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Bevezetés

A polaritás analízis (PA) egy olyan pontosan meghatá-

rozott és alapos vizsgálatokon keresztülment homeopá-

tiás kezelési módszer, amely rendkívül megbízhatónak

bizonyul (a gyógyulás valószínûségét tekintve) a beteg-

ségek és panaszok gyógyításában [1]. A módszer alapja

a von Bönninghausen által terápiás zsebkönyvében

(Therapeutic Pocket Book) használt „értékskála” [2], és

két fô eleme a polaritáskülönbség és a kontraindikáci-

ók. Cikkemben ezt a módszert magyarázom el, és egy

eset bemutatásával illusztrálom. A PA révén olyannyira

pontossá vált a szertalálás, hogy a Svájcban végzett ket-

tôs vak ADHD klinikai vizsgálatban sikerült szignifi-

káns különbséget kimutatni a placebo és a magas po-

tenciájú homeopátiás szerek hatása között [3]. A keze-

lés hatékonyságát felmérô klinikai vizsgálatok azt mu-

tatták ki, hogy ezt a módszert alkalmazva akut, kró-

nikus és komplex betegségeknél minden esetben jobb

eredményhez vezetett, mint a hagyományos homeopá-

tiás módszerek [4, 5].

Alapelvek

Az Organon 133. paragrafusában Hahnemann azt írja,

hogy a modalitások képviselik azt, ami különös és ka-

rakterisztikus egy adott tünetben [6]. Ha a 153. paragra-

fust is figyelembe vesszük, ez azt jelenti, hogy a home-

opátiás szerválasztás sajátosan a modalitásokon kell

alapuljon. Az egyik legelsô homeopata orvos és Hahne-

mann barátja, Clemens von Bönninghausen a maga

részérôl arra törekedett, hogy – az ellentmondásokon

túlmenôen – lefedje egy adott beteg karakterisztikus

tüneteit valamely homeopátiás szer géniusza segítsé-

gével [2]. Mit jelent ez? Az ellentmondás vonatkozhat a

poláris tünetekre, vagyis azokra a tünetekre, amelyek

ellentettjüket is tartalmazzák (pl. szomjúság a szom-

júság hiányával szemben; hidegtôl rosszabbodik szem-

ben a hidegtôl javul modalitással; kívánja a friss levegôt

szemben a friss levegô iránti ellenérzéssel). Számos

homeopátiás szer esetében jelen van mindkét pólus,

jóllehet különbözô értékkel. Mivel a beteg tünetei

(különösképp a modalitások) meg kell feleljenek a szer

géniuszának, Bönninghausen arra törekedett, hogy a

tüneteket a lehetô legnagyobb mértékben (3-5 értékkel)

lefedje. Ha a beteg tünete alacsony értékkel volt feltün-

tetve (1-es vagy 2-es), míg a poláris ellentéte magas

értékkel (3-as, 4-es vagy 5-ös) ezt a beteg karakteriszti-

kus tünettanát illetôen ellentmondásnak tekintette, ami

ellenjavallta a szert. Tapasztalatai szerint, ez a fajta

konstelláció csak nagyon ritkán vezetett gyógyuláshoz.
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A cikk a homeopátiás szerkeresésben alkalmazott legújabb

módszert mutatja be, a polaritás analízist. Ez a módszer

Bönninghausen ellenjavallatok elméletének továbbfej-

lesztése, amely elmélet kevés idôbefektetéssel pontos szer-

választást tesz lehetôvé. A szerzô ezt a gyakorlati megkö-

zelítést egy Duchenne-féle izomdystrophiás beteg rejtett

depressziójának esetén keresztül mutatja be. Ezenkívül a

módszer megbízhatóságával kapcsolatos alapvetô kérdé-

seket is tárgyalja.

POLARITÁS ANALÍZIS

REJTETT DEPRESSZIÓ DUCHENNE-FÉLE IZOMDYSTROPHIÁBAN* – ESETTANULMÁNY

Heiner Frei
Homoeopathic Links, Winter 2011, Vol.24:1-5

*A betegséget a disztrofin vagy DMD gén hibája okozza. A hi-

bának köszönhetôen a szervezet nem képes disztrofin fehérjét

elôállítani. Ez a fehérje fontos az izomrostok számára és hiánya

izomgyengeséget okoz, amely idôvel rosszabbodik, mert az

izomsejtek elhalnak, és számuk fokozatosan fogyatkozik.
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Ez a betekintés ihlette a szerzô azon ötletét, hogy ál-

talában a szerválasztást kifejezetten a poláris modalitá-

sokra és más poláris tünetekre alapozza, mivel ezek bi-

zonyultak a leginkább megbízható útjelzôknek a helyes

homeopátiás szer kiválasztásában az ADHD vizsgálat

során. Másrészrôl az elmetünetek különösen meg-

bízhatatlannak bizonyultak ebben a vizsgálatban, és

gyakran téves szerfelíráshoz vezettek. Azáltal, hogy a

repertorizációban elsôdlegesen a modalitásokat hasz-

náltuk fel, a szerfelírás pontossága egyértelmûen javult.

Ez annak a ténynek tulajdonítható, hogy általában a

modalitások a szó szoros értelmében félreérthetetlenek,

és emiatt az emberek ugyanúgy élik meg minden

nyelvben és kultúrában, és érthetôen ki tudják fejezni

azokat. Ezen túl az is fontos, hogy a különös és furcsa

tünetek alapján a gyógyszerválasztás nem lesz annyira

korlátozott, hogy elhanyagolja a valódi karakterisztikus

tüneteket (vagyis a modalitásokat). Ez ugyancsak az

Organon 153. és 133. paragrafusának összevonásából

következik. A polaritás analízisben ezért a beteg szá-

mára leginkább megfelelô szer differenciáldiagnózisát a

különösen megbízhatónak bizonyuló tünetek alapján

végezzük el.

Más tüneteket, különösképp az elmetüneteket csak a

materia medicával történô összevetés fázisában vesszük

figyelembe, ha egyáltalán ez lehetséges. A szerválasz-

tás folyamatában ez elbillentheti a mérleget (Organon

211.§.) egy adott szer irányába.

Manapság a Bönninghausen szerinti ellenjavalla-

tokat számítógép segítségével határozzuk meg. A reper-

torizálás során minden szernél megvizsgáljuk, hogy

melyiknek van 3-5-ös értékû ellentétes pólusa, és egy-

bevetjük a beteg tüneteinek értékével. Azokat az ellen-

tétes pólusokat nem ellenôrizzük, amelyeknek az értéke

a „géniusz tartományon” kívül esik (vagyis az 1-es és 2-

es értékûeket), mivel ebben az esetben nem lehet ellen-

javallatot felállítani (a szer géniuszának nincs ellen-

javallata). Azokban az esetekben, amelyekben az erede-

ti szert polaritás analízis nélkül választottuk ki, és – bár

lefedte a tünetek totalitását – mégsem mûködött, a ké-

sôbbi ellenôrzés során gyakran kiderült, hogy a sikerte-

lenség hátterében az ellenjavallatok állnak.

A polaritás analízis

A polaritás analízis során ezeket szisztematikusan al-

kalmazzuk minden poláris tünet esetében. Ezt egyrészt

úgy végezzük, hogy az ellenjavallatok alapján kizárunk

egyes szereket, másrészt pedig meghatározzuk a polari-

táskülönbséget. Ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy ösz-

szeadjuk minden szóba jövô szer esetében a beteg polá-

ris tüneteinek értékét, majd kivonjuk a releváns ellen-

tétes pólusok értékét. Minél nagyobb az így kapott po-

laritáskülönbség, a szer annál inkább összhangban van

a beteg karakterisztikus tünettanával, feltéve, hogy nin-

csenek ellenjavallatai.

Ha lehetséges, legalább öt poláris tünetet hasz-

náljunk fel a repertorizáláshoz. Ezek rögzítéséhez a ha-

gyományos homeopátiás esetfelvételt ellenôrzô lis-

tákkal egészítjük ki (akut helyzetekben), amelyben a

betegek aláhúzhatják a saját magukon tapasztalt tü-

neteket. Az ellenôrzô listák és kérdôívek különösen a

poláris tünetekre fókuszálnak. Ezidáig tizenegy elle-

nôrzô listát és tizenkét kérdôívet fejlesztettünk ki külön-

bözô problémás területekre vonatkozóan, pl. neuroló-

gia, nôgyógyászat, fül-orr-gégészet és légutak, allergiás

panaszok stb. [4]

Az 1. ábrán a szerválasztás többlépcsôs folyamatát

mutatjuk be. A polaritás analízisben az elsô lépés a dif-

ferenciáldiagnózis felállítása a poláris modalitások és

egyéb poláris tünetek alapján a Bönninghausen-féle

Therapeutic Pocket Book szoftver segítségével. Ha eset-

leg ebben a lépésben nem lehet venni bizonyos fontos

tüneteket; ezeket további repertóriumok segítségével

lehet hozzáadni a listához, ily módon tovább differen-

ciálva. A materia medica összehasonlítás az utolsó

lépés, amelyben a speciális érzetek és az elmetünetek

elbillenthetik a mérleg nyelvét a végsô szer irányába (1.

ábra).

A PA technikája – bár elméletben bonyolultnak tûnhet

– azonnal érthetôvé válik, amint egy esettel illusztráljuk

azt. A polaritás analízist most már beépítették néhány

gyakran használt, a Bönninghausen-féle terápiás zseb-

könyvet (Therapeutic Pocket Book) tartalmazó számító-

gépes programba [7-10]. A szerzô elônyben részesíti a

németországi „Bönninghausen Arbeitsgemeinschaft”
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(Bönninghausen munkacsoport) programját [7], amely

(az összes többivel ellentétben) a Bönninghausen féle

terápiás zsebkönyv (Therapeutic Pocket Book) javított

kiadásán alapul [2], és ezáltal kitûnô eredményekhez

vezet.

1. ábra

A polaritás analízis repertorizációs sémája

Esetbemutatás

Luca U., 17 éves fiú, Duchenne-féle izomdystrophiás be-

teg, rejtett depresszióval

Luca elsô életéveiben nem voltak különösebben kirí-

vó események, kivéve talán a gyakori légúti fertôzé-

seket és az enyhe motorikus „esetlenséget". Hat éves

korában édesanyja úgy érezte, hogy a többi vele egyko-

rú gyermekkel szemben Luca fejlôdése lelassult, és egy-

re több hiányosság kezd megmutatkozni. Akkoriban

mérték fel neurológiai státuszát, amely mindkét oldalon

izomhypotoniát igazolt, továbbá járulékos mozgások

megjelenését a lábujjhegyen és sarkon járáskor, vala-

mint az ujj-orr teszt során kimutatott ataxiát. Luca egy

másik feltûnô jellegzetessége a lumbális gerinc fokozott

lordosisa volt, illetve a Gower-tünetet is megfigyelték

nála (a földrôl való felálláshoz a beteg a kezét és a kar-

ját is igénybe veszi, és csak négykézláb mászás után tud

felegyenesedni – a fordító megjegyzése). A megemelke-

dett kreatin-foszfokináz szint alátámasztotta a Duchen-

ne-féle izomdystrophia gyanúját. A betegség lefolyása

progresszív jellegû volt, így tíz éves korára Luca kere-

kesszékbe kényszerült. Néhány adag Sepiával, majd

késôbb Lycopodiummal sikerült egy minimális, elvisel-

hetô szintre csökkenteni a társuló légúti fertôzések gya-

koriságát, így Luca jól volt más hasonló beteghez vi-

szonyítva.

A jelen esetfelvétel Luca 17 éves korában történt,

ugyanis ekkor vált nehezen kezelhetôvé és légúti fertô-

zései ismét gyakran jelentkeztek. Reggel már ébredés-

kor ingerlékeny és makacs volt, mindig ki kellett szol-

gálni, és soha nem lehetett kedvére tenni. Édesanyja

szerint: „Annak ellenére, hogy segítünk neki, minden-

kivel gonoszan viselkedik. Dühös, sértett és morcos,

mindent rossz néven vesz, de ugyanakkor könnyen el-

sírja magát, és nagyon fél a sötétben.” Éjszaka gyakran

nem tudott aludni, és ezért sokat fájt a feje, ami nem tett

jót a hangulatának. A légúti fertôzések, amelyeket min-

dig egy-egy testrészenek lehûlése váltott ki, egyre gya-

koribbá és egyre súlyosabbá váltak. Rekedtséggel és

sárgás orrfolyással kezdôdtek, majd Luca légzése hörgô

jellegûvé vált, és elkezdett köhögni, amihez gennyes

köpet társult. Állapota rosszabbodott mozgástól, hanyatt

fekve pedig javult. Luca nagyon érzékeny volt a hideg-

re, különösen, amikor nem érezte jól magát.

Egy új tünet, mégpedig a hasmenés miatt mindig

sürgôsen ki kellett mennie vécére. Ekkor már 180 cm

magas volt és 85 kilójával túlsúlyos (17 kg felesleg volt

rajta). Kivinni ôt a szobából tíz perces kemény munka

volt az édesanyja számára, s ezalatt folyamatos kriti-

zálásban volt része… Luca ugyanakkor kifejezett ellen-

érzéssel viseltetett a mozgással szemben. További tü-

netek: lábikragörcs, túlérzékeny, hámló és viszketô bôr,

valamint bûzös izzadás.

A betegnek nyilvánvalóan rejtett depressziója volt,

ami nem meglepô, ismerve betegsége szomorú prog-

nózisát (az élete második, vagy legkésôbb harmadik év-

tizedében bekövetkezô halál). Egy olyan életkorban,

amelyben a többi fiatal egyre inkább elszakad ottho-

nától és szüleitôl, betegsége miatt számára ez nem volt

lehetséges. Épp ellenkezôleg, egyre jobban függött a

szüleitôl.

U. asszony az emésztôrendszer betegségeire és a

mentális betegségekre vonatkozó kérdôívek, valamint

az általános kérdôív segítségével készült fel az esetfel-

vételre. A következô tüneteket jelölte meg:
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Mentális betegségek kérdôív:

· ingerlékenység – P*

· szomorúság, sírósság – P

· morcosság

· félelem

· álmatlanság a tünetek miatt

· < dühtôl

· < bosszankodástól

· < sötétben – P

· < ébredéskor – P

· < mozgástól – P

Emésztôrendszeri betegségek kérdôív:

· hasmenés

· sürgetô székelési inger

· < ébredéskor – P

· ellenérzés a mozgással szemben – P

· < mozgástól – P

Általános kérdôív:

· fejfájás

· köhögés köpetürítéssel

· gennyes köpet

· orrfolyás, sárga váladék

· hörgô légzés

· izomgörcsök

· renyhe izmok – P (mindig)

· éhség – P

· elhízás

· száraz, hámló bôr

· bûzös izzadság 

· < hidegtôl – P

· < meghûléstôl – P

· < mozgástól – P

· > hanyatt fekve – P

· < kialvatlanságtól

1. táblázat (ld. a következõ oldalon)

Repertorizálás

Kezdetben a repertorizálást csak az emésztôrendszeri

tünetek kérdôív és az általános kérdôív alapján vé-

geztük. Ez 23, az összes tünetet lefedô szerbôl álló listát

eredményezett. Közülük csupán nyolc szernek nem volt

ellenjavallata. A legmagasabb polaritáskülönbsége a

Carbo animalisnak és a Kalium carbonicumnak volt.

Mivel ez a fajta szerdifferenciálás még mindig nem volt

elegendô, további karakterisztikus tüneteket kellett be-

levennünk az elemzésbe, ismét kihagyva – amennyiben

ez lehetséges – az elme fejezet tüneteit, mivel ezek nem

túl megbízhatóak a szerválasztást tekintve. A következô

tüneteket választottuk ki: gennyes köpet, sárgás orr-

folyás és bûzös izzadság. Amint azt már korábban em-

lítettem, az elmetüneteket csak a materia medica össze-

hasonlítás fázisában használtuk a szerválasztáshoz. Az

1. táblázatban (ld. a következõ oldalon) a Bönning-

hausen féle terápiás zsebkönyv (Therapeutic Pocket

Book) 2000-es javított kiadásán alapuló számítógépes

programmal készített repertorizáció látható.

Az 1. táblázat jelmagyarázata

1. A beteg tüneteit normál betûtípussal tüntettük fel,

az ellentétes pólus tüneteit dôlt betûkkel.

