
A Vida Fora da Caverna – Podcast 

Episódio #5  

“Homeopa...tologia” 

Intro 

Olá, eu sou o Daniel Prado e essa é “AVFC”. 

Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio pra se 

familiarizar com ele. 

Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso à materiais extras como imagens, vídeos e 

referências, é só visitar meu site danielprado.net/avidaforadacaverna. 

No site você também vai encontrar as transcrições de cada episódio em PDF pra você baixar. 

E se você tiver alguma dúvida ou sugestão é só escrever para podcast@danielprado.net 

 

Tema 

Esse episódio vai ser dividido em duas partes separadas.  

Eu decidi fazer isso pra tentar manter o tamanho de cada episódio em no máximo 25 ou 26 

minutos e eu queria que esse ficasse bem completo e ele ficou maior do que eu gostaria. 

As duas partes vão ser publicadas simultaneamente pra que você não perca a linha de 

raciocínio. Mas eu quebrei ele em dois pra facilitar a audição. 

Essa é a parte um. 

Eu estou gravando esse episódio em 22 de Março de 2020 durante a pandemia do 

Coronavirus. 

A Itália teve o sombrio recorde de 793 mortes só no dia de ontem. 

No Brasil e no mundo, muita gente está fazendo o esforço de se manter em casa praticando 

um distanciamento social a fim de tentar mitigar a progressão do vírus.  

Mas muita gente ainda parece não estar aceitando que a crise é realmente grave e que cada 

um de nós é responsável por fazer sua parte. 

Um dos motivos que levam as pessoas a agirem assim é a falta de confiança na ciência e na 

medicina baseada em evidências. 

Esse episódio não vai falar sobre o vírus, até porque tem gente muito gabaritada abordando 

o assunto de maneira muito assertiva, como o Átila Iamarino por exemplo. Se você não 

conhece o Átila, seu perfil no Instagram é @oatila e o canal onde ele tem abordado o 

assunto Coronavírus no Youtube chama-se Atila Iamarino. 

Esse episódio vai tratar de uma das terapias alternativas mais usadas no mundo e que 

contribui muito para que as pessoas continuem a desconfiar da ciência e da medicina 

baseada em evidências. 
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Essa terapia recebe o nome de Homeopatia. 

Existe muita confusão sobre o que é a homeopatia, então, eu realmente peço pra você ouvir 

com bastante atenção até o final. 

Se você é adepto desse tipo de tratamento, eu queria que você soubesse desde já que meu 

objetivo não vai ser tentar te convencer a não usar. O que eu quero aqui é só esclarecer todos 

os principais aspectos da homeopatia pra assim você mesmo tomar uma decisão mais 

embasada e confiante. 

E eu peço que você escute tudo com a mente aberta e tente entender que a minha intenção é 

ajudar você a perceber se está ou não caindo em um golpe. 

Você acha que realmente sabe o que é homeopatia? 

Pra começar, eu queria que você fizesse um experimento mental comigo. 

Você acabou de me conhecer, a gente começa a bater um papo e você comenta brevemente 

sobre como hoje em dia as pessoas têm sofrido tanto com ansiedade e depressão e eu te 

pergunto se posso revelar uma descoberta que eu fiz. Você diz que sim e eu começo... 

“Eu estive pensando muito sobre o sofrimento humano e nossa relação com o planeta. A vida 

é tão cheia de desafios e nossa expectativa perante o mundo e sobre como os outros nos 

veem, nos faz sofrer tanto ultimamente...” 

- Você concorda vagamente e eu prossigo. 

“Toda vez que eu tenho um sentimento negativo, eu saio de casa e olho para as plantas do 

meu jardim. Então, eu vou até cada uma delas e toco minha mão. Se ao tocar em uma delas, 

eu sentir que essa emoção ruim foi embora, eu sei que foi aquela planta que me curou 

daquele sentimento. De manhã, quando o a luz do sol incide sobre o orvalho daquela planta, 

ele transfere o poder curativo dela para a água. Eu então colho aquele orvalho, misturo com 

conhaque e armazeno. 

E aí, se você estiver magoado ou com ciúmes, basta algumas gotas da essência do orvalho de 

Chicória, por exemplo, que esse sentimento vai embora na hora” 

Eu quero que você seja honesto com você mesmo agora e se pergunte se me levaria 

minimamente a sério depois de ouvir tudo isso. 

Eu realmente espero que não. Por uma série de motivos. Desde o fato de que eu não deixei 

claro o que eu quis dizer com sentimento negativo, passando pela lógica de que o simples fato 

de tocar uma planta ela me curaria desse sentimento até o ponto em que mágoas e ciúmes 

são sentimentos que normalmente não se enquadram em um rol de sintomas médicos que 

poderiam ser curados por um remédio. 

Alguns de vocês podem até pensar nesse momento algo como: “Mas Daniel, esse seu exemplo 

é tão absurdo que não serve. Ninguém acreditaria num treco desses” 

Então deixa eu contar uma coisa pra vocês. 

Eu não inventei nada. Esse não foi exatamente um experimento mental. Isso aí já existe.  

Esse exemplo que eu dei é a base por trás de um tratamento conhecido pelo nome de Florais 

de Bach. 



Dá pra comprar um vidrinho com 20ml dessa essência de Chicória por R$95,00 em um site. 

No mesmo site tem também vidrinhos com essências para promover a integração familiar, o 

perdão e a harmonia, alegria e sinceridade por preços que variam de 35,00 a 68,00. 

Tem um inclusive, que promete te dar uma atitude mental mais tranquila pra quando você 

receber uma má notícia e que custa a bagatela de R$110,00. 

Será que se você tomar esse floral depois de receber uma má notícia você pode se acalmar? 

Sim, é claro que pode, mas muito provavelmente por outro motivo que eu vou explicar mais 

pra frente e não por causa de algumas gotas de um suquinho de uva com algum resquício de 

essência floral. 

E embora o site dessa loja diga que não existe efeito colateral, eu discordo. Eu acredito 

fortemente que além de continuar chateado com a notícia, agora também você vai ficar cento 

e dez reais mais pobre. Pra mim, isso é efeito colateral o suficiente. 

Se não custassem nada, florais de Bach seriam talvez apenas uma espécie de objeto de 

segurança. No entanto, porque custam dinheiro, e por não terem nenhuma evidência de que 

funcionam, eles são um golpe mesmo.    

Mas essa introdução serviu apenas pra que você possa contextualizar o tema “tratamentos 

alternativos”.  

É evidente que tem muita gente que realmente é capaz de acreditar que uma essência floral 

possa te trazer aceitação de si mesmo e perdão e se você é uma dessas pessoas, talvez esse 

podcast não seja pra você. É bem provável que minhas palavras e raciocínios não surtam 

nenhum efeito em você. 

Mas se você se considera uma pessoa racional, já frequentou algum terapeuta que parecia 

sério e que te receitou um tratamento como esse, talvez saber do que se trata faça você 

repensar voltar nesse terapeuta. 

Não menos mágico e sobrenatural é o tratamento que eu quero abordar hoje, conhecido pelo 

nome de Homeopatia. 

