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A

homeopátiás gyógykezelések során számos esetben használunk bevált indikációjú szereket, amelyeket egy, vagy néhány tünet, esetleg pontos diagnózis alapján írunk fel. Sok
esetben, fõleg idült megbetegedések alakmával, nem elegendõ az ilyen szer, hanem mélyre ható, azaz alkati szerekre van
szükség. A homeopátiás alkati
szerek természetesen csak kiindulási pontot jelentenek, hiszen az állatok, és így a macska
természete is állandóan változhat.
Dr. Samuel Hahnemann, a
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homeopátiás módszer felfedezõje, már megfigyelte, hogy
egyes gyógyszerek bizonyos
testi és lelki sajátosságokkal
rendelkezõ betegeknél jól hatnak. Így van ez a macskáknál
is, akik ugyancsak jellegzetes
egyedi testi-lelki és viselkedésbeli vonásokkal megáldott
egyéniségek. A homeopátia az
állat jellemrajzának segítségével számos betegséget, viselkedészavart, rossz szokást szüntethet meg.
Kezdjük talán azzal a gyógyszerképnek megfelelõ alkattal,
amely már az elsõ pillantásra
szembetûnõ jeleket hordoz, a
gyakran vörös színû PHOSPHORUS alkatú macskával,
meg talán amiatt, hogy az én
kedvenc macskám is ilyen forma.
Külsõre nemes megjelenésû, elõkelõ kisugárzású, érzéki,
kecses testfelépítésû állat.
A mozgás a legelemibb tulajdonsága és ez az élénksége
kényszeríti arra, hogy gyakran
rövid pihenõszakaszokat iktasson be.
Általában magas intelligen-

ciájú élõlény. Könnyen indulatba jön, szinte dühbe gurul.
Nyugtalan a szürkületben, ilyenkor egy percre sem tud
megállni, leülni. Általában fél a
vihartól, erõs hangoktól, dörrenésektõl. Étvágya szembetûnõen nagy, még lázas állapotban
is van étvágya, eszik, ezért a
karcsú Phosphorus macska
gyakran elfedi alkatát, mert
meghízik.
Megbetegedése esetén tünetei rosszabodnak, ha a fájdalmas oldalán vagy a bal oldalán fekszik. Romlik az állapota
a hideg víztõl (pl. megázás,
hideg vízbe esés), hirtelen idõjárás változástól, reggel és este,
ha a gyomortartalom megmelegszik.
Jellemzõ a hányásos tüneteire, hogy a víz megivása után
néhány perccel („ha már megmelegszik a gyomorban”) üríti
a gyomrát.
Javulnak viszont a tünetei
az alvástól, evéstõl, hideg ételek és italok fogyasztásától,
sötéttõl (éjszakai vadász), erõteljes simogatástól.
Gyakori tünete idõs korban

HOMEOPÁTIA
a szédülés, ami széklet ürítésekor rosszabbodik. Erõs korpa
képzõdés elsõsorban a fejbõrön, amely a fej bõrének viszketésével jár. Foltokban történõ
szõrhullás a fejtetõ tájékán.
Ennél az alkatnál gyakoriak
az alábbi tünetek illetve megbetegedések:
A széltõl gyakran könnyezik a szeme, kötõhártya gyulladás esetén fénykerülõ. Gyakori a zöldhályog (glaucoma),
degeneratív elváltozások a retinában. Jellemzõ a szemfehérje
sárgás elszínezõdése, a szürkehályog, az üvegtesti homály.

A hallás csökkenésnél, a fülpolipok kialakulásánál, középfül gyulladásoknál eszünkbe
kell jusson ez az alkati szer.
Gyakori tünet a nátha, orrfolyás és orrszárasság váltakozása az egyik, majd a másik oldalon. Orrvérzés, krónikus orrhurut, amikor véres orrváladék
ürül, gyakori tüsszögés.
A nyelve sima, vörös, a fogínye gyakran vérzik, foghúzás
után alig lehet elállítani. A kemény szájpadláson gyakran tályogok alakulnak ki. A torok és
mandulagyulladás gyakori tünete.

A beteg macska szívesen
issza a hideg italokat, de miután felmelegedett a gyomrában, kihányja. Alig nyeli le az
ételt, már ki is hányja a nyelõcsõ cardiális végén jelentkezõ
görcs miatt. Epe, vér- és kávézacchoz hasonló hányadék. A
széklete nagyon vékony, kemény vagy nagyon bûzös, sok
flatus. Az ijedtségtõl gyakran
akaratlanul ürülõ hasmenés
alakul ki, ami nagyon híg és
kimerítõ. A hasmenést követõen a végbél gyakran elõesik.
Májgyulladás vagy májelfajulás sárgaság kíséretében.
Bõséges színtelen, híg vizelet, amely periodikusan fehérjét, vért tartalmazhat. Heveny
vesegyulladás. A hugyhólyagot
nem tudja üríteni teltsége ellenére sem, nincs vizelési ingere.
Ellenállhatatlan szexuális
vágy, nimfománia, meddõség.
Méhdaganat. Emlõgyulladás,
sipoly szerû fekélyekkel, emlõdaganat.
Nehéz légzés, ami a legkisebb mozgástól romlik. Erõs,
asztmatikus, fájdalmas öklendezéssel, vérköpéssel járó köhögés, tüdõgyulladás.
Gyenge szívmûködés, szapora, kis hullámú pulzus.
Hasmenés esetén gyakori a
lábak hidegsége. Sípcsont fájdalom, csonthártya gyulladás.Támolyogva jár, könnyen
megbotlik.
Bõrén gyakoriak az erõsen
vérzõ sebek, melyek begyógyulnak, majd ismét felrepednek és véreznek.
A beteg állat a hideg szobában is fázik, szinte remeg,
mégis a hideg vizet kívánja.
A macska és a gazda alkata
meglepõ módon sokszor hasonló. Érdekesség, hogy a
Phosphorus alkatú emberek
kedvenc állata a macska!
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