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Скъпи приятели и читатели на вестник „Хомеопатичен компас“,
Благодарим ви за подкрепата през изминалата 2015 г., благодарим ви, че бяхте част от

нашия екип, че споделяхте с нас вашето мнение и ни изпращахте препоръки!
Продължавайте да ни четете и през новата година, а ние още повече ще се стараем

да бъдем  актуални и разнообразни, да следваме вярната посока с нашия  „Хомеопатичен
компас“ – винаги в крак с най-новите постижения на науката, винаги за доброто на па-
циента!

Магията на Коледа ни подтиква да се замислим какво се е случило през изминалата го-
дина, за какво сме се борили, какво сме изгубили и какво сме спечелили и ни дава сили
да продължим напред. Тя събужда най-хубави чувства в сърцата ни и ни кара да оценим
по-добре истинската стойност на приятелството, семейството и любовта. 

Както винаги очакваме с нетърпение този красив празник, изказваме благопожела-
ния, раздаваме подаръци и по традиция посрещаме Коледа и новата година заедно с на-
шите семейства и приятели. В сърцата ни цари доброта, щедрост, уважение, които ни из-
пълват с надежда и ни стимулират да вършим добрини.

С всяка нова година, идват по-големи предизвикателства и препятствия в живота. Да
си пожелаем кураж, надежда и вяра, за да преодолеем всички трудности, пред които ще
се изправим!  Ние сме народ с въображение и креативност и те са нашето тайно оръжие
срещу несгодите. 

Бог да ни даде здраве и щастие и да ни  благослови с една незабравима, мирна
и спорна 2016 година!



В настоящата статия ще опишем основните ме-
дикаменти от сем. Картофови, използвани в нашата
хомеопатична практика.

Разграничават се две големи групи: Картофови,
използвани за медицински цели и Картофови, из-
ползвани за храна.

Картофови, използвани за медицински цели:
• С наличие на алкалоиди,

– Производни на тропан: хиосциамин и
скополамин: беладонна, татул, буника, дубозия
или корково дърво и мандрагора
– Никотин: табакум 

• С наличие на стероидни глюкоалкалоиди:
– Солануми
– Пипери

Картофови, използвани за храна
• Патладжан, домат, картоф

1. Производни на тропан
Трициклично азотно съединение, NCH3. Това са

парализатори на парасимпатичната нервна сис-
тема. Става дума за две основни съединения – хи-
осциамин (алкалоид в свежото растение, който се
превръща в атропин под въздействие на топли-
ната) и скополамин.

BELLADONNA

Условия за отглеждане: Варовикови почви,
обогатени с азотни торове, в просеки и чакълести
места. Огряване от слънцето. Съдържанието на ал-
калоиди е най-високо през юни и юли. 

Съeдинения: хиосциамин, атропин, скопола-
мин. Хиоциаминът при консервиране се рацеми-
зира  в атропин2. Наличие на кумарини и на много
минерални соли, между които калциев оксалат. 

Токсичност: Сухота в устата, тахикардия, силна
жажда, гадене, делириум, халюцинации, загуба на
съзнание и чувствителност, мидриаза. Смърт, която
настъпва след няколко часа  след тремори, мо-
торна некоординираност, конвулсии и кома.
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Главен редактор:  Мария Джамбова
Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, 
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, 
д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова

Издава: ЦОПХ ЕООД
София 1618, ул. „Иван Сусанин“ № 53
тел.: 0999 821 702
e-mail: info@homeopath.bg
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Отговорност за статиите носят техните автори!

Съветите в бюлетина дават представа и
общи понятия за лечение с методите и

средствата на интегративната медицина.
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СЕМЕЙСТВО КАРТОФОВИ
Дидие Десуарт, Лил, Франция

Името на семейството идва от латинското Solanum. То подсказва, че произходът му е  свързан
със слънцето  или е посветен на Бога Слънце. В хомеопатията познаваме токсичните Картофови,
като Belladonna и Stramonium. Съществуват и други – ядливи, като картофи и домати. Семейството
включва декоративни растения, използвани за украса на веранди, петунии, трънливи дървета, лиани,
физалис и др.

