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HOMEOPATIA NA JESIEń

Homeopatia to dziedzina medy-
cyny  n iekonwenc jona lne j , 
w  której stosuje się wykonane 

w specyficzny sposób bardzo rozcieńczone 
roztwory wodno-alkoholowe substancji, 
wywołujące u  osób zdrowych podobne 
objawy psychosomatyczne do objawów 
chorobowych pacjenta. Hipoteza pamięci 
wody głosi, że cząsteczki, stykając się 
z  cząsteczkami innych substancji, przy-
bierają charakterystyczne ułożenie lub 
drganie, a  stan ten jest zachowywany 
i przenoszony na następne cząstki wody 
pomimo wielokrotnego i  ogromnego 
rozcieńczania oraz oddzielenia substancji 
zmieniających układ cząsteczek wody. Jest 
to jedna z sugerowanych podstaw teorii 
homeopatii, która próbuje wyjaśnić, jak 
działają leki o rozcieńczeniu tak dużym, 
że średnia liczba cząsteczek leku w dawce 
jest mniejsza od 1, albowiem w typowych 
preparatach homeopatycznych sukce-
sywne rozcieńczanie doprowadza do stanu, 
w którym prawdopodobieństwo zacho-
wania choćby jednej cząsteczki substancji 
aktywnej w dawce preparatu jest znikome.

ZNAJdź W sObie siłę…
Za twórcę tej metody leczenia uważa się 
Samuela Hahnemanna, lekarza i chemika 
żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. 
On pierwszy wyznaczył prawa, przebadał 
leki oraz wprowadził używaną do dzisiaj 
nazwę – homeopatia. Pochodzi ona od 
dwóch greckich słów: homoios – podobny 
i pathos – cierpienie. Opiera się na bada-
niach, według których substancja wywo-
łująca choroby może być zwalczana 
przez tę samą substancje, wprowadzającą 
układ immunologiczny pacjenta w  stan 
aktywny, a tym samym dociera do przy-
czyny choroby, nie poprzestając na leczeniu 
objawowym. 

Istotą  pojęc ia  homeopat i i  jes t 
przekonanie o istnieniu w każdym czło-
wieku samoistnej siły życiowej. Leki 

homeopatyczne prawdopodobnie inge-
rują w struktury wpływające na odporność 
organizmu, działając w taki sposób, aby dać 
mu ukierunkowany impuls do rozwinięcia 
własnych sił obronnych i  uporządko-
wania zakłóconej równowagi wewnętrznej. 
Nowoczesna homeopatia utożsamia siłę 
życiową człowieka z polem energetycznym, 
które człowiek posiada w sobie i dookoła 
siebie. Idea holistyczna zakłada, że czło-
wiek składa się z umysłu i ciała, tworzących 
nierozerwalną jedność.

kLiN kLiNeM…
Leczenie homeopatyczne kieruje się prze-
konaniem, że „podobne leczy podobne”. 
Zasada ta nazywana jest przez homeopatów 

zasadą podobieństwa. Znajduje ona 
odzwierciedlenie również we współcze-
snej medycynie konwencjonalnej, na przy-
kład w stosowaniu szczepień ochronnych 
i  leczeniu odczulającym przy alergiach. 
W jej myśl choroba sztucznie wywołana 
przez podanie środka chemicznego jest 
w  stanie wyleczyć prawdziwą chorobę, 
od której jest nieco silniejsza, a następnie 
wygasnąć samoczynnie. Metoda polega 
na tym, że choremu podaje się bardzo 
rozcieńczone substancje, jakie w normal-
nych warunkach wywołałyby te same 
objawy, z powodu których cierpi. Dawka 
substancji czynnej w leku jest bardzo mała, 
a rozpuszcza się ją przeważnie w alkoholu 
rozcieńczonym wodą, w takiej proporcji, że 

homeopaci twierdzą, że stosowanie homeopatii wzmaga nieistniejącą siłę życiową pacjenta, a preparaty działają 
dzięki niepotwierdzonemu przez naukę efektowi pamięci wody.

ZdrOWie  i  urOdA

barbara chmielnik

więcej niż o 2–3 tony ciemniejszy. Na wargi 
często nakłada się dwa kolory – kontur 
zaznacza się o  ton ciemniejszym, resztę 
wypełnia się jaśniejszym. Kreski na powie-
kach najczęściej wykonuje się w kolorze 
czarnym albo czarnym łączonym z brązem, 
natomiast brwi – różnymi odcieniami 
szarości lub brązu.

