Radványi Noémi
Fenntartható Föld,
fenntartható egészség.
Növények, állatok és emberek
homeopátiás gyógyításának
szerepe
a
fenntarthatóságban.
Egyre inkább érezhető a
hétköznapokban is, hogy az
elfogadott, többség által
használt módszerek hosszú
távon nem fenntarthatóak. Ez
igaz az energiafelhasználásra épp úgy, mint a növények
termesztésére, az állatok és emberek gyógyítására egyaránt. A
fenntarthatóság szempontjából a középpontban a környezet
védelme áll. Ha a rendelkezésre álló energia, víz szempontjából
nézzük a helyzetet, akkor a felhasználható mennyiség korlátai
jelentenek gondot. Ha a növénytermesztés szempontjából
vizsgáljuk a helyzetet, akkor a kémiai növényvédő szerek
jelentenek veszélyt a fenntarthatóságra, az állatvilágra, az
emberekre és a Földre. A kémiai növényvédő szerek és azok
alkalmazási módjai míg megvédenek egy-egy növényt, addig
kipusztíthatnak például hasznos rovarokat. Az ilyen Drasztikus
beavatkozások nagymértékben megborítják a természetes
egyensúlyt, a természetes táplálék láncon alapuló
folyamatokat, amelyek egyes kártevők drasztikus
elszaporodásához, míg mások kipusztulásához vezethetnek.
A növények beporzása szempontjából nélkülözhetetlen méhek
sokasága is „rejtélyes” módon pusztul ki egyre nagyobb
mértékben, amiben nem kis szerepe lehet a kémiai
növényvédők alkalmazásának is. A fenntartható
növényvédelem alkalmazásának egyik remek módja a
növények homeopátiás gyógyítása. Az állatok és emberek
gyógyításában az antibiotikum rezisztencia küszöbén áll a világ.

A túlzott antibiotikum használat, azonban nem csak a
„használó” szervezete szempontjából kérdéses. Nem csak a
tapasztalat, hanem kutatások is bizonyítják, hogy az
antibiotikumok használata sok esetben elkerülhető lenne
homeopátiás szerek alkalmazásával. A szintetikus anyagokat
tartalmazó gyógyszerek helyettesítése nem csak az
antibiotikumok esetében lehetséges. A homeopátiás kezelés
számos betegség esetében hatásosan alkalmazható. Mindez
pedig hozzájárul a fenntartható Föld, és a fenntartható
egészség megvalósításához.
A vizelettel távozó vegyi anyagok ugyanis bekerülnek a
természetes vizekbe, a földekbe és ezáltal terjednek szét az
egész Földön, mintegy szennyezve azt. Így nem csak a
felhasználó szervezetében borítja meg az egyensúlyt, hanem a
talajban, a vizekben, az azzal táplálkozó növényekben,
állatokban és emberekben. Mindezzel egyelőre be nem látható
következményekkel járó egyensúlyvesztés következik be. A
homeopátia a fenntarthatóság szempontjából is jól
alkalmazható gyógymód a növénytermesztésben és
állatgyógyításban. Előadásomban a homeopátia ezirányú
vonatkozásait, az ezekben rejlő lehetőségeit mutatom be
néhány kutatással alátámasztva.

