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Ismerkedés a klasszikus homeopátiával
Mi a homeopátia?
A homeopátia az európai újkori gondolkodásban kifejlesztett és a
hasonlóság természeti törvényén alapuló tudományos gyógyszerelési rendszer.
Gyógyszerek előállítására, kiválasztására és adagolására vonatkozó szigorú szabályok összessége.
A home opátia irányzatai – a szerválasztás módszerei alapján:
1. Klasszikus homeopátia (lásd lejjebb)
2. Klinikai (más helyeken pluralista): a szerválasztás klinikai
diagnózisokon alapul (pl. mandulagyulladás) és egyszerre egy vagy
több, akár 8-10-féle monokészítményt is ad egy betegnek.
3. Organotróp és komplex: szövetek és szöveti elváltozások
(pl. csontszerek) a szerválasztás alapjai, illetve olyan gyári
készítményekről van szó, amelyekben egyszerre 4–8–10-féle
homeopátiás monokészítmény keveréke található, és
fantázianeveken szerepelnek (pl. Luffeel) szintén klinikai indikáció
alapján.
Mi a klasszikus homeopátia?
A klasszikus homeopátia két legalapvetőbb sajátossága, hogy
MINDIG az egész szervezetet veszi figyelembe (akkor is, amikor
sérülésre Arnicát ad – de tudja, hogy ez „csak” lokális indikáció, amelyet később vagy szükség szerint a szervezet egészének a kezelése kell
hogy kövessen), ez a totalitás elve.
Akut betegségben az akut totalitást, krónikus betegségben a krónikus
totalitást tekintjük a kezelés alapjának. (Ezek magyarázatát lásd később, az
„Esetfelvétel” fejezetben.)
LEHETŐSÉG SZERINT egyszerre csak egyféle monokészítményt kap a beteg, s erre várjuk a szervezet válaszát.
Három alaptörvénye van:
1. A hasonlósági szabály
2. Az egészségeseken végzett gyógyszervizsgálatok (proving)
3. A potenciálás, illetve a minimális dózis elve
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A klasszikus homeopátia további alapelvei
– Hahnemann és követőinek tevékenysége a munkánk alapja
– Individualizálás: a lényeges, sajátságos, feltűnő tünetek kiválasztása
– A gyógyulás alapelvei: a Hering-féle szabály, elnyomások, egyoldalú
betegségek…
– Krónikus betegségek gyógyítása a miazmatan figyelembevételével

A klasszikus homeopátia részterületei
1.

Történelem
a) A magyarországi homeopátia történelme
b) A homeopátia világtörténelme
c) Hahnemann élete és életműve
2. Filozófia
a) Organon
b) Egyéb klasszikus források
c) Alaptör vények
d) A krónikus betegségek. Miazmatan
3. Módszertan
a) Esetfelvétel
b) Esetanalízis
c) Gyógyszerelés
i. Szer választás
ii. Potenciaválasztás
iii. Adagolási módszerek
d) Esetkövetés
4. Materia Medica
a) A szerek leírása a fej-láb séma alapján gyógyszer vizsgálati, klinikai, patológiai, szövettani, pszichológiai, népgyógyászati, gyógyszertani, ásvány-, állat- vagy növénytani adatok bevonásával
b) Provingok fajtái, módszertanuk, történelmük
c) A Materia Medica bővítése napjainkban
5. Tünettan
a) A tünet definíciója és felosztásai
b) Organon 153. § értelmezése
c) Modalitások
d) Mitől válik egy tünet homeopátiás tünetté?
e) A tünetek hierarchiája
f) A teljes értékű tünet
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6.