Общо в състава на тази голяма фамилия фигурират 2500 вида, разпространени предимно в Цен-
трална и Южна Америка. За медицински цели се използват главно растения, богати на алкалоиди
като беладонна, страмониум, тютюн, мандрагора, буника…



ХАРАКТЕРНИ ПАТОГЕНЕТИЧНИ СИМПТОМИ
• Брутални симптоми
• Зачервяване, горещина, пулсиращи болки
• Конгестия на главата
• Сухота на лигавиците и жажда
• Мидриаза
• Спазми
• Халюцинации

Модалности: Влошаване от светлина, шум, тре-
мор, студен  въздух, топлина на главата.

Подобрение на тъмно, в покой, топло и облягане
назад.

АТРОПИНОВ СИНДРОМ

Това е антихолинергичен синдром в резултат от
инхибиране на постганглийните нервни влакна на
парасимпатиковата нервна система, а  при по-ви-
сока доза чрез възбуждане  на централната нервна
система. Типичен случай  е острата интоксикация
с трициклични антидепресанти.3 В този случай се
наблюдават изброените по-горе симптоми, наред с
констипация, нарушения в уринирането (задър-
жане на урина), остра глаукома, умствена възбуда,
объркване, халюцинации, хипертермия.

Много от медикаментите с антихолинергично
действие използват това свойство или отключват
нежелани реакции от този тип.

КЛИНИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАТОГЕНЕЗАТА

Фебрилни синдроми с  хиперестезия, рязко по-
вишаване и спадане на температурата, зачервя-
ване, топлина, изпотяване, зачервяване на  лицето
в седнало положение, в противовес на Aconitum,
който също е медикамент с брутално настъпване
на симптомите.  

Мидриазата е симптом, който доближава Bella-
donna до близкия по състав Stramonium, но пър-
вият медикамент съдържа повече скополамин.

Конвулсивен педиатричен синдром, при който
Belladonna играе превантивна роля във високо
разреждане 15 СН и чрез метода, известен като
„флакона“ на Дени Демарк: 15 гранули, разтворени
в четвърт литър вода. Приемите са на всеки час
след разклащане на флакона сто пъти, което води
до динамизиране и засилване на терапевтичното
действие.

Медикамент на пръв избор при остри ангини,
със зачервено, сухо гърло и дисфагия4. 

Възпаления,  независимо от локализацията – ко-
ремни, ревматологични, със спазми, влошаващи се

при докосване, с пулсираща и/или радиираща  топ-
лина и хиперестезия.

Синдром на артериална хипертония, приток
на кръв в главата, пулсиране на артериите. Хипер-
тонични кризи.

Конгестивни и пулсиращи главоболия, вслед-
ствие например на прекомерно излагане на
слънце. В този случай може да бъде сравняван с
Gelsemium, като се търсят симптоми на обнубила-
ция и липса на жажда.

Конгестия с хиперемия на очния апарат, при
хронифициране – комплементарен е Aurum 
metallicum.  Мишел Гермонпре препоръчва да се
внимава при глаукома, независимо от разрежда-
нето, тъй-като понякога трудно се постига обратно
действие на медикамента. Тук се връщаме към по-
нятието хиперчувствителност и възприемчивост
към разрежданията, динамизациите при някои
групи пациенти. 

Обилни хеморагии с ярка кръв, епистаксис с хи-
пертония, маточни кръвотечения, съсиреци, спас-
тични болки, гинекологични хеморагии.

Сухота на лигавиците: нос, уста, суха слюнка,
дисфагия, ларингити, сухо око, спиране на поте-
нето, на лактацията.

Внезапни висцерални спазми, които са хипер-
алгични, реактивни и при най-малката стимулация,
контакт, светлина или студ. Конвулсии, епилепсия,
делириум.

КОМЕНТАР ВЪРХУ СЪСТАВА

Скополаминът, който влиза в състава и на трите
медикамента, произхождащи от сем. Картофови:
Belladonna, Hyosciamus и Stramonium обяснява
техните показания при делириуми: фебрилен за
Belladonna, брутален за Stramonium, сенилен, с
мания за преследване за Hyosciamus.

