Homeopathie

Gezond opgroeien en
gezond ouder worden
met homeopathie
Homeopathie ziet leven als een energieveld. De behandeling gaat uit van het
‘gelijke met het gelijkende’ genezen met
gepotentieerde middelen. Het middel
met de juiste trillingsfrequentie resoneert met de aard van de klacht en kan
zodoende het verstoorde energieveld
van de persoon weer in balans brengen.
Homeopathie werkt mild maar effectief.
Omdat ieder mens uniek is, wordt de
behandeling persoonlijk afgestemd.
De NWP-homeopaat biedt u deskundige
ondersteuning in gezond worden en
blijven op een natuurlijke manier.

De NWP is de oudste beroepsvereniging
(1948) in Nederland voor Natuurgeneeskundig
Werkende Professionals. De missie van de
NWP is om natuurlijke gezondheid bereikbaar
te maken voor iedereen door garant te staan
dat de aangesloten therapeuten deskundig
zijn opgeleid en professioneel praktijk voeren.
Ook staan alle aangesloten therapeuten
onder toezicht van een onafhankelijke
tuchtrecht- en klachtencommissie. De NWP ziet
natuurgeneeskunde als onderdeel van integrale
geneeskunde, als een verantwoorde aanvulling
op reguliere geneeskunde om zodoende
te komen tot een gezonde en duurzame
levensstijl.

Het gelijke met het gelijkende genezen
De geneeswijze van de toekomst?

What is homeopathy?
In homeopathy, your life force is considered to
be a field of energy, which illness or stress can
disturb. Homeopathic remedies are based on the
theory that ‘like cures like’, which means that
something that triggers certain effects in a healthy
person can, after a process called potentization,
be used to treat an illness that causes similar
symptoms. To achieve potentization, the substance
used to treat an illness is repeatedly diluted and
shaken until its energetic vibration matches that
of the sickness. The remedy restores the energetic
balance of body and mind. As each person is
unique, homeopaths tailor treatments for your
individual needs. The NWP (Beroepsvereniging
voor Natuurkundig Werkende Professionals) is a
professional organisation of naturopaths in the
Netherlands that guarantees that its members
have studied homeopathy and conventional
medicine to a professional level.

Kijk op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl voor meer informatie over de NWP, homeopathie,
vergoeding door zorgverzekeraars en waar u een therapeut kunt vinden bij u in de buurt.
Met een NWP-therapeut werkt u samen aan een natuurlijke gezondheid.
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Wat is homeopathie

De homeopaat

Het woord homeopathie is afgeleid van de Oudgriekse woorden homeos = gelijksoortig en
pathos = lijden. Bij homeopathie wordt bij een ziekteklacht een middel gegeven dat bij een
gezonde persoon juist die klacht opwekt. Dit wordt genoemd ‘het gelijke met het gelijkende
genezen’. Tevens wordt het middel gepotentieerd, dat wil zeggen herhaaldelijk verdund en
geschud totdat uiteindelijk een potentie bereikt wordt die qua energetische trilling aansluit
bij het klachtenpatroon van de patiënt. De homeopathie gaat ervan uit dat leven bestaat uit
energie en dat ziekte een verstoring is in iemands energieveld. Door het toedienen van het
juiste middel (plantaardig, dierlijk of mineraal) met de juiste potentie resoneert dit middel
als het ware met de aard van de verstoring. Hierdoor krijgt het een ingang in het energieveld
van de persoon en kan het tot de kern komen van de verstoring en de balans weer herstellen.
Een voorbeeld: de plant peterselie veroorzaakt bij grote inname veelvuldig plassen. Indien
een persoon als klacht heeft dat hij vaak aandrang heeft en frequent moet plassen, kan
peterselie in de juiste potentie juist verlichting geven van de klachten. De homeopathische
zienswijze bestond al in de tijd van de Oude Grieken en de middeleeuwen maar het is de
Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) geweest die de homeopathie systematisch verder
heeft ontwikkeld. Door de milde maar effectieve werking is homeopathie toepasbaar op alle
leeftijden, van baby’s tot ouderen.

De homeopaat biedt deskundige en verantwoorde ondersteuning in gezond worden en
blijven. Alle NWP-homeopaten hebben een meerjarige opleiding in homeopathie voltooid
met aanvullende regulier medische kennis op hbo-niveau. Sommige therapeuten hebben
nog een specialisatie gevolgd zoals kinderhomeopathie. Daarnaast is de homeopaat verplicht om jaarlijks nascholingen te volgen om de kennis op peil te houden. Hierdoor is de
NWP-homeopaat de specialist in de verantwoorde toepassing van homeopathie en kan hij
of zij u een persoonlijk behandelplan aanbieden. Met een NWP-therapeut staat u er niet
alleen voor.

“De homeopathie ziet het energieveld
van een persoon als opgebouwd in
energielagen waarbij iedere laag een ander
klachtenpatroon kan laten zien.”

Bij welke klachten
Aangezien homeopathie lichaam en geest als
één geheel ziet, kan homeopathie ondersteuning bieden bij lichamelijke en psychische
klachten maar ook preventief werken.
Homeopathie kan onder andere helpen bij:
• ondersteuning bij reguliere behandelingen
zoals verlichting van pijn en misselijkheid
• spijsverteringsklachten
• blaas-nierklachten
• long-luchtwegklachten
• hart-vaatziektes
• keel-neus-oor-schildklierklachten
• oogklachten
• hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen
• stress, vermoeidheid, slapeloosheid
• gewrichts- en rugklachten
• allergie en huidklachten
• chronische klachten
• kinderen gezond laten opgroeien
• vrouwenklachten, kinderwens
• ouderdomskwalen
• begeleiding bij vaccinaties
Let op! Bij acute, ernstige klachten dient u
altijd eerst uw huisarts te raadplegen.

Wat kunt u verwachten
De therapeut neemt uw klachten
serieus en begrijpt dat iedere
persoon uniek is. Na een uitgebreid
gesprek wordt een eerste middel
ingezet, meestal in de vorm van kleine
korreltjes die men in de mond moet
laten smelten. Bij een vervolgconsult
wordt besproken of er verandering is
opgetreden in het klachtenpatroon.
De homeopathie ziet het energieveld
van een persoon als opgebouwd in
energielagen waarbij iedere laag
een ander klachtenpatroon kan
laten zien. Soms moeten er laag
voor laag verschillende middelen
ingezet worden om uiteindelijk
tot de kern van de verstoring te
komen. De homeopaat is naast
de consulten dan ook veel tijd
kwijt aan het doorgronden van het
klachtenpatroon en het zoeken naar
het juiste gepotentieerde middel voor
het krijgen van de juiste resonantie.

