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Традицията беше спазена – както и преди две години в Лос Анжелис, така
и сега, любезните домакини от ЦОРХ-САЩ  бяха организирали перфектно
поредната конференция на флагмана на клиничната хомеопатия – Центъра
за Обучение и Развитие на Хомеопатията (ЦОРХ).

Край езерото Мичиган, в един от най-красивите и знакови градове на Се-
верна Америка – Чикаго, си дадоха среща повече от 180 лекари хомеопати
от цял свят, обединени от общата тема на конференцията „Възможностите
на клиничната хомеопатия“. В сърцето на града, в уютния и функционален
хотел  Майл Норд, в продължение на три дни бяха представени и дискути-
рани възможностите на клиничната хомеопатия при различни и много-
странни патологии. 

Конференцията бе открита от
президента на ЦОРХ-САЩ – д-р
Роналд Бойер. В организирания
сателитен работен семинар по
онкология бе демонстрирана, в
практически аспект, ефикас-
ността на хомеопатията от д-р
Жан Клод Карп и д-р Кристел
Шарве, Франция. Последвалите
дебати по темата спомогнаха за
постигане на консенсус по отно-
шение на мястото и използва-
нето на хомеопатичния терапев-
тичен метод при лечението на

тези значими, както в индивидуален, така и в социален план, заболявания. 
Следващите два дни в пленарна

зала бяха изнесени интересни пре-
зентации от водещи лектори и лекари
хомеопати в света като: д-р Питър
Фишер, Лондонска Кралска болница
по интегративна медицина; д-р  Джон
Голдън и д-р Лари Башкинд, САЩ; д-р
Ги Вилано, д-р Даниел Бертие, д-р Ан-
тоан Демонсо и д-р Ив Левек, Франция
и други.  Д-р Иван Несторов, България
с презентацията си „Терапевтична

ДО ЧИКАГО И НАПРЕД…
Петата международна конференция на ЦОРХ се състоя

в Чикаго, САЩ от 24 до 26 юни 2016 г.

Д-р Роналд Бойер, президент на ЦОРХ-САЩ, открива
Петата международна конференция на ЦОРХ

Д-р Иван Несторов и Д-р Роналд Бойер – прези-
дент на ЦОРХ–САЩ



5. Kalium iodatum 
Калиев йодид

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

• Дразнещи, парещи секрети
• Едематозна инфилтрация на съединителната

тъкан

ТАРГЕТНИ ОРГАНИ И КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

ЛИГАВИЦИ НА УШИ, НОС И ГЪРЛО
Остри ринити, алергични ринити и синузити с

парещи, воднисти или слузести секрети и усещане
за констрикция в основата на носа. При тази УНГ
симптоматика пациентът се подобрява на топло,
докато по общо правило Kalium iodatum се вло-
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„КАЛИИ“ (калиеви съединения)
КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ И ОСОБЕНОСТИ

Д-р Маривон Надо-Лешнер 
Тулуза, Франция                              

Продължение от брой 38

ефективност на Антимониум арсеникозум при ле-
чение на остър бронхо-обструктивен синдром в
детската възраст“ показа, че в хомеопатията няма
малки и големи страни. 

Представените презентации бяха подобаващо
оценени от участниците във форума и предизви-
каха ползотворни дебати не само в пленарната
зала, но и в кулоарите на чаша кафе.

Несъмнено целта на конференцията, а именно,
чрез демонстриране на терапевтичните възмож-
ности на хомеопатията да се покажат надеждните
и достоверни клинични пътища за прилагане  на
хомеопатичната доктрина в ежедневната практика,
както на тесния специалист, така и на общо прак-
тикуващия лекар, бе постигната. На раздяла,
всички участници във форума се обединиха под
девиза „ Хомеопатията – неотменна част на интег-
ративната медицина“ и решиха  следващата кон-

ференция на ЦОРХ да бъде проведена под това
мото в Барселона през месец октомври 2017 г.

Довиждане Чикаго!  Здравей Барселона!

Изглед от Чикаго
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шава от топлина.

КОНЮНКТИВАЛНА ЛИГАВИЦА
Конюнктивит с тежко очно възпаление и силно

дразнещо сълзене, парене на очите и подпухване.

ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА
Йодният радикал  навежда към  показание за ле-

чение на гуша с тенденция към хипертиреоиди-
зъм.