Makijaż permanentny utrzymuje się 
na skórze około trzech lat. Wpływ na 
trwałość makijażu ma jednak wiele czyn-
ników, z których najistotniejszy jest układ 
odpornościowy osoby poddanej zabie-
gowi. Trzeba bowiem zdawać sobie 
sprawę, że pigment jest miniimplantem, na 
którego obecność organizm może różnie 
reagować. Trwałość makijażu zmniej-
szają również czynniki przyspieszające 
proces odnowy komórkowej, do których 

należy na przykład częste wystawianie 
skóry na działanie promieni słonecznych. 
U osób w starszym wieku proces regene-
racji komórek jest wolniejszy, dzięki temu 
makijaż utrzymuje się dłużej. Niestety, 
decydując się na wykonanie zabiegu maki-
jażu permanentnego, należy zdawać sobie 
sprawę, że jest on bolesny, albowiem specja-
listka musi wielokrotnie nakłuć skórę igłą. 
Nakłuwane miejsca wcześniej znieczula się 
kremem znieczulającym, natomiast makijaż 
ust najlepiej przeprowadzać jest w znieczu-
leniu dentystycznym.

prZeciWWskAZANiA 
i kONsekWeNcJe
Przeciwwskazań do wykonania makijażu 
permanentnego nie jest wiele. Nie powinny 
go wykonywać osoby z chorobą nowotwo-
rową, zaawansowaną cukrzycą, kobiety 
w ciąży i karmiące piersią oraz cierpiące na 
wirusowe zapalenie wątroby, AIDS, ospę, 
odrę, różyczkę, hemofilię i mające problemy 
z krzepliwością krwi. W żadnym wypadku 
nie powinny go wykonywać osoby cierpiące 
na poważne choroby skórne, takie jak łusz-
czyca. Makijaż powiek nie jest wskazany dla 
osób z nadwrażliwością na ból oraz po prze-
bytych chorobach gałki ocznej i mających 
tendencje do stanów zapalnych spojówki 
oraz tendencje rodzinne do odwarstwienia 
siatkówki. Muszą również z niego zrezy-
gnować do momentu całkowitego wyzdro-
wienia osoby z aktywną opryszczką i cier-
piące z powodu infekcji oraz przyjmujące 
leki sterydowe. Nie powinien być także 
przeprowadzany w trakcie miesiączki.

Przez cztery dni po przeprowadzeniu 

zabiegu makijażu permanentnego skóra 
nie może być myta mydłem. Twarz 
należy przemywać samą wodą lub toni-
kiem i mleczkiem. Przez 14 dni nie można 
również korzystać z basenu, sauny i sola-
rium i  należy unikać bezpośrednich 
promieni słonecznych.

Przez kilka dni po zabiegu naskórek 
delikatnie złuszcza się wraz z częścią barw-
nika (nawet do utraty jego 50 procent). 
Utrzymanie idealnego kształtu brwi po 
trwałej pigmentacji jest bardzo proste: 
usuwamy pincetą tylko włoski wyrastające 
poza obszar utrwalony pigmentem. Oczy 
i usta nie wymagają żadnych zabiegów.

Prawidłowo wykonany zabieg nie 
daje żadnych powikłań i  jest całkowicie 
bezpieczny. Czasem jednak u osób ze skłon-
nością do opryszczki po pigmentacji ust 
może się ona pojawić. Aby zminimalizować 
to ryzyko, wskazane jest przyjmowanie 
leku przeciwwirusowego oraz profilaktyka 
w postaci maści, dodatkowo po zabiegu 
usta zabezpiecza się silnym preparatem 
przeciwopryszczkowym. Skóra rzeczywi-
ście może być lekko obrzęknięta, ale nie 
wygląda to wcale źle. Najlepiej prezentują 
się brwi, ponieważ na nich efektów ubocz-
nych nie widać prawie wcale. Powieki mogą 
trochę puchnąć, na ogół jednak po jednym 
dniu opuchlizna schodzi. Usta mogą spra-
wiać wrażenie większej objętości, ale to 
tylko dodaje im zmysłowości. Jeżeli zabieg 
jest wykonywany sterylną igłą, zdezynfe-
kowana jest również końcówka urządzenia 
i skóra, a osoba, która zabieg przeprowadza, 
ma na rękach jałowe rękawiczki – nie grozi 
nam zakażenie chorobą wirusową. 
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50 pierwszych osób, które zamówią roczną prenumeratę  
magazynu manager’s life otrzyma zestaw słodyczy dr kendy.
aby zamówić prenumeratę magazynu manager’s life, należy:
dokonać przelewu na konto: bank Pko bP S.a. 16 o/warszawa
59 1020 1169 0000 8502 0130 1969 
i wysłać faksem lub e-mailem dowód wpłaty.
fax: 022 403 49 15 lub e-mail: redakcja@managerslife.pl 

cena rocznej prenumeraty:59,00 zł* (6 wydań)
Prenumerata realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej,  
każde wydanie magazynu manager’s life jest wysyłane listem 
ekonomicznym.w przypadku pytań prosimy dzwonić
pod numer: 022 403 49 14

