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ASulfur (kén) a vul-
kán kitörések ter-
méke, szabadon elõ-

fordul a természetben, az em-
beriség már õsidõk óta hasz-
nálja gyógyításra. A homeo-
pátiás szere a szervezet mé-
regtelenítésének egyik legfon-
tosabb szere, segítheti más ho-
meopátiás szerek hatását is.

Ha ember lenne, azt mon-
danák róla, hogy „toprongyos
filozófus”, hiszen az ápolatlan
külsõ szomorú magányos
gondolkodót takar. Nem ép-
pen családcentrikus, mégis
gazdájával szoros lelki, filo-
zófikus kapcsolatot tart fenn.

Többnyire sovány alkatú,
szõre borzolt, matt, gondo-
zatlan, gyakran bûzös kipárol-
gása van. Nem szívesen mo-
sakszik, utálja a vizet, fél tõle,
mint sok egyéb dologtól is.

Lusta, de ha játékról van

szó, rögtön megélénkül. Étvá-
gya változó, gyakran emész-
tési zavarokban szenved.

Minden tünete rosszabbo-
dik fürdéstõl, tejtõl. Gyakran
súlyosbodnak a tünetei délelõtt
11 órakor és teliholdkor.

Tünetei javulnak a szabad
levegõn, a mozgástól, ha a
jobb oldalán fekszik és száraz
meleg idõjárás esetén.

Fájdalmas szemgyulladás
a szemben lévõ idegen test
miatt (például toklász), illetve
után. Ilyenkor feltûnõen kerü-
li a fényt (fotófóbia). Szaru-
hártya-gyulladás esetén, ami-
kor a szaruhártya-homály tej-
üveghez hasonló, nagyon
hasznos lehet ez a gyógyszer.
Az alsó és felsõ szemhéj
összetapadása is jellemzõ erre
a szerre, akárcsak a szemhéj
ekcémája.

Bõséges, bûzös fülfolyás ese-

tén, ha a külsõ hallójárat bõre
kipirult, különösen, ha mindezt
fülatkák okozzák, jól használ-
ható a kén homeopátiás szere.

Ha gyakoriak a tüsszen-
tések, ha az állat elõrefelé és
lefelé elnyújtott nyakkal szá-
razan köhög, különösen, ha a
külsõ megjelenése is hasonló,
mindig próbáljuk meg adagol-
ni a Sulfurt.

Jellemzõ a kivörösödött,
repedezett, duzzadt felsõajak,
az ajakrángás, remegés.

A Sulfur beteg sokat iszik,
keveset eszik. Hol étvágyta-
lan, hol farkasétvágya van.
Nagy igyekezettel áll neki az
evésnek, de gyorsan abba-
hagyja, megundorodik az étel-
tõl. Emésztetlen ételt, vagy sa-
vanyú gyomortartalmat hány.
Hasa fájdalmas lehet, amikor
is gyakori az obos kopogtatási
lelet (gázos belek). Vemhes-
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ség idején fellépõ hányingert
is jól gyógyíthatja ez a szer.

Jellemzõ a hasmenés, szék-
rekedéssel váltakozva. A has-
menés híg, szürkés színû, hab-
zó lehet, a végbél erõs visz-
ketésével, kivörösödésével, me-
lyet gyakran tej ivása vált ki.

Szopós kismacskáknál gya-
kori a görcsös, fájdalmas hasi,
kólikás tünet, amikor nincs
vizelet.

Torokgyulladás, vörös, duz-
zadt torokkal, amikor alig a-
kar vizet inni.

Idült tüdõgyulladás, mell-
ûri váladékkal járó mell-
hártyagyulladás, szörtyzöre-
jek a mellkas felett hallgatóz-
va, különösen, ha ezek a tüne-
tek délelõtt 11 órakor jelent-
keznek erõteljesebben, indi-
kálják ezt a szert.

Vizenyõvel járó szívburok-
gyulladás esetén is jól hasz-
nálható e készítmény.

Feltûnõ lehet az ilyen al-
katnál, az elalváskor jelent-
kezõ végtagrángás. A bal térd
és csípõízület gyulladása, fáj-
dalma, feszülése, az ujjak ízü-
leteinek bedagadása, vörössé-
ge, merevsége, savógyülem-
mel járó ízületi duzzanatok is
gyakori tünetei.

A Sulfurt gyakran hasz-
nálták, illetve használják a
bõrbetegségek kezelésére.

Ugyanígy ennek homeopá-
tiás szere is gyakran használt
szer a bõrgyógyászatban. A
páciens bõre száraz, érdes,
ráncos, hámlik, szõre hullik,
erõsen viszketõ, amely meleg-
tõl romlik. Sebei könnyen el-
gennyesedhetnek. Szinte min-
den bõrelváltozás, bõrkiütés
elõfordulhat ennél az alkat-
nál. Gyakran az ekcéma aszt-
matikus köhögéssel párosul.

A heveny rühösség legfon-
tosabb szere.

a  macska 2010. november-december 43

F
O
T

:
 
B

H
M
 
Z
S
U
Z
S
A

A Sulfur alkatú
macska

toprongyos
filozófusra

emlékeztet:
az ápolatlan

külsõ, szomorú
magányos

gondolkodót
takar


