BOLEZENSKI SIMPTOMI NISO BOLEZEN, AMPAK LE NJENI ZNANILCI
Celostna medicina, tako humana kot veterinarska, je že davno ugotovila, da je vsako
bitje osebek zase in kot tak ima tudi svojstveno bolezensko sliko, ko se njegovo
ravnovesje poruši
To je tudi eno od načel homeopatije, ki jo mnogi uporabniki napačno razumejo. Od
terapevtov pričakujejo predpisovanje enakih pripravkov za enako bolezensko sliko, kot jo je
imel prijatelj. Pa vendar temu ni tako. Evolucijski biolog Steven Jay Gould je raziskoval tako
bolne kot zdrave osebke različnih vrst. Prednostno se je posvečal zdravim in prišel do
zaključka, da vsak osebek potrebuje individualne pristop k njegovi bolezni. S svojimi
raziskavami je tako močno podprl doktrino homeopatije.
Tako, kot je vsak osebek različen, ko je zdrav, lahko pričakujemo, da se bo tudi v bolezni
odzval različno. Ta odziv je odvisen od mesta v telesu, ki predstavlja šibko točko. Niti dva
osebka nimata enakega ranljivega področja, čeprav obstojajo podobnosti. Če stanje
prevedemo v klasično medicino, imata dva osebka lahko enako diagnozo. Po principih
tradicionalne holistične (celostne) medicine pa njuna celotna simptomatska slika zgleda
povsem različno. Naslednji primer bolezni ščitnice pri treh mačkah zelo nazorno podpira
zgoraj navedeno.
MAČKA ŠT. 1
- povečana vrednost ščitničnega hormona T4 = 17,4
- hitrejše bitje srca in nemirnost
- hujšanje
- bruhanje in driska
MAČKA ŠT. 2
- povečana vrednost ščitničnega hormona T4 = 13,2
- hitrejše bitje srca in razbijanje srca
- hujšanje
- bruhanje
MAČKA ŠT. 3
- povečana vrednost ščitničnega hormona T4 = 14,5
- hitrejše bitje srca in nemirnost
- nižanje telesne teže
- bruhanje
V naslednji tabeli se pokažejo razlike med posameznimi primeri:
MAČKA ŠT. 1
- mačka se zlahka pregreje in ima vroča ušesa
- boječa je in jezna
- zeha in sope
- pri jedi je izbirčna
- dihalna stiska s sopenjem
MAČKA ŠT. 2
- zmrzljiva, spi pod pečjo
- zahteva pozornost
- suha dlaka, povečana žeja
- vnetje jeter
- napihnjenost
MAČKA ŠT. 3
- niti hladna niti topla

- želi biti sama
- zaprtost
- nagnjenost k ognojkom
- liže nastilj, kamne, stene
Če pogledamo simptome, navedeni v prvi tabeli, je mogoče sklepati, da gre za isto bolezen,
razlike v drugi tabeli, ki obravnava vsako mačko celostno, vključno s počutjem, vedenjem,
apetitom…, pa kažejo povsem drugo sliko.
Simptomi so torej vidna slika bolezni, dejanska bolezen pa je velikokrat zapletena in skrita.
Morda lahko ponazorimo simptome bolezni s težnostjo. Če jabolko pade z drevesa, to ni
težnost, vendar pa dogodek priča o njeni prisotnosti. Enako diareja ni bolezen, vendar
nakazuje naravo bolezni pri posamezniku. Beseda »simptom« torej pomeni stanje, ki izhaja iz
bolezni in jo spremlja, hkrati pa tudi določa dokaze zanjo. Žal se klasična medicina, tudi
veterinarska, velikokrat posveča zmanjševanju simptomov in se ne loteva globljih nivojev
bolezni. Tako je slednja spregledana in se lahko nenadzorovano razbohoti.
Zelo značilna slika klasičnega zdravljenja so alergije. Da bi ublažili simptome kožne alergije,
živali dobivajo zdravila, ki »utišajo« burne odzive imunskega sistema, enako funkcijo imajo
tudi nekatere vrste posebne hrane, predpisane za alergike. Homeopati pa si prizadevajo
povrniti telesu njegovo normalno funkcijo – se pravi, da se ne odziva z alergijo.
Klasična alopatska znanost za razliko od holistične enači simptome z boleznijo. Njihov cilj je
odstraniti znake bolezni kot na primer z antibiotiki odstranijo vnetje ali z operativnim
posegom odstranijo tumor. Pri slednjem se holistični veterinarji sprašujejo, ali se z
odstranitvijo tumorja odstrani tudi bolezen. Glede na to, da se krvne vrednosti, ki jih
zasledimo ob pojavu bolezni, z odstranitvijo tumorja ne spremenijo, holistični znanstveniki
trdijo, da fizični simptom torej ni bolezen, pač pa le znak za prisotnost bolezni. Še več:
simptom je navsezadnje zdravilni proces, ki se ga loteva organizem in s katerim se želi znebiti
bolezni. Splošno znana je funkcija povišane telesne temperature, pri kateri virusi in bakterije
težko preživijo. Umetno zniževanje telesne temperature telesu sicer prinese olajšanje, na
splošno pa morda vodi do poslabšanja osnovne bolezni.
Podobno delujejo tudi mehanizmi diareje in drugih telesnih izločkov, s katerimi se organizem
želi znebiti strupov. Homeopati vedno opozorijo svoje paciente na značilno poslabšanje v
začetku zdravljenja pri nekaterih boleznih, nekateri pripravki pa celo pospešijo izcedke. To
seveda ne zveni vzpodbudno, vendar je nujno potrebno za dosego ravnovesja v telesu in s tem
za pot do ozdravljenja.
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