatii porównują to niekiedy do 
działania szczepionek, jednak stężenie substancji czynnych w szczepionkach jest wielo-
krotnie wyższe niż w omawianych preparatach. Ponadto, szczepionka działa profilak-
tycznie a nie leczy już występującej choroby, wytwarzając – w przeciwieństwie do le-
ków homeopatycznych – konkretne przeciwciała. Spadkobiercy Hahnemanna sugerują, 
żeby stając w obliczu rodzących się pytań i wątpliwości, związanych chociażby z wie-
lokrotnymi rozcieńczeniami, nie dziwić się temu, że nie jesteśmy w stanie intelektual-
nie, rozumowo wyjaśnić pewnych zjawisk, które obserwujemy i których doświadcza-
my, wszak cały świat – jak argumentują – pełen jest zagadkowych manifestacji, 
sprzecznych z doświadczeniem, jakie nabywamy w ciągu życia, i odbiorem otaczającej 
nas rzeczywistości. Problem według homeopatów nie polega więc na tym,  

„gdzie leży prawda (która jest bez sensu z założenia), lecz na tym, jak mamy żyć, znając tę lub 
inną prawdę. W końcu zastosowanie nieskończenie małej, jak i nawiasem mówiąc, nieskończe-
nie dużej koncentracji substancji jest związane z naszą osobistą wiarą w ograniczoność bądź też 
nieskończoność świata”418.  

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden sposób tłumaczenia powodu tak daleko idących 
rozcieńczeń. Część homeopatów widzi źródło potencjalizacji w odejściu od chrześcijań-
stwa i dogmatów, spowodowanym rozwojem technologicznym medycyny, które m.in. 
poprzez teorię ewolucji od prapierwiastków zainicjowały „poziom energetyczny” 
w dziedzinie leczenia, jako przywracanie choremu „energii życiowej”, a teoria prapo-
czątków stała się źródłem nieskończonego rozcieńczania i potencjonowania leków. Ce-
lem homeopatii jako „nowej medycyny”, stało się zatem przywracanie człowiekowi 
przeszłego, idealnego czy wręcz „boskiego” stanu energetycznego419. Podkreślono już 
wielokrotnie, że homeopatia z nauką nie ma właściwie nic wspólnego – nie należy za-
tem według jej zwolenników obarczać się wysiłkiem intelektualnym w poszukiwaniu 
odpowiedzi na rodzące się siłą rzeczy pytania, tylko po prostu uwierzyć w zdolności 
lekarzy homeopatów i cudowne działanie leków, które zostaną zaproponowane chore-
mu. 
Nieodzowną czynnością przy produkcji leków homeopatycznych jest ich dynamizacja, 
która jak wspomniano, nadaje im swoistą moc, potencję (jakkolwiek ją rozumieć). Jak 
mówią homeopaci – następuje zamiana materii nieczynnej w jej czynny energetyczny 
odpowiednik. Zatem to nie substancja czynna, lecz owa moc działa na człowieka. Pe-
diatra, która uczestniczyła w zajęciach z dziedziny homeopatii wspomina:  

„(…) wykładowca mówił o jakiejś kuli energetycznej, która jest tym większa, im mniejsze jest 
stężenie leku. Przy rozcieńczeniach do C30 czy C60, kiedy w roztworze nie ma już nawet atomu 

                                                           
417 Por. P. Palagin, Homeopatia, manifestacje..., Białystok 2001, s. 25. 
418 Tamże, s. 26. 
419 Zob. Tamże, s. 75-76. 
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rozcieńczanej substancji, ta kula energetyczna może mieć średnicę do dziesięciu metrów… 
A więc wokół człowieka, który zażył lek, mogą się dziać rzeczy, których on nie kontroluje… 
Bo zażywa lek, który ma działać na całe otoczenie...”420. 

Dynamizowanie zatem, potrząsanie według ściśle określonych zasad sprawia, że gluko-
za lub laktoza staje się „nasączona potencją”. Jak zauważono już wcześniej przy oma-
wianiu podstaw filozoficznych, lek homeopatyczny nie zawiera zatem w sobie żadnej 
substancji czynnej a jedynie „informację” odbitą niejako w powłoce atomowej substan-
cji nośnej421. Powinno więc budzić niepokój to, że przez przeszło 200 lat istnienia ho-
meopatii, nauka akademicka, medycyna czy farmakologia są po prostu bezradne w pró-
bie wyjaśnienia działania leków homeopatycznych. Wydaje się bowiem, że racjonalnie 
po prostu nie da się tego wyjaśnić, mimo ich faktycznego działania.  
Zastanawiający jest również fakt, że zwolennicy spuścizny Hahnemanna, idąc za swoim 
mentorem, używają stale pojęć takich jak „moc”, „energia”, „siła duchowa”, „dyna-
mizm”, jednocześnie nie wyjaśniając ich konkretnego znaczenia. Jest to „moc” niewia-
domego pochodzenia. Cała koncepcja działania homeopatii jest oparta na szeregu róż-
nych, apriorycznych założeń ontologicznych i antropologicznych, niedających się zba-
dać metodami empirycznymi – należy je zatem po prostu przyjąć lub odrzucić. Trzeba 
więc być bardzo naiwnym lub zaangażowanym emocjonalnie w tę metodę leczenia, by 
wierzyć np. w to, że aby zapobiec zapominaniu dróg, należy przyjąć lek „Glononium 
D12”, żeby nie zapominać nazwisk – lek „Sulfur D12”, ale przy problemie z zapamię-
tywaniem niektórych snów, już inny lek422. I tak np. jeden z homeopatów,  

