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A	múlt	század	harmincas	évei	óta	sok	neves	kolléga	foglalkozott	mélyrehatóan	
ezzel	a	szarkódával.	Az	ösztrogének	hatásmechanizmusának	részletes	vizsgálata	
kibővítette	a	Folliculinum		addig	ismert	gyógyszerképét	és	indikációs	területét.	
A	 páciensekkel	 való	 találkozásokból	 arra	 inspirálnak,	 hogy	 bemutassam	 új,	
teljes	gyógyszerképét,	különös	tekintettel	annak	miazmatikus	jelentőségére.	
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A	homeopátiás	szer	kiindulási	anyaga	

A	Folliculinum	 természetes	hormon,	mely	ösztron	néven	 ismert.	Az	ösztradiol	
és	ösztriol	mellett	a	szervezet	egyik	legaktívabb	ösztrogéne.		Donald	Foubister	
dolgozta	 ki	 a	 kiindulási	 anyag	 előállításának	 technológíáját.	 	 Az	 Ainsworths	
Pharmacie	 által	 a	 gyógyszergyártásra	 felhasznált	 ösztront	 vemhes	 kancák	
vizeletéből	 nyerték.	 A	 vízoldékony,	 fehér,	 kristályos	 anyagot	 C3	 potenciáig	
triturálták,	csak	a	C4-es	potenciától	oldható.	

Az	 ösztrogen	 elnevezés	 a	 görögből	 származik;	 az	 oistros	 jelentése	 tövis,	
szenvedély,	 ivarzás;	 a	 genao	 pedig	 generálást,	 létrehozást	 jelent.	 	 Tehát	
elsősorban	 egy	 ivarzást	 kiváltó	 anyagról	 van	 szó,	mely	 stimulálja	 a	magasabb	
rendű	élőlények	szaporodási	készségét.	

Az	 ösztron	 szteroid	 hormon,	melynek	 képlete:	 C18H22O2,	 a	 szerkezeti	 képlet	
tipikus	szterán	alapszerkezetet	mutat.		A	szén,	hidrogén	és	oxigén	és	a	szteroid	
hormonok	alapkövei	és	meghatározzák	a	szerves	élet	alapját.	Minden	szteroid	
hormon	 központi	 hatásterülete	 a	 periódusos	 rendszer	 első	 két	 sorára	 utal.	
Lenni	 vagy	 nem	 lenni,	 egység	 és	 szimbiózis	 illetve	 a	 fogantatás	 tükröződik	 a	
hidrogénsorban.	 A	 saját	 én,	 az	 egyéniség,	 az	 érték,	 az	 értelem,	 a	 magát	



másoktól	 megkülönböztetni,	 és	 testi	 határok	 érzékelése,	 ezek	 a	 szén	 sor	
lényeges	témái.	

Miért	ösztron?	

Jogos	a	kérdés,	miért	pont	az	ösztront,	és	nem	egy	másik	ösztrogént,	használják	
előszeretettel	a	homeopátiában.	

Az	ösztron	az	ösztrogéneknek	az	a	formája,	amely	a	vizelettel	választódik	ki.	

Ez	fontos	szempont	egy	természetes	anyag	kinyerésénél	és	feldolgozásánál.		

	Az	 ösztron	 a	 női	 szervezetben	 található	 a	 legnagyobb	 mennyiségben	 és	
úgynevezett	 ösztrogénpoolt	 képez.	 In	 vivo	 felcserélhető	 az	 ösztradiollal,	 az	
átalakulás	 fontos	 a	 biohasznosulás	 szabályozása	 szempontjából.	 Az	 ösztron	
lassabban	 reagál,	 mint	 más	 ösztrogének,	 tartósan	 elfoglalja	 a	 közös	
receptorokat	 valamint	 a	 kötődésre	 alkalmas	 fehérjéket	 a	 vérben,	 és	 emiatt	
inkább	 felelős	 azokért	 a	 negatív	 visszacsatolási	 folyamatokért	 a	 gonadotrop	
szervekben,	 amelyek	miatt	 az	 hormonszabályzó	 rendszer	 összezavarodhat.	 Az	
endogén	 ösztrogének	 legfontosabb	 mellékhatásai	 tehát	 az	 ösztronra	
vezethetők	vissza.	

Mivel	 a	 természetes	 ösztrogének	 orálisan	 adagolva	 alig	 hatékonyak,	 az	
ösztronból	 etinilösztradiolt	 állítanak	 elő	 úgy,	 hogy	 a	 szteránváz	 17-es		
pozíciójára	 egy	 	 etinil	 csoportot	 illesztenek.	 Az	 etinilösztradiol	 sokoldalúan	
felhasználható	szintetikus	hormon,	amelyet	beadás	után	a	szervezetben	a	máj	
újra	 ösztronná	 alakít	 át,	 és	 ez	 azután	 a	 vérben	 jelentős	 hormonszint	
emelkedéshez	 vezet.	 Feltételezhető	 tehát,	 hogy	 a	 panaszokat	 és	
mellékhatásokat,	 melyek	 a	 gyógykezelés	 által	 befolyásolt	 ösztrogén	
anyagcserére	 vezethetők	 vissza,	 szintén	 elsősorban	 közvetlenül	 az	 ösztron	
okozza.	

Mi	is	az	a	szakóda?	

Ghanshyam	Kalathia	írásaiban	találtam	meg	a	jó	definíciót.	

A	 szarkódákat	 ép,	 egészségesesen	 működő	 szövetekből	 vagy	 váladékokból	
állítják	 elő.	 Mint	 információhordozók,	 az	 egészséges	 kiindulóanyag	
tulajdonságainak	megfelelő	természetes	gyógyhatással	bírnak.	



Mikor	és	miért	van	valakinek	szüksége	ilyen	gyógyszerre?	

Ha	 egy	 élőlény	 egy	 bizonyos	 endogén	 anyag	 speciális	 hatását	 átveszi,	 és	 azt	
kifejezésre	 juttatja,	 tehát	 annak	 a	 szövetnek	 vagy	 váladéknak	 megfelelően	
reagál,	akkor	indikált	a	specifikus	szarkóda	alkalmazása.	

Ha	 ismerjük	 az	 egészséges	 testi	 anyag	 reakciómódját,	 megértjük	 a	 szarkóda	
hatását	 is.	 Egy	 egészséges	 szövet	 vagy	 váladék	 minőségét	 a	 szervezetre	
gyakorolt	 specifikus	 funkciója	 és	 jelentősége	 határozza	 meg.	 Az	 egészséges	
testanyagok	 adekvátan	 és	 perfekt	 módon	 működnek.	 Nincs	 alul-	 és	
túlműködés.	Az	a	céljuk,	hogy	rendesen,	hibátlanul,	a	feladatuknak	megfelelően	
dolgozzanak	és	hassanak.	

	A	 szarkódáknak	 tehát	 közvetlen	 kapcsolatuk	 van	 a	 saját	 egészséges	 kiinduló	
anyaguk	élettanához.	

Egy	páciensen	tapasztalt	tünet	vagy	specifikus	érzet	úgy	értelmezhető,	mint	egy	
egzakt	 módon	 definiált	 fiziológiai	 folyamat	 (meghatározott	 funkciójának)	
kifejeződése.	

A	 szarkódák	 érzéseiben	 hiánytudat	 fejeződik	 ki,	 összekapcsolva	 azzal	 az	
alapvető	 igénnyel,	 hogy	 a	 hibát	 vagy	 hiányosságot	 saját	 erőfeszítéssel	 újra	
kijavítsa	 vagy	 kiegyenlítse.	 Jelzésértékűek	 az	 ilyen	 kijelentések:	 „nekem	
hiányzik	 valami”	 vagy	 „elveszítek	 valamit”,	 „rendesen,	 hibátlanul,	 adekvát	
módon	 kell	 dolgoznom	 és	 megfelelnem	 az	 elvárásoknak,	 sem	 többet	 sem	
kevesebbet	nem	akarok.”	

	

A	hatásmechanizmus	

Lea	De	Mattos	a	múlt	század	ötvenes	éveiben	alapos	klinikai	vizsgálatot	végzett	
ezzel	 a	gyógyszerrel.	Abban	az	 időben	különösen	 jó	eredménnyel	alkalmazták	
elsősorban	 az	 úgynevezett	 hiperfolliculáris	 szindrómában.	 	 Azt	 az	 elsődleges	
feltételezést,	 hogy	 a	 gyógyszer	 hatásterülete	 olyan	 tipikus	 hormonális	
panaszokra	 korlátozódik,	 	 melyek	 ösztrogén	 túltermelésen	 vagy	 az	
ösztrogénszint	változásán	alapszanak,	már	Lea	de	Mattos	is	kétségbe	vonta.		Az	
ő	idejében	kizárólag	alacsony	potenciákat	használtak.	A	testi	és	érzelmi	tünetek	
közötti	 összefüggést	 már	 felismerték,	 de	 akkor	 még	 nem	 tudták	 kielégítően	



magyarázni.	Ma	azonban	 többet	 tudunk	a	neurohormonális	 közvetítőanyagok	
komplexitásáról,	 ezért	 a	 szervrendszerek	különböző	 síkjain	 jelentkező	 tünetek	
és	kórképek	közötti	összefüggés	jobban	magyarázható.	

A	 nemi	 hormonok	 anyagcseréjének	 komplex,	 egymásba	 fonódó	 folyamatai	
intenzív	kutatást	 igényelnek,	hogy	az	ösztrogéneknek	a	szervezetben	betöltött	
központi	szerepét	világosan	felismerjük	és	definiáljuk.	

A	 fiziológiai	 endokrinológia	 rámutat,	 hogy	 az	 ösztrogének	 kulcsszerepet	
töltenek	 be	 a	 nemihormon-háztartásban.	 Az	 ösztrogének	 elsősorban	 a	
magasabb	 rendű	 élőlények	 termékenységének	 és	 örökítő	 képességének	
fenntartásáért	felelősek	mindkét	nem	vonatkozásában.	

Az	 ösztradiol,	 mint	 mindkét	 nemnél	 a	 legfontosabb	 hormonális	 feedback	
szabályzó,	 irányítja	 az	 impulzív	 gonadotropin	 kiválasztást	 és	 koordinálja	 a	 női	
menstruációs	 ciklus	 ritmusát.	 Az	 ösztrogének	 tehát	 fontos	 szabályzó	 szerepet	
játszanak,	 és	 a	 „mérleg	 nyelvét”	 képezik	 a	 hormonális	 homeosztázis	
fenntartásában.	