Mas antes de continuar, eu quero fazer dois exercícios com você. Eles são realmente 

importantes pra ajudar a gente a entender algumas das coisas que eu vou falar por aqui e 

dizem respeito a uma coisa profundamente relevante pra um monte de assuntos que eu 

pretendo abordar aqui nesse podcast. 

São sobre a incapacidade humana de compreender realmente o tamanho do Universo e a 

quantidade brutal de relações entre as coisas, pessoas e outros elementos. 

A gente até sabe o número de habitantes do planeta, por exemplo. Mas será que a consegue 

realmente entender o tamanho disso? 

É o que eu vou tentar agora. 

O primeiro é sobre a complexidade da nossa vida e nossas relações. 

Sabe quando você está preso no trânsito? Tipo na Marginal Tietê em São Paulo, e tá pensando 

na quantidade de compromissos que tem aquela semana? Você está indo tomar café com um 

amigo e você se lembra de quando se conheceram. Uma coisa leva a outra e de repente você 

está lembrando daquela viagem que vocês fizeram pro interior com a sua família, quantas 



coisas vocês fizeram e todos os lugares que vocês já visitaram juntos. Isso acontece porque sua 

vida é complexa e carrega um número monstruoso de relações. 

Pois é, você olha pra fora e reclama do trânsito olhando aquela quantidade absurda de carros. 

Na Marginal Tietê, por exemplo, às cinco e meia da tarde seu campo de visão deve ser capaz 

de notar centenas de carros. 

Cada carro tem no mínimo uma pessoa dentro. Cada uma delas com uma vida tão ou mais 

complexa que a sua. Isso sem contar as pessoas nos pontos de ônibus, à pé, nos prédios e nas 

casas que você consegue ver... 

Normalmente a gente se mantém tão imerso na nossa própria existência que não se dá conta 

de quantas outras existências tão logo ali, buzinando, atravessando a rua, consertando um 

buraco na pista... 

Bom, esse foi o só o primeiro exercício pra gente se lembrar da complexidade que nos cerca. 

O segundo é um pouquinho mais chocante. 

No dia que eu tô gravando esse episódio, o mundo está com 7,8 Bilhões de pessoas. Mas será 

que você já parou pra refletir sobre o que esse número realmente representa? 

Vamo lá. 

Imagina que você tá num parque e tá na frente de uma fila com sessenta pessoas. Se você 

começar a contar cada uma delas, levando um segundo por pessoa, você vai ficar um minuto 

contando, simples. 

Já se a fila tiver 3600 pessoas, no mesmo ritmo, uma pessoa por segundo, você vai levar uma 

hora pra contar as pessoas dessa fila. 

Nesse mesmo ritmo, sabe quanto tempo você levaria pra contar um milhão de pessoas numa 

fila? 

Mais ou menos 11 dias! Você ficaria onze dias contando gente ininterruptamente, se essa fila 

tivesse um milhão de pessoas. 

Agora é que vem a parte chocante. Imagina que essa fila agora tivesse um Bilhão de pessoas. 

Quanto tempo você acha que levaria pra contar todas as pessoas dessa fila? Eu vou dar alguns 

segundos pra você chutar... 

Alguns de vocês vão chutar alguns dias a mais, outros meses, provavelmente. 

Mas a verdade é que se você contasse uma pessoa por segundo numa fila com um bilhão de 

pessoas, você levaria por volta de trinta e dois anos! 

Tenta absorver essa informação por um tempo. 

A verdade é que se você começar a contar a população mundial, uma pessoa por segundo, 

sem parar, hoje, você precisaria de 247 anos pra contar todo mundo. Isso é claro, se a 

população se mantivesse estática, sem crescer ou diminuir nesse tempo. 

Bom, esses dois exercícios servem pra gente tentar adquirir uma consciência um pouco maior 

no que diz respeito às relações humanas mas também pra tentar visualizar um pouco melhor 

alguns números que eu vou apresentar pra vocês nesse episódio. 



Agora que vocês já deram uma boa chacoalhada no cérebro, vamos continuar. 

O que é Homeopatia, exatamente? 

A primeira coisa que a gente precisa fazer agora é entender o contexto onde a Homeopatia foi 

criada. 

Esse tratamento foi criado por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann em 1796. 

Nessa época, final do século 18, não havia anestesia, um dos tratamentos mais usados era a 

sangria e os médicos ainda não tinham sequer provado a relação entre microrganismos e 

doenças. Isso só aconteceu com Louis Pasteur na metade do século 19. 

A sangria, por exemplo, era uma prática comum baseada num sistema muito antigo onde se 

acreditava que o sangue e outros fluídos corporais faziam parte de um conjunto de – entre 

aspas – “humores” que precisavam estar em equilíbrio no corpo pra alguém ser considerado 

saudável. 

A sangria ainda é usada hoje em dia, mas só pra algumas doenças muito específicas. Mas na 

época, até acne era tratada com sangria. 

Essa medicina, que precedeu a medicina tradicional dos dias de hoje, era chamada de 

medicina heroica que acreditava que quanto mais grave a enfermidade, mas agressivo deveria 

ser o tratamento e apesar de a gente olhar chocado para as práticas médicas da época, é 

importante lembrar que os médicos daquela época estavam tentando entender como o corpo 

humano funcionava. 

Hahnemann, o cara que inventou a homeopatia, vivia nessa época. Nesse contexto. 

Ele também estava tentando entender o corpo humano e já naquela época, ele achava a forma 

com a qual a medicina heroica tratava os pacientes um negócio abominável.  

A intenção de Hahneman era aparentemente pura. Ele queria realmente encontrar uma forma 

de tratar os pacientes de maneira menos agressiva e amigável, digamos. 

É também criação de Hahneman o termo pra se referir ao que no terceiro episódio eu chamei 

de medicamento comum, Alopatia. Existe uma controvérsia quanto ao uso do termo Alopatia 

que eu vou explicar já já. 

Antes, a gente precisa entender qual era a base da teoria que Hahneman criou entre o final do 

século XVIII e começo do século XIX. 

Primeiro Pilar 

O primeiro pilar da teoria de Hahneman pode ser explicado pelo próprio termo Homeopatia. 

Esse termo foi cunhado por ele e apareceu pela primeira vez em uma publicação em 1807 e o 

mesmo texto foi usado na introdução da sua principal obra, Organon of The Healing Art, ou 

Organon da arte de Curar. A quinta edição desse livro está disponível no Google Play de graça 

e o link está na página de referências desse episódio. 

Homeopatia significa basicamente algo como “Igual à doença”. 

Ele é baseado em um princípio chamado de princípio da semelhança ou como também é 

conhecido em latim, Similia Similibus Curantur. 



Esse princípio já havia sido explorado pelo pai da medicina, Hipócrates, há mais de dois mil e 

trezentos anos. 

A ideia básica é de que semelhantes curam semelhantes. Assim, se algo causa tosse esse 

mesmo algo seria capaz de estimular o corpo a curar tosse. Se cebola causa sintomas parecidos 

com os de um resfriado, então, cebola deveria ser o melhor tratamento para um resfriado. 

