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ЗАПОЧВАТ СЕМИНАРИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАЩАТА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ НА ЦОПХ

Уважаеми колеги,
С удоволствие ви съобщаваме, че он-лайн лекционeн семинар на тема:

„Болести на простата и хомеопатия“
с лектор  д-р Иван Несторов ще се проведе на 25 март (вторник) 2014 г. 

от 18.00 до 20.00 часа.

Семинарът е част от обучителните модули, в рамките на поддържащата
квалификация по хомеопатия, организирани и провеждани от Центъра за
Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ. Семинарът представлява
на живо изнесена презентация с продължителност три академични часа.

Както и предходните семинари, той ще се проведе по иновативната ме-
тодика на дистанционното он-лайн обучение. Тази нова форма дава пре-
красната възможност за успешна обмяна на идеи, информация и въпроси
между участниците в семинара, независимо от тяхното местоположение,
като същевременно им спестява време и средства. 

За да участвате в семинара, от техническа страна, за Вас е необходимо
само да разполагате с компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет
връзка.

Таксата за участие в семинара е 30 (тридесет) лева, платими по банков
път.

Данни, необходими за извършването на банковия превод:
Име на получателя:   ЦОПХ
Име на банката на получателя:  Postbank, София
IBAN:  BG 26 BPBI 7940 1072 7426 01
BIC:  BPBIBGSF
Основания за превода: Он-лайн семинар по хомеопатия и трите имена

на вносителя.
За да се запишете в семинара, моля изпратете сканирани следните до-

кументи на нашия мейл: info@homeopath.bg
1. попълнена заявка за участие – изтеглете от тук
2. копие от банковото платежно нареждане за преведената такса за учас-

тие
Крайната дата за изпращане на документите е 20 март 2014 г.
След получаването на гореспоменатите документи, на всеки участник,

ден преди започването на семинара,  ще бъде изпратена персонална па-
рола и инструкции за включване във виртуалната ни семинарна зала. 

NB! Местата са ограничени и  се заемат по реда на записването. При по-
голям брой желаещи  ще бъде договорена допълнителна дата. 

За всякакви въпроси не се колебайте да ни пишете на мейла и/или да ни
потърсите на телефоните от „Контакти”.

Очакваме Ви!                                                                                      Екипът на ЦОПХ

www.homeopath.bg/wp-content/uploads/2013/03/Zajvka-seminari-CEPH.doc
http://homeopath.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/


ПРЕГОВОР НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАЗДЕЛ І, 
ПУБЛИКУВАН В БРОЙ 9 И БРОЙ 10 

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Соматични и сомато-психични заболявания...

или психични и сомато-психични?
2. Различни мнения за психичните симптоми
3. „Схема“ на психичните симптоми

ХИПОМАНИАКАЛНИ ЕПИЗОДИ
1.  Обикновен хипоманиакален епизод
2. Хипоманиакален епизод с психотични сим-

птоми

ДЕПРЕСИВНИ ЕПИЗОДИ
1. Депресивен епизод със суициден риск и риск от

преминаване в действие
2. Депресивен епизод със суициден риск без пре-

минаване в действие
3. Депресивен епизод без суициден риск с раз-

дразнителност
4. Депресивен епизод без суициден риск с пе-

риоди на възбуда
5. Депресивен епизод без суициден риск и без

промяна на настроението

Психичните симптоми, които се използат
или които допринасят за определяне на лече-
нието  винаги ни подтикват към съответни
разсъждения. Какво се разбира под понятието
„психичен симптом“? Това само промяна на
настроението, на афекта, на поведението ли е?
Тази промяна изказана ли е от пациента или е
доловена от лекаря? Израз ли е на чисто пси-
хично заболяване или се касае само за сомато-
психично заболяване?

В течение на годините, които бележат дъл-
гата история на хомеопатията, са натрупани
различни подходи към тези симптоми. Бидейки
част от цялостния хомеопатичен разпит
някои хомеопати считат, че те са необходими
за прескрипцията, но други намират, че са
почти ненужно натоварващи.  И какво да се
прави, ако решението не идва от използването
на чисто психични клинични симптоми в сми-
съла, който им придава Ханеман?  

ДЕПРЕСИВНИ ЕПИЗОДИ С ПСИХОТИЧНИ 
СИМПТОМИ
Депресивните симптоми (вж. брой  9 и брой 10 на „Хо-

меопатичен компас“) са придружени от халюцинации
и налудности.

