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Честита Коледа и щастлива Нова 2015 година!
Скъпи колеги и читатели,
Измина още една година от календара, през която имахме своите мо-

менти на радост и тъга, на надежди и разочарования, на успехи и пораже-
ния. Най-хубавото е, че я извървяхме, заедно с вас, нашите читатели! Бла-
годарим на всички, които ни подкрепяха! Благодарим и на онези, които ни
критикуваха, защото те бяха и са нашият коректив.

Нека в навечерието на светлите Коледни и Новогодишни празници да си
пожелаем здраве и оптимизъм за да се справим с новите предизвикател-
ства!  Да си пожелаем да намираме  смелост, сили и енергия за да отстоя-
ваме нашите  позиции и достойнство  пред всички и пред всичко, защото
само тогава човек се чувства пълноценен! Да си пожелаем  много късмет и
благополучие, но да не забравяме, че колкото повече работим, толкова къс-
метът ни  е по-голям! Да си пожелаем  много топлота, семейно щастие,  ис-
тински, близки приятели и професионално удовлетворение!

Ние, екипът на „Хомеопатичен компас“, ще се стремим да ви поднасяме
актуална и полезна информация. Понякога може и да грешим, но обеща-
ваме да поправяме грешките си! 

Нека изпратим тази година и посрещнем с много настроение, радост и
веселие една по-благополучна, по-оптимистична и по-успешна 2015 го-
дина, както за страната ни  така и за всеки един от нас!

Мирна, спорна, весела и щастлива 2015 година!



Идеята за превенция и профилактика не е нещо ново
в медицината. В съвременната алопатична медицина
тя придобива все по-голямо значение след констата-
циите за нежелани лекарствени реакции на медика-
ментите или свръх мултиплициране на ваксините 
(чийто ефективност и легитимност  понякога са съм-
нителни) за сметка на една по-добра хигиена.  Грип-
ната епидемия A (H1N1), от гледна точка на управле-
ние и  реакция, както  от страна на правителствата,
така и на  лекарите, показа необходимостта от ефи-
касна и разумна профилактика, която да не почива
единствено върху предполагаема профилактична вак-
синация. Очакването на пациентите, почиващо на
идеята за разширена превенция, става все по-настой-
чиво предвид на факта, че лекарите хомеопати също
имат своите отговори на въпроса. Интересно е да се
направи преглед на различните схващания за хомеопа-
тично лечение, появили се от Ханеман до наши дни и да
се проучи в каква степен те отговарят на съвремен-
ните критерии за превенция в медицината.

1. ИДЕЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ Е СТАРА ИДЕЯ 
В МЕДИЦИНАТА
Хипократ – прогнозата, лошите телесни течности;
Гален – темпераментите, дренажът  
и отделителните  органи

Хипократ съветва лекаря да се уведомява за мина-
лото на своя пациент, за да може да установи прогно-
зата, която „дава информация по отношение на мина-
лото, настоящето и бъдещето на пациента. Тя дава
информация за миналото, защото предоставя инди-
кации  за инцидентите, на които е бил подложен, за
причините, които  са предизвикали въздействие върху
него и естеството на заболяването, заради което
търси помощ; за настоящето, защото то показва раз-
личията между здравето и болестта и показва (...)
шансовете за изцеление, които му остават, и силата
на болката, която го подтиска. И накрая тя дава ин-
формация за бъдещето, защото показва признаците,

които предизвестяват незрелостта или узряването
на течностите, приближаването на кризите, вида,
който ще придобият и местата, където ще се форми-
рат  критичните натрупвания“ (in 1 p. 452-453; TdA).
След като веднъж бива направена тази прогноза, Хи-
пократ съветва да се смени местоживеенето, когато ме-
терологичните условия са неподходящи за пациента
или да се изчистят лошите телесни течности.

Гален продължава теорията за течностите, разрабо-
тена от Хипократ и препоръчва нови техники или ме-
дикаменти за тяхното  отвеждане – дрениране. Той при-
бавя теорията за темпераментите (жлъчен, холерик,
сангвиник или меланхолик), всеки от които съответства
на определена течност.

Това натрупване на лоши течности трябва да бъде от-
ведено и изхвърлено чрез отделителните органи. Древ-
ните считали, че отделителните органи (бъбреци, пико-
чен мехур или пори на кожата) са онези „вътрешности“,
които чрез своята секреция пречистват тялото (in 2,
p.513)

В християнския Изток превенцията за дълго бива две
категории: религиозна и медицинска. От една страна
има съгласие, че единствено Господ  има силата да
спаси от заболяване. За целта  се отправят молитви към
светиите – закрилници (Свети Рош е считан за закрил-
ник от чумата) да се намесят в полза на този, който от-
правя молитви за изцеление и се носят молитвени ме-
дали с техния образ. От друга страна обаче действа и
принципът „Помогни си сам и Господ ще ти помогне“,
както го е написал Езоп. Той се състои в прилагането  на
растения с цел лечение или превенция, които имат за
цел да отведат/дренират  лошите течности и повече
или по-малко доброволно погълнатите токсини. 

