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PULSATILLA Puls. 
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: A Puls.-t (kökörcsin) állandóan VÁLTOZÓ; HELYÜKET VÁLTOZTATÓ TÜNETEI MIATT 

„szélkakas”-nak nevezik. Hatóterülete az ELME; az EREK; a NYÁLKAHÁRTYÁK; a légzőrendszer és a test egyik oldala. 
Minden tünet a tetőpontján jelentkezik, aztán hirtelen megszűnik. A Puls. megfelelő szer kedves, szelíd, engedékeny 
természetű nők számára, akik könnyen sírnak és siránkoznak. A tünetek az egyik oldalon jelentkeznek, vagy azt az 
oldalt érintik, amelyiken a beteg fekszik. NEM IGÉNYLI A FOLYADÉKOT; BORZONG és NEHEZEN VESZI A LEVEGŐT; 
emésztési vagy menstruációs problémák esetén. BORZONGÁS; égető, nyilalló fájdalmak; amelyek zsibbadással járnak. 
BŐSÉGES; NEM MARÓ, SŰRŰ, SÁRGÁSZÖLD; NYÁLKÁS VÁLADÉKOK. Változó, egymásnak ellentmondó tünetek, 
amelyeken nem lehet eligazodni. Váltakozások. Metasztázisok. Vérzések - passzív; vikariáló vérzések; sötét színű, 
könnyen megalvadó vér. Vénás pangás, visszértágulatok. Nehézkesség. Kaparó, rángató, tépő, fekélyes fájdalmak; 
vándorló fájdalmak. Zsibbadás - részleges zsibbadás; a kéz, a láb stb. zsibbadása, annak a testrésznek a zsibbadása, 
amelyiken a beteg fekszik; a fájdalmas testrészek zsibbadása. A fülfolyás, a menses, a gyermekágyi folyás, az anyatej stb. 
ELNYOMÁSA MIATT kialakuló betegségek. Fagylalt; sertéshús, zsíros étel; tésztafélék; vegyes diéta következményeként 
jelentkező megbetegedések. A páciens fázós, mégis szabad levegőre vágyik. Sápadt, fázós, szőke hajú nők szere. 
Vérszegénység. A beteg kamaszkora óta nem érzi jól magát. A menses kimaradása vagy menstruációs zavarok miatt 
kialakuló chorea. Reggel minél tovább marad az ágyban, annál kevésbé akar felkelni. Nem tud alacsony párnán feküdni. 
A Puls.-gyermek azt akarja, hogy lassan járkáljanak vele. Az egymástól távol eső testrészek tünetei nehézlégzést okoznak. 
A beteg fájdalom közben úgy érzi, hogy megváltoztak a méretei; mintha az egyik testrésze vagy az egész teste megnőtt 
volna. Úgy érzi, mintha bekötözték volna. Flanel vagy gyapjú ruha viszketést és kiütéseket okoz. A Puls. jó szer a 
kanyaró megelőzésére. Kimaradó vagy rendszertelen menses miatt jelentkező epilepszia. A fájdalmas testrészek 
lesoványodása. Az egész testet átjáró lüktetés. 

ROSSZABBODÁS: MELEGTŐL - MELEG LEVEGŐTŐL; MELEG HELYISÉGBEN; amikor meleg ruhát visel; AZ ÁGYBAN. A 
láb átnedvesedésétől. ESTE. PIHENÉSTŐL. A MOZGÁS MEGKEZDÉSEKOR. Amikor az egyik (a bal) oldalon FEKSZIK. 
EVÉSTŐL; jóval evés után; NEHÉZ ÉTELEKTŐL, zsíros ételek, fagylalt, tojás fogyasztása után. KAMASZKORBAN. 
TERHESSÉG ALATT. Menses előtt. Vaskészítményektől. Kinintől. Ha a lábát lógatja. Teától. Vihartól. Naptól. 
Alkonyatkor. 

JAVULÁS: HIDEGTŐL - FRISS, SZABAD LEVEGŐN; hideg étel, ital fogyasztása után. Amikor kitakarózik. Finom mozgástól. 
EGYENES TESTTARTÁSBAN. Folyamatos mozgástól. Egy kiadós sírás után. Váltakozó oldalon. Nyomástól. 
Dörzsölgetéstől. Amikor magas párnán fekszik. 

