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Jacob Moleschott 
(1822–1893) 
 ziológus 
a természet tudo-
mányos materia-
liz mus egyik első 
képviselője. Bio-
kémiai vizsgá latai 
nagy hatást 
gyakoroltak 
a  ziológiai kémia 
fejlődésére.

MIK�AZOK�
A SCHÜSSLER-SÓK?

Az a kijelentés, miszerint a só egész-
séges, az elsõ pillanatban talán 
megdöbbentõen hangzik. Folyton azt 
halljuk, hogy a só ártalmas az egész-
ségre, tehát veszélyes. Az igazság azon-
ban az, hogy só nélkül nem lenne élet. 
A tengervízben, amely minden élet 
alapja, az ásványi sók oldott állapot-
ban találhatók. Terápiás alkalmazás 
során – mint mindig – az adagolásról 
és a megfelelõ fajta kiválasztásáról van 
szó. A látszólagos ellentmondás eltûnik, ha ásványi 
sókról vagy ásványi anyagokról beszélünk, és nem 
egyszerûen csak sókról. Hogy mennyire fontosak az 
ásványi anyagok egészségünknek, azt a 19. század vé-
gén fedezte fel Jacob Moleschott holland kutató.

A�GYÓGYSZER�FELFEDEZÉSE

Moleschott felismerte, hogy az ember csak akkor ma-
rad egészséges, ha a sejtek életéhez szükséges ásványi 
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Christian 
Friedrich Samuel 
Hahnemann (1755–
1843) higiénikus, 

pszichiáter és 
gyógyszerész 

a tiszta gyógy-
szerek híve volt, 

amelyek egyetlen, 
ellenőrzött 

kiindulási anyagot 
tartalmaznak, és 

nem keverékek. 
1810-ben megjelent, 

A gyógyművészség 
organona című 

művével meg te-
remtette egy új 

tanítás, a homeo-
pátia alapjait.

anyagok állandóan rendelkezésre állnak a megfelelõ 
mennyiségben és a megfelelõ arányban. Erre a felis-
merésre alapozva fejlesztette ki szenzációs terápiáját 
egy orvos, Wilhelm Heinrich Schüssler.

Mely sókról van szó?

Schüssler éveken át terjedelmes tanulmányokban 
véreredményeket értékelt. Végül krematóriumokban 
elégetett holtak hamvait is megvizsgálta. Arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az emberi életnedvek és szö-
vetek, csontok és szervek különbözõ arányban tartal-
mazzák az egyes ásványi sókat. Egy pontban mindig 
megegyeztek az eredmények: minden esetben 12 ás-

ványi vegyület fordult elõ, függetlenül 
attól, hogy kinek a vérét vagy ham-
vait vizsgálta. Ebbõl arra következte-
tett, hogy ez a 12 ásványi vegyület 
nélkülözhetetlen (esszenciális) az em-
beri szervezet számára, hogy hiányuk 
betegségeket okoz, és ha biztosítjuk 
õket a szervezet számára, akkor ezek 
a betegségek gyógyíthatók. Így szüle-
tett meg a terápia koncepciója.

SCHÜSSLER��AZ�ÚJÍTÓ

Wilhelm Heinrich Schüssler 1821-
ben született az Oldenburg mellet-
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Mik azok a Schüssler-sók? 

ti Bad Zwischenahnban. Kezdetben nyelvtanárként 
dolgozott, majd 32 évesen Párizsban beiratkozott 
orvostanhallgatónak. Néhány szemeszter után már 
a berlini egyetemen tanult. A doktori fokozatot végül 
Giessenben szerezte meg. Ezt követõen Oldenburgban 
telepedett le, és megnyitotta rendelõjét mint általános 
orvos, sebész és szülész.

