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UN CAZ DE TRATAMENT CU AMBRA GRISEA
Ambra Grisea treatment case
Dr. Constan¡a Iacob
Medic de familie, competen¡e în homeopatie

REZUMAT
În lumea actuală a uzului şi a abuzului de medicamente de sinteză, în condiţiile creşterii alarmante a numărului
de boli grave, se impune tot mai mult o reformulare a modului de a privi şi de a înţelege realitatea medicală.
În prezent, medicii alopaţi şi-au lărgit orizontul cunoaşterii medicale şi prin homeopatia aplicată în practica de
zi cu zi.
Homeopatia este o disciplină fundamentată ştiinţific, în care se folosesc remedii naturale fără toxicitate,
stimulând rezervele interne ale organismului cu un minimum de cheltuieli biologice şi, mai ales, financiare.
Cazul prezentat ilustrează că se poate interveni eficient şi în situaţii grave, dacă reuşim să dăm o interpretare
adecvată simptomelor pacientului.
Cuvinte cheie: Ambra Grisea, homeopatie

ABSTRACT
In today’s world of the use and abuse of synthetic drugs, given the alarming increase in the number of serious
diseases, it is necessary a reformulation of how to look and understand the medical reality.
Currently, allopathic doctors have expanded the horizon of medical knowledge including the practice of homeopathy
applied daily.
Homeopathy is a scientifically based discipline, which use natural remedies without toxicity, stimulating the body’s
internal reserves with a minimum of biological and especially financial expenditures. The case presented shows
that it can intervene effectively also in serious cases, if we can give a proper interpretation of patient symptoms.
Key words: Ambra Grisea, homeopathy

În lumea actuală a uzului şi abuzului de medicamente de sinteză, – în condiţiile creşterii alarmante
a numărului de boli grave – se impune tot mai mult
o reformulare a modului de a privi şi a înţelege
realitatea medicală – pentru o abordare eficientă şi
cât mai nenocivă.
Actualmente, medicii alopaţi şi-au lărgit orizontul cunoaşterii medicale şi prin homeopatia aplicată
în practica de zi cu zi.
Homeopatia este fundamentată stiinţific practicat, pe plan mondial, prezintă largi perspective de
a contribui la promovarea sănătaţii prin folosirea
unor remedii naturale fără toxicitate, ea stimulând
rezervele interne ale organismului cu un minimum
de cheltuieli biologice şi, mai ales, financiare.
Experimentul ştiinţific şi cercetarea de laborator
au devenit părţi componete ale homeopatiei. Rar,
medicaţia homeopată are reacţii adverse, care
uneori prezintă „tulburări de reactivitate“ sau reacţii
patogenezice, care apar la începutul tratamentului,

dar ele sunt trecătoare şi înseamnă un răspuns terapeutic al organismului.
Homeopatia oferă soluţii pentru:
• Afecţiuni care nu răspund la alte metode terapeutice;
• Bolnavii care nu tolerează medicaţia alopată
(iritaţii gastrice), alergii medicamentoase,
hepatite şi nefrite postmedicamentoase;
• Afecţiuni alergice;
• Tulburări funcţionale precum cenestopatiile;
• Unele nevroze;
• Bolile cronice cu evoluţie lentă (astm bronşic,
ulcer, hepatite cronice, infecţii cronice de focar).
Homeopatia prezintă o posibilitate suplimentară
de abordare a bolnavului, ţinând cont de încărcătura
sa miasmatică, noţiune specifică acestei ramuri,
mijloc care poate oferi o soluţie terapeutică în plus.
Doctorul Ortega descrie miasma ca fiind „esenţa
fiinţei umane, cauza cauzelor suferinţelor noastre,
germen producător al acelui rău care se află undeva
în adâncul fiinţei noastre şi care constituie începutul
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distrugerii proprii, ea este germenul suferinţei şi al
morţii“. Miasma este ceea ce s-a suprapus peste
esenţa profundă a pacientului ea provine din mediu
şi din ceea ce a fost obţinut greşit, fiind corespunzătoare personalităţii. Omul îşi dobândeşte expresia
reală numai atunci când reuşeşte să domine acest
înveliş advers sau miasmatic. Miasma îl conduce
pe pacient la manifestări greşite ale comportamentului, impunând un traseu şi un prezent deformat, în
funcţie de cantitatea încărcăturii sale miasmatice.
Există trei exprimări defectuoase ale esenţei bolnavului din cauza miasmelor:
• Psora, caracterizată prin teamă şi în general
simptome ce reflectă lipsa, minusul
• Sicoza, caracterizată prin lăcomie şi simptome
ce trădează acumularea, plusul, – formaţii
tumorale
• Lueza – ura, care stimulează capacitatea
destructivă, devierea de la normal, iar în plan
fizic, plaga, soluţia de continuitate
Folosind remediul unic în tratamentul unui
bolnav şi adăugând şi remediul miasmatic potrivit,
am reuşit să obţin, pot spune, chiar vindecarea la un
bolnav pe care-l consider un caz de AMBRA
GRISEA.
Bolnavul C.A., 66 de ani, M, inginer proiectant,
căsătorit şi are un copil.
Se prezintă în 15 august 2006 cu boală afectivă
cu tentative de suicid, având în interval de şase luni
două internări la secţia de neuropsihiatrie, urmând
apoi un tratament ambulator psihiatric. Ambele
accidente s-au desfăşurat în cursul serii prin tăierea
cu un cuţit a vaselor antebraţului. Nu a existat vreun
motiv conflictual în familie sau la locul de muncă
ce ar fi putut fi responsabil de acest comportament.
În urmă cu puţină vreme, înaintea primului accident,
a închis firma pe care o înfiinţase şi unde lucra cu
şase colegi, considerând că nu mai este rentabilă.
Ca antecedente heredo-colaterale – părinţii, longevivi, decedaţi prin accidente vasculare cerebrale
pe fond ASC.
Ca antecedente personale – amigdalectomie,
varice ale mebrelor inferioare operate, dislipidemie,
hipertensiune arterială II, accident vascular cerebral
minor, colecistită calculoasă.
La consultaţie, aspectul este al unei persoane
prematur îmbătrânită, tristă, cu riduri prea multe
pentru vârsta biologică, cu un mers ezitant, clătinat.
Vorbeşte mult despre situaţia de netolerat în care a
ajuns, de a avea dificultăţi financiare şi de a nu
putea asigura salariul colegilor săi. Vorbeşte mult
despre acest lucru, problema banilor fiind adusă în
discuţie în mod obsesiv. Altfel, pare indiferent,
acasă tace tot timpul, preferă singurătatea şi se