ELMEÁLLAPOT: SZELÍD, FÉLÉNK, ÉRZELMES ÉS SÍRÓS TERMÉSZETŰ EMBER. Mindennel elégedetlen. Bátortalan. 
Könnyen megsértődik. Nyafogós. Együttérzésre vágyik. Nyűgös, dédelgetést igénylő gyermekek szere. A Puls.-páciens 
betegesen retteg a másik nemtől; a házasságtól; azt gondolja, hogy a szexuális kapcsolat bűnös dolog. Az öröm és a 
fájdalom szélsőséges megnyilvánulási formái. A beteg könnyen elsírja és elneveti magát; étkezés után. Vallási melankólia 
jellemzi. Fél az egyedülléttől, a sötéttől, este a kísértetektől; ezért el akar bújni vagy szaladni. Szeszélyes. Fukar. 
Féltékeny. Nagyon ingerlékeny, érzékeny, úgy érzi, hogy semmibe veszik, vagy fél ettől. Akár igennel, akár nemmel 
válaszol, ingatja a fejét. Úgy gondolja, hogy bizonyos élelmiszerek nem jók az emberi faj számára. A rossz hírektől 
elszomorodik. A menses elnyomása miatt kialakuló mániás állapot. 

FEJ: Fejfájás - szellemi megerőltetéstől; elfojtott szexuális izgatottságtól; emésztési zavaroktól; a fejtetőn kezdődő fejfájás. 
Tarkótáji fájdalom; < köhögéstől. Féloldali, lüktető, szaggató fejfájások; könnyezéssel, az érintett oldalon forró 
könnyekkel. Szédülés; < amikor ül; ha felfelé néz; émelygéstől, gyomor- és menses problémák miatt; menses előtt, alatt 
és után, valamint a menses elnyomása miatt. A fejbőr nagyfokú verejtékezése. Kamaszkorú diáklányoknál jelentkező 
fejfájás. Fejfájás; > szabad levegőn való sétálástól. A páciens nehéznek érzi a fejét, nem tudja tartani, felemelni. 

SZEM: Homályos látás; a beteg úgy érzi, mintha valami eltakarná a szemét, amit szeretne kidörzsölni, kitörölni; < szélben. 
Sűrű, sárga, bőséges, nem fertőző szemváladék. Szemgyulladás; újszülötteknél; gonorrhoea; a menses kimaradása miatt. 
Fistula lachrymalis, amelyből nyomásra genny ürül. Maró könnyek. Kiújuló árpa. Szemhéjgyulladás. Nátha alatt 
kialakuló kötőhártya-gyulladás. Menses előtti látászavarok. Vakság; a látóideg bénulása. Viszkető, égető érzés a 
szemben, amely dörzsölésre készteti a beteget. Kisírt szem. 

FÜL: Fülfájás; < éjszaka. Nagyothallás, mintha a beteg füle bedugult volna; jobban hall autóban; meleg szobában. Fülfolyás 
- gennyes, véres, sűrű, sárga színű, bűzös váladékkal; bőrkiütések után. A külső fül kivörösödése és duzzanata; a beteg 
úgy érzi, mintha valami folyna a füléből. Mumpsz; főként olyan, amely metasztázisokat képez az emlőkre, a herékre. 
Duzzadt fülcimpa. 

ORR: A szaglóérzék elvesztése hurut miatt. Bűzös orrváladék, vagy a beteg bűzt érez az orra előtt. Nátha; orrdugulás; < 
fekvő testhelyzetben vagy zárt térben; > szabad levegőn. Zöld, narancssárga, bűzös, vizeletszagú orrváladék; krónikus, 
nem maró, sárga váladék. A menses elnyomása vagy menses előtt, után jelentkező orrvérzés. 

ARC: Sápadt arc. Nagyfokú könnyezéssel járó neuralgia; < rágás, beszéd közben, vagy ha a beteg hideg, esetleg forró 
dolgot tart a szájában. Berepedezett; hámló; duzzadt ajkak. A beteg állandóan nyalja az ajkát. Az alsó ajak közepén egy 
repedés található. Fiatal lányoknál előforduló akne. 

SZÁJ: Bűzös lehelet. Szájszárazság vagy nyálas száj; a beteg nem kívánja a folyadékot. Húzó jellegű fogfájás; > hidegtől. 
A szájíz - délelőtt kellemetlen; az ízérzék elvesztése nátha esetén; zsíros, véres; édes szájíz; egymással váltakozva. 
Sárgásfehér lepedék a nyelven; a beteg úgy érzi, mintha leforrázta volna azt. Nagy mennyiségű, édes ízű nyál. Miután 
megkóstolta, a páciens otthagyja az ételt. Keserű szájíz, főként kenyér fogyasztásakor. Alig érzi az ételek ízét. Ragacsos, 
vattaszerű nyál. 
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TOROK: Torkán akad az étel. Torokszárazság; nyelési nehézségekkel járó torokfájás. A páciens úgy érzi, mintha egy 
giliszta mozogna a torkában; köhögéskor mintha kéngőz irritálná a torkát. 

