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megalapozott, biztos tudás és céltudatosság kell hozzá, ha az ember valódi
gyógyulásra törekszik. Ez a beteg, mint látjuk, kitartóan járt a kezelésre
két-három havonként, s ez a mai viszonyok között már igen dicséretes és
értékelendő. Szerek egymásutánjától fog meggyógyulni, amely szereket
mindig az adott tünetkomplexumnak megfelelően választunk ki, ebben az
esetben repertorizálások, organotrópia, impresszió és szignatúratan alapján, a fő testi panasz mellé véve mindig az aktuális egyéb testi vagy lelki tünetet. Alapjában véve egy egészséges páciensről van szó, aki az eltelt két év
alatt beismerte, hogy a konzekvens homeopátiás kezelésre általános egészségi állapota is lényegesen javult, fáradékonysága, lelkiállapota, alvása, közérzete pedig robusztusabbá, ami azt jelenti, hogy bár ki lehet billenteni az
egyensúlyából (mint minden élő szervezetet), de nem mindegy, hogy milyen gyorsan, mennyi lábadozási idő elteltével és milyen hosszú távra regenerálódik. A homeopátia ebben utolérhetetlen, s ebben is vetekszik a többi
tradicionális holisztikus gyógymóddal.
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Mit illusztrál?
• idős emberek hosszú távú esetkövetése,
• daganatos anamnézis esetén a megfontolandó kérdések és a
teendők
„3 hó nap ja di ag noszti zálták a proszta tadagana to mat, PSA 6,5 volt, ta pin tás és biopszia alapján injek ci ós hor monkezelésre állí tottak be. Évek óta gyako ri vi zelés, oly kor nehezí tett ürí tés volt jelen. Körülbelül 20 éve tablettát igény lő cu kor betegségem van. Ma gas vér nyo más ra és olykor ízületekre kell gyógyszere ket
szednem. Lábkörömgombára körülbelül 4 éve tablettákat szed tem, de nem válto zott. Zsír da ga nato kat szedtek le a bő röm alól. 40 éves ko ro mig ci garettáztam.
30 éve so kí zületi gyul la dás zajlott, komplex keze lést kap tam, azóta a lumbá gók, a hátfá já sok néha ki újulnak. 6 éve két köze li ro ko nom is meghalt. Erőn lé tem jó, au tót vezetek, néha dol gozgatok. Alvásom nem jó, de a közér zet, étvágy,
emésztés megfe lelő.”
Idős férfiak prosztatadaganatánál többször volt alkalmunk megfigyelni,
hogy a túlgyógyszerezés, illetve túlkezelés sokkal többet árt, mint használ.
Maga a biopszia is igen-igen kockázatos művelet, de az utána következő
gyógyszeres és egyéb beavatkozások a beteg életét inkább meg rövidítik,
mint meghosszabbítják. Ha olyan terapeuta kezébe kerül a beteg, aki az
egész szer vezetet, sőt az egész életét átlátja, akkor van esély az idős férfi betegeknél is a prosztatadaganat növekedésének megállítására, az egészségi
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állapot fenntartására és ezáltal a har móniában eltöltött életévek meg hosszabbítására.
Ebben az esetben is nagy szükség volt a komplementer terápiás taná csok adására, például János az első konzultációt követően szorgalmasan elkezdett járni Kaqun fürdő kezelésre, a Kaqun vizet is kitartóan issza, minden tanácsot fegyelmezetten betartva.
Minden daganatos betegnél igyekszem összeszedni konkrétan és egyenként megnevezve a daganatkeltő hatású faktorokat, okulásul magának a
betegnek is, és a következő betegeknek is, hogy milyen tényezők összjátéka
az, ami képes arra, hogy rosszindulatú elváltozást indukáljon.
Ebben az esetben a következők voltak a daganatkeltő tényezők: az életkor (az egyik legerősebb rizikófaktor!), a dohányzás, nem a sokízületi gyulladás, hanem a „gyógyítására” kapott destruktív gyógyszerek, a körömgombára kapott destruktív gyógyszerek, a cukorbetegség, a lipomák eltávolítása, az évek óta szedett szintetikus gyógyszerek (köztük a köztudottan
rákkeltő sztatin is) és a lelki traumák. Azt tapasztaljuk, hogy az efféle rizikófaktorok önállóan szinte sohasem képesek daganatot beindítani, hanem
csak együttesen, tehát leg alább 2–4 ehhez hasonlóan masszív rizikófaktor
szükséges a rák beindulásához.
