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Päätin viimein sivistää itseäni ja luin Wikipedia-artikkelin homeopatiasta.
Tai no ainakin 5 ensimmäistä virkettä. Teksti sisälsi niin monta kertaa sanojen ”uskotaan” ja ”ajatellaan” käyttöä, että pakkohan minun oli sitä itsekin
kokeiltava. Lainaus Wikipediasta: ”Homeopatia (kreikan sanoista . . . (hómoios),
”samankaltainen”ja . . . (páthos), ”kärsimys”) on 1700-luvun lopulla eläneen Samuel Hahnemannin (1755-1843) tutkimuksiin perustuva uskomushoito, jonka
mukaan tauteja tulisi hoitaa antamalla potilaalle pieniä määriä sellaista ainetta, joka suurina määrinä tuottaa tautia muistuttavia oireita.”[1] Toimiessaan
homeopatia olisi erinomainen keino krapulan ehkäisyssä! Eikun kokeilemaan.
Idea on simppeli. Otetaan annos lääkeainetta, laimennetaan se veteen ja ravistellaan. Tätä kutsutaan ”potensoimiseksi”. Seuraavaksi potensoiminen toistetaan n kertaa annokselle edellisessä vaiheessa saatu liuosta. Huomattavaa on,
että ”samankaltaisuuden lain” nojalla lääkeaineen tulee antaa potilaalle samankaltaiset oireet kuin itse tautiin liittyy. Kaikki tuntevat tämän lain varmaan
muodossa ”sillä se lähtee millä on tullutkin”. Eikun läträämään.
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Koe 1

Ensimmäisessä kokeessa käytin lääkeaineena VAT 69 -viskiä. Koska minulla ei
ollut käytettävissä puhdasta vettä (vesiputkiremontti), tyydyin laimentamaan
VATin toisella viskillä. Onhan viskikin kuitenkin 60% vettä. Vesilähteenä minulla oli käytettävissä kokeen alussa kymmenen 0,7l pulloa Jamesonia. Aloitin 7,78
cl annoksella VATia, sekoitin sen pullolliseen Jamesonia ja ravistelin. Näin saadun liuoksen pitoisuus oli siis 10% alkuperäisestä tai alan termein 1D. Tämän
jälkeen otin saadusta liouksesta 7,78 cl hörpyn annoksen ja toistin laimennuksen unohtamatta ah ah ah ravistelua uh uh uh. Näin eteenpäin, kunnes liuoksen
pitoisuus oli 10−8 % eli 10D. Eikun hörppimään.

1.1

Tulokset

No eihän se toiminut. Aivaan hiiii-iiii-iiirrrrvittävä darra. Oikeesti miten voi
oksentaa omaan pyykkikoriinsa?

2

Koe 2

Edellisestä kokeesta viisastuneena käytin toisessa koejärjestelyssä puhdasta vettä.
Samat suhteet ja niin edelleen. Viskikännejä edeltävänä päivänä 10D lious naamariin ja näin olin immuuni krapulalle.
1

2.1

Tulokset

Ja paskat. Oksennusta nyt myös kengillä.
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Johtopäätökset

Omiin havaintoihini ja naapurin valitukseen hajusta perustuen, joudun toteamaan, ettei homeopatia toiminut ainakaan viskin tapauksesa. Tätä tulosta puoltaa myös muut tutkimukset.[2] Mielenkiintoista olisi kuitenkin selvittää, onko
tilanne sama käytettäessä ensimmäisessä koejärjestelyssä olutta (onhan keskiolut sentään 95% vettä! Mikä voisi mennä pieleen?).
Toisen kokeen päätteeksi tein kuitenkin mielenkiintoisen havainnon: Viskinjuontia seuraavana aamuna reilu annos vettä paransi krapulani hetkellisesti. Ilmeisesti lääkeaineen laimentaminen reilulla annoksella vettä aineen nauttimista
seuraavana päivänä auttaa taudin oireisiin. Tämä on varteenotettava tutkimuskohde ja aion jatkaa kokeita muilla lääkeaineilla, muun muassa vodkalla. Tätä
lääketiedettä mullistavaa alaa aion kutsua VM-Patiaksi (suomen sanoista vittu,
mitä ja paskaa).
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