HOMEOPÁTIA
A homeopátia egy különleges diagnosztikus és terápiás módszer, melyhez meghatározott
elvek alapján kiválasztott, homeopátiás gyógyszergyárakban, speciális eljárással, természetes
alapanyagokból (növények, állatok, ásványok) előállított gyógyszereket használ a homeopata
orvos, állatorvos.
A módszert - amely a klasszikus orvostudomány egyik ága - már Hippokratész is alkalmazta,
az újkori homeopátia alapjait azonban Samuel Hahnemann német orvos-gyógyszerész rakta
le, az 1700-as évek utolsó évtizedében.
A homeopátia nem a betegség tüneteinek elnyomására, azok megszüntetésére törekszik
elsősorban, hanem a kóros tüneteket előidéző belső (idegi, lelki, anyagforgalmi, stb.) és külső
okok felszámolása az elsődleges célja. A klasszikus homeopátiát alkalmazó gyógyító nem a
betegséget, hanem a beteget, annak alkatát kezeli, s ha ez sikerül a betegség tünetei is
megszűnnek, a beteg meggyógyul. Természetesen egy ilyen jellegű gyógyítási eljárás során
az állatorvos - a beteg állat rendkívül alapos klinikai vizsgálata és a legapróbb részletekre is
kiterjedő megfigyelése mellett - nem nélkülözheti az állat gazdájának, gondozójának alapos,
minden részletre kiterjedő beszámolóját sem.
A homeopátiában az alkati szereket többnyire az idült, régóta fennálló, a beteg állat
szervezetének egészét befolyásoló kóros folyamatok leküzdésekor adagolja az állatorvos, s
ezek a szerek, minthogy a kezelt állat alkatától függően kerülnek meghatározásra, azonos
betegségtüneteket mutató állatok esetében sem mindig egyformák.
Előfordulhat azonban, hogy hirtelen fellépő, heveny betegségek esetén (sérülések, görcsök,
hasmenés, székszorulás ellés, tejhiány, stb.), a szakszerű állatorvosi beavatkozásig is gyors és
hatékony elsősegélyre lehet szükség. Ilyenkor célszerű a korábban már eredményesen
alkalmazott, jól bevált indikációjú un. tüneti szereket adni, amit a gondos gazda akár a
homeopátiás házi patikájából is adagolhat kedvencének.
A homeopátiás szerek hatásmechanizmusát még ma sem ismerjük pontosan. Egy biztos, hogy
szemben a szokásos gyógyszerekkel, a homeopátiás szerek nem anyagi szinten hatnak.
Biofizikusok ma is intenzív kutatásainak eddigi részeredményei arra utalnak, hogy
legvalószínűbben bizonyos, a vizes oldatokban ható quantummechanikai törvényszerűségek
érvényesülnek a homeopátiás szerek és az élő szervezet kapcsolatában akkor, amikor a
szerekben elektromágneses hullámok formájában mérhetően jelenlévő információk
kapcsolatba lépnek a beteg - és csak a beteg - szervezet sejtjei, szövetei által kibocsátott
hullámokkal. Többek között ezért nincs mellékhatásuk ezeknek a szereknek, s a kezelt állatok
szervezetében káros maradványokat sem képeznek, hiszen nem anyagi szinten hatnak.
Emellett edzik az állat szervezetét, mert enyhe ingerként hatnak, amivel stimulálják annak
immunrendszerét is. Használatukkor - az előírt adagolás mellett - nem alakulhat ki allergia,
könnyen adagolhatók, s ami nem utolsó szempont, hogy olcsóbbak, mint a hagyományos
gyógyszerek.