János esetében a homeopátiás kezelést ki kell egészíteni általános or vosi
és életvezetési tanácsokkal, valamint a gyógyszerelésére vonatkozó útmutatásokkal.
TH: Barium carbonicum C30 heti egyszer 5 golyó, valamint Sabal
serrulata C30 heti egyszer 5 golyó. Ez a két szer így együtt jól lefedi a
prosztata- és az idős korral járó egyéb panaszok csokrát amellett, hogy a
Barium-csoport a beteg habitusához is jól illeszkedik. Tehát az esetanalitika módszerei közül kombináljuk a bevált indikációt, az alkati kezelést és a
szervi-organotróp megközelítést.
Gyógyszerei közül elhagyjuk a vízhajtót (ödémája nincsen, a szintetikus
vízhajtók több kárt okoznak, mint hasznot), a sztatint (hasonló okból) és a
gyomorfájásra, valamint ízületi fájdalmakra kapott szereket, mert ezeket
jól lehet homeopátiával kézben tartani.
KV (5 hónap leteltével) Prosztatatapintási lelet rendben, laborleletek
rendben, PSA 0,046-ra lement. Erőnlét teljesen megfelelő, semmi új panasz nem jelentkezett.
TH: Barium carbonicum C200, heti egyszer 5 golyó, Sabal serrulata
C30 heti egyszer 5 golyó.
A potenciát azért emeltük, hogy a jó hatást fokozhassuk, a beteg jól reagált a homeopátiára, általános állapota kifejezetten jó, a daganat biztos,
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hogy nem progrediál, bevetjük a homeopátia egyik nagy fegyverét, a magas potenciák erős hatását.
KV (6 hónap elteltével) A prosztata és a PSA rendben, a többi laborlelet
is megfelelő (hor moninjekciókat kb. 3 havonta kapja). Egyetlen panasza,
hogy izzad éjszaka, hőhullámok jönnek nappal is többször. Ez nagy valószínűség gel a hor moninjekciók mellékhatása. Vérnyomás és vércukor az
eddigi határokon belül van. Közérzete és energiája megfelelő, autót vezet,
dolgozgat, semmi jele a hanyatlásnak.
TH: Barium carbonicum 1M, kéthetente 5 golyó, Sabal C30 marad hetente, szükség esetén ízületre Rhus toxicodendron C12 (szintén bevált indikáció alapján).
A szintetikus szereit tovább redukáljuk, a három vérnyomáscsökkentő
közül egyet fokozatosan csökkentve, részletes tanácsokkal ellátva az esetleges reakciókat illetően.
KV (6 hónap leteltével) Két fő panasza van: a hőhullámok és a rossz alvás. Az urológus elégedett a gyógyulással, egyelőre a hor moninjekcióra
sincs szükség. Erőnléte jó, néha dolgozgat, eljár otthonról. Éjjel kétszer
kell vizelnie, de más panasza ezzel kapcsolatban nincs.
TH: Folytatjuk a Barium 1M-et és a Sabal C30-at. A vérnyomásra ható
szintetikumokat fokozatosan tovább csökkentjük, vérnyomása 140 körüli,
stabil. Vércukor 7–8 között, stabil.
Értékelés
Ennél a betegnél kifejezetten azt szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen
határok közt optimális egy idős ember kezelése. Nem szabad a tökéletes labor- és vérnyomásértékekre törekednünk, meg kell elégedni bizonyos
emelkedett értékekkel, amennyiben a páciens egyensúlyban van. (Mellesleg
a laborértékek egészséges, 20 éves emberekre vannak meghatározva!) Mindig a teljes állapotát kell szem előtt tartanunk, az összes betegségével és
pszichikai, valamint energetikai állapotával egyetemben. Okos tanácsokkal
kell ellátni, biztosítani kell számára a konzultáció lehetőségét, és a családdal is lehetőség szerint kell tartani a kapcsolatot. Ha ezeket betartjuk, az
idősek kezelésében is fogunk sikerélményekhez jutni. Józan átgondolással
emelve vagy változtatva a homeopátiás szereket vagy a potenciákat látjuk,
hogy a magas potenciák rendkívül meggyőző hatékonysága ilyen esetekben is életmeghosszabbító tényező. Ennél nagyobb öröm nem érhet egy
orvost.
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