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ami is veertien jaar, hij zit 
nu in de tweede klas van 
het vwo. Hij doet aan 
waterpolo en speelt gitaar. 
Zijn droom is om advocaat 

te worden, om onschuldige mensen vrij 
te spreken. Sami vertelt over zijn 
ervaringen met homeopathie: ‘Toen ik 
drie jaar was, nam mijn moeder me mee 
naar een homeopaat, Cedi. Ik had 
steeds de longen vol, bronchitis. Dankzij 
de korrels van Cedi ben ik helemaal van 
de antibiotica afgekomen. Toen ik naar 
de brugklas van het vwo ging, zat ik niet 
lekker in mijn vel. Ik zat bij niemand van 
mijn oude school in de klas. De meeste 
andere kinderen kenden elkaar al wel. 
De eerste paar weken durfde ik 
nauwelijks te praten in de klas, ik was 
heel stil. Ik voelde me best eenzaam.  
Als er een opmerking tegen me ge
maakt werd, als geintje, kon ik het er 

niet bij hebben. 
Ik ging me in de klas anders voordoen. 
Als kinderen uit mijn klas flauwe 
grappen maakten, deed ik mee. 
Achteraf vond ik dat erg. Ik piekerde en 
sliep minder goed. Toen stelde mijn 
moeder voor om weer naar de homeo
paat te gaan. Toen ik met Cedi ging 
praten en van haar korrels kreeg, ging 
het beter, ik voelde me ook beter. 
Daarna ben ik het in de klas anders gaan 
aanpakken. Ik stapte zelf op mensen af,  
praatte met ze. Nu heb ik iedereen in 
de klas als vriend. Ik ben rustiger 
geworden en slaap nu beter. Mijn advies 
aan andere kinderen die met hetzelfde 
zitten is om naar een homeopaat te 
gaan, daar kun je alles vertellen wat je 
dwarszit.’

De homeopaat
Cedi RoszaMol is klassiek homeopaat 

en heeft al ruim twintig jaar haar 
praktijk in Bodegraven. Sami en zijn 
familie komen al jaren bij haar als er 
klachten of ziekten zijn. Cedi: ‘Ik ken 
Sami sinds zijn derde jaar, toen had hij 
regelmatig bronchitis en angsten, vooral 
voor honden; hij schrok van een grote 
herder toen hij nog maar net kon lopen. 
Dat is destijds vlot opgelost met het 
homeopathische middel Stramonium. 
In januari 2015 kwam hij weer in de 
praktijk. Hij zat toen zes maanden in de 
brugklas. Hij was onzeker, bang om het 
fout te doen in de groep. Wilde zich 
wat sterker opstellen, maar kreeg daar 
soms ook schuldgevoelens bij. Bij het 
bepalen van het juiste middel kijk ik 
naar familiaire zaken, naar middelen die 
ik in zijn jeugd heb gegeven en naar de 
klachten van nu. De manier waarop 
iemand zich uitdrukt, daarmee bepaal je 
het middel. Sami’s concrete hulpvraag 
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Homeopathie 
voor een  

brugklasser

Heeft je kind in groep 8 wel zo’n beetje zijn draai gevonden en  
voelt het zich redelijk zeker van zichzelf, de brugklas maakt hiermee 

korte metten. Het valt niet altijd mee om op een nieuwe school  
je weg te vinden. Sami Kalai kwam van jongs af aan bij zijn  

homeopaat, maar in de brugklas kwam extra ondersteuning met 
homeopathie hem goed van pas.

DOOR MANON BRUINS-MAATHUIS, KLASSIEK HOMEOPAAT EN REDACTIELID
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FERNAND DEBATS 
is redacteur bij 
hm en arts voor 
homeopathie. Hij 
heeft een brede 
blik en is politiek 
geëngageerd.
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‘Alles wat je 
loslaat, daar 
breek je je 
nek over’

De redactie van hm bestaat uit drie personen met een homeopathische 
achtergrond, maar ook drie personen met verschillende levens. Elk nummer 
vertelt een andere redacteur over wat hem of haar beroert. Deze keer: 
Fernand Debats.

Ik heb een hekel aan het fenomeen ‘loslaten’. Je hoort het nogal eens: dat moet je 
loslaten. De ellende van je leven loslaten. Moeilijkheden? Gewoon loslaten! Hoe dat 
dan moet, is vers twee. Er zijn nogal wat mensen bezig met loslaten en vaak ook al 
heel lang. Loslaten schijnt niet zo gemakkelijk te zijn. Zoals gezegd, ik houd er niet van. 
Alles wat je loslaat, valt op de grond en dan breek je je nek erover, denk ik dan maar.

Bovendien, als je allerlei stukken van je leven loslaat, is het niet meer jouw leven, toch? 
In The Instruction Manual for Receiving God geeft Jason Shulman, bij wie ik de 
opleiding tot kabbalistic healer heb gevolgd, de volgende vergelijking: als je probeert 
een ander leven te hebben, ben je als een vogel die heel hard vliegt om uit de lucht 
weg te komen. Hoe hard je ook vliegt, dit leven blijft jouw leven. There is 
no life but this one.