ДОПЪЛНЕНИЯ И СРАВНЕНИЯ

Два големи допълнителни медикамента, като
Calcarea carbonica и Sulfur,  и двата за конгестивни
субекти, с голяма глава за Calcarea; Aurum 
metallicum за артериални заболявания и още един
атропинов – Hyosciamus.

Сравнения: Stramonium, Hyosciamus, Gelse-
mium, Glonoinum, Aconitum, Apis, Chamomilla,
Bryonia, Hepar sulfur, Veratrum viride, Arnica,
Opium.
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STRAMONIUM
Бодлива ябълка
Условия за отглеждане: необработваеми

почви, чакълести почви, по краищата на пътища,
култивиране през есента и пролетта с фосфатни и
азотни торове.

Състав: съдържа 30 % повече скополамин от-
колкото Belladona и 15 – 18 % минерални съставки,
главно калиев нитрат.

Токсичност: Мидриаза с халюцинации и дели-
риум; действа седативно върху централната нер-
вна система поради наличие на скополамин. Спо-
ред координационния комитет за токсикологична
бдителност:

„Основните наблюдавани симптоми са в зави-
симост от фармакологичните свойства на алка-
лоидите, които се съдържат в растението: най-
често се съобщава за мидриаза и халюцинации,
следвани от тахикардия, умствени смущения и су-
хота на лигавиците. Според наличните данни за
еволюцията и установеното лечение, интоксика-
циите с датура най-често не са тежки и разви-
тието им е благоприятно.“ 

ХАРАКТЕРНИ ПАТОГЕНЕТИЧНИ СИМПТОМИ

• Бруталност на симптомите
• Фебрилни синдроми, подобни на Belladonna
• По-слаба конгестия
• Липса на болка
• Възбуда, конвулсии, бъбривост
• Тикове и ларингеални спазми
• Безсъние при деца, нощни страхове
• Бесни делириуми, халюцинации

Модалности: Влошаване от светлина и блес-
тящи предмети, огледала, течаща вода, тъмнина,
потискане на ерупция или секреция от страх. 

Подобрение от мека светлина.

КЛИНИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАТОГЕНЕЗАТА

Мишел Гермонпре описва растението като Кар-
тофово, изпълнено с ярост4. Потискане  на яростта
и изблиците. Запазване отсъствието на болка, ве-
роятно поради седативното въздействие на Stra-
monium върху централната нервна система, което
обяснява използването му при ритуали, които пре-
следват халюцинаторни възприятия. Тази липса на
болка дава възможност медикаментът да бъде
сравняван в реперториумите, в случаите когато
липсата на болка при обичайно болезнени прояви

навежда на първо място към Opium и Stramonium;
на второ място към Helleborus и накрая, в най-
слаба степен, към Antimonium crudum и Antimo-
nium tartaricum.

Бруталност на симптомите: поведенчески, се-
тивни, свързани с кръвобръщението, фебрилни и
кожно-мукозни.

Силна физическа и интелектуална възбуда.
Анормални и спазмодични движения.

Резки тикове на лицето и тялото, неволеви хо-
реични движения.

Ларингеални и езофагеални спазми, които за-
трудняват преглъщането. Спазмофилия и спас-
тични кризи.

Влошаване на симптомите от лъскави повърх-
ности и предмети, огледала, течаща вода и внеза-
пен страх.

Хореични движения, въртеливи и грациозни;
ритмични движения на главата върху възглавни-
цата. Опитът на автора в център за деца аутисти и
с многостранни увреждания потвърждава основ-
ното действие на Stramonium при  стереотипните
и агресивни прояви на тези деца при кризи на мо-
торна възбуда.

Конвулсии с ледено охлаждане на кожата и сту-
дена пот. Унилатерален миоклонус с хемипареза от
другата страна.

Безсъние и нощни ужаси, със страх от тъмни-
ната. Болният настоява за светлина (Kali broma-
tum, Causticum).