A	nemihormon-háztartás	nagyon	érzékeny	és	könnyen	megzavarható.	A	nőknél	
ez	kifejezettebb,	mint	a	férfiaknál.	Parányi	hormonmennyiségek	tartják	fenn	az	
egyensúlyt	a	hipotalamusz-hipofízis-nemiszervek	 tengely	mentén.	A	 fiziológiás	
szérumértékek	 legkisebb	 eltérése	 vagy	 ingadozása	 is,	 az	 ideg-	 és	
immunrendszerrel	való	szoros	kölcsönhatás	miatt,	szervi	és	pszichés	reakciókat	
válthat	 ki.	 	 Az	 ösztrogének	 az	 egészséges	 női	 nemi	 ciklus	 „pacemaker”-ei.	
Minden	 megzavart	 vagy	 elnyomott	 női	 ciklus	 az	 ösztrogének	 hiányzó	
impulzusára	 utal.	 Ha	 a	 nőknél	 ez	 az	 állapot	 már	 hosszabb	 ideje	 fennáll	
(policisztás	 petefészek	 szindróma,	 hormonális	 elnyomás),	 akkor	 az	 az	
érintettnél	nem	csak	hangulati	zavart	okozhat,	hanem	akadályozza	az	autonóm	
személyiségfejlődést	is.	

A	 hormonrendszer	 szoros	 kapcsolatban	 van	 az	 idegrendszerrel	 és	 az	
immunrendszerrel,	 és	 mind	 a	 három	 hatással	 van	 egymásra.	 A	 szteroid	
hormonok	interaktívan	hatnak,	és	közvetlenül	az	agy	neuroszekrétiós	sejtjeiben	
is	képződnek.	A	neuroszteroidok	komplex	hatását	eddig	még	kevéssé	kutatták,	
mégis	 tudjuk,	 hogy	 fontos	 szerepet	 játszanak	 a	 félelem	 leküzdésében,	 az	
agyban	 növelik	 a	 zajok	 iránti	 érzékenységet,	 és	 fontosak	 a	 zajok	 és	 beszéd	



memorizálásában.	Az	ösztrogénmolekula	bizonyos	részei	–	egy	nem	hormonális	
védőfunkció	révén	-	gátolják	az	Alzheimer	kór	kialakulását.	

Az	 ideg	 és	 immunrendszerrel	 való	 szoros	 kapcsolat	 miatt	 nem	 szabad	 a	
hormonrendszert	önmagában	tárgyalni.	A	Folliculinum	-	mint	homeopátiás	szer-	
jelentősége	tehát	messze	túlnyúlik	a	tüneti,	hormonspecifikus	kórképeken.	

Esszencia	

A	női	viselkedés	kutatása,	különösen	a	ciklus	első	felében,	a	peteérés	idején	és	
a	szülés	környékén	lehetővé	teszi,	hogy	pontosabb	ismeretekre	tegyünk	szert	a	
szer	 esszenciájával	 kapcsolatban.	 Ezek	 azok	 a	 hajtóerők,	 melyek	 a	 nő	
individuális,	 ritmusos	 petefészek	 ciklusát	 biztosítják.	 A	 ciklus	 első	 felében	
dominálnak,	és	ezzel	meghatározzák	a	nő	viselkedését	ebben	az	időben.	Hatása	
stimulálja	 az	 életkedvet,	 és	 elősegíti,	 hogy	 a	nők	 a	mindennapok	 kihívásainak	
készségesen	 átadják	 magukat.	 Javul	 a	 koordinációkészség,	 az	 ösztrogének	
aktívabbá,	 mozgékonyabbá	 és	 céltudatosabbá	 teszik	 az	 embert,	 euforizáló,	
hangulatjavító	és	gátlásoldó	hatásuk	van.	A	nők	érzékenyebbek	és	odaadóbbak,	
jobban	kötődnek	kötelességeikhez,	feladataikhoz.	

	Az	ösztrogén	 szintje	peteérés	 idején	és	a	 szülés	környékén	a	 legmagasabb.	A	
nők	 emiatt	 oldottabban	 viselkednek,	 intenzívebb	 a	 kisugárzásuk,	 ami	 női	
erejüket	jobban	felszínre	hozza.		

A	 hormonális	 szabályzó	 mechanizmusok	 az	 ovuláció	 és	 a	 szülés	 környékén	
nagyon	összetettek.	A	mindkét	eseményt	megelőző,	jelentősen	megnövekedett	
ösztrogén	 szint	 hatással	 van	 a	 hipofízis-hipotalamusz	 rendszer	 visszacsatoló	
folyamataira.	Az	itt	megfigyelt	fenomén	a	következő	felismerésre	vezet:	

Az	ösztrogénnek	a	hipothalamuszra	gyakorolt	közvetlen	hatása	által	archaikus	
ősi	 hajtóerők	 ébrednek,	 amelyek	 a	 nő	 kontrolláló,	 éber	 tudatát	 és	 racionális	
elveit	elnyomják.	Mint	egy	kivételes,	részeg	állapotban,	teljesen	feladja	magát	
és	egy	magasabb	feladat	szolgálatába	áll.	

Az	önfeladás	képessége	a	gátló	kontrollmechanizmus	elvesztésével	összekötve	
lehetővé	 teszi	 az	 eredményes	 megtermékenyítést,	 sokkal	 könnyebben	
elviselhetővé	 teszi	 a	 szülés	 körüli	 félelmet	 és	 fájdalmat,	 és	 a	 későbbiekben	
gondoskodó,	 odaadó	 anya-gyerek	 kapcsolatot	 biztosít.	 Ez	 a	 legfontosabb	
követelmény	a	magasabb	rendű	élőlények	fajfenntartása	szempontjából.	



Az	 ösztrogénhatás	 központi	 esszenciája	 abban	 a	 képességben	 mutatkozik	
meg,	hogy	önzetlenül	adja	át	magát	egy	magasabb	feladatnak.	

Annak	 érdekében,	 hogy	 egy	 felsőbbrendű	 feladat	 kihívásainak	 (legyen	 az	
bármilyen	 nehéz),	 az	 eredményes	 és	 pontos	 kivitelezés	 abszolút	 igényével,	
teljesen	 át	 tudja	 magát	 adni,	 a	 saját	 igényeit	 elhanyagolja.	 A	 túlterhelés	
növekedésével	nő	a	veszély,	hogy	az	odaadásban	teljesen	elveszíti	önmagát.	

„Elvész	az	odaadásban”	-	a	szer	központi	téveszméje.	

Fiziológiás	 kompenzáció:	 szerencsére	 a	 kétfázisos	 női	 ciklusban	 létezik	 egy	
ellenfél,	a	gesztagén	nevű	védőhormon.	A	tipikus	női	jellemet,	a	nőre	jellemző	
viselkedést	nem	csak	az	ösztrogének	határozzák	meg.	A	két	petefészekhormon	
kiegyenlített	összjátéka	 lehetővé	teszi	a	sokoldalú	nőkép	kialakulását,	amelyet	
meghatároz	 egy	 kreatív	 és	 rugalmas	 alkotókészség,	megtűzdelve	 természetes	
vezetői	 képességekkel,	 amely	 szívesen	 áll	 az	 EGÉSZ	 szolgálatába.	 A	 nőknél	
gyakran	megfigyelhető	képesség,	hogy	több	dolgot	tudnak	egyidejűleg	végezni	
(multitasting),	 erre	 a	 tényre	 vezethető	 vissza.	 	 Minden	 nőnek	 van	 tehát	 egy	
saját,	 individuális,	 ritmikus	 ciklusa,	 amely	 segíti,	 hogy	 megtalálja	 a	 helyes	
középutat	az	érzékenység,	odaadás,	önrendelkezés,	akaraterő	és	individualitás	
között.	Az	ösztrogének,	mint	az	egészséges	női	ciklus	motorjai,	ennek	a	kreatív	
és	teremtő	képességnek	a	kibontakoztatásáért	felelősek.	

A	 szer	 lényege	 a	 mély	 emocionális	 bizonytalanságban	 és	 a	 személyes	
elhatárolódásra	való	képesség	hiányában	mutatkozik.	

A	 szert	 jellemző	 vezető	 tünetekben	 tükröződik	 az	 individuális	
személyiségstruktúra	 kifejlődésének	hiánya.	 	Az	 érintetteknek	hiányzik	 a	 saját	
alapritmusukhoz	 való	 kapcsolatuk,	 ami	 instabil	 dinamikához	 vezet.	 Hogy	 az	
önállótlanságot	 kompenzálják,	 kötelezve	 érzi	 magukat,	 hogy	 a	 feladataikat	
amennyire	 csak	 lehet,	 felelősségteljesen	 végezzék	 el,	 hogy	 ezáltal	 értékesnek	
érezzék	magukat.	Szívesen	alárendelik	magukat,	mások	utasításai	szerint	élnek,	
és	saját	feladataik	vagy	projektjeik	rabszolgájává	válnak.	Azon	fáradoznak,	hogy	
mindenről	 és	 mindenkiről	 gondoskodjanak.	 Ez	 nagyon	 igénybe	 veszi	 őket	 és	
elkerülhetetlenül	 kimerüléshez	 vezet.	 Ez	 a	 szer	 olyan	 embereknek	 való,	 akik	
nagyon	 vágynak	 az	 önrendelkezésre.	 Szörnyű	 rosszul	 érzik	 magukat	 amiatt,	
hogy	függőségben	élik	az	életüket.	



Ennek	 a	 speciális	 belső	 tartásnak	 a	 kifejeződése	 manapság	 nem	 ritka.	 A	 mi	
társadalmunkban	 sok	 embernél	 többé	 vagy	 kevésbé	erőteljesen	 felfedezhető,	
és	 nem	 csak	 kizárólag	 nőknél,	 mint	 régebben.	 Fenotípusukban	 Folliculinum	
férfiak	 mindig	 is	 akadtak	 elvétve,	 de	 az	 utóbbi	 évtizedekben	 az	 emberre,	 az	
állatokra	 és	 a	 környezetre	 irányuló	 növekvő	 hormonterhelés	 hozzáadódik	
mindkét	nem	genetikai	ösztron-terheléséhez.	

Folliculinum	ezek	szerint	mindennemű	élőlény,	nők,	férfiak	és	gyerekek	számára	
egyformán	fontos	szer.	

A	Folliculinum	gyógyszerképe	

Estron,	Östron,	Ocarianfollicel,	Ovarial	Follicle	

A	Folliculinumot	Lea	De	Mattos	beható	klinikai	vizsgálatnak	vetette	alá.	Ezeket	
a	 felismeréseket	 O.A.	 Julian	 dokumentálta	 a	 Materia	 Medica	 of	 New	
Homeopathic	 Remedies	 című	 munkájában.	 Donald	 Foubister	 is	 intenzív	
kutatásokat	 végzett	 ezzel	 a	 szerrel,	 és	 később	 Melissa	 Assilem,	 aki	
publikációival	a	nyolcvanas	években	jelentősen	hozzájárult	a	mai	gyógyszerkép	
kialakításához.		Frans	Vermeulen	Synoptischen	Materia	Medica-jában	találhatók	
ezekből	 részletek.	 Egy	 állatorvos,	 Wolfgang	 Mettler	 hangsúlyozta	 ennek	 a	
szernek	 miazmatikus	 jelentőségét,	 ezt	 Dorothy	 Cooper	 is	 fontos	
megállapításokkal	 egészítette	 ki,	 és	 a	 British	 Homoeopathic	 Journalban	
publikálta.	 Jutta	 Gnaiger	 Rathmanner	 kutatásai	 az	 AHZ-ben	 (Allgemeine	
Homöopathische	 Zeitung)	 találhatók.	 1999-ben	 egy	 münsteri	 szeminárium	
alkalmával	 Andreas	 Holling	 és	 Jayesh	 Shah	 10	 személyen	 végzett	
gyógyszervizsgálatot,	 ennek	 a	 vizsgálatnak	 néhány	 tünete	 kiegészíti	 a	 A.	
Seideneder’s	Heilmittelarchiv	című	szaklapban	megjelent	gyógyszerképet.	