„F. Grauss rozróżnia 24 formy lęku. Na każdą z nich trzeba podać inny środek. (…) Z jednej 
strony mamy naukę, z drugiej jakiś rodzaj wiedzy ze skrajnie subiektywną metodologią wyszu-
kiwania leków. Konsekwencjami tego subiektywizmu są zakrawające o absurd zalecenia, by zu-
pełnie innym lekiem leczyć kolkę lewostronną, a zupełnie innym prawostronną. Homeopatia 
zdaje się nie wytrzymywać próby rozumu (...)”423.  

Amerykańska Federalna Komisja Handlu, mając świadomość czym jest, czy raczej 
czym nie jest homeopatia, wydała decyzję, na mocy której na opakowaniach leków ho-
meopatycznych będzie musiała widnieć informacja, że leki te nie mają żadnego po-
twierdzonego działania424. Podobne stanowisko, ukazujące, że homeopatia jest 
sprzeczna z dostępną wiedzą, zajęła komisja do walki z pseudonauką i fałszowaniem 
badań naukowych Rosyjskiej Akademii Nauk425.  

Zagrożenia duchowe wynikające ze stosowania homeopatii 

Analizując dotychczasowe rozważania, można dojść do wniosku, że na całą homeopa-
tię, jako sposób leczenia, ale i myślenia, próbuje się nałożyć iluzoryczną szatę nauko-
                                                           
420 R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 17. 
421 Por. P.C. Pilar, Ezoteryzm a chrześcijaństwo, Kraków 2002, s. 137. 
422 Por. E. Choińska, Homeopatia praktyczna. Wydanie..., Warszawa 1996, s. 46. 
423 R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 34. 
424 Zob. Amerykanie dowiedzą się, że homeopatia nie działa [w:] http://mgr.farm/content/amerykanie-
dowiedza-sie-ze-homeopatia-nie-dziala 
425 Zob. Rosyjska Akademia Nauk: Farmaceuci powinni zaprzestać doradzania pacjentom leków 
homeopatycznych [w:] http://mgr.farm/content/rosyjska-akademia-nauk-farmaceuci-powinni-zaprzestac-
doradzania-pacjentom-lekow 
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wości i duchowości. Jednak jak by nie patrzeć, wiele kwestii związanych z tą dziedziną 
owiane jest tajemnicą, pewnymi niedopowiedzeniami i niejasnościami. Można więc 
postawić stwierdzenie, że mimo iż nie widać tego bezpośrednio, homeopatia nosi zna-
miona sztuki okultystycznej426 i choć niewątpliwie część sumiennych oraz uczciwych 
lekarzy czy farmaceutów korzysta z homeopatii w oderwaniu od bezpośrednich praktyk 
okultystycznych lub magicznych, nie unikną oni, ani nie zneutralizują pośrednich 
i ukrytych jej skutków.  
Dla przykładu można odnieść się do pojęcia „energii”, które pojawia się nieustannie 
w  różnych publikacjach dotyczących homeopatii. Między energią życiową u Hahne-
manna, światłem astralnym w kabale czy magnetyzmem zwierzęcym u Mesmera427, 
można w zasadzie postawić znak równości – wszystko to sprowadza się do ubóstwienia 
nazywanej dzisiaj ogólnie „energii kosmicznej”. Można więc przypuszczać, że homeo-
patia ma swoje źródła w inicjacji naturalistycznej, polegającej na otwarciu adepta 
(w  tym przypadku lekarza bądź pacjenta) na świat nadzmysłowy. Dzieje się tak zarów-
no w fetyszyzmie, szamanizmie, hinduizmie czy też magii, bioenergoterapii lub okulty-
zmie428. Sam Hahnemann propagował magnetyzm zwierzęcy, polegający na tym, że 
osoba „o dobrych intencjach” siłą woli może poprzez dotyk lub na odległość przenosić 
„energię życiową” na inną, chorą osobę429. Wspomniano już wcześniej, że źródeł filozo-
ficznych homeopatia doszukuje się zarówno w religiach i filozofiach wschodnich, 
w  Biblii czy szeroko rozumianej ezoteryce. Można więc śmiało stwierdzić, że pomimo 
zapewnień współczesnych homeopatów o wolności tej dziedziny od jakichkolwiek 
ideologii i religii, stanowi ona w gruncie rzeczy swoisty synkretyzm religijny, pomie-
szanie gnozy, panteizmu i orientalizmu. Autorzy książek traktujących o homeopatii 
wprost piszą o swoim odniesieniu do ezoteryzmu430. Jest to drugie dno homeopatii, któ-
re dla osób wierzących, powinno być jednoznacznym ostrzeżeniem. Nie można być 
równocześnie panteistą i chrześcijaninem. 
Na podstawie argumentów racjonalnych wynikających z konfrontacji nauk empirycz-
nych i homeopatii, a także biorąc pod uwagę konkretne kwestie natury filozoficznej, 
stanowiące trzon myśli homeopatycznej, zgodnie z założeniami tego artykułu, należy 
zastanowić się, jakie stanowisko wobec spuścizny Hahnemanna powinni zająć ludzie 
wierzący, poszukujący sposobów poprawy swojego zdrowia. Jednym z kierunków po-
strzegania homeopatii było stanowisko Papieskiej Rady Kultury – Papieskiej Rady Do 
Spraw Dialogu Międzyreligijnego, wskazujące homeopatię obok akupunktury, kinezjo-
logii czy refleksologii jako jedną z metod uzdrawiania (nie leczenia!), wywodzących się 