1. Депресивни епизоди с визуални халюцинации

Халюцинациите през нощта са свързани с животин-
ска тематика (Bromium, Lac caninum), пространствена
дезориентация (Bryonia, Platina )  или с тревожност

(Bromium, Lachesis).

Bromium • В контекста на възпалително заболяване
[2, 3, 4, 6] (остро или хронично) или в следствие на

простуда
• Безпокойство вечер или през нощта
(страх от призраци), придружено от сърце-
биене или респираторни смущения
• Изтощение
• Сън, смущаван от визуални халюцинации 
(животни, призраци)
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Bryonia • В контекста на остро възпалително забо-
[2, 3, 4, 5] ляване

• Отчаян, раздразнителен (не обича компа-
ния, има желание да бъде сам, не знае какво 
иска)
• Безпокойство със страх от бъдещето
• Възбуда с необходимост  да се движи
• Парасомния през втората половина на
нощта; мисли, че е далече от дома и иска да
се върне

Lac caninum • Тъга, неудържим плач
[2, 4, 5, 6] • Интелектуална астения с разсеяност, нару-

шения на паметта (пропуска букви, не из-
ползва точните думи)
• Халюцинации и сънуване на змии

Lachesis • Вследствие на траур или мъка
[2, 3, 4, 5, 6] • Настроения, редуващи леност, тъга и мъл-

чание сутрин, възбуда и бъбривост вечер
(преминаване от тема на тема), чувствител-
ност, ревност, раздразнителност, свадливо 
настроение
• Тревожност, придружена от танатофобия
• Трудно заспиване и сън смущаван от ви-
дения за смърт

Platina • Редуващи се настроения от тиха тъга 
[2, 3, 4, 5, 6] (плач) към раздразнителност (арогантност, 

яд, агресивност, свръх надценяване на
собствените си възможности или преко-
мерна веселост – смее се на неща, които 
предизвикват тъга)
• Страх от смъртта (за която мисли, 
че е близо) 
и сърцебиене
• Въобразява си, че нещата са по-малки от-
колкото са в действителност или че част от 
тялото му се разраства

Материи медики
[2] Clarke; [3] Lathoud; [4] Vannier et Poirier;
[5] Guermonprez, Pinkas et Torck; [6] CEDH.

2. Депресивни епизоди с обонятелни 
халюцинации 
Халюцинациите са вид какосмия.

Anacardium • Вследствие на интелектуална или физи-
orientale ческа преумора (изтощение, недоспиване)
[2, 3, 4, 5, 6] • Тъжен, свадлив и ядовит, с груб език 

към околните, които обича, винаги се 
подобрява, ако хапне
• Неспокоен, защото се чувства преследван
• Нерешителен, изпитва две противопо-
ложни желания, обонятелни халюцинации 
(мирис на изгоряло дърво или на  птичи 
курешки)
• Интелектуална умора със загуба на памет 
(веднага забравя всичко)

Chelidonium•  В контекста на везикуларни смущения

[2, 3, 4, 5] • Душевно униние, тъга
• Муден ум, обонятелни халюцинации 
(мирис на зловоние)
• Липса на живителна сила (ужас от 
движение)
• Сънливост през деня и трудно заспиване
вечер

СМЕСЕНИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИ ЕПИЗОДИ

Те обединяват равностойно симптомите на депреси-
вен епизод с тези на тревожно разстройство. Проявите
на тревожност могат да доведат с течение на времето до
депресия или обратното. Различните медикаменти могат
да бъдат класирани въз основа на тази тревожност.

1. Епизоди със страх от смъртта като следствие от
потенциални или въобръжаеми нарушения на
здравето

Дори при заболяване, което потенциално не води
към смърт, се усеща тревожност. Тази тревожност води
към променливо настроение [Ignatia], било то холе-
рично [Kalium carbonicum, Nitricum acidum] или де-
пресивно [Agnus castus].

Agnus castus • Тъжен, отчаян, изпитва страх от смърт
[2, 3, 4, 5, 6] и мисли, че тя ще настъпи скоро

Ignatia • Вследствие на емоционален шок (емоция, 
[2, 3, 4, 5, 6] скръб, страх,  спотаен гняв, скрито възму-

щение, траур, сценична треска)
• Променливо настроение с редуване на
тъга (мълчалив, вглъбен в себе си, наскър-
бява се от незначителни неща, преживява
мъките си, неволни въздишки, лесен плач,
многократни прозявки) и радост (бързо за-
бравя, подобрява се с отвличане на вни-
манието)
• Тревожност и спазми (усещане за топка в
гърлото, сърцебиене, болки с точковиден
характер)
• Възбуда, сензорна хиперчувствителност
(при шум) със сепване
• Лош, неспокоен, лек,  нощен сън (свръх-
чуствителност към шум), фикс идеи, които
продължават и след събуждане