Az	 alább	 felsorolt	 tüneteket	 ezekből	 a	 publikációkból	 gyűjtöttem,	
rendszereztem	és	további,	a	gyógyszervizsgálat	és	saját	orvosi	 tevékenységem	
számos	Folliculinum-esetének	további	tüneteivel	egészítettem	ki.	

A	tünetek	forrása:	

1	Julian	és	de	Mattos,	2	Foubister,	3	Assilem,	4	Cooper,	5	Holling,	6	Zeitschrift	
für	Klassische	Homöopathie,	7	Ari,	8	Dockx	und	Kokelenverg,	9	Mettler	

	



Általános	tünetek	

Vezető	tünetek:	

• Tünettriász:	 neuropszichikai	 tünetek;	 mellben	 és	 a	 nemi	 szervekben	
jelentkező	tünetek,	különböző	fájdalmak	6	

• Ingerelhetőség	és	depresszió	váltakozik	1	
• Szigorú	önkontroll	 túlzott	 félelem	vagy	 felelősségtudat	miatt,	hasonló	a	

Carcinosinumhoz	2	
• Kontroll:	 „Az	 az	 érzése,	 hogy	 valaki	más	 ellenőrzi.	Nincs	 összhangban	 a	

saját	 ritmusával.	 Mások	 elvárásai	 szerint	 él,	 elveszíti	 saját	 akaratát.	
Túlértékeli	 az	 energiatartalékait.	 Teljesen	 megtagadja	 önmagát.		
Mániákusan	 menteni	 akar	 másokat.	 	 Lezsarolódik.	 Lábtörlővé	 vált.	
Elfelejtette,	hogy	kicsoda.	Nincs	személyisége.	3	

• Gyakran	akkor	 indikált,	amikor	a	Carcinosinumra	esne	a	választás,	de	az	
nem	válik	be.	A	ráksejtek	is	elvesztették	a	személyiségüket,	és	ezzel	azt	a	
képességet,	hogy	differenciálódjanak	és	individualizálódjanak.	3	

• Hihetetlen	mértékben	törekszik	arra,	hogy	a	legjobbját	adja.	2	
• Rendkívüli	 odaadás,	 egészen	 az	 önfeladásig.	 Hogy	 az	 önbecsülését	

erősítse,	egészen	átadja	magát	a	neki	szánt	feladatnak.	7	
• Vágyakozik	 az	 önállóságra,	 elveszettnek	 érzi	 magát	 és	 hajlamos	 a	

függőségre.	7	
• Tünetek,	 amelyeket	 egy	 személy	 vagy	 csoport	 egy	 individuumra	

gyakorolt	nyomása	vált	ki;	domináns,	birtokló	szülő,	barát	vagy	házastárs;	
dominancia	vallási	intolerancia	miatt.	2	

• A	 munkahelyi	 körülmények	 okozta	 feszültség	 miatt	 kialakuló	 tünetek;	
olyan	személyeknek,	akik	hosszú	ideje,	kimerültségig	dolgoztak,	és	utána	
képtelenek	 kipihenni	 magukat,	 és	 nem	 reagálnak	 a	 kiválasztott	
homeopátiás	gyógyszerre.	4	

• Hosszantartó	 rossz	 egészségi	 állapot	 vagy	 recidiváló	 ill.	 súlyos	 infekció	
utáni	 lassú	 gyógyulás	 esetén.	 Posztvirális	 szindróma.	 Hiányzó	 reakció	
kortizon	kezelés	után.	4	

• Hiányzó	immunreakció	elnyomó	kezelések	után.	7	
• Hiányzó	reakció	és	hosszantartó	panaszok	hormonális	szupresszió	után.	7	
• Panaszok	hosszú	éveken	át	tartó	gyámkodás	miatt.	7	



• A	 multitasting	 képesség	 elvesztése,	 nem	 tud	 egyszerre	 több	 dolgot	
csinálni.	5	

• Az	individuális	kreativitás	elvesztése.	7	

	

Lelki	tünetek:	

• Függőség	érzése	3	
• Függőség,	a	hozzátartozóját	a	függő	helyzetbe	akarja	hozni.	7		
• Elutasítás,	a	házastársával	és	gyerekeivel	szemben.	3	
• Agresszív	 szóbeli	 támadás	 egyidejűleg	 fennálló	 követelményekkel	

szemben.	5	
• Agresszió	és	apátia	váltakozva.	3	
• Elismerés,	saját	tevékenysége	miatt	érzi	magát	megbecsültnek.	7	
• Elismerés,	szimpatizál,	hogy	elismerést	kapjon.	7	
• Elismerés,	vágyódik	utána,	úgy	érzi,	hogy	nem	veszik	komolyan.	7	
• Félelem,	lelkiismeret-furdalás,	hogy	valami	rosszat	csinált.	7	
• Félelem,	kínos,	este,	sötétedéskor.1	
• Félelem,	kínos,	pánikrohamok.	3	
• Befolyásolhatóság.		
• Panaszok	visszaélés/erőszak	miatt,	szexuális,	testi	vagy	lelki.	3	
• Vádolja	a	hozzátartozóját,	panaszkodik.	7	
• Gondolkodás,	lelassult,	mintha	máshol	lenne.	3	
• Dominancia,	szeretné	érvényesíteni	az	akaratát.	7	
• Érzékeny	a	szemrehányásra	
• Érzékeny,	túlérzékeny,	a	melegre,	zajokra,	érintésre.	1	
• Emocionális		viselkedés,	távolságtartó.	3	
• Menekül,	lemond	terminusokat	és	megállapodásokat.	5	
• Izgalom,	ingerelhető,	melankóliával	váltakozva;	>menzesz	előtt.	7	
• Fixa	ideák,	szexuális	természetűek.	1	
• Félelem,	hogy	elhanyagolta	a	kötelességeit.	2	
• Félelem,	általános	és	hirtelen.	2	
• Félelem,	hogy	elveszti	a	kontrollt	az	autó	kormányzásánál.	7	
• Félelem,	hogy	elveszti	a	kontrollt.	2	
• Gondoskodás,	túlzott,	túlságosan	aggódó	anyák.	7	



• Gondolatok,	aktivitásra	kényszerítenek.	7	
• Érzés,	kimerülve	.	3	
• Érzés,	mint	kábítószer	hatása	alatt,	kótyagosság.	3	
• Érzés,	kiszolgáltatottság.	7	
• Érzés,	hogy	semmivel	sem	lesz	kész.	5	
• Bizonytalanság,	extrém,	félelemmel	sötétedéskor.	1	
• Koncentrálás	nehezére	esik.	5	
• Koncentráció	 gyenge,	 több	 dolog	 egyidejű	 intézésénél,	 ami	

bosszantja.	 Egyszerre	 csak	 egy	 dolgot	 tud	 csinálni,	 vagy	 a	 lehető	
legkevesebbet	 egyszerre.	 	 A	 dolgokat	 egymás	 után	 csinálja,	 nem	
egyszerre.	5	

• Koncentráció,	 csökkent;	 félelem	 autóvezetés	 közben;	 fél,	 hogy	
elveszíti	a	kontrollt.	5	

• Koncentrálóképesség	csődöt	mond,	lehetőleg	kevés	terminust	akar,	a	
jelentkezésnél	 nem	 tudna	 több	 dolgot	 egyszerre	 intézni.	 Teljesen	
izgatott,	ha	telefonálnia	kell	az	orvosnak.	5	

• Lassúság,	gondolkodás	és	mozgás.	3	
• Üresség,	 az	 üresség	 érzésébe	 zuhan,	 ha	 gyerekek	 elhagyják	 a	 szülői	

házat,	vagy	elveszti	az	állását.	7	
• Dicséret	és	megbecsülés	javít.	7	
• Különös	 lassúság,	 autóvezetés	 közben;	 kerüli	 a	 stresszt,	 lemond	

terminusokat.	5	
• Együttérzés.		7	
• Engedékenység.	7	
• Ingerelhetőség.	1	
• Pihenésre	van	szüksége,	menekül.	5	
• Pihenésre	való	vágy	váltakozik	az	aktivitás	utáni	vággyal.	5	
• Melankólia	menzesz	előtt.	5	
• Magabiztosság,	hiányos.	7	
• Szexuális	vágy	fokozott	vagy	csökkent.	1	
• Stressz,	kerüli	a	stresszt.	5	
• Szomorúság.	1	
• Határozatlanság.	6	
• Igazságtalanság,	nem	viseli	el.	7	



• Túlterheltség,	túlterheltnek	érzi	magát.	7	
• Alkalmatlanság,	a	dolgok	feletti	áttekintést	megtartani.	5	
• Szerencsétlen,	hosszantartóan,	mások	befolyása	miatt.	8	
• Elnyomás,	mások	általi	hosszantartó	elnyomás		következményei.	8	
• Elveszett,	elveszettnek	érzi	magát.	7	
• Vádak,	önvádak.	7	
• Téveszme,	hatalmas	befolyás	alatt	áll.	3	
• Téveszme,	egy	fontos	misszióval	van	megbízva.	7	
• Téveszme,	elveszti	magát	az	odaadásban.	7	
• Sírós	és	deprimált,	menstruáció	előtt.	1	
• Elvész	a	részletekben.	5	
• Sebezhető,	úgy	érzi,	hogy	támadják,	sértett	és	könnyen	megsértődik.	

1	
• Zavart,	sok	egyidejű	mentális	benyomás	miatt.	5	
• Zavartság,	elveszti	a	térbeli	perspektívát.	5	

Álmok:	

• Olyan	 helyzetekről,	 melyek	 nehezen	 uralhatók,	 amelyekben	 meg	 kell	
alázkodni	és	állandóan	bizonyítani	kell.	5	

• Egy	 számomra	 ismeretlen,	 slampos	 asszony	 hevesen	 beavatkozik	 az	
életembe;	 elfoglalja	 a	 garázsomat,	 amely	 egyidejűleg	 a	 műhelyem	 is;	
dühös	 és	 felháborodott	 vagyok;	 de	 a	 lakásom	 még	 megvan;	
panaszkodom	miatta	 a	 feleségemnek	 és	 barátaimnak,	 de	 őket	 ez	 nem	
zavarja	annyira,	úgy	látszik,	ők	meglehetősen	jól	ismerik	őt.	