A homeopátia bûvöletében

Mindig is nagy hatással volt Schüsslerre Christi-
an Friedrich Samuel Hahnemann terápiája, akinek 
Schüss ler elõtt két évtizeddel Párizsban nagy praxisa 
volt. Hahnemann módszerét 1807 óta homeopátiának 
nevezik. A homeopátia alapja az úgynevezett hasonló-
ság elve: „Hasonlót a hasonlóval gyógyítani.” Eszerint 
az az anyag, amely okozza a betegséget, sikeresen al-
kalmazható egy hasonló betegség gyó-
gyítására, ha azt az anyagot lehetõleg 
kis adagokban adjuk be. Ezért erõsen 
hígítják vagy – a homeopátia nyelvén 
szólva – „potenciálják” az anyagokat. 
Hahnemann a hígításhoz vizet, alko-
holt és tejcukrot használt. A hígítási 
arány 1:10-tõl egészen a már szinte el-
képzelhetetlen 1:1 000 000 000 000-
ig terjed. Schüssler az ásványi sókkal 
folytatott terápiához ezt a potenciálást vette át. Vi-
szont felszámolta a homeopátiában használt, átlát-
hatatlanul sok szert. 

Az 1:10-hez 
hígításnál
az anyag egy 
részét 10 rész 
oldó szerben 
oldják fel, az 
1:1 000 000 000 000 
hígításnál egy 
részt egybillió 
rész oldószerben.
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A gyógyszerek 
szájnyálkahártyán 

keresztül 
történő gyors 
felszívódását 

az allopátia 
(ellenszenvi 

gyógy mód – a Ford.) 
is felhasználja, pl. 

szívgyógyszerek 
esetében.

Csak tizenkét só

Schüssler kizárólag az általa felfedezett tizenkét fõ só-
val dolgozott. Úgy kellett õket átalakítani, hogy a test 
beteg sejtjei számára is elérhetõk legyenek. A kálium- 
és magnézium-foszfátok például fontosak az izomsej-
teknek, a vasat a vér- és hámsejtekbe kellett eljuttat-
ni, a nátrium az agy, a nemi szervek, a szív és a máj 
számára fontosak.

Átjutás a sejtmembránon

Mivel testünkben a sejteket védõhártya, membrán 
veszi körül, az ásványi sók, amelyeket magunkhoz 
veszünk, ebben a formában nem képesek a sejt bel-
sejébe bejutni, ahol szükség van rájuk. A homeopátiá-

ban alkalmazott hígítással azonban 
az ásványi anyagokat olyan finoman 
eloszlatják, hogy képesek lesznek át-
hatolni a védõburkon. Schüssler ezért 
a tizenkét ásványi sóból homeopátiás 
potenciákat készített, hûen felismeré-
séhez: „Minden sót oly mértékben kell 
hígítani, hogy az az egészséges sejtek 
mûködését ne zavarja, viszont képes 
legyen megszüntetni az esetleges za-

varokat.” Így kapcsolódott össze az ásványi terápia és 
a homeopátia, és megszülettek a Schüssler-sók, amint 
azokat manapság is használják.
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Mik azok a Schüssler-sók? 

A Schüssler-sók alig jutnak el a gyomorba

A homeopátiás elõkészítésnek kö szön hetõen a sók már 
az emész tõ rendszer elsõ szakaszában, a szájüregben 
hatni kezdenek. A hígított gyógyító sókat már itt fel-
veszi a nyálkahártya. Nagy részük egyáltalán nem jut 
a gyomorba vagy a bélbe, ahol a gyomorsav és más 
emésztõnedvek megváltoztathatnák összetételüket.

Schüssler, miután a homeopátiás sók hatásáról 
meg gyõzõdött, terápiás céllal alkalmazni kezdte õket 
praxisában. Amikor Oldenburgban diftériajárvány 
volt, több mint 1000 gyereket kezelt Kalium chlo-
ra tum ásványi vegyülettel, és szenzációs gyógyulási 
eredményeket ért el. Kevésbé látványos területeken is 
sikeres volt. Izomgörcsökre például Magnesium phos-
phoricum sót adott, ami néhány pillanat múlva csil-
lapította a fájdalmat.

Egy új népi gyógymód

Schüssler sikereinek gyorsan híre 
ment, egyre nagyobb volt az érdek-
lõ  dés terápiás sói iránt. Gyógymódja 
hamarosan meghonosodott az úgy-
nevezett népi gyógyászatban. Manap-
ság a Schüssler-sók számos terápiának 
állandó részét képezik. Aki használja 
õket, egyre egészségesebbnek érzi ma-
gát, mert a test öngyógyító erõit aktiválja, ezzel opti-
mális módon erõssé és ellenállóvá teszi a szervezetét.

