EN QUINA LLÒGICA MÈDICA I BIOLÓGICA
S’INSCRIU L’HOMEOPATIA?

QUIN ES EL SEU OBJECTE D’ESTUDI?

Tenir en compte la singularitat de
cadascú
Tots som únics des de el punt de vista biològic,
i per tant, singulars

Es llegítim , biològicament i científicament, de agafar el pacient en la
seva singularitat i globalitat, donat que la noció de in-dividu ens remet
a in-divissió, i per tant, totalitat unificada
INDIVIDU = INDIVISIBLE
No tractem a tothom d’una forma standaritzada e impersonal,
basant-nos només en el diagnòstic de malaltia

Individualitzar en MEDICINA
Si volem considerar aquesta singularitat de cada
individu, els símptomes subjectius (sensacions,
emocions, estats d’ànim) son molt importants
Es la forma cóm el pacient VIU la seva malaltia
El VISCUT es un dels objectes d’estudi de l’homeopatia

De la mateixa manera, les modalitats reaccionals de
milloria i empitjorament, son les RELACIONS que
expliquen com ens vinculem amb el món exterior
(temperatura, canvis climàtics, etc..) i amb els cicles
interns (cicle menstrual, cicle del son, etc..)

El medicament homeopàtic
Els medicaments homeopàtics guareixen mobilitzant, alliberant i
optimitzant les capacitats naturals d’auto-guarició. En aquest sentit,
l’acció del medicament homeopàtic va en la mateixa direcció que la
VIS MEDICATRIX NATURA (la força natural d’auto-guarició que té
tot organisme viu)
La homeopatia utilitza, com a medicaments homeopàtics,
substàncies sorgides del nostre entorn
L’interès principal d’aquestes substàncies no es tan que siguin
“naturals”, sino l’estudi de les relacions que estableixen amb el ser
humà, ja siguin substàncies del regne animal, vegetal o mineral,
tant desde el punt de vista de la biologia vegetal, l’etologia, la
genètica evolutiva,.....i sobretot, a través de les experimentacions
anomenades “patogenesies” o “provings”

El medicament homeopàtic
El ser humà, s’inscriu en una evolució que ha guardat coses
adquirides de estructures pre-humanes de funcionament. Es la
noció de “bricolatge genètic” proposada per FRANÇOIS JACOB
(premi Nobel 1977)
Segons aquesta noció, no es gens estrany que compartim
estratègies i configuracions de funcionament amb d’altres
organismes i estructures pre-humanes

Obertura de la biologia a la seva
dimensió BIOFÍSICA
Cal insistir en la necessitat, com ho testimonia la homeopatia,
de passar de una visió purament química i material del
funcionament biològic, a una visió també física i probablement
electromagnètica
El número d’Avogadro té importancia només en química, i desde el punt de
vista químic, efectivament, en el medicament homeopàtic no hi ha res, però
no així desde el punt de vista físic
Avui en dia, els fenòmens biològics, es volen explicar completament sobre
una base molecular, peró cal adonar-se que aquests fenòmens biològics
tenen igualment, i d’una manera essencial, una dimensió física

L’homeopatía s’inscriu, de manera evident, en una dimensió
energètica de lo viu, una visió física

L’homeopatía dona testimoni d’algunes de les
característiques dels essers vius :
La noció d’auto-guarició (noció d’esser viu)
El funcionament biològic global i singular de
cadascú(noció d’individu viu)
La importància de la dimensió de lo VISCUT, les
sensacions viscudes
Arrelament del funcionament biològic humà a la física, la
etologia, la botànica, la genètica de l’evolució , la biologia
evolutiva, ...
la importancia dels fenòmens electromagnètics en
biología i medicina

les altes dilucions necessiten d’un nou paradigma biofísic en
complement al paradigma molecular

