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Leki homeopatyczne występują w wielu postaciach jako granulki jednoskładnikowe
i wieloskładnikowe. Następna postać to krople na nalewce alkoholowej. Leki złożone może stosować lekarz, który nie
jest ściśle kształcony homeopatycznie ponieważ łączenie leków w preparacie jest dostosowane do jednostki
chorobowej

Czy pacjent może indywidualnie dobierać taki preparat leku homeopatycznego do własnego
przypadku i odczucia chorobowego, bez wywiadu homeopatycznego i zaleceń lekarza?
O wypowiedź poprosiliśmy dr Zofię Górnicką Kaczorowską- lekarza med. specjalistę homeopatii i
irydologii
W homeopatii leki produkuje się procesem rozcieńczania i dynamizacji czyli
wstrząsaniem. Od rozcieńczenia zależy przeznaczenie leku do stosowania w chorobach ostrych lub
przewlekłych.
W leczeniu bierze się pod uwagę objawy ogólne, objawy miejscowe, objawy stanu
psychicznego, przyczynę choroby i modalności. Modalność jest to określenie modyfikacji objawu w
kierunku poprawy lub pogorszenia. W modalności, bierzemy pod uwagę zachowanie czynności
fizjologicznych (wydalanie, ruch, spoczynek…), rytm dobowy (kiedy jest pogorszenie, w jakiej
godzinie polepszenie, a w jakiej pogorszenie).
Modalność to wpływ otoczenia czyli wpływ zimna, ciepła, świeżego powietrza, przeciągów, pogorszenia lub
polepszenia w tych sytuacjach. Następnie bierzemy pod uwagę modalność pozycji ciała czyli stanie, leżenie,
siedzenie, pozycja spania, pozycja w której pacjent w czasie bólów czuje się najlepiej.
Następna modalność to zachowanie , np. poprawa lub pogorszenie pod wpływem hałasu, dotyku, zapachu, pocieszenia,
sprzeciwu, zabawiania, odwracania uwagi od choroby.
Objawy ogólne takie jak ból, pragnienie , uczucie zmęczenia, awersje pokarmowe. Tych objawów nie bierze się pod
uwagę w chorobach ostrych natomiast w przewlekłych ma to znaczenie.
W chorobach ostrych gorączkowych ważnym objawem jest gorączka, narastanie jej, przyczyna, wysokość, wahania
temperatury lub utrzymywanie się na stałym poziomie. Ważne są poty i czy występują, w jakiej ilości , jakim miejscu ,
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o jakiej porze, czy też ich nie ma.
W ostrych chorobach brane jest pod uwagę pragnienie, pacjent może dużo pić lub nie mieć w ogóle chęci do picia.
Jeżeli są objawy miejscowe stosuje się niskie rozcieńczenia 5 CH, 9 CH. Jeżeli następują zmiany zachowania stosuje
się wysokie rozcieńczenia 15 CH lub 30 CH bądź wyższe. Wszystko zależy od szkoły homeopatycznej w której pracuje
lekarz.
W chorobach przewlekłych ważne jest dobranie indywidualne leku wynikające z podłoża homeopatycznego ; cech
indywidualnych dla danego pacjenta ; jego dziedziczenia, charakter, sposób zachowania, sposób zachowania w bliskim
otoczeniu, w pracy, charakter wykonywanej pracy, stosunek do innych ludzi i inne cechy charakteru.
W chorobach przewlekłych bardzo przydatne jest badanie irydologiczne czyli rozpoznawanie chorób z tęczówki oka.
Szczególnie jeżeli chodzi o dziedziczenie chorób, predyspozycji do chorób, przebyte choroby, sposób reagowania na
stres, alergie, podatność na toksyny. Te dwie dziedziny można łączyć i w tym wypadku uzyskuje się bardzo dobre
efekty leczenia.
Leki homeopatyczne występują w wielu postaciach jako granulki jednoskładnikowe i wieloskładnikowe.