Öngyógyításról 
akkor beszél 
az alternatív 
gyógyászat, 
ha arról van szó, 
hogy a test saját 
erejéből győzi le 
a betegséget, 
s csupán ösztönző 
módszerekkel 
segítjük ezt 
a folyamatot.
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A Schüssler-sók egyre fontosabbak lesznek 

A stressz, az egészségtelen táplálkozás, az élvezeti szerek, 
mint a nikotin, a koff ein, az alkohol, de a túl sok hús és édes-
ség hatására is egyre jobban elsavasodik a szervezetünk. Ha 
ehhez még keveset is mozgunk és ritkán izzadunk meg, ak-
kor ezek a savak csak részben bomlanak le és választódnak 
ki. Sok civilizációs betegség oka ebben keresendő. A test 
celluláris energiájának aktiválásával azonban leküzdhetők 
ezek a betegségek. Wilhelm Heinrich Schüssler biokémiai 
terápiájával lehetőség nyílik erre, ugyanis javítja az anyag-
cserét, ösztönzi a test védekezőerőit és javítja a kiválasztást. 
Ezért az utóbbi években egyre nagyobb jelentősége van 
ennek a terápiának. 
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Schüssler 
a betegséget 
„az életsók 
hiányának” 
tekintette.

A�BIOKÉMIAI�
GYÓGYÍTÓ�RENDSZER

A biokémia mint fogalom dr. Wilhelm Heinrich 
Schüsslertõl származik. Õ maga nevezte így azt a rend-
szert, amelyben kémiai és biológiai folyamatok egy-
másba fonódnak. A modern kémia tõle vette át ezt az 
elnevezést. A Schüssler által használt 
kémiai ásványi vegyületeknek a ké-
mia nyelvén más nevük van. Például: 
Schüssler Kalium chloratum sóját a ké-
mia kálium-kloridnak nevezi.

Mivel ezek a kémiai vegyületek 
nagy hatással vannak a sejtekben zajló biológiai fo-
lyamatokra – mint azt Schüssler felfedezte –, ezért 
a biokémia szó igen találó.

A�SÓK�HATÁSA�A TESTBEN

A biokémiai terápia során a sejtek szükség esetén 
– például egy megfázásnál – értékes segítséget kap-
nak. Az erõs hígítás folytán az ásványi anyagok po-
tenciái éppen oda kerülnek, ahol a testnek sürgõsen 
szüksége van rá. A Schüssler-sóknál tehát nem a szer-
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A D1 potencia 
azt jelenti, hogy 

a kiindulási anyag 
1 részét 9 rész 

hordozóanyaggal 
hígítják. A D2 

potenciát akkor 
kapjuk, ha a D1 

potencia 1 részét 
ismét 9 rész 

hordozóanyaggal 
keverik el.

vezet ásványi sókkal történõ alapellátásáról van szó. 
Ezek a táplálékkal kerülnek a testünkbe. Néha azon-
ban éppen csak kis mennyiségek hiányoznak. Dr. 

Wilhelm Schüssler molekulaeloszlási 
zavarról beszélt. A megfelelõ anyag 
nem a megfelelõ idõpontban van 
a megfelelõ helyen. Ezek lehetnek 
például magnéziumionok, amelyek 
nem állnak az izmok rendelkezésére, 
bár a táplálékunk elegendõ mennyisé-
get tartalmaz. Ilyenkor fájdalmat ér-
zünk az izmokban, de akár görcsök is 
elõfordulhatnak. A nagyon finom hí-
gítású Magnesium phosphoricum D6 

potencia viszont azonnal megszünteti ezt a hiányt. 
A magnéziumrészecskék utat találnak az izomsejtek-
be, ahol sürgõsen szükség van rájuk, és ekkor a fájda-
lom megszûnik.

Schüssler-sók, avagy a szelíd gyógyítás

Az ásványi anyagok életfontosságú természetes anya-
gok, amelyeknek nincs mellékhatásuk. Esetükben 
nem gyógyszerekrõl van szó, vagy esetleg drogokról. 
A Schüssler-sók – mivel gyorsan befogadják õket a sej-
tek (abszorpció) – képesek a megzavart ásványház-
tartást helyreállítani. A zavar megszûnik, a szervezet 
öngyógyító erõi újra aktívak lehetnek.