Tem um artigo bem legal, em português, lá na página de referências, produzido pela revista da 

USP em 1981 que abrange vários aspectos desse princípio e suas origens históricas. 

Hahneman acreditava firmemente nesse princípio e chamava a medicina tradicional, que ele 

considerava violenta e que produzia remédios cujo objetivo central era promover efeitos 

contrários aos sintomas, de Alopatia, que quer dizer basicamente o oposto de Homeopatia, ou 

seja, “diferente da doença”. 

Hahneman cunhou esse termo pra se referir à medicina tradicional de forma pejorativa. Não 

sou eu que digo isso. Além de vários textos que encontrei por aí, ele mesmo deixa isso bem 

claro no livro dele. 

Por esse motivo é que existe a tal controvérsia. Por ter sua origem na lógica de que só havia 

duas formas de tratar um paciente, homeopática ou allopaticamente, o termo alopatia não faz 

mais tanto sentido hoje. Além disso, o termo alopata era depreciativo com relação a médicos 

que tratavam seus pacientes com medicina tradicional. Então, existem médicos que não 

gostam tanto da utilização do termo. 

Vou ler aqui uma tradução que eu fiz de um trecho do livro Organon of The Healing Art, onde 

Hahneman descreve brevemente o funcionamento do princípio da semelhança. 

Antes de ouvir, eu preciso que você não se esqueça do contexto. Hahneman escreveu isso 

numa época onde a eletricidade havia acabado de ser descoberta, não havia carros ou 

telefone. 

Apesar disso, eu também gostaria que você, mesmo que não tenha nenhum conhecimento em 

medicina tentasse se esforçar pra ver se encontra algum sentido no texto a seguir. 

Na página 46 da quinta edição da sua principal obra, Hahneman diz: 

“Stahl, um médico militar Dinamarquês expressou sua convicção nesse assunto de forma bem 

distinta. Ele diz: ‘A regra aceita na medicina de curar pelo contrário está completamente 

errada’; Ao invés disso, ele está convencido de que doenças desaparecem e são curadas por 

meios de tratamentos capazes de produzir um efeito similar, logo, queimaduras são curadas 

aproximando-as do fogo; Membros congelados, pela aplicação de neve ou água muito gelada; 

Inflamações e contusões por bebidas destiladas. Dessa maneira, Stahl tem o hábito de curar a 

habitual acidez estomacal de seus pacientes utilizando uma dose bem pequena de ácido 

sulfúrico.” 

Pra resumir, Hahneman acreditava em uma cura mais natural e tinha a convicção de que essa 

cura só era possível se fosse feita por medicamentos que promovessem efeitos semelhantes 

aos sintomas. 

Se você achou absurdo que alguém possa achar sensato curar queimadura com calor ou acidez 

no estômago com ácido sulfúrico, aguenta aí que a parte bizarra ainda nem chegou. 

Segundo Pilar 



O princípio da cura pelos semelhantes é ilógico desde o princípio, mas em uma época onde se 

acreditava que cheiros ruins causavam doenças graves, não era uma ideia tão absurda. 

Só que Hahneman não acreditava que o tratamento deveria simplesmente tratar um sintoma 

com algo que causaria o mesmo sintoma. Ele acreditava em algo mais específico, que na 

cabeça dele, potencializaria esse efeito de forma realmente especial.  

E esse é o segundo pilar da teoria de Hahneman, a “potencialização”. 

Se você achou irracional a ideia de tratar um membro congelado colocando neve nele, 

prepare-se porque o que vem a seguir é insuperável. Eu até procurei outros adjetivos, juro, 

mas depois de ouvir essa parte, você vai provavelmente concordar comigo que uma palavra 

nova deveria ser inventada só pra se referir ao tamanho do absurdo que é essa proposição, 

especialmente nos dias de hoje. 

Entre hoje em 2020 e a época de Hahneman, a gente tem mais de duzentos e dez anos de 

avanços na área da medicina. Enquanto em 1800 se sabia muito pouco sobre a teoria dos 

germes, hoje é possível editar o DNA de uma pessoa. Enquanto naquela época alguns médicos 

inseriam sangue-sugas no ânus de pacientes para tratar inflamações intestinais, hoje a gente é 

capaz de imprimir um órgão para transplante. 

Hahneman acreditava que nosso corpo continha uma energia que ele chamava de força vital e 

usava o termo spirit-like pra classificá-la. Seria como se essa força tivesse as características de 

um espírito. Ele também acreditava que essa força vital com características de espírito não 

poderia ser alcançada ou afetada a não ser que fosse através de um processo com 

característica de espírito e que isso seria causado pela influência dolorosa de agentes hostis de 

outro mundo que estariam agindo em um organismo saudável e perturbando o harmonioso 

processo de vida. 

Olha só, não é minha intenção aqui nesse episódio discutir a existência ou não de forças 

espirituais ou agentes com a mesma características.  

No entanto, eu quero acreditar que a maioria de vocês que está me escutando, a essa altura, 

consegue compreender muito bem que doenças como Aids ou um Câncer de próstata, por 

exemplo, não são causadas por espíritos malignos. Se esse for o seu caso, esse podcast não é 

pra você. 

Hahneman acreditava que uma droga deveria ser capaz de produzir uma doença artificial no 

paciente, muito parecida com a doença natural dele. Era justamente sua semelhança 

combinada com uma intensidade ainda maior que seria capaz de promover uma cura. 

Mas o que seria essa intensidade maior? 

Bom, Hahneman dizia que a substância que seria usada como tratamento precisaria 

desenvolver sua potência. Pra isso ele sugere que duas gotas da substância devem ser diluídas 

em 98 gotas de álcool. 

Na cabeça dele, esse sistema de diluição estaria não diminuindo a eficácia daquela substância 

e sim aumentando seu poder. 

Mas pera aí, esse é só o primeiro estágio do processo. 



Depois de fazer essa primeira diluição, ele então recomenda que esse processo deveria ser 

repetido mais vinte e nove vezes, cada uma delas contendo uma gota da diluição anterior e 99 

gotas de álcool. 

É isso que você ouviu. 

Eu vou recapitular pra essa informação ficar gravada na sua cabeça. 

Você pega duas gotas de uma substância e dilui em 98 gotas de álcool. Dessa nova solução 

feita com as 100 gotas, você pega uma e dilui em mais 99 gotas de álcool. Dessa nova solução, 

você pega uma gota e dilui em mais 99 gotas de álcool e assim sucessivamente até você repetir 

esse processo mais vinte e sete vezes. O objetivo é fazer um total de 30 ciclos de diluição. 

Você não precisa acreditar em mim não. Vai lá no link da página. Página 178, parágrafo 270. 

Hahneman propunha diluir em álcool, mas hoje em dia é comum que essa diluição seja feita 

também em água ou uma mistura dos dois. 

Só pra transformar isso em um número um pouco mais visual, as partes de água para cada 

parte de substância seriam de um seguido de sessenta zeros. EU nem sei o nome desse 

número. 

Na cabeça de Hahneman esse sistema era capaz de potencializar as características dessa 

substância e deveria ser o tratamento mais comumente usado. 

