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Rosa Cristina Sayeras Haag (adaptat)

Joc de Rol – Homeopatia
La Laia i la Mireia estan al pati de l’institut esmorzant. La Laia, que entre gorra, bufanda i la caputxa de la
jaqueta amb prou feines se li veu la cara, beu un suc de taronja per esmorzar. La Mireia, no tan abrigada,
menja un entrepà de pernil salat. Parlen sobre el cap de setmana
—No Mireia, no vaig poder anar a l’aniversari d’en Lluís... —comenta decebuda.
—Com és això!? Laia, has de fer algun pas si vols que s’adoni que t’agrada...
—Ho sé, quina ràbia! Però és que vaig estar amb angines tot el cap de setmana!
—Ostres, què dius? I com et trobes ara?
—Bé... però ara que hem tret el tema acabo de recordar que he de prendre’m les pastilles— diu la
Mireia mentre es posa la mà a la butxaca.
De la butxaca en treu un recipient prismàtic. “Crec-crec”, en girar el tap un parell de voltes en sentit
horari en surten tres boletes blanques que queden atrapades al mateix tap.
—Què és això Laia? —pregunta la Mireia perplexa mentre la Laia es posa les pastilletes a la boca i li
fa que s’esperi amb la mà.
—Ho sento, és que he de deixar que es desfacin a la boca —diu al cap d’uns segons—. Són pastilles
homeopàtiques. Saps? A mi no em van els antibiòtics...
—Ah si? Jo no hi entenc massa però he sentit més d’una vegada a la meva mare dient que no entén
com pot ser que la gent cregui en això de l’homeopatia.
—Això és perquè no les ha provades mai! A la meva àvia li va curar l’asma i al meu pare la grip.
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Teniu clar que els tractaments
homeopàtics són efectius, tant per
tractar i curar els símptomes del
pacient, com per restablir l’equilibri
natural de la persona tractada. A més,
penseu que “la Laia presentava angines
perquè estava malalta” i no pas “que
estava malalta perquè tenia angines”;
expliqueu que el que feu és curar la
persona en el moment agut però
tractar-la perquè no torni a posar-se
malalta.
Mireia

Has llegit molt sobre el tema i
confirmes que no hi ha cap estudi on
es demostri que la relació causaefecte de les millores produïdes per
un tractament homeopàtic siguin
causa d’aquest i no d’un efecte
placeu o una remissió espontània.

Estàs convençuda que les pastilles
homeopàtiques són el que t’ha
ajudat a curar-te de les angines. A
més, la teva mare t’ha informat que
són pastilles naturals i sense additius
químics com els antibiòtics. No tens
coneixements sobre el tema, però
coneixes tres casos (el teu, el del teu
pare i el de la teva àvia) on
l’homeopatia ha estat la salvació.
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No veus clar el que comenta la Laia
perquè sempre has vist a la teva mare
molt posicionada en contra les pastilles
homeopàtiques. Et posiciones en contra
de l’homeopatia: perquè hi hauria
tantes farmàcies si tothom es pogués
curar amb plantes i productes només
naturals?

Coneixeu de sobres les propietats de
les plantes i argumenteu que és dels
remeis més antics que existeixen. Hi
ha múltiples plantes amb propietats
medicinals, es tracta de combinar les
pastilles homeopàtiques segons les
necessitats del pacient, la seva
constitució
i
les
seves
característiques clíniques i tens la
curació gairebé assegurada.

Esteu amoïnats perquè cada vegada
hi ha més pacients que no volen
acceptar les receptes mèdiques que
els
feu
davant
d’infeccions
bacterianes, perquè prefereixen
l’homeopatia. No us creuen quan els
dieu que les pastilles homeopàtiques
gairebé no tenen principi actiu, el
qual és necessari per combatre els
causants
d’aquestes
bacteris
infeccions.

