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Dragi colegi homeopați! 

Aș dori să vă recomand 2 cărți deosebit de valoroase pt.  

practica oricărui homeopat. E vorba de cărțile Dr. Gaurang Gaikwad, 

apărute in 2019, care vin să completeze un hiatus în literatura de 

specialitate: 

Decoding Mental Rubrics 

Materia Medica of Nosodes and Sarcodes 

Misiunea noastră ca medici homeopați este conform aph. 1 din 

Organon : “Datoria suprema a medicului, singura sa datorie, este de 

a-i face sanatosi pe oamenii bolnavi – să-i vindece” dar pentru a 

realiza acest deziderat avem nevoie să întelegem „ adevăratul și 

singurul portret al bolii”. Iar pentru asta e nevoie să transpunem 

observațiile noastre și acuzele pacientului exact și complet în 

limbajul repertoarului. Pentru că indiferent de școala sau metoda pe 

care o urmăm, un lucru este comun tuturor homeopaților, și anume 

ca avem nevoie de repertoar. 

Dacă repertorizarea unui simptom de la nivel fizic poate fi o 

sarcină mai ușoară, în cazul simptomelor mental-emoționale ale 

pacientului alegerea exactă a rubricii nu este întotdeauna o sarcină 

simplă. Pentru ca în primul rând trebuie să fim siguri că am descris 

prin termenul corect starea pacientului  și că înțelegem exact sensul  

rubricii din repertoar.   Cartea Decoding Mental Rubrics a Dr. Gaurang 

Gaikwad ne ajută exact  în acest sens. Nu numai că explică 

semnificația fiecărui simptom mental, dar oferă și traducerea și 

etimologia cuvântului. În plus indică remediile în care apare acel 

simptom în cadrul provingurilor și face diagnosticul diferențial între 

diferitele remedii.  Și pentru a  ne face să înțelegem și mai bine, 

exemplifică totul prin cazuri clinice.  
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Cartea a primit numeroase recenzii pozitive din partea mai multor 

homeopați indieni, de renume internațional, cum ar fi Dr. S. Sarkar, 

Dr. Borkar, Dr. Manish Bhatia.  

„ Traducerea limbajului pacientului si ai observatiilor tale in limbajul 

repertoarului nicidata nu este usor. ....” 

Cea de-a doua carte : Materia Medica Sarcodes and Nosodes  

este un material extins privind utilitatea vastă a Sarcodelor si 

Nosodelor disponibile în homeopatie, ilustrate prin experiențe clinice 

și cazuri. 

Conține clasificarea și descrierea Nosodelor utilizate frecvent, 

cum ar fi Tuberculinum, Psorinum, Medorrhinum, Syphillinum, 

Pyroginum, dar si a unor Nosode rare ca de exemplu Morbillinum, 

Scarlatinum, Eosinum, Typhoidinum,  Anthracinum, Eel serum, 

Cholestrinum, etc. + keynoturile Nosodelor. 

În continuare sunt descrise  sarcodele cu indicațiile lor de 
utilizare:  

 Adrenalin (secretion of medulla of supra-renal gland), 

      Corticotropinum,   

    Cortisone (steroid hormone from adrenal cortex of man),    Estrogen 
· Folliculinum 
· Histaminum 
· Insulinum 
· Malandrium 
· Oophorinum (ovarian extract) 
· Oxytoxin 
· Pancreatinum  
· Pepsinum (enzyme produced from stomach of sheep or calf) 
· Parathyroid gland 
· Pituitariaglandula 
· Pituitariaglandula anterior 
· Pituitariaglandula posterior (posterior pituitary gland of sheep) 
· Serotoninum 
· Testes 
· Thyroidinum (healthy thyroid tissue of sheep or calf) 
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Dr.Gaurang Gaikwad este unul dintre cei mai populari homeopati 
din India, care predă Homeopatie Clasică și Arta repertorizării în cadrul a 
numeroase Seminarii și Workshopuri în toata India și Europa, Brazilia, 
Rusia, SUA. Abordarea lui constă în combinarea artistică dintre 
Homeopatia Clasică și Homeopatia Avansată.  

Dr. Rajan Sankaran este mentorul lui și sursa sa de inspirație. 
Deasemenea a fost colaborator apropiat al Dr. Rajan Sankaran, fiind 
coautor al cărților precum Synergy in homeopathy, Synergy synopsis, și 
From Similea to synergy, The Art of Follow up. Este asociat cu Academia 
The Other Song și cu Dr. Sankaran și lucrează la Clinica lui privată din 
Mumbai. 

Deasemenea a colaborat si cu Dr. Sunirmal Sarkar,  a scris cărți și în 
abordarea lui. După publicarea cărții Just you see, el a redactat cartea 
Just you think despre experiența Dr. Sunirmal Sarkar. 

Dr. Gaurang Gaikwad a contribuit imens la îmbogățirea 
homeopatiei prin cărțile sale și prin numeroasele seminarii. Predă cu 
pasiune și cu mare generozitate cunoștințele și experiența lui prin 
intermediul Canalului You Tube Homeopathic Hub. Deasemenea face 
munca de cercetare privind tratamentul homeopatic în patologia 
tiroidiană, PCOS, boli autoimune.  

Personal am avut norocul să-l întâlnesc online acum 5 ani, când am 
participat la prima serie de repertorizare online în cadrul Academiei The 
Other Song, iar apoi in Ianuarie 2018 am avut șansa să-l ascult și live.  In 
2020 am petrecut cateva zile in Clinica lui privata, avand sansa sa invat 
din observarea cazurilor tratate de el live. De-a lungul anilor i-am ascultat 
numeroase webinarii si videouri, astfel îl consider Mentorul meu în ceea 
ce privește arta repertorizării. Cunoștintele lui extrem de vaste în ceea ce 
privește Materia Medica și diferitele repertorii sunt absolut 
impresionante, iar modul lui de predare este unul dinamic, plăcut, 
fascinant. Are o experiență deosebită in folosirea diferitelor repertorii, 
ne învață despre rubrici deosebite, cu un singur remediu, ridicând 
rezolvarea cazurilor la nivel de artă. Stilul lui este unul ușor de înțeles, 
are capacitatea rară de a simplifica și a face ușor de înțeles și cele mai 
complicate cazuri. Cu meticulozitatea și profesionalismul lui caracteristic 
ne demonstrează mereu că alegerea exactă a remediului se poate face cu 
ajutorul repertoarului, dacă știm să utilizăm corect.   
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Acest mod de a lucra el a învățat de la mentorii săi, despre care 
vorbește mereu cu cea mai mare recunoștintă. 

 

 

 

 

 

 