Kalium • Обезкуражен, раздразнителен за 
carbonicum дреболии
[2, 3, 4, 5, 6] • Сензорна  свръхчувствителност (при шум,

студ,  контакт)
• Безпокои се за всичко, за здравето си; 
изпитва страх от смъртта
• Изтощение

Nitricum • Вследствие на неприятности
acidum • Отчаян и раздразнителен
[2, 3, 4, 5, 6] • Безпокои се за здравето си, сензорна хи-

перчувствителност (при шум и пасивно 
движение)
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2. Епизоди съпроводени със страх от смъртта 
като следствие от истински нарушения на 
здравето

Тревожността е предизвикана от възпалително ор-
ганично [Arsenicum album, Carbo animalis], кардиоло-
гично [Cactus, Digitalis] или хеморагично заболяване
[Secale].

Arsenicum • В следствие на хронично или алергично
album заболяване, или интоксикация
[2, 3, 4, 5, 6] • Променливо настроение с редуване на

тревожност: страх от смъртта, от неизле-
чима болест,  като отказва предписаните
лечения, които счита за ненужни; страх да
остане сам особено вечер и през нощта
(придружени от отчаяние, педантичност,
скъперничество) и възбуда (придружена от
взискателност, чувствителност, заядливо
остроумие)
• Редуване на възбуда (с потребност да
мърда, да сменя мястото си) и физическо
изтощение
• Ранно събуждане през нощта (в 2 часа 
през нощта), усещане за задух и невъзмож-
ност за повторно заспиване поради преко-
мерна възбуденост

Cactus • В контекста на кардиологично или невро-
[2, 3, 4, 5] логично нарушение

• Тъжен, предпочита да е сам
• Страх от смъртта и от това, че е неизли-
чимо болен (страховете преобладават през
нощтта)  и усещане за констрикция в да-
дена част от тялото
• Усещане за пулсация в епигастричната об-
ласт, която му пречи да заспи

Carbo • В контекста на възпалително заболяване
animalis • Отчаяние, предпочита да е сам
[2, 3, 4, 5, 6] • Тревожност и безсъние през нощта, при-

дружено от горещи вълни
• Силна умора

Digitalis • В контекста на кардиологично заболяване
[2, 3, 4,5] • Тъга

• Страх от бъдещето и от смъртта, който
преобладава нощем
• Сън, смущаван от кошмари

Secale • В контекста на хеморагии
cornutum • Обезкураженост, тъга, тревожност и страх
[2, 3, 4] от смъртта

• Безсъние поради възбуда

3. Епизоди с фобийна тревожност

Материи медики 
[2] Clarke; [3] Lathoud; [4] Vannier et Poitier;
[5] Guermonprez, Pinkas et Torck; [6] CEDH

Фобийната тревожност се изразява по-скоро със

страх от физическо или душевно заболяване отколкото
със страх от смъртта [Actaea racemosa, Calcarea carbo-
nica, Crocus, Thuya] или предметна фобия [Carbo ve-
getabilis, Silicea]

Actaea • Вследствие на хронични (мускуло-ставни) 
racemosa или периодични (гинекологични)  болки
[2, 3, 4, 5, 6] • Тъга

• Възбуда, придружена от несвързана и 
объркана логорея, усещане сякаш главата
е обвита в облак, страх  да не полудее, страх
от смъртта

Calcarea • Тъжен, депримиран
carbonica • Страх от бъдещето, от болести; кризи на
[2, 3, 4, 5, 6] безпокойство със сърцебиене

• Слабост, уморяемост и интелектуална муд-
ност с нарушения на концентрацията, на
вниманието и паметта
• Слабост, уморяемост и физическа мудност
с импулси да тича и тенденция към спазми
• Трудности при заспиване поради непри-
ятни  мисли

Carbo • Обезкуражен и индиферентен към всичко, 
vеgеtabilis апатичен
[2, 3, 4, 5, 6] • Страх от нощта с трудности при заспива-

нето (кошмари, страх от призраци)

Crocus • Вследствие на умора (хеморагия)
[2, 4, 5] • Настроение, при което  тъга, яд и сприха-

вост се редуват с прекомерна еуфория
• Спазми и/или сенестопатии (усещане за
нещо живо в стомаха)

