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Harapást szoreve
A hagyományos, akadémikus orvoslásban még ma
is [obbára csak elérendő
cél, hogy az orvos ne csupán a tünetekre koncentráljon, hanem az okokat
próbálja megkeresnI. Holott legalább kétszáz éve
Ismerünk egy módszert,
amely a szervezet saját
gyógyító mechanizmusait
működésbe hozva képes
visszaállítani az egészséget és a testi-lelki harmóniát. Ha ez így van, miért
nem járunk valamennyien
homeopátiás kezelésre?

11II
A homeopátia lényege a
"hasonlót hasonlóval" elv. A
módszer kidolgozója a német orvos és gyógyszerész,
Samuel Hahnemann, miután kigyógyult a maláriaból, szerette volna megérteni a gyógyulás folyamatát.
Egészségesen megismételte
'a kezelést, s a túladagolt kinin hatására újra lejátszódott benne a betegség teljes
folyamata egészen a győgyulásig. Ebből rájött, hogy
egy gyógyszer, amilyen tüneteket nagy adagban kivált
egy egészséges emberen,
ugyanolyan tünetek gyógyítására lesz alkalmas kis
dózisban egy beteg esetében. Az elv alapján homeopátiás gyógyszerek és a
hozzájuk tartozó tünetegyüttesek sokaságát sikerült leírnia. Ma körülbelül
2500 ilyen növényi, ásványi
és állati eredetű gyógyszert
ismernek el hivatalosan. :
Arra is rájött, hogy egyes
szerek hatása jobb, ha nagy-

mértékben fel van hígítva. A
gyógyszereket hígítással és
összerázással
készítette,
amit potenciálásnak nevezett, és betűkkel jelölt (pl. a
C30 potenciál az 1:100 arányú hígítás harmineszori megismétlését jelenti).
Léteznek olyan potenciájú gyógyszerek, amelyekben az
eredeti szer kémiai
úton már ki sem
mutatható. A homeopátiás gyógyszereknek
nincs
mellékhatásuk, ugyanakkor
sokan épp emiatt kételkednek a homeopátia tudományosságában.
- Magyarországon homeopátíás kezelést. csak orvosok végezhetnek a megfeleló mínösítés megszerzése
után - tájékoztat dr. Szabó
Beata, a Magyar Homeopata
Orvosok Egyesületének elnöke. - Az első lépés mindig

az alapos vizsgálat és az orvosi diagnózis felállítása. A
kezelés ugyanis teljesen személyre szabott. Igyekszünk
az úgynevezett alkati homeopétiás gyógyszert megtalál.
ni, amely a többféle lehetőségbőllegjobban illik a beteghez, mint a
kulcs a zárhoz. Maga a kezelés a körülményektől függően hosszú ideig
eltarthat, és folyamatos orvosi ellenőrzést igényel.
A homeopátía tulajdonképpen niínden olyan betegség esetén ajánlható, 'ahol a
szervezet saját öngyógyitó
mechanizmusainak felerősítése gyógyuláshoz vezethet
- folytatja dr. Szabó Beata. Kivéve tehát az anatómiai eltérésekből fakadó, gs a hiánybetegségeket, valamint
az akkut életveszélyes állapotokat. Kiváló az allergia
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kezelésére, és olyan hosszadalmas, krónikus betegségeknél, mint az asztma, ekcéma, pszoriázis, felső légúti megbetegedések.
- Az embereknek már
kezd elegük lenni abból,
hogy egy halom gyógyszert
felírnak nekik, amelyeknek
a mellékhatásai
esetleg
újabb problémákat szülnek
- véli dr. Pánszky Gyula homeopata orvos. - De nevezzük nevén: ezek a mellékhatások tulajdonképpen toxikus hatások, amik a homeo"Ill