Валафред Страбо, францискански монах от ІХ век,
казва за растението седефче (Ruta graveolens): „Говори
се, че това растение е мощно лекарство благодарение
на многобройните си свойства, че се противопоставя
силно на скритите отрови и че прогонва токсините,
които завладяват  вътрешностите“ (in 3, p.16; TdA). В
произведение, приписвано на Масер Флоридюс (от ХІІ
век и много вероятно апокрифно) за същото растение
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може да се прочете: „Като отвара или дори когато се
яде сурово предпазва от отрова, нещо в което Ми-
тридат, крал на Пон, често се   убеждавал, тъй-като
сутрин на гладно приемал двадесетина листа с малко
сол, два ореха и две смокини. Въоръжен с подобна храна,
той не е имал защо да се страхува от какъвто и да е
капан с отрова, който би могъл да му бъде поднесен“ (in
4, p. 39; TdA) 

Казано по друг начин   до края на  ХVІІІ век  спора-
дично се срещат следи от една по-специална профи-
лактика: за предпазване от чума още през 1709 г. се пре-
поръчва носене в сребърна кутийка, закачена на врата,
на мехлем, приготвен на основата на изсушени жаби,
паяци и скорпион. 

Най-често, обаче, превенцията на болестите (епиде-
мични или не) остава по-скоро класическа в своята
същност, но по отношение на формата бива твърде по-
лиморфна. С превантивна цел се прилагат, фитили,
клизми, пургативи, очистителни или средства предиз-
викващи потене. Целта винаги е да се изхвърлят лошите
течности чрез отделителните органи.

ВАКСИНАТА

Точно обратното, в страните под отоманско влади-
чество, вече са изобретени няколко реални профилак-
тични средства. Така например, евреите в Багдад, след
като констатирали, че Източната язва  (кожна лайшма-
ниоза) никога не се появява два пъти последователно,
заразявали доброволно децата си върху невидима част
на тялото (ходилото). Също от Турция идва и идеята за
вариолацията, която Дженер развива по късно, въ-
преки противопоставянето на медицинската общност.

Идеята за превенция, която започва да набира ско-
рост, остава зависима от отговора на големия въпрос,
който си задава медицинския свят в края на ХVІІІ век и
до средата на ХІХ, а именно: Каква е истинската при-
чина за епидемиите и болестите: миазъм, вирус,  спон-
танно самозараждане, липса на хигиена?

ХИГИЕНАТА НА ЖИВОТ

По време на епидемията от холера през 1830 год.,
Хюфланд, лекар от Берлин, публикува един забележи-
телен статистически труд в опит да разбере истинската
причина за епидемията (in 6, p.255-266; TdA)

Той забелязва, че епидемията засяга главно Прага,
Брно, Кьонинсберг (днешен Калининград) и „Унгария“
и заключава, че заразата се причинява от миазъм, който
се пренася по въздуха или  по „телурови“  или „ маг-
нитни“  пътища (главно по протежение на реките и в об-
ластите, които не се топлят с въглища). От там той за-
ключава, че в основата на предпазването от епидемия
не стоят  санитарните  кордони, а „начина на живот, ре-
жима и най-вече храните, които се използват в раз-
личните области“.

Хюфланд е по-загрижен за запазване на здравослов-
ното състояние, отколкото за лечението на доказано за-
боляване:

„Това, което е съществено за предпазване от забо-
ляване е да се установи  към кои заболявания човек има

предразположение, с цел да се унищожат причините
или да се избегнат обстоятелствата, които могат да
ги предизвикат. На тази основа почива индивидуал-
ната диета.“ (in 7, p. 400-401). Този принцип за превен-
ция на епидемиите или заболяванията, чрез хигиената
на живот, се среща в края на ХІХ век, но думата хигиена
има смисъл единствено на асептика. 

ПАСТЬОР И АНАТОКСИНИТЕ

Откритието, след опитите на Пастьор, на различните
бактерии води до понятието анатоксин. Разпростране-
нието на идеята за ваксинация я прави  наистина  пре-
вантивна и независима от съществуването на сходно
заболяване. Както обикновено се случва  в медицината,
след първоначалното ѝ отхвърляне, идеята за ваксина-
ция се превърща в нещо като панацея, която се пред-
полага, че ще запълни липсата на реални медикамен-
тозни терапии. За тяхната поява трябва да се дочака
първата половина на ХХ век.

ПРЕВЕНЦИЯТА В ХХІ ВЕК

Понастоящем, според СЗО, съществуват три типа
превенция (8):

ПЪРВИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ
(наричана още преекспозиционна профилактика),

която има за цел да намали възможността за поява на
дадено заболяване. Тя бива два вида: вероятностна
превенция (ваксинация, намаляване на хранителните
рискови фактори, подобряване на хигиената на живот,
поддържане на лична хигиена, използване на презер-
вативи, скрининг, мрежи за наблюдение в първичната
медицинска практика) или документирана (дългос-
рочно прилагане на ацикловир против появата на хер-
пес или беклометазон при продължително лечение на
астма, превенция от нежеланите лекарствени реакции
за стомаха вследствие употребата на противо-възпа-
лителни средства чрез използване на инхибитори на
протонната помпа, и т.н.).

ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ
Тя има за цел възможно най-ранно започване на ле-

чение на дадено заболяване.

ТРЕТИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ
Тя има за цел да намали последствията, предизви-

кани от дадено заболяване или неговите рецидиви.

2. ХОМЕОПАТИЯТА ОТ ХVІІІ ДО ХХ ВЕК

Различни форми на лечение и концепцията 
за превенция

ХАНЕМАН И ПСОРАТА

Ханеман, който решително се противопоставя на вся-
какви видове очистителни, фитили или кръвопускане,
не принадлежи към противниците на Дженеровата ва-
риолация, тъй-като счита, че това схващане е напълно
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съвместимо с неговото рационално обяснение на хо-
меопатичния метод. Но той спира до тук. Дори основ-
ните принципи на хомеопатията (за подобието, инди-
видуализацията и най-вече за използването на малки
количества от един медикамент) в крайна сметка я пос-
тавят в нещо като усмирителна риза.

И ако в своите трудове той не споменава никъде за
превантивната възможност на вариолацията, то това се
дължи на факта, че неговата мисъл е насочена главно
към лечението, и че превенцията за него е просто една
спомагателна идея.

По тази причина той се колебае между две нагласи:

– Да запази идеята за медикамент, който зависи от
възможно най-точното сходство/подобие на патогене-
тичните симптоми и симптомите, присъщи на болния;

– Да отговори на желанието на пациентите, които се
безпокоят да не прихванат някоя болест, но по дефи-
ниция нямат още никакъв симптом.

По отношение  на острите  епидемични заболя-
вания, чиито  клинични проявления не се характери-
зират с особена специфика, той развива идеята, че
може да се прилага едно, адаптирано на основата на
множество наблюдавани случаи,  лечение още от пър-
вите часове на появата им.  (Отнася се по-скоро за един
вид превенция, която в наши дни се нарича вторична).

В тази връзка, през 1801 г., той публикува една бро-
шура върху: Лечението и превенцията на скарлати-
ната: „Едно силно течение и по-скоро това, което се
нарича настинка […] представляват непренебрижимо
препятствие за силата на Belladona за превенция на
скарлатината.[…] Имах щастието да открия този
медикамент, който прави здравия човек недосегаем за
заразата от  скарлатина. Открих също, че този меди-
камент, когато се назначи още в първите часове на
поява на обривни симптоми, даже премахва заражда-
щата се треска и премахва  ефикасно болшинството
от неприятните последици, които се дължат на скар-
латината, когато тя следва естествения си ход“. (in
9, p.V-VI; TdA) 

Двадесет години по-късно (1880-1831), той се
сблъсква с епидемията от холера, която засяга Европа.
Априори той се сблъсква с нея по косвен начин, тъй
като в неговите Журнали за наблюдение [10] от 1830 г. и
1831 г. не се среща нито един случай на холера. Бидейки
представител на новата медицинска концепция – хо-
меопатията, обаче,  той трябва да реагира. Същата го-
дина публикува две брошури. Ако ги анализираме об-
стойно ще видим ясно проблематиката, която стои пред
хомеопатичната превенция според Ханеман:

– Първата брошура, озаглавена „Послание за изце-
ление  от холера и предпазване от инфекцията до лег-
лото на болния“ [11], съдържа два текста, датирани съ-
ответно – 28 юни и 11 септември 1831 г. Ханеман описва
в нея 6 форми или „групи от симптоми“ на холера, на-
блюдавани от един „познавач на хомеопатията“ в

Галич (днешна Украйна).
Този анонимен кореспондент е решил да определи

за 5 от 6-те стадия на заболяването и според симпто-
матиката по един или два специфични медикамента: Ci-
cuta, Sabadilla, Rhus tox., Aconit, после  Belladonna или
Veratrum album. Резултатите му се оказаха над сред-
ните. Ханеман препоръчва  по-точно малки количества
Cuprum met., Conium, Hyoscyamus и Rhus tox.,във ви-
соко разреждане [X:30 CH], и това, още с появата на
първите симптоми.  

Ако тези медикаменти не са налични, той препо-
ръчва използването на камфор, който „събира лечеб-
ните сили на другите три медикамента и Rhus toxico-
dendron“. Неговите пàри са в състояние „да убият бързо
и най-малките животинки от най-долен ранг (и след-
ователно) миазмът на холерата, който вероятно е
един, и който се прикрепва към кожата, космите или
дрехите на хората и се предава по невидим път от
човек на човек“. По чаена лъжичка на всяка минута в
разреждане 1/16 в камфоров спирт, ако болният е в със-
тояние да приема течности, ако ли не то  фрикции със
същото разреждане  също дават добър ефект. Да не се
забравя да се сложи в стаята на болния от същия раз-
твор върху лампа, за да се изпарява и да се изперат дре-
хите на болния с гореща вода при температура 80º С. 