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ
Артралгии с влошаване през нощта и потреб-

ност от движение (подобно на Phytolacca), зася-
гащи  врата, гърба, коленете и ходилата на краката
с инвалидизиращи болки и дълбоки бодежи. 

ОСОБЕН ИНТЕРЕС: 
ХРОНИЧЕН РЕВМАТОИДЕН ПОЛИАРТРИТ

За Kalium iodatum трябва да мислим, когато въз-
палението, отокът или синовиалните изливи се
повлияват бавно въпреки прескрипцията на Apis
mellifica, Bryonia и Sulfur iodatum. 

Той може да бъде показан също при поява на си-
новиални кисти, които засягат главно китката,
предизвикват спонтанна болка и тази болка се под-
обрява при движение.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛВ)

n Sticta pulmonaria: синовиални кисти, които за-
сягат преференциално задколенните ямки с
болка, която се влошава от движение, през
нощта и промени в температурата.

n Calcarea fluorica: хроничен синовит с крепита-
ция в ставите, синовиални кисти, образуване на
фиброзна съединителна тъкан, ставни деформа-
ции. 

6. Kalium muriaticum
Калиев хлорид

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

• Образуване на фибринозни ексудати и бели,
гъсти, вискозни секрети, които се отделят трудно
на ниво лигавици, серози и кожа.

ТАРГЕТНИ ОРГАНИ И КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

ЛИГАВИЦИ НА УШИ, НОС И ГЪРЛО
1) Серозни отити в резултат на ексудативна об-

турация на Евстахиевата тръба, с матово тъпанче,
автофония (чуване на собствения глас)  и хипоаку-
зия (намален слух), които се подобряват слабо или
не се подобряват при преглъщане. 

2) Ринити със слузести, гъсти и необилни сек-

рети, слабо дразнещи; загуба на обонянието, ката-
рална кашлица и усещане за запушени уши и пра-
щене. 

3) Криптичен тонзилит (ЛВ: Calcarea iodatа) с ка-
зеозна материя и отделяне на малки сивкави об-
разувания с вид на извара, с лош вкус в устата и не-
приятен мирис (ЛВ: Solidago – подобни назофа-
рингеални възпаления – Hydrastis – последващи
жълтеникави, вискозни секрети)

ЛИГАВИЦИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Афти, покрити от фалшиви сивкави корички,

придружени от вискозна слюнка (ЛВ: Mercurius
cyanatus,  показан когато афтата е по-дълбока).

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ
Подостри възпаления на серозите със слаби из-

ливи.

КОЖА
Везикулозни обриви с гъста, белезникава теч-

ност и възможна десквамация (люспене) под фор-
мата на трици.

ОСОБЕН ИНТЕРЕС:
ПРИ НЯКОИ ДИСХИДРОЗИ

Трябва да разграничаваме  Kalium muriaticum от
други медикаменти  за везикулозни обриви с друго
съдържание. 

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛВ)

n Rhus venenata или Rhus vernix: за малки вези-
кули, които съдържат светла, прозрачна течност
и които често се срещат при дисхидрози, нами-
ращи се между пръстите. 

n Mezereum: за везикули, също с малък размер, но
изпълнени с мътно, жълтеникаво съдържание,
подобно на гной, които покафеняват и често са
локализирани на ниво длани, ходила или краи-
щата на краката. 

7. Kalium phosphoricum
Дикалиев фосфат

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

• Астения
• Хиперчувствителност
• Свръхчувствителност към звук и докосване

ТАРГЕТНИ ОРГАНИ И КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

НЕРВНА СИСТЕМА
Физическа и умствена преумора с главоболия,

локализирани във врата, тила и около очите, усе-
щане за празнота в епигастриума, която се подоб-
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рява при хранене (ЛВ: Ignatia и нейните парадок-
сални прояви, Anacardium orientalе - като основна
модалност). Субектът има объркани впечатления и
нарушения на паметта. Спи лошо, често изпитва
нощни страхове и има свръхчувствителност при
„докосване на кожата“.

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ
Невромускулни нарушения от типа на парези.

КРЪВ
Склонност към анемични синдроми (ЛВ: China e

много добър съпътстващ медикамент; Ferrum
metal също е показан при хипохромна анемия.)