Бесни делириуми и халюцинации. Делириум,
делириум тременс, токсичен делириум, инфекцио-
зен делириум.

Конгестия на лицето с мидриаза. Инкохерент-
на логорея (Lachesis, Actaea racemosa).

Пристъпи на крясъци, хапане, късане на дрехи,
разголване. Агресията може да отстъпи на лек и
весел делириум със смешни песни и танци, молби,
които се редуват се с проклятия и грубости.

Разстройства на телесната схема, усещане за уве-
личаване на обема на частите на тялото. Микроп-
сия (Platina, Aurum).

Фебрилни състояния, без болка, с мидриаза,
конгестия на лицето, със спазми, делириум и кон-
вулсии. Скарлатиноподобни обриви.

КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ9

Остри фебрилни състояния, интензивни със
или без възбуда. Интензивността на симптомите и
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постоянната температура го правят предпочитан
пред Belladonna, който има по-осцилираща тем-
пература. Разреждане 15 CH.

Слънчасване/инсолация.

Поведенчески нарушения.

УНГ и белодробни заболявания. Ларингеални
спазми, спастична кашлица.

НЯКОЛКО СРАВНЕНИЯ

Belladonna, не много интензивни симптоми, но
остава силно конгестивен. Hyosciamus, който из-
питва повече слабост. Agaricus – за доброкачест-
вени тикове. Kali bromatum за нощни страхове, не
толкова силни и с тенденция към сомнамбулизъм.
Opium при слаби и спокойни делириуми. Cannabis
indica9, Naloxone, Hyosciamus, Ethylicum за хало-
цинации.

HYOSCIAMUS NIGER  
Условия за отглеждане: Произхожда от Азия.

Расте върху чакълести и песъчливи почви, насипи.
Едногодишно и двугодишно растение, мъхесто,
зловонно. Влиза в „арсенала на вещицата“. Расте-
нието бива наричано черен блян, бленика, буника
и още от древността е използвано при ритуални
церемонии. Китайската медицина  го използва при
кашлица, клинично показание, което по-късно се
среща в хомеопатията.

Състав: Много богат на минерални елементи, с
висок процент на калций11. Флавоноиди (рутозид).
Летлива азотна основа, тетраметил путресцин. Ал-
калоиди, подобни на Belladonna и Stramonium: хи-
осциамин,  атропин и скополамин.

Токсичност: Подобно на Belladonna и алкалои-
дите на Stramonium упражняват инхибиращо въз-
действие на ниво мускаринови рецептори. Коре-
нът му може да бъде сбъркан с този на магданоза.
Предозирането води до симптоми, които вече са
описани при останалите Картофови: халюцинации,
тахикардия, загуба на съзнание, дихателна недос-
татъчност.

Токсичността му е реална и варира в зависимост
от индивида. Поради неапетитния вид на расте-
нието рядко се наблюдават случаи на интоксикация.

ХАРАКТЕРНИ ПАТОГЕНЕТИЧНИ СИМПТОМИ

• Свръхвъзбуда, но придружена от слабост.
• Сенилни симптоми.

• Бесен делириум с възбуда и ексхибиционизъм. 
• Карфология.
• Делириум, причинен от отравяне.
• Мидриаза.
• Спастична кашлица, която се влошава в легнало

положение и се подобрява в седнало положе-
ние.

• Спазми, тикове и скърцане със зъби.

Модалности: Влошаване от емоционални раз-
очарования, ревност, докосване, нощем, по време
на менструация, студ.

Подобрение от топлина и ходене пеша.

КЛИНИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАТОГЕНЕЗАТА

• Състояния на психическа свръх-възбуда с физи-
чески и/или психически дефицит. Делириуми.
Ексхибиционизъм или сексуално пристрастя-
ване.

• Във възрастов контекст, преуморени възрастни,
церебрална инволюция.

• Налудна тематика, патологична ревност, свър-
зана с насилие, подозрителност, свадливост.
Словоохотливост, кротко и спокойно мърмо-
рене, обърканост.

