
1

Homeopátia a
„CAM” palettáján … és dióhéjban

dr.Molnár Mariann
gyermekorvos-homeopata

www.molnarmariann-homeopatia.eu
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Rólam…
� 1955.o8.12.Budapest
� 1979 SOTE ÁOK - „summa cum laude”
� 1983 szakvizsga – jeles
� 1988 komppal Párkányba…
� 199o orosz
� 1997 angol
� 2ooo magyar
� 2oo8 Eu. „honoris causa” homeopátiás diploma
� 1991- homeopata gyermekorvosként dolgozom
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Napjainkban az orvoslás…

Fantasztikus eredmények a

� Diagnosztikában
� Genetikában 
� Manuális ágakban
� Oxyológiában és intenzív terápiában
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Napjainkban az orvoslás…
Ugyanakkor

� Minden 5. (4., 3.???) beteg a gyógyszer-
mellékhatásokba hal bele

� Megszületett az emberiség történetében első
olyan generáció, akik rövidebb életre 
számíthatnak, mint szüleik

� Döbbenetes ütemben nő a daganatos, 
autoimmun, autista, depressziós, Alzheimer 
kórban… szenvedő betegek száma
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https://www.vg.hu/vallalatok/minden-masodik-magyarorszagi-

lakos-kronikus-beteg-2-809275/

� Minden második magyarországi 
lakos krónikus beteg

� 2018. 02. 27. 06:40 A Központi 
Statisztikai Hivatal felmérése szerint 
a magyarországi lakosság 45 
százalékának van valamilyen krónikus 
betegsége, amely legalább hat 
hónapja tart, vagy előreláthatólag 
minimum ennyi ideig fog tartani.
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� Európában évente négymillióan
halnak meg a krónikus betegségek 
miatt, ez a halálesetek 86 százaléka. 
Az említett betegségek számtalan 
ember életminőségét rontják, az ő
kezelésükre fordítják az uniós 
egészségügyi ellátás költségeinek 70–
80 százalékát. 

� ……
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Rendszer-szintű gondolkodás 
elengedhetetlen
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Egy fantasztikus példa

� https://link.springer.com/article/10.1
007/s40141-013-0019-9
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Van-e szükség….?

�Van-e hazánkban szükség….?
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Van-e szükség…?

� holisztikus
� rendszerben gondolkodó
� mellékhatásoktól mentes
� szupressziót elkerülő

� a mikrobiomot védő/támogató
� akut és krónikus betegségek gyógyítására, 

az egészség megőrzésére egyaránt 
alkalmas



11

Van-e szükség…?

� költséghatékony
� környezet-kímélő

� a gyógyító módszerek közé alázattal és 
kiválóan integrálódó

módszerre???
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Ráadásul ☺
� főszereplő a beteg

� nem a betegséget vizsgálja, hanem a beteget, 
természetesen a betegségével együtt

� „igazi” belgyógyászati anamnézis, mert a válasz 
minden szavának jelentősége van

� egyenrangú felek közös munkája
� nem alkalmaz(hat) sémákat, nem lehet megunni, 

belefásulni, így megelőzzük saját Alzheimer 
kórunkat…

� több, mint 22o év sok generációjának tapasztalása 
összegződött, és folyamatosan bizonyít

� miközben semmit sem kellett megtagadnunk!!
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… akkor indirekt módon

� IGEN-t mondtak a 
homeopátiára !! ☺☺☺☺
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Támadtak kételyeik?

� Őszintén remélem!!!

� Szkepszis = bölcs kétkedés
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Egy film a homeopátiáról, egy film 
a választás szabadságáról...
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� Nem Budapesten él, és szeretné, ha a környékén 
is lenne vetítés?
Ha össze tud toborozni 20 nézőt, szívesen 
levisszük a filmet! Kérjük, írj nekünk
a jelentkezes@terapianatura.hu címre!