ОСОБЕН ИНТЕРЕС: 
ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ПАМЕТТА

Kalium phosphoricum е част от групата медика-
менти, показани за лечения на „възстановими“сму-
щения в паметта, наред с изброените по-долу: 

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛВ)

n Anacardium orientale: нарушения на паметта,
главоболия, нерешителност.

n Kalium bromatum: влошена памет, тенденция
към дислексия, разсеяност, индиферентност.

n Selenium: астения и нарушения на паметта от
прекалено много работа и лишаване от сън: „за-
бравя през деня, но през нощта сънува онова,
което не е могъл да свърши през деня“.

n Phosphoricum acidum: разстройства на паметта,
които настъпват в контекста на изтощение и не-
пригодност към интелектуален труд, с тенден-
ция към реактивна (ситуационна) депресия. 

ЗАБЕЛЕЖКА

Хомеопатията помага при лечение на болестта
на Алцхаймер, но Kalium phosphoricum и цитира-
ните по-горе медикаменти не са достатъчни. 

При подобно клинично показание по-целесъоб-
ръзно е да се прибегне към медикаменти, близки
до клиничната картина на това тежко органично
заболяване, чиято полярност на действие върху
централната нервна система е доказана с данни от
токсикологични изследвания.

Става дума за:

n Alumina: бавно мислене и действие, което кон-
трастира със състояние на забързаност, нере-
шителност, дезориентация и ментално обър-
кване със забравяне на думи; объркан ум, главно
при събуждане. 

n Baryta carbonica: медикамент за сенилна скле-
роза, детинско поведение, нерешителност,
грешно и объркано поведение, загуба на памет

за скорошни и настоящи събития, за собствени
имена, забравяне на думи или букви при писане.

n Plumbum metal: забавяне на възприятията,
трудно разбиране, невъзможност да си спомни
думи при изразяване. 

Тези медикаменти трябва да се прилагат в раз-
реждане 15 СН или 30 СН за забавяне на разви-
тието на заболяването и да се редуват освен, ако
не се даде предпочитание на някой от тях поради
по-закономерно подобие на действието:

• Запек, кожна сухота, синдром на Гужерон-Сьог-
рен –  Alumina.

• Хипертония вследствие на атеросклероза –
Baryta carbonica.

• Запек, полиневрит, прогресивна мускулна атро-
фия, тенденция към артериит и симптоми на
бъбречна недостатъчност – Plumbum metal.

8. Kalium sulfuricum
Дикалиев сулфат

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

• Жълтеникави лекодразнещи и причиняващи
сърбеж секрети

• Люспести обриви с влажна основа

ТАРГЕТНИ ОРГАНИ И КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

ЛИГАВИЦИ НА УШИ, НОС, ГЪРЛО И БЕЛИ ДРОБОВЕ
Много често Kalium sulfuricum бива наричан

„минерална Pulsatilla”. Характерни за него са след-
ните модалности: влошаване в топла стая и подоб-
ряване на свеж въздух.

1) ринофарингити с вискозна ринорея, подобна
на яйчен белтък. (ЛВ също с Natrum muriaticum),
жълтеникава, придружена от аносмия (загуба на
обонянието), а понякога и от агеузия (загуба на
вкус), подобно на Pulsatilla. Трябва да се отбележи,
че Kalium sulfuricum няма характерната за Pul-
satilla полярност на действие  към ухото.

2)продължителни катарални бронхити с каш-
лица и отделяне на обилна слуз, и трудно отхрач-
ване, като пациентът проявява склонност към пог-
лъщате на храчките.

КОЖА
Люспести обриви като при лющенето се открива

влажна и лепкава повърхност.

ОСОБЕН ИНТЕРЕС

При някои сълзящи екземи. В този случай Kalium
sulfuricum трябва да се разграничи главно от два
медикамента:



ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛВ)

n Graphites: изтичане на жълта, вискозна, подобна
на мед течност, която при изсъхване образува
златисто жълти или жълто кафяви корички.

n Natrum sulfuricum: истинска десквамация на
фини и широки белезникави или жълтеникави
корички. Това придава напукан външен вид на
епидермиса и поява на лежащ отдолу тегумент,
който е червен, крехък, блестящ и привидно вла-
жен на вид.

И следва...