• Két	 erőszakos	 férfivel	 harcolok,	 és	 képes	 vagyok	 kivédeni	 a	 támadást;	 az	
egyiket	 tudtam	ártalmatlanítani,	 úgyhogy	megadta	magát,	 a	 földön	 feküdt	
és	 a	 fogait	 csikorgatta;	 aztán	 láttam	 mindkettőt	 egy	 tájon	 csellengeni;	
csapdába	csalnak	másokat,	ahol	azokat	mint	a	fókákat	lecsapják;	végül	még	
egy	 támadást	 terveznek,	 de	 most	 megint	 ellenem;	 egy	 erdei	 úton	
menekülök,	 de	 gyorsan	 közelednek;	 sikerül	 egy	 pohár	 whiskyt	 annak	 a	
szemébe	löttyinteni,	aki	buzogányt	tart	a	kezében;	emiatt	elejti	a	buzogányt;	
én	 felemelem	és	nagy	 félelmemben	 leütöm;	most,	egy	 fegyver	birtokában,	
nyugodtan	fordulok	a	másik	pasi	felé.	



• Érzések	 az	 álom	 alatt:	 undor	 és	 kegyetlenség;	 nagy	 félelem;	 menekülni	
akarok,	 de	 be	 vagyok	 szorítva;	 találok	 egy	megoldást	 és	 végül	 kontrollálni	
tudom	a	helyzetet;	ember-ember	elleni	küzdelemben	van	esélyem.	
• Álomkép:	egy	óriás	fején	állok	és	egy	kardot	szúrok	a	szemébe.	
• Legyőzetni	ellenséges	hatalmak	és	erők	által.	5	
• Erőrabló	szituációk	akadályokkal.	5	
• Hősi	tettekről.	5	
• A	kontroll	fenyegető	elvesztéséről.	5,7	
• Gépjármű	kormányzásáról	akadályokkal.	5,7	
• Egy	nő	álma	egy	adag	Folliculinum	C200	bevétele	után:	A	család	részére	

ünnepi	 ételt	 készít.	 Mikor	 kész,	 csöngetnek,	 a	 vendégek	 az	 ajtó	 előtt	
állnak.	 Pánikba	 esik,	 mivel	 még	 nem	 mosdott,	 nem	 öltözött	 fel,	 és	 a	
frizurája	sem	kész	és	a	fürdőbe	menekül.	 	Hallja,	hogy	a	bátyja	viccesen	
mondja:	 mindig	 így	 van,	 sohasem	 készül	 el	 időben,	 illetve,	 nem	 tudja	
beosztani	 az	 idejét;	 a	 fürdőben	 áll	 és	 kétségbeesve	 próbálja	 magát	
formába	hozni,	közben	nem	találja	a	tükörképét	a	tükörben.	Nem	ismeri	
meg	magát.	7	

Testi	tünetek:	

Fej:	

• Alopécia	nőknél.	1	
• Az	az	érzése,	hogy	a	fejében	valami	felfele	megy;	olyan,	mintha	több	

oxigén	jutna	az	agyba,	ami	által	jobban	tud	gondolkozni.	5	
• Fejfájás,	 pangásos,	 arc	 vagy	 piros	 vagy	 sápadt,	 mindig	 a	 végtagok	

hidegségével.	1	
• Premenstruációs	migrének.	1	

	Szédülés:	5,7,9	

Szemek:	

• Sötét	karikák	a	szemek	alatt.	6	
• A	konjunktiva	duzzadt.	1	
• Fájdalmas	szemek.	6	

Fülek:	



• Szeborrea	a	hallójáratokban	viszketéssel.	1	
• Érzékenység	zajokra.	1	
• Süketség,	a	zajokat	és	a	beszédet	nem	tudja	memorizálni.	7	

Orr:	

• Szénanátha	1.	
• Rinitisz	fejfájással	és	bőséges	váladékkal.	1	
• Vasomotorikus	rinitisz.	6	
• Szeborrea	az	orrnyílásokban.	1	

Arc:		

• Sápadtság.	6	
• Arcneuralgiák.	1	
• Akne.	2	

Száj:	

• Viszketés,	csiklandósság,	égető	érzés;	olyan	érzés,	mint	amikor	az	ember	
a	nyelvével	megérinti	az	elemet,	vagy	egy	enyhe	égető	érzés,	amit	a	bors	
okoz.	5	

• Gingivitisz.	9	

Nyak:	

• A	folyadékok	nyelése	fájdalmas.	1	
• A	garat	nyomásérzékeny.	1	
• Rekedtség	a	hangtalanságig.	6	
• Enyhe	rekedtség.	5	
• Angina.	6	
• Katameniális	angina.	6	
• A	 bevétel	 pillanatában	 a	 légcsőben,	 a	 gégétől	 a	 szegycsontig	

csiklandozást	éreztem,	amely	néhány	percig	száraz	köhögést	okozott.	Ez	
megismétlődött,	amikor	rágondoltam.	5	

Gyomor:	

• Gyomorfájás	menstruáció	előtt	émelygéssel	és	hányással.	1	



• Periodikus	gyomorfájás.	6	
• Emésztési	zavarok	allergiával	összefüggésben.	6	

Has:	

• A	has	felfúvódása,	néhány	nappal	a	menstruáció	előtt.	1	
• Kvartyogás	a	hasüregben.	1			
• Fájdalom	a	jobb	hipokondriumban.	1	
• Májműködés-zavarok,	lágy	májduzzanat,	májkarcinóma.	6	
• Zavart	májműködés.	6	
• Kolecisztitisz.	9	
• Epevezető	megbetegedései,	ösztrogénfüggő	epehólyag	panaszok.	6	
• Hasnyálmirigy	panaszok.	6	

Végbél:	

• Hasmenés	és	székrekedés	váltakozva.1	
• Súlyos	székrekedés.	1	
• Nehézségérzés	a	rektumban.	1	

Húgyutak:	

• Visszatérő	húgyúti	fertőzések	nőknél.	1	
• Cisztitisz	hormonális	fogamzásgátlásnál.	1	
• Hólyagfájdalom	a	menzesz	előtt.6	
• Gyakori	vizelési	inger,	éjszaka	fájdalmas	vizeletürítés.	6	
• Inkontinencia.	1	
• Vizelési	inger,	fokozott,	a	hólyag	gyakori	ürítése.	1	
• Vizelési	inger,	fájdalmas,	éjszaka.	6	
• Apró	szúrások	a	hólyagban.		5	
• A	vizelet	ammónia	szagú.	5	

Férfi	nemi	szervek:	

• A	fiúknál	alulfejlett	herék.	9	
• Feminizálódás.	7	
• A	sperma	minősége	nem	megfelelő,	termékenységi	zavarok.	7	
• Az	emlő	megbetegedése	férfiaknál.	7	



• Prosztata	hipertrófia,	prosztata	karcinóma.	7	

Női	nemi	szervek:	

• Libidó,	túlzott	vagy	gyenge.	3	
• Túlzott	szexuális	ingerelhetőség.	1	
• Menarche,	 késedelmes;	 mellette	 pszichés,	 testi	 vagy	 mentális	

problémák.	7	
• Korai	serdülés.	9	
• Kevéssé	kifejlődött	női	nemi	jelleg,	maszkulinizáció.	7	
• Vulva,	viszketés,	rosszabb	menstruáció	előtt.	1	
• Vulva,	viszketés,	terhesség	alatt.	7	
• Hüvelyszárazság.	3	
• Premenstruációs	leukorrea.	1	
• Hüvelyváladék,	sárga	vagy	barnás.	1	
• Candida	albicans.	3	
• Candida	albicans	hormonális	fogamzásgátlásnál	és	a	terhesség	alatt.	7	
• Baktériumos	 hüvelyfertőzések	 hormonális	 fogamzásgátlásnál	 és	 a	

terhesség	alatt.	7	
• Vérzés,	enyhe,	ovuláció	idején.	1	
• Kenőcsös	váladék,	két	menzesz	között,	különösen	az	ovuláció	idején.	1	
• Menzesz,	elhúzódó,	világos	vér	sötét	csomókkal.	1	
• Menzesz	fájdalmas	az	első	napokban.	1	
• Menzesz,	intervallum	meghosszabbodott.	1	
• Gyenge,	elnyomott	menzesz.	1	
• Hipermenorrea,	polimenorrea.	9	
• Amenorrea.	1	
• Ritmuszavar	a	menstruációs	ciklusban,	a	hormonháztartás	zavara.	7	
• Ciklusok	ovuláció	nélkül.	7	
• Amenorrea	 hormonális	 fogamzásgátlás	 vagy	 egyéb	 hormonális	

szupresszió	után.	7	
• Sterilitás.	1,7	
• Fibrózus	uterusz	menorrágiával.	1	
• Ciszta	vagy	adenofibróma	a	ciklus	közepén	vagy	a	menstruáció	előtt.	6	
• Petefészekciszták.	3	Petefészek	karcinóma.	7	



• Adenokarcinóma	a	vaginában,	a	méhszáj	diszpláziája.	9,	Méhnyakrák.	7	
• Ideges	feszültség	a	menstruáció	előtt	(depresszió,	félelem,	görcsök).	6	
• Premenstruációs	neuralgiák.	6	
• Premenstruációs	alhasi	fájdalmak,	kongesztív.	1	
• Masztitisz,	kongesztív,	menstruáció	előtt.	1	
• Duzzanat,	feszülés	és	fájdalom	a	mellekben	a	menzesz	előtt.	6	
• A	mellek	nagyon	duzzadtak;	a	szorítást	és	érintést	nem	viseli	el.	6	
• Masztopátia,	emlőciszták,	fibroadenóma.	9	
• Emlőkarcinóma.	7	
• Javulás	vagy	tünetmentesség	(fájdalom	és	egyéb	tünetek),	amint	a	vérzés	

megindul,	és	ugyanúgy	a	ciklus	3.	napja	után.	1	
• Preklimakteriális	 tünetek	 (hőhullámok,	 hiperaktivitás,	 éjszakai	 izzadás).	