Ханеман се надява, че по този начин никой няма да се
зарази; още повече, че този,  който разтрива болния би
трябвало да бъде защитен от същите камфорови пари.

Три седмици по-късно, той държи да уточни, че кам-
форът, така както той съветва да се прилага, не е па-
лиативно средство, а хомеопатичен медикамент, тъй-
като се прилага по хомеопатичен начин: в ниски дози.
Това „често приложение на малки дози при хомеопа-
тичното използване му предава вид на палиативно
средство“, но едно истинско „палиативно средство се
прилага в големи и нарастващи количества“. 

И накрая, още един аргумент:  „камфорът е специ-
фичен хомеопатичен медикамент при грип“, който
често се дава на болните за вдишване (Под „специфи-
чен“ трябва да се разбира, че камфорът е  най-добре
адаптиран към състоянието на болния.)

– Втората брошура „Лечение на азиатска холера и
предпазване от същата“ [12], съдържа два текста (с
дати съответно от 16 септември и 1 октомври 1831 г.),
последвани от отговор на виенска публикация. Не ле-
кари от Латвия, Галиция и Унгария, които са използвали
камфор, така както го препоръчва Ханеман, са полу-
чили отлични резултати: „Една капка на всеки 5 минути
върху парче захар или в лъжица с вода […],  прилаган при
клизми, фрикции на бедрата, ръцете и гърдите, или из-
паряван върху метална плоча, ако не може да му се от-
вори устата“ е ефикасен медикамент. При липса на
ефект от камфора, две гранули в лъжица вода от
Cuprum X или, ако не може да се намери мед, пригот-
вена по хомеопатичен начин („приготвена от Д-р Грос
от Витенберг или в добра хомеопатична аптека като
тази на Ньодиентендорф и на Шьонинген“) може да се
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носи също медна пластина, която да допира кожата.
При липса Veratrum album или Bryonia, редувани с
Rhus tox., в разреждане 30 СН, също могат да бъдат по-
лезни.

Медта, винаги във високо разреждане, също може
да се използва за превантивно лечение на инфекцията,
ако „здравият индивид поглъща една гранула
(Cuprum.X) сутрин, на гладно, без течност, защото хо-
лерата е на определени места или области“.

Въпреки това, единствено медта може да предпази
от холера, защото камфорът не може; освен това,
трябва да се избягват камфоровите пари, защото биха
могли да премахнат действието на медта. Това озна-
чава,че : „по време на прилагането на камфора лицето,
което се грижи за болния  е предпазено от заразяване
точно от парите на камфора“. И ако идеята на Хане-
ман за превенция на холерата се е променяла (било
чрез мед във високо разреждане, било с камфор, раз-
реден в 1/16), то това е защото камфорът е използван
успешно в Прага и Виена.

В брошурата е цитиран дословно откъс от журнала
на Кьотен от 1 октомври 1831 год., в който се посочва,
че „една госпожа в Унгария […] е прилагала камфор, спо-
ред Ханемановата прескрипция, още от началото на
болестта и е убедена в неговото действие“ и „е вър-
нала към живот един труп“ като е лекувала един от
своите слуги с камфор. Има и втора статия, включена от
Ханеман: тази на един стар противник на хомеопатията,
който изразява своето възхищение от Ханеман, че е от-
крил  „априори“ лекарство срещу холерата. Ханеман ко-
ригира ентусиазма на новака като припомня в една бе-
лежка, че „медикаментът е избран според основните
симптоми или група от симптоми, въз основа на уче-
нието: similia similibus curantur (подобното се  лекува с
подобно)“. Освен това, камфорът не е прилаган в алопа-
тични дози: лекарите алопати вероятно разреждат по-
вече (десет до двадесет пъти повече), но прилагат с
цели лъжици и най-вече като го смесват с маточина или
мента.

Любопитно е да се отбележи, че цялата тази пробле-
матика, и най-вече успехите, за които  Ханеман  пре-
тендира по време на епидемията от 1831 г., не са спо-
менати в Органон (който той актуализира и преиздава
през 1833 г.), нито пък в Трактат за хроничните забо-
лявания (публикуван между 1828 г. и 1839 г.).

Още повече, че в увода на Органон се среща новото
понятие „Преждевременно хомеопатично оздравяване“:
„Това преждевременно хомеопатично оздравяване
(което се нарича също предпазване или профилактика)
също ни се струва възможно в няколко случая. Така на-
пример, мислим, че работещите с вълна могат да се
предпазят от краста чрез напръскване с пулверизи-
рана сяра, а скарлатината се предотвратява чрез
прием на възможно най-ниска доза Belladonna“ [13]. Това
схващане за сярата като превантивна мярка се среща в
Органон от 1810 г. [14].