Silicea • В контекста на възпалително заболяване
[2, 3, 4, 5, 6] вследствие на  интелектуална дейност

• Лошо настроение, обезкураженост, от
казва  общуване, раздразнителност и инат
• Тревожност с фобия от игли, страх от про-
вал и сценична треска (липса на вяра в
собствените възможности)
• Спадане на способността за внимание,
размисъл и запаметяване (незабавна
памет),  физическа умора и възбуда (сеп-
ване при най-малкия шум)
• Дневна сънливост с нощен сън, смущаван
от сомнамбулизъм

Thuya • Тъга, отпадане на духа, хиперчувствител-
[2, 3, 4, 5, 6] ност към музика и склонност към отдаване

на  преживявания
• Тревожност с нозофобия (усещане за
чуждо тяло, слабост) и фикс идеи
• Дневна сънливост с нощен сън, смущаван
от кошмари, ранно събуждане (през вто-
рата половина на нощта)

4. Епизоди с генерализирана тревожност

Ambra • Вследствие на стрес
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grisea • Редуване на  самовглъбеност и желание да 
[2, 3, 4, 5, 6] бъде сам (избягване на социално общуване

и разговори) с възбуда, бъбривост (бързо
говорене и преминаване от тема на тема)
• Тревожност, разстройва се от най-малкото
нещо и получава сърцебиене, парестезии.
Усеща, че спира да диша, че сърцето му
спира да бие
• Спад в интелекта; трябва да положи уси-
лия, за да сложи мислите си в ред и да кон-
центрира своите интелектуални способ-
ности
• Нощен сън смущаван от всякакъв външен
дразнител (въпреки че има желание да спи,
трудно заспива), неспокоен нощен сън със
сепване насън, усещане за студ докато спи

Coccus • Вследствие на респираторни нарушения
cacti или кръвотечение
[2, 3,4] • Голяма тъга и неясни опасения

Manganum • Тъжен, с лошо настроение, неясна тре-
[2, 3, 4, 5, 6] вожност и желание да лежи

Клиничен случай
Госпожа С., на 32 години идва на консултация за

първи път през 2010 г. по повод  маточни контракции и
скъсяване на маточната шийка. Това е първата ú бре-
менност след двегодишни безплодни опити.  Тя е в 6-ти
месец  от бременността, а контракциите са се появили
преди месец. Тя е силно стресирана и паникьосана от
идеята „да не задържи бременността“. Гинегологът ú на-
празно я успокоява, но тя е силно разтревожена.

Общ разпит и преглед
Констатира се главно следното:

• Подостър тиреоидит, който се  е нуждаел от 6-го-
дишна терапия с кортикостероиди.

• Хиатална херния.
• Поликистозни яйчници.
• Рецидивиращи епизоди на тонзилит през детската

възраст (при прегледа сливиците са малки с мно-
жество гънки (крипти).

• Чести епизоди на парене при уриниране, които в по-
вечето случаи са се дължали на E.coli, но при  несиг-
нификантно микробно число (към момента не е пра-
вено изследване).

• Акне по лицето, което продължава от 10 до 30-го-
дишна възраст.

• Страда от силен  запек (дори преди бременността) и
голяма жажда.

• Епизоди на сърцебиене  в състояние на покой, които
отдава на тревожността.

• Сън, смущаван от събуждане около 4 часа след зас-
пиване без възможност да заспи отново.

• За психическото ú състояние се грижат психотера-
певт и софролог*; но въпреки това моментите на тре-
вожност са толкова неприятни, че тя има суицидни
помисли.

• Изпитва ужас от игли и вземане на кръвни проби ( не-
обходими за проследяване на бременността),  което
засилва у нея тревожността.

• Преди бременността е обожавала заниманията със
спорт и сега те жестоко ú липсват.

• И накрая тя се самоопределя като силно зиморни-
чева.

Предложено лечение
n Silicea 15 CH, по 3 гранули на ден.
n Nux vomica 9 СН, по 3 гранули 3 пъти на ден.

Коментар
Клиничната картина асоциира физическите сим-

птоми на:

• Silicea: възпалителен процес, който се нуждае от дъл-
госрочна кортико-терапия, поликистозни яйчници,
рецидивиращи тонзилити, парене при уриниране,
акне, запек, придружен от силна жажда, сърцебиене
в покой, зиморничевост.

• Nux vomica: маточни контракции, хиатална херния,
запек, неспокоен сън. Тези симптоми се подкрепят  и
от двата медикамента.

• Silicea: обезкураженост, липса на вяра в собствените
си сили и страх от провал.