� Lépjen kapcsolatba velünk
� Levélcímünk: 1506 Budapest Pf. 59.
� Iroda és rendelő: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5.
� 3-as sz. háziorvosi rendelő
� Irodaidő: szerda 8-13 h, csütörtök 15-20 h
� Telefon: +36-30-400-5069
� Email: iroda@homeopata.hu
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A német gyógyszergyártók egyesületének 
(BPI) álláspontja a homeopátiás termékekről 

és gyakorlatról szóló EASAC állásfoglalásról

� http://www.homeopata.hu/hu/conte
nt/nemet-gyogyszergyartok-
egyesuletenek-bpi-allaspontja-
homeopatias-termekekrol-es-
gyakorlatrol
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----- Original Message -----
From: Dr Mátray Árpád
To: 'Molnár Mariann'
Sent: Friday, October 23, 2009 1:38 PM
Subject: RE: ea

Kedves Mariann! 
Abban a reményben, hogy ez a néhány kép is 
hozzájárul az 
előadásodhoz, kívánok 
sok sikert!
Puszi:                                                         
Árpád
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… és innét a közelből :-)

Hortobágy Dr.Molnár Gábor
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A halak…

� … messzeföldön híres/hírhedt 
placebó-reaktorok?????? :-)
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http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20131126-homeopata-
halgyogyasz-a-hortobagyon.html

� " Mindig elmondom, hogy gondoljanak csak 
bele, milyen régóta, hány hektáron, mennyi 
halat kezelek. A halgazdaság vezetése 
pedig támogatja a tevékenységemet, 
hiszen az eredmények igazolják a 
módszerem. A halegészségügyi helyzet az 
elmúlt években javult, az elhullás csökkent, 
ahogy a gyógyszerköltség is, ami óriási 
megtakarítást jelent. Ráadásul a módszer 
környezetbarát, a hal íze pedig sokkal jobb 
azóta. Tiszta és finom." 



22

http://debrecen-portal.hu/partnerek/hortob%C3%A1gyi-

halgazdas%C3%A1g-zrt

� „ …a honi halágazatban egyedülálló
módon, biogazdálkodást folytatnak –
antibiotikum és vegyszermentes, 
homeopátiás módszereken alapuló
egyedi tartástechnológiával érik el azt a 
minőséget, hogy az amurt, a busát és 
ragadozó halaikat biotermékként lehet 
értékesíteni. A termelés és a feldolgozás 
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
ellenőrzése és tanúsítása mellett 
történik.”
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http://www.hhgzrt.hu/index.php/h
altermeles/halegeszsegugy
A homeopátiás kezelési módszer halállományokon való

alkalmazásának előnyei:
� Nincsen élelmezés egészségügyi várakozási idejük
� Szabályszerű alkalmazás mellett nincsenek mellékhatásai
� Alkalmazásuk könnyű, költségkímélő, természetbarát
� Azokban az esetekben, amikor a hagyományos szerek 

terápiás sávja kicsi, mellékhatások fellépésének a veszélye 
nagy

� Amikor az addig eredményesen alkalmazott szerről kiderül, 
hogy ártalmas, esetleg betiltották / pl.malachitzöld

� Olyan megbetegedések is kezelhetők, amelyeknek nincsen 
hagyományos gyógyszerük

� Biotermelés esetén az ellenőrző szervezetek által is 
támogatott az alkalmazásuk

� Horgásztavak hal állományainál is előnyös, mivel 
megbetegedés esetén nem szükséges tilalmi idővel 
megszakítani a horgász időszakot
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Eredményesség:
� A halegészségügyi helyzet hasonló mértékű halállomány 

felnevelése mellett javult, 

� A gyógyszer költség a 3%-ára csökkent / a 
halgazdaságokban felhasznált átlaghoz képest /.

� A gazdaság teljes területe 2004. augusztus 01-től
biotermelésben átállt és a növényevő állományok és 
ragadozók ökológiai minősítést nyertek, melyben a 
homeopátiás kezelési módnak jelentős szerepe van.

