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Szépia homeopátiás
szere a Tintahal (Sepia officinalis) szárított váladékából készül. Elsõsorban a nõstény állatok szereként tartják számon, akik nem
éppen az anyaság megtestesítõi. A kölykeihez való viszony
közel sem olyan bensõséges,
mint a Pulsatilla alkaté. Az
ilyen alkatú állatoknál ez a tulajdonság egészen a kannibalizmusig fokozódhat.
Nagyon szereti a nyugalmat,
bizonyos személyeket egyszerûen nem tud elviselni, ilyenkor elbújik valahova.
Nagyon hajlamos a lesoványodásra, rossz az étvágya,
etetéskor szinte kéreti magát.
Idõs korban gyakran alakul ki
ez az alkat, ha az állat sokszor
ellett, szexuálisan túlhajszolt
volt élete során.

A tintahal az egyik
legfejlettebb szemû
puhatestû

A szokások rabja, nem szereti a változásokat, különösen
idõs korban.
Általános állapota, tünetei
romlanak a hideg levegõtõl,
széltõl, havazástól, hideg nedvességtõl. A szexuális túlhajszoltságtól, az ivarzás elõtti
idõszakban, a terhesség alatt, a
vetéléstõl, reggel és este.
Rosszabbul érzi magát a
rázkódástól, vihar elõtt, az érintéstõl, dörzsöléstõl, felemeléstõl, amikor felfelé megy, például a lépcsõn.
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Jobban érzi magát, ha mozog, ha meleg van. Sokszor
keresztbe teszi az elülsõ lábait,
így érzi jól magát. Egy jóízû
alvás után mindig kellemesebb
a közérzete.
Sokszor dühös, érzékeny,
ingerlékeny páciens, könnyen
megsértõdik, elkedvetlenedik.
Kiszámíthatatlan, hogy a következõ pillanatban mit fog
csinálni. Nem szereti a családját, azokat akiket eddig szeretett. Nem szereti, ha vigasztalják, ha simogatják.
Nem szereti a társaságot, de
mégis fél az egyedülléttõl. Szomorú állat benyomását kelti. Általában gyûlöli a kandúrokat.
Gyakran fordul elõ az ilyen
állatoknál a szemhéj ptózisa
(lelógása), megakadályozhatja
az ilyen alkatú élõlényeknél a
szürkehályog kialakulását, sú-
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lyosbodását. Gyakoriak a szemhéjszél daganatai.
A külsõ hallójárat sûrû, sárga, gennyes váladékkal járó
gyulladása, duzzanata és a kiütések kialakulása nem ritka
ennél az alkatnál.
Nagyon érzékeny a szagokra, pl. a fõtt étel szagára. Az orrából sûrû, zöldes, rossz szagú
darabos váladék ürül. Az orrot
ért ütés következtében kialakult orrvérzés is javul a Sépia
beadását követõen.
Az alsó ajak duzzadt, berepedezett, gyakori az ajakrák, epithelioma kialakulása. A pofa tájékon szemölcsök jelenhetnek
meg.
Torokgyulladás, amely a nátha következményeként alakul ki.
Hányingere lehet már az étel
szagától is. Érdekes, hogy fõleg
a szilárd és a tejes ételeket hányja ki. Gyakori a vemhesség alatti hányás. A farkasétvágy és az
étvágytalanság váltakozik. Hirtelen megkíván valamit, mohón

nekiáll, de gyorsan eltelik vele.
Jellemzõ a has áttapintásakor jelentkezõ májtájéki fájdalom, érzékenység, a napokig
tartó székrekedés, székelés inger nélkül.
A hasmenés gyakran zöldes
színû és nagyon kimerítõ. A
széklet hosszú erõlködést követõen ürül és zselészerû, sárgásfehér, bûzös nyálka követi.
Nem ritka az idült hugyhólyag-gyulladás, amikor véres,
sok üledéket, homokot tartalmazó vizeletet ürít. A vizeletürítés gyenge sugarú, elhúzódó. Ha vizeletürítési inger következtében sem ürül vizelet,
akkor remegni kezd.
Kandúroknál is elõfordul a
Szépia állapot, amely például
megnövekedett libidóval, coitus utáni problémákkal jelentkezik.
A péniszen megjelenõ condyloma is ilyen tünet.
A leggyakoribb elváltozások a nõi nemi szervek beteg-

ségei. Használhatjuk a hüvelyés a méh elõesésénél, gyulladásánál, váladékozásánál, pyometránál. Vetélést követõ magzatburok visszamaradásnál, az
ivarzás kimaradásánál, meddõségnél.
Gyakran jelentkezik a kereszttájék gyengesége következtében kialakuló hátulsó testfélgyengeség, végtagrángás,
remegés.
A bõrön számtalanszor fordulnak elõ viszketõ kiütések,
berepedezett bõr a könyöktájékon, a testhajlatokban. Rendkívül hasznos szer a bõr gombás megbetegedései alkalmával.
Amint a fentiekbõl láthatjuk, nagyon sok betegség esetében alkalmazhatjuk ezt a szert,
de talán a legkiemelkedõbb,
leglátványosabb, legfontosabb
hatása az anyai ösztön kialakítása azoknál az állatoknál, akik
a kölykeik iránt közömbösek.
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A Szépia alkatú macska
hajlamos a lesoványodásra,
különösen idõsebb korára,
ha élete során sokat ellett,
szexuálisan túlhajszolt volt,
mint például a képen látható
macska is
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