• Nux vomica: желание да умре със страх от смъртта.
Считам за оправдана прескрипцията във високо раз-

реждане поради богатството на картината, която на-
вежда към Silicea. 

ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА
Те се проявяват чрез следните физически симптоми:

• безсъние,
• уморяемост, усещане за мускулно напрежение,
• възбуда, раздразнителност,
• нарушения на концентрацията и на паметта,
• усещане за топка в гърлото, трудности при преглъ-

щане, студени ръце, цефалгии.
Обземащото безпокойство може да бъде отключено

от една или множество фобии.

1. Тревожни разстройства  с уникална  фобия 

Фобиите могат да бъдат:
• Социални (страх от падане, Borax; страх от разорение,

Calcarea fluorica; страх от буря, Rhododendron),
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• Специфични (страх от остри предмети, Spigelia),
• Обикновени (страх от бездействие, Magnesia muria-

tica),
• Или във връзка с органични нарушения (Arsenicum

iodatum, Chamomilla, Cina, Latrodectus, Luesinum,
Mercurius solubilis, Natrum phosphoricum, Petroleum,
Sambucus, Spongia)

Arsenicum • В контекста на възпалително или алер-
iodatum гично заболяване
[2, 3, 4, 5, 6] • Изтощение, раздразнителност и неясна

тревога

Borax • Вследствие на храносмилателни
[2, 3, 4, 5, 6] разстройства

• Страх от движение напред или надолу,
сензорна слухова хиперестезия (сепване) и
възбуда
• Нощни страхове (детето, което се събужда
през нощта се вкопчва за ръба на леглото)

Calcarea • Хронична тревожност с болезнен страх от
fluorica финансов крах и нерешителност
[2, 3, 4, 5] • Невъзстановителен сън, смущаван от 

кошмари

Chamomilla • Вследствие на дискомфорт (притеснения), 
[2, 3, 4, 5, 6] злоупотреба с възбудителни (кафе, чай) или

болки
• Панически разстройства с възбуда, ка-
призи (желание за различни неща, които
веднага след като са придобити губят зна-
чение; детето нито иска да ги погледне нито
да ги пипне), необуздан  гняв с грубости (де-
тето се успокоява с люлеене), (възрастният
с внезапна възбуда)
• Свръхчувствителност към болка, която
предизвиква силна тревожност
• Неспокоен сън с викове, кошмари и въз-
буда, смущаван от болки и усещане за на-
тиск в стомашната кухина, сънливост през
деня (заспива докато се храни)

Cina • В контекста на паразитози
[2, 3, 4, 5, 6] • Мрачен, кисел, капризен (желание за

неща, които отхвърля), докачлив (не понася
да бъде гледан или докосван)
• Бруксизъм
• Неспокоен сън, смущаван от кошмари и
нощни ужаси

Luesinum • Страх от микроби; мие си непрекъснато 
[2, 3, 4, 5, 6] ръцете

• Интелектуална астения, обща преходна
амнезия (не може да си спомни имената на
хора, които среща често, заглавията на
книги, които е чел, имената на улици или за-

бележителности в града, а в същото време
помни всички събития предшестващи бо-
лестта му), безсъние поради страх от нощта,
придружено от нощна възбуда

Magnesia • Тревожност с възбуда, ако трябва да
muriatica остане спокоен и в затворена стая
[2, 3, 4, 5, 6]

Mercurius • Вследствие на възпалителни или инфек-
solubilis циозни заболявания
[2, 3, 4, 5, 6] • Тревожност, страх да не полудее, които се

проявяват най-вече нощем
• Нестабилен характер, подозрителен, скан-
далжия (импулсивен гняв, агресия)
• Възбуда (детето пипа всичко), несвързана,
забързана реч
• Интелектуална слабост с духовно униние,
липса на воля, невнимание, нестабилни
мисли, които се взаимоотричат и водят до
трудности в разбирането и нарушения на
паметта (нарушение на споделеното 
внимание)
• Сънливост през деня (заспива веднага
щом седне), трудно заспиване, потене след
като заспи, нощен сън, нарушаван от болки,
необходимост да мърда краката си)

Natrum pho-• В контекста на уринарни смущения
sphoricum • Изтощение с тревожност (страх 
[2, 5, 6] от болести)

Petroleum • Сприхав, скандалжия, докачлив, тревожен,
[2, 3, 4, 5, 6] изпитва страх от смъртта, за която мисли,

че наближава
• Трудности в концентрацията, нарушения
на паметта, пространствена дезориентация
(губи се по улици, които познава)
• Неспокоен сън с усещане за раздвоение

