
A Prática da Homeopatia Princípios e Regras de  G.H.G. Jahr, é um livro fundamental para 
todos os que estudam a homeopatia. Escrito por quem aprendeu de viva voz os ensinamentos 
que Hahnemann transmitia e quem o acompanhou até seus últimos momentos de vida.   

Jahr declara que o motivo para escrever este livro foi legar às próximas gerações aquilo que 
ouviu de Hahnemann, o que  aprendeu acompanhando a prática e debatendo-a com seu 
mestre.  

Constituído de 162 parágrafos aborda 16 capítulos: Do verdadeiro significado da doutrina de 
Hahnemann; Dos teoremas patológico do Organon; Do diagnóstico das doenças segundo a 
doutrina de Hahnemann; Do exame do paciente sob o ponto de vista do diagnóstico de 
Hahnemann; Da ação patogenésica dos medicamentos; Da ação dinâmica dos medicamentos; 
Do estudo científico das patogenesias; Da Lei dos Semelhantes; Regras para a escolha do 
medicamento homeopático; Da administração das doses homeopáticas; Dos procedimentos 
corretos no tratamento das diversas enfermidades; Da distribuição dos medicamentos 
homeopáticos; Do regime homeopático; Dos casos excepcionais nos quais o praticante deverá 
abandonar o tratamento homeopático e Dos progressos que ainda restam fazer em 
homeopatia. Ao fim inclui um questionário de perguntas que devem compor a anamnese, na 
qual revela os parâmetros aplicados à investigação do caso e das partes afetadas. 

Dentre todas as contribuições destaca-se o registro da forma como Hahnemann pensava e 
lógica com que trabalhava. Nos capítulos referentes a experimentação homeopática explicita o 
método empregado no estudo das patogenesias. É o único testemunho sobre a forma como 
eram conduzidas as análises dos sintomas experimentais, a maneira como eram relacionados e 
sintetizados para concluir sobre as ações do medicamento e suas utilidades clínicas. 

Ao explicitar o método de estudar os medicamentos por meios de suas operações lógicas, de 
como construía relação entre fenômenos vitais e como desenvolvia as conclusões sobre os 
efeitos medicamentosos,  Jahr documentou aquilo que o próprio Hahnemann não deixou 
registrado, o passo à passo do seu pensamento médico, o seu processo de raciocínio e 
conclusão.  

O estudo deste livro é fundamental para todo aquele que deseja conhecer e aprofundar o 
domínio da Homeopatia. 

Hylton Sarcinelli Luz 

 

 

 

 

 

 

 



A Prática da Homeopatia Princípios e Regras de  G.H.G. Jahr 

G.H.G Jahr foi o discípulo dileto de Hahnemann.  Escreveu para legar às gerações seguintes o 
que aprendeu ouvindo,  acompanhando a prática e debatendo com seu mestre.  São 341 
páginas dividas em 162 parágrafos, aborda 16 temas fundamentais à compreensão da doutrina 
e da prática homeopática. É o único registro sobre a forma como conduzia as análises das 
experimentações, como os sintomas eram divididos, relacionados e sintetizados para concluir 
sobre as ações do medicamento e suas utilidades clínicas. Livro fundamental. 

 


