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… A Homeopatia repousa unicamente sobre a experiência.
Imitai-me, mas imitai-me bem e vereis a cada passo a
confirmação de minha afirmativa.
Samuel Hahnemann
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OS GRANDES PRINCÍPIOS da HOMEOPATIA
PRINCÍPIO da SIMILITUDE
e
PRINCÍPIO da INFINITESIMALIDADE
Toda a substância que em dose ponderal é capaz de
provocar sintomas num indivíduo são, pode tratar
esses mesmos sintomas num indivíduo doente,
utilizando doses altamente diluídas, ditas infinitesimais,
qualquer que seja a doença.

PRINCÍPIO das DILUIÇÕES

MATÉRIA MÉDICA de umMedicamento
- Intoxicações acidentais
- Conjunto de diversas patogenesias (sub-tóxicas)
- Experiência clínica
QUADRO CLÍNICO PATOLÓGICO
- Conjunto de sintomas e sinais patológicos
QUADRO de INTOXICAÇÃO
QUADRO CLÍNICO PATOLÓGICO
Correspondências

PATOGENESIA

e

SUBSTÂNCIA PONDERAL
Dose sub-tóxica

AGRESSÃO / NOXA
Etiologia conhecida ou
desconhecida

PATOGENESIA

QUADRO
EXPERIMENTAL de
INTOXICAÇÃO
SUJEITO SAUDÁVEL

SIMILIA

SIMILLIMUM

SINTOMAS e SINAIS

Simillimum
DILUIÇÃO

QUADRO CLÍNICO
PATOLÓGICO
SUJEITO DOENTE

SIMILIBUS CURANTUR

(o SEMELHANTE é CURADO pelo SEMELHANTE )

CONCEITO de TERRENO
BIOLÓGICO

ETIOLOGIA:
(factor desencadeante)

Agressão
Noxa

TERRENO INDIVIDUAL:
Reactividade pessoal

SINTOMATOLOGIA CLÍNICA:
Manifestações reaccionais

TRADUÇÃO CLÍNICA DO TERRENO

MODALIDADE REACCIONAL
- Modo de reagir do paciente face às diferentes agressões,
em função dos dados adquiridos (antecedentes pessoais,
sistema imunitário )
- Pode-se admitir que neste modo de reagir ( “ reactividade
pessoal” ) possam intervir igualmente genes não-expressos.
( “Terapêutica Homeopática”, J. Jouanny )

DIÁTESE
(Modalidade Reaccional)
PREDISPOSIÇÃO
ASCINCO DIÁTESES
- Psora (pele e sistema digestivo)
- Tuberculinismo (mucosas, respiratória e ginecológica)
- Sicose( secreções crónicas e purulentas, tumores benignos)
- Luetismo (processos destrutivos, físico e mental, ulceração)
- Cancerinismo (tumores malignos)

Medicina Antroposófica
Abordagemmédico-terapêutica complementar, de base vitalista,
transdisciplinar, buscando a integralidade do cuidado em saúde.
Recursos terapêuticos: aplicações externas (banhos/compressas),
massagens, movimentos rítmicos, terapia artística e uso de
medicamentos naturais (fitoterápicos ou dinamizados).
Estímulo aos mecanismos naturais de prevenção de agravos e
recuperação da saúde, comênfase na escuta acolhedora, no
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano
como meio ambiente e a sociedade.

Viscum album
• Extrato de Viscumalbum:
principal medicamento
antroposófico p/ câncer (via
subcutânea).
• 2º medicamento citostático mais
prescrito ambulatorialmentep/
câncer na Alemanha.
– Schwabeet al., ArzneiverordnungsReport 2007.

Viscumda macieira

Viscumdo pinheiro

Effects of MistletoePreparations– a Parethensis
 Changes in microcirculation in the tumor and peritumoral tissue
(Klopp, R. et al 2003)

Blood distribution in micro-vascular
net (capillary vessels, arteriolas,
venules) at day 0, prior to application
of mistletoe extract.