Essa diluição é chamada de 30C. 

Hoje em dia, é comum pegar o resultado dessa diluição toda e transformar em pequenas 

bolinhas de açúcar chamadas de glóbulos.  

Eu não vou aqui tentar explicar essa diluição pra vocês, matematicamente. Primeiro porque eu 

seria incapaz de fazer isso e acho que a maioria de vocês também não entenderia. Então, eu 

prefiro dar alguns exemplos. 

Antes, é importante a gente lembrar de uma coisa. Acho que deva ser um consenso de que 

para que uma substância exerça qualquer influência em alguém, ela precise estar presente, 

certo? Mesmo Hahneman concordaria com isso, afinal, todo trabalho dele é sobre isso. 

Lembra que eu disse que nós somos incapazes de compreender alguns números? Então, é aqui 

que fica realmente impossível de levar essa ideia de potencialização a sério. 

Vamos fazer mais um exercício mental. 

Suponhamos que a substância que a gente resolveu diluir seja o Metamizol. Você conhece essa 

substância pelo nome de Dipirona. 

Esqueça o princípio da semelhança por alguns momentos.  

Você está com uma dor de cabeça daquelas e quer acabar com ela em poucos minutos. Uma 

gota de dipirona contém aproximadamente 2.5 miligramas de dipirona. A posologia 

recomenda no máximo 40 gotas de dipirona para adultos. Isso significa que normalmente você 

tomaria 100 miligramas de Dipirona pra ter algum efeito analgésico depois de meia hora ou 

mais. 

Mas você tem pressa. Sua dor está te incomodando e você quer tomar o remédio e melhorar 

em cinco minutos. Então, você ouviu dizer por aí que um alemão disse, duzentos anos atrás, 



que diluir uma substância aumenta o poder dela. Você lê como é feito e decide tentar você 

mesmo. Você então pega uma única gota de dipirona, com 2.5 miligramas e dilui em 99 gotas 

de água. 

Você começa o processo e quando chega na décima terceira diluição, você não sabe, mas 

provavelmente não existe mais uma molécula sequer de dipirona nessa sua mistura, mas, você 

acredita no alemão e persiste, até chegar na diluição recomendada por ele, a 30C. 

Então você me pergunta: “Bom, o que significa isso exatamente? Será que é o mesmo que uma 

gota de dipirona em uma piscina pequena? Não. 

Bom, então deve ser pelo menos uma gota de dipirona em uma piscina olímpica? Também 

não. 

Você está me dizendo, Daniel, que é uma gota em um lago? Tsc tsc tsc, pode continuar. 

No mar? Tá longe ainda. 

Considere o tamanho de um glóbulo homeopático. Ele é uma bolinha com uns 4 milímetros de 

diâmetro, assim, mais ou menos do tamanho de uma cabeça de alfinete, daqueles de marcar a 

barra da calça. 

Só pra te preparar pro próximo exemplo, um milhão de átomos empilhados teriam a espessura 

de uma folha de sulfite. 

Pra que a gente tivesse um átomo, veja bem, não uma molécula, um único átomo da dipirona 

em um glóbulo homeopático de 30C ele teria que ter o tamanho da distância entre a terra e o 

Sol, 150 milhões de quilômetros! 

Dá uma refletida nisso por alguns segundos. 

Lembra daqueles 32 anos pra contar um bilhão de pessoas em uma fila? 

Se segura aí. 

Estima-se que, na média, seria necessário dar dois bilhões de doses por segundo para seis 

bilhões de pessoas por quatro bilhões de anos pra entregar uma única molécula da substância 

original pra um paciente. 

É esse o tamanho da encrenca. 

Se aquele medicamento homeopático que seu terapeuta te receitou está falando a verdade 

sobre a diluição, sinto lhe informar que aquela bolinha de açúcar é só isso mesmo, açúcar. 

Existem outras diluições mais comuns hoje em dia como 12 ou 13C. Mas você ouviu, mesmo 

nessas diluições que na cabeça de Hahneman seriam menos potentes, é provável que não 

exista uma molécula sequer do ingrediente original ali. E se ela não está presente, então, como 

é que Hahneman explicava o funcionamento da homeopatia? 

Pra ele, ao chacoalhar a mistura cada vez que uma diluição é feita, a substância deixaria uma 

espécie de essência com características de espírito na água. Basicamente é como se a água 

lembrasse das substâncias que estiveram em contato com ela. 

Se isso fosse verdade, não teria tratamento de água suficiente para retirar as partículas de 

urina, fezes e tantas outras coisas que já estiveram em contato em algum momento da 



história, com a água que você usa pra escovar seus dentes e qualquer engolida nessa água 

poderia ter reações desastrosas. 

Imagina a quantidade de coisas que vivem ou existem no oceano. Cada vez que você dá um 

mergulho na praia e engole um pouco de água, seria como se você estivesse tomando uma 

dose ultra carregada de um coquetel homeopático. 

Pois é. 

Agora eu imagino que alguns de vocês possam estar pensando: Verdade Daniel, não faz o 

menor sentido. Mas eu ouvi dizer que funciona. 

Esse assunto continua na segunda parte desse episódio. 

 

Essa é a parte dois do episódio de número cinco do Podcast AVFC.  

Se você não ouviu a parte um, pare agora e vai lá ouvir. 

É muito comum a gente ouvir histórias de que homeopatia realmente funciona. 

Mas se lembra daquela complexidade que eu comentei no início da primeira parte? 

Então, como acontece pra quase tudo na vida, a gente não pode confiar em testemunhos de 

pessoas. Tem tanta, mas tanta coisa que pode ter acontecido entre o testemunho de alguém e 

sua reprodução pra outra pessoa, que essa é uma das formas menos confiáveis de avaliação da 

verdade. Outra coisa é que também não podemos confiar completamente nas nossas 

memórias e justamente porque não temos condição de compreender a complexidade das 

nossas relações, a gente acaba simplificando uma série delas e tudo parece ser muito fácil do 

que realmente é. 

Da mesma forma que eu e a maioria das pessoas que escuta esse podcast provavelmente não 

entendemos nada de medicina, como uma doença progride, evolui ou vai embora, as pessoas 

as quais você está confiando no testemunho poderiam estar sofrendo das mesmas condições. 

É difícil avaliar se seu espirro ou tosse é fonte de gripe, resfriado, pneumonia ou hoje em dia, 

de um Coronavirus. Como então a gente vai confiar no testemunho de alguém que não tem 

essa capacidade de avaliação pra dizer que determinada terapia funcionou? 

“Mas meu homeopata disse que funciona” você pode dizer. 

Bom, se ele disser que pular da ponte funciona também, você vai pular então? 

Pra gente entender o que significa funcionar, a gente precisa entender primeiro o que é que 

estamos tentando consertar. 

Hoje em dia, não dá mais pra usar a mesma definição de doença ou enfermidade que 

Hahneman usava quando desenvolveu sua teoria. Simplesmente porque já fomos capazes de 

descobrir a causa de quase tudo o que ele considerava uma influência de agentes de outro 

mundo. 

