
A homeopátia lehet�ségei a salaktalanításban, és a salaktalanítás jelent�sége egy 
homeopata szemével 

 
 
A salakanyagok eltávolítása természetes élettani folyamat, tehát amikor homeopátiás 
gyógyszert adunk, indirekt módon azzal, hogy regeneráljuk a blokkolódott vagy félresiklott 
öngyógyító mechanizmusokat, aktiváljuk a salaktalanító utakat. Így minden, akár akut 
betegségben alkalmazott „tüneti”, akár krónikus betegségre adott „alkati” homeopátiás 
kezelés egyben a salaktalanító mechanizmusokat is serkenti.  
 
A salaktalanodás aktiválódása miatt, annak természetéb�l adódóan átmenetileg megjelenhet 
b�rkiütés, hasmenés, az izzadás er�södése, b�zössé válása, töményebb és/vagy b�séges 
vizelet, fejfájás, esetleg még depressziós jelleg� pszichés tünetek is. Ennek a jelenségnek az 
ismerete azért fontos egy klasszikus homeopata számára, mert homeopátiás gyógyszer 
bevételét követ�en, a Hering szabály értelmében megjelen� régi tünetek arra utalnak, hogy jó 
szert választottunk, míg olyan tünet fellépése, mely a beteg anamnézisében nem szerepel, 
hibás gyógyszerválasztás jele. A szervezet „méregtelenedése” miatt fellép� átmeneti tünetek 
is a választott szer helyességét jelzik.  
Homeopátiával érdemes célzottan is támogatni a salakanyagok eltávolítását, mert 
a salakanyagok felhalmozódása betegségek kiváltója, vagy fokozója lehet, a homeopátiás 
gyógyszerek hatékonyságát csökkentheti vagy gátolhatja, és a homeopátiának óriási 
lehet�ségei vannak a méreganyagok szervezetb�l történ� eltávolításban. 
 
A salaktalanítás homeopátiás segítése „kivezet�, drenáló” szerekkel  

• általános - Sulfur 
• vesén át - Berberis 

         -  Solidago    
         - Sarsaparilla 
         - Equisetum   

• májon keresztül – Colchicum 
                     - Lycopodium 
                      - Nux vomica    

• b�rön át - Sulfur  
         - Silicea  
         - Hepar sulfur  

 
Ez az organotrop homeopátiás salaktalanítás kiváltható a PHÖNIX  
méregtelenít� kúrával.   
A salaktalanító kúra alatt végig szükséges a b�séges folyadék (víz, gyógytea) fogyasztás (min. 
1,5-2 l/nap ). Eredménye a szervezet tehermentesítése, vitalizálása, aktiválása. 
 
Szeretnék leírni egy sokszorosan használt és bevált sémát az egyhetes böjtök homeopátiás 
támogatására. Alkalmazásával n� a böjtölés hatékonysága és párhuzamosan csökkenthet�k a 
böjti „kellemetlenségek” (fejfájás, szédülés, depresszió, ingerlékenység, motiválatlanság). 
 

Sulfur C3o 
1.,3.,5. napon 1x5 globulus 
Nux vomica C3o 
2.,4.,6. napon 1x5 globulus 
Berberis D 6 vagy 12 



1.,2. napon 3x5 
3.,4. napon 2x5 
5.,6. napon 1x5 globulus 
 

Salaktalanításra alkalmazható az  izopátia is, mely  konkrét „mérgez�dés” esetén a mérgez� 
anyag potenciált változatának beadásával segíti a kiürülést pl. ólom, más nehézfémek, 
amalgám, és csökkenti az anyag károsító hatását. 
 
dr. Molnár Mariann 
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 
1o27. Budapest, Margit krt. 64/b. fsz. 1o. 
tel.:1-225-3897, fax:1-225-3898 
www.homeopata.hu 

 
 