Когато се четат докладите на Жерар Бижел и Фреде-
рик Куин относно техния личен опит с холерата, с която

не само са се сблъсквали, но са и боледували, се вижда,
че по отношение  на профилактиката на заболяването
те говорят за Veratrum album и Cuprum metallicum (in
15, p. 11-13; in 16, p.-47). 

Тогава защо Ханеман, който е изпреварил лекарите
от своята епоха, при представяне на една инфекциозна
етиология говори само  за един  защитен амулет без да
споменава използването на Cuprum X или на камфор,
които вече са  доказано ефективни. Може би защото
най-важното, в момента на редактирането  на Органон
от 1833 г., е въвеждането на псората, отговорна за нас-
тъпването на заболяванията. От там  и подчертаното
значение на лечението на лежащата в дълбочина псора,
което се базира върху редуването на медикамент,
определен според симптомите, с  един или няколко ан-
типсорични медикамента.

Това  твърдение се подема отново в Трактат за хро-
ничните заболявания [17], където Ханеман говори за
превенция само по отношение на острите, повтарящи
се заболявания, заразяването със сифилис или аборта
и то за да припомни, че превенцията се състои в уни-
щожаване на псората чрез антипсорични лечения (Sul-
fur или Hepar sulfuris).  Известно е, че учениците на Ха-
неман не проявяват особен ентусиазъм към това схва-
щане и е необходимо той да го налага.

КЕНТ, ПСОРАТА И СВЕДЕНБОРГ; ХЕРИНГ, НОЗОДЪТ

И ако Ханеман се е сблъскал с остра епидемия, която
е протекла в близост, то Кент не е имал този опит: по
време на известната епидемия от холера, която вър-
лува в САЩ той е бил само на 5 години!

В своите Лекции по хомеопатична философия  (Lec-
tures on Homeopathic Philosophy) [18] той прецизира
своето виждане за хомеопатията,  разглежда същото
схващане за лечение на острите епидемични заболя-
вания (съвкупност от общи симптоми за група болни)
като Ханеман.

На първо четене неговият подход към Ханемановата
псора не се отдалечава значително от оригиналното
схващане: „Днешните лекари не разбират дефини-
цията на Ханеман за псората. Те си мислят, че това оз-
начава сърбящи везикули или нещо подобно на краста“.

Те виждат прурита единствено като резултат от
действието на инсект,  който пълзи в кожата и пред-
извиква везикули; всичко това е само външната
страна. Почти съществува приемственост с настоя-
щата форма на преглед от човека, който може да раз-
бере само онова, което открива със сетивата си.“ (Lec-
ture 5; TdA) 

Начинът на живот действа само като „причина, пред-
извикваща заболяването, посредством която псо-
рата,лежаща в структурата, се развива в определена
посока“. (Lecture 24; TdA)

Когато се анализира по-дълбоко текста му за псората,
обаче, се оказва, че  неговата визия е твърде различна
от тази на Ханеман. Ако препрочетем Трактат върху
хроничните заболявания на Ханеман ще видим, че той
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нарича псората „черната болест“ и говори главно за фи-
зическите кожни симптоми, които вече са описани в Биб-
лията.  Кент екстраполира Ханемановата мисъл  и вече
разглежда  не само  физическата, а моралната такава.

Псората е универсална и конгенитална и води до на-
рушение в структурата (или конституцията). Поради
този факт, според него, много малко жители на плане-
тата Земя са свободни от тази псора, която са наслед-
или от времето на първородния грях. 

Профилактиката, според Кент, има религиозен отпе-
чатък. Това схващане го приобщава към  медицинската
мисъл, която преобладава до ХVІІ век на Изток: превен-
цията може да бъде само божествена или религиозна.

„Тъй-като човекът продължаваше да не мисли за
онова, което е истинско, а се придържаше към това,
което е добро за ближния му, което е правилно и спра-
ведливо, той продължаваше да живее на земята лишен
от чувствителност към заболяването, защото това
бе състоянието, в което е бил създаден. (...) От там
това състояние (състоянието на човешкия дух и тяло)
е състояние на чувствителност към заболяването,
търсещо лошото, мислещо погрешното и правещо от
живота едно непрекъснато онаследяване на погрешни
неща. Така тази форма на заболяване, Псората, се
явява външно проявление на онова, което отдавна съ-
ществува в човека.(...)  Децата го наследяват от
своите родители, носят го в себе си и го продължа-
ват.(...). Вътрешното състояние на човека надделява
над онова, което го заобикаля. Така да се каже обкръжа-
ващата среда не е причината. (...). Човек мрази ближния
си, иска да не спазва разпоредбите. Такова е състоя-
нието на днешния човек. Това състояние е представено
чрез болестите, които го съпътстват.(...) Наслед-
ствените състояния се изразяват чрез тези прояви.“
(Lecture 19; TdA).

