
Similia similibus
Съдържание

Исторически очерк
- Самуел Ханеман
- Търсене на нов закон в медицината
- Първи опити с кора от хининово дърво
- Първо позоваване на принципа Similia 
similibus
- Медицина, базирана на опита
- Доказване на лекарства върху здрави хора
- Органон на лечебното изкуство
- Хомеопатична профилактика и лечение по 
време на епидемии
- От малки към безкрайно малки дози
- Високите потенции - Ханеман, Корсаков и 
Йенихен
- Хроничните болести
- Шестото издание на Органона

Бележки
- Жизнената сила
- Еднаквост няма
- Отвореният ум
- Картината на болестта
- Образованието
- Възможна ли е самопомощта
- Съвременни течения в хомеопатията
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Исторически очерк
Самуел Ханеман - Семейство - Образование - 

Ранни години на медицинска практика
Известно е, че Ханеман е роден в Майсен, Саксония, през 

1755 година, с кръщелните имена Кристиян Фридрих Са-
муел. Според проучванията на Томас Брадфорд денят на 
раждането, записан в градските регистри, е бил 11-ти ап-
рил, а не 10-ти, както е общоизвестно днес. Ричард Хаел 
обаче изследва по-подробно този въпрос и достига до 
информация от църковните регистри, според която раж-
дането на Ханеман е било около полунощ на 10-ти април 
(вероятно това има някакво значение за историците).

Самият Ханеман споделя в своята Автобиография спо-
мени за ранните си детски дни. Въпросният документ е 
всъщност нещо като дневник, биографичен паметник, 
намерен сред книжата на семейството. Баща му Кристиян 
Готфрид и майка му Йохана Кристияна са го научили да 
чете и пише. За своя баща Ханеман споделя, че макар да 
не бил вещ в науките, имал ясни схващания за добро и зло 
и успял да ги внуши дълбоко в душата на своя син.

Изглежда бащата е бил буден човек, макар да си е ва-
дел хляба като дизайнер на порцелан във фабриката в 
Майсен. Неговите идеи за основните принципи на съзи-
данието, достойнството на човечеството и благородната 
му съдба са съответствали на поведението му и са посели 
моралните устои, които по-късно проличават във всич-
ките трудове на неговия син.

Образованието на младия Ханеман е започнало в об-
щественото училище на Майсен и е преминало през част-
но училище, пак там. Момчето е изучавало древни езици 


