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Előszó

Az egészségi szintek első kiadása 2010-ben jelent meg A home-
opátia tudománya (nincs lefordítva) című könyv folytatásaként, 
abból a célból, hogy az azon év júniusában induló E-Learning 
program résztvevőit segítse tanulmányaikban. Szükségből sie-
tősen készült el az első kiadás, így később egyértelművé vált, 
hogy sok magyarázatot és gondolatot ki kell bővítenem ahhoz, 
hogy elősegíthessem a mélyebb szövegértést. A módosított 
kiadás egy modernebb stílusban íródott, a tartalma is teljesebb 
és lényegre törőbb, melyben az egészségi szintekről szóló elmé-
letemet sokkal részletesebben magyarázom.

A homeopátiás gyakorlatban az egészségi szintek megértése 
alapvető feltétel. Napjainkban az esetek nagy része, mellyel a 
gyakorló homeopata találkozik, többarcú és bonyolult a meg-
előző allopátiás (a ford. megj.: hagyományos, konvencionális) 
kezeléseknek köszönhetően, a betegség több rétegű, így egy-
mást követő homeopátiás szerekre van szükség. Az eset jó 
kimeneteléhez elengedhetetlen ismerni, hogy mely szereket 
kell felírni és milyen sorrendben. Ezenfelül az egészségi szin-
tek ismerete döntő annak meghatározásában, hogy hogyan fog 
a beteg reagálni az adott homeopátiás szerre, mennyi a várható 
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élettartam, mennyi az esélye a gyógyulásnak. Bízom benne, 
hogy a tankönyv eme módosított tartalma megfelelő platfor-
mot biztosít majd az elmélet gazdagabb, mélyebb megérté-
séhez.

Cash Casia Leo szorgalmasan, hihetetlen szenvedéllyel 
munkálkodott az eredeti szöveg átdolgozásán. Nagy Kinga 
Krisztina, MD, a fertőző betegségek szakorvosa, lelkesen segí-
tett a negyedik fejezet anyagát átdolgozni. Frank Russo szívé-
lyesen hozzájárult a harmadik, átdolgozott kiadás szerkeszté-
séhez. Szeretném nekik megköszönni a nekem szentelt segít-
séget. Továbbá köszönetet mondanék Webster Williamsnek. 
Az ő szerkesztői szakértelme és igyekezete segítette hozzá a 
könyvet végső formájához.
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Bevezetés

A homeopátia gyakorlata

Annak érdekében, hogy a homeopátiát helyesen alkalmazza, 
egy jól képzett homeopatának rendkívül tájékozottnak kell len-
nie a tudományág alapjául szolgáló elméleti megközelítések 
terén. Ezen alapvető ismeretek tanulmányozása nélkülözhe-
tetlen azon homeopaták számára, akik a legjobb klinikai ered-
ményeket szeretnék megvalósítani.

A szervezet energiamezeje: a hahnemanni életerő

A szervezet energiamezeje1, ahogyan ebben a könyvben is 
említjük, a szervezet védekezőrendszerével kapcsolatos mint 
egységes egész. A kifejezést, hogy energiamező, mindig úgy kell 
értelmezni, mint a szervezet azon átfogó képességét, hogy 
azonnal reagáljon belső és külső ingerekre, legyenek azok pozi-
tívak vagy negatívak.

Az egészséget és betegséget érintő egész kérdés azon áll, 
hogy a szervezet képes-e megőrizni a homeosztázisát (a ford. 
megj.: a homeosztázis a belső környezet dinamikus állandósá-
gát jelenti, az élő szervezetek egyik legfontosabb jellemzője, az 
élettan legfontosabb alapfogalma). Az energiamező, amelyet 
Hahnemann nyomán életerőnek is nevezünk, alapja az opti-
mális egészségnek és jóllétnek, avagy annak hiányának. Az 
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energiamező sérülése az egyensúly elvesztéséhez vezet. Idővel 
ez nagy hatással van a ·zikai szervezetre és betegséget ered-
ményez. A betegség nem egy ·x, állandó, statikus állapot a szer-
vezetben, hanem egy folytonosan előre haladó folyamat. 
A szervezetet érintő első stresszhatás becsapódásától a kimu-
tatható és megnyilvánuló betegségig mindig van egy átmeneti 
időszak, amikor a szervezetben lezajló elektrokémiai változá-
sok kívülről nem észrevehetőek.

A kezelés eredményessége nagyrészt a páciens életerején 
múlik.

A védelmi mechanizmus és az energiamező

A védelmi rendszer egy összetett és bonyolult rendszer a tes-
tünkben, amelynek az a hivatása, hogy megvédje azt az ellen-
séges, külső vagy belső hatásoktól. Lényegében ez a rendszer 
magába foglalja a retikulo-endoteliális rendszert, a szimpatikus 
és paraszimpatikus idegrendszert, az endokrin és a nyirokrend-
szert (immunrendszer). A jövőben a tudomány igazolni fogja, 
hogy eme bonyolult védelmi mechanizmus mögött egy sok-
oldalú energiastruktúra rejtőzik, amely szinkronizálja és irá-
nyítja az összes ·zikai szervet és szervrendszert. Valójában a 
védelmi mechanizmusunk olyan komplex módon áll össze, 
hogy annak működését teljes egészében sem kivizsgálni, sem 
megérteni nem sikerült még. A szervezetben a védelmi me-
chanizmus az optimális homeosztázis (egyensúly) elérésére 
tö rekszik.