Rhododen- • В контекста на невралгични и ревматоло-
dron [2, 4, 5] гични болки

• Фобия от буря

Sambucus • Вследствие на респираторни проблеми
[2, 4, 5] • Често се буди, изпълнен с тревога и бло-

кирано дишане

Spigelia • В контекста на паразитоза
[2, 4, 5, 6] • Възбуда и страх от остри предмети

Spongia • В контекста на респираторни нарушения
[2, 3, 4] • С пристъпи на задушаване нощем, които

го събуждат и са придружени от страх да не
умре, не може да заспи с главата на ниско

Последната част на настоящата статия ще бъде публикувана 
в следващия брой.
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Едва ли има друга личност в историята на съв-
ременната наука, която да е толкова игнорирана и
неглижирана като тази Ханеман. Този многоплас-
тов гений има принос за развитието на различни
клонове на съвременната наука. За съжаление
тези факти се знаят от много малко хора извън
кръга на неговите последователи. Могат да бъдат
приведени много примери в подкрепа на твърде-
нието, че той има принос за развитието на експе-
рименталната фармакология и на съвременната
фармако-терапия; че е положил основите на ре-
дица хигиенни практики, необходими за предпаз-
ване на здравето на хората и техния здравословен
начин на живот; че е първият, който изказва мне-
ние, че хроничните болести са наследствени; че е
първият, който приготвя колоидни разтвори в хи-
мията и др.  В този аспект обосновано може да се
твърди, че човечеството е  негов длъжник. 

В настоящата статия ще се опитаме да разкажем
за още едно поле на дейност на Ханеман, а именно
за  приноса му в  развитието на съвременната пси-
хиатрия.

Психичните заболявания съществуват от дълго
време. Има исторически записи за психични забо-
лявания, датиращи от библейски времена. Лече-
нието им  варира от кръвопускане, шокова тера-
пия, лоботомия, а понастоящем – насищане с фар-
мацевтични средства. В продължение на много ве-
кове се е смятало, че психичното заболяване е
дело на дявола или на зли духове, което оправ-
дава лошото отношение към психично болните.
Осемнадесети век се характеризира с най-лошото,
в историята на медицината, отношение към пси-
хично болните, които са подложени на продължи-
телни физически и психически изтезания.  Едва
през 1792 г., в разгара на Френската революция
(1789–1799 г.),  д-р Филип Пинел (1745–1826 г.),
считан за основоположник на съвременната пси-
хиатрия, прави някои радикални промени в на-
чина, по който те биват лекувани. Пинел показва,
че грубото отношение към психичноболните е не-
ефективно и предначертава пътя за хуманното им
третиране.

Още през 1791 г., обаче,  Ханеман публикува ста-
тия, в която описва модела за лечение на душев-

ноболни с нежни методи. Впоследствие описва и
„случаят Клокенбринг“. Това кара някои автори да
считат Ханеман за „един от най-ранните, ако не и
първият“, който защитава тезата, че психичнобол-
ните трябва да се „лекуват с  благост, а не по при-
нуда.“ 

По  това време  Ханеман пребивава в Георгентал,
където управлява херцог Сакс-Гота. Херцогът го
кани и Ханеман приема предложението да поеме
грижата за болница за високопоставени  душевно-
болни. Болницата се намира близо до гр. Гота.

Именно там, Ханеман осъществява редица инте-
ресни проучвания и  провежда  драматичното ле-
чение на един пациент, г-н Клокенбринг. Разказът
за това лечение е публикуван от Ханеман през
1796 г. [ Lesser Writings 243-49].

Клокенбринг е Хановерски министър на поли-
цията, секретар на държавната канцелария и ви-
соко уважаван член на обществото. Неговата екс-
центричност, обаче, го превръща в  обект на са-
тира. Твърди се, че пиянства, посещава публични
домове и че страда от най-опасната венерическа
болест и  притежава морални пороци, вариращи
от пиянство до измама. Като публична личност и
семеен човек, той не може да устои на тези обви-
нения и развива психоза през есента на 1791 г.
Най-големите лекари са стъписани пред неговия
случай и не са в състояние да му помогнат.  През
юни 1792 г. г-н Клокенбринг постъпва в болницата
на Ханеман. Според някои автори той бил толкова
силен и буен, че е трябвало да бъде екскортиран
от двама добре сложени мъже. Страдал от странни
халюцинации, рецитирал на гръцки, произнасял
думи на иврит. Лицето му било мръсно, покрито с
големи петна. Буйствал, унищожавал дрехите и
постелките си, счупил пианото си. И все пак Хане-
ман успял да го излекува до март 1793 г.