                                                           
426 Łacińskie słowo occultus oznacza właśnie „tajemniczy, tajemny, ukryty”. 
427 G. A. Mather, L. A. Nichols, Kabała; Magnetyzm zwierzęcy [w:] Słownik sekt, nowych ruchów 
religijnych i okultyzmu, Warszawa 2006, s. 215; 263. 
428 Por. A. Posacki, Homeopatia [w:] Encyklopedia „Białych plam”, tom VIII, Radom 2002, s. 60. 
429 Zob. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 38. 
430 Zob. P. Palagin, Homeopatia, manifestacje..., Białystok 2001, s. 30. 
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i zakorzenionych w ezoteryzmie, czy szerzej ujmując, ruchu New Age431. Warto odnieść 
się tutaj również do jasnej wykładni Kościoła Katolickiego zawartej w Katechizmie: 

„Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by po-
sługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu przywrócenia mu 
zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. (…) Dlatego Kościół upomina wier-
nych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych 
nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego 
człowieka” (KKK 2117). 

Również Biblia odnosi się jednoznacznie do tego problemu: 
„Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, 
uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów 
i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni” (Pwt 
18, 10-12a).  

Czy w innym miejscu: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i dzia-
łać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybra-
nych” (Mt 24, 24). Cała otoczka „doktrynalna” homeopatii, jeśli można ją tak nazwać, 
nie powinna budzić zdziwienia, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że – jak już wspo-
mniano – Samuel Hahnemann był członkiem Hermannstadt, loży masońskiej w Sibiu 
w  Transylwanii. Sami biografowie Hahnemanna wspominają, że parał się on okulty-
zmem, którego w późniejszym okresie życia został prawdziwym mistrzem. Nie da się 
będąc chrześcijaninem przyjmować nauki, która opiera się na wierze w reinkarnację, 
magnetyzm, gnozę czy hinduizm. Ponadto jak wykazano, homeopatia, poprzez „infor-
mację” zapisaną w leku, skłania życiową siłę do samoregulacji, autonaprawy. Biorąc 
pod uwagę fakt, że działanie homeopatii, według jej propagatorów nie dotyczy jedynie 
sfery somatycznej człowieka, ale również psychicznej i duchowej, można dojść do 
wniosku, że pacjentowi nie potrzeba odniesienia do Boga, podążania drogą wskazaną 
w Biblii, co więcej – bezzasadna w tym momencie staje się Ofiara Jezusa na krzyżu, 
gdyż przez zażywanie leków homeopatycznych, pacjent dąży do samodoskonalenia, 
odnawiania się, aż do osiągnięcia pierwotnej, nienaruszonej siły życiowej (tak jak 
w hinduizmie czy buddyzmie dążenie do Nirwany poprzez samodoskonalenie się 
w kolejnych inkarnacjach), którą odważnie można by było porównać do „boskiej natu-
ry”. Jezus natomiast pozostawił wszystkim swoim uczniom jasne przesłanie: „Ja jestem 
drogą i  prawdą, i życiem” (J 14, 6a).  
Jak już było wielokrotnie powtarzane – homeopatia nie mieści się w ramach badań nau-
kowych. Mocy, energii życiowej nie da się zmierzyć, dlatego niektórzy badacze, aby 
odpowiednio dobrać lek do choroby, posługują się bioindykatorami, czyli… różdżkami 
i wahadełkami. Taką metodę stosuje m.in. dr Otto Maresch. Według niego, środek ho-
meopatyczny będzie wykazywał tym lepsze działanie, im dokładniej długość jego „fa-
li”, będzie odpowiadała „fali” chorego narządu w organizmie. I tak np. na bazie takich 
doświadczeń, można dowiedzieć się, że sok z fiołka o potencji D8-D12 działa skutecz-

                                                           
431 Papieska Rada Kultury – Papieska Rada Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus Dawcą 
Wody Życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, pkt. 2.2.3 [w:] http://www.adonai.op.opoka. 
org.pl/upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf.   