� Semmiféle hagyományos szert, antibiotikumot stb. 
nem használ fel a gazdaság és teszi, teheti ezt azért, 
mert homeopátiás prevenciós és szükség esetén 
terápiás rendszerrel – a fentiekben leírt 
homeopátiás gyógyszerek felhasználása mellett -
felügyeljük az állomány egészségi állapotát.



25

Tudományos háttér

� Hatásos-e?

� Hogyan hat?

� Hatékony-e?

� Időtálló-e?
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Hatásos-e?
� http://www.homeopata.hu/hu/content/h

omeopatias-kutatasok
� http://www.homeopata.hu/hu/content/a

ltalanos-ismerteto-homeopatias-
kutatasokrol

� http://www.homeopata.hu/hu/content/a
lapkutatasok

� http://www.homeopata.hu/hu/content/k
linikai-kutatasok
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Tudományosan megalapozott-e a 
homeopátiás gyógyítás?

http://www.homeopata.hu/hu/content/alapkutatasok

http://www.homeopata.hu/hu/content/klinikai-kutatasok

http://www.homeopata.hu/hu/content/tudomanyos-

allasfoglalasok

http://www.homeopata.hu/hu/content/osszefoglalo-

tanulmanyok-tudomanyos-keretmunkak

http://www.homeopata.hu/hu/content/integrativ-orvoslas
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Működik-e? (hatásos?)
� Kettős vak, klinikai, randomizált, placebo-

kontrollált vizsgálatok sora
� Állatorvosi eredmények (Mátray Árpád, 

Molnár Gábor)
� Botanikai eredmények (Tyihák Ernő)
� Szövetkultúrás vizsgálatok
� Saját betegeink ☺ - csecsemők is!

� … és etikus-e placebo-kontrollált 
vizsgálatokat végezni? – ejtőernyősök ☺

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC300808/
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Hogyan hat?

� NEM TUDJUK!!!

� Biofizikusok, informatikusok kutatják!!!

� Biztosan NEM biokémiai, anyagi úton 
hat!!!
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Hogyan működik? 
(hatásmechanizmus?)

� NEM tudjuk!!!
� Kutatják

� v.ö. pl. szalicilsav 
- fűzfakéreg főzetek
- 1876 törzskönyvezés
- 197o-es évek – prosztaglandinok…

� Az orvostudomány nem elméleti 
matematika, hanem TISZTÁN 
EMPIRIKUS!!!!
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a 3 CD esete…

Különbség???
� Vegyileg?
� Fizikailag?
� Élettanilag???

?

Üres
Bach
Haevy metal
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Tudományos megközelítés  
Hogyan hat?

� biofizikusok kutatják a 
hatásmechanizmust

� valahol a rezgések 
szintjén…

� 2oo9 !!! Luc
Montagnier
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Hiszem, ha látom

� „Nem állíthatom, hogy a homeopátia mindenre 
alkalmas. Csak azt jelenthetem ki, hogy a magas 
hígítású oldatok (ilyeneket használnak a 
homeopátiás gyógyszerek készítéséhez) 
hatékonyak. A víz szerkezete képes átalakulni, és 
így megőrizni az eredeti molekulák szerkezetét magas 
hígításban is.”

� Kimutatta, hogy amikor az egymást követő
hígítások és a homeopátiában használt ütve 
rázás után már elvileg nincs molekula az 
oldatban, az eredeti anyag elektromágneses 
tulajdonságai tárolódnak, és erős biológiai 
hatást képesek kifejteni.
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Brian Josephson fizikus, a Cambridge-i Egyetem 