1,3	
• Tünetek	 a	 várandósság	 második	 felében:	 viszketés,	 cisztitisz,	

hüvelyfolyás,	hüvelygyulladások,	Candida	albicans,	ekcémák.	7	

Köhögés:	

• Lökésszerű	köhögés,	rosszabb	társaságban,	szorító	érzéssel	a	szív	körül.	1	
• Görcsös	köhögés	öklendezéssel.	5	

Légzés:	

Légszomj,	diszpnoe,	nehezített	légzés.	1	

• Kívánja	a	friss	levegőt.	1	
• Nagy	lélegzeteket	vesz	és	mélyet	sóhajt.	1	

Mellkas:	

• Kardiovaszkuláris	 problémák	 legtöbbször	 a	 menzesz	 előtt,	 tahikardia,	
tahiarritmia,	extraszisztolék.	6	

• Szorító	 érzés	 a	 szív	 körül,	 egy	 akadályt	 érez	 a	 prekordiumban,	 amely	
kisugárzik	a	bal	karba.	1	

• Szívdobogás	eszméletvesztéssel.	1	
• Szívdobogás	gyengeségérzéssel.	9	
• Pulzus	felgyorsult.	1	



Hát:	

• Lumbalgia	<	peteérés	alatt	és	a	menzesz	előtt,	1	
• Viszketés,	a	lapockák	között.	7	

Végtagok:	

• Száraz	bőrkiütések	az	ujjakon,	a	bőr	berepedezik	és	szétnyílik.	1	
• Krónikus	akroparesztéziák	(M.	Reynaud).	1	
• Achilles-ín	 	 fájdalom,	 jobb	 oldalon	 erősebb,	 mint	 bal	 oldalon;	 az	 az	

érzése,	mintha	az	Achilles	ín	el	lenne	meszesedve,	merevséggel.	5	
• Mialgiák,	vándorló	ízületi	fájdalmak.	7	

Bőr:	

• Gyakori	véraláfutás,	hajlamos	a	kék	foltokra.	1	
• Akne.	1	
• Száraz	ekcéma,	rosszabb	peteérés	alatt	és	a	menzesz	előtt.	1	
• Pikkelyes	ekcéma.	1	
• Ekcéma	a	terhesség	alatt.	7	
• Viszketegség	általában,	véresre	vakarja	magát.	7	
• Viszketegség	a	várandósság	alatt.	7	
• Chloasma	uterinum.	6	
• Pszoriázis.	6	
• Fibrinoid.	6	
• Visszerek.	7	

Általános	tünetek:	

• Kimerültség	és	fáradtság.	3	
• Hajlamos	az	elhízásra,	víz-	és	zsírvisszatartás.	6	
• Hiperkoleszterinémia,	hiperlipidémia.	7	
• Zsírlerakódás	tipikusan	a	has	tájékon,	a	derék	eltűnik.	7	
• Húzó,	égető,	maró	fájdalmak.	6	
• 2-3	kg	testsúlynövekedés	a	menzesz	előtt.	1,6	
• Melegség,	hőhullámok.	1	
• Ödémák	



Modalitások:	

Rosszabbodás	a	peteérés	idején	és	a	menstruáció	előtt.	1	

Rosszabbodás	 széltől	 7,	 melegtől	 1,	 zajoktól	 1,	 érintéstől	 1,	 nyugalomban	 7,	
alkoholtól	7	és	nikotintól.	7	

Javulás	a	menzesz	3.	napjától.	1	

Javulás	friss	hideg	levegőtől	és	a	friss	levegőn	történő	mozgástól.	1	

Javulás	dicsérettől	és	elismeréstől.	7	

Kívánja	a	búzát	és	a	cukrot	(sütemények,	tésztafélék).	3	

Egymással	ellentétes	tünetek	váltakoznak.	7	

Periodicitás	

Idő:	hajnalban,	1-2	órakor.	7	

A	holdciklus	befolyása:	rosszabb	a	telihold	előtti	néhány	naptól	újholdig.	7	

Kedvenc	színek	Müller	és	Welte	nyomán	12-14	(DD	Lanthanidák)	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Indikációk	általában	

• Elszakadási	 zavarok;	 olyan	 gyerekek,	 akik	 nem	 tudnak	 az	 anyjuktól	
elszakadni.	1	

• Elszakadási	 zavarok;	 olyan	 anyák,	 akik	 nem	 tudnak	 a	 gyerekektől	
megválni.	Over	protective	mother.	7	

• Elhízás.7	
• Fiatalkori	akne		fiúknál	és	lányoknál.	1	
• Allergia.	1	
• Alzheimer	kór.	7	
• Félelem	a	szüléstől.	7	
• Félelem	pánikkal.	7	
• Asztma.	9	
• Autoimmun	betegségek.	Többek	közt:	multiplex	szklerózis,	fibromialgia,		
• 	Bechterew-kór,	eritéma	nodozum	és		Darier-kór.	7	
• Hosszantartó	tünetek	hormonális	fogamzásgátlás	alatt.	7	
• Hosszantartó	tünetek	hormonális	fogamzásgátlás	után.	7	
• Tünetek	kiegészítő	vagy	szupressziós	hormonterápia	alatt	és	után.	7	
• Burnout	szindróma.	7	
• Candida	albicans.	3	
• Krónikus	fáradtság	szindróma	(CFS).	3	
• Krónikus	E.	coli	fertőzöttség.	1	
• Depressziók.	9	
• Elfajulás	és	degeneráció.	7	
• Az	evészavarok	minden	fajtája.	3	
• Ekcéma.	1,2,7	 Cave	magas	potenciák!	
• Endometrózis.	7	
• Ismétlődő	vetélés.	9	
• Fibroid.	1	
• Fixa	ideák,	szexuális	jellegű.	1	
• Visszaélés/erőszak	nőknél,	szexuális,	fizikális	vagy	pszichikai.	3	
• Méhnyakdiszplázia.	9	
• Méhnyakrák.	7	
• Glanduláris	és	cisztás	hiperplázia.1	
• Zsíranyagcsere-zavar.	7	



• Herediszplázia	fiúknál.	9	
• Hipertónia.	7	
• Hipertónia,	labile.	7	
• Hisztéria.	7	
• Gyenge	immunválasz.	7	
• Meddőség.	7	
• Kardiovaszkuláris	elégtelenség.	7	
• Klimaxos	panaszok.	3	
• Gyenge	libidó.	3	
• Leaky-Gut	szindróma.	7	
• Mániás	depresszió.	7	
• Masztopátia,	emlőciszták,	emlő	fibroadenóma.	9	
• Emlőkarcinóma.	7	
• Menopauzás	panaszok.	1	
• Visszaélés/erőszak	szexuális,	testi,	lelki.	3	
• 	Raynaud-szindróma.	1	
• Étel	intolerancia.	6	
• Idegesség,	ideges	feszültség.	9	
• Oszteoporózis.	7	
• Petefészekciszták.	3	
• Petefészekkarcinóma.	7	
• Paroxizmális	tahikardia.	Tahiarritmia.	Extraszisztolék.	9	
• Pollakiszuria.	6,7	
• Policisztás	petefészek.	7	
• Posztnatális	 kötődési	 zavarok,	 az	 újszülöttel	 nem	 tud	 kapcsolatot	

teremteni.	1	
• Premenstruációs	diszfóriás	rendellenesség	(PMDD).	1	
• Pszichológiai	panaszok	nőknél	a	menzesz	alatt.	1	
• Posztvirális	 szindróma,	 mint	 a	 Pfeiffer-féle	 mirigyláz	 (mononukleózis).	

Foubister	 tapasztalata:	 „Carcinosinummal	 kezdek,	 ha	 ez	 nem	 hat,	
Follikulinumot	adok”.		Mióta	a	Folliculinumot	jobban	el	tudom	különíteni	
a	 Carcinosinumtól,	 sokkal	 gyakrabban	 alkalmazom	 az	 előbbi	 szert	 a	
posztvirális	szindróma	esetén.	7	

• Pszoriázis.	6	



• Korai	pubertás		lányoknál.	9	
• Panaszok	a	várandósság	második	felében.	7	
• Szédülés.	9	
• Öngyilkossági	szándék.	3	
• Szerotonin-hiány	szindróma.	Egyfázisú	depresszió.7	
• Zavart	spermatogenezis.	7	
• Labilis	hangulat.	7	
• Anyagcserezavar,	metabolikus	szindróma.	7	
• Káros	szenvedély	kialakulásának	veszélye;	a	függőség	kockázata	 	magas.	

7	
• Önállótlanság	a	fiataloknál,	over	protected	children.	7	
• Gyógyszerek	 által	 okozott	 elnyomás:	 olyan	 személyek,	 akik	 különösen	

érzékenyek	 fertőző	 betegségekre,	 és	 súlyos	 vagy	 ismétlődő	 fertőzések	
után	 nehezen	 gyógyulnak;	 vagy	 kortikoszteroid	 kezelés	 után.	 4	 DD	
Carcinosinum	

• A	termékenységi	ráta	növelése	IVF-nél.	7	(In	vitro	fertilizáció)	
• Süketség,	a	zajokat	és	a	beszédet	nem	képes	megjegyezni.	7	
• Hüvelycarcinóma.	9	
• Vazomotoros	zavarok.	1	
• Emésztési	zavarok,	változatosak,	visszatérőek.	6	
• Érbetegségek,	visszerek,	tromboembólia.	1	
• Depresszió	a	gyermekágyi	időszak	alatt.	7	
• Cikluszavarok	általában,	zavart	„pacemaker”	funkció.	7	
• Habituális	cisztitisz	

Miazmatikus	indikációk	

• Szerzett	rák,	öröklött	rák	
• Szerzett	és	öröklött	iatrogén	betegségek.	9	
• Hormonálisan	aktív	anyagok	okozta	szerzett	és	öröklött	betegségek,	mint	

a	termékenység	csökkenése,	a	hím	nemi	szervek	rendellenességei,	a	női	
szaporítószervek	 betegségei,	 korai	 pubertás,	 a	 megszületett	 fiúk	
számának	 csökkenése,	 az	 idegrendszer	 és	 az	 immunrendszer	
fejlődésének	 megzavarása.	 Rákos	 betegségek	 fellépése	 szintén	
lehetséges.	 (A	 WHO	 igazolta	 a	 hormonálisan	 aktív	 anyagok	 állatra	 és	



emberre	gyakorolt	hatását.)	A	népesség	tartós,	generációkon	át	fennálló	
terheltsége	 a	 hormonális	 fogamzásgátlás	 illetve	 a	 környezeti	 hormonok	
miatt.	7	

• Az	 individuális	 autonómia	 elvesztése	 hajlamosít	 az	 autoimmun	
betegségekre.	7	

• A	kreativitás	elvesztése	tartósan	korlátozza	a	regenerációs	képességet,	és	
elfajuláshoz,	degenerációhoz	és	terméketlenséghez		vezet.	7	

• 	

A	nemihormon-háztartás	zavarából	következő	tünetek	és	indikációk:	

Klinikai	vizsgálatok	igazolják,	hogy	a	Follikulumnak	általános	regeneráló	hatása	
van	különféle	eredetű	hormonzavaroknál.		

1. Fiziológiás	hormonális	változások	
• Pubertás:	 Közérzetzavaroknál,	 mint	 hangulatingadozás,	 különösen	

félelemérzéssel	 és	 pszichikai	 elbizonytalanodással,	 gyakran	 az	 iskolában	
tanúsított	 túlzott	 becsvágy	 kíséretében	 7,	 a	 nővé	 válás		
személyiségteremtő	 folyamatában	 fellépő	 nehézségek	 7,	 a	menstruáció	
megindulása	helyett	húgyúti	 fertőzések	vagy	akne	 jelentkezik	7.	 	Fiúk	 is	
megbetegedhetnek	 az	 ösztrogén	 hatásától:	 ginekomasztia	 vagy	 a	
zsírszövet	feltűnő	megszaporodása	és	a	nőkre	jellemző	eloszlása	7.	Fiúk,	
akik	kimerültnek,		lassúnak	tűnnek	és	kevés	az	önbizalmuk	3.	

• Tünetek	 a	 peteéréskor	 és	 a	 menstruációt	 megelőző	 napokban	 1,	
különösen	 a	 premenstruációs	 szindrómával	 	 összefüggő	 panaszok	 (PMS	
illetve	 PMDS),	 továbbá	 menstruációs	 zavarok	 általában;	 modalitás:	 a	
vérzés	megindulása	javít	a	panaszokon	1.	