Uma hipótese serve justamente pra tentar prever o que acontece dentro de um sistema o qual 

ainda não se conhecem os mecanismos. 



Na medida em que a gente vai descobrindo esses mecanismos e confirmando através de 

experiências reproduzidas por mais gente, essas hipóteses devem ser ou ajustadas caso 

tenham acertado alguma coisa, ou extintas se não tiverem acertado nada. 

Eu dou um exemplo. 

A hipótese de que cheiros ruins seriam capazes de causar doenças não era uma ideia 

completamente descartável. Como não se conhecia muito bem a relação entre 

microorganismos e doenças e tampouco sistemas de contaminação, pessoas em contato com 

cadáveres em estado de putrefação ou esgotos abertos no início do século XVIII por exemplo 

poderiam contrair doenças não em função do cheiro em si mas sim dos vírus e bactérias que 

poderiam pertencer ao mesmo local. 

Essa ideia era embasada em uma teoria chamada de Miasma, que acreditava que o ar que 

emanava dessas matérias em decomposição era capaz de carregar esses agentes nocivos. 

Com o tempo, essa teoria foi descoberta como sendo falsa e foi substituída pela teoria dos 

germes. 

Da mesma maneira, a teoria que Hahneman propunha de que agentes de outro mundo seriam 

capazes de interromper o fluxo da nossa força vital também foi corrigida. Dá até pra dizer que 

germes pertencem a outro mundo, o mundo microscópico e da mesma forma que, porque são 

invisíveis a olho nu, podem ser compreendidos como uma força espiritual. 

Mas na medida em que novos instrumentos de observação como microscópios foram sendo 

mais empregados, a gente foi dando outros nomes pra esses agentes, compreendendo seu 

funcionamento no mundo físico e entendendo que aquela teoria de duzentos anos atrás já não 

fazia mais sentido algum. 

E quando algo deixa de fazer sentido, a gente deveria abolir, não? 

No século XVIII ainda era comum que houvesse execuções públicas através de enforcamento e 

guilhotina. Pessoas se reuniam em uma praça pra ver outro ser humano ter sua cabeça cortada 

por uma lâmina. 

Hoje, penso que qualquer pessoa sã acharia isso uma barbaridade. Muito embora hoje em dia 

a gente tem vivido tempos tão sombrios que eu não me espantaria em ouvir clamores públicos 

pedindo a volta da guilhotina. 

Na época em que a Homeopatia foi criada, a ciência ainda estava engatinhando. Muita coisa 

que hoje a gente sabe que eram ideias equivocadas encontravam-se dentro do escopo do que 

se chamava de ciência. 

A frenologia propunha que o formato da cabeça das pessoas poderia dizer alguma coisa sobre 

a personalidade delas. A alquimia dizia que era possível transformar metais em ouro ou criar 

um elixir da imortalidade. 

A ideia de pseudociência, que eu já abordei no terceiro episódio, só veio com o tempo. Ou 

seja, na medida em que fomos aprimorando nossa forma de investigar, fomos sendo capazes 

de detectar o que é que fazia e o que não fazia sentido. 

A história da pseudociência se mistura com a história da ciência de forma inseparável. 

Dá pra dizer que homeopatia era uma pseudociência quando foi criada? Provavelmente não. 



Dá pra dizer que homeopatia é uma pseudociência hoje? Definitivamente sim. 

Da mesma maneira que a frenologia e a alquimia foram descartadas porque não faziam 

sentido, assim a humanidade deveria ter agido com a homeopatia. 

Só que por algum motivo ela persiste firmemente até os dias de hoje. 

Existe uma explicação plausível pra isso e eu vou falar sobre ela já já. 

Antes, eu preciso abordar aquela que é uma das maiores fontes de equívocos na compreensão 

de fenômenos, tanto por gente comum quanto por cientistas. 

Sabe a teoria do miasma? De que cheiros ruins poderiam causar doenças? 

Então, uma coisa precisa ficar bem clara, não é porque B acontece depois de A, que B foi 

causado por A. 

Esse problema é conhecido pelo nome Correlação vs. Causalidade. 

Não é porque eu sinto um cheiro ruim e pego uma virose que foi o cheiro ruim que causou a 

virose. 

O ser humano evoluiu porque foi capaz de encontrar padrões na natureza e atribuir 

importância a cada um deles, mesmo que eles não fizessem sentido. Eu vou dedicar um espaço 

maior pra esse assunto em um episódio no futuro. Mas por enquanto, a gente precisa 

entender que somos descendentes de seres que eram bons em detectar padrões. 

Quando se ouviam barulhos altos no céu e logo chovia, aquilo criava um padrão. Quando viam 

flores nas árvores, logo vinham os frutos e esse era mais um padrão. 

Então a gente aprendeu que um fenômeno era responsável pelo outro. Levou muito tempo até 

que a gente fosse capaz de desenvolver um sistema mais confiável pra investigar esses 

fenômenos. 

Mas em essência, nosso cérebro ainda carrega essa forma quase instintiva de interpretar o 

mundo. 

Hoje a gente sabe que não é o trovão que causa a chuva. Ele só acontece de fazer parte de um 

sistema de correlação.  

Dando um exemplo mais extremo. 

Imagina que você está em casa oito horas da noite, no meio do mês de Julho vendo TV, dá um 

espirro e a energia na cidade de São Paulo inteira acaba. Nenhuma pessoa sensata acreditaria 

que foi o espirro dela que causou o blackout, certo? 

Imagina então, se fosse possível fazer uma pesquisa imediata com todos os habitantes da 

cidade de São Paulo perguntado a eles quem mais estava assistindo TV e espirrou exatamente 

na hora em que o blackout aconteceu? 

Qual seria esse número, considerando que às oito horas da noite, uma grande parte dos 12 

milhões de habitantes estaria em casa vendo TV? 

Probabilisticamente falando, fazendo uma estimativa bem conservadora, eu diria que esse 

número estaria na casa das centenas, no mínimo. Especialmente porque em Julho é inverno no 



Brasil, e as chances de pessoas estarem com algum tipo de resfriado aumenta 

significativamente. 

Seria possível afirmar então, que já que centenas de pessoas espirraram bem na hora do 

blackout que foram os espirros que causaram o blackout? 

Não. A isso a gente dá o nome de correlação. 

Ver um gráfico com uma população de centenas de habitantes espirrando na hora exata em 

que aconteceu o blackout poderia induzir alguém incauto a acreditar que eles foram a causa 

do blackout. 

Existem ainda inúmeros fatores que podem contribuir com esse engano. Existe um livro 

chamado o Princípio da Improbabilidade e eu quero fazer um episódio só sobre ele no futuro. 

Mas deu pra entender né? Mais uma vez, não é porque B acontece depois de A, que B foi 

causado por A. 

Como encontrar uma relação de causalidade então? 

Bom, esse é um problema extremamente complexo. Mas eu posso dizer que só tem uma 

forma de fazer uma investigação mais eficiente nessa direção. Acho que a essa altura você já 

sabe o que eu vou dizer né? Ciência! 

