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Sobre o Livro 
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Finalmente um sonho está se tornando realidade.  
Já tive oportunidade de dar aulas de Matéria Médica Homeopática em pelo menos vinte 
cidades através do Brasil e já ministrei palestras sobre Homeopatia na Espanha.  
Quando li pela primeira vez a matéria médica do Vijnovsky pensei, pronto, descobri um 
autor que escreve numa linguagem clara e objetiva e numa língua irmã o que a maioria 
dos brasileiros é capaz de ler.  
Infelizmente, logo percebi que faltava alguma coisa e quando fui ver as referências 
constatei o que suspeitava, ali não estava a Enciclopédia do Allen.  
Desde que tomei conhecimento sobre o estudo da matéria médica através da 
Dialética/Bipolaridade, que me foi repassado pelo Dr Gilberto Ribeiro Vieira, logo vi 
que havia descoberto o mapa do tesouro.  
Incentivado pelo meu colega Dr José Laércio do Egito e os meus primeiros alunos de 
Homeopatia em Recife e Fortaleza comecei a pensar que um dia iria escrever em língua 
portuguesa um texto de Matéria Médica que fosse capaz de apresentar a imagem de um 
medicamento de uma forma tão clara e direta, que o homeopata  que tivesse uma boa 
memória na hora de uma consulta usaria o Repertório apenas para relembrar a imagem 
de um medicamento já estudado.  
Ao longo destes anos fui coletando material nos clássicos, nos casos clínicos dos bons 
prescritores e também nos meus com uma boa evolução para atingir este objetivo.  
Ainda que ele não seja aceito por alguns colegas, encontrei no Scholten uma visão 
diferente sobre o estudo dos minerais, que também se pode aplicar aos vegetais e 
animais. Mais um mapa do tesouro se encontra na obra dele, o método de como 
prescrever um medicamento, cuja patogenesia ainda não foi realizada.  
De repente surge o nosso colega AntônioLobão, que não conheço pessoalmente, e me 
propõe tornar este sonho uma realidade.  
Ele me oferece um espaço no site do CESAHO e no dia 21 de Novembro de 2007, dia 
da homeopatia, deseja lançar a pedra fundamental desta obra, a semente ou primeiro elo 
desta corrente, que espero um dia cresça muito além da minha existência, com a ajuda 
de cada um que venha trazer a sua contribuição.   
Espero que esta obra não venha a ser considerada como de minha autoria, mas de todos 
os colaboradores atuais e dos futuros.  
No final do capítulo de China cito alguns dos atuais colaboradores atuais, mas estou 
certo que muitos outros virão se juntar em breve a esta corrente, pois uma obra desta 
envergadura não pode ser construída por uma só andorinha.  
Temos que semear muito, muito mesmo, e espero que o terreno seja bastante fértil, para 
que dê bons frutos.  
Sei que os nossos colaboradores não compartilham as mesmas crenças, filosofias 
doutrinárias ou mesmo a forma de estudar a matéria médica como está neste livro, mas 
peço a eles que não deixem de continuar colaborando por isto. O importante é pensar no 
bem comum e não em conceitos individuais.  
Não tenho a pretensão de escrever um livro para a geração atual dos homeopatas, pois a 
maioria está muito satisfeita com seus resultados e com o conhecimento que já adquiriu 
até agora. .  
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Parafraseando o colega homeopata Hylton Luz, com este livro estou deixando um 
“legado para as gerações futuras, repassando as chaves que abrem os tesouros do 
conhecimento”. Sou um sonhador e por isto penso lá adiante. 
 
Carlos Lima Melo, 60 anos, 32 anos de dedicação ao estudo e a prática da Homeopatia..  
Goiânia, 21 de Novembro de 2007 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Prezado Carlos, 
 
           Aqui vai um resumo do que penso sobre o seu trabalho, torcendo para que 
alcance o êxito merecido.  
           Gostaria de manifestar a minha concordância com a sua nova forma de abordar o 
tratamento homeopático, a partir de um melhor conhecimento da matéria médica, 
adequando a patogenesia com as patologias a serem tratadas. Esta abordagem facilita o 
entendimento de ambas. Sua técnica, conservando os princípios Hahnemannianos, 
possibilita também alcançar medicamentos menos usados e assim beneficiar casos que 
dificilmente seriam resolvidos pelas técnicas tradicionais. Os resultados obtidos 
convencerão os mais conservadores. Receba os meus parabéns pela persistência de seus 
estudos e que sirva de exemplo para as novas gerações. 
 
            Francisco Eratóstenes da Silva 
 
Presidente da Associação Médica Paraense de Homeopatia 
Vice-Presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Prezado colega Carlos 
 
              Acabei de ler o capitulo China. Na verdade, sem intenção de agradar posso dizer que o 
trabalho está ótimo. Também achei  bom a síntese em inglês e em Esperanto. 
Um abraço do  
 
               José Laércio do Egito 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Prezado Carlos, 
  
        Fico muito feliz com a sua iniciativa de dedicar-se a redigir sua experiência. É inestimável 
o valor daqueles que se aprazem com o dever de legar as gerações futuras as chaves que 
abrem os tesouros do conhecimento. 
  
        Gostei de tudo o que li e esteja certo de que todos os que tiverem acesso a estes 
materiais irão, como eu, se deleitar com estas jóias. 
  
        Parabéns e enorme abraço 
  
            Hylton 
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