• Terhesség	 alatt:	Húgyúti	 fertőzések	 és	 hüvelyflóra	 károsodása	 a	 szülés	
körüli	 időben	 és	 a	 szoptatás	 alatt;	 különösen,	 ha	 nincs	 meg	 a	
kiegyensúlyozott	 kapcsolat	 az	 anya	 és	 a	 gyerek	 között,	 beleértve	 a	
gyermekágyi	pszichózisokat	is.	1	

• A	menopauza	idején	a	tipikus	fizikai	és	mentális	tünetek	széles	sávját	fedi	
le		3.	

	

2. Funkcionális	hormonzavarok	és	manifeszt	betegségek	



melyek	 a	 megzavart	 petefészekciklussal	 hozhatók	 összefüggésbe	 1,	 mint	
anovuláció,	policisztás	petefészek	szindróma,	endometrózis,	petefészekciszták,		
az	 endometrium	 mirigyes-cisztás	 hiperpláziája,	 sterilitás,	 a	 cervix	 epitel	
anomáliái,	méhnyak-karcinóma,	petefészek	daganatok.	

Minden	 betegség,	 ami	 az	 emlőket	 érinti,	 a	 Follikulinumra	 utal.	 1	 jó-	 és	
rosszindulatú	mammatumorok,		továbbá	ciszták.	

3.	Iatrogén	okok	

• A	hosszantartó	hormonális	elnyomás	vagy	hormon	kiegészítés	(3)	sokféle	
közérzetzavarhoz	 vezethet,	 ami	 a	 szer	 egyik	 fő	 indikációja.	 Általános	
szokás,	 hogy	 a	 hormonzavarokat	 szintetikus	 hormonokkal	 kezelik.	 Akne	
vulgariszt,	 endometrózisokat	 és	 a	 PCO	 szindrómát	 ezen	 a	 módon	
egyszerűen	 elnyomják.	 	 A	 szintetikus	 hormonok	 lehetséges	 súlyos	 testi	
mellékhatásai	 mellett	 a	 méhnyak-	 és	 emlődaganatok	 kockázata	 is	
megnövekszik.		

• Valamennyi	hormonális	fogamzásgátló	szer	(3)		a	petefészek	működését	
gátolja.	 Ezeket	 minden	 kritika	 nélkül	 már	 nagyon	 fiatal	 lányoknál	 is	
alkalmazzák,	 annak	ellenére,	hogy	a	 fiatal	páciensek	 	 a	 ciklusa	még	alig	
fejlődött	 ki.	 A	 elnyomás	 és	 a	 saját	 szabályzó	 mechanizmus	 becsapása	
tartósan	 gátolja	 az	 ovulációs	 ciklus	 regenerációs	 képességét,	 és		
fenyegető	 terméketlenséghez	 vezet	 3.	 A	 hormontartalmú	
fogamzásgátlók	mellék-	 és	 utóhatásai,	 mint	 pl.	 halmozottan	 előforduló	
húgyúti	 fertőzések,	 gombás	 hüvelyfertőzések,	 migrének	 3	 stb.	 jól	
kezelhetőek	 Follikulinummal.	 	 Az	 elnyomó	 gyógyszereket	 elhagyva	 és	 a	
Follikulinum	 C200-t	 ismételten	 szedve	 a	 páciens	 	 fiziológiai	 ciklusa	
helyreáll	 7.	 Ez	 a	 kezelés	 a	 praxisomban	 nagyon	 hasznosnak	 bizonyult,	
önmagában	vagy	a	similével	együtt.		

• A	 fertilitás	 1	 zavarára	 a	 modern	 orvostudomány	 további	
hormonkezelésekkel	válaszol,	egészen	az	in	vitro	megtermékenyítésig.	A		
kezeléseket	 általában	 többször	 meg	 kell	 ismételni,	 és	 ez	 heves	
tünetekhez	és	funkcionális	zavarokhoz	vezethet	a	nőknél.	A	Follikulinum	
támogatja	 az	 IVF	 (in	 vitro	 megtermékenyítés)	 sikerét	 és	 csillapítja	 a	
mellékhatásokat	7.	

• A	szelektív	ösztrogén	receptor	modulátorok	(SERM)	mellékhatásai	7.	Ezek	
a	 vegyületek	 a	 	 dietilstilbösztrolból	 (DES)	 vezethetők	 le,	 és	 egyaránt	



rendelkeznek	ösztrogén	és	antiösztrogén	hatással.	A	Clomiphen,	melyet	
az	ovuláció	kiváltására	használnak,	miazmatikus	mellékhatásként	később	
problémákat	 és	 betegségeket	 okozhat	 az	 in	 vitro	 termékenyítésből	
származó	 gyerekeknél	 7.	 A	 Tamoxifennek,	 amit	 az	 emlőkarcinóma	
adjuváns	és	palliatív	kezelésére	használnak,	 rengeteg	mellékhatása	van,	
és	gyakori,	hogy	a	páciensek	rosszul	tolerálják	ezt	a	gyógyszert.	A	szükség	
szerint	 adagolt	 Follikulinum	 ezeket	 a	 mellékhatásokat	 is	 egyértelműen	
elviselhetőbbé	teszik.	Némelyik	nő	hetente	igényel	egy	adagot,	mások	14	
naponként.	

• A	csontritkulás	kezelésére	használt	Raloxifen	által	kiváltott	mellékhatások	
kezelésére	7.	

• A	 prosztatarák	 kezelésénél	 alkalmazott	 androgének	 mellékhatásainak	
csökkentésére	7.	

	

Gyógyszerrendelés	

Funkcionális	 és	 miazmatikus	 okból	 gyakran	 írok	 fel	 Follikulinumot.	 Így	 ez	 a	
szarkóda	 a	 simile	 mellett	 végigkíséri	 a	 krónikus	 betegséget.	 E	 módszer	 első	
pozitív	tapasztalatai	Foubisternek	köszönhetők.	Ő	a	Follikulinumot	három-négy	
nappal	 a	 konstitúciós	 szer	 előtt	 rendelte,	 és	 ezen	 a	 módon	 jó,	 	 szinergikus	
hatást	tapasztalt.	Foubister	a	bőrkiütéseknél	a	kezdeti	rosszabbodás	miatt	nem	
tanácsolta	a	Follikulinum	használatát.		

A	 iatrogén	 úton	 előidézett	 hormonzavar	 (fogamzásgátló,	 elnyomás,	
hormonkiegészítés)	gyakran	elegendő	ok	a	Follikulinum	adagolására.	Általában	
hosszantartó	 hormonális	 zavaroknál	 rendelem	 ezt	 a	 gyógyszert,	 a	 belső	
lényegéneknek	 megfelelően,	 ritmusos	 időközökkel,	 egy	 adagot	 röviddel	 a	
peteérés	 előtt,	 egy	 másikat	 röviddel	 a	 menstruáció	 előtt,	 általában	 C	
potenciában.	A	potencia	nagysága	az	egyedi	esettől	függ,	mindenesetre	a	C200-
as	 vált	 be	 a	 legjobban.	 A	 várandósság	 alatt	 a	 C30-as	 potenciát	 részesítem	
előnyben.	

Ha	egymagában	a	simile	elv	alapján	írom	fel,	nagyon	beváltak	az	LM	potenciák	
emelkedő	sorai,	különösen,	ha	ekcémák	kezelése	áll	az	előtérben.	
	
A	Follikulinum	elkülönítése	más	szerektől	-	differenciál	diagnózis	



Follikulinum	és	Carcinosinum	
A	Carcinosinum	gyógyszerképe	 ismertebb,	 ezért	 gyakran	akkor	 is	 ezt	 írják	 fel,	
ha	 Follikulinum	 lenne	 indikált.	 A	 két	 szer	 eredeti	 motivációját	 kell	 pontosan	
elkülöníteni,	 mivel	 a	 hiányérzetét	 mindkét	 szer	 nagyon	 hasonló	 módon	
kompenzálja.					Személyes	tapasztalatom	szerint	a	Carcinosinum	kevésbé	képes	
a	kompromisszumra,	míg	a	Follikulinum	engedékenyebb.	Egy	szarkóda,	mint	a	
Follikulinum	 is,	az	egészséges	szervi	 funkció	 információját	 	hordozza.	 	Az	átélt	
dolgokat	 szubjektív	 módon,	 belső	 tartás	 révén	 tapasztalja	 meg,	 a	 külvilágtól	
nem	 zárkózik	 el,	 és	mindent	 ami	 körülötte	 történik,	magára	 vesz.	 A	 hiány	 és	
hiba	 okát	 kizárólag	 saját	magában	 keresi,	 és	 csak	 saját	maga	 tudja	 jóvátenni.	
Tisztában	 van	 saját	 lehetőségeivel,	 mert	 észreveszi	 magában	 a	 gyógyító	
forrásokat.	A	betegség	esetén	a	 szervezet	 igyekszik	az	egészséges	alapmintáit	
helyreállítani.		
A	 saját	 ritmus	 és	 a	 saját	 identitás	 hiánya	 miatt	 az	 egész	 életére	 rányomja	
bélyegét	 a	 függőség,	 önmegtagadás,	 és	 a	 kontroll	 elvesztése	 miatti	 félelem.	
Hogy	 a	 belső	 rendet	 visszaállítsa,	 és	 hogy	 egy	 ép	 belső	 világ	 képét	mutassa,	
túlzásba	 vitt	 kötelességtudat	 alakul	 ki,	 ami	 törvényszerűen	 az	 életkedv	 és	 a	
saját	kreatív	képességek	beszűküléséhez	vezet.	
A	 Follikulinum	 elveszti	 	 énjével	 a	 kapcsolatot,	 és	 hiányzik	 az	 identitása.	 Az	 a	
kompenzációs	 kísérlet,	 hogy	 nagy	 odaadással,	 önzetlenül	 feleljen	 meg	 az	
életnek,	 túlterheltséget	 és	 kimerültséget	 okoz.	 A	 mértéktelen	 túlterheltség	
csökkent	reakcióképességhez	és	krónikus,	degeneratív	kórképekhez	vezet.	
A	Follikulinum	hiányolja	az	autonómiát	és	harcol	saját	magáért.	
A	Carcinosinum	esetében	szintén	endogén	anyagról	van	szó,	de	ez	a	szer	nem	
rendelkezik	 egészséges	 alapinformációval.	 A	 szokásos	 értelemben	 nem	
szarkóda.	De	mivel	mégsem	egy	 külső	 fertőzésről	 van	 szó,	 a	nozóda	 kifejezés	
sem	helyes.		Inkább	egy	belső	konfliktus-szerről	van	szó.	
A	Carcinosinum	egy	legyőzhetetlen	belső	konfliktust	fejez	ki,	és		nem	fogadja	el	
magát	 a	 saját	 állapotában.	A	hibák	és	hiányosságok	miatt,	 éppen	úgy,	mint	 a	
Follkulinum,	 magát	 hibáztatja.	 A	 saját	 forrásaihoz	 vezető	 utat	 azonban	 már	
nem	találja	meg.	Nincs	lehetőség	a	hibát	korrigálni.	
	