2. A polaritáskülönbség kiszámítása: összeadtuk a

beteg poláris tüneteinek értékét (az „alvás után, ébre-

déskor rosszabbodik” és a „hanyatt fekve javul” között

felsorolt tünetek). Ebbôl az összegbôl kivontuk az adott

szernél megtalálható, ellentétes pólusú tünetek értéké-

nek összegét. Az így kapott eredmény a polaritáskü-

lönbség (például a Carbo animalis esetében: 16-2=14)

3. CI = ellenjavallatok: az ellenkezô pólus értéke 3-

as, 4-es vagy 5-ös; a beteg tünetei 1-es vagy 2-es érté-

kûek.

4. (CI) = relatív ellenjavallat: a beteg tünetei a gé-

niusz tartományhoz tartoznak (3-as vagy 4-es érté-

kûek); az ellenkezô pólus azonban egy vagy két érték-

kel magasabb ennél (4-es vagy 5-ös értékû). Az adott

szer nem szigorúan ellenjavallt, és be kell venni azt a

materia medica összehasonlításba, ha nincs egyetlen

abszolút ellenjavallata sem.
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* A csillagok a tünetértékek javított változatát jelölik,

amelyeket Bönninghausen Dunhamnek, akit néhány

hónapra B. rendelôjébe helyeztek, ott-tartózkodása

során elmondott. A változások Bönninghausen legfris-

sebb eredményeit tükrözik, amelyek eltértek a nyom-

tatásban megjelent akkori verziótól. Gyakorlati szem-

pontból figyelmen kívül lehet hagyni ezeket.

A polaritáskülönbség értelmezése

1. Minél magasabb a polaritáskülönbség a pozitív

régióban, annál inkább lefedi a szer a beteg karakterisz-

tikus tüneteit (esetünkben a Carbo animalist és a Kali-

um carbonicumot).

2. A 0 értékhez közeli polaritáskülönbség arra utal,

hogy a szer ugyan lefedi a beteg összes tüneteit, de nem

specifikus az adott tünetek szempontjából. Az adott szer
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nem nagyon vagy egyáltalán nem jön szóba az adott be-

teg esetében (itt: a Phosphor és a Sulphur).

3. A negatív polaritáskülönbségek arra utalnak, hogy

a szer lefedi ugyan a beteg tüneteit, géniuszát tekintve

azonban inkább az ellentétes modalitások jellemzôk rá.

Az adott szer végképp szóba sem kerül az adott beteg-

nél (itt a Sepia).

Nyolc szer fedi le az összes tünetet, de csak két szer-

nek – a Carbo animalisnak és a Kalium carbonicumnak

– nincs egyetlen ellenjavallata sem. A következô lépés-

ben mindkét szer elmetüneteit összevetjük a beteg el-

metüneteivel, Hering Guiding Symptoms (Vezetô tü-

netek) Materia Medicája segítségével [11].

Összevetés a Carbo animalis materia medicájában talál-

ható elmetünetekkel [11]

Tiszta tudat és nagyfokú félelem csökkenô életerôvel.

Zavarodottság reggel, nem tudja, hogy aludt-e vagy

ébren volt.

Vágyik az egyedüllétre; szomorú és elmélkedô, csak

egyedül akar lenni és kerül minden beszélgetést.

Vidámság (olyan, mintha túlizgatott lenne) türelmet-

len szomorúsággal váltakozik.

Reménytelenség

Félelem a sötétben.

Kábultságérzés a fejében, nehézségérzés és inger-

lékenység.

Összevetés a Kalium carbonicum materia medicájában

található elmetünetekkel [11]

Váltakozó hangulat, egyszer jó és csendes a hangula-

ta, máskor pedig izgatott és apróságok feldühítik. Gyak-

ran tele van reményekkel és gyakran reményvesztett.

Ellentétben áll önmagával, nem tudja, mit akar, és

nagyon boldogtalan. [Mindig morcos,] minden bosz-

szantja [és semmit sem élvez]. Nagyfokú morcosság,

olyan mintha semmi sem lenne kedvére. Türelmetlen-

ség. Melankólia.

Nagyon szorong, különösen, ami a saját betegségét il-

leti, azt hiszi, hogy soha nem fog meggyógyulni. Félôs,

borongós gondolatai vannak a jövôvel kapcsolatban,

[különösen esténként]. Dühös ingerlékenység. (B)

Könnyen összerezzen, különösen, amikor finoman meg-

érintik a testét. Könnyen bedühödik és erôszakossá vá-

lik.

Szerfelírás és a betegség lefolyása

A materia medica összehasonlításban most már az el-

metünetek alapján lehet differenciálni. A nagyobb po-

laritáskülönbség és az ébredéskor bekövetkezô tipikus

aggraváció miatt Luca egy adag Carbo animalist kapott

C200-as potenciában.

A következô napokban melankolikus hangulata meg-

szûnt, és édesanyja arról számol be, hogy „sokkal ki-

egyensúlyozottabb, udvariasabb, könnyebb vele bánni,

már nem rosszindulatú, és képes nyugodtan üldögélni

az asztalnál.” Idônként még a félelmeit is képes volt

kinevetni, még ha azok nem is múltak el teljesen. „A

hasmenés megszûnt, a köhögés pedig két hét leforgása

alatt lassan elmúlt.” Hat hét után, úgy tûnt, hogy a szer

hatása kezd elmúlni. Luca további Carbo animalis ada-

gokat kapott emelkedô potenciában (M, 10M, 50M,

100M) nagyjából havonta. Ily módon állapota stabil volt

a következô néhány év folyamán. A beteg jelenleg 27

éves. Egy mozgássérültek számára létrehozott szállóban

dolgozik, és állapota még mindig stabil. Különösen él-

vezi a Bern óvárosának boltívei alatt zajló, társával ûzött

kerekesszékes „versenyfutásokat”.

Megfigyelési idôszak: 10 év.

Megbeszélés

A polaritás analízis alapját Hahnemann és Bönning-

hausen – akkoriban úttörô jellegûnek számító – alap-

vetô megállapításainak felidézése képezi. Ez az Orga-

non paragrafusainak – nevezetesen a 6. § (a betegséget

a tünetek totalitása alkotja), a 133.§. (a modalitások fel-

fedik, az egyes tünetek különös és sajátságos jellegze-

tességeit) és a 153.§. (az egyéni homeopátiás szer kere-

sésekor különösen a különös és karakterisztikus beteg-

ségtüneteknek kell megegyezniük a szertünetekkel) –

szigorú alkalmazásához vezetett. Az elmetünetek akkor

jutnak szerephez, amikor – a materia medicák összeha-

sonlításakor – elbillentik a mérleg nyelvét a modalitások
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alapján meghatározott valamelyik szer irányába, amint

azt Hahnemann is leírta a 211. paragrafusban. „A tüne-

tek, Bönninghausen terápiás zsebkönyvében (Thera-

peutic Pocket Book) szereplô megbízható értékbe-

sorolásának köszönhetôen” (Frederik Schroyenstôl

származó idézet) a polaritás analízis segítségével lehe-

tôségünk nyílik megtalálni azt a szert, amely a beteg tü-

neti képének a legnagyobb valószínûség szerint leg-

inkább megfelel. A polaritás analízis értékét legelôször

az ADHD homeopátiás kezelésének rendkívül bonyo-

lult területén bizonyította. Ezt követôen azonban haté-

konynak bizonyult az egyszerû akut és krónikus beteg-

ségekkel kapcsolatos kipróbálás során, majd végül a

polimorbid betegek esetében is. A manapság használa-

tos homeopátiás technikák egyikét sem tesztelték eny-

nyire átfogó módon, a hatások és az elérhetô ered-

mények szempontjából.

Az esettanulmány azt mutatja, hogy aligha lehet ho-

meopátiával befolyásolni egy olyan végzetes betegséget

mint az izomdystrophia. Ugyanakkor azonban a beteg-

séggel kapcsolatos mellékhatásokat enyhíteni lehet, sôt

akár meg is lehet gyógyítani, ily módon elviselhetôbbé

téve az életet a beteg számára, sôt valószínûleg meg-

hosszabbítva az életét. Annak ellenére, hogy ebben az

esetben a fô panaszok az elmeállapothoz kapcsolódtak,

a szert mégis a fizikális tünetek modalitásai alapján vá-

lasztottuk ki. A polaritás analízis segítségével megtalált

szer gyakran felfedi a beteg szenvedésének pszichodi-

namikai hátterét. Ebben az értelemben a holisztikus azt

jelenti, hogy a fizikális tünetek igenis lehetôvé teszik

azt, hogy következtetéseket vonjunk le az elmére vonat-

kozóan. Ezt a példaként felhozott eset gyönyörûen il-

lusztrálja. 

Néhány szó az elmetünetekrôl: Bönninghausen te-

rápiás zsebkönyve (Therapeutic Pocket Book) viszony-

lag kevés elmetünetet tartalmaz, és ezért nem igazán al-

kalmas ezeknek a tüneteknek a finomhangolására. Ezt

a minor depresszív zavar/depresszív hangulat példáján

keresztül illusztrálhatjuk: a terápiás zsebkönyv a jelen-

ség megfogalmazására csupán öt olyan lehetôséget

kínál, amelyet egy depressziós betegnél alkalmazni tu-

dunk:

· Melankólia (Melancholy): 12 szer

· Szomorúság (Sadness): 61 szer

· Rosszkedv, morcosság (Moroseness): 88 szer

· Reménytelenség (Hopelessness): 51 szer

· Váltakozó hangulat (Alternating mood): 52 szer

Egyéni háttere függvényében egy adott beteg ezen kife-

jezési módok egyikével fogja „szemléltetni” problémá-

ját. Ugyanez érvényes a materia medicába a provingok

révén bekerült depressziós tünetekre: a gyógyszervizs-

gálati alany szintén választhat a fenti öt kifejezés közül.

Annak a valószínûsége, hogy a beteg és a gyógyszer-

vizsgálati alany ugyanazt a bizonyos tünetet, pl. a me-

lankóliát választják csupán 4%-os. Hasonló a valószínû-

ségi arány a többi négy kifejezés esetében is, tehát an-

nak a valószínûsége, hogy a beteg és a gyógyszervizs-

gálati alany ugyanazt a kifejezést választják összessé-

gében 20%-os, ami bizony meglehetôsen alacsony.

Ezen a téren más repertóriumok tekintetében is bizo-

nyos nehézségekbe ütközünk, még akkor is, ha ezek

ennél sokkal részletesebben foglalkoznak az elmetüne-

tekkel. Bönninghausen számára az elmetünetek az

elme, egy adott betegség során bekövetkezô változásait

jelentették. Ha a „betegség” kifejezést kiterjesztjük az

összes olyan tünetre, amelyeket egy beteg élete során

tapasztal, és nem egyszerûen csak az aktuális betegsé-

get vesszük figyelembe (amint azt az Organon 6. para-

grafusa is elôrevetíti), nehéz lehet különbséget tenni a

személyiségvonások és a tényleges tünetek között. Ez

volt a másik olyan tényezô, amely miatt elônyben része-

sítettük a modalitások és poláris tünetek biztonságos ta-

laját.

A homeopátiát érô egyre több megalapozatlan táma-

dásokkal szembesülve, rendkívül fontos, hogy a homeo-

pátiás szerválasztást racionálissá, megbízhatóvá és ért-

hetôvé tegyük. A polaritás analízis megfelel ezeknek a

kritériumoknak. Nagyfokú pontossága következtében

lehetôséget kínál elsôdleges vak klinikai vizsgálatok

kivitelezésére a jövôben; ezt a felállást bátorkodtunk mi

is alkalmazni az ADHD vizsgálatban, mivel a szervá-

lasztás meglehetôsen nehézkes volt.

Az itt bemutatott módszer további elônye az, hogy

taníthatóvá és tanulhatóvá teszi a homeopátiát. Ez töb-
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bé már nem a zseniális intuíció függvénye. Ez különö-

sen fontos, mert mint minden más szakterületen

nekünk is kellô számú fiatal homeopatát kell képez-

nünk, ha azt szeretnénk, hogy a homeopátia betöltse a

ráruházott jelentôségteljes szerepet a harmadik évezred

orvoslásában.

[A szerzô megjegyzése: egy adott szer géniusza

azokat a modalitásokat, érzeteket és tényeket tartalmaz-

za, amelyek a szer gyógyszervizsgálatában különbözô

lokalizációkban néhányszor elôbukkantak, és amelyek

mellesleg klinikailag meggyógyíthatók. Ezek a tünetek

azok, amelyek az adott szer szempontjából valóban ka-

rakterisztikusak. Terápiás zsebkönyvében (Therapeutic

Pocket Book) Bönninghausen ezeket a tüneteket magas

értékekkel (3-5) jelölte.]
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A Primulaceaek, vagyis kankalinfélék (mint pl. a Cycla-

men, Anagallis, Primula) és az Ericaceaek, vagyis erika-

félék az Ericales rendbe (hangavirágúak vagy erikavirá-

gúak rendje) tartoznak. Az Ericales szerek, a Kálium

sókhoz hasonlóan, nagyon jól mûködnek azoknál a sze-

mélyeknél, akik igen „családcentrikusak” és „köteles-

ségtudóak”.

A Cyclamen fô témája az a téveszme, hogy elhanya-

golta a kötelességét, s ez legtöbbször a gyermekeivel

kapcsolatos. Ezért e szert különösen jól alkalmazhatjuk

azoknak az asszonyoknak az esetében, akik abortusz

után nagyon nagy bûntudatot éreznek, vagy akiknek

lelkiismeret-furdalásuk van azért, mert fogyatékos gyer-

meket hoztak a világra. A témát a következô rubrikák

támasztják alá a Cyclamen esetében:

• gyász, melyet nem mutat ki/Grief, undemonstrative

• szidalmazza magát/Reproaches himself

• elhagyatottnak érzi magát/Forsaken feeling

• apróságokon rágódik/Conscientious about trifles

A Cyclamen erôs hormonális szer: gondoljunk rá a lá-

tászavarral járó, menstruáció elôtt jelentkezô migrénre.

A hyperaemia gravidarum (terhességi vészes hányás)

szere is egyben; a következô eset is ezt illusztrálja:

Egy 32 éves nô, akinek a terhesség alatti hányinger és

hányás volt a fô panasza, keresett fel a rendelésemen.

Ez a negyedik terhessége volt. Elsô terhessége során az

abortusz mellett döntött, mivel a prenatális szûrôvizs-

gálatok azt mutatták ki, hogy a magzatnak spina bifidá-

ja van. Azóta is bûntudtot érez a terhességmegszakítás

miatt. A második és a harmadik terhessége igen prob-

lémás volt. Hyperemesis gravidarum (a terhességi há-

nyás súlyos formája) miatt kórházba került. Most azért

kért tôlem segítséget, mivel nem akart ismét kórházba

kerülni és a gyermekeit magukra hagyni. Jól reagált a

Cyclamen CK200 potenciára, melybôl havi 2 golyóbist

kapott.* A negyedik terhessége súlyosabb hányás nél-

kül zajlott le, így nem merült fel a hospitalizáció szük-

ségessége sem.

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Alex Leupen a migrén egyik jól ismert szerét, a Cyclament

alkalmazta terhességi vészes hányás megelôzésére a szer

alapérzése, a gyermekeivel kapcsolatos bûntudat alapján.

Az esetleírás után a látászavarral járó migrén differenciál-

diagnosztikáját és a Cyclamen Materia Medicáját is elolvas-

hatjuk

CYCLAMEN: BÛNTUDAT MÛVI ABORTUSZT KÖVETÔEN

Alex Leupen

Homeopathic Links, Winter 2010, Vol.23:247

*Hollandiában gyakran használnak Korsakoff potenciát. Ezt a

potencionálási módszert Nyikolaj Korsakoff orosz herceg talál-

ta fel. Együveges módszernek is hívják, s magas potenciák elô-

állítására alkalmas. (CK200, 1000, 10000, 50000, 100000).

Azon az elven alapul, hogy ha az üvegcséból kiöntik az olda-

tot, akkor annak falán egy cseppnyi oldat marad, s ehhez ad-

ják hozzá a 99 rész oldószert. Kiindulásul a hahnemanni C30-

as potenciát használják, ami már nem tartalmaz anyagot, s így

az üvegcse falának pórusaiban sem tapadhat meg. Ezt a po-

tenciát maga Hahnemann is alkalmazta, s hogy jó voltak a ta-

pasztalatai, arra utal 1829.-ben írt feljegyzése: „ez a módszer,

melyet nagyra becsült levelezôtársam ajánlott, minden homeo-

pata elismerését kiérdemli, mivel tapasztalataim szerint az ed-

digi legtökételesebb”
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A migrén

A migrén gyakran reagál jól a homeopátiás kezelésre.