114 PIOTR KODYM 
 

  

KS. PIOTR KODYM 

 

nie w leczeniu raka432. Czyż nie jest to otwieranie się człowieka na nieznaną, niebez-
pieczną sferę duchową? Warto w tym miejscu przypomnieć sobie słowa św. Pawła, któ-
re skierował do Tesaloniczan: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Uni-
kajcie wszelkiego rodzaju zła” (1 Tes 5, 22). Zatem skoro po całościowym przyjrzeniu 
się homeopatii pojawiają się wątpliwości, co do jej bezpieczeństwa (od strony ducho-
wej), najlepiej w ogóle nie sprawdzać jej skuteczności w leczeniu. 
Liczne świadectwa osób wiążących swoje problemy duchowe z homeopatią są niewąt-
pliwie najlepszym tego potwierdzeniem. Jak już zauważono w trakcie wcześniejszych 
rozważań, homeopatia siłą rzeczy wiąże się z wiedzą tajemną. Samo potrząsanie fiolek 
przy sporządzaniu leków, ściśle określone co do jego techniki i częstotliwości, ma na 
celu ich „zmianę” a fakt, że nikt nie wie jak to się dokonuje, ma symptomy czynności 
magicznej. O tym, że homeopatia wkracza w sferę duchową świadczą twierdzenia sa-
mych homeopatów: „...tylko lekarstwo zna chorego. Zna go lepiej niż lekarz, lepiej niż 
sam pacjent zna siebie. Wie ono, gdzie znajduje się źródło zakłóconego porządku 
(...)”433. „W świętym akcie potencjalizacji moc uzdrowieńcza wyzwala się z więzów 
struktur ziemskich i przywraca w chorym organizmie harmonię”434. Jedynie byty inteli-
gentne mogą „znać” lub „wiedzieć”. Określenie „święty akt potencjalizacji” jest poję-
ciem, którym może posługiwać wyznawca a nie lekarz. Tak postrzegany lek, potrząsany 
wedle ściśle określonych reguł może zatem być talizmanem czy fetyszem. Znaczna 
część homeopatów, o czym już wspomniano, posługuje się w swojej pracy wahadeł-
kiem, czyta z ręki czy leczy na odległość435, co powoduje, że siłą rzeczy otwierają się 
zarazem na świat duchowy, wymykający się zmysłom i niekoniecznie przychylny czło-
wiekowi. Potwierdzają to świadectwa osób, które pracowały przy produkcji leków ho-
meopatycznych. Z racji tego, że przed nawróceniem same były związane ze spiryty-
zmem, powierzane im były sekrety produkcji: nowe leki poszukiwane były przez osoby 
– media w trakcie seansów spirytystycznych436. Kolejny raz nasuwa się wniosek, że 
homeopatia jest  pewnego rodzaju działaniem parareligijnym pod przykrywką pseudo-
nauki. Przykrywką, której nie da się udowodnić w żaden naukowy sposób.  

„Fakt, że wielu lekarzy na całym świecie w ostatnich latach potwierdza skuteczność leków ho-
meopatycznych, nie oznacza, że musi ona dotyczyć zdrowia duchowego, bowiem brak zdrowia 
duchowego objawia się inaczej niż zaburzenia psychofizyczne – w sposób bardziej ukryty, dłu-
gofalowy i wtopiony w objawy psychofizyczne (...)”437,  

czego potwierdzeniem są wypowiedzi osób, które były związane z homeopatią – czy 
jako próbujący nią leczyć, czy jako leczeni438. 