	
	
	



	
	
Csak	az	elfojtás	és	az	elnyomás	jelent	kiutat.	Az	érintettek	mindent	kifogásolnak	
magukon.	 Kifelé,	 a	 Follikulinummal	 ellentétben,	 zárkózottan	 viselkednek.	 A	
kompenzációs	 kísérlet	 valóban	 nagyon	 hasonló,	 amennyiben	 lehetőleg	
feltűnésmentesen	 és	 szolgálatkészen	 viselkednek,	 a	 kötelességeiket	
előírásszerűen	 és	 rendkívül	 pontosan	 elvégzik,	 és	 kerülik	 a	 konfliktusokat.	
Ezáltal	 akarják	 elkerülni,	 hogy	 a	 hibáik	 láthatóvá	 váljanak.	 Ebből	 az	 elkerülő	
magatartásból	következik	a	belső	 leválás	és	 izoláció.	Az	érintettek	 	merevek	a	
viselkedési	 mintáikat	 illetően,	 és	 ez	 a	 merev	 viselkedés	 hamar	 kimerüléshez	
vezet.	
Az	 identitásukat	 elnyomják,	 és	 ezzel	 azt	 a	 képességet	 is,	 hogy	 saját	magukat	
megkülönböztessék	 és	 individualizálják.	 Az	 ént	mint	 egy	 leküzdhetetlen	 belső	
konfliktus	 kifejeződését,	 kényszerűen	 fel	 kell	 áldozni.	 Az	 önmegtagadás	 az	
identitás	és	a	regerációs	képesség	elvesztéséhez	vezet.										

			A	Carcinosinum	megtagadja	saját	autonómiáját	és	saját	maga	ellen	harcol.	

	

Szarkódák	

Amennyiben	a		szarkódáknak	megfelelő	hiánydiatézis		lépne	fel,	gondolni	kell	a	
Thyreoidinumra.	 Az	 izgatottság	 és	 a	 szintén	 komplex	 hormonzavarok	 miatt	
hasonló	 lehet	 a	 Follikulinumhoz,	 de	 a	 Thyreoidinum	 nem	 harcol	 a	 saját	
autonómiájáért,	 hanem	 arra	 törekszik,	 hogy	 a	 saját	 belső	 harmóniáját	
fenntartsa.	

A	 tejszerek	 szintén	 nem	 szabnak	 határt	 a	 kapcsolataikban.	 A	 kellemetlen	
helyzeteket,	 amibe	 sodródtak,	 ugyanúgy	 magukra	 vonatkoztatják.	
Kapcsolataikban	 védtelenség	 és	 ellentmondásos	 viselkedés	 jellemzi	 az	
önállótlanságuk		központi	aspektusát.	

Nozódák		

A	Medhorrinumot	mint	„a	szikotikus	szer”-t	úgyszintén	a	krónikus	túlterheltség	
jellemzi,	 ellenben	 itt	 külső	 akadályokon	 múlik	 a	 dolog,	 amelyeket	 állandóan	
elhárítani	vagy	ellensúlyozni	kell.	



Állati	szerek	

A	tipikus	női	szerek	közül	a	Lachesis	hasonlít	a	 legjobban	a	Follikukulinumhoz,	
vélte	De	Mattos.	 Izgatottság	depresszióval	 váltakozva,	 extrém	érzékenység	 az	
érintésre	 és	 javulás	 a	 havi	 vérzés	 kezdetével	 –	 ezeket	 a	 tüneteket	 mindkét	
szernél	megtaláljuk.	De	a	Follikulinumnál	nem	találjuk	az	egy	oldalon	jelentkező	
tüneteket,	és	nem	az	alvás	okoz	rosszabbodást,	hanem	a	tüszőérés.		Assilem	azt	
mondja:	 A	 Lachesis	 csak	 tetteti,	 hogy	 dolgozik,	 a	 Follikulinum	 el	 is	 végzi	 a	
feladatokat,	és	kizsákmányolja	magát.		

Az	Elaps	és	a	Cenchris,	mint	ahogy	a	többi	kígyó	szer	is	lehet	hasonló.	

A	 Sepia	 is	 közel	 áll	 a	 Follikulinumhoz,	 de	 ciklustól	 függő	 panaszok	 a	
Follikulinumnál	 erősebbek.	 A	 ritmusfüggő	 tengeri	 szerek,	 mint	 a	 Calcium	
carbonicum	és	az	Asterias	rubens	általánosságban	szintén	rokonok.	

Növényi	szerek	

Egyes	fajokra	is,	mint	Staphisagria,	Ignatia,	Aristolochia,	Cyclamen	és	Pulsatilla,	
hasonló	témák	jellemzőek.	

A	Caryophyllalék	osztályaiba	tartózó	növényeknél	kifejezett	igény	jelentkezik	az	
autonómia	iránt.	

A	 Lamiidae	 család	 arra	 törekszik,	 hogy	 a	 dominanciától	 és	 a	 gyámságtól	
megszabaduljon.		

A	 Liliaceaek	 szorgalmasak,	 kötelességtudók	 és	 tökéletességre	 törekednek,	
ezenkívül	erős	kötödésük	van	a	női	nemi	szervekhez.	

Ásványi	szerek	

A	Follikulinum	 továbbá	hasonlítható	a	Calcium	muriaticumhoz	 és	 a	Samarium	
muriaticumhoz	is.	

A	klór	sóira	és	a	tejsavvegyületekre	olyan	témák	jellemzőek,	mint	gondoskodás,	
kapcsolat,	kötődés,	önállóság,	de	a	szarkódákra	jellemző	hiánydiathézisek	nem	
találhatóak	meg.	

Kalium	carbonicum	hasonló	gyengeséget	mutat,	mint	a	Follikulinum.		



A	 Lanthanidák	 ugyanazokat	 a	 színeket	 kedvelik	 (Müller	 és	 Welte),	 erős	 az	
autonómia-igényük,	de	csak	nehezen	tudnak	másokhoz	alkalmazkodni!	

A	Granitnál,	 (ásványi	 anyakőzet	 konglomerátum)	 szintén	 rosszabbodás	 lép	 fel	
peteérés	idején.	

Terméketlenség	és	reprodukciós	medicina	

Közép-Európában	minden	hatodik	párnak	nehézséget	jelent	a	gyermekvállalás.	
A	 terméketlenségek	 egy	 harmada	 az	 asszonyokon	 múlik,	 egy	 harmada	 a	
férfiakon,	 és	 egy	 harmadánál	 összetett	 okok	 szerepelnek,	 vagy	 nem	 találni	
okot.	

A	 nemihormon-anyagcsere	 zavarai	 és	 azok	 hatása	 a	 nemi	 szervekre	 a	
leggyakoribb	oka	a	terméketlenségnek.	Genetikai	hibák,	vészes	vérszegénység,	
cöliákia,	 nemi	 úton	 terjedő	 betegségek,	 pajzsmirigybetegségek,	 az	 idős	 kor,	
stressz,	túlsúly	vagy	soványság,	alkohol,	nikotin	és	kábítószer	fogyasztás,	kemo-	
vagy	sugárterápia	következményei	 jelentik	a	további	okokat.	A	partner	erektív	
diszfunkciója	 és	 rossz	 immunológiai	 állapota	 megnehezítik	 illetve	
megakadályozzák	 a	 termékenyítést.	 Lelki	 faktorok	 jelentős	 akadályt	
képezhetnek	mind	a	természetes,	mind	az	in	vitro	termékenyítés	esetében.	

A	 gyakori	 terméketlenség	 miatt,	 és	 amiatt,	 hogy	 a	 nők	 vonakodnak	 fiatal	
korban	-	amikor	még	sokkal	nagyobb	esély	lenne	a	természetes	fogantatásra	-	a	
gyermekvállalástól,	a	70-es	években	az	andrológusok	és	a	 szülészek	elkezdtek	
foglalkozni	 a	 mesterséges	 termékenyítés	 lehetőségével.	 Azóta	 a	 technológia	
kifinomodott,	és	ma	alig	akad	olyan	szülészeti	osztály,	amelyik	nem	fogad	ilyen	
pácienseket.	Egyre	gyakoribb,	hogy	gyerektelen	párok	nem	látnak	más	esélyt	az	
utódokra,	 és	 egyre	 gyakoribb,	 hogy	 már	 fiatal	 embereket	 érint	 a	
terméketlenség,	 ami	 lökést	 adott	 prenatális	 diagnosztika	 fejlődésének.	 Az	
emberi	 szaporodás	 mesterségessé	 válása	 nem	 csak	 sok	 jogi	 kérdést	 vet	 fel,	
hanem	a	következő	generációra	gyakorolt	egészségi	és	 társadalmi	hatása	sem	
belátható	még.	

A	 mesterséges	 termékenyítés	 eredménye	 sok	 tényezőtől	 függ.	 Statisztikailag	
nézve	 1-4	 kísérlet	 után	 90	 %-ban	 eredményes.	 Magas	 hormonadagok	
alkalmazásával	 az	 váltják	 ki	 az	 ovulációt	 és	 a	 megtermékenyülést.	 A	 kívánt	
terhesség	 gyakran	 rizikóterhességgé	 válik	 és	 komplikációk	 léphetnek	 fel.	Már	



nem	ritkaság	a	császármetszés,	és	a	szülés	 időpontját	 is	előre	meghatározzák.	
Tény,	hogy	azok	a	nők,	akik	a	mesterséges	termékenyítésnek	alávetik	magukat,	
morálisan	és	pszichikailag	 is	érintettek.	Sokáig	szenvednek	a	hormonháztartás	
zavara	 miatt.	 Az	 ily	 módon	 fogant	 gyerekeknél	 előreláthatatlan	 egészségi	
problémákkal	 találkozunk	 testi	és	kognitív	 szinten,	és	a	viselkedést	 illetően	 is.	
Előfordulhat	az	immunrendszer	káros	érintettsége	és	genetikai	hibák	halmozott	
megjelenése.	Ezek	a	tények	új	kihívásokat	jelentenek	társadalmunknak.	

	A	 homeopátia	 képes	 pozitívan	 befolyásolni	 a	 gyermek	 utáni	 beteljesületlen	
vágy	 problémáját.	 Sok	 pszichikai	 és	 hormonális	 eredetű	 zavarnál,	 amelyek	 a	
természetes	 fogamzást	 megnehezítik,	 a	 homeopátia	 bizonyítottan	 „csodákra	
képes”,	 és	 váratlan	 spontán	 terhességet	 tesz	 lehetővé.	A	 Follikulinum	 segíti	 a	
zavart	 vagy	 elnyomott	 petefészekciklus	 regenerációját,	 és	 biológiai,	
pszichológiai	és	szociális	síkon	egyaránt	hat.	Ha	a	teherbe	esés	akadályát	nem	
sikerül	elhárítani,	és	a	mesterséges	termékenyítést	nem	lehet	elkerülni,	nagyon	
hasznos	 az	 előkészítő	 szakaszban	 és	 a	 terhesség	 alatt	 alkalmazott	 kísérő	
homeopátiás	kezelés.	A	mesterséges	módon	 fogant	 	 	gyerekeknél	 jó	és	 tartós	
eredményeket	lehet	elérni,	különösen	az	immunrendszer	befolyásolása	terén.	