В неговата синкретична медико-сведенборгска
визия, схващанията за болестта и протичането ù, както
и за причинителите и профилактиката ù се различават
значително от тези на Ханеман. Дори туберкулозата,
която върлува в края на ХІХ век и продължава да вър-
лува  през ХХ век не навява  у него някаква мисъл за
профилактика.

В същите Лекции, които между другото дават много
информация за начина му на мислене, на практика не
се говори за туберкулоза, освен в случаите когато се
произнася в полза на теорията за спонтанното зараж-
дане: „Можете да унищожите бактерията, а да не уни-
щожите заболяването. (...) Бактериите са полезни по
своему, защото нищо на света не е без полза и нищо не
е изпратено на земята, за да унищожи човека. Тео-
рията за бактерията иска да ни накара да вярваме, че
много мъдрия  Създател  е изпратил тук-долу тези
микроорганизми, за да разболяват човека. (...) Причи-
ната за охтиката не е в бактерията, а във вируса,
който бактериите изпращат, за да унищожава“. (Lec-
ture 5; TdA). Болестните агенти, за които говори Хане-
ман, са изключително фини форми на просто ве-
щество и за да ги направим достъпни  за човешката
мисъл им даваме името вирус. (...). Бактериите са ре-
зултат от вътрешни състояния. Те буквално еволюи-

рат по някакъв начин чрез спонтанното зараждане. За
това става дума.“ (Lecture 9; TdA) 

Обсебеността на Кент от идеята за спонтанното за-
раждане може би обяснява факта, че той не прави ни-
какъв намек за Констатин Херинг, който между другото
също принадлежи към школата на Сведенборг и е ос-
новател на първата хомеопатична организация в САЩ.
Факт е обаче, че последният създава и използва нозо-
дите.Тези патологични секрети (или патогенни агенти),
приготвени въз основа на хомеопатичния метод,  из-
глежда не очудват особено Ханеман, тъй-като той при-
ема дипломата, издадена на неговата съпруга от шко-
лата, ръководена от Херинг. Европейските хомеопати
също използват,  още от началото на ХІХ век, различни
нозоди: Morbillinum, Variolinum, Psorinum и т.н.  

Обяснението на Кент за незаразяването на хората,
които обслужват болни по време на епидемия е още по-
симптоматично за  неговия религиозен уклон: лекарите
и медицинските сестри, които са преживели епидемии,
са го направили благодарение на своята морална сила
и състрадателен дух:

„Лекарят или сестрата, които отиват на места,
където върлува тифусна треска или дифтерит, или
вариола, които са натоварени със задължения, които
изпитват в истинския смисъл на думата любов към
професията, които  отиват на работа като медиуми
на милостта, ще бъдат силно защитени  от своята
любов към работата, от магията да я вършат.“ (Lec-
ture 29; TdA). Само Любовта защитава. (Само  един Гос-
под знае как са се държали сестрите, намерени мъртви
в една  болнична зала в Ню Йорк през 1854 г. редом до
своите пациенти, болни от холера!).

Що се отнася до превенцията от другите два основни
миазма – сикоза и сифилис, решението е ясно: „Знаете,
че светът  е псоричен. Тези, които са водили почтен
живот, са избегнали двете инфекциозни болести, при-
добивани  от собствения  стремеж на човека.“ (Lecture
21; TdA). Само тези които живеят почтено (без нечисто
сношение) биват предпазени: нещо като първична пре-
венция... 

В крайна сметка, основната проблематика за Кент, не
се състои в превенцията (или профилактиката), която
може да бъде само от морален порядък или от божест-
вено естество т.е. религиозна. Напротив, тя е насочена
главно към предпазване от лошо приложение на лече-
нието и от там на лош резултат от същото. В своите Лек-
ции , той изброява педантично, 12 наблюдения с  цел да
аргументира причините за правилната еволюция на ле-
чението. 

В концепцията му за хомеопатичното лечение (само
едно определено вещество въз основа на йерархиза-
ция, която надценява менталните симптоми – желания,
отвращения, любов, омраза, мечти и т.н. – прилагано
системно,  в много високо разреждане, в много малки
дози и време на изчакване между отделните приеми),
не намира място никакъв превантивен хомеопатичен
медикамент.

Следва продължение в  следващия брой на вестника 
ни „Хомеопатичен компас“.

La Revue du CEDH, juillet 2014
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На 18 ноември 2014 г.  Европейският съюз  поде кампания под над-
слов „Информираност и антибиотици“. Целта е както здравните спе-
циалисти, така и обществото като цяло да осъзнаят необходи-
мостта от внимателно прилагане на антибиотиците, за да се за-
пази тяхната ефективност.

Антибиотиците  имат несъмнено решаваща и неоспорима  роля за
ефективното лечение на инфекциозни заболявания с бактериална
етиология, но използването им при заболявания с вирусна такава е без-
полезно. 