Nobel-díjas professzora

� „A kritika, amely a homeopátiás szerekben lévő igen 
csekély számú vagy egyáltalán nem kimutatható
mennyiségű molekulára vonatkozik, nem állja meg a 
helyét. A homeopátia hatása ugyanis nem a 
vízben jelen lévő molekulák hatásán alapszik, 
hanem a víz szerkezetében az alapanyagok 
hatására bekövetkezett változásokban. A 
hétköznapi gondolatmenet szerint a folyékony 
halmazállapotú víz nem rendelkezhet ilyen 
tulajdonságokkal. A titok a folyadékkristályokban 
rejlik, melyek, miközben folyékony közeget alkotnak, 
rendezett állapotban vannak, és képesek szerkezetük 
megváltoztatására. Ha ezt figyelembe vesszük, az 
ellenzők érvei nem állják meg a helyüket.”
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Hippokratesz

� „Ha nem értünk egy 
jelenséget, az rendszerint 

rajtunk múlik és nem a 
jelenségen.”
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orvostudomány

� Nem a TUDOMÁNY gyógyít, hanem az 
ORVOS…. Akinek elméleti hátteret 
adhatnak a kutatások

� Az orvos feladata páciense egészségének 
megvédése és/vagy helyreállítása!!!

� EMPÍRIKUS
� Időtálló?
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Prof.Dr.Michael Frass
� http://www.biomedexperts.com/Profile

.bme/418518/Michael_Frass
http://www.medschool.lsuhsc.edu/ane
sthesiology/faculty/frass_cv.pdf
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https://www.amazon.de/Hom%C3%B6opathie-
Intensiv-Notfallmedizin-Michael-
Frass/dp/3437572601

628 oldal !!!
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Hatékony-e?

� pl. svájci népszavazás és azt 
megelőző 3 „próbaév”

� https://www.huffingtonpost.com/dana-
ullman/swiss-
homeopathy_b_1340506.html?ref=healt
hy-living&utm_source=Mid-
April2012Medicines&utm_campaign=mid
-
April+2012+Medicines&utm_medium=e
mail



41

Időtálló-e?

� Ez csak szerintem feltétel � ?

� Ami nagyon tudományos, az 1o…
max. 2o év alatt elévül!!!!! �(ld. pl. 
193o körül törzskönyvezett és még 
ma is forgalomban lévő gyógyszerek 
listája – 1 db A4-es oldalon elfér!)
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Dr. Gábor Fruzsina: Homeopátia 
a természet- és 
társadalomtudományok 
tükrében

� az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus 
könyvtárában szabadon olvasható módon elérhető, és 

rövidesen könyv formában is
� http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/51/15/dd/1/Dr_G

abor_Fruzsina_Homeopatia_a_termeszet_es_tarsadalo
mtudomanyok_tukreben.pdf
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Mi is az a homeopátia…???
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A homeopátiában

� természetes alapanyagú
növényi, ásványi, állati eredetű

� potenciálással készült
� szabályosan törzskönyvezett gyógyszereket

alkalmazunk,
� melyeket

- individuálisan választunk ki a 
- hasonlósági szabály értelmében

� célunk a félresiklott vagy blokkolódott öngyógyító
mechanizmusok aktiválása.

� homeopátia segítségével minden olyan betegség
kezelése eredményes lehet, melyben még nem
alakultak ki irreverzibilis anatómiai károsodások.



45

A lényeg

� „Ahogyan két személy egészségesen 
nem teljesen egyforma, úgy betegség 
idején sem azonosak, ezért egyetlen 
diagnózis sem teljes és pontos, amíg 

nem foglalja magába a beteg 
személyes jellemzőit, testi és lelki 

alkatát.”
James Paget 1814 - 1899
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A homeopátia alapelvei

� hasonlósági szabály

� potenciálás

� gyógyszervizsgálat
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Hasonlósági szabály
„simile elv” Similia similibus curentur

� "kutyaharapást szőrével" mondja a bölcs
magyar közmondás

tökéletes megfogalmazása a hasonlósági
szabálynak

� a nyelvújítás nyelvén:
hasonszenvészet...
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etimológia

homoin allon
hasonló ellentétes

pathos
szenvedés

Allopátia
Homeopátia
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allopátia = mással gyógyítani
contraria elve

