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Mensagem do Prof. George Vithoulkas aos participantes
da celebração dos seus 50 anos de ensino
Hoje estou extremamente feliz ao pronunciar-me para um público indiano e também na
presença de um grupo muito distinto de personalidades da homeopatia indiana. Minha alegria
é dupla, pois não apenas amo a Índia e seu povo, mas como todos os meus estudantes
indianos sabem, considero a Índia, onde morei vários anos, como meu segundo país. Como eu
disse várias vezes, enquanto vivi na Índia, nunca senti saudades do meu país. Mas ao retornar
à Grécia, muitas vezes, senti saudades da Índia e de seu amado povo. É o bom coração do povo
indiano que me atraiu, além da sua profunda espiritualidade. É essa qualidade espiritual
especial que tornou a Índia mais conhecida no mundo. Portanto, não é por acaso a Índia ser
novamente a pioneira no desenvolvimento da modalidade terapêutica mais sutil e mais
humana existente hoje em nosso mundo.
A homeopatia é uma bênção disponível para todas as pessoas, ricas e pobres. Eu acredito que
já saibam que muitas pessoas ricas e poderosas no Ocidente, como políticos ou pessoas em
posições de autoridade de todo o mundo, utilizam a homeopatia. Mas por causa dessa
expansão, a resistência também é grande. Sobre esta questão de sermos atacados pelo
complexo médico do Ocidente, quero enfatizar que os ataques se baseiam nas ideias
irrelevantes e absurdas que muitos dos chamados professores de homeopatia, do Oriente e do
Ocidente, trouxeram para essa ciência absolutamente científica e sistema eficaz de medicina.
Todo o ataque da mídia é baseado neste ponto fraco da homeopatia.
https://www.vithoulkas.com/writings/articles/british-media-attack-homeopathy-are-they-justified

Eu não acredito que esses professores estejam intencionalmente tentando prejudicar a
reputação da homeopatia, mas em seus esforços para trazerem novas ideias e apresentá-las
como "homeopatia moderna", estão traumatizando enormemente esta metodologia de cura e
dando a oportunidade para a mídia organizada de atacar a homeopatia e mantê-la em
segundo plano no Ocidente. Mas estou confiante de que tal tendência será em breve mudada
e que o real valor da Homeopatia Hahnemanniana Clássica poderá voltar a surgir, como
aconteceu no passado nos EUA.

Como esta regeneração poderia acontecer?
Já vi certas pessoas da medicina convencional que mantêm uma posição de autoridade nas
universidades médicas, mudando opiniões sobre a homeopatia, depois de terem visto os
resultados impressionantes que a homeopatia apresenta, especialmente nas doenças crônicas.
Portanto, a ferramenta número um que temos são as evidências de várias curas que
conseguimos obter com uma boa prescrição.

E então, como esta prescrição eficaz poderia ser alcançada pelos médicos mais
jovens?
A solução é organizar a educação de uma maneira melhor e mais eficiente. Para conseguir isso,
precisamos abrir nossas instituições educacionais para todas as formas possíveis que possam
promover o aprimoramento da educação. Tenho certeza de que há muita experiência, neste
exato momento, dos homeopatas experientes em todo o mundo, mas mais especialmente na
Índia, que poderiam trazer seu conhecimento e experiência para uma Instituição Internacional
de Ensino Superior de Homeopatia Clássica, onde os professores ilustres e os melhores
estudantes poderiam se reunir e trocar seus conhecimentos e ideias. Selecionar os melhores
alunos não é difícil, sendo apenas necessário escolher aqueles que têm entusiasmo e
inteligência. O entusiasmo os fará perdurar no caminho da aprendizagem e a inteligência os
permitirá compreender em profundidade como usar essas energias sutis para restaurar os
doentes à saúde.
A dificuldade residirá na escolha de professores. Hoje, qualquer aluno que ouça um pouco de
um bom professor torna-se um imitador do professor, aquele que repete, mas não possui a
substância, o conhecimento e a experiência reais. Portanto, especialmente no Ocidente,
tornou-se um enorme problema - a diluição dos ensinamentos de um verdadeiro Mestre como
Hahnemann.