9. Causticum

Не става дума за истински Kalium, а за начина на
приготвяне на Causticum, който позволява същия
да бъде отнесен към голямото семейство на ка-
лиевите съединения, а именно: „получен чрез дес-
тилация на смес от прясно изгасена вар и калиев
бисулфат“.

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

• пареза, парализа
• обща слабост
• усещане за парене, жива рана
• скованост в ставите и ретракция на сухожилията

ТАРГЕТНИ ОРГАНИ И КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

НЕРВНА СИСТЕМА
Забележка: Необходимо е ранно лечение и с ви-

соки разреждания.
1) дисфонии;
2) парези, лицеви и периферни  парализи;
3) птоза на клепачите при херпес зостер;
4) дизестезии (парещи болки, придружени от из-

тръпване);
6) пареза на сфинктера или  пикочния мехур (ин-

континенция или задържане).

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ
Ретракция на сухожилията, мускулни контрак-

тури, скованост.
1) артралгии с болки при коксартроза;
2) болест на Дюпюитрен и синдром на карпал-

ния канал;
3) тендинити;
4) „писателски крампи“ (мускулни спазми).

КОЖА
1) Сенилен прурит, придружен от усещане за па-

рене;

2) сълзяща екзема, главно по сгъвките и ретро-
аурикуларно (след неуспех на Graphites);

3) брадавици под ноктите, по краищата на носа,
устните;

4) вициозни цикатрикси вследствие на изгаряне
или рани с ретрахиране на кожата, фина, чуплива,
нездрава кожа с усещане за драскотини. 

ЛИГАВИЦИ
1) УНГ: прегракване с усещане за силна болезне-

ност в ларинкса и влошаване сутрин; суха ларинго-
трахеална кашлица, която се подобрява при прием
на глътка студена вода.

2) Уро-генитален тракт:  цисталгии и изтичане на
урина след меатотомия или сондиране: Causticum
допълва действието на Staphysagria. 

ПСИХИКА
Впечатлителен индивид, силно съпричастен към

страданията на другите, плачлив, силно зависим от
емоционална връзка, страхлив (най-вече от тъм-
нина), който на старини става отмъстителен и свад-
лив, тревожи се от някаква неизбежна заплаха и е
с намалени интелектуални способности. 

ОСОБЕН ИНТЕРЕС

При цикатризацията на оперативната рана от
рак на гърдата със или без лимфни възли.

При пост-оперативното проследяване на паци-
ент с рак на гърдата е много важно да се следи за
правилната цикатризация, с оглед избягването на:
• персистираща болка: интерес към Staphysagria;
• образуване на келоиди: интерес към Graphites;
• образуване на червен, сърбящ, втвърден хи-

пертрофичен белег: интерес към Fluoricum
acidum наред с Causticum.

• образуване на атрофичен белег с дълбоко при-
лепнала повърхност: интерес към Thiosi-
naminum;

• образуване на фиброзна „връв“под мишницата:
интерес към Calcarea fluorica и Thiosinaminum,
наред с Causticum.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият труд, посветен на клиничните пока-
зания на различните „Калии“ (Калиеви съедине-
ния), доказва не само богатството (ако въобще е
необходимо това) на хомеопатичната материя ме-
дика, но и необходимостта от задълбочено проуч-
ване на нашите медикаменти чрез сравняването
и/или диференциацията им  с оглед оптимизиране
на хомеопатичните прескрипции. 

Източник: La Revue du CEDH, numéro 34
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При стомашно-чревни проблеми 
Изберете подходящото за вас  
лекарство спрямо симптомите ви: 

  Окубака   D6 

При храносмилателни смущения след консумация на развалена 
храна, непознати храни или непоносимост към хранителни ве-
щества. Болният се оплаква от киселини, гадене, повръщане, 
диария или запек, метеоризъм. Лекарството може да се взема 
и профилактично преди предстоящи пътувания.  

Арсеникум албум  D12
Подходящ при остри гастро-ентерити (при вирусни инфек-
ции), с парене в стомаха, остри болки; киселини; обилно повръ-
щане с крайно изтощение; водниста диария. Ефективно сред-
ство за лечение на хранителни интоксикации след консумация 
на развалено месо, колбаси или морски дарове. 

Дозировка на Арсеникум албум D12: 
При остри състояния на 2 часа по 10 глобули, 

до 6 пъти дневно.

При подобрение приемите се разреждат постепенно до 3 
пъти по 10 глобули. 