Pra gente ser capaz de distinguir entre correlação e causalidade é necessário fazer uma 

investigação cautelosa cuidando pra não cair no mesmo erro do gráfico do espirro. 

Essa compreensão equivocada destes dois sistemas parecidos, mas distintos é um dos 

principais motivos que permitiram que a teoria da Homeopatia persistisse até hoje. 

A cura de uma doença pode acontecer por diversos motivos que podem estar relacionadas a 

fatores que precisam ser investigados no caso a caso. A cura pode ter fonte psicológica, física 

ou alimentar por exemplo. Mesmo o tempo tem um papel significativo em muitos casos por 

exemplo.  

Nosso corpo é uma máquina de sobrevivência e diversas infecções passam com o tempo 

apenas. Assim, se durante uma gripe você toma um remédio homeopático, você poderia achar 

que foi ele que te curou, quando na verdade aquilo ia passar de qualquer forma. 

Na medida em que alguém toma um glóbulo de homeopatia e se cura de alguma enfermidade, 

essa pessoa pode automaticamente entender que foi exatamente esse tratamento que a 

curou. Como no caso do espirro e o blackout. 

É claro que alguém pode apontar que o caso do espirro e do blackout é claramente improvável 

e que no caso da homeopatia, tudo parece mais plausível. 

Bom, se você ouviu a explicação de como a homeopatia pretende funcionar e continua a achar 

tudo isso plausível, então eu sugiro que você escute tudo de novo. 

É possível inventar todo tipo de explicação para que fenômenos correlatos pareçam ter uma 

relação de causalidade. 

Existe um site hilário sobre isso, feito pra mostrar como a gente pode encontrar correlação 

entre as coisas mais esdrúxulas como por exemplo o consumo de margarina e divórcio no 

estado do Maine nos EUA ou pessoas que morreram afogadas em piscinas e filmes onde 

Nicolas Cage aparece. 



Tem o link dele lá na página de referências desse episódio. 

Como eu disse agora há pouco, pra gente ser capaz de identificar as diferenças entre 

correlação e causalidade no caso da homeopatia, só tem um jeito: usar a ciência. 

E aí é que vem uma informação muito importante: 

Até hoje, não existe um estudo científico sequer que tenha sido capaz de encontrar evidências 

sólidas de que esses compostos homeopáticos tenham algum efeito além de placebo. 

Se você não conhece o efeito placebo eu vou explicar ele daqui a pouco. 

Depois de avaliar centenas de estudos, inclusive revisões sistemáticas que já são avaliações de 

estudos científicos,  o Conselho de Pesquisa Médica e Saúde Nacional da Austrália, o NHMRC, 

produziu um relatório em 2015 concluindo que não há evidências confiáveis de que 

Homeopatia funcione e que pessoas que escolhem a homeopatia estão colocando sua saúde 

em risco, caso optem por rejeitar tratamentos que sejam suportados por evidências de 

qualidade, considerados seguros e eficientes. 

Lembre-se de uma coisa muito importante. Não é porque existem estudos sobre homeopatia 

que isso significa que ela é válida enquanto tratamento.  

Existem inúmeros vídeos e artigos pela internet cheios de gente mostrando como a Terra é 

plana e nem por isso a Terra é plana. 

Muitos estudos têm falhas graves de design e interpretação equivocada de resultados. O 

relatório do NHMRC está disponível nas referências pra você mesmo checar caso queira. 

Uma outra coisa séria é que grande parte dos estudos são produzidos por gente que acredita 

em homeopatia e isso por si só pode ser comprometedor. 

Como eu apontei no episódio três, quem pratica ciência verdadeira quer descobrir a verdade, 

mesmo que ela seja inconveniente. 

Você acredita mesmo que homeopatas estão realmente dispostos a descobrir que estão 

errados? 

Então quer dizer que em linhas gerais a homeopatia não funciona? 

Não é bem assim. 

Eu explico. 

A essa altura, você já deve ter entendido bem os dois principais pilares da homeopatia. O 

simples fato de eles serem completamente desprovidos de sentido não deveria ser suficiente 

pra ela ser descartada. Nenhuma hipótese deveria ser considerada inválida antes de ser 

testada e refutada. 

Até hoje, a ciência ainda não conseguiu provar a eficácia do sistema proposto por Hahneman, 

então, o remédio homeopático até que se prove o contrário, não funciona. 

Acontece que tem uma questão mais complicada na relação existente entre o tratamento 

homeopático e o paciente. 

Todos nós sabemos que a medicina tradicional é impessoal na grande maioria das vezes. O 

mundo tem muita gente e todo mundo fica doente o tempo todo. Médicos por muitas vezes 



têm que enfrentar um sem número de obstáculos na vida pra promover o bem estar dessas 

pessoas no nível da saúde e muitas vezes deixam de lado a questão emocional. 

Eu aposto que todo mundo aqui já passou em mais médicos antipáticos e impacientes do que 

em médicos atenciosos e amigáveis. 

E acontece que isso é importante. A atenção que um paciente recebe de um homeopata é 

quase sempre muito maior e com muito mais qualidade do que a média dos médicos do 

sistema público de saúde, ou planos de saúde, por exemplo. 

Eu tive experiências horríveis com médicos. Quase perdi o movimento da minha mão esquerda 

e tenho o dedo mínimo torto por causa dessa falta de cuidado de mais de um médico em um 

acidente que tive em 2007. 

Já homeopatas costumam fazer tratamentos personalizados considerando diversos aspectos 

da vida do paciente. 

Esse é um dos principais motivos que ainda leva as pessoas aos consultórios de homeopatas. 

Nós somos seres sociais e esse carinho e atenção significam muito pra gente. 

É compreensível que a quantidade de pacientes e orçamentos apertados deixem o 

atendimento médico tradicional um pouco mais frio, já que o que se busca é a eficiência. 

Mas esse é um modelo que a gente poderia aprender com a homeopatia. Perceber o paciente 

como um indivíduo e não como um número. 

Um desejo um pouco maior de melhorar, aliado ao reforço positivo do terapeuta e outras 

condutas de cuidado e a gente tem o ambiente ideal pra uma das coisas que mais explica 

como a homeopatia – entre aspas – “funciona”. 

Essas são as condições ideais para o surgimento de um fenômeno chamado de efeito placebo. 

Placebo é o nome que se dá a uma pílula inerte, sem nenhuma substância que se usa em 

pesquisas médicas pra tentar identificar se determinada substância tem ou não eficácia. 

Um grupo chamado de controle toma uma pílula sem nada, sem saber que não está tomando 

o medicamento. 

O efeito placebo é um fenômeno muito bem documentado que mostra que alguns pacientes 

passam a se sentir melhor mesmo tomando um placebo, ou seja, o simples pensamento de 

que ele recebeu um tratamento produz respostas físicas no corpo dele. É claro que não existe 

placebo pra reduzir um tumor ou restaurar um osso quebrado. Mas também não existe 

homeopatia pra isso. 

Curioso né? 

