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Prefácio do Dr. José Laércio do Egito (1)
Ao ser convidado pelo Dr. Carlos Lima Melo para ser um dos prefaciadores de seu primeiro
livro de Matéria Médica, confesso ser uma honra que me confere, e alegria que sinto por ter o meu
nome neste livro, que, por certo, virá a ser em futuro próximo uma referência em Homeopatia.
Sinto-me honrado por prefaciar essa obra fruto do trabalho dedicado à Homeopatia
desenvolvido pelo emérito homeopata Dr. Carlos Lima Melo.
Havendo acompanhado de perto a seriedade com que o Dr. Carlos Melo tem trabalhado pela
saúde de seus pacientes, assim como pela pesquisa em busca da identificação de medicamentos
constitucionais através da psicodinâmica, sempre fui um admirador e incentivador para que o fruto de
seu trabalho fosse lançado como um livro de Matéria Médica Constitucional. Assim é natural a minha
alegria por ver em breve ser lançada essa obra.
Em decorrência da seriedade do trabalho do autor, eu não duvido no sucesso que esse livro terá.
Fico alegre, para mim não poderia ser diferente, por ser um dos amigos do autor.
Conhecendo de perto as atividades desenvolvidas na pesquisa clínica dos “medicamentos da
maneira de ser”, e mediante ao que ouvi em muitas de suas aulas, compreendo o quanto é importante
esse trabalho em decorrência da facilidade que o clínico pode ter na identificação do medicamento
básico de um paciente.
Há muitos aspectos novos na abordagem psicodinâmica individual através da metodologia
inédita apresentada pelo autor. Assim tenho que afirmar minha crença na importância que esta obra
trará para os homeopatas que buscam o tratamento pela via unicista.
Pessoalmente acredito que a psicodinâmica pessoal pode contribuir decisivamente para a
identificação do medicamento básico do paciente. Na verdade, nesse sentido, existe uma lacuna no que
diz respeito a publicações direcionadas, daí mais uma das razões deste livro que mostra o quanto o Dr.
Carlos vem contribuindo para peenchê-la. São poucas as obras direcionadas à psicodinâmica, por isso
considero imprescindível a publicação do trabalho do Dr. Carlos Melo, um dos homeopatas atuais que
mais tem contribuído para a identificação dos medicamentos constitucionais do arsenal terapêutico da
Homeopatia. Ele é um batalhador incansável, um homeopata que não descansa em se tratando de
transmitir seus conhecimentos para as novas gerações, para os seguidores de Hahnemann por meio de
palestras e aulas.
Embora alguns homeopatas sigam a via da psicodinâmica na busca do medicamento
constitucional, mesmo assim pouco tem sido publicado a respeito, daí a importância desta obra.
Segundo o que tenho lido no campo da Homeopatia, o Dr. Carlos, a meu ver, tem se afirmado
como o identificador do maior número de medicamentos no nível da psicodinâmica.
Compreendo o imenso benefício que este livro trará para a clínica homeopática, por isso
parabenizo o autor, esperando que ele obtenha o merecido reconhecimento dos homeopatas brasileiros
por tudo o que ele tem feito pelo bem estar das pessoas e pelo desenvolvimento da Homeopatia.
Siga em frente e ao alto, meu amigo Carlos Melo. A Homeopatia precisa de pesquisadores
competentes, honestos e sinceros como o Senhor tem se mostrado no transcurso de muitos anos.
(1) Médico homeopata residente em Pernambuco e autor de muitos livros sobre Homeopatia e
Filosofia em geral