izolează în stereotipurile sale. Este un tip introvertit,
superstiţios, plânge uşor, este foarte trist. Îşi dă
seama că nici siguranţa şi bunăstarea familiei nu o
mai poate asigura. Lipsa banilor, problemă obsesivă
pentru el, îi afectează siguranţa pe care şi-o dorea.
Este un tip meticulos, ambiţios, gelos, vrea să conducă singur familia.
Altfel, este o persoană călduroasă, care transpiră
în cursul zilei. Prezintă insomnie în a doua parte a
nopţii, cu treziri între 4 a.m. şi 5 a.m. Visele sale
reflectă întâmplări din cursul zilei, obsesii legate de
serviciu, persoane decedate din familie.
Are frici de cutremur, poliţie, de o eventuală
separare a familiei sale. Plânge cu uşurinţă, este
emotiv.
Starea sa se agravează noaptea, la efortul mental
excesiv, la lucruri ce reflectă nedreptatea, la căldură
excesivă şi soare, la aglomeraţie, la îmbrăcăminte
strânsă pe gât, la scene de violenţă pe care le vede
la televizor şi la cinematograf. Observă ameliorarea
stărilor sale la munte, la muzică, între orele 9-12 şi
19-22, la singurătate.
Ca preferinţe alimentare: lapte, carne, dar nu
grasă.
Nu tolerează culoarea neagră, dar preferă albastrul.
Am administrat pe 15.08.2006 Ambra Grisea
CH30, 4-5 granule, o dată pe săptămână, şi
Luezinum CH200, o priză de 4 granule.
Peste 2 luni s-a observat o îmbunătăţire a somnului, adoarme uşor, se trezeşte la 5 a.m. pentru
scurtă vreme. Nu-şi aminteşte visele. Nu a mai
existat nici o tentativă de suicid. Pe 29.11.2006
revine la control, este mai vorbăreţ, ţine să precizeze
că se simte mai bine. Participă la mici treburi gospodăreşti, somnul este odihnitor.
Se recomandă Ambra Grisea M – o doză lunar şi
Luezinum M – o doză.
În martie 2007, soţia relatează că e bine, că este
mai comunicativ, că a mai ieşit să se plimbe prin parc.
Se recomandă Ambra Grisea M şi Psorinum M.
La ameliorarea acestui caz apreciez contribuţia
remediilor miasmatice Luezinum şi Psorinum.
Acestea au contribuit la reducerea violenţei pacientului, violenţa fiind nota dominantă a acestui caz în
relaţie atât cu familia sa (gelozia, neîncrederea), cât
şi legată de locul de muncă (furia reţinută, mici
răutăţi, ranchiune, neîncrederea faţă de colegi).
Toate aceste atitudini, lacune mentale, îl fac pe
bolnav să fie întortochiat în acţiunile sale, insistent
până la distrugere şi epuizare.
Aceste violenţe se încadrează în lueza – miasma
cu reacţii patologice profunde ce determină manifestări destructive somatice. Este un dezechilibru
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profund a ceva deviat în fiinţa noastră, a ceva pervers şi apare ca agresivitate faţă de sine însuşi şi
faţă de ceilalţi.
Analizat în profunzime, pacientul este şi psoric.
Fizic este un hipoponderal, timid, cu tendinţa de
subapreciere de sine, cu lipsa de încredere în sine,
senzaţia de neputinţă. Trăieşte o amăgire psihologică, îşi reprezintă aparenţa înşelătoare a unei
posibilităţi pe care este incapabil să o pună în
practică şi care duce la eşec. Oboseala de viaţă, preferinţa pentru tenta albastră sunt psorice şi explică

contribuţia PSORINUMULUI la rezolvarea acestui
caz.
Psora este indiciul voalat al morţii, gândurile
despre moarte fiind o condiţie psoroluetică, o oscilaţie între teama psorică şi caracterul destructiv al
miasmei luetice.
Am prezentat acest caz pentru a ilustra că
homeopatia poate interveni eficient şi în situaţii
grave dacă reuşim să dăm o interpretare adecvată
simptomatologiei bolnavului.
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