Dr.	 Ingrid	 Gerhard	 (Heidelberg)	 ár-érték	 tanulmányában	 összehasonlítja	 a	
homeopátiás	kezelés	előnyeit		mesterséges	termékenyítésével:																									

Hasonló	orvosi		időráfordítás	
Alacsonyabb	gyógyszerköltség	
A	vetélések	aránya	lényegesen	alacsonyabb		homeopátiás	terápia	esetén		

	
	
Follikulinum	és	miazma	
	
Uralom	a	nőiség	felett	
A	nagy	világvallások	tanításai	alapján	a	nők	szerepét	számtalan	generáció	óta	a	
teljes	odaadásra	korlátozták.	
Még	 az	 utóbbi	 időben	 sem	 volt	 ritkaság,	 hogy	 egy	 asszony	 tíz,	 vagy	 annál	 is	
több	 gyereket	 hozott	 a	 világra,	 és	 az	 élete	 kizárólagos	 középpontját	 a	 család	
ellátása	 jelentette.	 Az	 ésszerű	 létezésről	 legtöbbször	 le	 kellett	 mondaniuk,	
emiatt	 igényük	 sem	 mutatkozhatott	 a	 vezetésre.	 A	 nők	 az	 egész	 világon	



évezredek	 óta	 eltűrik	 a	 saját	 egyéni	 és	 kreatív	 	 fejlődési	 lehetőségeik	
elnyomását.	

A	Follikulinum	egy	elvesztett	matriarchátus	utáni	 csendes	 vágyakozásra	adott	
válaszként	fogható	fel.	

	

Hormonokkal	való	visszaélés	

A	fogamzásgátló	tabletta	2010-ben	ünnepelte	ötvenedik	születésnapját.	A	mai	
napig	 az	 iparilag	 fejlett	 országokban	 élő	 nők	 három	 generációja	 használta	
rendszeresen.	A	nők	milliói	mondanak	le	a	saját	individuális	ritmusukról,	amely	
a	teremtő	erejük	alapja.	Anélkül,	hogy	tudatosodna	bennük,	megélik,	hogy	egy	
drog	 áldozataivá	 váltak.	 Megpróbáltak	 megszabadulni	 a	 patriarchális	
gyámságtól,	és	ez	észrevétlenül	újra	a	nőiségük	legyőzéséhez	vezetett.	

A	 múlt	 század	 közepén	 Melissa	 Assilem	 az	 „Átok	 vagy	 Miazma”	 című	
kéziratában	 először	 mutatott	 rá	 a	 hormonokkal	 való	 visszaélés	 fatális	
következményeire.	 Hogy	 a	 vetélések	 számát	 csökkentsék,	 Angliában	 és	 az	
Egyesült	 Államokban	 harminc	 éven	 keresztül	 sok	 asszonynak	 adtak		
dietilstilbösztrolt	(DES).		Ezen		asszonyok		lányainál	a	hüvely	karcinóma	egy	ritka	
fajtája	 alakult	 ki,	 az	 APUD-sejt	 karcinóma.	 A	 betegség	 vagy	már	 fiatal	 korban	
kialakult,	vagy	az	első	hormonkezelés	(pl.	fogamzásgátló	tabletta)	után,	amikor	
is	a	hozott	miazmát	gyakorlatilag	kívülről	aktiválták.	A	dietilstilbösztrollal	kezelt	
asszonyok	 fiainál	 mikropéniszt	 és	 spemiogenezis	 zavarát	 figyelték	 meg.	 A	
kutatók	megállapították,	 hogy	 a	 dietilstilbösztrol-örökség	még	 az	 unokákra	 is	
hat.	 Szabálytalan	 menstruáció	 és	 a	 terméketlenségre	 való	 hajlam	 nagyobb	
számban	 fordul	 elő,	 mint	 általában.	 Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 azok	 a	 nők,	 akik	
sohasem	 szedtek	 DES-t,	 szintén	 érintettek,	 annak	 ellenére,	 hogy	 „csak”	 az	
anyjuk,	illetve	nagyanyjuk	volt	a	gyógyszerhatásnak	kitéve.	

A	hormonok	tartósan	terhelik	a	környezetet,	az	embert	és	az	állatokat.	

Annak	 ellenére,	 hogy	 a	 hormonpótló	 kezeléseket	 a	 bizonyított	 kancerogén	
hatásuk	 miatt	 egyre	 ritkábban	 alkalmazzák,	 a	 hormonális	 fogamzásgátlókat	
továbbra	 is	 mint	 kizárólagos	 védekezési	 lehetőséget	 ajánlják.	 A	 szintetikus	
hormonokat	 évtizedek	 óta	 gondolkodás	 nélkül	 adják,	 és	 az	 állattartásban	 is	
használják.	 A	 hormonokkal	 való	 visszaélés	 életünk	 részévé	 vált,	 komoly	



egészségügyi	 kockázatot	 jelent	 napjainkban,	 és	 a	 jövőben	 ennél	 is	 nagyobbra	
kell	 számítani.	 A	 hormonális	 szempontból	 hatásos	 kemikáliákkal	 együtt	
(klórozott	bifenilek,	 fenolok,	peszticidek,	 stb.)	 tartósan	 terhelik	 az	 ivóvizünket	
és	 ezzel	 a	 táplálékláncunkat,	 mivel	 a	 hormonok	 természetes	 úton	 nem	
bomlanak	 le.	 A	 hormonmaradványok	 kiszűrésére	 tett	 kísérletek	 eddig	 csődöt	
mondtak.	 Az	 ökoszisztéma	 egyensúlyát	 az	 úgynevezett	 endokrin	 disruptorok	
veszélyeztetik.	 Tanulmányok	 szemléltetik	 a	 perzisztáló	 káros	 szerves	 anyagok		
folyókban,	 tavakban,	 tengerekben	 élő	 állatpopulációkra	 gyakorolt	 hatását.	 A	
műanyag	 palackokat	 és	 cumikat	 az	 egészségkárosító	 termékek	 közé	 sorolták.	
Feltételezhető,	 hogy	 a	 hormonálisan	 aktív	 anyagok	 tekintetében	 nem	 létezik	
biztonságos	dózis.	

A	 hormonálisan	 aktív	 anyagok	 a	 különböző	 módon	 hatnak	 a	 szervezetben.	
Utánozhatják	 az	 endokrin	 hormonok	 hatását	 (agonisták),	 ill.	 azokkal	
ellentétesen	 hathatnak	 (antagonisták).	 Befolyásolhatják	 a	 hormonok	 és	 a	
hormonreceptorok	szintézisét	vagy	metabolizációját.	

A	 WHO	 egy	 2002-es	 rendelete	 a	 hormonálisan	 aktív	 anyagok	 emberekre	
gyakorolt	hatásával	kapcsolatban	a	következő	megállapításokat	teszi:	

Egy	 hormonálisan	 aktív	 anyag	 meg	 tudja	 változtatni	 a	 hormonrendszer	
működését,	 és	 ezáltal	 káros	 hatással	 lehet	 az	 ép	 szervezetre,	 annak	 utódaira	
vagy	az	egész	populációra.		

A	 lehetséges	 hatások	 a	 következők:	 a	 férfiak	 termékenyítőképességének	
csökkenése,	 a	 férfi	 nemi	 szervek	 fejlődési	 zavarai,	 a	 női	 szaporítószervek	
betegségei,	korai	pubertás,	a	megszületett	fiúk	számának	csökkenése,	az	ideg-	
és	immunrendszer	fejlődésének	befolyásolása.	Eddig	ugyan	nincs	kézzelfogható	
bizonyíték,	 hogy	 a	 mell-,	 méh-,	 here-,	 prosztata-,	 és	 pajzsmirigyrák	 ennek	
hatására	 alakul	 ki,	 de	 lehetséges.	 A	 mellrák	 és	 méhnyak-diszpláziák	 egyre	
emelkedő	 száma	 vészjelzés.	 Ausztriában	 minden	 nyolcadik	 nőben	 kialakul	 a	
mellrák.	 A	 föld	 minden	 iparilag	 fejlett	 országában	 a	 termékenységi	 mutatók	
folyamatosan	 romlanak,	 ezzel	 egyidejűleg	 olyan	 betegségek,	 mint	 az	
endometrózis,	és	PCO	szindróma	egyre	gyakoribbak.	Nem	csak	nők	érintettek,	a	
férfiaknál	 egyre	 gyakoribbak	 a	 spermiogenezis	 zavarai,	 melyek	 nagyrészt	
ösztrogén	vagy	ösztrogénhez	hasonló	anyagok	hatására	alakulnak	ki.	



Az	 ösztrogének	 a	 magasabbrendű	 élőlények	 szexuálhormon-háztartásában	
kulcsszerepet	 játszanak.	 Az	 ösztrogének,	 mint	 a	 	 szexuálhormon-lánc	
végtermékei,	 a	 mérleg	 nyelvét	 képezik	 a	 hormonális	 homeosztázis	
fenntartásában.	

Klinikai	 tapasztalatok	 alátámasztják,	 hogy	 a	 Follikulinum	 regeneráló	 hatással	
rendelkezik	 a	 különböző	 eredetű	hormonzavarok	 esetében	mind	 funkcionális,	
mind	miazmatikus	vonatkozásban.	

Ha	 abból	 indulunk	 ki,	 hogy	 a	 miazma	 megbetegítő	 befolyás,	 amely	 a	 közös	
patológiai	 jelenségek	 mögött	 lévő	 	 megzavart	 életerő	 kifejeződése,	 akkor	 itt		
egy	 új,	 nagyon	 komolyan	 veendő	 miazmáról	 lehet	 beszélni,	 amelyet	 a	
Follikulinum	szarkódával		azonosíthatunk.	

A	follikulin	miazma	

A	follikulin	miazmát	egyaránt	lehet	örökölni	és	szerezni.	

A	 autonóm	 életritmus	 elnyomása	 hiányos	 egyedi	 differenciálódást	 és	 zavart	
regenerálódó	 képességet	 idézhet	 elő,	 és	 elősegítheti	 krónikus	 ill.	 degeneratív	
betegségek	és	a	terméketlenség	kialakulását.	

Mint	szarkódának,	a	Follikulinumnak	megvan	az	a	képessége,	hogy	a	megzavart	
hormonháztartásban	 az	 eredeti	 rendet	 felszabadítsa	 és	 reaktiválja.	 Az	 életet	
meghatározó	 ritmusok,	 amelyek	 feltételei	 az	 individualizálódásnak,	 újra	
érvényre	juthatnak.	Sokkal	gyakrabban	kellene	erre	a	szerre	gondolnunk,	mely	
oly	nyilvánvalóan	tükröződik	a	túlcivilizált	társadalmunk	problémáiban.	

	

	