• Мания за преследване или отравяне. Страх, че
ще изпие целия медикамент и отказ от грижи.
Тези симптоми се наблюдават при възрастни
хора. Моят опит потвърждава благоприятното
повлияване от една доза  Hyosciamus 15 CH вед-
нъж седмично, евентуално придружена от еже-
дневен прием  на гранули в количества, съоб-
разени с конкретния казус.

• Спазми, спастична кашлица, която се влошава в
легнало положение и която секва веднага щом
болният се изправи. Тикове, миоклонус, ниста-
гъм, хореични движения, конвулсии, хълцане.

КОМЕНТАР

Това е медикамент за делириум, но съвсем не е
необходимо да се чака това състояние или състоя-
ние на ексхицибионизъм, за да се предпише 
Hyosciamus. Достатъчно е да има налице харак-
терната модалност: спастична кашлица, която се
подобрява при промяна на положението от лег-
нало в изправено.

СРАВНЕНИЯ

В настоящата статия сравняваме трите Карто-
фови, които имат сходен състав. Контекстът на 
Belladonna ще бъде по-голям фебрилитет, при-
дружен от конгестивни явления, хипертермия. Той
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е по-брутален от Hyosciamus, но по-слаб от Stra-
monium. 

При Hyosciamus ще има повече периоди на де-
пресия. Контекстът на Hyosciamus ще бъдат об-
стоятелства на слабост, на нервно изтощение, на
претоварване или инволюция, свързана с въз-
растта. И накрая Stramonium ще бъде подходящ за
пациенти с по-висок тонус или за по-млади паци-
енти. Основната характеристика тук ще бъде си-
лата на изява на симптомите. Сексуалният нюанс
присъства главно при Hyosciamus. При наличие на
ревност сравнението е с Lachesis, но Hyosciamus,
взема предимство по-скоро при децата отколкото
при родител или братя и сестри.

DUBOISIA MYOPOROIDES 
Произход и състав: Храст, който се среща в

Океания, Нова Каледония и Австралия. Използват
се листата, след изсушаване. Съставът варира в за-
висимост от  географския произход, сорта и вре-
мето на прибиране на реколтата. Съдържа повече
скополамин през пролетта и повече хиосциамин
през есента12.

През 19 век неврологът Е. Мендел използва този
медикамент за лечение на Паркинсон13. Използва
се като мидриатик под формата на капки, тъй-като
е по-мощен от атропин14. Duboisia е използвана
през Втората световна война като антагонист на
нервно паралитичния  газ табун и като преван-
тивно средство по време на път при Дебаркира-
нето в Нормандия15. 

ПАТОГЕНЕЗА

Експериментите с този медикамент са недоста-
тъчни, поради което  показанията му не са ясно
очертани. Мишел Гермонпре го описва като меди-
камент с ограничено действие. Интересно би било
да се проучи въздействието на токсичните расте-
ния върху добитъка във ветеринарен аспект.  

Хиперемия и очна конгестия, конюнктивална
хиперемия, ретинална хиперемия, червени блуж-
даещи петна, мидриаза. Глаукома.

Материя медика на Бьорике16 ни казва повече.

Световъртеж и нарушена координация на
движенията,  атаксия, слабост в краката с клатуш-
кане. Чувство за ходене в празно пространство.

Склонност към падане назад със затворени
очи. Световъртежи с пребледняване.

Разсеяност, непоследователност, склонност към
глупост и абсурдност, проблеми с паметта. Болка
над очите. Сухота на фарингеалната и ларингеал-
ната лигавици, които водят до трудности на ниво
глас, суха кашлица, стягане в гърдите.

КОМЕНТАР

Липса на фотофобия, което го отличава от 
Belladonna. Наред с мидриазата това би бил още
един неврологичен симптом. 

MANDRAGORA
Формата на корена е антропоморфна, което

„класира“ растението, сред растенията, изпол-
звани за черна магия. За тинктурата майка е нужна
подземната част  в сухо състояние. Растението е
средиземноморско. 

Състав: Близък до останалите Картофови. Съ-
държа същите алкалоиди, скополамин и хиосциа-
мин, което обяснява и сходната токсичност.