Następna postać to krople na nalewce alkoholowej. Leki złożone może stosować lekarz, który nie jest ściśle kształcony
homeopatycznie ponieważ łączenie leków w preparacie jest dostosowane do jednostki chorobowej. W sytuacjach kiedy
lek homeopatyczny nie pomaga można zastosować lek produkowany z wydzielin, wydalin oraz krwi danego
człowieka. Produkowany on jest w laboratorium przynajmniej na 2 lata w różnych rozcieńczeniach. Stosuje się taki lek
na początku w niskich rozcieńczeniach codziennie, w średnich rozcieńczeniach 2 razy lub raz w tygodniu, natomiast w
wysokich raz na miesiąc bądź na dwa miesiące. Jest to dobierane indywidualnie uwzględniając wszystkie objawy
występujące u pacjenta oraz jego stan psychiczny.
U bardzo wrażliwych pacjentów z praktyki wiem ,że musze bardzo długo stosować niskie rozcieńczenia. Czasami tak
nawet bywa, że nie mogę u pacjenta przekroczyć niskiego rozcieńczenia bo zaczynają występować objawy
nadwrażliwości na preparat.
Choroby ostre infekcyjne, wirusowe lub bakteryjne możemy skutecznie leczyć homeopatycznie. W ciężkich
przypadkach infekcyjnych łączy się leczenie konwencjonalne (antybiotyk, sterydy i inne) razem z leczeniem
homeopatycznym. Homeopatia w tym momencie przyśpiesza leczenie i niweluje objawy uboczne leków
alopatycznych. Bardzo dobra skuteczność homeopatii jest w leczeniu alergii, zwiększenia odporności, w chorobach
skórnych, powtarzające się zapalenie ucha, pęcherza moczowego, zapalenia oskrzeli, nawracającej choroby żołądka,
dwunastnicy, skłonnościach do chorób lunatycznych, bólach mięsni , w częstych zapaleniach korzonków nerwowych,
bólach głowy i częstych przeziębieniach.
Zaburzenia psychiczne takie jak nerwice, skłonność do stresu, czynnościowe stany depresyjne i charakteropatia,
są skutecznie leczone.
Następne choroby w których homeopatia ma zastosowanie jako leczenie wspomagające to przyśpiesza gojenie się ran
po zabiegach chirurgicznych, po urazach, kontuzjach ( przyśpiesza zrastanie kości , uszkodzeń mięśni i stawów. W
zabiegach chirurgicznych żeby przyśpieszyć gojenie oraz zmniejszyć stres kilka dni przed zabiegiem podaje się leki
homeopatyczne, a później kilka dni po zabiegu. Natomiast w kontuzjach przez dłuższy okres czasu.
Ważne jest doświadczenie lekarza, który dobiera oraz rozcieńcza lek. Jest to bardzo ważna umiejętność, która u
pacjenta zmniejsza cierpienie , skraca czas choroby, psychicznie daje choremu nadzieje, zapobiega nawrotom, a przede
wszystkim nie ma działań niepożądanych, oraz ubocznych. Szczególnie ważne jest to u małych dzieci i osób
starszych .
Starsi ludzie reagują na leki szybciej niż w wieku dojrzałym, prawie tak samo jak małe dzieci.
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Istotnym elementem jest prostota stosowania leków homeopatycznych. Stosujemy w zależności od firmy od 3 do 5
granulek pod językowo pół godziny przed jedzeniem lub pół godziny po. Krople stosuje się od 5 kropli w homeopatii
do 15 kropli w homotoksykologii.
Homotoksykologia stosuje leki przeważnie złożone, dostosowane do przyczyny jak i rodzaju choroby oraz w
odpowiednim porządku stosowania kilku preparatów. Homotoksykologia posiada bardzo dobre leki izopatyczne ,
produkowane z wydalin, wydzielin różnych organów zwierzęcych lub ich enzymów.
Na koniec trzeba zaznaczyć, że leki homeopatyczne są stosunkowo tanie i można je stosować zawsze w
połączeniu z lekami chemicznymi.
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