Gyógyszertan
a) Kiindulási anyagok
b) Előállítás, potenciálás
c) Nozódák és szarkódák
d) Minőségbiztosítás, gyógyszerkönyvek
e) Kiszerelések, eltarthatóság, tárolás, speciális követelmények
f) Jogi szabályozás
7. Repertóriumok, repertorizáció
8. Tudomány
a) A homeopátia saját tudományos alapjai
b) Modern tudományokkal való megközelítés
9. Klinikum
a) Akut betegségek
b) Szervrendszerek szerinti betegségek

A „klasszikus” szó eredete, jelentése
Maga a szó a legtöbb szerzőnél a „classis” latin szóra vezethető vissza, ami
a legmagasabb, a polgári osztályt jelölte Servius Tullius római király idejében. Kapcsolatos a szó még emellett a „clarus” jelzővel is, aminek a jelentése: világos, fényes, ragyogó.
Mai értelemben véve művészeti és tudományos területeknek a moderntől való elkülönítésére használjuk (lásd: klasszikus és modern or vostudomány). Azoknak a műveknek, irányzatoknak a megnevezése, amelyek az
ókori görög-római stíluseszményt képvi sel ve területüknek kimagasló
képviselői, értékes és emelkedett tartalmat fejeznek ki tökéletes for mában.
A köznyelvben a klasszikus jelölés szorosan egybekapcsolódik az időtálló,
tartós, korszakokon átívelő dolgok jellemzésével.
Ezek figyelembevételével kijelenthetjük, hogy a klasszikusnak nevezett
homeopátia megfelel a fenti meghatározásnak. Egy olyan teljes egészet jelöl, amelynek, mint fent láthattuk, több évszázados történelme, önálló filozófiája, részletesen kidolgozott elmélete és gyakorlata van. Mindemellett a
részek helyett az egészet vizsgálja, annak a kozmosszal való har móniáját
tekinti elérendő célnak.
Minőségbiztosítási szempontok
A gyógyszerészeti minőségbiztosítás szabályainak megfelelően (GPP =
good pharmacy practice) létrejött a homeopátiában is egy szemléletmód,
amelyet az alábbiaknak megfelelően ismertetek. Ez tulajdonképpen hét
osztály, melynek egyetlenegy lépcsőjét sem szabad kihagyni. Ezek nagy ál-
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talánosságban véve egymásra épülő anyagok és készségek, de sok tudnivalóval (pl. a Materia Medica egyes elemeivel, vagyis a szerek leírásával) már
az első „osztályban” el kell kezdeni ismerkedni.
Szeretném felhívni a figyelmet a homeopátiás iskolák és tanfolyamok
tananyagára, amit ezeknek megfelelően kell összeállítani. A klasszikus homeopátiát – mint láthatjuk – nem lehet pár hetes gyorstalpaló kurzusokon
elsajátítani! Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a klasszikus homeopátia igenis egy tanulható módszer, nem kellenek hozzá különleges veleszületett adottságok vagy földöntúli intuíció. Egyfajta tehetség ahhoz kell,
hogy egy adathalmazból ki tudjuk választani a fontosat és a kevésbé fontosat. Ezt azonban a homeopátiás praktikumok és klinikai gyakorlatok nagyon nagy mértékben segítenek megtanulni.
GHP
GOOD HOMEOPATHIC PRACTICE = Mit kell tudnia a jó homeopatának? („kompetenciák”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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A homeopátia filozófiáját
Az esetfelvétel módszertanát, a betegek megfigyelésének eszközeit
A kapott tünetek értékelését
Ismernie kell a Materia Medicát és a repertorizálást, a repertóriumokat
A potenciaválasztásnak és a szerek adagolásának szabályait
Az eset menedzselését, az esetkövetés alapszabályait
A hosszú távú esetkövetést (Ez egy külön műfaj!)
Mások eseteinek szupervízióját
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A home o pá tia helye a böl cse let ben, a tudo má nyok között,
az orvos tu do mány ban
A filozófia (régi magyar szóval bölcselet) a bölcsesség szeretete. Mindannyian tudjuk és látjuk, hogy a klasszikus homeopátiának van filozófiája,
van az élő szervezetről, annak egészségi és betegségi állapotairól alkotott
összefüggő tanrendszere, mely az elmúlt évszázadok során bizonyos fejlődési fokozatokon áthaladva azért megőrizte eredeti hagyományos gondolati elemeit. Központi témája az életerő, amely a szervezetet áthatva azt
harmonikusan működteti. Betegség esetén az egész rendszer harmóniája
károsodik. Ekkor elég egy immateriális inger, amely jól kiválasztva képes a
harmónia útjára visszavezetni a károsodott életerőt. A filozófiai irányzatok
közül a homeopátia a fenomenológiához áll a legközelebb, mert a jelenségek állnak vizsgálatának középpontjában, melyek ebben az értelemben
sem bővebb magyarázatot, sem oki megközelítést nem igényelnek.
A „tudomány” a definíció szerint olyan rendszerezett tudás, amely egységbe foglalt, alaptörvényekre fektetett tények összessége. Ennek a homeopátia – minden kezdő tanfolyamot végzett homeopata tudja – teljes egészében megfelel.
A tudomány nem egyenlő a ter mészettudománnyal, a tudomány annál
sokkal nagyobb halmaz. Beletartoznak a tradicionális és a modern tudományok is, valamint a ter mészeten kívül az emberi lélekkel, a társadalommal, a gazdaság gal foglalkozó tudományok is.
A mai modern ter mészettudósok ennek ellenére a „tudományosság” kisajátítására törekszenek, miközben a homeopátiás és egyéb tradicionális
tudásokat „áltudománynak” nevezik, s ezzel világosan bizonyítják, hogy
nem a valóság megismerésére törekszenek, hanem „súlyos ideológiai ballaszttal terheltek”.2
A tradicionális tudományok azonban éppúgy részei a tudománynak,
mint a fizika, kémia és társaik. Akkor gondolkodunk helyesen, ha belátjuk,
hogy a régi és a modern tudományok nem egyazon fejlődési vonal egyes
állomásai, hanem két homlokegyenest eltérő tudás- és tudományértelmezés kifejeződései.
A tradicionális tudományok közös jellemzői, hogy a világot rendszerezett, értelmes, har monikus egésznek felfogva ebbe helyezik bele az embert, akinek betegségei mindig a har mónia megbomlásával kapcsolatosak.
Sosem a test a beteg, hanem az ember egésze. A modern or vostudomány
mindig a résszel foglalkozik, kutatásai pedig a részre vonatkoznak, soha2