Vannak jól bevált szerek a látászavarral – például (rész-

leges) látásvesztéssel, villódzó fényekkel vagy látótér-

kieséssel – járó migrén kezelésére. A Cyclamen mellett

a legfontosabb szerek a következôek:

A Cocculus a Menispermaceae családba tartozó szer,

és hasznos a mozgástól romló (pl. utazási betegség),

nagyon erôs hányingerrel járó migrén eseteiben. Olyan

emberek szere, akik alváshiányban szenvednek és ki-

merültek beteg hozzátartozójuk ápolásától, gondoljunk

pl. Florence Nightingale történetére.

A Gelsemium a Loganiaceae családba tartozó szer,

akárcsak a Nux vomica, az Ignatia és a Spigelia. Azok-

nak az embereknek a szere, akik nagyon félnek a ku-

darctól, pl. vizsgák elôtt igencsak szoronganak. Migrén

alatt jellegzetes érzetük, hogy nyelvük megvastagodott,

mintha be lennének rúgva. Vitálisabb idôszakaikban

ezek az emberek nyitottak (barátságosak) és kommuni-

katívak lehetnek: a növény ugyanis magnézium-foszfá-

tot tartalmaz.

A Kalium bichromicum a kötelességtudó, keményen

dolgozó emberek szere. Vithoulkas „az almát is csillo-

góra fényesítô” emberekként jellemzi ôket, mivel ha

nem szenvednek hétvégi migrénjüktôl, akkor szomba-

tonként autójukat csillogó tisztára mossák, és kertjüket

is szigorúan rendben tartják.

A Natrium muriaticum a napsütés hatására romló

migrén szere. A beteg kórtörténetében gyakran van je-

len a gyász. Nemrég egy 60 éves asszony kapott tôlem

Natrium muriaticumot, akinek az édesanyja belehalt a

szülésbe, amikor ôt szülte. Nagyon jól reagált a szerre.

Az Iris versicolor is a hétvégeken jelentkezô migrén

szere. Resie Moonen szerint migrén elôtt és után a be-

teg gyakran tompának érzi a fejét. Igen fontos e szer a

máj és a hasnyálmirigy szempontjából, s elsôként szóba

jövô szer az akut hasnyálmirigy-gyulladás esetében is.

Boericke Materia Medicája

Fej: bûntudat. Bánkódik, hogy elhanyagolta a köteles-

ségét. Sírással járó depresszió; egyedül akar lenni. Reg-

gel jelentkezô fejfájás, melyet szem elôtti villódzás és

tüsszögéssel járó fülviszketés kísér. Szédülés; a tárgyak

körbeforognak; szobában javul; szabadban rosszabb;

Egyoldali fejfájás. Gyakori tüsszögés, melyet a fül visz-

ketése kísér.

Szem: Homályos látás, mely ébredéskor rosszabb, fol-

tokat lát a szeme elôtt. Különbözô színû villódzás. Stra-

bismus convergens. Számtalan csillagot lát. Kettôslátás.

Gyomorpanaszokkal kapcsolatos látászavar.

Nôi nemi szervek: Bôséges, túl korai menses, sötét,

membranosus és alvadékos vérzéssel, és a tolófájások-

hoz hasonló fájdalommal, mely a hátból a szemérem-

csontba sugárzik. A vérzés mennyisége mozgás közben

kevesebb. Rendszertelen menstruáció, mely migrénnel,

vaksággal vagy szikralátással jár. Terhesség alatti csuk-

lás. Post partum vérzés, mely kólikaszerû, lefelé húzó

fájdalommal jár, és javul, ha a vér eltávozott. Menstruá-

ció utáni mellduzzanat, tejszerû váladékkal.

Modalitások: Rosszabb: szabad levegôn, esténként, ül-

ve, állva, hideg víztôl

Javul: a menstruáció alatt, mozgástól, dörzsöléstôl;

meleg szobában, limonádé ivása után

ALEX LEUPEN

e-mail: a.leupen@planet.nl

Fordította: dr. Deák Valéria

Lektorálta: dr. Okos Ella

Alex Leupen 1990 óta a hollandiai Utrechtben mûkö-

dô Homeopátiás Orvosi Centrumban dolgozik Jan

Scholten kollégájaként. A növénycsaládok és a perió-

dusos rendszer tapasztalt oktatója. A „Homeopathic

Links” c. szaklap szerkesztôbizottsági tagja (associate

editor), az újságban a „Klinikai tippek” c. rovat írója.
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A CARBO ANIMALIS és a Carbo vegetabilis két olyan

szer, amelyeket nem jó egymást követôen alkalmazni.

Annyira kedvezôtlenül hatnak egymásra, hogy egyál-

talán nem célszerû egyiket a másik után adni, ahhoz

túlságosan hasonlítanak egymáshoz. A Carbo animalis

tartalmaz némi kalcium-foszfátot is, így a Calcium phos-

phoricum kiegészítô szere, különösen a mirigyek érin-

tettsége esetén.

A Carbo animalis jól illik idôs és a betegség által

erôsen legyöngült emberekhez, és különösen olyan sze-

mélyeknél alkalmazható sikerrel, akiknél az úgyneve-

zett vénás bôvérûség túlsúlya áll fenn. Az ilyen betegek

igen hajlamosak a bôr kékes elszínezôdésére. Kezeik és

lábaik gyakran kékes színuek, és a megdagadt vénák

áttunnek a bôrön keresztül. Ezek az emberek nagyon

könnyen megbetegszenek, és orcáik is gyakran kékes

árnyalatúvá válnak Mindkét szer jól használható a test-

szövetek bomlásakor, pl. a testfelszín vagy a mélyebben

fekvô részek bûzös váladékozással járó üszkösödése

vagy fekélyesedése esetén. Mindkettô indikált az

emésztôszervek gyengeségekor is, és jól használhatóak

testnedvveszteség okozta tünetek gyógyítására, különö-

sen, ha azok a tejelválasztás során alakulnak ki.

A két gyógyszer közötti általános megkülönböztetés

céljából jegyezzük meg a következôket: bár mindkettô

erôsen hat a mirigyekre, az esetek többségében a miri-

gyek érintettségekor mégis a Carbo animalisra van in-

kább szükség. Ez a szer indikált például a szifiliszes

vagy gonorreás betegek hónalji vagy lágyéki nyirokcso-

móinak beszûrôdésekor. Ilyenkor a duzzadt nyirokcso-

mók kôkemények: a Carbo animalis különösen akkor

nagyon hasznos, ha ezeket a nyirokcsomókat túl korán

nyitották meg, és tátongó, részlegesen gyógyult sebet

látunk, amely körül a szövetek szinte kôkemények.

A Badiaga éppen ezekben az esetekben a Carbo ani-

malis alternatívája lehet, fôleg, ha a beszûrôdött nyirok-

csomókat félrekezelték.

A Carbo animalis rákos esetekben a Carbo vegetabil-

isnál gyakrabban indikált szer, és különösen hasznos-

nak bizonyul a mell és a méh karcinómája esetén. Mell-

rákban a mirigyek kisméretû, beszûrt csomókként vagy

pedig apró körülhatárolt kôkemény részek formájában

jelennek meg. A késôbbiekben a bôr a beszûrôdés körül

kékessé és márványozottá válik, amelyben a Carbo ani-

malis jellegzetes tünete, a vénás pangás jelenik meg. Az

érintett oldali nyirokcsomók megkeményednek és égô,

húzó jellegû fájdalom jelentkezik a mellekben. A méh-

karcinóma eseteiben a méhnyak megkeményedik, és

méhvérzés, valamint égô, a combokba sugárzó fájda-

lom, és híg, bûzös hüvelyváladékozás jelentkezik.

Az emésztôrendszer megbetegedéseinél a Carbo ani-

malis a Carbo vegetabilistól a következôkben külön-

bözik: a Carbo animalisra jellemzô a gyomortájék gyen-

geségének és ürességének érzése, amelyet az evés nem

csillapít. Ebben a tekintetben a szer a Sepiához hason-

lít.

Ezen tünetek jelenléte esetén a Carbo animalist

elônyben részesítjük a Carbo vegetabilisszal szemben a
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Az alábbi írásban a karbon csoport egyik legfontosabb

szere, a Carbo animalis mellett a Carbo vegetabilisról is rés-

zletesen olvashatunk. A két szer meglehetôsen hasonlít

egymáshoz, és alkalmazási területükben is jelentôs átfedés

van. A szerzô a Carbo animalis indikációinak tárgyalása

során külön kitér a Carbo vegetabilistól való elkülönítésre.

CARBO ANIMALIS

HOMEOPÁTIÁS MATERIA MEDICA

Ernest Albert Farrington
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szoptató nôk kimerültségének gyógyítása során: ilyen-

kor azt láthatjuk, hogy a legkisebb mennyiségû elfo-

gyasztott étel is kellemetlenséget okoz a gyomorban ép-

pen úgy, ahogyan a Carbo vegetabilis esetében is. A

Carbo animalisnál azonban jellemzô a gyomor környé-

kének hidegsége, amelyet a hasra gyakorolt erôs nyo-

más vagy dörzsölés enyhíthet, és amely jelzi az említett

szert igénylô beteg erôsen legyengült állapotát. A Car-

bo vegetabilisra jellemzô a gyomor lefelé húzó nehézsé-

gének érzése, amely alapján a szer jól elkülöníthetô.

Mindkét szernél elôfordulhat a renyhe emésztés követ-

keztében kialakult aranyér, de a Carbo animalisra az

jellemzô, hogy a végbélbôl híg, szagtalan folyadék szi-

várog, ami a Carbo vegetabilis esetében nem annyira ki-

fejezett.

Mindkét szernek sok közös jellemzôje van a mellkas

betegségeiben is. Indikáltak lehetnek a tüdôgyulladás

és a hörghurut késôi fázisaiban vagy a tüdôvész esetei-

ben akkor, ha a tüdôszövet szétesése és a köpet bomlása

zajlik. Az alábbiakat azért írom le, mert igen könnyen

összekeverhetô a két szer egymással.

Carbo animalis a következô tünete alapján jó elkülö-

níthetô: jellemzôje a fojtogató, rekedt köhögés, amely

miatt a beteg agya rázkódik, és olyan érzése támad,

mintha az agya lötyögne a fejében. A mellkasában hi-

degséget érez a páciens. A köpet zöld, gennyes és ször-

nyen bûzös, többnyire a jobb tüdôbôl ürül, amelyben a

vizsgálat során valószínûleg üreget találhatunk. Amint

becsukja a szemét, a beteg fuldokolni kezd.

További szerek, amelyekre jellemzô a mellkasi hideg-

ség érzése: a Bromium, a Paris quadrifolia és a Cam-

phora.

A Carbo vegetabilis köhögése görcsös, és mély, érdes

hanggal, olykor pedig afóniával jár. A mellkasban kife-

jezetten égô érzés van jelen, a köpet bôséges, fôleg idôs

emberek hörghurutja esetén. A köpet sárga és nagyon

bûzös, sokkal inkább az, mint a Carbo animalis eseté-

ben. A páciensnek diszpnoéja van, amely romlik, ami-

kor az illetô megfordul az ágyban, vagy éppen elalszik.

A mellkasban hangos szörtyzörejek hallhatók.

A Carbo animalis a Carbo vegetabilisnál jóval haté-

konyabb az alkati szifilisz eseteiben, ezért bár mindkét

szer indikált lehet az alkati vagy tercier szifilisz esetén,

a higany túlzott alkalmazásakor, különösen akkor, ha a

mirigyek is érintettek és a beteg súlyosan lesoványodott

inkább a Carbo animalis javallott, elsôsorban a követke-

zô tünetek alapján: a bôrön, fôleg az arc területén réz-

vörös foltok találhatók, amely színárnyalat tudvalevôleg

a szifilitikus kiütésekre jellemzô. Ebben a tekintetben a

Carbo animalis jobban emlékeztet a Mercurius iodatus

ruberre a Nitricum acidumra és a Badiagára mint a Car-

bo vegetabilisra.

Kimerültség esetén a Carbo vegetabilis mindig elôbb

választandó, mint a Carbo animalis. A tífusz, a tüdô-

gyulladás és a skarlát utolsó stádiumában csupán né-

hány olyan jellemzô tünet van, amely a Carbo animalist

indikálná.

Az egyetlen eset, amelyben nagyon nehéz dönteni a

két szer között, az a tejelválasztás során fellépô kime-

rültség.

A fül megbetegedéseiben a Carbo vegetabilis és a

Carbo animalis ismét nagyon hasonlít egymásra. Mind-

két szer fülfolyást idéz elô, amelyben a váladék híg,

gennyes, véres és felmaródást okoz. A Carbo animalis

további jellemzôje a csonthártya fül mögötti duzzanata

a csecsnyúlvány felett. Ebben a tekintetben a szer a Ni-

tricum acidumra, az Aurumra és a Capsicumra hasonlít.

A Carbo vegetabilis fülfolyása fôleg kiütéses beteg-

ségek, pl. kanyaró és skarlát után jelentkezik. Ilyenkor

nincsen jelen a csonthártya fül mögötti duzzanata.

Mindkét szer indikált lehet süketség esetén. A Carbo

animalis azzal a különleges tünettel rendelkezik, hogy

a páciens nem tudja megmondani, merrôl érkezik a
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hang. A Carbo vegetabilis akkor javallott, amikor a fül

túlságosan száraz a fülzsír hiánya miatt, vagy pedig a

fülbôl bûzös váladék ürül.

A szem betegségeinek gyógyításakor a Carbo anima-

lis indikációját jelenti, amikor a beteg távollátó: az ut-

cán járva a tárgyak túl távolinak tûnnek számára. A

beteg úgy érzi, hogy szemei lötyögnek a szemgödörben.

Ez az érzés a kötôszövet lazasága miatt alakul ki, ha-

sonlóan ahhoz az érzéshez, amit az agyával kapcsolat-

ban érez. Az idôs emberek homályosan látnak olvasás-

kor, ez a jelenség azonban a szem dörzsölésekor meg-

szûnik.

Carbo vegetabilisra akkor lehet szükség, ha a beteg

rövidlátó és csak a szeméhez közeli dolgokat látja jól.

Ez a tünet romlik, ha a szem bármilyen hosszan is, de

folyamatos használatban van, ami után kifárad.

ERNEST ALBERT FARRINGTON (1847–1885)

Fordította: dr. Herczeg Márta

Lektorálta: dr. Okos Ella

GRANT BENTLEY SZEMINÁRIUMA – 2012. ÔSZ

MIAZMATIKUS ARCELEMZÉS (Homeopathic Facial Analysis)

Krónikus betegség esetén a szerválasztásnál a páciens miazmáját nagyon fontos figyelembe venni, ha valóban gyógyu-

lást/javulást szeretnénk elérni. A tapasztalatok alapján a miazmát objektív módon az arcfelépítés elemzésével tudjuk

meghatározni.

Az arc jegyeinek különbözô miazmákhoz való besorolása a homeopátia ôskorába nyúlik vissza (Allen, Roberts). A gyakor-

latban jól használható módszer kidolgozása Grant Bentley ausztrál homeopata nevéhez fûzôdik, aki kb. 8 éves kutatómun-

ka során alkotta meg ezt a módszert. Alkatilag sikeresen kezelt páciensek fotóit összehasonlítva rendszerezni tudta az arc

jegyeit, tapasztalati úton tudta meghatározni, melyik arcjegy melyik miazmához tartozik. A módszer megtanulása élvezetes

és viszonylag egyszerû, a jutalom pedig kézzelfogható lesz páciensnek és orvosnak is: a beteg örül a gyógyulásnak, a home-

opatának pedig több sikerélménye lesz.

A HFA-módszert nemcsak az arcelemzés különbözteti meg más módszerektôl, hanem az is, hogy az anamnézisbôl fôleg az

objektív általános tüneteket használja fel az elemzéshez, és minden esetben repertorizálja is ezeket. A magas pontértékû

szerek közül pedig csak azokat veszi figyelembe, amelyek passzolnak a beteg arc-elemzéssel meghatározott miazmájához

is.

Aki teheti, elôtte olvassa el a könyveit, így jobban tudja majd hasznosítani a szemináriumon elhangzottakat. Az Appearance

and Circumstance Hahnemann három alapmiazmáján kívül részletezi a komplex miazmákat is: tuberkulotikus, sziko-

pszóra, sziko-szifilisz és karcinoma. Grant Bentley szerint minden egyénben egy domináns miazma munkál, meghatározván

a testfelépítést, a patológiát, a mentalitást, az arcvonásokat. A kiegészítô könyvben, Homoeopathic Facial Analysis, több

száz fénykép és grafika segíti a pontos miazmatikus diagnózist.

A következô oldalakon két tanítványának esetét közöljük.
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2006 augusztusában jelentkezik nálam a 16 éves

Matthew (ô az az évi esettanulmányaim egyik alanya).