Como esses professores poderiam ser escolhidos?
Ao analisar os arquivos de seus pacientes e descobrir quais foram seus resultados reais, qual a
metodologia aplicada para tratarem seus pacientes e quais as taxas de sucesso.
Se um professor quiser fazer parte desta Instituição de Ensino Superior, ele deverá ter a
coragem de abrir seu consultório particular e permitir uma investigação, para que os fatos
reais sejam evidenciados. Somente quem puder mostrar os resultados serão confiáveis para
ensinar nesta Instituição de Ensino Superior. Tal contribuição de diferentes homeopatas de
todo o mundo poderia formar uma plataforma de aprendizado excepcional para a nova
geração. Quero dizer que a Índia, com suas múltiplas Faculdades de Homeopatia, poderia ser a
matriz para criar uma nova geração de curadores extraordinários, conhecedores, experientes e
eficazes que farão a diferença. O Ocidente precisa muito deles e está pronto para convidá-los.
Mas é certo que, se os participantes estiverem insuficientemente preparados, seja
moralmente ou cientificamente, todo o movimento homeopático que atingiu neste momento
tal ímpeto, logo entrará em colapso. Temos que estipular as regras que manterão esse

movimento vivo e em constante evolução, adicionando nossa experiência e observações ao
sistema. Há muito espaço para a evolução, mas será fatal permitir que o absurdo prevaleça sob
o pretexto de que estamos simplificando as coisas.
Tenho certeza de que esses homeopatas, que dominaram o conhecimento real que
Hahnemann legou a nós, serão os especialistas mais procurados que poderiam tratar a
população ocidental de hoje profundamente doente. Os problemas de saúde do povo
ocidental estarão principalmente nos níveis mental e emocional, os quais são os mais difíceis
de tratar, e os homeopatas indianos não estão familiarizados com problemas tão profundos.
Doenças autoimunes, doenças neuromusculares, mas principalmente os casos psiquiátricos,
serão a maior parte dos pacientes que procuram desesperadamente por ajuda. A Índia poderá
preparar curadores experientes que terão competência para conquistar o Ocidente
novamente, caso se tornem verdadeiros especialistas em homeopatia. Esses especialistas não
são preparados facilmente com uma informação superficial dessa ciência. Além disso, nossas
instituições de ensino deverão ser livres de ideias malucas que poluem o sistema, desorientam
os pacientes e instigam os inimigos. Em nossa Academia, oferecemos o programa completo
para essa formação através do Programa E-Learning, que se encontra disponível no momento,
mas não afirmamos ser a verdade absoluta ou que este é o fim. Estamos evoluindo todos os
dias e tenho certeza que deve haver algumas autoridades homeopatas neste país que possam
contribuir com uma valiosa experiência.
Eu instruí um Sistema Especializado de Repertorização (Expert System), para que o homeopata
consciencioso tivesse facilidade em encontrar o Simillimum. Forneci instruções específicas
para um robô potencializador adequado para que possamos ter uma garantia de que os
remédios sejam adequadamente potencializados, e eu tratei os pacientes sempre diante dos
alunos para que pudessem testemunhar todo o processo de como a cura é realizada. Eu
também apresentei as limitações para a homeopatia.
Em nossas sociedades modernas, a patologia é muito mais complicada do que nos velhos
tempos de Hahnemann e Kent e eu apresentei explicações mais pormenorizadas de como um
caso deveria ser tratado em meu recente livro “Níveis de Saúde”. Considero este livro
importante para que os médicos compreendam o que está acontecendo nos organismos dos
pacientes após a prescrição. É esse tipo de conhecimento que faz a diferença entre um
homeopata medíocre e um excelente. Tenho certeza de que muitos dos atuais médicos neste
evento serão instruídos adequadamente e também tenho certeza de que milhões de pacientes
crônicos na Europa e nos EUA ficarão extremamente felizes em recebê-los como médicos da
família.

Prof. George Vithoulkas
Alonissos, Grécia, 15 de março de 2018
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