� lázra - lázcsillapítót
� görcsre - görcsoldót
� álmatlanságra - altatót
� nyugtalanságra - nyugtatót
� álmosságra - izgatót
� fájdalomra - fájdalomcsillapítót
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hasonlósági szabály
gyógyszervizsgálat - proving
„Similia similibus curentur”

egészséges vizsgálati 
személy

� �

„nagy” adag           gyógyszervizsgálat
� �

növényi    � � � gyógyszerkép
ásványi   szer tünetek
állati         � � � betegségkép

� �

kis adag                         gyógyítás
� �

� �

beteg
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☺ �

� ☺

homeopátiás 

terápia

proving
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Hahnemann-nal kezdődött?

� a „népi bölcselet”
� Védák könyve

� Biblia
� Hippokratesz

� Galenusz
� Paracelsus

…
� Hahnemann



53

Hippokratesz i.e.46o-377

� “Ugyanazok a dolgok, amelyek a 
betegséget okozzák, meg is gyógyítják 

azt.”

� “A betegség olyan szerekkel 
gyógyítható, amelyek a betegséghez 

hasonló tüneteket okoznak.”
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Arndt-Schulz szabály
Rudolf Arndt (1835-1900) pszichológus 

Hugo Schultz (1835-1932) farmakológus

� „Gyenge ingerek gerjesztik, 
közepes ingerek gátolják a 
szervezet funkcióit, az erős 

ingerek pedig betegséget váltanak 
ki.”
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Potenciálás
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Nil nocere!

� Hahnemann a hippokrateszi szabályt 
követve kereste a legkisebb, már 
garantáltan ártalmatlan, de még 

hatékony dózist
� vegyészként és gyógyszerészként 
nagyon jól tudta a kiindulási anyagok 

toxicitási határát
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A felismerés…

� szakaszosan hígította az 
anyagokat, várva, hogy egyszer 

majd eltűnik a hatás

� …hogy miért szakaszosan?...
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…hogy miért szakaszosan?...

� egyetlen adag C3o-as potencia előállításához

� 1 ml alapanyagból
� potenciálva

3ox99ml = 297o ml, kb. 3 l 

� csak hígítva 
29

1ooˆ ml, azaz
100^29 ml =100^26 liter=10^52 liter=

=10^52 dm³= 10^49 m³

� alkohol kellene

v.ö. a Föld térfogata 1,08x10^21 m³
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Zénon i.e.49o-43o.
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A felismerés…

� Ő maga is meglepődött, hogy 
nem eltűnt, csak „megszelídült”

a hatás

� az így készített gyógyszerek már 
nem csak akut testi betegségek, 
hanem  - a hígítási sorban előre 

haladva – már krónikus és pszichés-
mentális problémák kezelésére is 

alkalmassá váltak
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a hatás nem eltűnt, hanem, bár 
megszelídült, mégis fokozódott…

� ezért lett potenciálás, 
azaz hatásfokozó

gyógyszerkészítési eljárás
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A legenda…

� minél távolabb lakott a beteg, annál 
jobban gyógyult…

� a potenciálás a homeopátiás 
gyógyszerek teljesen egyedülálló

előállítási módszere
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Potenciálás

Kiindulási anyagok
� a növények

� az ásványok            birodalmából
� az állatok
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Potenciálás

� az így született homeopátiás 
gyógyszer egy 

teljesen új minőséget
jelent

� a kiindulási anyagok 
új természete tárul fel

� ld. Zénon
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Szigorú gyógyszerkönyvi 
előírások szabályozzák HAB

� a kiindulási 
anyagok 

minőségét

� a 
segédanyagokat

� a technológiát
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a kiindulási anyagok

� növények kb. ⅔ rész

� ásványok kb. az ⅓ rész  ⅔ -a

� állati eredetű anyagok

� szintetikus 

� Az arány állandóan változik

� Hahnemann kb.125 gyógyszere
� ma több, mint 5.7oo monokomponens gyógyszer

és sokezer komplex készítmény
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Gyógyszereink

