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Inleiding
Het is in deze tijd waarin er sprake is van het coronavirus van groot belang om het
immuunsysteem te ondersteunen. In het artikel van Marco Ephraïm wordt in dit
kader gesproken over allerlei leefstijladviezen. Als aanvulling wil ik iets vertellen over
de werking van een viertal middelen die het immuunsysteem kunnen versterken.
Deze middelen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of in de combinatie Echinacea/
Prunus comp.
Alvorens hierop in te gaan, wil ik ter inleiding iets vertellen over het grote belang
van ons microbioom, als belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem: wij hebben
namelijk heel veel micro-organismen bij en in ons, een geheel van virussen, bacteriën, gisten en schimmels. Heel bijzonder om te vermelden is het feit dat we meer
micro-organismen bij ons hebben, dan cellen in ons lichaam. Tezamen vormen ze ons
microbioom. Dit microbioom bevindt zich aan onze grenzen, daar waar binnen- en
buitenwereld aan elkaar grenzen, zoals onze huid, luchtwegen en slijmvliezen. Van
alle immunologische functies is die van het microbioom het allerbelangrijkste. Het
microbioom beschermt onze biologische identiteit. Iedereen heeft zijn eigen specifieke
microbioom, dit wordt al in de eerste weken tot maanden opgebouwd.
Een infectiekiem zoals bv. het coronavirus wordt waargenomen, waarna er een proces
opgang komt van oplossen, afbreken en neutraliseren. Naast ons microbioom spelen
natuurlijk ook andere delen van het immuunsysteem een essentiële rol. Het in standhouden van een goed microbioom is dus van groot belang voor ons immuunsysteem.
Naast een goed voedingspatroon en een gezonde leefstijl kunnen homeopathische
middelen in tijden van infecties mede het microbioom versterken.
Echinacea/Prunus comp. is een geneesmiddel dat gebaseerd is op compositie van vier
bestanddelen: Echinacea angustifolia, Ferrum Sidereum d12, Prunus Spinosa fructus
en Phosphorus d8. Deze onderdelen passeren nu de revue:
A Echinacea Angustifolia, ook wel Zonnehoed, of Egelskop
De Echinacea is een zeer krachtige zonnige plant die bloeit in de
tijd waarin de zon op zijn hoogste punt staat, namelijk rond 21
juni. De Echinacea heeft een stevige stengel met een prachtige
bloem, met een rood-paarse kleur van de lintbloemen en een
oranjerood bloemhart, een soort zonnehoed. Het is een betoverende mysterieuze kleurschakering. De kern van de bloem bestaat
uit een soort stekels, zoals die van een egel. De Echinacea is heel vitaal, kan tegen
droogte, de volle zon, vrieskou en kan prima gedijen op een arme bodem.
Het was ooit de meest gebruikte geneesplant bij de Indianen in Noord-Amerika nog
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voor de tijd van de antibiotica. Hij werd gebruikt tegen infecties, slangenbeten en
ook bij verwondingen. In 1900 kwam de plant naar Europa. De Echinacea wordt
ook hier gebruikt als middel om de weerstand te versterken, het natuurlijk afweersysteem van de lichaamscellen te bevorderen. Wetenschappelijk is aangetoond dat de
Echinacea het elimineren van ziekteverwekkers door de witte bloedcellen stimuleert,
de zogenaamde fagocytose. In de Echinacea/Prunus comp wordt de gehele plant
gebruikt als oer tinctuur.
B Prunus Spinosa, de sleedoorn
De Prunus Spinosa ofwel Sleedoorn is een heester uit de ‘Rozenfamilie’. Het is een sterke struik, die zich goed kan handhaven
onder moeilijke omstandigheden, op stenige bodems en steile
hellingen, met een voorkeur voor lichte en zonnige plekken.
In het vroege voorjaar is de verfijnde witte bloesem te zien op de
donkere bijna zwarte takken van de Prunus Spinosa. De struik
bloeit in een enorme uitbundigheid, als een sneeuwwitte bloemensluier. Deze bloei
is echter van korte duur en al snel worden de jonge groene bladeren zichtbaar. Zoals
de bloemen dat doen, zo verspreiden ook de bladeren een geur van bittere amandelen.
Een bijzonder kenmerk van de Prunus zijn de doorns op de takken, die heel spits zijn.
Het hout van de Prunus is heel hard.
In de nazomer komen de donkere blauwpaarse pruimpjes, berijpt met een blauw
waslaagje. Ze smaken bitten, wrang en zuur. Alles in je mond trekt samen. Pas na de
vorst worden ze zoeter, maar ze blijven toch zuur en wrang. De vruchtjes zijn heel
gezond, ze bevatten zeer veel vitamine C en amygdaline, een soort blauwzuurglycoside.