При хронични състояния 2-3 пъти по 10 глобули.

Дозировка на Окубака D6: 
От 2 до 4 пъти/ден по 10 глобули.

При травми,  
натъртване, синини 
     Арника монтана   D6

Хомеопатично лекарство №1 за всякакъв вид 
травми, наранявания, кървене от малки рани, разтежение и 
болки в мускулите при контузии, за по-бързо зарастване на 
рани. 

Чудесен помощник за родителите на активни деца, които чес-
то се сдобиват с болезнени натъртвания, синини и цицини. 
Дайте Арника D6 възможно най-скоро след инцидента, начес-
то през 15-30 мин., заедно със студен компрес на травмира-
ното място и другите нужни мерки за първа помощ. Така ще 
предотвратите появата на отоци и ще редуцирате посиня-
ването. Има и обезболяващо действие. 

Дозировка на Арника монтана D6: 
При остри симптоми на всеки 30-60 мин. по 10 глобули, 

до 6 пъти дневно

При хронични състояния 2-3 пъти по 10 глобули.

При ужилване от насекомо  
Апис мелифика  D30

Хомеопатично средство за първа помощ при 
ужилвания, ухапвания от насекоми и алергични 
реакции. Правилно използвано, лекарството намалява болка-
та, отока, обрива и ускорява излекуването. Препоръчва се при: 

 – Ужилване от пчела, оса, стършел, комари и др. насеко-
ми — с розов, оточен обрив.

 – Слънчево изгаряне с розова, пареща кожа и подпухна-
лост. 

 – Слънчева алергия с розов, оточен обрив, като състоя-
нието се подобрява при налагане на студени компреси.

Дозировка на Апис мелифика D30: 
При остри симптоми на всеки 30 мин. по 10 глобули,  

до 6 пъти дневно.

При подобрение – разреждане на 2 ч. по 10 глобули до пълно 
отзвучаване на симптомите. 

При хронични симптоми 2-3 пъти по 10 глобули.

ВАЖНО! При хора, алергични към ухапвания от насекоми, прило-
жението на Aпис мелифика D30 не отменя нуждата от спешна 
лекарска консултация! 

При висока температура,  
грип, главоболие  

Беладона  D6
Извоювала си е популярност, благодарение на ефективното си 
действие при внезапно начало на грип с висока температура 
(до 39-40° C), която обаче постоянно се променя (спада леко, 
покачва се и т.н.). Кожата на лицето е ярко зачервена, излъчва 
силна топлина и е изпотена. В контраст с главата, ръцете и 
краката са студени. Болният е отпуснат, сънлив, но не може 
да заспи. Очите му блестят, зениците са разширени, светли-
ната го дразни. 

Беладона се препоръчва също при главоболие с остро начало, 
като болката е мъчителна и пулсираща, лицето отново е за-
червено. Болният се подобрява, когато си почива на легло в за-
тъмнено помещение или постави студен компрес на главата 
си.

Този медикамент може да се използва и при слънчево изгаряне, 
но с аленочервена кожа. 

Дозировка на Беладона D6: 
При остри състояния на всеки 30-60 мин. по 10 глобули, 

до 6 пъти дневно

При подобрение 3-4 пъти по 10 глобули.

Хомеопатична аптечка за път
с монопрепаратите на 
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Д-Р КОНСТАНТИН ХЕРИНГ M.D.
(1800-1880)

Д-р Херинг уместно бива наричан „баща на хомео-
патията” в Америка. Историята на неговата реализация
в областта на хомеопатията е много интересна. Инте-
ресът на д-р Херинг към медицината е голям и на 17-го-
дишна възраст постъпва в университета в Лайпциг, къ-
дето скоро става любим ученик на известния хирург 
д-р Хенрих Роби.

По това време  Ханеман е трън в очите на стожерите
на ортодоксалната медицина, защото неговият Органон
е истинско предизвикателство за съществуващата ме-
дицинска система. Д-р Роби е един от критиците на Ха-
неман, и подобно на други лекари осмива хомеопа-
тията и Ханеман в частност.