Този изключителен случай доказва някои Хане-
манови новаторски идеи за природата на психич-
ното заболяване и начина, по който страдащите
трябва да бъдат лекувани.

Ханеман притежава изключително разбиране за
психичните и умствени дейности на пациентите си
и [вероятно] счита, че в някои случаи психо-тера-
пията е по-важна и по-приложима, отколкото из-

8 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 12 • февруари • 2014

ХАНЕМАН – ЕДИН ОТ ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ 
НА СЪВРЕМЕННАТА  ПСИХИАТРИЯ



ползването на хомеопатични лекарства.  Фактите
говорят, че той далеч е изпреварил времето си в
тази област. Почти всички са съгласни, че Ханеман
проявява дълбоко и фино разбиране за нещаст-
ните жертви на психическо разстройство. Той при-
добива добра  репутация и „случаят Клокенбринг“
далеч не е единственият в неговата практика. Ха-
неман привлича още много пациенти с психични
проблеми.

В „Органон на лечебното изкуство“ при така на-
речените „психични заболявания“ Ханеман интег-
рира в медицинската си практика разбирането си
по теология, философия и психология. Основните
раздели на хомеопатичната психология и лече-
нието на психичните разстройства са формули-
рани в 20 параграфа от  § 210 до § 230. Има, обаче,
много други препратки към лечението на болес-
тите на ума. В § 17, бележка 17а, той посочва, че бо-
лестта „душевно разстройство“ може да бъдат при-
чинена от въображението, и следователно, може
да бъдe излекувана от подобни средства, свързани

с въображението. В § 226 този  хомеопат-психолог
разкрива своите  ранни наблюдения, записани в
Материя Медика. (Vide Organon).

За лечение на психично болния Ханеман препо-
ръчва използването на балансиращи средства като
например буйстването да се посрещне със спо-
койно безстрашие, мълчанието с внимание, ло-
шото поведение с необръщане на внимание и др.
(Vide § 228) В същото време, разбира се препо-
ръчва и използването на хомеопатични лекарства,
базирани на принципа на подобието. Това лечение
прилича на  лечението на пациенти, страдащи от
физически заболявания. Разстройствата на  жиз-
нената сила на духа и ума се нуждаят от подобни
динамични хомеопатични средства. 

Факт е, че подходът на д-р Самюел Ханеман, из-
ложен преди 200 години продължава да бъде ак-
туален и в наши дни и ако не му оказваме честта да
го считаме за основоположник на съвременната
психиатрия то поне следва да го поставим наравно
с д-р Филип Пинел. 

ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА
КАТО КЛИНИЧНА АЛТЕРНАТИВА
ЗА СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
НА ОСТЪР СРЕДЕН ОТИТ И НА 
ИНФЕКЦИИ НА ГОРНИТЕ 
ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА ПРИ ДЕЦА

Бел А.1, Бойер Н.2

1. Катедра по семейна и обществена медицина, Аризонски
университет, Колеж по медицина, Тъксън, САЩ
2. Частна практика, Рочестър, Ню Йорк, САЩ

Рисковете за индивида и общественото здраве
като цяло от неподходяща прескрипция на анти-
биотици и ОТС медикаменти за лечение на остър
отит на средното ухо и инфекции на горните диха-
телни пътища при деца не трябва да бъдат пре-
небрегвани. Клиничните проучвания  показват, че
хомеопатичните ОТС медикаменти предлагат праг-
матични алтернативи  пред  конвенционалните ле-

карства за облекчаване на симптомите при деца с
неусложнен остър отит на средното ухо или ин-
фекции на горните дихателни пътища. 

Хомеопатията е спорен, но доказано безопасен
и ефективен 200-годишен цялостен метод на ком-
плементарната и алтернативна медицина и се из-
ползва в цял свят. Многобройни клинични проуч-
вания показват, че хомеопатията ускорява облек-
чаването на началните симптомите при остри за-
болявания като гарантира  много по-малък риск в
сравнение с конвенционалните медикаменти.
Предимствата на хомеопатията включват доказано
по-ниско приложение на антибиотици в периода
на внимателно наблюдение и изчакване при отит
на средното ухо, по-малко сериозни нежелани ре-
акции, липса на лекарствени взаимодействия и по-
малко отсъствия от работа на  родителите, поради
отпуск по болест. Все нови и нови  доказателства
от фундаментални  и предклинични научни из-
следвания се противопоставят на твърденията на
скептиците, че хомеопатичните лекарства пред-
ставляват биологично инертно плацебо. Пациен-
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тите вече  вече приемат и използват хомеопатич-
ните лекарства за самостоятелно лечение. Доказа-
телство за това са годишните разходи за хомеопа-
тични лекарства в САЩ, които възлизат на 2,9 ми-
лиарда долара. При сравнителни проучвания
върху ефективността на лечение, хомеопатията се
явява еквивалентна  и по-безопасна  отколкото
конвенционалните стандартни грижи. Въпреки
това са необходими  нови добре проектирани про-
учвания в тази област.

