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Principiile homeopatiei (Asa cum au fost enuntate de Hahnemann si verificate de un secol de practica medicala) In Principiile homeopatiei sunt
prezentate - intr-o forma esentializata si simplificata - principalele idei ale lui Samuel Hahnemann - fondatorul homeopatiei - astfel incat sa poata
fi intelese cu usurinta de cei neinitiati. Invataturile lui Hahnemann si edificiul terapeutic inaltat de scoala homeopatica se bazeaza pe doua
elemente distincte. Pe de-o parte - pe faptele observatiei si experimentului obtinute prin metodele inductive de cercetare - fapte care pot fi
verificate astfel tot timpul; si - pe de alta parte - pe ideile noi rezultate in urma rationamentului deductiv - idei apartinand posibil unui domeniu
mai larg si mai inalt si aflate intr-o anumita masura dincolo de ceea ce accepta gandirea stiintifica moderna - dar avand totusi o mare putere in
dobandirea rezultatelor curative.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
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Pret cu reducere: 24,76 lei
Pretul de vanzare: 26,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Principiile homeopatiei
(Asa cum au fost enuntate de Hahnemann si verificate de un secol de practica medicala)
In Principiile homeopatiei sunt prezentate, intr-o forma esentializata si simplificata, principalele idei ale lui Samuel Hahnemann, fondatorul
homeopatiei, astfel incat sa poata fi intelese cu usurinta de cei neinitiati. Invataturile lui Hahnemann si edificiul terapeutic inaltat de scoala
homeopatica se bazeaza pe doua elemente distincte. Pe de-o parte, pe faptele observatiei si experimentului obtinute prin metodele inductive de
cercetare, fapte care pot fi verificate astfel tot timpul; si, pe de alta parte, pe ideile noi rezultate in urma rationamentului deductiv, idei apartinand
posibil unui domeniu mai larg si mai inalt si aflate intr-o anumita masura dincolo de ceea ce accepta gandirea stiintifica moderna, dar avand
totusi o mare putere in dobandirea rezultatelor curative.
Pe langa controversele pe care le-a starnit, Organonul Medicinei, lucrarea de pionierat a lui Hahnemann a avut si aparatori ferventi, care au
simtit ca este necesar ca doctrina homeopatica sa fie explicitata, pentru a se elimina confuziile si neintelegerile inerente unui demers
revolutionar. Astazi, homeopatia nu mai este receptata cu atata neincredere ca la inceputurile ei, dar nevoia de a risipi prejudecatile este inca
prezenta in spatiul reflectiei si practicii medicale.
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