                                                           
432 Zob. S. Pfeifer, Czy zdrowie..., Wrocław 1994, s. 92-93. 
433 R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 67. 
434 Tamże, [za:] O. Prokop, Medizinischer Okkultismus, s. 67-68. 
435 Por. S. Pfeifer, Czy zdrowie..., Wrocław 1994, s. 101. 
436 Por. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 69-70. 
437 A. Posacki, Homeopatia [w:] Encyklopedia „Białych plam”, tom VIII, Radom 2002, s. 64. 
438 Zob. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 72-79. 
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Zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania homeopatii 

Okazuje się jednak, że homeopatia może nieść ze sobą niebezpieczeństwa nie tylko na-
tury duchowej. W omawianej metodzie leczenia, działanie rozcieńczeń przekraczają-
cych stałą Avogadra, tłumaczy się niekiedy tym, że woda posiada pamięć. Jeśli w roz-
puszczalniku (wodzie) była np. jakaś substancja trująca, która poprzez długie i wielo-
krotne rozcieńczanie prawie lub całkiem znikła, to woda „zapamiętuje informację” o tej 
substancji. Skoro kwestia „pamięci wody” jest sprzeczną z logiką i niepotwierdzoną 
naukowo hipotezą, uznaną jednak a priori przez Hahnemanna, to może zrodzić się pyta-
nie – czy w związku z tym, absolutnie czysta woda (wszak substancja czynna została 
maksymalnie rozcieńczona), może być niebezpieczna? Jak przyznają sami homeopaci – 
tak. Nie dość, że istnieje ryzyko, że pacjent może trafić do „specjalisty”, który nie miał 
nigdy nic wspólnego z medycyną akademicką, to nawet i ludziom z wyższym wykształ-
ceniem medycznym, zajmującym się homeopatią, zdarzają się sytuacje, gdy podadzą 
niewłaściwy lek osobom proszącym o pomoc, co może w następstwie skutkować np. 
próbą samobójczą. Nie jest to zatem bezinwazyjna, całkowicie bezpieczna i zdrowa 
metoda leczenia, jak powszechnie zapewniają propagatorzy homeopatii. Co więcej – 
sami przyznają, że lecząc, jednocześnie ryzykują, że mogą „podarować” pacjentowi 
inną chorobę. Opisana sytuacja może wygenerować kolejne pytanie: co powoduje, że 
leki mające działać na jakieś schorzenie, powodują takie zachowania, skoro leki home-
opatyczne mają leczyć człowieka całościowo – ciało, psychikę i ducha439? Co zrobić, 
żeby lek homeopatyczny nie zaszkodził pacjentowi? Jak sprawdzić, czy chory może go 
przyjąć? Na to spadkobiercy metody Hahnemanna również znaleźli dość prosty, choć 
specyficzny sposób. Otóż zaleca się, aby pacjenci, zanim dostaną dany lek… trzymali 
go w rękach! Tak, niektórzy homeopaci twierdzą, że w ten sposób sprawdzą, czy trzy-
many specyfik nie zaszkodzi pacjentowi. W rezultacie to sam pacjent decyduje, który 
lek będzie przyjmował – dostaje preparat, który w momencie trzymania go w dłoni, 
wywoła uczucie ciepła, kłucia lub innego, swoistego odczucia. Co więcej, homeopaci 
dodają, że już samo to może powodować wyleczenie z choroby. Są „specjaliści” z dzie-
dziny homeopatii, którzy zalecają swoim pacjentom jedynie głośne wymawianie nazwy 
leku, zamiast jego przyjmowania, co ma mieć postać mantry, którą adept otrzymuje od 
swojego duchowego mistrza440. Widać zatem, jak wiele irracjonalności kryje się z jed-
nej strony za homeopatią jako metodą leczenia (gdzie sami homeopaci mówią o sobie, 
że bardziej są „sztukmistrzami” niż lekarzami), z drugiej jednak, jak dużo zagrożeń mo-
że się z tym wiązać, skoro leczący homeopatią mówią o „rozgrywaniu” swoich pacjen-
tów, kontaktowaniu się z nimi na poziomie podświadomości i odgadywaniu w ten spo-
sób przyczyn choroby, i dalej – skoro coś, co z góry wyklucza intelektualną, naukową 
analizę, powoduje pewne skutki nawet poprzez trzymanie, czy mantryczne wymawianie 

                                                           
439 Por. P. Palagin, Homeopatia, manifestacje..., Białystok 2001, s. 32n. 
440 Zob. Tamże, s. 33, 83. 
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nazwy specyfiku, sprawia, że „coś” dzieje się we wnętrzu pacjenta, „w rezultacie czego 
on może zostać wyleczony”441.  

