Odontologia Antroposófica e Biografia Humana.
Levar em conta o ser humano desde sua natureza cósmica até seu
mundo mineral orgânico, relacionamos através dos estudos da
Odontologia Antroposófica, a parte com o todo, pesquisando as
estruturas bucais (dente, boca) em sua interação com o organismo
(corpo), com a psique (alma) e com a individualidade (espírito). A
Odontologia Antroposófica proporciona um diagnóstico físico-clínico ampliado pela observação do estado vital geral do paciente e
suas características emocionais, a fim de entender quem ele é e
assim, melhor tratar essa individualidade, esse EU, de biografia e
arcadas dentais únicas.
Associar o homem à imagem do dente, o órgão mais mineral da
nossa organização física e também tão espiritual e que contém um processo de evolução e superação da
materialidade que protege e, ao mesmo tempo, aprisiona a alma humana.
Observar um intenso e contínuo movimento do Eu atuando na corporalidade física no processo de formação e
erupção dos dentes. Temos no primeiro setênio a formação da coroa de todos os dentes permanentes, no
segundo setênio as trocas dentárias e no terceiro setênio a finalização da dentição permanente. Paralelamente
observamos o mundo Bom, o mundo Belo e o mundo Real e Verdadeiro baseado na moral, ofertórios necessários na primeira fase do desenvolvimento humano, nos três primeiros setênios.
O que a cavidade bucal revela na sua estrutura e vitalidade quando da manifestação de doença, uma crise que
chega ao corpo físico que pode ser uma chance de desenvolvimento para o indivíduo, em especial quando é
devidamente tratada e não simplesmente abafada.
Observo a recidiva de doença, desde cárie, posterior tratamento de canal, posterior exodontia e colocação de
implante e posterior rejeição.
“A biografia é uma doença prolongada e a doença é uma biografia condensada.”
A doença nos permite observar uma biografia encurtada, proporcionando perspectivas de mudanças com o
despertar da vontade.
Com a união da Odontologia Antroposófica e a Biografia Humana desenvolvi a metodologia do Aconselhamento Biográfico Odontológico.
Através de uma anamnese elaborada para investigar o histórico dental a partir de uma queixa principal, observo a biografia do dente, levando em conta o dente desde sua formação, e as leis biográficas, interligando com
a biografia do paciente.
Assim, o paciente tem a possibilidade de compreender sua própria historia e caminhar para um autodesenvolvimento, se tornando cada vez mais livre.
O que o dente e a boca nos revelam?
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