Въпреки че това е добре известно, зачестяват предупреждунията за
прекалена употреба на антибиотици в ситуации, в които те не са необ-
ходими. Проблемът е, че употребата на антибиотици при вирусни за-
болявания не само не е безобидна, но може да бъде рискована  в раз-
лични отношения. От една страна се увеличават  проблемите, свързани
с нежелани лекарствени реакции, а от друга,  се засилва  бактериалната
резистентност. Антибиотиците убиват чувствителните бактерии,  но
някои бактерии са склонни да развият устойчивост, което обезсмисля
използването им.

Пример за това е наблюдаваната   положителна корелация между
употребата на антибиотици и честотата на поява на резистентни мик-
роорганизми в европейските страни. Поради това в страните, в които се
предписват най-много антибиотици (на първо място в Европа се на-
режда Франция), бактериалната резистентност е най-голяма. [1]

Така наречените остри инфекции на горните дихателни пътища са
парадигматичен пример за неправилната употреба на антибиотици. Те
включват редица общи заболявания, които се оказват едни от най-чес-
тите причини за консултация в първичната медицинска помощ като:
обикновена настинка, синузит, фарингит, остър среден отит, круп, брон-
хит и бронхиолит. Според скорошна публикация, при три  от всеки  че-
тири пациенти с такива заболявания, причината е вирус и следователно
само  в  един   от четири случая могат да се използват  антибиотици.
Въпреки това, най-вече в САЩ, най-малко на половината от децата с
подобно заболяване,  се предписва антибиотик. [2]

Правителствената агенция на САЩ – Центрове за контрол и пре-
венция на заболяванията започна кампания за повишаване на ин-
формираността на населението с лозунга „Get smart: know when antibi-
otics work“, (Бъдете умни: научете кога антибиотиците действат!).
Целта е хората да разберат  какво представляват  вирусите, бактериите,
антибиотиците и кога последните са полезни или  безполезни. [3]

Защо лекарите предписват антибиотици  повече от  необходимото?
Вероятно, по мое мнение, има  няколко едновременни причини:

– В самия дебют на острото заболяване диференциалната диаг-
ноза между вирусна и бактериална инфекция не винаги е лесна и след-
ователно диагнозата – точна. Често съществува известна несигурност.
В този контекст, някои лекари са  по-склонни от други да предписват
антибиотици  просто „за всеки случай“.

– Натискът от страна  на пациентите. Не са малко тези, които

погрешно смятат, че диагнозата „имате вирусно заболяване“ се прави
от лекаря, когато  той не знае от какво са болни.  Други смятат лекаря
за „невежа“, ако не предпише антибиотик на пациент с температура.

– Клиничната диагноза е динамичен процес. Диагнозата, която
сме поставили в момента на първия преглед само след няколко часа
може да се окаже различна. Именно за това, тя се нарича „работна“ и е
несъмнено най-важно състоянието да се проследява в динамика. При-
чината е не  само погрешна първична преценка, но също  недостатъчно
диагностични данни или поява на непредвидени или непредвидими
усложнения на първоначалния проблем. Лекарите от спешната меди-
цинска помощ  вероятно са по-склонни да използват повече антибио-
тици, отколкото личните лекари по простата причина, че не са в със-
тояние да проследят пациента във времето и предпочитат да не оста-
вят „открити флангове“.

Научни изследвания, публикувани  през настоящата  година, про-
ведени във Франция  със съдействието на 825 общопрактикуващи ле-
кари от цялата страна, показаха значително по-ниска употреба на ан-
тибиотици и противовъзпалителни/противотемпературни медика-
менти за  лечение на остри заболявания на горните дихателни пътища
от лекарите, специализирани  в хомеопатичната терапия. Лекарите-хо-
меопати използват 60% по-малко антибиотици и 26% по-малко про-
тивовъзпалителни и противотемпературни средства. Освен това, въ-
преки че проучването не е имало за цел  да  сравни ефективността на
двата подхода и се базира на сведения, дадени от самите пациенти,  не
се открива разлика в еволюцията  на заболяването при  пациентите,
използвали хомеопатични медикаменти  и онези, лекувани само ало-
патично. [4]

Това проучване показва, че във Франция хомеопатията  се използва
широко за лечение на остри инфекции на горните дихателни пътища и
че тази форма на лечение е напълно приложим  вариант при този вид
здравни проблеми. Така не само  се спестява използването на  анти-
биотици и други медикаменти, но се работи и в правилната насока –
намаляване на бактериалната резистентност.

БИБЛИОГРАФИЯ:
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Наскоро известната канадска певица Селин Дион, в едно
много лично интервю, сподели, че изпитва огромно дове-
рие към лекаря на съпруга си, защото неговото верую е: 
„Аз не лекувам болести, а болни“. Всъщност оригиналният
автор на тази мисъл  е великият Самюел Ханеман, а това
е поредното доказателство за това как неговият  миро-
глед оставя отпечатък върху мисленето на поколения ле-
кари.  