Édesanyja kíséretében jön. Mathewnak két hete tartó

náthája van; fejfájásra, szédülésre és kimerültségre pa-

naszkodik. Az utóbbi két hétben folyamatosan fájt a tor-

ka, és rengeteget hiányzott az iskolából.

Gyakori tonsillitisei miatt az éves vizsgáinak egy ré-

szét nem tudta letenni, ezért 2005 decemberében ton-

sillectomiát végeztek nála. Bár ott volt az egész karácso-

nyi szünet, hogy felépüljön a tonsillectomia után, csak

egy hónappal késôbb érezte jobban magát, majd álla-

pota ismét rosszabbodni kezdett. 2006 februárjától

szédülései is jelentkeztek, amelyek csak fekvésre javul-

tak. A szédülés alkalmanként akár egy hétig is eltart;

úgy érzi, mintha forogna és lebegne a feje. A találkozá-

sunk elôtti egész hetet ágyban töltötte emiatt. Úgy érzi,

hogy a mandulamûtét óta nem volt igazán jól; a szédü-

lései és fejfájásai is ezt követôen jelentek meg.

Az utóbbi néhány évben sokat hiányzott az iskolából,

hetente legfeljebb 2 napot járt, aztán állapota megint

rosszabbodott, és a hét többi részét ágyban kellett tölte-

nie. Reggelente mindig rosszabbul érzi magát és délig

nem bír kikelni az ágyból. Ha ennél korábban kel fel,

akkor biztosan megfájdul a feje és elôjön a szédülése.

Nem bírja a változásokat. Bár azt mondja, hogy nem

igazán stresszeli ôt a változás, édesanyja elmeséli, hogy

kisebb korában, amikor a barátainál aludt, több napba

telt, amíg helyreállt utána. Nagyszerûen eltöltötte az

idôt a barátjánál, csak a változással nem tudott megbir-

kózni.

A hideg, nedves idôtôl rosszabbodik az állapota; ha

ilyen idô van, másnapra megbetegszik. Kívánja a sajtot,

szívesebben eszik sajtot, mint édességet.

Amikor fáj a feje, fejbôre elkezd viszketni, és ez a fej-

fájással egyenesen arányban változik. Erôs fejfájás =

erôs viszketés. Enyhe fejfájás = enyhe viszketés.

Édesanyja azt is elmondja, hogy a fiú látása is romlott

miután kivették a manduláját, és most már szemüveget

kell viselnie, hogy az iskolában ellásson a tábláig.

Mindig folyik az orra, akár meg van fázva, akár nem.

Egyszerûen csak csorog folyton. A tenyerén gyakran

hámlik a bôr.

Amikor ideges vagy aggódik valami miatt, kerüli min-

denki társaságát, amíg valaki meg nem kérdezi tôle,

hogy mi a baja, és utána együtt kiderítik, mi is bántja ôt.

Miután kiderült az ok és beszéltek róla, ismét jól érzi

magát.

Amikor lázasnak látszik, testhômérséklete valójában

lecsökken. Az iskolaorvos és a nôvér is megjegyezték

ezt a furcsaságot. A fiú testét forrónak érzik, és belül ô

is forrónak érzi magát, de amikor megmérik a hômér-

sékletét, a hômérô csupán 36-36,5 °C-ot mutat. Látha-

tóan rosszul érzi magát, a hangja gyenge és rekedt, ar-

ca sápadt és nyúzott.

Négy és nyolc éves kora között az Egyesült Államok-

ban élt a szüleivel és testvéreivel, és nagyon hiányzott

neki a család többi tagja. Jól alkalmazkodott és végül jól

érezte ott magát, de ô maga is elismeri, hogy minden

nagy változás kapcsán idôbe telik, amíg sikerül alkal-

mazkodnia.

Elsôsorban a testi tünetek alapján repertorizáltam,

habár felhasználtam néhány általános tünetet is. Azt

hiszem, nem csak azért volt nehéz Matthew számára a

fesztelen beszélgetés, mert édesanyja is jelen volt, ha-

nem a kora miatt is.
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Egy végzôs homeopátiás fôiskolai hallgató által megoldott

eset, amelyben a homeopátiás arcelemzés segítségével

kiválasztott Nitricum acidum hatására a beteg összes tüne-

te rövid idôn belül megszûnt.

SZÉDÜLÉS ÉS FEJFÁJÁS

Liz Van Kooten 
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A kiválasztott rubrikák:

1. THROAT; PAIN; burning [Torok; Fájdalom, égetô]

(268)

2. GENERALITIES; COLLAPSE [Általános tünetek;

Ájulás] (121)

3. GENERALITIES; WEATHER; cold, wet, agg [Ál-

talános tünetek; Idôjárás; hideg, nedves ront] (135)

4. HEAD; ITCHING: Vertex, headache, during [Fej;

Viszketés: Fejtetôn, fejfájás alatt] (1)

5. NOSE; CATARRH [Orr; orrfolyás]

6. HEAD PAIN; LOCALISATION; vertex [Fejfájás;

Lokalizáció; Fejtetô] (263)

7. VERTIGO; FLOATING; as if [Szédülés; Lebegés,

mintha lebegne] (80)

(Ld. 1. ábra a következõ oldalon)

ARCELEMZÉS

Miazma = LILA (sziko-szifilisz)

A legelsô 16 szer a repertorizációs listán a következô

volt: Sulphur, Arsenicum album, Veratrum, Lachesis,

Lycopodium, Mezereum, Carbo vegetabilis, Carbone-

um sulphuratum, Ammonium carbonicum, Apis, Calci-

um carbonicum, Sepia, Petroleum, Phosphorus, Mercu-

rius, Nitricum acidum

Végül a Veratrumot választottam, mivel ez volt a leg-

elsô a listán a sziko-szifilitikus szerek közül, és tartal-

mazta a feltûnô, különös, ritka tüneteket is.

Kezelés: Veratrum Album C30 naponta.

Utánkövetés: A találkozás után két héttel beszéltem

Matthew édesanyjával, aki szerint a fiú állapota egyál-

talán nem javult. Még mindig kimerültnek érzi magát,

fejfájása és szédülése sem múlt el. Elgondolkoztam a

következô lila szeren, a Lachesisen, de úgy gondoltam,

hogy ez egyáltalán nem illeszkedik az esethez. A követ-

kezô lila szer a sorban a Nitricum acidum volt, a reper-

torizáció 16. helyén. 

Így Matthew Nitricum acidum C30-at kapott, napi

adagolásban.

Két héttel késôbb édesanyja elmondja, hogy Matthew

nem csupán felkel déli 12 elôtt, hanem minden nap eljár

az iskolába, nem fáj a feje, nem szédül, és nem érzi ma-

gát kimerültnek. Náthája elmúlt és már nem fáj a torka

sem. Azt javasolom, hogy ne szedje tovább a szert.

A Nitricum acidum elsô adagja után egy hónappal,

amikor készülôdik a vizsgákra, élete megint stressze-

sebb, és elkezd kicsit visszaesni. Nem hiányzik az isko-

lából, de fáradtnak érzi magát, és a feje is fájdogál néha.

Javaslat: szedje a Nitricum acidum C30-at naponta. Két

napig szedi, és ismét jobban érzi magát. 

Két héttel a vizsgaidôszak után újra találkoztam az

édesanyjával, aki elmondta, hogy EGYETLEN napot

sem hiányzott amióta a Nitricum acidumot szedi (ez

egészen fantasztikus, ha figyelembe vesszük, hogy az-

elôtt csak 2-3 napot járt hetente!). Van energiája, nincs

szüksége annyi alvásra, nincs több fejfájás, szédülés, to-

rokfájás vagy nátha. 

Elmagyaráztam neki, hogy mindenkinek vannak

stresszesebb idôszakai, és ilyenkor természetes, ha egy

kicsit rosszabbul érzi magát, kicsit felborul az egyen-

súlya. Miután a stressz elmúlt, abból tudhatjuk, hogy az

egyensúlyunk helyreállt, ha megint sikerül „egyenes-
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be” jönnünk, és nem szenvedünk a stressz következmé-

nyeitôl. Matthew édesanyja elmondja, hogy a fiúnak

voltak stresszesebb idôszakai, amióta a Nitricum acidu-

mot szedni kezdte, de ki tudott mászni belôle, csak két

napig kellett újra szednie a szert. Most már négy hónap

is eltelt, és nem volt szüksége újabb adagra. 

Volt ebben az esetben néhány fantasztikus feltûnô,

különös, ritka tünet és elkülönítô jellegzetesség: a fej-

bôr viszketése fejfájás alatt, alacsony testhômérséklet

láz érzete alatt, megbetegedés tonsillectomiától. Én a

„Fejbôr viszketése fejfájás alatt” rubrikát használtam,

amelyben a Veratrum volt az egyedüli szer. A Nitricum

acidumnak nincs ilyen tünete.

Segédeszközök voltak:

Materia Medica: Murphy

Repertórium: MacRepertory 

Fordította: dr. Okos Ella

Lektorálta: dr. Heiczman Ágnes
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LIZ VAN KOOTEN

A Victorian College of Classical Homeopathy utolsó

éves hallgatója (2006 dec.)

1. ábra

2. ábra
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Nyugdíjas férfi – 68 éves

1. konzultáció (2011. 01. 29.)

A betegnek már két éve vannak hirtelen jelentkezô hasi

fájdalmai és hányásai. Ezek az epizódok kizárólag éj-

szaka jelentkeznek, és teltségérzéssel valamint étvágy-

talansággal kezdôdnek, amit akut görcsös hasi fájdalom

és sugárhányás követ; a hányadék ételmaradványokat

és epét tartalmaz. Ezek a rohamok az utóbbi két évben

kéthetente jelentkeztek. A betegnek prednizolont írtak

fel, amely a fájdalmát enyhítette ugyan, de a hányáson

nem változtatott. Ezenkívül hathavonta végeznek nála

ellenôrzô vérvizsgálatot a két évvel ezelôtt, egy rutin

vérvizsgálat kapcsán diagnosztizált non-Hodgkin lym-

phomája miatt.

Kívánja az édességet, a sajtot, a tejtermékeket, és ide-

genkedik a hústól és a zöld leveles zöldségektôl. Inkább

a salátákat kedveli, mint a fôtt zöldségeket. Anamnézi-

sében 13 évvel ezelôtti mononucleosis szerepel, amely-

bôl 2 év alatt gyógyult ki. Májfunkciója károsodott,

ezért nem tolerálja a zsíros ételeket. Húsz évig dohány-

zott, anamnézisében szerepel még pneumónia két alka-

lommal, valamint utazása során elkapott malária.

Szeret utazni és egész életében gyakran utazott. A

nyugdíjazása elôtti tíz évben alkoholista fônök mellett

dolgozott. Az ideje nagy részét azzal töltötte, hogy ezt

az illetôt „fedezte”, és egyetlen nap sem tudta biztosan,

hogy vajon józan-e ez az ember vagy sem. Szeret virá-

gokkal kertészkedni, horgászni, kempingezni és

túrázni.

Repertorizációs (MacRepertory) rubrikák: 

(ld. 2. ábra a 125. oldalon)

1. ÁLTALÁNOS TÜNETEK: Rákos elváltozások

[GENERALITIES: Cancerous affections] (223) 

2. ÁLTALÁNOS TÜNETEK: Éjszaka, este kilenc és

hajnali öt között rosszabbodik [GENERALITIES: Night,

nine pm – five am agg.] (262) 

3. ÁLTALÁNOS TÜNETEK: Ételek és italok, hideg

ételeket kíván [GENERALITIES: Food and Drinks,

cold, food, desires] (57) 

4. ÁLTALÁNOS TÜNETEK: Periodicitás [GENERAL-

ITIES: Periodicity] (147)

5. GYOMOR: Fájdalom, görcsös, markoló, szorító

[STOMACH, Pain, cramping, griping, constricting]

(239) 

6. GYOMOR: Hányás, általános, hirtelen [STOM-

ACH, Vomiting, general, sudden] (63)

7. ELME: Alkoholizmus, iszákosság [MIND: Al-

cholism, dipsomania]* (137)

Arcelemzés

(táblázat a következõ oldalon)

Ez a beteg a zöld (tuberkulotikus) csoportba tartozik.

A repertorizáció alapján az összes rubrikát lefedô sze-

rek közül csak egyetlen tartozik a zöld, vagyis a tuber-

kulotikus csoportba: a Phosphorus.

Szerfelírás: napi 1 adag Phosphorus C30.
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A szerzô egy hasi görcsök és hányás miatt jelentkezô lym-

phomás beteg esetét mutatja be. A repertorizáció alapján

és az arcelemzés segítségével kiválasztott Phosphorus mel-

lett nem csupán a fájdalom és hányás szûnt meg, hanem a

lymphomára utaló vérképeltérések is normalizálódtak

KRÓNIKUS HÁNYÁS ÉS LYMPHOMA

Robyn Williams

*A HFA módszerében a beteg meghatározó életkörülményeit is

mentális tünetként vesszük. Jelen esetben a páciens maga

nem alkoholista, de 10 évig meghatározó volt számára az alko-

holista fônökkel való munka. (lekt. megj.)
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A további kikérdezés során kiderült, hogy amennyi-

ben a hányás az eddigi „séma” szerint folytatódna, ak-

kor a következô epizód 2 nap múlva lenne esedékes. El-

mondom a betegnek, hogy szerintem ez túl rövid idô

ahhoz, hogy a szer hatni tudjon, és nem túl valószínû,

hogy addig bármi változni fog. Ha azonban a szer jó, in-

nentôl kezdve változásokat kell tapasztalnunk.

2. konzultáció (2011. 02. 12 – két héttel késôbb)

A betegnél újabb hányásos epizód következett be az el-

sô találkozásunk után két nappal. Most ismét esedékes

a következô „rosszullét”. A beteg megfigyelte, hogy en-

ergiaszintje jelentôs mértékben megemelkedett a szer

elkezdése után 2–3 nappal. Elmondja, hogy hosszabb

ideig és keményebben tudott dolgozni, és képes volt éj-

jel tovább fennmaradni. Azt javasoltam neki, hogy él-

vezze a többletenergiát, de ne használja el teljesen arra,

hogy túldolgozza magát – valamennyi energiára a gyó-

gyuláshoz is szüksége lesz.

Szerfelírás: 

Szedje tovább naponta a C30-as Phosphorust.

3. konzultáció (2011. 03. 12 – egy hónappal késôbb)

A betegnek újabb hányásos rohama volt, de ez más volt,

mint az elôzôek. Két éjszakán át rosszul aludt, és ezután

jött elô a hányás. Ez más volt, mint a többi, és nappal,

nem pedig éjszaka jelentkezett. Rövidebb ideig tartott

és gyorsabban felépült utána, sôt, ezúttal evés után job-

ban érezte magát. A májfunkciós tesztek normálisak

voltak. Az energiaszintje továbbra is jó volt.

Szerfelírás: 

Szedje tovább naponta a C30-as Phosphorust.

4. konzultáció (2011. 04. 09 – egy hónappal késôbb)

A hányás nem jelentkezett. Energiaszintje jó. Jól al-

szik.

Szerfelírás: 

Szedje tovább naponta a C30-as Phosphorust

5. konzultáció (2011.05.21 – hat héttel késôbb)

Továbbra is jó egészségi állapotban van. Energiaszintje

jó, és a realitás talaján marad, nem dolgozik már kime-

rülésig. Kevesebb édességet eszik és újabb tengerentúli

utazást tervez.

Szerfelírás: Szedje tovább naponta a C30-as Phos-

phorust

A következô ellenôrzô vizitre a 6 havonta végzett,

lymphomával kapcsolatos vérvizsgálat után fog jönni.

Telefonhívás (2011. 08. 12 – három hónappal késôbb)

A beteg lemondta az idôpontját, mert nagyon jól van. A

lymphomával kapcsolatos legfrissebb véreredmények

normálisak voltak. Nem volt több hasi fájdalommal és

hányással járó rosszulléte. A következô 2 hétben eluta-

zik a tengerentúlra. Azt tanácsoltam neki, hogy még

egy darabig szedje a homeopátiás szert.

ROBYN WILLIAMS Dip Hom., AROH (reg) 

Dip PE, HDTS (PE)

Melburne, Ausztrália

Fordította: dr. Okos Ella

Lektorálta: dr. Heiczman Ágnes
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1999 ôszétôl, mióta saját magam kezelem magamat

homeopátiával, szinte minden testi-lelki panaszomat si-

kerrel orvosolni tudtam, kivéve egyet: krónikus homlok-

üreg-gyulladásomat. Éveken át sok szerrel próbálkoz-

tam, többek között Causticummal (C30 potenciában) és

a Medorrhinummal (vagy magas, vagy LM poten-

ciában) is, de ez volt az elsô eset, hogy e két „komoly”

szert egyszerre és ebben a potenciában vettem be.