Независимо от това, съществуващите научни до-
казателства за безопасността на хомеопатията, са в
подкрепа на нейния прагматичен подход „преди
всичко да не се вреди“ при  управление на ранните
симптоми на  неусложнен остър отит на средното
ухо и инфекции на горните дихателни пътища при
деца.

Glob Adv Health Med. 2013 Jan;2(1):32-43.

КОМПЮТЪРИЗИРАН ТЕСТ 
ПОТВЪРЖДАВА 
ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ  РЕЗУЛТАТИ
ОТ ПРОЦЕСА НА  
ДИНАМИЗАЦИЯ  
В ХОМЕОПАТИЯТА

Салваторе Кирумболо и съавт.

Забележително е това, което прави  новото ком-
пютризирано и автоматизирано оборудване.

Единствено Би Би Си (British Broadcasting Com-
pany ) не мисли така.

Един от най-спорните тестове или експери-
менти, които показват, че динамизираните хомео-
патични  разреждания са активни, е използването
на разредени и хомеопатично потенцирани хиста-
мини на човешки базофили.

Би Би Си, в шоуто „Хоризонти“ скълъпи  „научен“
експеримент, за да опровергае ефекта от потенци-
рането. 

Въпреки това, експериментът е повторен ус-
пешно в много лаборатории по целия свят.

Редица забележителни учени, включително д-
р Маделин Енис, професор по фармакология в
Кралския университет, Белфаст, успешно пока-
заха, че потенцирането работи. Проблемът е, че
при процеса може да се допусне човешка
грешка. 

Вече може да се счита, че спорът е приключил.
Новата технология, наречена флоуцитометричен

протокол, която внимателно използва модерно
компютъризирано оборудване е довела до поло-
жителни резултати.

Изводът от този нов експеримент на  д-р Сал-
ваторе Киримболо и кол. е,  че „високите раз-
реждания на хистамин инхибират процеса на
увеличаване на отговора на CD203c* при анти-IgE
стимулирани базофили  чрез използване  на
строго стандартизиран флоуцитометричен про-
токол и нова процедура за разреждане/динами-
зиране“.

Salvatore Chirumbolo, Maurizio Brizzi, Riccardo Ortolani, Antonio Vella

and Paolo Bellavite. Inhibition of CD203c membrane up-regulation in

human basophils by high dilutions of histamine: a controlled replication

study,  Inflamm Res. 2009 November

ХОМЕОПАТИЯТА  ПОМАГА  
ЗА СПРАВЯНЕ 
С  ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ОТ ЛИШАВАНЕ ОТ СЪН

Зубедат С. и съавт.

Водещо научно списание публикува цитираното
изследване, което потвърждава, че хомеопатията
помага за справяне с последиците от лишаване от
сън.

От векове хомеопатите използват хомеопатични
медикаменти, за да помагат на пациентите да се
справят с проблеми със съня. Cocculus indica, (сък-
ратено cocc) е такъв хомеопатичен медикамент.
Учени от Лабораторията по поведенчески невро-
логични науки на Факултета по медицина в Хайфа,
Израел са стигнали до заключението, че „лече-
нието с cocc 30 С възстановява както краткосроч-
ните поведенчески така и дългосрочните хормо-
нални модулации вследствие на лишаване от  сън“.
Статията е публикувана в списание Нюросайнс и
нарича лечението с хомеопатични медикаменти
„лечение с наночастици“. 

Zubedat S, Freed Y, Eshed Y, Cymerblit-Sabba A, Ritter A, Nachmani M,

Harush R, Aga-Mizrachi S, Avital A. Plant-derived nanoparticle treatment

with cocc 30c ameliorates attention and motor abilities in sleep-deprived

rats.р,  The Rappaport Faculty of Medicine, Behavioural Neuroscience Lab,

Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel.

*CD203c – маркер за базофилната клетъчна повърхност 