ПАТОГЕНЕЗА

Жулиан  определя Mandragora като охладена и
смекчена Belladonna. Според него:

• Редуване на възбуда с депресия.
• Хиперчувствителност към шум и светлина.
• Мидриаза, спазми, сухота на лигавиците.
• Подагрозни или артритни болки с прояви на

възпаление.
• Дясна латералност при цефалгия и болки в 

рамото.
• Нарушения на либидото.

Гермонпре валоризира следните симптоми: 
•  Гастритна болка, която се подобрява при силна

флексия и чревна, която се подобрява при 
хиперекстензия, подобно на Dioscorea.

• Артралгии, възпалителен ревматизъм.
• Конгестивно главоболие.

СРАВНЕНИЯ

Hyosciamus, Actaea racemosa, Moschus, Sulfur…
за еуфория, която се редува с депресия; 
Belladonna – за конгестивно главоболие, Colocyn-
this и Dioscorea – за коремни болки, Lithium 
carbonicum и Rhus tox. – за артралгии.

Продължава в брой 33

La Revue du CEDH, numéro 35
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Отдавна е известно, че в началото на Колед-
ните празници депресивните състояния се уве-
личават. За щастие,  също така е установено, че
хомеопатията е отлично средство за преодо-
ляване на състоянията на обезсърчение, тъга
и носталгия.

Декември е един от месеците през годината,
когато броят на депримираните хора се увели-
чава. Това се дължи на факта, че през този
сезон обикновено се събираме с голяма част
от семейството, но понякога  чувстваме лип-
сата на любими хора, било защото са далече
било защото са починали.

В допълнение, факторите на околната среда
също  оказват влияние. Доказано е убеди-
телно, че с намаляване на слънчевата светлина
намалява мозъчната активност и съответно
произвоството на мелатонин, невротрансми-
тер (вещество, което дава възможност за ко-
муникация между невроните), който влияе ре-
шително върху състоянието на духа на всеки
човек.

От медицинска гледна точка, независимо
дали е алопатична или хомеопатична, депре-
сията е сериозен проблем. Въпреки че гово-
рим за „зимна тъга” съществува консенсусно
мнение, че това заболяване не се поддава на
лечение с обикновено потупване по рамото
или с класическото „не се предавай, ти можеш”.
Депресията, трябва да подчертаем, е състоя-
ние, което не може да се контролира с воля и
се нуждае от професионална помощ.

ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПОЗИЦИИ

Най-общо казано, конвенционалната или
алопатична медицина смята, че депресията,
подобно на много други психични болести,
води началото си от дисфункцията на невро-

трансмитерите. Ето защо специалистите  из-
ползват в терапевтичния си арсенал медика-
менти, които регулират нивата на тези ве-
щества. Те считат, че по този начин ще норма-
лизират поведението на индивида в депресия.

И обратно,  хомеопатията твърди, че психич-
ният дисбаланс е продукт на задълбочена и
всеобхватна дисхармония в тялото, не само в
психиката на човека. По този начин, депре-
сията ще бъде симптом на  проблем, който е
свързан с духа, ума и тялото. Всичко  се дължи,
според тази терапевтична медицинска сис-
тема, на псората, което не е нищо друго, освен
„фабричен дефект”, с който се раждаме.

Така твърди и  д-р Едуардо Имвентарса, про-
фесор във фондацията Център по Ханеманова
хомеопатия, Аржентина,  който обяснява, че
псората също може да бъде определена като
конкретен и уникален начин да страдаме,
чувстваме и изразяваме нашите болки.

Специалистът предупреждава, че лекарят-
хомеопат не трябва да се задоволява само с
поставяне на диагноза, а да вникне в дълбо-
чина и да попита (вероятно) депресирания па-
циент дали обича самотата или предпочита
компания, ако е възможно; дали може или не
може да плаче; да разбере каква е неговата  ре-
акция при проява  на утешение или състрада-
ние от страна на други хора, като същевре-
менно не пренебрегва значението, което имат
за страдащия музиката, неговата работа и за-
ниманията, които запълват ежедневието му.