A Schüssler által kifejlesztett gyógyszerek tablet-
ta formájában szedhetõk. Léteznek golyócskák vagy 
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A biokémiai gyógyító rendszer

A sejtmembrán 
az az önmagában 
zárt, de bizonyos 
anyagokat 
szelektíven 
átengedő rész, 
amely a sejteket 
kívülről hatá-
rolja. Szerepe 
nemcsak az anyag-
cserében van, 
ingerválaszt is ad.

folyékony szerek is, de ezek kevésbé használatosak. 
A tejcukorban oldott sók – a Silicea kivételével – min-
denkor egy savas és egy bázikus elembõl állnak. 
A megnevezésekben az elsõ tag mindig a bázikus ele-
met jelöli, a második a savasat. Például: Magnesium 
(bázikus) phosphoricum (savas). A Schüssler-sók nagy-
fokú hatékonysága és összeegyeztethetõsége ezen az 
egyensúlyon alapszik. Ha azonban hígítatlan formá-
ban, nagyobb dózisban tiszta ásványi sót juttatnánk 
testünkbe, hosszú távon káros, betegséget okozó le-
rakódásokra kellene számítanunk. Schüssler hígított 
ásványi kombinációi ezzel szemben kockázat nélkül 
használhatók.

KÜLÖNBÖZŐSÉG�A HOMEOPÁTIÁTÓL

Wilhelm Heinrich Schüssler a terápiás célból alkal-
mazott tizenkét ásványi sót a homeopátiában szoká-
sos módon erõsen hígította (potenciálta) ugyan, hogy 
a sók átjuthassanak a sejtmembránon, 
a Schüssler-sók mégis különböznek 
a klasszikus homeopátiás szerektõl.

A homeopátia anyagi szubsztan-
cia hozzáadása nélkül csak egy ingert 
ad, hogy a szervezet öngyógyító erõit 
ösztönözze. Schüssler ásványi sói ez-
zel szemben közvetlenül hatnak, mi-
közben a hiányzó anyagokat pótolják, 
még ha hígított formában is. Azokat 
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A potenciálásnál 
nemcsak a kiindu-

lási anyag és 
a hordozóanyag 
arányát veszik 

 gyelembe, hanem 
azt az energiát 

is, amelyet 
a hígításhoz 

használnak. A D1 
potencia tehát 

azt jelenti, hogy 
a kiindulási 

anyagot tíz „ütve-
rázással” hígítják 
a hordozóanyaggal.

a szereket vesszük be, amelyek testünknek tényleg hiá-
nyoznak. A homeopátia nagy idõközökben igen kis 
adagokat ad a potenciált méreganyagból. A Schüssler-
sókat nagy dózisban és kis idõközökben kell bevenni, 
hogy a hiányzó anyagból lehetõleg sok kerüljön oda, 
ahol arra szükség van.

Új felismerések

A biokémiai mozgalomban újabb kutatások és tapasz-
talatok léteznek, amelyek nemcsak arról szólnak, hogy 
a Schüssler-sók pótolják a szervezetben hiányzó ásvá-
nyi anyagokat, hanem még a homeopátiára jellemzõ 
hatással is bírnak. A potenciált sók ingereket és im-
pulzusokat váltanak ki, amelyek elektrokémiai válto-
zásokat okoznak. Ezen folyamatok hatására a szerve-

zet újra fel tudja venni a táplálékból 
a hiányzó ásványi sókat. E nélkül az 
inger nélkül már nem volt képes erre, 
felhasználatlanul kiválasztotta a sókat, 
s mindez végül betegséghez vezetett.

A D6 potencia a leggyakrabban 
használt

A Schüssler-féle ásványi sóknál szin-
te folyamatosan használt D6 potencia 
olyannyira bevált, hogy még a gyógy-
szerészek, orvosok és természetgyó-
gyászok is alappotenciának tartják. 
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A biokémiai gyógyító rendszer

Kivételt csupán a Schüssler által is másként poten-
ciált szerek képeznek, a Calcium fluoratum, a Ferrum 
phosphoricum és a Silicea. Ezeket D12 potenciában 
alkalmazzák.