De Prunus Spinosa als geneesplant versterkt de vitaliteit en kan worden gebruikt
bij zwakte na ziektes, als voorjaarskuur en tijdens of na een zware behandeling zoals
chemotherapie. Er zitten ook veel bitterstoffen in de plant, deze werken ook op de
uitscheiding en activeren de stofwisseling. De vruchten van deze struik hebben een
versterkende werking op het hart. In het middel Echinacea/Prunus comp worden de
vruchten van de Prunus Spinosa gebruikt.
C Meteoorijzer of Ferrum sidereum-Kosmisch ijzer
Meteoorijzer komt van ijzermeteorieten. Het Latijnse woord
Sidereum betekent: ‘komt van de sterren’, is dus van buitenaardse oorsprong. De meteorieten komen als vallende sterren
op aarde, vaak met intense lichtverschijnselen. Het zijn brokstukken die merendeels afkomstig zijn van het begin van het
ontstaan van ons zonnestelsel.
Vijf procent van de meteorieten zijn ijzermeteorieten, deze bestaan hoofdzakelijk
uit een legering van ijzer met nikkel (5-20%) en kobalt. Bijzonder zijn de typische
lijnfiguren op de meteoriet, deze ontstaan door twee verschillende stervormige kristalstructuren die in het meteoriet voorkomen. Een kenmerk van het kosmisch ijzer
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is zijn hardheid en taaiheid, een soort edelstaal. In vroegere tijden voordat men staal
kon vervaardigen, werd meteoorijzer gebruikt voor het vervaardigen van wapens en
werktuigen.
In de antroposofische geneeskunde wordt Meteoorijzer, in een bepaalde verdunning,
ingezet om te vitaliseren en de ijzerkracht te versterken. Het kan worden gebruikt
bij uitputting, herstel na ziektes en bij depressies en angsten. Meteoorijzer versterkt
je immuunsysteem en je stofwisseling wordt gestimuleerd. In dit middel Echinacea/
Prunus comp zit Ferrum sidereum als d12 verdunning.
D Phosphorus-Fosfor
Fosfor is overal aanwezig in de aardkorst en is een zeer essentieel element in de natuur en in de mens. De witte of gele
Fosfor moet onder water bewaard worden, het is namelijk een
heel vurige substantie, die uit zichzelf kan ontbranden. Fosfor
is niet oplosbaar in water. Fosfor brandt met fel wit licht en
bovendien onder grote rookontwikkeling.
Voor het menselijk lichaam is fosfor een essentieel element, dat overal in elke cel
aanwezig is, in meer of minder gebonden vorm. Fosfor is van zeer groot belang voor
de stofwisseling, in het bijzonder voor de koolhydraatstofwisseling. Fosfor zit naast
calcium in de botten en in de cellen als ATP (= Adenosine Trifosfaat) ten behoeve van
de energiestofwisseling. Fosfaatgroepen zijn ook essentiële bouwstenen van de dna- en
rna-moleculen. Ze beschermen vooral onze zenuw- en hersencellen.
Fosfor wordt enerzijds in een lage sterkte gebruikt om beter in de stofwisseling te
komen in de ochtend en anderzijds in een hoge sterkte in de avond om de slaap te
bevorderen. In de antroposofische geneeskunde zit fosfor in middelen die werken
bij luchtweginfecties, als ontstekingsremmend middel. Ook in infludo, ons antigriepmiddel zit fosfor. In Echinacea/Prunus comp zit Fosfor in een D8 verdunning.
Tenslotte
Het middel Echinacea/Prunus comp, waarin deze grote middelen zijn verwerkt,
heeft een versterkende werking op ons immuunsysteem en kan in deze coronatijd
een krachtige medicinale werking hebben.
In de algemene adviezen ter bevordering van de gezondheid worden in deze coronatijd
ook het belang van vitamine D, Vitamine C en zink genoemd. Zink is inderdaad een
zeer essentieel element voor ons immuunsysteem. Veel afweercellen zijn voor hun
werking afhankelijk van zink. In onze voeding zit vaak te weinig zink. Wel zit er veel
zink in zaden, zoals sesamzaad, lijnzaad, granen en noten. Een aanvulling met zink
kan ten tijde van infecties van groot belang zijn. Ook zou zink de reproductie van het
coronavirus tegengaan. Samen met vitamine D en C, die deze werking ondersteunen,
is zink dus een essentieel element voor het immuunsysteem.
22