Condition of blood distribution after
treatment
by mistletoe extract at day 14.
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Benveniste'sstudy
Benveniste was a French immunologist who sought to demonstrate the
plausibility of homeopathic remedies "independently of homeopathic
interests" in a major scientific journal.To that end, Benveniste and his team
at Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM, French
for National Institute of Health and Medical Research) diluted a solution of
human antibodies in water to such a degree that there was virtually no
possibility that a single molecule of the antibody remained in the water
solution. Nonetheless, they reported, human basophilsresponded to the
solutions just as though they had encountered the original antibody (part of
theallergic reaction). The effect was reported only when the solution was
shaken violently during dilution.] Benveniste stated: "It's like agitating a car key
in the river, going miles downstream, extracting a few drops of water, and then
starting one's car with the water." At the time, Benveniste offered no
theoretical explanation for the effect, which was later called " water memory"
by a journalist reporting on the study.
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“…Teu Alimento Teu Medicamento …“
Hipócrates
Pai da Medicina

Similia SimilibusCurantur

“…Semelhante Cura Semelhante …“
Samuel Hahnemann
Criador da Homeopatia

Saúde não é apenas ausência de doença, consiste
no bem estar físico, mental, psicológico e social

Informação

Latin  “Ressonar”

CORE

BIORRESSONÂNCIA

O Organismo Humano só pode ser Ressonante com um Sinal, cuja FREQUÊNCIAseja
Igual à do Corpo
Teoriada Biorressonância
O Corpo Humano Recebe e Transmite Oscilações ELECTROMAGNÉTICAS
Patológicas
Originam-se numa Matriz “Intoxicada”(cancro)
por Substancias Estranhas

Saudáveis

Informação
Naturopatia

Biorressonância

CORE

As oscilaçõeselectromagnéticas são transportadoras de Informação

Medicina Informacional

Tratamento com Biorressonância

Utilizam-se as oscilações electromagnéticas do doente com a finalidade de
ativar os Processos Bioquímicos na sua cura

Estabelece a Capacidade Autoreguladora do organismo

“…a Artefaz-se para perturbar, a Ciência para tranquilizar “
George Braque

DLE(Dynamic LabileEquilibrum)
 Baseia-se nas Leis da Polaridade, a base do nosso universo físico.
Exs.:

Dia / Noite

Branco / Preto

Electricidade / Magnetismo

O equilíbrio instável e dinâmico entre osdoispólos
é a base para a saúde e evolução do ser humano!
ESTADO DINÂMICO: Caracteriza-se pela mudança, actividade e progresso
contínuos. É um estado susceptível de sofrer uma transformação. É um estado de
ser adaptável.

VIVERNO MOMENTO PRESENTE!
ESTADO ESTÁTICO: Estado no qual as forças opostas estão em equilíbrio. É um
estado estacionário, fixo, umestado do ser emrepouso.

MEDICINA INFORMACIONAL
O uso da Informação em todas as suas formas, por exemplo, palavras, sinais,
símbolos, rituais e imagens, foi sempre uma parte importante da Medicina
Moderna.
Na Medicina Moderna, a Informação é também um importante componente,
emboranão seja reconhecida. Dessa forma, a Informação é chamadade “placebo”.
A vida é baseada numa constante troca de Informações, assim como na adaptação
aessasInformações.

Substâncias
Tóxicas
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DIGERIR
TRANSFORMAR
ELIMINAR
DOENÇA

Drª Ana Maria Carvalho

Informações
Tóxicas

MEDICINA INFORMACIONAL
Hámuitos processosque não são regidos por quantidade, espaço nemtempo.
Estes fenómenos e modalidades de tratamento não são explicados pela física do
século XIX, aqual governa ainda o nosso mundo científico .
No entanto, estes fenómenos podemser explicados, apesar da falta de vontade, por
vezes, daMedicina Moderna para osescutar.

