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Z
o fijn vind ik het altijd dat ik mensen tegen-

kom die zich zo bewust zijn van het feit dat

homeopathie zoveel voor je kan betekenen,

ook acuut, als je ergens bent in een vreemd land,

waar ziekenhuizen niet altijd zo makkelijk te berei-

ken zijn als hier. Ik heb haar met veel plezier wegwijs

gemaakt in de acute middelen en helemaal geïnspi-

reerd ging ze weer naar huis. 

Snelle genezing mogelijk
Ik merk dat er veel mensen zijn die denken dat

homeopathische middelen alleen werken op de

lange termijn. Dat je wel een aantal dagen moet

wachten tot de eerste reacties komen. Niets is minder

waar, want homeopathie kan op miraculeuze wijze

een hele snelle genezing bewerkstelligen. Goed te ge-

bruiken voor acute klachten zoals spit, migraine, we-

spensteken, verbrandingen, etc. 

Het principe werkt zo, dat als je een bepaalde stof in

pure vorm binnenkrijgt of aanraakt, je een bepaalde

reactie krijgt. Homeopathische verdunningen van

een gelijke of gelijkende stof kunnen precies die

symptomen weghalen/genezen die in pure vorm

verschijnen. Ter verduidelijking is dit onderwerp het

beste te beschrijven door voorbeelden te laten zien. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de brandnetel. Als je

in het bos loopt en per ongeluk een brandnetel aan-

raakt, verschijnen er als snel rode brandende blaas-

jes, die vaak jeuken, maar vooral ook brandend

aanvoelen. Als we nu dezelfde brandnetel homeopa-

thisch verdunnen, hebben we een heel mooi middel

in huis om precies dit soort huiduitslagen met bran-

dend gevoel en jeuk acuut te genezen. 

Apis
Ditzelfde geldt voor het middel Apis, gemaakt van-

uit het gif van de Honingbij. Als je gestoken wordt

door deze bij, ervaar je een vervelende stekende,

brandende pijn en jeuk en krijg je een oedeemachtige

zwelling. Bij Apis, maar dan homeopathisch ver-

dund, waarbij ze dus het gif van de honingbij hebben

gebruikt en zodanig geschud hebben dat het een

homeopathisch middel is geworden, kunnen we het

perfect gebruiken bij allerlei klachten die dit beeld

meegeven. Ook bij muggensteken kan het ingezet

worden. Bijvoorbeeld bij men-

sen die allergisch voor muggen

zijn en hier extra grote zwellin-

gen van krijgen. Ook voor aller-

lei andere brandende of

stekende huidaandoeningen is

dit middel geschikt.

Ik heb een paar jaar geleden een

jongen gezien die terugkwam

van een vakantie in Turkije

waar hij een flinke kloppende

ontsteking aan zijn vinger had

ontwikkeld. In het ziekenhuis

had hij al twee antibiotica kuren

achter de rug, maar de ontste-

king was hardnekkig en hij had

al nachten niet kunnen slapen van de pijn. De symp-

tomen die hij beschreef, van ontsteking, warmtestu-

wing, kloppende pijn, deden me meteen denken aan

het middel Atropa Belladonna (= Wolfskers in pure

vorm). 

Wolfskers is een plantje dat als je hem eet, dezelfde symp-

tomen veroorzaakt. Daardoor ook vaak goed bruikbaar bij

acute ziektes als heftige oorontstekingen en migraines.

Ik heb hem die middag het middel Belladonna gege-

ven en de volgende dag sprak ik hem en hij vertelde

dat hij voor het eerst in die paar weken weer een

nacht had geslapen en dat het kloppende gevoel al

weg was. 

Een paar maanden geleden nog bij mijn dochtertje

van vijf. Ze was al de hele ochtend aan het spugen,

lag als een dood vogeltje op de bank, wilde niks eten,

alleen drinken. Dit was het duidelijke beeld van het

middel Phosforus (mineraal fosfor). Ik gaf haar 2 kor-

rels en na een half uur stond ze op, ging rondlopen

en zei opeens: wil je een boterham voor me maken,

ik heb honger! 

Homeopathie kan dus net zo goed acuut worden in-

gezet als bij een chronische aandoening. <

www.kinderhomeopathie.nl en 

www.mediamiek-kinderwerker.nl
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De afgelopen week heb ik een workshop gegeven aan een jonge enthousiaste meid die een wereldreis

gaat maken. Haar zus, die al helemaal bekend is met Homeopathie, had haar een homeopathisch EHBO

kistje cadeau gedaan en haar deze workshop erbij gegeven. 

Homeopathie kan

op miraculeuze

wijze een hele

snelle genezing

bewerkstelligen