� Hahnemann mintegy 125 szer 
homeopátiás gyógyszerképét írta 
le, a napjainkban is folyó
provingoknak köszönhetően a 
törzskönyvezett szerek száma 
több, mint 5.7oo

� London Royal Homoeopathic
Hospital gyógyszertárában, 
Remediánál
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Haladva a 
potencia-sorban

a homeopátiás gyógyszer
egyre kevesebb anyagot

és
egyre több

energiát, információt
„tartalmaz”
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Haladva a 
potencia-sorban

� a homeopátiás gyógyszer
egyre kevesebb anyagot….

1 mol-súlynyi anyagban 6x1o٧23 
molekula van, tehát 

D24 ill. C12 potencia felett 
a kiindulási anyag egyetlen molekulája 

sem 
található meg
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TUDJUK,…

� …, hogy az Avogadro-szám 
értelmében a D24-es ill. C12-es 
potencia felett, a kiindulási anyag 
egyetlen molekulája sem található
meg a gyógyszerben :-)

� Soha, senki nem állította, hogy a 
homeopátia biokémiai elvekre épülő
gyógymód!!!! BIOFIZIKUSOK kutatják 
a hatásmechanizmust!
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A potenciálás gondolata…

……sem sem úúj!!!!!!j!!!!!!
Pl. BibliaPl. Biblia……
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Gyógyszervizsgálat – proving

� Hahnemanni alapokon

� a mai kor követelményeinek 
megfelelően

� szigorúan standardizálva
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Gyógyszervizsgálat - proving

A vizsgálati személyek

� egészségesek
� nem placebo-reaktorok

� önkéntesek
� nagykorúak
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Gyógyszervizsgálat - proving

A vizsgált anyag

� standardizált
� biztosan nem toxikus
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Gyógyszervizsgálat - proving

A vizsgálat
� klinikai kettős-vak
� placebo-kontrollált 

/kezdetben mindenki placebo-t 
szed/

� tüneti naplók szigorú vezetése és 
követése

� a vizsgálat lezárása
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Gyógyszervizsgálat - proving

� tüneti naplók adatainak 
összegzése, a placebo-t szedőknél 
is megjelent tünetek törlése

� az adatok rendezése
- pszichés-mentális
- általános
- testi / fej-láb séma szerint /
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Gyógyszervizsgálat - proving

� A feltételezett hatások tesztelése 
klinikai terápiás próbákon

� Az így összegyűlt kiegészítő
információk pl. fogékony típus 
értelmezése, és beépítése a 
gyógyszerképbe

� A „végleges” gyógyszerkép 
összeállítása
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Gyógyszervizsgálat - proving

� Törzskönyvezés – ma már 
európai standardizált normatívák 
alapján

� Ismételt újratesztelések, mert
- több prover = több információ
- változhat a kiindulási anyag
- változunk mi, emberek
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A homeopátia előnyei

� akut és krónikus betegségek gyógyítására  
is alkalmas lehet

� mellékhatások nincsenek
� regulációs, individuális, holisztikus 

terápia
� nem alakulhat ki 

allergia, gyógyszermegszokás, függőség,  
megvonási tünet

� a gyógyszerek tekintetében olcsó
� alkalmazása kellemes
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A homeopátiát

� A világ nagyon sok országában 
befogadják az egészségbiztosítók

� Magyarországon az önkéntes 
egészségpénztárak
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Határai ott vannak

� ahol a felerősíteni szánt 
öngyógyító mechanizmusok 
kimerültek

� vagy ahol irreverzibilis anatómiai  
károsodások következtek be
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Nem vagyunk varázslók!!!

Ígérni lehet

� Maximális igyekezet
� Nem-ártás
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www.molnarmariann-homeopatia.eu
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És ha másért nem….
� https://444.hu/2017/11/08/a-magyarok-44-

szazaleka-szerint-hasznos-a-homeopatia
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Köszönöm a figyelmet ! 