GYOMOR: A beteg nem szereti a vizet, a zsíros ételeket; a sertéshúst, a kenyeret, a tejet, a cigarettát, a meleg ételt-italt. A 
savas, vagy a számára nem jól emészthető ételeket kívánja: a frissítőket, a csípős dolgokat, heringet, sajtot. Túl sósnak 
érzi az ételeket. A gyomra nem bírja a hagymát. Hirtelen fellépő undorérzet; < evéstől. Ételízű felböfögés, amelynek íze 
sokáig a szájban marad. Émelygés. Gyomorégés. A beteg nem kívánja a folyadékot, szinte egyetlen panasz esetén sem. A 
páciens kihányja a régebben elfogyasztott ételt. Szemmel is érzékelhető lüktetés a gyomorszájban. Nyilalló 
gyomorfájdalom; < járás közben, vagy ha rosszul lép. A beteg úgy érzi, mintha egy kő nyomná a gyomrát. 
GYOMORRONTÁS; NEHÉZNEK ÉRZI a gyomrát. Cigarettázás közben jelentkező csuklás. A beteg enne valamit, de nem 
tudja, hogy mit. 

HAS: Metsző; lüktető fájdalom a gyomortájon. Fájdalmas, felfúvódott has; hangos haskorgás. A beteg úgy érzi, mintha egy 
kő nyomná a hasát. Zsibbadásérzés. A lágyékba sugárzó fájdalmak. Változó; sosem egyforma, zöld; epés széklet; < éjfél 
után. Napi két-három alkalommal történő normális székletürítés. Kemény, fájdalmas lágyékcsomó. Nem vérző aranyeres 
csomók; < menses idején, fekvő testhelyzetben. Sárgaság esetén előforduló hasmenés, ami melegségérzettel jár. A 
székletürítés után is vérző rectum. Ijedtség okozta hasmenés. 

VIZELETKÉPZŐ RENDSZER: Vizeletürítés - fekvő helyzetben; akaratlan; nevetés, köhögés, tüsszentés közben meginduló 
vizelet; hirtelen támadt zajtól; örömteli meglepetést követően; sokk hatására; a flatus kiengedésekor történő vizeletürítés; 
különösen kislányoknál előforduló enuresis nocturna. Vizeletürítés utáni vérzés. Vizeletürítést követő nyomás vagy görcs 
a húgyhólyagban. A beteg úgy érzi, mintha egy kő lenne a hólyagjában. Csöpög a vizelete, amikor dühös. Amikor a 
páciens a hátán fekszik, vizelési ingere támad. Húgycsőszűkület, aminek következtében a vizelet csöpögve ürül, vagy 
egyszer megindul, másszor leáll. 

FÉRFI NEMI SZERVEK: A bal oldali ondóvezetékben jelentkező égető érzés. Akut prosztatagyulladás; 
prosztatamegnagyobbodás. Heregyulladás - gonorrhoea vagy hideg kövön való üldögélés következtében. Mellékhere-
gyulladás. Lelógó here. Véres magömlés. A gonorrhoea utolsó stádiumában jelentkező sűrű, sárga váladék. 

NŐI NEMI SZERVEK: A menses kimaradása - a láb átnedvesedése; idegkimerültség vagy vérszegénység következtében. A 
beteg úgy érzi magát, mintha menstruálna. Sötét színű, sűrű, TÚL KÉSŐN; fürdés után JELENTKEZŐ; KIS MENNYISÉGŰ 
menses; darabos, változó, kimaradó, rendszertelen; vikariáló; a kamaszkorban KÉSVE JELENTKEZŐ menses. 
Menstruációs zavarok. Hüvelyfolyás - tejszerű, sűrű krémhez hasonló, maró váladékkal, hátfájással és kimerültséggel. 
Gyenge szülési fájdalmak. Lefelé húzó fájdalom; < fekvő testhelyzetben. Utófájások; túl hosszan tartó és túl heves 
fájdalmak. Érzékeny, fájdalmas emlők; emlőcsomók; kamaszkor előtt álló leányoknál. Az emlőből híg, tejszerű folyadék 
ürül nemi érés előtt álló, szűz lányoknál. Az anyatej elapadása; kevés anyatej. Szülés utáni másodlagos vérzések a 
bennmaradó placenta miatt. Jó szer olyan csecsemő számára, aki minden szoptatásnál sír. Az elválasztás után jelentkező 
emlőduzzanat. Tejcsorgás. Menses alatti tejszivárgás. Rosszul elhelyezkedő magzat. 