No começo da primeira parte desse episódio eu falei que que florais poderiam surtir efeito e 

era disso que eu estava falando. Um atendimento pessoal, preocupado e mais atencioso por 

parte do terapeuta, aliado ao efeito placebo pode sim fazer parecer que quem curou 

determinado sentimento ruim foi a essência floral. 

Houve aí uma correlação. Você tomou o floral e melhorou, mas a causa foi outra. 

Outra coisa que mantém o tratamento homeopático em evidência é o sentimento de 

desconfiança que muita gente tem com relação à indústria farmacêutica. 



Normalmente a indústria da homeopatia se aproveita disso pra parecer uma alternativa 

amigável e bondosa. 

O que as pessoas não se dão conta é que a homeopatia também tem sua indústria e como 

toda indústria, ela é voraz e não está realmente pensando em você. 

A indústria da medicina alternativa é muito pior que a indústria farmacêutica na medida em 

que abusa da ingenuidade e desejo por atenção de pacientes em busca de um atendimento 

mais pessoal e atencioso pra vender pílula de açúcar por preços absurdos. 

Na mesma loja onde encontrei aqueles florais de Bach, por exemplo, tem um treco chamado 

de IonQuantic, sendo vendido por 45 reais cujos ingredientes são Álcool, água, essências 

vibracionais e extratos florais. 

Se você realmente acredita que alguém que tem coragem de colocar em um produto de 45 

reais um ingrediente vago como essências vibracionais está realmente sendo amigável e 

bondoso e contra a grande indústria farmacêutica, você está muito equivocado e eu aconselho 

que você reveja sua lógica urgentemente. 

Ainda há o fato de que esse tipo de indústria fortalece a descrença que as pessoas têm em 

relação a tratamentos médicos sérios e eficazes. 

PAUSA 

Uma outra falha grave que nós seres humanos temos é a tendência de acreditar em coisas só 

porque muitas pessoas acreditam. Esse viés cognitivo é chamado de Efeito Adesão ou 

Bandwagon Effect em inglês. 

Se alguém que você conhece acordasse hoje e dissesse que é capaz de se comunicar com 

sereias, você provavelmente acharia que essa pessoa está ficando louca. Troque sereias por 

espíritos e você talvez comece a levar essa pessoa a sério. Não porque sereias ou espíritos 

sejam elementos sobrenaturais, mas porque existem muito mais pessoas que alegam ter 

contato com espíritos do que com sereias. 

É como se a mera quantidade de pessoas que carrega determinada crença fosse capaz de 

validar essa crença. 

Ao ouvir que muita gente se trata com homeopatia, sua suscetibilidade ao efeito adesão faz 

você achar que, portanto, homeopatia só pode ser real. 

Na década de noventa, quem vivia no Brasil presenciou um dos fenômenos mais idiotas que já 

aconteceram por aqui. Esse fenômeno demonstra muito bem o Efeito Bandwagon. 

Se hoje, eu dissesse pra você que colocar uma garrafa pet cheia de água em cima da sua caixa 

de luz, faria sua conta de luz baixar, você provavelmente riria da minha cara. 

Pois é. Vinte e poucos anos atrás, era muito comum ao passar de carro pelas ruas, a gente ver 

casas e casas com três, quatro, cinco, dez garrafas pet cheias d’água em cima das caixas de luz. 

Eu nem preciso dizer que não existe absolutamente nenhuma relação entre uma garrafa cheia 

d’água em cima da caixa de luz e o consumo de energia né? Mas, as pessoas replicavam esse 

comportamento simplesmente porque viam outras pessoas fazendo isso. 



Diversos elementos como a própria crença de aquilo funcionaria aliado a confusão que a gente 

costuma fazer entre correlação e causalidade e pronto, alguém poderia dizer que as garrafas 

funcionavam mesmo. 

A falta de condições de averiguar a alegação de quem quer que tenha dito que aquilo 

realmente funcionava, fazia as pessoas simplesmente replicarem o comportamento. 

Que mal pode fazer? 

E essa é a pergunta final e que talvez seja a maior responsável por manter tanta gente 

acreditando em homeopatia. 

É justamente por não ser eficiente que muita gente acha que homeopatia é melhor do que 

alopatia. Ou seja, se não causa efeito nenhum, eu não tenho que me preocupar com efeitos 

colaterais. 

Só que a crença de que existe um tratamento mágico capaz de curar sem causar nenhum 

efeito colateral pode levar muita gente a não procurar um atendimento médico adequado e 

agravar o quadro de uma doença.  

Tem outra coisa.  

Hoje em dia a Homeopatia se encontra no rol de tratamentos oferecidos pelo SUS. E aí, esse 

também é um problema meu. 

Meus impostos estão sendo usados pra comprar vento dizendo que é remédio ao invés de 

serem usados pra investir em tratamentos sérios que podem salvar vidas e isso eu não posso 

admitir e você também não deveria. 

Eu disse que apresentaria os principais elementos aqui pra você tirar suas próprias conclusões.  

Só que eu preciso deixar aqui a minha opinião pessoal. 

Eu queria encerrar com um último experimento mental. 

Você está doente e está procurando todo tipo de ajuda. 

Se eu dissesse que faço uma dança tribal no meu quintal e que essa dança tem um poder 

curativo porque emana uma energia espiritual que se comunica com os seres celestiais que 

viveram aqui milhares de anos atrás e eu oferecesse dançar pra você, desde que você não se 

abstivesse de procurar um tratamento médico sério, eu não veria problema nenhum em você 

aceitar minha dança. 

Na medida em que eu decido cobrar dinheiro por isso, eu precisaria ser capaz de produzir 

alguma evidência de que minha dança tem realmente poder curativo. 

Afinal, sem isso, eu poderia inventar qualquer bobagem, como uma dança tribal, que você me 

daria seu dinheiro e isso chama-se charlatanismo. 

Então, se você está aceitando que pessoas lhe oferecem tratamentos mágicos sem evidência 

em troca de dinheiro, sinto lhe informar, mas você está caindo em um golpe. Quem está 

ganhando esse dinheiro está te lesando porque oferece uma cura ilusória sem nenhuma 

evidência de que elas possam realmente funcionar. 

Se você não acha que evidências sejam necessárias, então eu aconselho que você escute o 

episódio 3 desse podcast pra entender porque elas são tão importantes. 



Então, se depois de ouvir tudo e refletir sobre isso você decidir continuar a usar homeopatia 

porque acredita que exista uma mágica por trás de tudo e que alguns fenômenos são 

realmente inexplicáveis e a homeopatia é uma delas, eu não posso fazer nada por você. 

Agora, se você usa porque acredita que exista base científica pra esse tratamento, então eu 

suponho que agora você deva ter motivos suficientes pra deixar de usar. 

Caso contrário, volta e dá play de novo, dessa vez, sem ouvir navegando no instagram. 

Eu fiz o possível pra listar todas as referências que eu comentei aqui lá no site. 

Se você ainda tiver dúvidas, eu recomendo que você entre em todas elas e faça sua lição de 

casa. Afinal é a sua saúde que pode estar em risco. 

Há ainda uma outra recomendação que eu faria. 

Há muitos terapeutas que usam homeopatia e florais como métodos complementares.  