Биографите на Ханеман цитират случая с излекуването
на дъщерята на Ернес  Льогуве. Детето е на четири години,
а класическата медицина на онази епоха, се оказва на-
пълно безсилна да се справи със случая. Шохлер, приятел
на неутешимите родители, който познава един от най-та-
лантливите ученици на известният художник  Енгър, на име
Амори Дювал, го измъква от един бал и незабавно  го за-
вежда в дома на Льогуве, за да нарисува портрет на мал-
ката болна. Така родителите щели да имат спомен от лю-
бимото си дете, чиято смърт, според лекарите му, била 
неизбежна.  

Дювал нарисувал портрета и силно развълнуван се об-
рънал към родителите на невинното дете с думите: „Ако
всяка надежда е изгубена, защо не опитате новия меди-
цински метод, за който толкова се шуми в последно време?
Защо не се консултирате с Ханеман?“

Губо, приятел на Льогуве и съсед на Ханеман, момен-
тално се отправя към дома на учения, където 20 души чакат
търпеливо своя ред за консултация. Губо си проправя път
сред виковете и протестите на слугите на пациентите, обяс-
нявайки, че случаят е прекалено спешен и че ги моли да му
отстъпят ред, защото едно съвсем малко закъснение може
да бъде фатално. Ханеман не може да откаже или забави
визитата. Извинява се на пациентите си, моли ги да изча-
кат завръщането му, и се отправя, както обикновено  при-
дружен от своята съпруга, към дома, където се нуждаят 
от него. 

Ето как самият Льогуве, член на Френската Академия,
описва впечатлението си от Ханеман: „Сред мислите и
хаоса, които бушуваха в главата ми, загубила разум от
болка и безсъние, ми се стори, че влиза персонаж от фан-
тастичните приказки на Хофман. Нисък на ръст, но здрав и
с твърда походка, той се приближава, наметнат с кожена
пелерина като се опира на здрав бастун със златна дръжка.
Имаше вид на около 80-годишен, със забележителна глава,
с бели копринени коси, отметнати назад и внимателно на-
къдрени около врата му; с дълбоки сини очи, чийто зеници
изпъкваха на фона на бялото; с властна уста и плътна долна

устна; с орлов нос.“
„Вдига поглед и като се взира в детето щателно се ин-

формира и за най-дребните неща, свързани с протичането
на болеста. След това бузите му почервеняват, вените му
се изпълват с кръв и той заповядва: да бъдат изхвърлени
всички лекарства и шишенца; болната да бъде преместена
в друга, по-широка стая;  да се отворят широко прозорците
и вратите, за да влезе светлина;  да се сменят дрехите, спал-
ното бельо и възглавниците; да се даде на детето да пие
толкова вода, колкото му се иска.“

„Това е като да си запалил огън в тялото му – казва Ха-
неман; първо е необходимо да се изгаси огъня.“

„Ханеман дойде отново същия следобед и на следващия
ден започна лечение, което стриктно се спазваше. На де-
сетия ден настъпи криза. Ханеман се консултира със съп-
ругата си, която винаги го придружаваше и предписа ново
лекарство, чийто ефект очакваше с жестоко нетърпение.
Ужасни моменти на несигурност, а за родителите на агония
и мъка. Най-после лекарството подейства, детето бе изле-
кувано, а  Хомеопатията и нейният  основател направиха
още едно чудо.“

Това възкръсване предизвиква много шум  и раздраз-
нение сред официалната медицинска общност  в Париж,
която не спира да повтаря:  „Не този шарлатанин, а приро-
дата я излекува.“ 

Льогуве e безкрайно благодарен на лекаря,  но не раз-
бира тази велика нова идея. Той пише:  „Моето недоверие
към неговата доктрина, не може да ме накара да  изневеря
на паметта му.  За мен той ще остане, един от най-великите
умовете, които съм срещал“. По-нататък, в една брошура,
която публикува на тази тема през 1887 г. казва:  „От него-
вата уста чух следната странна, но дълбока, за онзи който
иска да я разбере, мисъл: „Няма болести, има болни“.

След възстановяването на дъщерята си господин Льо-
гуве показва портрета ù на Ханеман, нарисуван от Амори
Дювал. Едно истинско произведение на изкуството.

Ханеман, след като разглежда внимателно портрета и си
припомня как е изглеждало детето  на смъртното си легло,
взема перото и пише под него: „Господ я благослови и я
спаси. Самюел Ханеман. “

Това показва религиозността на Ханеман, който при-
писва победата в излекуването и на Господ. За него лека-
рят е пратеник на Божията воля. 

Адаптация от: „ Iniciacao Homeopática“ del Dr. José Emygdio Rodrigues
Galhardo. Versión castellana del Dr. Eliud García Treviño 
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ВАЖНИ СА БОЛНИТЕ, А НЕ БОЛЕСТИТЕ
или

КАК БЕШЕ ИЗЛЕКУВАНА ДЪЩЕРЯТА 
НА ГОСПОДИН ЛЬОГУВЕ


