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EHBO situalies, zoal6
wonden. belen en
kneuzingen.
problemon bij drachl en
bevalling.

ontwikkeling§problemenen
groeistoomi§§en.
vaccinalloproblemen.
problemen mel immuniteit,
zoels ontsteklngen en
allèrgi€ën
klachten na emotion€16

gebeurteni$en,
gedÉg6problemen,zoals
angalen en depres§ies.
§pijGverleringsproblemon,
zoals missolijkh€id €n diarree.

luchtwegproblemen,zoals
hoesten 6n niez6n.
Epilepsie.

Loopt u al langer net uw diot bi een
dietenarts, is er géon vérbeteing,
ovetweeg dan eon bezoek aan eon
N a s sie k die rh o meo p a at.

G€3chiedenlB

PÍincioos on orondbeolnGelen

Het homBopathisch princjpe wordl
al sinds mons€íheugenis toepast.
Onzè (6chriftelijke) historie begint
pas bij Hippocrates. Hij sprak alB
eercte €rts ovff do zelf genezende
kacht van ieder índividu Ook gaf
hil de aanzet tot het belangrijkste

Hahnemann schrijfl: 'Het hoogste
ideaalvan genozen bestaat in èén
snel. zachtzinnig heÍstel ven de
gozondheid'.

homeopaihische uitgangspunt, ?e
genazing volgen§ het
g el ij khei d sbeg i n sel'.
De grote man van de huidige
klassieke homeopalhie is de Duitse
arts Samuel Hahnemann. Toen hij
op een keer kinine in nam, onidekte
hij dat hij malaÍia-achtige
ve.schijnselen kre6g. Mot deze
Per§oonlijke etuaring exporimenleerde hijverder met kinine tegen
malaria. Hij deed met dit pdncipe
eNaring op in zÍn praktijk.
'Boots dè nàatur na door hal

lichaan net een geliksoortige
ziekÍe le pikkelen om dit lichaam te
sli mulercn tot

(zélqgenezi ng'.

Éen ziekte is een uiting van een
interne onbalans. Prob6e.iel
oor s p ro n ke li ke i n te rne ève n w b h t
van lhhaam, enotie en geest te

Hiiwa§ ste* gekant tegen het
onderdrukken van ziektesymptomen. Dan verdwijnen deze
ziektesymptomen, maar 6r kom€n
na ëíige tijd andere symptomen
voorlerug, Je merkt het ni6l, maar
de ziekle bliiÍt en drinqt Bt€eds
dieper in hel lichaam.
De homeopalhie gaat uil van de zelf
giénezende kacht van ieder
,hdividu. Oe werking van do
eneÍgetische energie in de kleinste
bouwslenen in ieder lichaam.
Oaarom spreokl men bij
homeopalhie ook van

kwantungenézing.

Ziski6f,loroffe
Hom€opathie kent haar eigen

ziekteflorofle.

1. Hel lichaam Íunctioneorl en

2.

roageert als één gereel.
De loegepaste middel€n

veroonaak€n bÍ gezondé
m€nsen ge/u?(soorr,ge

3.

ziekosynptonan.
De middelen worden gemaakt
door scludde, en ste*

4. G6noe${etten van Hedng.
D€ gene€§wetlen volgens Heíng.
Van gonezing is pas sprake als

.
.

deziokleverschínsélèí
verlopon van à,hn€n nasr
deziektoverschilmel€n
verdwÍnen in om9'6keerde

.

Gson dleÍ E oelllk.
Conslilulie en vitalitàit bapalen de

àanwèíge eneeio lot genezing.

Corslit liét de mogelljkheid om te
reagoren met zowel llchaam, emolio
en g6esl.
Y,ïalilelti resultaal van leefiijd
erfelijkheid en de reacties op
meegemaakte g€beurteni$on.

Voorieder ziek dier heÍ oigen,
gol ijksoo/tigé I e neesn i dd d !

Homeopelhlrch€ mlddelen
Homeopathischà mlddelen worden
geínaaklvan planten, mineralon oí

Wl e6n homeopaat eon nleuw
middol leíen kennen dan nemen

volgorde veeíir, zij

meedere gezonde memen
g€durende Igngere tíd dit middelin.

ziekteverschijn6elen
veBchuiven van yllalé ltsar
n i n de t bela n g ii ka orcanen.

De ziektesymptomen die zich na
enkele woken ontwikkelen zÍn
l6id6nd voor haar toopasslng.