LÉGZŐRENDSZER: LÉGSZOMJ; < amikor a bal oldalán fekszik; fekvő testhelyzetben jelentkező fojtogató érzés; < ha a 
beteg kimelegedett; a szabad levegőn. Reggel felszakadó, este és éjszaka száraz köhögés; az enyhülés érdekében a 
betegnek fel kell ülnie az ágyban. Sűrű, gennyes, nyúlós; édes, sós ízű; felszakadás után keserű köpet. Száraz, fájdalmas 
köhögés; a gyomortájon jelentkező csiklandozó érzés miatt. Mellkasi nyomásérzés; egy nehezék nyomásához hasonlóan. 
A kulcscsont alatt fellépő fájdalom vagy nyilallás. Átmeneti rekedtség. Elnyomások következtében kialakuló asztma. 
Kanyaró utáni köhögés. 

SZÍV: Palpitáció; < amikor a bal oldalán fekszik; szívidegesség esetén; a menses kimaradása; érzelmi hatások miatt; ebéd 
után. Nehezített légzéssel társuló, szorító szívfájdalom; > amikor a beteg a kezével nyomja a szívét és járkál. 

HÁT: A beteg úgy érzi, mintha hideg víz zúdúlna a hátára. A hát- és a vesetájék fájdalma, ami olyan, mintha a beteg sokáig 
előregörnyedt volna. A gerinc felső részének ferdülése. A tarkón és a háton jelentkező nyilalló fájdalom. Hátfájás; < 
amikor háton fekszik; > amikor az oldalán vagy változó testhelyzetben fekszik; különösen a terhesség alatt. A páciens úgy 
érzi, mintha bekötözték volna a hátát. Ülés közben fellépő keresztcsonti fájdalom. 

VÉGTAGOK: Gyorsan változó végtagfájdalmak. A beteg úgy érzi, mintha eltört vagy kificamodott volna a karja. 
Könyökzsibbadás. Duzzadt; vörös ízületek. Lábfejduzzanat és -ödéma. Változó oldalon jelentkező lábfájás. A láb 
elnehezedése. Szúró érzés a sípcsontban; < fekvő testhelyzetben; > hűvös levegőtől és járás közben. Hideg, bűzös 
lábizzadság. Duzzadt, fájdalmas erek, visszerek. Gyermekágyi vénagyulladás. Csonthártyagyulladás. Fehér térdduzzanat. 
A páciens szereti kinyújtani a lábát. Hosszas állás közben jelentkező lábzsibbadás. 

BŐR: Duzzadt mirigyek. Fekélyek; kemény, vörös, fénylő területekkel. Visszerek. Kimelegedéskor jelentkező bőrviszketés. 
Nehéz étel után fellépő; hasmenéssel járó; későn jelentkező menses miatti; levetkőzés utáni csalánkiütés. Kanyarós 
bőrkiütések. 

ALVÁSI SZOKÁSOK: A beteg napközben nagyon álmos, zavarodottan ébred; bágyadt, fáradt. Úgy alszik, hogy a kezét a 
feje alá teszi vagy a hasán keresztbe rakja, a lábát felhúzza. Félelmetes, undorító, erotikus, zűrzavaros álmok; a páciens 
macskákkal, egyebekkel álmodik. Alvás közben csattogtatja a fogsorát; beszél, kiabál, visít álmában. 

HŐSZABÁLYOZÁS: Fázós, mégsem szereti a meleget, MELEG SZOBÁBAN; fájdalom esetén; az esti lefekvéskor fázik. Az 
egyik oldalon jelentkező, zsibbadással járó hidegségérzet. Izzadás közben fellépő fájdalom. A beteg egyik keze hideg. 
Egyes testrészek verejtékezése. Lázszerű, felhevült állapotok; normális testhőmérséklettel. Változékony testhőmérséklet 
lázas állapot esetén. 

KIEGÉSZÍTŐ SZEREI: Ars.; Kali-bi.; Sep.; Sil.; Zinc. 
ROKON SZEREI: Apis.; Cimic.; Graph.; Ham.; Kali-bi.; Kali-s.; Nat-s. 