През 1821 г., когато  кампанията срещу Ханеман е в
разгара си, К. Баумгартнър, основател на на известна
издателска къща в Лайпциг, решава да финансира
книга  срещу хомеопатията, която да сложи край на този
медицински метод. Естествено за целта е необходимо
авторът да бъде известен авторитет в медицината. За-
това издателят се обръща към д-р Роби, който обаче от-
казва поради липса на време и  препоръчва младия си
помощник Херинг. Херинг се заема със задачата и през
зимата на 1822 г. книгата е почти  завършена.

Но като преглежда произведенията на Ханеман, за да
извади подходящи цитати, в предговора на третия том
на „Материя медика пура” той се натъква  на известната
„Забележка за моите рецензенти“, която гласи: „Док-
трината апелира не само главно, но и единствено за
присъдата на опита. Нейното мото  е:  ‘повтаряйте
експериментите‘!  Тя настоява да ги повтаряме вни-
мателно и точно и тогава ще открием, че учението
се потвърждава на всяка крачка. Тя прави това, което
нито едно медицинско учение, нито една физична сис-
тема, нито така наречените терапии някога са пра-
вили или могат да направят, тя  настоява да бъде съ-
дена единствено по резултата.”

Херинг решава да приеме предизвикателството.
Първата  му стъпка е да повтори експеримента с хинина
(Cinchona). Резултатът е такъв, какъвто е предсказал Ха-
неман. Херинг започва да вижда истината в хомеопа-
тията. По-нататъшното проучване на хомеопатичната
„Материя медика” го убеждава в правилността на за-
ключенията на Ханеман. По този начин книгата срещу
хомеопатията никога не вижда бял свят.

През зимата на 1824 г., докато прави дисекция на
труп, Херинг си порязва десния показалец. Раната
бързо гангренясва. В онези времена подобни рани
често били фатални. Рутинните ортодоксални медика-

менти нямали ефект. За щастие на Херинг и на хомео-
патията, ученик на Ханеман на име Къмър го убеждава
да предприеме  хомеопатично лечение и му дава  Arse-
nicum album. След няколко дози той се почувствал по-
добре и гангрената напълно оздравяла. Херинг е изне-
надан и интересът му към хомеопатията не знае гра-
ници. Той се свързва с Ханеман, за да продължи обуче-
нието си.

Херинг получава степента магистър по медицина  от
Университета на Вюрцбург с най-високо отличие. Те-
мата на дисертацията му е „De Medicine Future” (Меди-
цината на бъдещето). 

През януари 1833 г. Херинг пристига във Филадел-
фия. Създава Хомеопатична школа в Алънтаун (Allen-
town Academy), Пенсилвания. Става член на Академията
за естествени науки и предоставя на нейно разполо-
жение големите си и ценни зоологически колекции,
включително оригиналната Lachesis Mutus от Южна
Америка – змията, с чиято отрова е направил първите
доказвания на Lachesis.

Херинг пише множество статии, монографии и книги.
Той е главен редактор на „Североамерикански  хомео-
патична вестник”,  на вестник „Хомеопатични новини”,
на  „Американски журнал по хомеопатична Материя ме-
дика”,  на вестника  на Академията Алънтаун. Автор е на
книгите „Домашен лекар”, и  на монументалния труд „Ръ-
ководни симптоми“, издаден в 10 тома.

В сферата на лекарствените патогенези, обаче, Хе-
ринг блести  в най-добрата си светлина. Както отбеляз-
ват Наш и други автори, дори Херинг да не беше на-
правил нищо друго за медицината, освен патогенезата
на Lachesis, светът щеше да му е задължен и благода-
рен завинаги и това щеше да е достатъчно да бъде обез-
смъртен.

Д-р Херинг ни предоставя патогенезите на 72 меди-
камента, от които  най-значими са следните: Cantharis,
Colchicum, Iodum, Mezereum, Sabadilla, Sabina, Psori-
num, Nux moschata, Lachesis, Crotalus, Apis, Hydropho-
binum, Phytolacca, Platina, Glonoin, Gelsemium, Kalmia,
Ferrum metallicum, Fluoric acid и Phosphoric acid.

Той формулира  „Закона за посоката на лечение” по-
пулярен като Закон на Херинг. Той описва как „Лече-
нието протича от центъра към периферията, от
главата към крайниците и в обратен ред на появата
на симптомите.” Херинг не само  продължава делото
на своя учител Ханеман, но  до последния дъх на жи-
вота си работи и брани достиженията на хомеопа-
тията.