Prawo Farmaceutyczne wobec homeopatii 

Należy zwrócić również uwagę na prawodawstwo w kwestii homeopatii. W Ustawie 
Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r., można przeczytać, że „produkty ho-
meopatyczne (…) ulegają uproszczonej procedurze dopuszczania do obrotu” oraz dalej, 
że „produkty lecznicze homeopatyczne, określone w ust. 1 i 4, nie wymagają dowodów 
skuteczności terapeutycznej”442. Jak wykazano wcześniej, specyfiki te nie przechodzą 
rzetelnych, restrykcyjnych badań wymaganych w innych przypadkach. Co więcej, „pod 
koniec 2015 roku Minister Zdrowia zmienił rozporządzenie w sprawie kryteriów zali-
czania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności sprawiając, że 
wszystkie leki homeopatyczne do tej pory dostępne wyłącznie z przepisu lekarza, stały 
się dostępne bez recepty”443. Może zatem budzić zdziwienie fakt, że leki, których źródło 
działania nie jest tak naprawdę znane, które obiektywnie rzecz ujmując, nie zawierają 
w  sobie substancji czynnej, które nie są badane przez niezależnych specjalistów – 
w  przeciwieństwie do innych leków – z taką ulgą traktowane są w obiegu farmaceu-
tycznym w Polsce i całej Unii Europejskiej. Przecież wszelkie procedury kontrolne, 
wynikające z Prawa mają za zadanie chronić człowieka i nakładać surowe kary na tych, 
którzy próbują te metody łamać. Trudności w leczeniu, dostępie do służby zdrowia 
i  lekarzy specjalistów, jakie niejednokrotnie napotykają na swojej drodze pacjenci 
sprawiają, że leki homeopatyczne stały się pewną alternatywą, co spowodowało na 
przestrzeni lat 2002-2009 rosnący trend sprzedaży tych środków444. Bez recepty bo-
wiem nadal dostępne są preparaty na każdą możliwą dolegliwość – od odchudzania, 
przez grypę aż po choroby nowotworowe. I tak człowiek po ustąpieniu jednych obja-
wów, zaczyna dostrzegać kolejne, więc decyduje się na następny preparat homeopa-
tyczny. Tworzy się spirala, która wydaje się nie mieć końca, zniewolenie podobne do 
alkoholizmu czy narkomanii, które egzorcyści wprost nazywają demonicznym445.  
W tej kwestii zabierają głos również autorytety naukowe. Profesor Marek Komulski, 
Kierownik Katedry Elektrochemii Politechniki Lubelskiej tak wypowiedział się na te-
mat leków homeopatycznych nawiązując do sposobu ich produkowania:  

„(…) można z całą pewnością stwierdzić, że roztworów o stężeniu poniżej 1 ng/dm3 nie da się 
w  żaden kontrolowany sposób otrzymać. Nie da się również takiego stężenia zweryfikować, 
gdyż leży ono poza zakresem dostępnych metod analitycznych. Rozcieńczenie 1:10400 to oczy-
wiście piramidalna bzdura, którą mógł wymyślić tylko oszust lub kompletny ignorant”446.  

                                                           
441 Zob. Tamże, s. 35; 84-89. 
442 Prawo farmaceutyczne Rozdz. 2, Art. 21 ust. 1 i 7 [w:] http://isap.sejm.gov.pl/Download?id 
=WDU20011261381&type=3  
443 Homeopatia: lekarze przeciw, lekarze za [w:] https://farmacja.pl/homeopatia-lekarze-przeciw-
aptekarze-za# 
444 Zob. Tamże. 
445 Zob. A. Grefkowicz, Homeopatia – NIE! [w:] http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzenie-
spotkainmenu-33/modlitwa-o-uwolnienie-mainmenu-83/305-homeopatia-nie 
446 Zob. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 94. 
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Takie rozcieńczenie posiada chociażby jeden z najbardziej reklamowanych specyfików, 
stosowanych przy objawach przeziębienia i grypy – Oscillococcinum. Najlepszym pod-
sumowaniem rozważań dotyczących miejsca homeopatii w zapisach prawnych będzie 
wypowiedź profesora Andrzeja Gregosiewicza, kierownika Katedry Kliniki Ortopedii 
Dziecięcej: „W świetle powyższych stwierdzeń podejmowanie prób «leczenia» przy 
pomocy «leków» homeopatycznych nie tylko nie jest zgodne z «najlepszą wiedzą leka-
rza», lecz nosi znamiona przestępstwa”447. Oficjalne stanowisko w tej sprawie zajmowa-
ły również kilkukrotnie Naczelna Rada i Naczelna Izba Lekarska – w 2008 r., gdy jed-
noznacznie opowiedziały się przeciw leczeniu homeopatią i organizowaniu szkoleń z tej 
dziedziny dla lekarzy, następnie w r. 2009, kiedy odpowiadając Ministrowi Zdrowia 
zapewniały o braku jakichkolwiek dowodów naukowych, potwierdzających skuteczność 
leczenia produktami homeopatycznymi i wyrażały wątpliwość co do wdrażania ich do 
obrotu bez konieczności udowodnienia skuteczności oraz zaznaczały, że może to 
wprowadzać pacjentów w błąd448. Tymczasem Naczelna Izba Aptekarska bez zmian 
wydawała stanowisko całkowicie przeciwne. Kilka lat później Prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej prosił ówczesną Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Lenę Ko-
larską-Bobińską o zbadanie sprawy otwarcia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym 
studiów podyplomowych na kierunku: homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej 
i  farmacji. Swoje zdumienie i zaniepokojenie Minister wyraził natomiast w liście do 
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dra hab. n. med. Przemysława Ja-
łowieckiego, pisząc:  

„Uważam, że prowadzenie na wyższej uczelni medycznej zajęć z metod postępowania, których 
skuteczność nie jest potwierdzona rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami naukowymi jest niepo-
rozumieniem. Uczelnia prowadząca działalność naukową nie powinna promować metod postę-
powania, które nie znajdują należytego oparcia w wiedzy naukowej”449. 

