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Vložil/a Pavel Kábrt, Pá, 03/25/2011 - 21:50

Eva
Napsal uživatel George (neověřeno) dne Ne, 04/03/2011 - 17:15.
Léčba i samotné podávání homeopatik má svoje pravidla.
Pokud ma jit o pravidla formulovana "duchovnim otcem" homeopatie (dle ktereho syfilidy
prenasi vyhradne duchovni princip) tak to potes...
Muzes mi prosim vysvetlit, jak presne funguje napr. bily fosfor roztirany na homeopatika v
laktoze (z Materia Medica), kdyz fosfor zneutralizuje, kyseliny se zneutralizuji a ve vysledku
dostanes jen soli, takze "lek" proste nemuze mit vlastnosti puvodnich substanci ani
omylem?
Mám s homeopatiky několik osobních zkušeností.
Ale ja prece netvrdim, ze homeopatika nemuzou fungovat - ja tvrdim ze funguji na uplne
jinem principu nez nesmyslna potenciace/dynamizace. Se kterou prisel clovek, ktery proste
evidentne nebyl psychicky v poradku. Vazne bych se rad podival na to, jak bys nechala lecit
napr. vlastni deti nekym, kdo by mel v dnesni dobe podobne nazory jako Hahnemann v te
svoji. Rekneme, ze muzou fungovat na podobnem principu jako treba voodoo panenka. Z
tohoto uhlu pohledu ovsem nevidim zadny duvod proc tak vehementne obhajovat zrovna
homeopatii, jakekoliv jine placebo muze udelat podobnou/stejnou sluzbu.
...sice vypovídá o Vašem nahlížení na lidi s jinou zkušeností, než je Vaše...
Nejde o zkusenost, ale o fakta. Faktem je, ze homepatickym redenim se bezne dostanes do
situace, kdy ve zkumavce nebudes mit jedinou molekulu puvodni latky. Atd.
Nevidím důvod, proč tuhle metodu nezkusit, místo dlouhodobého podávání např. kortikoidů,
psychofarmak atd.
Ale jasne, nic proti tomu. Me jde jen o to, abys pak netvrdila ze vysledek se skutecne
dostavil diky Hahnemannovu principu potenciace/dynamizace - jak dopadne potenciace uz
jsem uvedl a pokud jde o dynamizaci, tak zadnou mystickou energii vazne protrepavanim
"leku" nedodas.

Štítky:
Aktuality, novinky [1]
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