Psicoterapeutas e outros profissionais médicos que tratam usando métodos convencionais e 

eventualmente recomendam o uso de terapias ditas alternativas. 

Se você passa em algum profissional desse tipo ou conhece alguém que passa, eu faria a 

seguinte reflexão: 

Se um profissional de saúde acredita ser possível promover integração familiar tomando 

orvalho de planta, que essências vibracionais sejam um ingrediente sério ou que espíritos de 

outro mundo causam doenças e a cura pra elas é diluir uma substância até que ela desapareça 

por completo, como é que você vai saber se ele não acredita em outros absurdos? 

Quantas perguntas você precisaria fazer pra esse profissional, sobre as coisas que ele acredita 

até encontrar uma que você mesmo ache uma insensatez? 

Minha experiência sempre me mostrou que todo mundo está sujeito a acreditar em uma 

bobagem ou outra.  

Mas quando alguém demonstra abertamente que acredita em bobagens como florais de bach 

cura quântica ou homeopatia, as chances de ela não investigar devidamente outras crenças 

são relativamente maiores. E se essa pessoa é um profissional da saúde, eu honestamente 

ficaria longe dela. 

Você até poderia dizer que essa pessoa pode estar recomendando essas terapias sem saber 

realmente do que elas se tratam. 

Nesse caso eu diria que isso é ainda mais perigoso. Que coragem a sua, se tratar com alguém 

assim, que não sabe o que está oferecendo aos seus pacientes. 

E é isso aí, espero que você tenha ficado até o final e que eu possa ter colocado um pouco 

mais de luz pra te ajudar a enxergar esse tema tão obscuro. 

E como sempre, se você sair daqui se perguntando porque deveria acreditar em mim, minha 

resposta é muito simples: Não acredite. 

Até a próxima! 
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morbid affection rrill no longer be able to act upon the vital force, which will get rid of 

the former, while the latter merely continues to be engaged with the similar, rather 

more powerful pathogenetic drug affection, against which it may now direct its entire 

energy ; ere long the drug affection will be overcome, leaving the vital power free and 

able to return to its normal condition of health, and, to its destination: "to animate the 

organism and maintain its health," without having suffered painful or debilitating 

onslaughts during these transformations. How to reach this result is taught by the 

homoeopathic healing art. 

 

- It is my purpose to prove and illustrate the errors of that practice (allopathy) before I 

proceed to treat in detail of its direct counterpart, the newly discovered and truly 

rational art of healing. 

 

- The case is quite different with homoeopathy. It will easily convince every thinker that 

human diseases do not proceed from material humors or noxious matter, but that 

they are purely dynamic disturbances of the spirit-like vital force. It is known to 

homoeopathy that cures result only from the counteraction of the vital force against 

some medicine chosen according to cor- rect principles, and that curative effects are 

speedy and certain in proportion to the energy of the vital force of the patient. 

Homoeopathy, therefore, avoids every debilitating influence* as well as the infliction 

of pain in the treatment of diseases, because pain also produces debility; it allows the 

use only of such medi cines whose (dynamic) effects upon health and whose manner 

of altering it are thoroughly known. 

 

- In modern times old physic finally has overstepped all bounds in its cruelty and 

impropriety of action towards suffering fellow- men, as every impartial observer must 

admit, and as physicians of that school itself (such as Kriiger- Hansen), prompted by 

con science, were obliged to acknowledge to the world. It was high time that the 

allwise Creator and Benefactor of mankind commanded these horrors to cease, set a 

limit to these tortures, and called into existence a healing art which, as the opposite of 

the former, should save the strength of the patient as much as possible, and restore 

his health directly, quickly, and permanently, by means of mild and few remedies 

which •should have been previously well considered and thoroughly proved according 

to their effect, and administered in the finest doses, according to the only natural law 

of cure: similia similibus curantur; 

 

- Through observation, thought, and experience, I learned that contrary to old allopathy, 

the best way to cure is to be found by following the proposition : In order to cure 

gently, quickly, un failingly, mid permanently, select for every case of disease a medi 

cine, capable of calling forth by itself an affection similar [8/totuv Tciiffnq) to that 

which it is intended to cure ! 

 

- Stahl, a Danish military physician, has expressed his conviction on this subject most 

distinctly. He says : "The rule accepted in medicine to cure by contraries is entirely 

wrong (contraria contrariis); he is convinced, on the contrary, that diseases vanish and 

are cured by means of medicines capable of producing a similar affection (Similia 

Similibus)." Thus burns are cured by approaching, the fire; frozen limbs by the 

application of snow or very cold water; inflammation and contusions, by distilled 



spirits. In this manner he is in the habit of curing habitual acidity of the stomach 

most successfully by means of a very small dose of sulphuric acid, in cases where 

quantities of absorbing powders have been used in vain. So near had the great truth 

sometimes been approached! But only a hasty thought was here and there bestowed 

upon it, and hence the indispensable reformation of the ancient way of treat ing 

disease, the conversion of the traditional defective manner of treatment, into a 

genuine, true, and certain art of healing, remain unaccomplished to the present day. 

 

- Our vital force, that spirit-like dynamis, can not be reached nor affected except by a 

spirit-like (dy namic) process, resulting from the hurtful influences of hostile agencies 

from the outer world acting upon the healthy organism, and disturbing the 

harmonious process of life. 

 

- Since this natural law of cure has been verified to the world by every pure experiment 

and genuine ex perience, and has thus become an established fact, a sci entific 

explanation of its mode of action is of little im portance ; I therefore place but a slight 

value upon an attempt at explanation. 

 

- Artificial morbific potencies of that kind admit of being di luted, divided, and 

potentiated to the verge of infinity, and their dose may be diminished by the physician 

so as to retain only the necessary degree of superiority over the similar natural disease 

to be cured ; therefore, the superiority of this method consists in the avoidance of 

every violent effect upon the organism, even in the treat ment of inveterate chronic 

diseases; indeed, the result of this curative method becomes appreciable only in a 

gentle, imperceptible, but none the less rapid transition from the suffering of natural 

disease into the desired, enduring state of health. 

 

- Thus, two drops of the fresh vegetable juice mixed with an equal proportion of 

alcohol, are diluted with 98 drops of alcohol, and potentiated by two succus- sions of 

the hand ; this is the first development of power (potency). The same process is then 

to be repeated with 29 successive vials, each vial to contain 99 drops of alco is then to 

be shaken twice,[137] and so on to the 30th de velopment of power; this is the 

potentiated decillion- fold dilution (X), and the one to be commonly used. § 271. With 

the exception of sulphur, which, of late has been used only in the form of highly 

diluted tinc ture (X), all other substances destined for medicinal use, such as pure 

metals, their oxides or sulphurets, and other minerals ; also petroleum, phosphorus, 

and many animal and vegetable substances, which are only to be obtained in a dried 

state; neutral salts, etc., are all first to be potentiated to the million-fold dry or 

powder- dilution, by triturating them for three hours; thereupon, one grain of the 

trituration is to be dissolved, and diluted in twenty-seven successive vials, up to the 

30th potency, or development of power. [138] 