In zijn nieuwste boek Wonderful Plants past onze geniale landgenoot Jan 
Scholten de groepsanalyse toe in het plantenrijk. Uit de groepsanalyse 
van de mineralen wisten we al dat de fasen van menselijke zelfverwezen
lijking corresponderen met de plaats van elementen in het periodiek 
systeem. In de stamboom van het plantenrijk blijkt dit ook het geval. We 
lezen in Wonderful Plants: ‘Het levensverhaal van een patiënt is niet iets 
toevalligs. Het is een uitdrukking van zijn doel op aarde in zijn leven, van 
wat er gedaan moet worden en wat eruit geleerd moet worden.’

Jezelf verwezenlijken is een scheppingsdaad en iets nieuws, een creatie. Het ontwik
kelt zich immers tegen weerstanden in. Ziekten en klachten zijn zulke weerstanden. Ze 
dwingen ons keuzes te maken. Ook de ‘verkeerde’ beslissingen behoren tot ons leven. 
Een gevleugelde uitspraak luidt: ‘Wie niet in staat is om fouten te maken is tot niets in 
staat.’ Als je van je leven jouw leven maakt, wordt het er alleen maar rijker door. 
Hoezo loslaten?

En stagneert deze scheppingsdaad, dan hebben we nu in de homeopathie gereed
schap gekregen om dat te faciliteren. We noemen dat de Life Story Approach. 
Wonderful!  

‘Het leven  
van een vogel’

andere opstelling van ouders. Het 
gevoel te willen beschermen en 
oplossingen te geven moet ruimte 
maken voor vertrouwen in de basis die 
je al hebt meegegeven. Dan kunnen 
kinderen met hun vragen ook weer 
makkelijker naar je toe komen. Als 
homeopaat kijken we naar waar iemand 
in vastloopt, het homeopathische 
middel maakt daarvan vrij.’ 
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Sami:  
‘Aan Cedi  

kan ik alles vertellen 
wat mij dwarszit'

zoeken naar de eigen identiteit is bij 
uitstek geschikt voor ondersteuning 
met homeopathie. Homeopathie werkt 
als een spiegel voor het Zelf. Dat is 
precies wat pubers aan het doen zijn… 
in de spiegel kijken. In de vraag naar 
“wie ben ik” raken ze soms verstrikt in 
gevoelens of situaties die ver van hun 
Zelf lijken te staan. Daar kunnen ze 
behoorlijk door uit evenwicht raken en 
ook wel ziek van worden.
Puberteit is ook voor ouders lastig, je 
kind wil niet meer zo direct gestuurd 
worden. Kinderen in de puberteit willen 
met name gehoord worden door hun 
ouders. Je kunt het beste vragen naar 
hoe zij het zien. Daar kan een dialoog 
beginnen. De puberteit is de tijd waarin 
een nieuwe fase in de relatie tussen 
ouders en kind ontstaat. Het is niet 
meer “ik voed mijn kind op”, maar “ik ga 
de dialoog aan”. Dat vraagt een heel 

was eigenlijk: “Ik voel me niet sterk, ik 
voel me onzeker en ik schaam me soms, 
omdat ik in de klas niet laat horen wat 
ik er eigenlijk van vind.” 
Hij vroeg veel bevestiging van zijn 
ouders, had last van hoofdpijn en 
buikpijn en sliep minder goed. Als hij 
thuis had gepraat over wat er op school 
was gebeurd die dag kon hij wel beter 
slapen. Sami is sportief, wil graag de 
regie houden. Aan de ene kant wil hij 
graag het vwo doen, aan de andere 
kant vindt hij ook wel dat hij heel hard 
moet werken. Maar hij wil wat bereiken, 
en dan moet je de handen uit de 
mouwen steken. Het middel dat ik Sami 
heb voorgeschreven is Sulphur. Dat 
past bij kinderen die aan de ene kant 
filosofen zijn en die hun gedachtegoed 
graag de wereld in dragen, en daar aan 
de andere kant liever niet té hard voor 
willen werken. Hierna voelde hij zich 
zekerder van zichzelf, verbeterde zijn 
concentratie en werd hij rustiger – hij 
zat weer lekker in zijn vel.’

Puberteit
‘Sami heeft geweldige ouders’, vervolgt 
Cedi, ‘die achter hun kinderen staan. 
Het is heel belangrijk om een kind te 
helpen door de pieken en dalen van het 
leven heen te gaan. Kinderen denken in 
hun groei naar zelfstandigheid vaak dat 
ze het anders moeten doen dan hun 
ouders. Daarin nemen ze hun opvoed
geschiedenis mee.
De puberteit is een heel interessante 
periode. Het zichzelf vinden en het 


