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−

Si no ha d'emprendre's la cura dels ulls sense el cap, ni del cap sense el cos, tampoc ha de
tractar-se el cos sense l'ànima, i aquest és el motiu que els metges hel·lens ignorin com curar
moltes dolències, perquè desconeixen el tot, que també hauria de ser estudiat; perquè mai pot
estar bé la part si no ho està el tot....El gran error del nostre temps en tractar el cos humà és
que els metges separen l'ànima del cos (Càrmides, Plató). Pàg. 13-14

−

Ens diu la Bíblia que l’Home està fet del no-res; és a dir, el seu esperit, l'home real, ve de Déu,
que no és una cosa sinó la Realitat eterna; però l'home està fet de tres “substàncies”, i aquestes
tres substàncies constitueixen la totalitat de l'Home. A aquestes tres substàncies, (Hermes) les
anomena: Esperit, Ànima i Cos...No són una altra cosa que els tres principis: Mercuri, Sofre i Sal,
a partir dels quals es generen els set metalls.... Diu Hermes que només l'Ànima és la
intermediària mitjançant la qual s'uneixen Esperit i Cos. El Cos ve dels elements, l'Ànima, dels
estels i l'Esperit, de Déu. (Paracels) Pàg 21-23

−

...Hi ha, per consegüent, tres maneres en les quals pot originar-se la malaltia, a saber: en el
Sofre (Ànima), en el Mercuri (Esperit) o en la Sal (Cos). Mentre aquestes tres substàncies
estiguin repletes de vida, estan sanes; però quan queden separades, el resultat serà la malaltia.
El lloc en el qual comença aquesta separació és l'origen de la malaltia i l'inici de la mort. Això es
coneix com la Teoria de la Tria Prima. (Paracels) Pàg. 23

Varis
− Una ciència empírica privada de reflexió i una filosofia purament especulativa són insuficients.
La consciència sense ciència i la ciència sense consciència són radicalment mutilades i mutilen
(Edgar Morin).
− Però entre més atrapats estem pel món, més difícil és atrapar-lo. En l’època de les
telecomunicacions, de la informació, d’Internet, estem submergits per la complexitat del món i
les innombrables informacions sobre el món ofeguen les nostres possibilitats d’intel·ligibilitat.
Edgar Morin
− El veritable metge no es vana de la seva habilitat ni lloa les seves medicines ni procura
monopolitzar el dret d'explotar al malalt, ja que sap que l'obra ha de lloar el mestre i no el
mestre a l'obra. Hi ha un coneixement que deriva de l'home i un altre que deriva de Déu per
mitjà de la llum de la Naturalesa. El que no ha nascut per metge mai ho serà. (Paracels)
− És metge qui sap de l'invisible, del que no té nom ni matèria i no obstant això, té la seva
acció.…No s'ha de manejar la medicina pel pes… ella ha d'actuar en el cos com un foc… Cóm
seria possible pesar el foc necessari per a cremar un munt de llenya o una casa?... Però
sapigueu que una espurna pesa prou per a incendiar un bosc, una espurna que manca de tot
pes. (Paracels)
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− “Estem tan atrafegats amb les preocupacions de la ment que no li donem espai als impulsos del
cor” (Jiddu Krishnamurti)
− “Coneix-te a tu mateix”, significa trobar el macrocosmos en el microcosmos, segons el
llenguatge de Paracels, contemplar en l'Astre del petit món (un mateix) l'Astre del gran món
(astrologia espiritual). És així que l'home és “la mesura de les coses” o, com el formula Leonardo
da Vinci, “l'home és el model del món” (Alexander von Bernus)
− El canvi d'una ciència materialista a una post materialista pot ser de vital importància per a
l'evolució de la civilització humana. Pot ser més rellevant que la transició del geocentrisme a
l'heliocentrisme.
Comprendre que hi ha altres punts de vista és el principi de la saviesa. (Thomas Campbell).
− Existeix un camp del saber humà que necessita una integració de la ciència convencional amb
l'espiritualitat, aquest és el camp de la medicina, i d'aquí la necessitat d'una Medicina Integral.
“El metge quàntic” reinterpreta l'homeopatia, la medicina xinesa, l'acupuntura i l’Ayurveda i
explica com funcionen amb la visió de la física quàntica. Demostra que totes elles s'integren en
un nou model de ciència energètica i afirma que en el cor de tota malaltia i en el centre de la
sanació es troba la consciència. (Amit Goswami)
− …la vida d'una cèl·lula està regida per l'entorn físic i energètic, i no pels seus gens…El caràcter
de la nostra existència es veu determinat no pels nostres gens, sinó per la nostra resposta als
senyals ambientals que premen la vida. (Dr. Bruce H. Lipton)
− "La ciència no pot resoldre el grandiós misteri de la naturalesa. La raó és que, en l'última anàlisi,
nosaltres som... part del misteri que estem tractant de resoldre". (Max Planck)

2