2006 nyarán egy eset elemzése kapcsán került ismét

a látóterembe a Causticum, amikor a fizikai tünetek re-

pertorizálása után számbajöhetô szerek  lelki és szelle-

mi sajátosságainak elemzésébe fogtam. Ebben legin-

kább Catherine R. Coulter „Portraits of Homoeopathic

Medicines” (A homeopátiás szerek portréi) címû mûvé-

re támaszkodtam. E leírások szakmailag kiválóak, az

egyes szerekre jellemzô, számos nagyon érdekes és

meglepô viselkedés- és szólásmintával. Amikor annak

idején a magam alkati szerét olvastam tõle, elhûlve lát-

tam saját szavaim szó szerinti idézését és legbensõbb

érzéseim tökéletes leírását.

Ezután az következett, ami, gondolom másoknál is

gyakran elôfordul: Ha egy szer a látókörömbe kerül, a

magam számára is megtetszik. Ehhez jött még, hogy a

Causticummal való intenzív foglalkozásom idején, hogy

a fejem még a szokásosnál is jobban fájt. Elôször a Me-

dorrhinum – általam is már jól ismert – minden hurutos

megbetegedés elsô számú szerét tanulmányoztam át

újra. És ekkor Coulter fent említett könyvében e nozóda

egyik (eredetileg Kenttôl származó) sajátossága keltette

fel a figyelmemet: „Érzékeny a (hideg) levegô beléleg-

zésére.” Ehhez a mondathoz én öntudatlanul hozzátet-

tem a (hideg) levegô „szájon át való” belélegzésére, mi-

vel ez idôben jöttem rá, hogy éjszaka keletkezô fejfájá-

saim többnyire nem is fejem megfázásából, hanem a

szájon át való lélegzésembôl adódhattak. Ezért aztán

bevettem egy adag 10M-es Medorrhinum-t. De mivel

az eltelt hét évben ezt már eddig is számtalanszor meg-

tettem anélkül, hogy fejfájásom terén eredményt értem

volna el, ezúttal ezzel egy idôben mást is bevettem:

mégpedig egy adag Causticum D6-ot.

Erre a következô megfontolások vezettek:

1. A Causticum szerepel a „rosszabbodás hideg le-

vegôre, léghuzatra” rubrikában

2. Engem, ha sérelem ér, mindig az igazságtalanság

zavar a legjobban. Chappell pedig így jellemzi a

Causticumot: „Nem tudja elviselni az igazságtalan-

ságot"

3. Causticum C30-cal már többször próbálkoztam,

eredmény nélkül. Jól emlékeztem viszont arra,

hogy a magyar orvosok számára a homeopátiával

való foglalkozásuk kezdetén csak a C6-os potencia

állt rendelkezésre, ezt tudták a Szovjetunióból be-

szerezni, és elmesélésük szerint, ez az alacsony po-

tencia is hatott. Ezért döntöttem ezúttal a 30-as po-

tencia helyett a házipatikámban szintén megtalál-

ható D6 mellett.

Bár ismerek olyan személyt, akinél egyetlen adag ho-

meopátiás szer is rendszerint azonnali és érzékelhetô

hatást vált ki, én magam ilyesmit eddig még nem ta-

pasztaltam. De most, életemben elôször, mihelyt elol-

vadtak a golyócskák a számban, a fejem lüktetése érez-

hetôen csökkenni, feszültsége oldódni kezdett. És alig
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2006-ban évtizedek óta meglévô, huzatra és hûvös éjsza-

kák után reggelente jelentkezô szaggató fejfájásomat egy

adag Causticum D6-tal és a vele egyszerre bevett Medor-

rhinum 10M-mel – úgy tûnik, örökre – meggyógyítottam. A

gyógyulásra a választ neves homeopaták munkáiban talál-

tam meg.

CAUSTICUM - REUMÁS EREDETÛ FEJFÁJÁSRA

Élthes Eszter
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egy negyed óra múlva szaggató fejfájásomnak vége sza-

kadt, és – ami sokkal fontosabb – a hatásuk a mai napig,

azaz öt évvel késôbb is megmaradt!

E meglepô gyógyulás két kérdést vetett fel: Miért ha-

tott a Causticum jobban, mint az addig bevett szerek,

melyek sokkal magasabb értékûek voltak fejfájásom sa-

játosságait illetôen? Játszott-e szerepet a gyógyulásban,

hogy a két szert egyszerre vettem be? E kérdésekre a

szakmai választ most találtam meg neves homeopaták

írásaiban.

Úgy véltem, hogy a fejfájásomat krónikus mellék-

üreg-gyulladás okozza, mindig is ennek alapján próbál-

tam kezelni, de ebben a rubrikában a Causticum nem

szerepel.

Viszont Kent „Homöopathische Arzneimittel” címû

mûvében a Causticum-nál ezt írja: „Heves fejfájás, kü-

lönösen kongesztív vagy lüktetô. Csak ritkán bukka-

nunk idiopatikus Causticum-fejfájásra, rendszerint a

test reumás és köszvényes megbetegedéseivel van ösz-

szekötve."

Fejfájásom tehát nem hurutos, hanem reumás jellegû

volt, és az eredetben való különbség döntô szerepet ját-

szik a szerek kiválasztásánál! (Kent repertóriumában a

Causticum nem szerepel a hurutos eredetû fejfájásnál,

viszont a reumásnál két értékû.)

A második kérdésre, szabad-e két szert egyszerre

beadni, két neves homeopata szakvéleményét idézem:

Mathias Dorcsi professzor „Homöopathie heute”

címû könyvében, miután oldalakon keresztül magya-

rázza, hogy egyszerre csak egy szert szabad beadni,

könyvének a gyakorlattal foglalkozó részében az általa

bemutatott példában (178. – 190. oldal), egy fiatal lány

esetében egyszerre két szert ír fel (Magnesium carbon-

icumot LM VI és LM XII-t és Tuberculinum D200-at) a

következô magyarázattal: „a Tuberculinum D200-at a

családi terheltség, a Magnesium carbonicumot pedig a

páciens fô, jellegzetes tünetei miatt adtam.”

J. Compton Burnett „Die Lebererkrankungen” címû

kötetében (az 58.oldalon) ezt írja: „A szereknek általá-

ban hosszabb idôre van szükségük, hogy tényleg és tar-

tósan gyógyíthassanak, és egy egész sor ilyen gyógy-

szert kell egymás után bevetni, egyiket a másik után,

együtt egy olykor-olykor párhuzamosan mellettük

futó nozódával, bár gyakran már egy vagy két szer ele-

gendô.”

Mi ebbôl a levonható tanulság? Egy krónikus, vissza-

visszatérô panaszt legjobban a tünetet lefedô szer ala-

csony potenciájával és a vele együtt beadott, a tünet jel-

legének, eredetének megfelelô miazmatikus szer magas

potenciájával lehet a legeredményesebben és legtartós-

abban meggyógyítani. Ha szerencsénk van, elég egyet-

len egy ilyen kombináció, ha nem akkor több, ahogy ezt

Burnett javasolja. Különösen akkor jöhet ez a módszer

szóba, ha a beteg egyébként már túl van a salaktala-

nításon és az alkati kezelésén.

És még egy tanulság: a homeopátia mindig segít, és

mindig szabályosan, még akkor is, ha ezeket a szabá-

lyosságokat elsôre nem ismerjük fel. Viszont, ha meg-

fejtjük ôket, a kezelt panasz természetérôl is többet tu-

dunk meg, ami jelentôsen hozzájárul a beteg további

eredményes kezeléséhez.

IRODALOM:

Boericke: Materia medica und Repertorium (Verlag Grundla-

gen und Praxis, 2000)

Burnett Y.C.: Die Lebererkrankungen (Verlag Müller &

Steinicke, München, 1994)

Chappell P.: Lelki gyógyítás homeopátiával (Új Paradigma,

2000)

Coulter C.R.: Portaits homöopatischer Arzneimittel, III. Band

(Verlag: Karl F. Haug Fachbuchverlag, 2002)

Dorcsi M.: Homöopathie heute (Rowohlt Taschenbuch Verlag

GmbH, 1996)

Kent J.T.: Homöopatische Arzneimittelbilder (Verlag: Karl F.

Haug Fachbuchverlag, 2001)

Kent J.T.: Kurz-Repertorium (Verlag: Karl F. Haug Fach-

buchverlag, 2001)
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A homeopátiát több mint 200 éve gyógyítja az em-

bereket, és csaknem ugyanennyi ideje háziállatainkat

is. A vadon élõ állatok gyógyítására azonban sokkal

rövidebb ideje alkalmazzák. Már ennyi tapasztalat

alapján is nyilvánvaló, hogy van néhány igen jelentõs

különbség a háziállatok kezeléséhez képest.

Rehabilitáció

A vadon élõ állatok rehabilitációja a megsebesült, elár-

vult, vagy egyéb módon veszélybe került vadállatok

ideiglenes felügyelete, azzal a céllal, hogy egészséges

állatokat telepíthessenek vissza természetes környeze-

tükbe. A folyamatban részt vevõ vadõrök számos felada-

tot teljesítenek: adatokat és információt gyûjtenek, nyil-

vántartást vezetnek, tájékoztatják a közönséget, elkészí-

tik az állatok fajának, korának és kondíciójának megfe-

lelõ táplálékot, amelyet a megfelelõ technikával és gya-

korisággal adagolnak. Ha az állatok már képesek önál-

lóan fennmaradni, visszatelepítik õket a megfelelõ élõ-

helyre. A vadõrök az állategészségügyi feladatok ellátá-

sában is részt vesznek az állatorvosokkal való konzultá-

ció alapján. Elsõsegélyt nyújtanak, ellátják a kisebb

sebeket, gondoskodnak a melegrõl, a folyadékpótlásról,

a gyógyszerek beadásáról. Az eutanáziát illetõ dönté-

sekben is részt vesznek: Ilyenkor sokszor egészen más

tényezõket is figyelembe kell venni, mint az otthoni kör-

nyezetben ápolható háziállatok esetében.

Miközben magas szintû ellátásra törekednek, céljuk a

költséges, invazív beavatkozások számának csökkentése,

hogy a fogság és az esetleges sérülések miatt amúgy is

elgyötört állatokat minél kevesebb stressz érje. A hagyo-

mányos gyógyszeres kezelések lehetséges mellékhatá-

sai (pl. az antibiotikumok okozta hasmenés, vagy a szte-

roidok immunszupresszív hatása) kiszámíthatatlanok és

nehezebben kezelhetõk vadállatok esetében; sok

gyógyszer hatékonysága náluk még nem bizonyított, és

az adagok meghatározása, valamint a gyógyszerek be-

juttatása sem egyszerû feladat. Mindezek miatt az

1990-es évektõl egyre nõ az érdeklõdés a vadállatok re-

habilitálását végzõ szakemberek körében a holisztikus

gyógymódok iránti A homeopátia számos okból vonzó

alternatíva. Több mint 200 éve folyamatosan bizonyítja

hatékonyságát a különbözõ fizikai, emocionális és men-

tális problémák orvoslása során, még sok olyan esetben

is, amikor az allopátia csõdöt mond. A homeopátiás sze-

rek bejuttatása relatíve egyszerû, sok esetben megold-

ható úgy is, hogy nem kell az állatot befogni vagy kézbe

venni. Többnyire könnyen beszerezhetõek és jóval költ-

séghatékonyabbak, mint a hagyományos gyógyszerek.

Nincsenek nem kívánatos hatásaik és nem terhelik a

környezetet sem. Így nem meglepõ, hogy egyre több és

több vadõr fordul homeopátiás állatorvoshoz tanácsért,

és végez homeopátiás tanfolyamokat.

Különbségek

A legtöbb állatorvos elsõsorban háziállatokkal foglalko-

zik, amelyek teljes ellátásban részesülnek a gazdáiknál.

Ha megbetegszenek, gazdájuk többnyire részletes

kórtörténettel szolgál. Betegségeik sokszor krónikusak.

A vadon élõ állatok rendszerint teljesen más esetek.

Csak igazán súlyos állapotban kerülnek befogásra, és

többnyire akut problémákkal, mert mire a baj krónikus-

sá válna, elnyeli õket a tápláléklánc. A leggyakoribb

kezelést igénylõ állapotok a sokk, a dehidráció, a fejsé-

rülések, egyéb sebesülések, valamint a táplálkozási
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Rövid áttekintés a vadállatok homeopátiás kezelésének

lehetõségeirõl és néhány illusztratív vad-eset Shirley Casey:

„Homeopathy With Wildlife Is Different” (A homeopátiás

kezelés vadállatok esetében másmilyen) címû cikke

alapján.

A VADÁLLATOK ÉS A HOMEOPÁTIA

Terényi Melinda
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rendellenességek. Nagyon sokszor fiatal, elárvult

egyedek szorulnak kezelésre. Anatómiájuk és fiziológi-

ájuk, igényeik és viselkedésük teljesen változatos, és

nagyon különbözik a háziállatokétól. Az emberek közel-

sége, az idegen hangok, szagok, a befogás számukra je-

lentõs stresszt jelent. A környezetre nagyon érzékenyek.

Mivel csak elenyészõ számban találkoztak antibiotiku-

mokkal vagy vakcinákkal, homeopátiás szempontból

nagyon „tisztának” tekinthetõek. Egyes módszerek,

amelyek az emberi gondoskodást élvezõ háziállatoknál

elfogadhatóak, nem alkalmazhatók a vadonban élõ álla-

toknál (pl. a szárny amputációja).

Mindezek a különbségek a homeopátia alkalmazható-

ságát is meghatározzák. Az esetfelvételhez pontosan is-

merni kell az adott fajra (korra, nemre) jellemzõ viselke-

désformákat, azt, hogy mi tekinthetõ az adott esetben

normálisnak. A kezelendõ állat elõéletérõl, kórtörténeté-

rõl rendszerint nagyon kevés információ áll rendelkezés-

re, többnyire csak a megtalálás helye és körülményei is-

mertek. Az értékelésre kerülõ tünetek rendszerint szegé-

nyesebbek, mert a vadállatok hajlamosak elrejteni a tü-

neteiket, és nincs gazda vagy kísérõ, hogy támpontokat

adhasson. Számos rubrika nem használható, mint ami-

lyen például a fájdalom jellege, egyes mentális tünetek,

vagy a „mintha” érzetek. Mindazonáltal lehetõség van

arra, hogy bizonyos következtetéseket a fajra vonatkozó

ismeretek és a megfigyelés alapján le lehessen vonni. Az

információgyûjtésre szánható idõ hossza viszont limitált,

mert a túl hosszú ideig tartó vagy túlságosan közeli meg-

figyelés jelentõs stresszfaktor, így kerülendõ.  Az esetek

súlyossága és sürgõssége is behatárolja a rendelkezésre

álló idõt. A repertorizáció során a legtöbb esetben humán

kondíciókat tükrözõ repertóriumokat használva nem

könnyû más fajokra is alkalmazható rubrikákat találni. A

tollak, a légzsákok, a begy, az agancs, vagy a kiakaszt-

ható állkapocs ilyen formájukban nem találhatók meg a

listában, és a sikeres repertorizációhoz rokon vagy kom-

binált rubrikák kreatív alkalmazására lehet szükség.

Szerválasztás

Míg a szerválasztás a vadon élõ állatoknál is a megszo-

kott módon történik, a kiválasztott szerek rendszerint az

akut helyzetet hangsúlyozzák. A vadállatokat érintõ akut

traumák esetén a leggyakrabban választott szerek: Aco-

nitum napellus, Arnica montana, Hypericum, Natrium

sulphuricum, China, Arsenicum album, Phosphorus,

Carbo vegetabilis, Veratrum album, Belladona, Ruta

graveolens, Rhus toxicodendron, Symphytum, Ledum,

Lachesis, Hepar sulphuris, Silicea, Gelsemium, Bryonia,

Cantharis, Calendula Hamamelis. Ami meglepõ lehet,

az a rendszerint nem igazán akut szerként számon tar-

tott Ignatia, Nux vomica, Lycopodium, Podophyllum, Ci-

cuta virosa, Conium, Calcium carbonicum, Calcium

phosphoricum és Sulphur gyakori alkalmazása.

Az Aconitum napellus gyakran az elsõ szer vadállatok

esetében, az elfogástól, a kézbevételtõl és az ember kö-

zelségétõl való félelem és a félelem okozta sokk miatt.

Az Arnica hamarosan követheti az Aconitum-ot, ha az

állat traumán ment keresztül (pl. elütötte egy jármû, ki-

esett a fészekbõl vagy rátapostak).

