
 
La recent Cimera Mundial del Clima COP25, suposa un primer pas en l'empoderament 

d'una ciutadania, que comença a liderar els camins que cal endegar, per canviar l'actu-

al i obsoleta societat competitiva capitalista, per una nova societat  compartida, vàlida 

per a totes les edats i per a tothom, centrada en les persones i no en els diners.    
 
L'actual medicina artificial, sense  una visió de conjunt dels éssers humans, està basa-
da en tractaments d'especialistes que curen una part del cos i n'espatllen d'altres. Pro-
voca que moltes malalties esdevinguin cròniques incurables. Malauradament això és el 

que passa en el postictus crònic, com un problema no resolt a nivell mundial.  
 
Cal llavors explorar, des de la societat civil, nous camins que apostin per la neurocièn-
cia i per una medicina natural holística preventiva, que tingui en compte els recents 
descobriments de la física quàntica, que fa possible relacionar l'espiritualitat i l'autosa-

nació com a plantejaments poc explorats, que les persones afectades per malalties 
cròniques incurables, es veuran obligades, cada vegada més, a començar a tenir en 
compte. 

 
Hem tingut l'ocasió de rellegir el llibre publicat l'any 1935, pel Premi Nobel de medicina, 
el francès Alexis Carrel, que amb el títol de "La incógnita del hombre", posa en evidèn-

cia els importants avançaments en molts aspectes científics, amb la greu excepció del 
coneixement del funcionament dels éssers humans, mancat d'una negativa visió de 

conjunt. Descarregar el llibre des de:  
http://www.neuropremia.net/arxius/laincognitadelhombre.pdf 
 

La medicina natural holística, amb base científica, considera l'home com un tot interre-
lacionat. L'home té una part física però també una altra psico-emocional i una altra es-

piritual. La malaltia, segons la medicina holística, és quelcom més que una sèrie de 
símptomes que es manifesten en el cos físic, que és tan sols la punta de l'iceberg, ge-
nerat per altres conductes abans d'arribar al cos, com el mental, on es processen els 

pensaments, l'emocional, on es gesten les emocions i el vital, on es troba l'energia que 
sosté la vida.   

 

Segons Alexis Carrel, el progrés de la medicina no vindrà de la construcció de millors 
hospitals, de millors i més grans laboratoris de producte farmacèutics. Depèn de l'ad-
veniment d'alguns savis singulars i excepcionals, dotats d'imaginació. De la seva inno-
vació i creativitat en la recerca en laboratoris i en la vida real dels humans, per poder 
descobrir les estructures químiques dels misteris orgànics i mentals. La conquesta de la 

salut natural demana un aprofundiment considerable del nostre coneixement holístic de 
l'home. 
 
Des de Neuro Premia hem redactat dos escrits, com un primer pas, amb el que és pos-
sible començar a explorar nous plantejaments.  

 

Apunts sobre els éssers humans 

http://www.neuropremia.net/arxius/apuntsessershumans.pdf 
 
La  salut natural holística 
http://www.neuropremia.net/arxius/salutnaturalholistica.pdf 
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