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Quando não se consegue expulsar as
toxinas, o corpo reage com inflamação
para sanar a situação, não podendo ser
expulso, o corpo arranja um local para 
depositar-las e são nos orgãos vitais.

Um médico  grego, chamado  Hipócrates  que viveu por volta  de -460 a -377 a.C  
afirmou  que  tem  duas formas de terapias: 
Similia  similibus  curantur:   "Semelhantes   são  curados  por  semelhantes".
Base terapêutica da homeopatia.
Contraria   contrariis   curantur.  "Contrários  são   curados   por   contrários".  
Base  terapêutica  da  alopatia
 

Por volta de ? 130 d.c - ? 200 d.c o médico grego Galeno 
preconizou que a saúde pode ser restabelecida pelo que é 
contrário a doença (contraria contraris curantur). Estes 
conceitos Galênicos são conhecidos hoje como Alopatia 
ou Enantiopatia.  

O médico suiço Paracelso ( 1493 — 1541 ). século XVI, 
afirmava  que os semelhantes curam semelhantes.

Devido às convicções  monoteístas    de   Galeno  ( a crença em um  só  Deus)   as   autoridades 
religiosas  medievais  favoreceram  seus  ensinamentos  e nos séculos seguintes apresentaram 
preponderância na prática da alopatia, chegando ao dogmatismo.
 

Hahnemann,(10/04/1755 a 02/07/1843) médico  criador  da   homeopatia   estudou
a teoria do simillimus, começou  a  experimentar  medicamentos  em    pequenas 
doses o qual confirmou a teoria. Como as doenças são dinâmicas, concluiu  que 
o medicamento  teria  que  ser   também,  então  introduziu  a   dinamização   aos 
medicamentos. Criou então a homeopatia.

O establishment da Antigüidade (“a ordem ideológica, econômica, 
política e legal que constitui uma sociedade ou um Estado“ ) e, 
posteriormente, da Idade Média, não permitia  qualquer tipo de oposição 
às ideias galênicas que reinaram quase absolutas por  quinze séculos. 

As doenças são vestígios da batalha do organismo contra as toxinas. Quando o corpo não consegue
expulsar, o organismo tenta, por meio patológico aumentado, compensar os danos.

Todos os sintomas de doença são considerados como uma manifestação das tentativas do corpo 
para se libertar das toxinas.

Num ambiente cada vez mais toxico
nos sistemas produtivos tecnificados
e alopatizados (produtos químicos,
antibiótocos, etc.), o corpo tem uma
grande necessidade de desintoxicação.

Homeopatia vem do Grego - (hómoios ="semelhante") + (páthos ="doença")  O   tratamento 
pelo   similar -  (“o semelhante  cura o  semelhante”) A Lei dos semelhantes é uma aplicação
natural da Lei de causa  e  Efeito ou da Ação e Reação
 

O que é Homeopatia? O que é a doença para a Homeopatia?

A Homeopatia têm o poder de resolver estes problemas impostos por um sistema produtivo que 
precisamos para produzir alimentos em altas escala. Sem intoxicar os animais as pessoal e o 
meio ambiente, não tendo contra indicação para seu uso Essa necessidade de escala cada dia 
mais alta é imposta pela necessidade de mais alimento, uma vez que a população cresce e há 
demanda para consumo de mais alimentos. Está muito clara a limitação que temos hoje para 
produzir alimento com qualidade e lucratividade, e  para isto somos a grande solução.

COMO EVOLUI A DOENÇA?

São 6 fazes:

Fase - 2 reação - Toxinas são eliminadas pelo corpo, 
reagindo contra elas como febre, inflamação, movimentos
dos glóbulos brancos para consumi-las.

As fazes 1 e 2, são reversíveis,
as seguintes já são mais difíceis
de ser tratadas. 

Fase - 1 espulsão- Saída das toxinas por orifícios do
corpo: diarréia, vomitos etc.

Fase - 3 de depósito - As toxinas desativadas são armazenadas
nos tecidos, gorduras e no sistema vascular. É justamente nesses 
processos que ocorrem os danos nos orgãos.

Fase - 4 de impregnação: uma doença severa ocorre num 
“lugar de menor resistência”, no  órgão mais débil do corpo.

Fase - 5 de degeneração: o órgão é cada vez mais danificado de 
maneira irreversível na sua estrutura orgânica e com alteração das 
enzimas celulares.

Fase - 6 Neoplasma ou a fase do cancro: Os genes da
célula são danificados.

As vias de desitoxicação do corpo:
fezes, urina, transpiração,vômitos etc.
A diarreia, excesso de transpiração urina
acompanhada de mau cheiro, sinusite
erupções de pele, etc pode ser um 
sintoma de excesso de toxidade.
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