Az Ignatia egyike a leggyakrabban alkalmazott sze-

reknek, a gyászt, a veszteséget és a félelembõl fakadó

étvágytalanságot enyhítõ hatékonyságának köszönhe-

tõen. Gyakran adják fiatal állatoknak, amelyek elszepa-

rálódtak anyjuktól vagy alomtársaiktól (pl. nyulak,

mosómedvék), csapatban (varjak, hollók) vagy csordá-

ban (szarvasok) élõ állatoknak, vagy amelyeknél a pár-

választás életre szóló (lúdfélék, sasok). A szakemberek

tapasztalatai szerint az Ignatia ezeknél a fajoknál gyor-

sabb stabilizálódást, jobb étvágyat és gyorsabb fel-

épülést eredményez a veszteséget követõen.

Potenciaválasztás

A fentebb említett okok miatt a rehabilitációra szoruló

vadon élõ állatok rendszerint akut esetek, nagyon sú-

lyos állapotban vannak, viszont életerejük még nem

károsodott. A vadõrök és a homeopátiával foglalkozó ál-

latorvosok tapasztalata szerint ilyen esetekben egy

adag magasabb potencia (C200 vagy 1M) használható a

legeredményesebben, különösen akkor, ha erõs emo-

cionális komponensek, például a félelem vagy a gyász

is jelen vannak. Míg egyes szakemberek alacsonyabb

potenciákat (C6, 12 és 30) is elõszeretettel alkalmaznak,

aggályos, hogy a szer gyakori adagolása és a páciens
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kézbe vétele fokozza a stresszt, ráadásul úgy tûnik, az

alacsony potenciák hatása limitált az akut, életveszé-

lyes állapotokban.

Ismétlés  és  másik szerre váltás

A klasszikus homeopátiás kezelés során a szer ismétlése

vagy egy újabb szer választása a tüneteken alapszik. A

vadállatok kezelésénél fokozott odafigyelésre van szük-

ség, egyrészt, mert a tünetek gyakran kevéssé feltû-

nõek, másrészt, mert akut traumáknál a tünetek sokkal

gyorsabban változhatnak, mint a krónikus esetekben. A

tünetek változásának éber figyelése és körültekintõ

értékelése mindenképp segít az esetkövetésben és a

helyes döntésben.

A szer beadása

A homeopátiás golyócskák vagy a folyadék szájba vagy

csõrbe adagolása egyes fajok esetében veszélyes lehet.

Ha a kezelendõ állatot kockázatos elkapni vagy kézbe

venni, a feloldott homeopátiás szert rá lehet permetezni

a táplálékára vagy az itatóvizére, vagy a vízbe, amiben

úszik, vagy ahol átmegy. A feloldott szert óvatosan az

állatra lehet permetezni, úgy, hogy az  a szemével vagy

a nyálkahártyáival érintkezzen. Ha az állat eszméletlen,

közvetlenül a szájába lehet juttatni a gyógyszert.

ESETEK

Az elütött szarvasborjú

Egy fiatal öszvérszarvast elütött egy lassan haladó jár-

mû. A borjú szaggatott, magas hangokat hallatott, ami-

kor a vadõr megérkezett. Gyorsan kapkodta a levegõt,

rendkívül érzékeny volt a zajokra, szeme tágra nyitva. A

vadõr azonnal betakarta egy pokróccal, és Aconitum-ot

adott neki 1M potenciában. A borjú perceken belül ab-

bahagyta a sírást, és sokkal nyugodtabb lett. Az állator-

vosi vizsgálat nem állapított meg fizikai sérülést, és a

rehabilitáció során minden rendben zajlott.

Vörös mókus fejsérüléssel

Egy férfi arra lett figyelmes, hogy totyogó korú ikrei egy

fiatal vörös mókussal játszanak a verandán. A holtra ré-

mült mókust beszállította egy rehabilitációs központba.

A vadõr, aki korábban homeopátiás tanfolyamon vett

részt, a mókus állapotát látva az Aconitum-ot választot-

ta, és 1M potenciában, vízben feloldva egy cseppet

adott a mókusnak, majd nyugodt környezetben, egy

ketrecben helyezte el. Úgy fél órával késõbb a mókus

már sokkal nyugodtabban viselkedett, így a vadõr ala-

posabban megvizsgálhatta. Egy púp volt a fején, vérzett

az orra, és testszerte horzsolásai voltak. A vadõr a reper-

torizációt követõen egy adag  Arnica 1M-et adott az ál-

latkának. Ezután folyadékpótlásban részesítette, megfe-

lelõ takarmányt biztosított a számára és ismét elhelyezte

egy ketrecben. A mókus szemmel láthatóan jól fejlõdött.

Három héttel késõbb azonban a vadõr hangos visítást

hallott a ketrecbõl. A mókus szaggatott, merev mozgás-

sal próbált kiszabadulni. Pupillái teljesen kitágultak, és

úgy látszott, szédül. Tombolása fokozódott, ha a vadõr

bármilyen zajt keltett, és felkapcsolt még egy lámpát. A

vadõr úgy vélte, hogy a korábbi fejsérülésbõl ered a baj,

s a tünetek nem egy újabb betegség kezdetét jelzik. A

repertorizációt követõen megnézte a szóba jöhetõ szere-

ket a Materia Medicában. (ld. az ábrát)

Úgy érezte, hogy a Belladonna a megfelelõ, de konzul-

tálni akart az állatorvosával, aki egyetértett a választás-

sal.
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lásd a  www.hpathy.com honlapon)
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A vadõr egy fecskendõbõl adott óvatosan egy csepp

Belladonna 1M-et az izgatott kis állatnak, letakarta a

ketrecet egy törülközõvel, lekapcsolta a villanyt és el-

hagyta a szobát. Fél óra múlva, amikor ismét benézett:

a mókus nyugodtan ült a ketrec alján, és látszólag nem

zavarta a fény. Pupillái még elég tágak voltak, és a moz-

gása is szaggatott. A vadõr várt, és folyamatosan ellen-

õrizte a pácienst. Egy óra elteltével a mókus mozgása és

pupillái normálisak voltak, és sem a zaj, sem a fény nem

zavarta. Felépülése a továbbiakban rendben zajlott, és a

megfelelõ életkort elért mókust sikeresen visszatelepí-

tették az élõhelyére.

Összeállította: dr. Terényi Melinda

e-mail: terenyim@oai.hu

Forrás: 

Shirley Casey: Homeopathy With Wildlife Is Different

Homeopathy 4 Everyone (homeopathic e-journal) Volume 8,

Issue 7, 2011 July

http://hpathy.com/veterinary-homeopathy/homeopathy-

with-wildlife-is-different/
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Magyar Állatorvosi Kamara Alternatív Tagozata és a Magyar Homeopata Or-
vosi Egyesület Állatorvosi Szekciója közös szervezésében kerül megrende-
zésre a Nemzetközi Állatorvosi Homeopátiás Konferencia, melynek idõpontja
2012. április 21.

Program:
9.00 – 9.15: Peter Gregory: Köszönötés
9.15-10.00 Liesbeth Ellinger: Homeopátiás kutatás a gyakorlatban

10.00-10.30 Liesbeth Ellinger: Pro- és kontra; vakcináció az  állatállományok kezelési programjában
10.30-10.50 Farkas Rita: Lehet-e a pulykatelep gazdaságosságát homeopátia segítségével növelni?
10.50-11.05 Szünet
11.05-11.05 Stefan Kohlrausch: Lovak kólikájának kezelése
12.05-12.35 Takács Györgyi: Epilepszia

12.35-13.45 Ebédszünet

13.45-14.45 Andreas Schmidt: Esettanulmányok a szarvasmarhapraxisból – beszámoló az IAVH Materia 
Medica projectjérõl

14.45-15.00 Helene Widmann: Esettanulmány – Axolotl traumás eredetû oszteomyelitiszének homeopátiás 
kezelése

15.00-16.00 Peter Gregory: A bõrbetegségek homeopátiás megközelítése

16.00-16.15 Szünet

16.15-17.15 Nick Thompson: Autizmushoz hasonló kórképek kutyában, és homeopátiás kezelésük
17.15-17.30 Az IAVH bemutatkozik

Részletek és jelenkezési lapok a www.maok.hu/altervet oldalról letölthetõk.
További információ: Dr. Wallner Gabriella +36 30 989 16 39.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Történet

A magyarországi tanfolyamok történetében elõször

idén, a 2011. októberi „E4” tanfolyamon került sor pro-

vingra, triturációs provingra.

Személyesen az elmúlt években számtalanszor készí-

tettem izoterápiás szert és többször elõfordult, hogy a

nem oldódó alapanyag feldolgozásának elsõ lépéseit tri-

turációval végeztem. Annak idején is meglepve tapasz-

taltam a készítés során jelentkezõ tüneteket, idõnként

feltûnõ tüneteket, de ezeknek az átélése, esetleges le-

írása nem volt tudatos.

Késõbb a triturációs provinggal Ostende-ben, a 2008-

as homeopátiás LIGA kongresszuson találkoztam, mely

a gyógyszerész szekció egyik gyakorlati, kiscsoportos

foglalkozása volt. Brita Gudjons vezetése alatt zajlott a

trituráció, egyszerû, odafigyelõ utasításokkal, végte-

lenül nyugodt légkörben. Húszan vettünk részt a

gyakorlaton a világ minden tájáról, gyógyszerészek és

orvosok vegyesen. Számomra az a délután a homeopá-

tia megértésével kapcsolatban, és a csoportnak a támo-

gató, egymást erõsítõ erejével kapcsolatban megrázóan

szép élmény volt.

A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület részérõl már

régen felmerült az igény, hogy mind az oktatók, mind a

hallgatók valamilyen formában részt vehessenek pro-

vingban. Katona Edit kollégánk tartotta különösen szív-

ügyének ezt, és az õ kitartása, lelkesedése vezetett el

oda, hogy ez év februárjában egy kisebb körben meg-

tartottuk az elsõ triturációs provingot az oktatói trénin-

gen, 2011 októberében pedig az E tanfolyam hallgatói –

valamint néhányan, akik csak a provingra jelentkeztek

– vettek részt a provingon.

Háttér

Miért fontos a proving, jelen esetben a triturációs pro-

ving?

• Követjük Hahnemannt a „folyamatos kísérletezés,

élményszerzés” útján

• A szerrel kapcsolatos ismereteket a mai nap em-

berének nyelvének megfelelõen kapjuk meg (pszicholó-

giai, szociális, kulturális ismereteket bevonják a részt-

vevõk, ami a hagyományos irodalomban nem találtható

meg), a tünetek mindamellett megerõsítik, tisztázzák a

már rendelkezésre álló adatainkat.

• A megkapott információk koncentráltak és közvet-

lenek, mindez fokozatosan, lépésrõl-lépésre válik elér-

hetõvé, és közben tárulnak ki az anyag tulajdonságai. A

triturációs proving által pontosabban, világosabban

leszünk képesek megismerni a vizsgált szert, mint bár-

milyen más úton.

• A potenciákról is tanulunk, „belülrõl” érzékelve a

különbözõ szintek különbözõ energia szintjeit; segít a

potenciák pontosabb és rugalmasabb használatában.

• „Kinyílik” körülöttünk a világ, és mélyül a kapcsola-

tunk a természettel, ezáltal érzékenyebbé válunk ma-

gunkkal, a triturációval, és azon túl a beteggel szemben

is.

A triturációs proving kicsit mást kíván a résztvevõktõl,

mint amit esetleg a tanfolyamokon eddig megszoktak,

nem csak passzív befogadás szükséges, de aktív rész-

vételt feltételez. A résztvevõ szempontjából fontos, hogy

folyamatos, magas potenciájú szer alkalmazása nem

akadály, de ha nem sokkal a proving elõtt váltott szert,

vagy potenciát, akkor inkább nem szokták ajánlani a

részvételt. Ugyanígy, akinek akut betegsége zajlik, és
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RÖVID BESZÁMOLÓ A TRITURÁCIÓS PROVINGOKRÓL

Gábor Fruzsina

Ö S S Z E F O G L A L Ó

2011 õszén, az oktatás keretén belül nyílt elõször lehetõség

a magyarországi homeopátiás képzés keretei közt triturá-

ciós provingra. E cikkben a triturációs proving elméletérõl

és gyakorlatáról olvashatunk rövid összefoglalót.
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ez súlyos, kezelésre szorul, inkább ne trituráljon. Fontos

egyfajta nyitottság is a proving folyamatával, a homeo-

pátiás szerrel szemben. De mindennél fontosabb saját

érzéseink, állapotunk tiszteletben tartása. Így, ha a

proving során tapasztaltak arra késztetnek, hogy abba-

hagyjuk, akkor tegyük azt. Fogadjuk el azt is, ha az el-

sõ részvételkor nem tudunk „felsorolni” tapasztalatokat

– mindenki egyéni, ennek elfogadása alapvetõ.

A trituráció menete

Általában csoportban végzik. Kézzel történik, friss alap-

anyagból. Ha ennek tulajdonságai lehetõvé teszik, jó,

ha a résztvevõk nem ismerik az alapanyagot, amit fel-

dolgoznak. A trituráció során felmerülõ érzéseket, érzé-

keléseket leírják az egyes lépések között, majd a triturá-

ció befejeztével elkészítenek egy rajzot.

A triturációt a homeopátiás gyógyszerek elõállításá-

nak alapjait leíró ORGANON-ból (IX. fejezet: A Home-

opátiás gyógyszerek készítése, különösen a 270. para-

grafus) ismerjük meg. A trituráció a német homeopátiás

gyógyszerkönyv alapján történik. Menete:

Bemutatkozás – minden résztvevõ röviden bemutatko-

zik

Bevezetés – a proving elméleti hátterének és meneté-

nek megismerése

Trituráció folyamata, C1 potencia elõállítása triturá-

cióval, HAB szerint

A résztvevõk által nem ismert alapanyagból, laktóz

segítségével, dörzsöléssel állítjuk elõ a C1 potenciát, 1

órán keresztül, 3 lépésben (a Thuja esetében ismert

volt). Az elsõ lépésben az alapanyagot a laktóz mennyi-

ségének 1/3-ával trituráljuk, mégpedig dörzsölés 6 per-

cig, lekaparás 4 percig, majd ezt megismételjük – ez

összesen 20 percig tart, majd ezt a lépést ismételjük

meg még két alkalommal, mindig a laktóz további egy-

harmadát hozzáadva a dörzsölményhez. Minden lépés

után lehet jegyzetelni. Így összesen egy óra alatt, három

lépésben készül el az anyag C1 potenciája.

Leírás, rajz – minden egyes triturációs lépés végén

lehet jegyzetelni, csendben, egyénileg, majd mindenki

elkészít egy rajzot egyedül.

Megosztás – mindenki felolvassa a lejegyzetelt érze-

teket, érzéseket, megmutatja a rajzát, megosztják az él-

ményeiket, amit a két provingvezetõ jegyzetel, ezután

az egyéni rajzokból a csoport összeállít egy közös rajzot,

egy közös alkotást, amirõl fotó készül.

Tanulságok

Az oktatói tréning és az E tanfolyam egyik csoportja

magnézium szulfurikumot triturált, mégpedig úgy,

hogy nem ismerték, mi az alapanyag. Az E tanfolyam

másik csoportja Thuját triturált, és értelemszerûen õk

látták, érezték, fogták a tuja leveleit, és így indultak a

triturációval. Megdöbbentõ élmény volt, hogy a két,

magnézium szulfurikumot trituráló csoportban hasonló

rajzok születtek. Meg kellett értenünk azt is, hogy ma-

gához a trituráció folyamatához is kialakul egyfajta vi-

szonyulás. Különös vagy természetes, de a két külön-

bözõ anyagot trituráló résztvevõknek más és más volt a

viszonyuk a fizikai folyamathoz is. A tünetek leírását

egy részletesebb cikkben szeretnénk majd ismertetni.

A trituráció kipróbálása, a provingon való részvétel,

annak a tudatos átélése, hogy egy homeopátiás szer elõ-

állításának elsõ lépését végezzük, meghatározó élmény.

Több olyan homeopátiás iskola is létezik, ahol homeo-

patává csak az válhat, aki részt vett provingon. Ennek

oka van. A triturációs proving során érzékenyebbé vá-

lunk magunkkal szemben, a triturációval szemben, és

ezáltal a beteggel szemben is.

Ajánlott irodalom:

Hahnemann, Samuel: ORGANON 6. kiadás, Magyar Home-

opata Orvosi Egyesület, Budapest, 2005; IX. fejezet A home-

opátiás gyógyszerek készítése (különösen a 270. §!)