SCHÜSSLER�TANTÉTELEI

Schüssler több mint 120 évvel ezelõtt hozta nyilvános-
ságra biokémiával kapcsolatos felismeréseit, és ezzel 
nagy feltûnést keltett. Schüssler 1898-ban halt meg. 
Gyógymódja az azóta eltelt évtizedekben is megállta 
helyét. A biokémiai rendszerrel kapcsolatos tantéte-
leit, amelyeket hátrahagyott az utókornak, idõközben 
korszerûsítették, s így könnyebben megjegyezhetõvé 
váltak. Így szólnak:
1.  Minden betegséget egy bizonyos esszenciális (lét-

fontosságú) ásványi anyag hiánya okoz.
2.  Ha pótoljuk a hiányzó anyagot, helyreáll az egyen-

súly a sejtek ásványháztartásában, és ezzel bekövet-
kezik a gyógyulás.

3.  Az ásványi anyagok pótlása csak kis mennyiségben 
történhet.

4.  A szereket oly mértékben kell hígítani, hogy az ás-
ványi anyagok átjutva a száj nyálkahártyáján, a ga-
raton és a nyelõcsövön közvetlenül a vérbe jussa-
nak, és ne kerüljenek a gyomorba és a bélbe. 
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Az ásványi anyagok 
megerősítik 

a csontvázat, mint 
a testfolyadékban 

található elekt ro-
litok, fenn tartják 

a sejtekben 
az ozmotikus 

nyomást, alkotó-
részei az enzi-

mek nek és a bio-
ló giailag 

aktív szerves 
vegyületeknek.

AZ�ÁSVÁNYI�SÓKBAN�REJLŐ�ERŐ

Nincs olyan fiziológiai elváltozás 
a testben, amely ne lenne kapcsolatban 
az ásványi anyagok egyensúlyának 
eltolódásával. A sejtek ásványianyag-
háztartása betegség esetén mindig 
érintett. Schüssler számára a tudomá-
nyos vizsgálatokból is ez derült ki, és 
a gyakorlatban is ezt vizsgálta. Mind-
eközben teljesen tudatában volt an-
nak, hogy biokémiai terápiája csak 
különösen csekély, viszont rendkívül 
fontos anyagmennyiséget érint az em-

beri testben. Hisz az emberi vérben és a sejtközötti 
folyadékokban lévõ életfontosságú ásványi sók ese-
tében igen apró mennyiségekrõl van szó. Például: 
1000 gramm vörösvértestben csak 0,132 gramm kén-

Magnézium kristály
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A biokémiai gyógyító rendszer

A vashiány 
fáradtságot, 
kimerültséget, 
felszívódási 
zavart okoz, 
valamint növeli 
a fertőzésekre 
való hajlamot. 
Gyerekeknél 
fejlődési zavart 
okozhat.

savas kálium van (Kalium sulfuricum), 0,094 gramm 
foszforsavas mész (Calcium phosphoricum) vagy 
0,06 gramm foszforsavas magnézium (Magnesium 
phosphoricum). Ezek az apró mennyiségek létfontos-
ságúak a sejtanyagcsere számára. Az egész emberi test 
csak 3 gramm vasat tartalmaz. A vashiány azonban 
a legsúlyosabb zavarokat okozhatja az emberek egész-
ségében. Ebbõl arra következtethetünk, hogy az ásvá-
nyianyag-háztartásban már minimális veszteségek is 
betegségeket okozhatnak. Ugyanakkor az is érthetõvé 
válik, hogy miért vezetnek gyógyuláshoz ezek az apró 
mennyiségek az ásványi sókból, amelyek Schüssler 
tablettáival a testünkbe jutnak.

A sók megdöbbentõen gyors hatása

Mindig elképesztõ, hogy milyen gyor-
san hat egy „forró hetes” (tíz tablet-
tát a hetes számú sóból, a Magnesium 
phosphoricumból egy fél pohár víz-
ben oldjunk fel, és lassan kortyolgas-
suk) különbözõ panaszoknál, példá-
ul izomfájdalmaknál. A Magnesium 
phosphoricum sóval már Schüsslernek 
is látványos sikerei voltak, és megdöb-
bentette közönségét, amikor néhány 
pillanat után a legszörnyûbb fájdalmat is mintha el-
fújták volna.
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