Algumas modalidades da Medicina Informacional são: Homeopatia, Psicologia, EFT
(Emotional FreedomTechnique), curas àdistância, radiónica, constelações, etc.
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MEDICINA INFORMACIONAL
Sir Royal Raymond Rife (1888 – 1971)
 Criador das frequências de Rife usadas na Medicina
Informacional;
 A Medicina Bioelétrica foi criada e desenvolvida por
Rife, o qual foi o pioneiro na aplicação médica e
biológica dos equipamentos eletroterapêuticos;
 Rife passou 66anos dasuavida aprojetar, desenhar e construir instrumentos
médicos.
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MEDICINA INFORMACIONAL  HOMEOPATIA
Através da Homeopatia, descobriu-se que comprimidos e soluções, que não
contêmassubstânciasoriginais, têmopoderdecurar.
A Homeopatia foi aprimeiramodalidade daMedicina Informacional desenvolvida
de formasistemática.
Assim como os computadores, os seres vivos
são regidos principalmente pelo software. Tal
como sabemos, o software é a causa mais
comumde problemas e mau funcionamento
doscomputadores.
É por isto que a Medicina Moderna tem um sucesso limitado. Ela está
completamente alheia ao software, que governa asaúde e adoença.
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MEDICINA INFORMACIONAL  HOMEOPATIA
A Medicina Moderna acredita que todas as doenças são causadas pelo mau
funcionamento do hardware e, assim, precisam ser tratadas com substâncias
(drogas).
Hoje em dia há muitas doenças mal interpretadas, como sendo resultantes de
distúrbios bioquímicos. Masnão são!
Na verdade, estas doenças são causadas por problemas de software. Estas
doenças são consequência de falta de Informação, má Informação, Informação
corrompida.
O CoRe transmite informação por processos tecnológicos; reestruturando o
equilíbrioaonível Informacional, obtêm-seresultadosaonível físico.
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Water memory is the purported ability of water to retain a memory of
substances previously dissolved in it even after an arbitrary number of serial
dilutions. It has been claimed to be a mechanism by which homeopathic

remedies work, even though they are diluted to the point that no single molecule
of the original substance remains.
Water memory defies conventional scientific understanding of physical
chemistry knowledge and is not accepted by the scientific community. In
1988, Jacques Benveniste published a study supporting a water memory effect
amid controversy in Nature, accompanied by an editorial by Nature's
editor John Maddox urging readers to "suspend judgement" until the results
could be replicated. In the years following publication, multiple supervised
experiments were run by Benveniste's team, the United States Department of
Defense,[1] BBC's Horizon programme,[2] and other researchers, but no team
has ever reproduced Benveniste's results in controlled conditions
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Morphicresonance is a process whereby self-organisingsystems inherit a
memory from previous similar systems. In its most general formulation,
morphicresonance means that the so-called laws of nature are more like
habits. The hypothesis of morphicresonance also leads to a radically new
interpretation of memory storage in the brain and of biological
inheritance. Memory need not be stored in material traces inside brains,
which are more like TV receivers than video recorders, tuning into
influences from the past. And biological inheritance need not all be coded
in the genes, or in epigenetic modifications of the genes; much of it
depends on morphicresonance from previous members of the species.
Thus each individual inherits a collective memory from past members of
the species, and also contributes to the collective memory, affecting other
members of the species in the future

MorphicResonance and MorphicFields- an
Introduction

.
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QuantumMedicine: HealingOur Whole Bodies&
WholePlanet
QuantumBiofeedback is becoming a necessary, mainstay
in holistic, preventative medicine alongside eating fresh
organic foods, exercising, mediation and yoga. Biofeedback
devices have been prevalent for decades in Europe and
Russia and are now easily found in cities in the
US. Quantum biofeedback has finally been made
accessible to the public, and now a new revolution in
medicine is taking hold. We can pinpoint what is
happening within the cells, epigentics, and genes and we
can communicate with the cells of your body to heal.
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Dr. Hélio Pereira-Homeopata e Cirurgião Ortopédico