Hogeland, Anneke and Schriebman, Judy: The Trituration

Handbook – into the heart of homeopathy, Homeopathy

West, El Cerrito California, 2008

DR. GÁBOR FRUZSINA PhD.

szakgyógyszerész, homeopata

email: fruzsina@maghaz1.hu
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Miért fognak eltûnni a homeopátiás gyógyszerek a

patikákból?

Jörg Haberstock (Németország) fenyegetõ képet festett

a homeopátiás gyógyszerek jövõjérõl. A gyógyszerek

egy része a kiindulási anyag hiánya miatt (meglepõ mó-

don például a Petroleum, amely többé már nem fakad

fel a földbõl), más része pedig az egyre növekvõ költ-

ségek (dokumentáció, engedélyeztetés) miatt fog hama-

rosan eltûnni a patikákból, ha nem teszünk valamit.

Hollandia épp most zárta be az egyetlen homeopátiás

gyógyszergyárát. Egy évre való készletet halmozott még

fel, s ezt követõen csak Németországból fognak gyógy-

szert importálni. Az a groteszk helyzet, hogy minél ke-

vesebb féle gyógyszert gyárt egy homeopátiás gyógy-

szergyár, annál nagyobb a profitja. Mit tehetünk ennek

elkerülésére? Sajnos akár tetszik, akár nem, a homeopa-

táknak maguknak kell gondoskodniuk legfontosabb esz-

közük, a gyógyszerek elõállításának finanszírozásáról.

Le kell szokni az osztogatásról és összefogva a patiku-

sokkal, készleteket kell létrehozni a gyógyszertárakban.

Akinek pedig van lehetõsége, szerezzen és invesztáljon

pénzt homeopátiás gyógyszerprojektekbe. Erre nekünk

is van lehetõségünk részvényvásárlás formájában, egy

most induló új cég támogatására, melyet gyógyszeralap-

anyag-bázis létrehozása céljából alapítottak.

Jelenleg Németországban az eladott gyógyszerek ér-

tékét tekintve 1 %-ban (darabszám tekintetében 3%-

ban) homeopátiás gyógyszerek, Európában pedig a

homeopátiás gyógyszerek értékben az OTC-piac 7%-át

képezik. Az eladott homeopátiás gyógyszerek 34%-át

homeopata orvos receptjére váltják ki, míg 66%-át ön-

gyógyításra használják. Mivel az öngyógyítók legin-

kább alacsony potenciákat használnak, így a gyógy-

szergyárak is ezt a gyógyszercsoportot bõvítik legin-

kább.

A homeopátiás gyógyszerek európai szabályozása a

német szabályozás alapján történt, amelynek leglénye-

gesebb elemei a következõk:

· a homeopátiás készítmények gyógyszernek minõ-

sülnek

· a homeopátia gyógyszerkönyvi szabályai szerint kell

elkészíteni és regisztrálni a gyógyszereket (egysze-

rûsített regisztráció); ez érvényes az antropozófiás és

fitoterápiás készítményekre is

· a homeopátia törvényei szerint alkalmazzák, ezért

nem szükséges indikáció és klinikai vizsgálat a ha-

tékonyság bizonyítására

· egy EU országban történt regisztráció az egész EU-

ra érvényes

Németországban érvényes az úgymond 1000-es sza-

bály, ami kimondja, hogy amennyiben egy bizonyos po-

tenciájú szerbõl 1000 db-nál kevesebbet gyártanak, a

készítmény mentesül a regisztráció alól. Ez a törvény

különösen kedvezõ a kis mennyiségben gyártott home-

opátiás szerek költségkímélõ elõállítása szempontjából.

Jó lenne, ha az EU is átvenné ezt a szabályozást. A ho-

meopátiás gyógyszerek biztonságosságára az EU-ban

„zéró tolerancia” és a „zéró veszélyesség” érvényes, az-

az 100%-osan veszélytelennek kell lenniük.

Igen érdekes információkat tudtunk meg a gyógy-

szerkönyvek különbözõségérõl, pl. a Hekla lava gyógy-

szer a német gyógyszerkönyv szerint több fluoridot tar-

talmazó lávahamuból készül, mint a francia gyógyszer-

könyv szerint elõállított gyógyszer, ami a hatás tekinte-

tében jelentõs eltérést okoz, ugyanígy jelentõs a különb-
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Ö S S Z E F O G L A L Ó

Az ECH (Európai Homeopátiás Bizottság) gyûlése igazán jó

benyomást keltett Franciaországról és a homeopátia

helyzetérõl! Sal Péter beszámolója a 2011. november 3-5.

között Marseille-ben megtartott albizottsági ülésekrõl.

JELENTÉS MARSEILLE-BÕL

Sal Péter
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ség a Chelidonium maius gyógyszer esetében is. Vagyis

egy adott gyógyszerfelírás nem ugyanazt a gyógyszert

jelenti, hanem függ attól, hogy francia vagy német

gyógyszerkönyv alapján készült-e.

Dr. Michael Wassenhoven (Belgium) a gyógyszerek

újradokumentálásának folyamatáról számolt be: 2990

gyógyszer közül 790-nek jó a dokumentációja (26,5%),

441 gyógyszerrõl (17,3%) elegendõ információ áll ren-

delkezésre, 134 gyógyszer dokumentálása pedig folya-

matban van. A jövõben 2546 fontos gyógyszer (24,6%)

dokumentálása az ECH tudományos bizottság kiemelt

feladata lesz.

EU minõségbiztosítás a homeopátiás szervezetekben és a

praxisokban

Már második alkalommal volt szó az integratív orvosi

ágak standardizálásának (CEN) kérdésérõl; ez alkalom-

mal már az egyes tagországok véleményét hallhattuk.

Ez a minõségbiztosítás még nem a praxisokra vonatko-

zik, hanem az egyes tagszervezetekre. A praxisok minõ-

ségbiztosításához az egyes tagszervezetektõl függõ,

saját minõségi standardokra lesz majd szükség. Auszt-

ria ellene szavazott (Magyarországhoz, az Egyesült Ki-

rálysághoz, Németországhoz és Szlovéniához hason-

lóan), mert az osztrák kórházak nem szereztek pozitív

tapasztalatot a standardizálásról. Franciaország, Olasz-

ország és Bulgária támogatta ezt a folyamatot azzal a

feltétellel, hogy az ECH nem igényel többlet tagdíjat az

elindításhoz.

Kihívások a homeopátiás gyógymód európai képviselõi

számára

Az Egyesült Királyságban sok problémát okoz a homeo-

patáknak a nemrég felállított Hirdetésügyi Hivatal,

amelynek feladata a weboldalak, prospektusok, plaká-

tok vizsgálata tudományos szempontból. A homeopaták

hirdetései nem tartalmazhatnak semmiféle ígéretet,

ajánlást arra, hogy bármit is gyógyítani lennének képe-

sek, különben súlyos pereknek nézhetnek elébe. A brit

homeopata szervezetek (laikus és orvosi) közös média

ügynökséget üzemeltetnek, minden médiafelkérésnek

ide kell befutnia, ahol eldöntik, ki legyen az illetékes

válaszoló. A legtöbbször visszautasítják azokat a felké-

réseket, amelyek nem élõ adásban jelennek meg.

Svájcban, ahol a homeopátia az állami egészségügy

része lett, minden komplementer ágnak, így a homeo-

pátiának is vizsgálattal kell válaszolnia az alábbi három

kérdésre:

1. A homeopátia csak kiegészítõ gyógymód, vagy

helyettesíteni képes a hagyományos orvoslást?

2. Mely páciensek választják a homeopátiát?

3. Hogyan mérhetõ a homeopátia hatékonysága?

Belgiumban az Egészségügyi Tudományok Központja

(az egészségügyi miniszter tanácsadó grémiuma) ké-

szített tanulmányt a homeopátiáról, amely csak a 2000

utáni RCT-ket (randomizált, kontrollált klinikai vizs-

gálatok) vette figyelembe és meglehetõsen negatív volt

a homeopátiára nézve. Ennek ellenére a szakmai kollé-

gium, amelynek tagjai az egyetemek képviselõibõl és az

összes komplementer szervezet képviselõibõl állnak,

úgy foglalt állást, hogy a homeopátia a medicina részét

képezi. Elhatározták egy olyan vizsgálat elvégzését,

100 háziorvos bevonásával, amely más módon közelíti

meg a homeopátia értékelését, mint a randomizált,

kontrollált vizsgálatok.

Leon Scheepers (Belgium) a provingokról beszélt,

melyet „sajátélmény próbának” nevezett, nem véletle-

nül. Rendkívül megnehezíti, majdnem lehetetlenné te-

szi a provingok elvégzését az az elképzelés, miszerint a

provingok a gyógyszervizsgálat I. fázisának felelnek

meg, ezért a furcsa elnevezés. Belgiumban, ahol volt rá

keret, 2 éves elõkészületre volt szükség egy-egy pro-

ving elvégzéséhez. Nagy kihívás biztosítót találni a pro-

verek számára; volt is rá szükség, ugyanis volt olyan

prover, aki 10 napig tartó, igen heves tüneteket élt át.

Fontos lenne, hogy minden homeopata részt vegyen

legalább egy provingban („tápláljuk is azt a tehenet,

vagyis a homeopátiát, amelyet csak fejünk, fejünk…”).

A nem orvos homeopaták (pl. Jeremy Sherr) tették az

utóbbi idõkben a legnagyobb lépéseket a provingok te-

rén. Mikor kerülnek sorra az orvos homeopaták? Leszö-

gezte, hogy a valódi proving az ún. hahnemanni prov-

ing.
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Megemlékezés Patricia Le Roux-ról
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Hogyan tegyük vonzóvá a homeopátiát az orvosok

számára?

Svájban az egyetemeken kötelezõ néhány órában a

homeopátia oktatása és a vizsgákon is szerepel. A me-

dikus szervezetekkel jó kapcsolatot ápolnak, külön ok-

tatásért cserébe a medikus szervezetek éves kong-

resszusán mindig tartanak homeopátiás szekciót is.

A németeknél vetítettek egy több részes filmet a

homeopátiáról, igen pozitív kicsengéssel, jó lenne, ha

lehetõség nyílna levetíteni egy magyar TV csatornán.

Angliában és Hollandiában a komplementer ágak

összefogtak és 5 napos közös tanfolyamot szerveztek a

háziorvosok számára, ebbõl fél nap szólt homeopátiáról.

A kongresszus alaphangulatát meghatározta, hogy

a fõ szervezõje és az ECH jövendõbeli elnöke, Pat-

ricia Le Roux október 17-én Párizsban tragikus bal-

eset áldozata lett. Igazi európai családból szárma-

zott: skót anya, francia édesapa, olasz nagymama

hatásaként sok nyelvet beszélt (francia, angol,

olasz és német). Gyermekgyógyászként az

onkológiai gyermekgyógyászati ambulancia veze-

tõje volt a Hôpital de la Timone-ban, Marseille-

ben, emellett az ECH titkáraként is elévülhetetlen

érdemeket szerzett a homeopátiás közösségben. A

francia homeopátiás szervezetekben õ volt az a ka-

pocs, aki lehetõvé tette azt, hogy a francia homeo-

pátiás iskolák közös curriculumot hozzanak létre.

Homeopátiás oktatóként meghívták elõadni szerte

a világban, könyveit (23) angolra és németre is for-

dították (A pillangók, Aktinidák, Fémek a homeo-

pátiában, Savak a homeopátiában). Írt könyvet a

páciensek számára is „Homeo és Júlia” címmel.

De nemcsak orvos és homeopata volt, hanem nagy

zenei tehetség és kórusvezetõ is (Massalia Con-

sort). Fuvolatudását kamarazenekarban csillogtatta

meg. A kongresszus alatt hárfa-fuvola kamaraestet

tervezett, amely sajnos már csak nélküle hangoz-

hatott el. Kollégái szerint egyszerû, méltóságteljes

és empatikus volt, nemcsak a professzionális kö-

zegben, hanem családjában, négy gyermeke kö-

rében is. Halálával nagy veszteség érte a homeopá-

tiás közösséget.

DR. SAL PÉTER

e-mail: saldoktor@gmail.com
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Az EUROCAM, a CAM-ot alkalmazó orvosokat, szak-

embereket és pácienseket összefogó szövetség, célja,

hogy népszerûsítse a CAM jótékony közegészségügyi

hatásait. Mivel az európaiak egyre nagyobb számban

veszik igénybe ezen gyógymódokat, az Európai Bi-

zottság Kutatási és Innovációs Fõigazgatósága elindí-

totta a CAMbrella projektet, amelynek keretében

ütemterv készül az Európa egészségügyi igényeinek

megfelelõ CAM gyógymódok jövõbeni kutatásához.

EU Parlamenti ülés a CAM és az egészségmegõrzés

kutatásával kapcsolatban

Októberben az EU egészségügyi bizottsága és a fenti

értékek iránt elkötelezett EU parlamenti képviselõk

közös tanácskozására került sor (reményeink szerint

elõbb-utóbb magyar képviselõ is csatlakozik az 1-2 éve

megalakult csoporthoz). A  „Horizon 2020”-nak (a

2013–2020 közti FP8 keretprogram), a CAM rendkívül

fontos innovációs tényezõje, mivel hozzájárul a gaz-

daságilag is fenntartható egészségügyi rendszer meg-

valósításához. A képviselõk hangsúlyozták az Európai

Parlament felelõsségét a CAM kutatások napirendre

tûzésében és a kívánatos anyagi források hozzáren-

delésében. Összehasonlításképpen: az FP7-ben a két

CAM kutatásra (egyik a CAMbrella) 5 millió Euró ju-

tott, míg az USA-ban csak 2011-ben 128 millió Dollárt

fordítottak CAM kutatásokra.

Metaanalízis támasztja alá a homeopátia hatékony-

ságát fibromyalgiában és krónikus fáradtság szindró-

mában

A neves Journal of Clinical Psychiatry idei számában

közli egy amerikai kutatócsoport igen szigorú feltéte-

leket támasztó vizsgálatát. 25 olyan, pszichiátriai

kórképekben folytatott homeopátiás, placebo kontrollos,

RCT vizsgálatot tekintettek át, melyeket a világ legne-

vesebb adatbázisaiból merítettek. A homeopátia a funk-

cionális szomatikus tüneteket mutató betegeknél bizo-

nyult a leghatékonyabbnak  alacsony placebo válasz

mellett.

Egy másik, alvászavarban szenvedõk körében végzett

vizsgálatban poliszomnográfián objektíve is mérhetõ

volt a Coffea C30 és a Nux vomica C30 homeopátiás

altató hatása.

Svéd bíróság határozata: „Az orvosok ajánlhatják a

homeopátiát”

Egészen mostanáig a svéd egészségügyi hatóságok

nem fogadták be a homeopátiát a hivatalos kezelési mó-

dok közé, ezért a svéd orvosok számára tilos volt nyíltan

homeopátiás gyógyszereket ajánlani. A svéd legfelsõbb

bírói határozat a homeopátia javára változtatta meg az

eddigi rendelkezéseket.

Összeállította: dr. Katona Edit

e-mail: katona.edit7@chello.hu

AZ EU-EGÉSZSÉG HÍRLEVELÉBEN REFLEKTORFÉNYBE KERÜLT 
A KIEGÉSZÍTÓ ÉS ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT (CAM)

Katona Edit

Ö S S Z E F O G L A L Ó

A Health-EU Newsletter (magyar nyelvû oldala a http://

ec.europa.eu/health-eu/newsletter_hu.htm) az EU köz-

egészségügyi portáljának kéthetente megjelenõ hírlevele.

Szeptemberi számának címoldalán a Beköszöntõt Dr. Ton

Nicolai állította össze, akit nemcsak az ECH elnökeként is-

merhetünk, hanem a CAMDOC, a CAM gyógymódokkal

foglalkozó európai orvosok szervezetének szövetségét is

képviseli. A Hírlevél jelen témájának apropóját az adja,

hogy a CAM egyre nagyobb népszerûségnek örvend Eu-

rópában: a lakosság 65%-a számolt be arról, hogy igénybe

vette már az orvoslás e formáját.
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A Homoepathic Links tematikus számban (a 2010/4-es

és folytatásaként a 2011/1-es kiadványban) foglalkozik

a rovarokkal és homeopátiás alkalmazásukkal.

A rovarok a földi bioszférában betöltött fontos szere-

pükhöz és hatalmas fajgazdagságukhoz, egyedszámuk-

hoz viszonyítva a homeopátiában napjainkban viszony-

lag csekély szerephez jutnak. Körülbelül 90 rovarszer

áll jelenleg rendelkezésre, amelyek közül számos

gyógyszert csak a közelmúltban vezettek be a Materia

Medicákba. A Links-ben megjelent cikkek többféle

szempontból is foglalkoznak a várhatóan egyre növekvõ

jelentõségû rovarszerekkel.