Może zastanawiać, czemu przy tak jednoznacznym stanowisku Naczelnej Rady Lekar-
skiej, wynikającym chociażby z Artykułu 57. Kodeksu Etyki Lekarskiej450, Naczelna 
Izba Farmaceutyczna ma wobec homeopatii nadal tak niejasny i ambiwalentny stosu-
nek. Może zastanawiać, czemu przy krytyce Naczelnej Rady Lekarskiej, Rada Aptekar-
ska umawia się z przedstawicielami wspominanej wcześniej francuskiej firmy Boiron, 
przekazując swoje poparcie dla homeopatii451. Dzięki akcji uświadamiania społeczeń-
stwa, jaką podjęła Izba Lekarska, popularność i sprzedaż preparatów homeopatycznych 

                                                                                                                                                                          
 
447 Tamże, s. 94. 
448 Stanowisko Nr 2/09/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2009 r. [w:] 
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/3936/rs0002-09-V.pdf ; 
Więcej na temat sporu Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia [w:] Homeopatia: lekarze 
przeciw, lekarze za [w:] https://farmacja.pl/homeopatia-lekarze-przeciw-aptekarze-za# 
449 Studia homeopatyczne – Pisma Prezesa NRL do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora 
ŚUM [w:] http://www.nil.org.pl/aktualnosci/studia-homeopatyczne-pisma-prezesa-nrl-do-minister-nauki-
i-szkolnictwa-wyzszego-i-rektora-sum 
450 Przyrzeczenie lekarskie [w:] http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-
Lekarskiej.pdf 
451Por. Homeopatia: lekarze przeciw, lekarze za [w:] https://farmacja.pl/homeopatia-lekarze-przeciw-
aptekarze-za# 
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w Polsce systematycznie maleje. „Według danych Ogólnopolskiego Systemu Ochrony 
Zdrowia w 2010 r. sprzedaż homeopatii spadła w Polsce o 19,32% w stosunku do roku 
poprzedniego, a w r. 2011 o kolejne 16%”452. Daje się zatem zauważyć malejąca popu-
larność i coraz mniejsze zaufanie do homeopatii jako sposobu leczenia.  

Podsumowanie 

Zapewne większość ludzi bez wahania podzieliłaby stwierdzenie Decimusa Iuniusa 
Iuvenalisa, że w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch. Od zarania dziejów, człowiek 
obserwując otaczający go świat, kierując się intelektem, na miarę swoich możliwości 
i  współczesnej mu wiedzy, odkrywał kolejne arkana sztuki medycznej. W ten sposób, 
przez dziesiątki wieków ukształtowała się współczesna medycyna i farmacja. Mimo, że 
na wielu płaszczyznach dotyczących ratowania ludzkiego życia, dziedziny te pozostają 
niestety nadal bezradne, bezsprzeczny jest systematyczny i szybki progres w ich róż-
nych gałęziach. Może zatem budzić zdziwienie, że niektórzy ryzykując swoim zdro-
wiem, a także stanem duchowym, sięgają po homeopatię jako alternatywę leczenia. 
Najczęściej wynika to zapewne z niedoinformowania lub zwykłej chęci osiągnięcia jak 
najszybszych efektów. Innych mogą zniechęcać mury szpitali i przychodni, białe, lekar-
skie kitle czy długie oczekiwania na wizyty u specjalistów. Kolejną grupą osób, która 
decyduje się na korzystanie z homeopatii, mogą być ludzie, których istnienie jest zagro-
żone, a którzy w walce o przeżycie nie zawahają się sięgnąć po każdą metodę, która 
może dawać nadzieję na uleczenie.  O ile dbanie o zdrowie i szacunek do niego wynika 
z Dekalogu, co zostało zaznaczone we wstępie do artykułu, o tyle stosowanie produk-
tów zalecanych przez Hahnemanna i jego spadkobierców, mimo tego, że mogą one oka-
zać się skuteczne, stoi w sprzeczności zarówno z V, jak i z I Przykazaniem Bożym. 
Trzeba mieć tutaj na względzie fakt, że w tym przypadku na pewno cel nie uświęca 
środków.  
W powyższym artykule wykazano, że homeopatia przede wszystkim nie jest gałęzią 
medycyny. Nie ma ona nic wspólnego z nauką akademicką – jeżeli chodzi o sztukę le-
karską, ale także z innymi naukami ścisłymi, takimi jak chemia czy fizyka. Ponadto 
zauważono, że pomimo zapewnień homeopatów o braku powiązań z jakimikolwiek 
ideologiami, nurtami filozoficznymi czy religijnymi, jest zupełnie odwrotnie. Homeopa-
tia jest zbudowana na swego rodzaju synkretyzmie religijnym z cechami okultyzmu. 
Zatem odpowiedź na pytanie postawione we wstępie do artykułu zdaje się być jedno-
znaczna – mimo dających zauważyć się pozytywnych skutków zdrowotnych, ludzie, 
a  zwłaszcza osoby wierzące, nie powinny sięgać po homeopatię, która nie jest ani bez-
pieczną, ani delikatną, ani bezinwazyjną metodą „leczenia”. Mimo możliwości przy-
wrócenia zdrowia, może ona powodować problemy natury duchowej, co powinno już 
samo w sobie stanowić poważne ostrzeżenie dla osób rozważających jej zastosowanie. 
Warto też, aby lekarze i farmaceuci, którzy nie widzą przeszkód w przepisywaniu 
i  sprzedawaniu produktów homeopatycznych, przypomnieli sobie jedną z naczelnych 
                                                           
