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T

alán az egyik legkedvesebb homeopátiás
szer, illetve alkat a
magyar kökörcsin, azaz Pulsatilla Pratensis, amely egy lágyszárú, évelõ, selymesen borzas,
bókoló virágú növény. Levelei
tõrózsásak, melyek csak a virág
elnyílása után jelennek meg.
Márciusban-májusban virágzik, ilyenkor kell begyûjteni
az egész növényt, melybõl a
homeopátiás gyógyszert készítik.
Hatóanyagai a protoanemonin (amely a szárítás során anemoninsavvá alakul), továbbá a
triterpen-szaponinok. Frissen
szedve mérgezõ, a bõrt irritálhatja. A fitoterápiában fekélyek
és szemgyulladás kezelésére
használják.
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A magyar kökörcsin
(Pulsatilla pratensis)
fokozottan védett növény,
értéke 100.000 Ft

A Pulsatilla a megfelelõ
szere a kedves, szelíd, ragaszkodó, simulékony, félénk, érzelmes, nyafogós, engedékeny
természetû, általában nõnemû
állatoknak.

Az ilyen alkatú macska jellemzõje, hogy együttérzésre,
dédelgetésre, simogatásra vágyik. Nagyon fél az egyedülléttõl, a sötéttõl. Az anyai
ösztönei kifejezettek, idõnként
talán túlzottak is.
Testfelépítése általában telt,
dundi, imád enni, de a zsíros
ételeket nem bírja.
Nagyon jellemzõ nála a tünetek helyének állandó változása, ezért ezt az alkatot „szélkakasnak” is nevezik.
Általános állapota romlik a
melegtõl (bár vágyik rá), az
evéstõl (az evés után jóval késõbb), a zsíros ételektõl, a fekvéstõl (a bal oldalán nem szeret
feküdni). Ugyancsak romlik az
állapota a mozgás megkezdésekor, a vemhesség alatt, az
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ivarzás megkezdése elõtt, viharos idõben, az erõs napfénytõl.
Javít az állapotán, ha hideg,
friss, levegõre kerül, a hideg
étel-ital fogyasztása után, az
enyhe, de folyamatos mozgástól, nyomástól, simogatástól.
Könnyen megszédül, ha felfelé néz, ha fáj a gyomra, ha
ivarszervi problémája van.
Gyakran elõfordul nála a
kötõhártya-gyulladás, sûrû, sárga, bõséges, általában nem
fertõzõ, szemváladékkal, amit
gyakran nátha kísér. Ilyenkor
feltûnõen dörzsölgeti a mancsával a szemét.

A külsõ hallójárat gyulladása is nagyon jellemzõ erre az
alkatra. A fül kivörösödik,
duzzadt, belõle gennyes, véres,
sûrû, sárga, fekete, esetleg bûzös váladék ürül. A fülfájás
gyakran éjjel erõsödik. Szemben egyéb fülgyulladásokkal,
ilyen esetben nem húzódik el
az állat a fül érintésétõl, sõt inkább jól esik a simogatása,
nyomása.
Ha náthás, gyakran elveszíti
a szaglását, aminek következtében étvágytalanná válik.
Az orrfolyás sárga, narancssárga, zöld, bûzös, esetleg vize-

letszagú, gyakran krónikus,
nem maró.
A lehelete bûzös, szája nyálas, nem szomjas. A nyelv
lepedékes. Megkóstolja az
ételt, majd otthagyja.
Az ilyen macska nem szereti
a zsíros táplálékot, a tejet sem.
Nem kívánja a folyadékot.
Gyomorrontás esetén kihányja a régen elfogyasztott
táplálékot, gyomorfájdalmai
vannak.
A hasmenés gyakran ijedtség következtében alakul ki.
Sárgasága esetén gyakori a
hasmenés.
Az akaratlan vizeletürítés
gyakran fekvõ testhelyzetben
következik be. Nehezített vizeletürítés, ami hol megindul, hol
abbamarad.
Méhgyulladás esetén tejszerû, sûrû krémszerû folyás, gerinctájéki fájdalommal. Gyenge szülési fájdalmak. Ellést
követõ magzatburok visszamaradás. Az anyatej elapadása.
Az elválasztás után beduzzadnak az emlõi.
Az álvemhesség nagyon
gyakori probléma az ilyen alkatú állatoknál.
Száraz, fájdalmas köhögés,
amely ülõ helyzetben javul. Ha
nehezített légzése van, az a baloldalon fekve romlik. Átmeneti
rekedtség.
Hát- és gerinctájéki fájdalom, különösen gyakran a vemhesség alatt. Végtag és ízületi
fájdalmak, melyek gyakran
változtatják helyüket.
Érdekes emberi homeopátiás tapasztalat, hogy míg a
Phosphor alkatú ember kedvenc állata a macska, addig a
Pulsatilla alkatú ember zûrzavaros álmaiban gyakran macskával álmodik. Úgy tûnik a
macska nagyon sok ember életében játszik valami szerepet.
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