Jörg Wichmann a rovarok általános sajátosságait, a

rovarokhoz kapcsoló archetipikus képzeteket elemzi. A

robotszerû, minden egyéniséget és érzelemkifejezést

nélkülözõ megjelenésük miatt a rovarok többnyire el-

lenséges, idegen lények benyomását kelthetik ben-

nünk. Wichmann szerint Michael Jackson az az emberi

figura, aki megjelenésével, mozgásával, folyamatos áta-

lakulásával tökéletesen megtestesítette a rovarok cso-

portsajátságait. Wichmann cikkében 43 újonnan vizs-

gált rovarszer provingjának forrását, hozzáférését is közli.

Jenni Tree cikkében a rovarok által használt kémiai

anyagok, az ecetsav, a kantaridin, a hangyasav és a

benzokinon homeopátiás hatásáról olvashatunk. A cikk

összefoglalja továbbá a rovarszerek általános jellemzõit,

és kilenc csoportba sorolva a szereket (bogarak, csó-

tányok-sáskák, legyek-szúnyogok, atkák-lisztmolyok,

méhek-hangyák-darazsak, lepkék-molyok, szitakötõk,

szöcskék, tetvek-bolhák) csoportonkénti jellemzést és

differenciáldiagnózist is ír róluk. A leírásokban rövidke

esetek és provingokból származó idézetek is találhatók,

amelyek élõvé, olvasmányossá teszik az elméleti

anyagot.

Alta Vogel dél-afrikai homeopata 9 rovarszer számí-

tógépes csoportanalízisét végezte el Sankaran módsze-

re szerint. A tanulmány a szerekre közösen jellemzõ

érzetet, aktív és passzív reakciót és kompenzációs

mechanizmust, valamint a miazmatikus hovatartozást

határozta meg. A szerzõ megállapítása szerint a rovar-

szerekre igen jellemzõ klinikai állapotok a gyulladás, a

hólyag és a petefészkek érintettsége, a láz valamint a

szédülés. Ilyen esetekben mindig érdemes fontolóra

venni valamelyik rovarszer használatát is.

A tematikus számban számos provingról is olvasha-

tunk. Todd Rowe a Schistocerca americana (amerikai

sáska) provingjáról ír, míg Peter Fraser a Schistocerca

gregaria (egyiptomi vándorsáska) provingját említi,

közli a teljes proving elérhetõségét, valamint ír a két

sáskából készült szer differenciáldiagnózisáról is. Jere-

my Sherr személyes hangvételû cikket közöl a Calop-

teryx splendens, (sávos szitakötõ) provingjáról. Elmesé-

li, hogy „égi jelek” alapján hogyan választotta ki a pro-

ving tárgyát, és szól arról is, hogy miért vezet kis híján

váláshoz, ha az ember a feleségével együtt végez pro-

vingot. Patricia Le Roux a Bombyx processionaria (bú-

ROVAROK A HOMEOPÁTIÁBAN

A HOMEOPATHIC LINKS CÍMÛ SZAKLAP 2010/4 ÉS 2011/1 TEMATIKUS SZÁMAI ÉS PETER FRASER
„INSECTS, ESCAPING THE EARTH” CÍMÛ KÖNYVE ALAPJÁN

Ö S S Z E F O G L A L Ó

A klasszikus homeopátia vezetõ nemzetközi kiadványa két

számában is foglalkozik a rovarokkal. Nagyon sok hasznos

információt olvashatunk a rovarok világával többféle meg-

közelítésben foglalkozó cikkekben. A rovarok esszenciáját,

közös jellemzõit tartalmazó áttekintõ munkák mellett

konkrét szerek, provingok és esetek segítik a rovarszerek

mélyebb megértését. A téma iránt érdeklõdõknek érdemes

elolvasniuk Peter Fraser „Insects, escaping the earth” címû

könyvét is.
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csús pille) provingját ismerteti, és bemutat három olyan

esetet is, amelyben sikerrel alkalmazták a Bombyxot.

Mindhárom esetben a fõ panasz a herecsavarodás volt.

A Bombyx provingját Didier Grandgeorge végezte 1991-

ben, és szerinte a szer fõ témája az önkasztráció. A pro-

ving óta eltelt idõ tapasztalatai szerint a Bombyx a here-

csavarodás elsõsegélyszere, és emiatt tanácsos is min-

dig készleten tartani. Héléne Renoux a Morpho me-

nealus occidentalis (amazóniai pillangó) provingját is-

merteti.

Külön cikk szól a jól szervezett kolóniákban élõ ro-

varokról, a méhekrõl és a hangyákról Patricia Maher

tollából. Az említett fajokra jellemzõ kiváló szerve-

zettség az író szerint a rovarok azon képességének

köszönhetõ, hogy rendkívüli módon kifinomult lineáris,

algoritmikus problémamegoldásra képesek. A szerzõ

véleménye az, hogy az említett rovarokból készült sze-

rek különösen alkalmasak a degeneratív agybetegsé-

gek, a kommunikációs nehézségek és a memóriazava-

rok kezelésére. A cikkben az Apis regina, a méhkirály-

nõ provingját is megtalálhatjuk.

Részletesen olvashatunk az élõlények legnagyobb

rendjébe tartozó bogarakról, a bogarak közös vonásai-

ról, fõ témájáról és számos bogárról külön-külön is Mar-

ty Begin igen alapos cikkében.

Végül hadd ajánljak néhány esetismertetést is:

Geoff Johnson egy olyan esetet ír le, amelyben elõ-

ször a Musca domesticát (házilegyet), majd pedig a

Lucilia sericatát (a zöldlégy lárváját) használta sikere-

sen. A cikkben a zárójeles megjegyzések segítségével

jól követhetjük a szerzõ gondolatmenetét, a szerválasz-

táshoz vezetõ útját. Olvashatunk továbbá egy Blatta

orientalis (közönséges csótány) esetet Savitri Clarke-tól,

és egy Formica rufa (hangya) esetet Richard Pitt-tõl.

Ghansyam Kalathia pedig két olyan esetet közöl,

amelyben az érzet módszerrel történt a szerválasztás, és

amelybõl a hártyásszárnyúak (méhek, hangyák, dara-

zsak) közti differenciáldiagnózishoz, a finomabb, ponto-

sabb szertaláláshoz kaphatunk támpontokat.

Ugyancsak a rovarok világát mutatja be Peter Fraser:

Insects, escaping the earth („Rovarok, elhagyva a talaj

kötöttségét”) címû, a Winter Press (West Wickham) ki-

adónál 2008.-ban megjelent könyve.

Ez a könyv a szerzõ birodalmakról szóló sorozatának

elsõ darabja. A kötet központi témája az a dinamikus

folyamat, amelynek során a rovarok egyedfejlõdésük

során elhagyják földhöz kötött létüket és a levegõbe

emelkedve áttekintést nyernek az alattuk fekvõ világról.

A könyv egy rövid bevezetõ után 25 különbözõ

rovarszert elemez. A bevezetõben Fraser megkülönböz-

teti az un. háttér-tüneteket (background symptoms),

amelyek a páciens miazmatikus és birodalmak szerinti

elhelyezkedését tükrözik, és az un. elõtér-tüneteket

(foreground symptoms), amelyek a páciens egyéni sajá-

tosságait hordozzák, és elvezethetik a homeopatát a

megfelelõ szer kiválasztásához. A két tünetcsoportot

megkülönböztetve elõször a rovarszerek általános sajá-

tosságait tárgyalja, majd pedig az egyes rovarokból

készült szerek jellemzõit, különös tekintettel a föld és

ég közötti átmenetben tapasztalható sajátosságokra.

Ezek között vannak már jól ismert szerek (pl. Apis, Can-

tharis) és vannak egészen új, a közelmúltban felfedezett

gyógyszerek is (pl. Schistocerca gregaria).

Összeállította: dr. Herczeg Márta

e-mail: drherczegmarta@gmail.com

A Homoeopathic Links rovarokkal foglalkozó számai, il-

letve egyes cikkei megrendelhetõek a kiadó honlapján

(www.thieme.com), valamint az Egyesület irodájában is

megtekinthetõek.
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Evolúció és civilizáció

A Föld, mint ökoszisztéma fejlõdését az evolúciós kul-

túra kellene, hogy meghatározza. A túlélésbõl, változás-

ból eredõ tapasztalati javulás folyamata. Ez az élõvilág-

ban így is mûködik, az emberiség esetében azonban a

civilizáció, ez a kultúra, -izmusok és hatalmi rendszerek

által mutált környezet torzítja az evolúciós fejlõdés ter-

mészetes folyamatát, és okoz családokra, országokra,

népcsoportokra jellemzõ testi-lelki betegségeket.

Genomok felett –az epigenetika születése

Az a tény, hogy az ember genetikai anyaga a DNS nuk-

leotidjaiban elõre determinált, a random mutációkon és

a lassú evolúciós adaptáción kívül megváltoztathatat-

lan, megdõl az új tudománynak számító epigenetika,

vagy a mentális traumák öröklõdését vizsgáló pszicho-

genetika vizsgálatai szerint. Az epigenetika többek kö-

zött azt tárgyalja, hogyan változtatja meg az intenzív

környezeti hatás DNS-ünket, és ezt a megváltozott in-

formációt hogyan örökítjük utódainknak tovább. Ami

újszerû, hogy ez a gyors evolúciós változásnak is nevez-

hetõ folyamat sokkal kevesebb idõt igényel, mint azt az

evolúciós elméletekben eddig feltételezték. Az 1980-as

években Dr. Lars Olov Bygren kezdte el vizsgálni Svéd-

ország északi részén, ahol egy-egy bõséges esztendõt

több éhségben eltöltött követett a zord idõjárás miatt, az

éhezés-túlevés hatásait az egymást követõ nemzedékek

életkilátásaira.

Közben a Lancet is közölt egy másik, független tanul-

mányt arról, hogy az éhezõ anya méhében fejlõdõ

magzatok milyen betegségekre lesznek fogékonyak

késõbb. (The Lancet, 362, 2 May 1998)

Bygren továbbgondolta az elméletet. Az õ tézise, hogy

a szülõk életében bekövetkezett traumák már a foganta-

tás elõtt hatással vannak a jövendõ nemzedékre, az örö-

kítõanyag változásain keresztül. Kimutatta, hogy a túl-

evés idején fogant gyermekek utódai, és azok gyerme-

kei is rövidebb életûek, mint az éhezés alatt fogantak.

A DNS-en belüli részt, mely a változásért felelõs, el-

helyezkedése miatt epigenomnak (genom felettinek)

nevezték el. Ezek nem maguk a nukleotidok, a DNS

lánc alapelemei, hanem a génexpressziót szabályozó

anyagok. Egyszerûen összefoglalva, ezek az anyagok

mondják meg a géneknek, mikor kapcsoljanak ki-be, és

mennyire intenzíven mûködjenek. Az intenzív környe-

zeti hatások ezeket az epigenetikai markereket változ-

tatják, és azok megváltozott formában öröklõdnek

tovább.

Hogyan befolyásolja a környezet ezt a folyamatot?

Ma már tudjuk, hogy a mód, ahogy a minket körülvevõ

világot befogadjuk, hatással van ránk.  Így a generációs

traumák a családnál jóval tágabb szinten értelmezhe-

tõk. A külsõ, társadalmi, szociálpszichológiai környezet

erõsen hat egy család belsõ szerkezetére. Amikor sûrû-

södnek a méltatlan helyzetek, a család szétesik, az élet

szeretetének megélési lehetõsége csökken, az immun-

válaszok megváltoznak, és betegségek alakulnak ki.

Utóbbiakat kultúrákhoz kötött szindrómáknak is nevez-

hetjük. A magzati korban, amikor az ember nem tesz
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GENERÁCIÓS PROBLÉMÁK – GENERÁCIÓS SZEREK 
A PSZICHOGENETIKUS SZEMÉVEL

Forrás: F. Galló Béla pszichogenetikus írásai

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Régi igazság, de minden terápia elsõ kérdései között szere-

pel a következõ: „milyen pszichés problémák, betegségek

fordultak elõ a családban”? A pszichogenetika és a mentál-

genetika kutatásai a lelki traumák öröklõdésének folya-

matát követi. A traumák kezelésében pedig a homeopátiá-

nak is nagy szerepe van.
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semmit tudatosan, a teljes világ hatással van szerveze-

tére, meghatározza leendõ karakterét, betegségekre va-

ló hajlamát. A lelki traumák a fentiekhez hasonlóan, a

DNS-en található úgynevezett pszichogén fehérjéken

keresztül öröklõdnek. A pszichogenetika és a mentál-

genetika kutatásai a lelki traumák öröklõdésének folya-

matát követi. A mentálgenetika fogalma az életút alatt

szerzett saját traumákat jelöli, a pszichogenetika a csa-

ládból, öröklés útján hozottakat.

Szondi Lipót és a génpszichológia

A pszichogenetika fogalma nem új. A múlt század köze-

pén élt magyar származású svájci pszichológus, Szondi

Lipót vezette be a sorsanalízis fogalmát és módszerét, és

használta a génpszichológia megnevezést munkáiban.

Annak idején õsünk az adott eseményt, mivel túl nagy

intenzitású, idejû volt, vagy mert egyszerûen nem tudta

kezelni, feldolgozni, traumaként örökítette tovább. A

génekben elraktározott pszichogenetikai információ kü-

lönbözõ ingerek hatására aktiválódhat az élet során. Az

ún. Szondi-teszt lehetõvé teszi, hogy feltérképezzük az

egyén öröklött ösztöneit, tehát a fõ pszichogenetikai

irányt, és az egyes betegségekre való öröklött hajlamot.

Ezt kiegészíti egy részletes családi traumatérkép készí-

tése. A krízispontok meghatározása, a család történeté-

nek megismerése, és a jellemzõ válaszreakciók (agresz-

szivitás, elkerülés, alkalmazkodás, stb.) azonosítása. A

két vizsgálat egybevetése után a terapeuta feladata,

hogy eldöntse, milyen hívójelre, ingerre aktiválódik az

adott válasz a szervezetben, és milyen reakciót idéz elõ.

Amikor minden információ rendelkezésre áll, a követ-

kezõ feladat az egyes traumaminták „szelídítése”. Ez a

folyamat egyrészt klasszikus pszichoterápiai eszközök-

kel, másrészt homeopátiás szerekkel történik.

Hogyan használható a homeopátia generációs problémák

kezelésére?

A pszichogenetikai térkép traumaminták és testi válasz-

reakciók szerint típusokba sorolja a vizsgált személye-

ket. Ez nagyon közel áll a homeopátiában használt al-

katok fogalmához.

Például a STAPHYSAGRIA nagyon hasznos lehet egy

olyan család kezelésénél, ahol a család elveszítette

vagyonát, esetleg erõszak érte az egyik nõt, és késõbb

méltóságán aluli, képesítésének nem megfelelõ munkát

kellett végeznie. Az olyan családnál, ahol nagy volt a

hirtelen és erõszakos háborús veszteség, (deportálás,

hadifogság) az uralkodó érzés a félelem és düh keve-

réke. A homeopátiás szerek közül ennek a STRAMMO-

NIUM mentális képe felel meg a legjobban. Az ötvenes

évek állandó árnyékfélelme az ARNICA. A fekete autó.

Félelem a megfoghatatlantól, az irreálistól. A hetvenes

évek társadalmi környezete a kiégettség, ingerszegény-

ség, reménytelenség volt sokak számára. Ez a VERA-

TRUM ALBUM.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a családi konfliktu-

sokban szerepet játszhatnak a biogenetikai öröklés sza-

bályai is. Egy anya-gyermek kapcsolatban pl. megma-

gyarázhatatlan szerepet kaphat az agresszió, bármeny-

nyire nem tudatos ez az anya részérõl. A család elemzé-

sénél eljuthatunk odáig, hogy a lányunoka arra a nagy-

mamára hasonlít akár külsõ, akár magatartás-jegyei-

ben, akivel az anyának súlyos konfliktusa volt gyermek-

korában. Megfogadta, hogy õ egész másképp neveli a

gyermekeit, mégis a biológiai jegyek hívójelként éb-

resztik fel benne az agressziót. Ha ez a tény tudatosul,

könnyebb ellene tenni.

A kezelés akkor igazán sikeres, ha a biogenetikai és

pszichogenetikai öröklõdési szabályait szem elõtt tartva

választunk szert és terápiát.

F. Galló Béla pszichogenetikus írásaiból összeállította

www.boiron.hu
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