zaprenumeruj 
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jedna dziesiąta substancji jest rozcieńczona dzie-
więcioma częściami alkoholu. Otrzymany w ten 
sposób roztwór rozcieńcza się wielofazowo 
w coraz to mniejszym stężeniu, aż do momentu 
kiedy w  pierwotnej substancji nie pozostaje 
żadna drobina i  nie można stwierdzić śladu 
najmniejszej cząsteczki, a mimo to substancja 
taka działa leczniczo. Według Hahnemanna im 
mniejsza dawka leku i większe rozcieńczenie 
czy też roztarcie, tym środek homeopatyczny 
działa mocniej i  skuteczniej. Najczęstszymi 
postaciami leków homeopatycznych są kropelki 
lub kuleczki cukrowe do podawania doustnego 
oraz żele i maści do użytku zewnętrznego. Leki 
homeopatyczne możemy otrzymywać z różnych 
części roślin, minerałów i substancji chemicz-
nych – siarki, rtęci, żelaza, srebra, z całych orga-
nizmów zwierzęcych, ich części albo produktów 
wytwarzanych przez zwierzęta oraz ze zmie-
nionych chorobowo miejsc na ciele. Pojedyncze 
składniki zawarte w  preparatach złożonych 
uzupełniają się i wzmacniają, przez co uzyskuje 
się szerszy zasięg ich działania.

Proces powracania do zdrowia opiera się 
zdaniem homeopatów na tzw. prawach Heringa 
i przebiega prawidłowo, jeżeli objawy choro-
bowe zanikają według czterech podstawowych 

reguł: od wewnątrz na zewnątrz, od góry do 
dołu, od narządów centralnych do najbardziej 
peryferyjnych i w odwrotnej kolejności do ich 
wystąpienia. 

pO pierWsZe, Nie sZkOdZić…
Według raportów Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) homeopatia jest jedną 
z najczęściej stosowanych metod alternatywnego 
leczenia na świecie. Została ona uznana oficjalnie 
przez WHO oraz przez Unię Europejską. 
W Polsce homeopatia jest znana i stosowana 
od ponad 100 lat. 81 proc. Polaków słyszało 
o  homeopatii, a  30 proc. stosuje tę metodę. 
Większość Polaków (56 proc.) sądzi, że homeo-
patia to skuteczna i  dobra metoda leczenia. 
62 proc. społeczeństwa uważa, że lekarze zapi-
sujący leki homeopatyczne są godni zaufania. 
Należy wziąć pod uwagę, że żaden lek homeo-
patyczny nie został wycofany ze sprzedaży od 
ponad 200 lat. Niewątpliwą zaletą tego sposobu 
leczenia jest fakt, że nie powoduje on żadnych 
działań ubocznych, a tym samym jest absolutnie 
bezpieczny. Leki homeopatyczne nie wchodzą 
w interakcje z innymi lekami, mogą je stosować 
nie tylko dorośli, ale także osoby wymagające 
szczególnie ostrożnego podejścia – niemow-
lęta i małe dzieci, kobiety w ciąży, karmiące oraz 
osoby starsze. Jednak dostępność preparatów 
homeopatycznych bez recepty nie oznacza, że 
możemy je dobierać na własną rękę, albowiem 
szczególne znaczenie w leczeniu tą metodą ma 
właściwa diagnoza lekarska warunkująca prawi-
dłowe przepisanie leków. 

GdY ZAAtAkuJe Wirus…
Leki homeopatyczne można stosować w wielu 
schorzeniach. Warto jednak pamiętać, że 
doskonale radzą one sobie w  tak powszech-
nych dolegliwościach, jak katar, zapalenie zatok, 
kaszel, grypa i inne infekcje wirusowe. Są one 
szczególnie pomocne w przypadku dreszczy, 
gorączki, silnego pragnienia, przy pulsujących 
bólach głowy, gorączce narastającej skokowo, 
obfitych potach i  suchości w  jamie ustnej. 
Doskonale sprawdzają się przy leczeniu zapa-
lenia gardła o podłożu wirusowym lub bakte-
ryjnym. W trakcie grypy i przeziębienia często 
dokucza nam uporczywy ochrypły, szczeka-
jący kaszel, suchy lub mokry, na który uniwer-
salnym lekiem jest syrop. Natomiast na towa-
rzyszący przeziębieniu katar zatokowy, z zalega-
jącą wydzieliną, godny polecenia jest aerozol do 
nosa – nadaje się on zarówno dla dorosłych, jak 
i dla najmłodszych pacjentów. Przy wyjątkowo 
ciężkiej infekcji leczenie należy jednak prowa-
dzić pod kontrolą lekarza homeopaty. 
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