452Homeopatia: lekarze przeciw, lekarze za [w:] https://farmacja.pl/homeopatia-lekarze-przeciw-
aptekarze-za# 
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zasad etycznych medycyny i farmacji – Primum non nocere – i mając na względzie 
chociażby brak niezależnych, czy w ogóle jakichkolwiek badań nad lekami homeopa-
tycznymi oraz fakt, że homeopatia całkowicie zaprzecza klasycznej medycynie i farma-
cji, zastanowili się, czy rzeczywiście nikomu w ten sposób nie szkodzą. W jaki sposób 
zatem pomóc tym, którzy dbając o swoje zdrowie, nie chcą zatrzymywać się jedynie na 
klasycznych lekach? Otóż osobom, które szukają wsparcia w leczeniu konwencjonal-
nym, klinicznym, a także tym wszystkim, którzy chcą leczyć się w sposób mniej inwa-
zyjny a zarazem naturalny, warto polecać fitoterapię, czyli ziołolecznictwo. Zioła od 
zarania dziejów stosowane były we wszystkich regionach świata, jako najbardziej sku-
teczny i powszechnie dostępny środek leczniczy. Bez wątpienia, największymi specjali-
stami w tej dziedzinie są członkowie Zakonu Szpitalnego – Bonifratrzy. Naśladując 
swojego założyciela, św. Jana Bożego oraz kierując się chrześcijańską postawą posza-
nowania godności ludzkiej, Dobrzy Bracia od przeszło 500-lat niosą pomoc ludziom 
odrzuconym przez społeczeństwo, chorym i konającym, prowadząc domy pomocy spo-
łecznej, hospicja, szpitale, apteki i poradnie ziołolecznictwa. Mając zatem na względzie 
wielowiekowe doświadczenie Bonifratrów z zakresu medycyny, farmacji i fitoterapii, 
wiedząc, że cała ich posługa i misja wynikają z chrześcijańskiej miłości do bliźniego, 
warto w trosce o zdrowie swoje i innych, sięgnąć po produkty sprawdzone i pewne, 
zdrowe i powszechnie dostępne, wzrastając jednocześnie w wierze, przez czerpanie 
z  duchowości św. Jana Bożego i św. Augustyna, na regule którego, oparte jest zakonne 
życie Braci Szpitalnych. 
 
 
 

Homeophaty - the sought-after panacea or one of the scientific 
untruths and the source of spiritual threats? The attempt of 
analitycal and critical look at the treatment method founded 
by Samuel Hahnemann 
 
Summary:  
 
The concern about health and life is a consequence of the Fifth Commandment, though 
it doesn't make them things of the greatest value. Not surprisingly, people who face 
a serious health problem decide to search for alternative treatments. One of the options 
can be homeopathy founded by Samuel Hahnemann. The main assumption of this form 
of medicine is to fight a disease with something that causes it. Homeopathic remedies 
are created in the process of serial dilution and shaking of different substances, which 
gives the substances some unspecified energy. What is more, the assumptions of this 
type of medicine derives from Eastern philosophy, esotericism and occultism. The 
method of treatment developed by Hahnemann is completely contrary to conventional 
medicine and pharmacy. People who finally decided to use this way of cure started to 
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have the problems with their faith, spiritual problems. It is therefore advisable to avoid 
them even if homeopathic products may bring positive health effects. However,  
phytotherapy (also herbal medicine), which Brothers of Mercy specialise in, is safe and 
based on centuries-old tradition.  
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