Homeopatyczny ostry dyżur

J

ak wygląda ostry dyżur homeopatyczny? Zaraz państwo zobaczą. Nasz stanowczy sprzeciw

wobec homeopatii wywołuje dwa rodzaje reakcji — pierwszy, ten sam, który wierzący kierują pod
adresem niewierzących: udowodnijcie, że homeopatia nie działa. Chociaż wszystkie możliwe dowody
zostały już przedstawione. Słyszymy wiecznie tę samą odpowiedź: a ja uważam, że działa,
udowodnijcie, że nie działa. Drugi rodzaj reakcji to twierdzenia, że leki homeopatyczne nikomu nie
szkodzą. Tu dostrzegamy jakąś cichą zgodę, że być może nie pomagają, ale w związku z tym
również nie szkodzą. Spóźniona diagnoza, brak leczenia, czy przerwanie leczenia bywa (i to wcale
nie tak rzadko) przyczyną poważnych komplikacji, trwałych zmian lub śmierci. Spóźniona diagnoza,
brak leczenia lub przerwanie leczenia bywają aż nazbyt często spowodowane zaufaniem do
homeopaty czy innego znachora. Te sprawy są śmiertelnie poważne, ale ponieważ o poważną
dyskusję doprosić się trudno, zapraszamy na homeopatyczny ostry dyżur… [AK]
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Autorzy skeczu to para znanych brytyjskich komików — David Mitchell i Robert Webb
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mitchell_and_Webb).
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska (polskie napisy można włączyć w prawym dolnym rogu)
Zobacz także te strony:
Homeopatia: fundamentalne oszustwo
Homeopatia zabija
Pani Homeopatia oddaje cios... ale Nauka zwycięża
Homeopatia - o czym nie jest informowana opinia publiczna
Homeopatyczne dowody
Belgijscy sceptycy popełniają masowe samobójstwo
Kościół Homeopatyczny domaga się konkordatu z Ministerstwem Zdrowia
Homeopatyczna dawka normalności
Homeopaci radzą jak leczyć bigoterię
Alternatywna farmacja?
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