A homeopátia tudománya című könyvemben megfogalma-
zom a teljes, kiegyensúlyozott egészség és jóllét meghatározá-
sát: az egészség szabadságot jelent. Fizikai síkon a test fájda-
lomtól való szabadulását jelenti, érzelmi síkon szabadulást a 
szenvedélytől (a ford. megj.: a szerző a negatív értelemben vett 
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szenvedélyre céloz, ami fogva tartja és rombolja az egyén érzel-
meit), amely dinamikus békeérzetet és nyugalmat eredményez, 
szellemi síkon pedig felszabadulást az önzőség alól, amely lehe-
tővé teszi a gondolkodás tisztaságát és az Igazság (a ford. megj: 
egyetemes Igazság) érzékelését.

Eme értelmezés szerint csak nagyon kevesen (főként nem 
a nyugati népességből) mondhatják el magukról, hogy a teljes 
egyensúly és a tökéletes egészség birtokában vannak.

Jótékony tünetek

A homeosztázis felbomlásával a szervezetben jelzések és tüne-
tek jelentkeznek, mintegy válaszként, amellyel az immunrend-
szer megpróbálja helyreállítani az egyensúlyt. A homeopátiás 
szer az immunrendszert célozza meg, energiaszinten stimu-
lálva azt, hogy válaszreakcióját felfokozza, erősebbé, hatéko-
nyabbá tegye. Bármilyen stressz vagy trauma energiavesztést 
vagy zavart okoz, amely megingatja a stabil egyensúlyállapotot. 
Amikor ez bekövetkezik, a védelmi rendszer, amely állandó 
tevékenységet folytat, nem képes automatikusan helyreállítani 
a szokásos egyensúlyát, és ezért kénytelen látható jeleket, tüne-
teket létrehozni, hogy a szervezet vitális részeit megóvja.2 Ami-
kor a szervezet belső egyensúlyhiánya eléri a kritikus veszély-
szintet, a védelmi mechanizmus aktiválódik, és tünetek meg-
nyilvánulása révén ·gyelmezteti a beteget.

Például, amikor a szervezet túlzott hidegnek vagy forróság-
nak van kitéve, a belső termosztátunk nekilát, hogy ellensú-
lyozza a hatást a vérerek összehúzásával vagy elernyesztésével. 
Mindazonáltal, ha a hőhatás átlépi a szervezet küszöbértékeit, 
tünetek jelennek meg, kialakul a megfázás vagy a hőguta tünet-
együttese. A tünetek jótékonyak, hasznosak, mert arra szület-
nek, hogy legyőzzék a betegséget. Amennyiben ezeket az álla-
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potokat helytelenül kezelik és a tüneteket elfojtják az erős 
gyógyszerekkel, a védelmi mechanizmus arra kényszerül, hogy 
reakcióját más szinten lépje meg és mélyebb tüneteket hozzon 
létre.3,4,5 A szervezet természetes védekezése a tünetek létre-
hozásában nyilvánul meg.

A tünetek elnyomásának következményei

Sok esetben a betegség hagyományos kezelése szuppresszív 
jellegű és az emberi szervezet védelmi mechanizmusának alap-
vető feladatát akadályozza. A hagyományos orvoslás néző-
pontja az, hogy a tüneteket meg kell előzni, illetve meg kell 
szüntetni. A páciens kórelőzményeit tanulmányozva a homeo-
patának fel kell ismernie, hogy semmi nem történik céltalanul 
a szervezetben. Bármely tünet vagy szindróma, legyen az 
heveny vagy idült, azért keletkezett, mert a szervezet azt találta 
lehető legjobb lehetőségként arra, hogy leküzdje a betegséget. 
Stressz idején a védelmi rendszer automatikusan a szükséges 
és legmegfelelőbb reakciót fogja létrehozni az adott egyensúly-
zavar orvoslására. Attól a pillanattól fogva, hogy gyógyszeresen 
beavatkozunk, a tünetek szabad megnyilvánulását akadályoz-
zuk, így a védelmi rendszer arra kényszerül, hogy sorait átren-
dezze és a következő legjobb védelmi vonalra rendezkedjen be.

Azonban a tünetek, amikor ismét megjelennek, mindig egy 
az előzőnél mélyebb szinten fognak kifejeződésre jutni6. Így a 
védelmi rendszer elsődleges célja, hogy a zavart távol tartsa  
a létfontosságú szervektől, lehetőleg a bőrön, a nyálkahártyá-
kon, az izmokban. Amennyiben a szervezetnek nincs megen-
gedve, hogy felszínes tüneteket fejezzen ki, akkor végül feladja 
és a tünetek egy mélyebb szinten mutatkoznak meg, fontosabb 
szervek bántalmának kifejezőjeként.7,8