Разбира се, анализът трябва да включва поз-
наване на миналото на пациента, как е прека-
рал детството и младостта си, неговите храни-
телни навици, сексуалността  му и всички
онези аспекти, за които се смята, че са свър-
зани със страданието му.
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НЯКОЛКО КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ

Както е известно, хомеопатията обръща гръб
на стандартното лечение, т.е. не предлага ед-
наква терапия  за всички пациенти. Това важи и
за сезонната депресия. Д-р Имвентарса пред-
лага няколко примера от своята практика.

Първият цитиран случай е на „41-годишна
жена, която през декемврийския празничен
период става изключително тъжна, което на-
вежда към диагнозата за сезонна депресия. Въ-
преки това, пациентката  признава, че се е
чувствала подтисната в течение на повече от
пет години след смъртта на баща си, с който не
поддържала близки отношения.”

Вината и угризенията, че не е прекарвала по-
вече време с баща си „се появява в определено
време, особено по Коледа, тъй-като бащата
бил лидерът на семейството, човекът, натова-
рен със задачата да разреже пуйката, да про-
изнесе молитвата в този специален ден”.

Специалистът обяснява, че въпреки тъгата
си, пациентката не може да плаче, нито понася
съчувствието на околните. „Когато пациентката
каза, че обича солена храна, знаех, че трябва
да ù предпиша Natrum muriaticum (вещество,
получено чрез енергизиране на морска сол),
което ù помогна да облекчи своята  псора и
впоследствие  да  преодолее депресията си”.

Следващият случай е на самотен мъж, на 47
години, който често се чувства депресиран, а
депресията му се влошава, когато слънчевата
светлина става оскъдна. Затова и  коледните
празници му изглеждат неприятни.

Пациентът  признава, че е преживял много
любовни провали, в някои случаи защото не е
бил в състояние да отговори на очакванията на
ответната страна, друг път защото не са му от-
върнали със същото. Той си спомня с ностал-
гия детството и своите любовни преживява-
ния, много от които са се случили през най-ху-
бавия зимен сезон.

„Този човек признава, че изпитва чувство на
слабост и че е чувствителен към насилие;

чувства горещина в краката и изпитва потреб-
ност да ги открие, за да почувства облекчение.”
Поради това д-р Имвентарса му предписва
Phosphoric acid, медикамент, който е идеален
за общо апатичен, безразличен индивид, който
изпитва голяма болка, бавен е и има реещ се в
далечината поглед. Резултатът е отличен.

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

Д-р Ема дел Кармен Maсиас  Кортес, лекар в
Хомеопатичната консултация на Главната бол-
ница на Мексико, Федерален окръг, провежда
интересно изследване с участие на 28 души (27
от които са жени), страдащи от класическите
симптоми на депресия, за да се оцени ефек-
тивността на хомеопатията при лечението на
това състояние.

Проучването, проведено между 2004 и 2005
г., установява, че хомеопатията е ефективна за
лечение на пациенти с очевидни симптоми на
депресия. Цифрите са впечатляващи: 63% са с
подобрение, 30% с частично подобрение и 7%
не показват прогрес. Най-често предписва-
ните, според индивидуалността на всеки паци-
ент, медикаменти са са  Natrum muriaticum
(82%) и Sepia officinalis (10.7%), следвани от
Pulsatilla nigricans и Nux vomica. В края на ле-
чението, най-предписван е Lycopodium clava-
tum (42.8%).

Д-р Mасиас Кортес пояснява, че повечето от
симптомите на изследваните пациенти са били
преодолени. Говорихме за тъжно настроение,
нарушения на съня и умора, фактори, които
пряко засягат продуктивността и качеството на
живот на индивида.

Специалистът заключава в доклада си: „Ле-
карят хомеопат, като професионалист, който е
в контакт с пациентите в първичната медицин-
ска помощ, предоставя ефикасна алтернатива
за лечение на пациенти с депресия. Тези паци-
енти имат  предимството да получат пълна и
обстойна терапия.”

По материали от: http://www.saludymedicinas.com