Buji Ferenc: Harmonia universalis
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sem az egészre. A semmiről már mindent tudnak, míg az egészről szinte
semmit.3
Mégis: az úgynevezett Evidence Based Medicine (EBM) a statisztikát, a
számokat veszi alapul, az evidencia az ő számára az, ha egy bizonyos panasz (nem a beteg!) meg gyógyul. Ne hagyjuk magunkat a szkeptikusok által tőrbe csalni: a definíció szerint evidence based az a módszer, amelyről
rendelkezésre állnak jó minőségű, a hatásosságát bizonyító tanulmányok.
Ennyit és semmi többet nem jelent. A homeopátia igen, megfelel az evidencia követelményeinek.4 A homeopátia tehát evidence based medicine.
Ugyanakkor az egész embert gyógyítva számunkra a legnagyobb evidencia, ha testileg-lelkileg, mellékhatások nélkül meg gyógyul valaki – az akadémiai or vostudomány erre nem fordít semmilyen figyelmet, kizárólag az
egyes testrészek gyógyulása áll a figyelme középpontjában.
Láthatjuk, hogy a homeopátia a tradicionális tudományok kiindulópontjának teljes egészében megfelel. A homeopátia fenn felvázolt alaptétele a
totalitás. A totalitás nem mennyiségi, hanem minőségi fogalom: nem a részek matematikai összegét jelöli, hanem annál sokkal többet. Az élő szer vezet kulcskérdését: az élet mibenlétét semmilyen számokkal jellemezhető
folyamattal nem tudták még leírni. Mindig is azt a véleményt képviseltem,
hogy a kétfajta tudománynak párhuzamosan, egymás mellett kell léteznie.
Bizonyos állapotokra a modern, bizonyos állapotokra pedig a tradicionális
medicina alkalmazandó. Abban bízom, hogy ez a szemléletmód ebben az
egész műben tükröződik és szükségessége ezáltal bizonyítást nyerhet.
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Ezt a gondolatrendszert szándékomban áll egy későbbi írásban részletesen
kifejteni.
Homöopathie in Österreich 2017. 2. szám: Melanie Wölk diplomamunkájának
recenziója

