HOMEOPATIA NA AGRICULTURA
O programa Comida boa na mesa traz dicas técnicas e o faça você
mesmo, promovendo a agroecologia e um mundo melhor e sustentável.
É produzido pelo Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia,
o CAPA, integrado à Fundação Luterana de Diaconia e vinculado à
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.

A homeopatia tem como objetivo reequilibrar a saúde das pessoas, animais,
plantas e natureza, de forma suave e duradora. Para alcançar esse objetivo, é
preciso considerar seus quatros princípios: 1) semelhante cura semelhante; 2)
experimentação em seres sadios; 3) medicamento único e 4) dose mínima.
As causas do adoecer serão identificadas ao longo de um relato histórico de
perturbações da saúde, sintomas e sinais raros, estranhos e peculiares que
trazem a desordem, desde a saúde humano até a saúde/desequilíbrio do todo.
O medicamento homeopático é obtido de animais causadores da doença,
vegetais, minerais e materiais tóxicos, que passam por um processo de trituração
e dinamização. A dinamização acontece por meio da diluição e das batidas,
seguindo de experimentação em seres sadios, para então serem relatados e
depois sistematizados os sintomas e sinais causados pelo preparado
homeopático no ser sadio, assim temos a matéria medica homeopática.
Como exemplos de uso, temos o:
#Preparado homeopático Apis melífera, usado para controlar mastite, que tem
sintomas semelhantes à de uma picada de abelha, sendo eles inchaço,
vermelhidão, febre local e sensibilidade ao toque. Nos três primeiros dias de
tratamento observa-se agravação e drenagem da mastite.
#A Calcaria carbônica é um preparado homeopático das conchas do mar que tem

a função de potencializar a absorção de cálcio em plantas e animais e no solo
equilibra o pH.
#As doenças fúngicas do mofo branco cinzento ou mancha preta no caule de
citros tem a semelhança do Sulphur, preparado homeopático do enxofre, grande
medicamento para doenças de pele em animais.
Mas lembre-se que o uso da homeopatia na agricultura exige o conhecimento da
filosofia homeopática, o acompanhamento de profissionais ou agentes
homeopáticas populares.
Conheça mais sobre o CAPA em www.capa.org.br
Esperamos que você possa usar esses conhecimentos para melhorar sua
produção. Até o próximo programa!

