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Скъпи читатели, приятели,
колеги и посетители на сайта www.homeopath.bg,

Екипът на „Хомеопатичен компас“ пожелава на вас и вашите любими хора
щастлива Коледа и благодатна 2017 година, изпълнена с успехи, радост, мир и
любов! 

Коледа е празник, който ние, християните отбелязваме с особена тържестве-
ност. Каквито и да сме – православни, католици, лютерани и т.н., в която и да е
част на Европа и света да живеем,  за всички нас той е дъх на домашно огнище,
топлина, магия, чудо. По това време на годината, повече от всякога, душите ни
се изпълват с  доброта и толерантност, а необходимостта да живеем в мир и
разбирателство се усеща  по-осезателно. 

Предлагаме на вашето внимание една статия на колегата от  Испания д-р Ги-
йермо Басаури. Тя е още едно потвърждение за близостта на  християнските тра-
диции, културите и светоусещането, на нас, народите от обединена Европа. Съ-
щевременно се надяваме, че хомеопатичните съвети на д-р Басаури ще  ви бъдат
полезни по време на предстоящите коледни празници! 

КОЛЕДНИ ТОПЧИЦИ:
ХОМЕОПАТИЧНА  АПТЕКА  ЗА  ПРАЗНИЦИТЕ

Д-р Гийермо Басаури, Испания

Миналата година по това време ви разказах подобна история, но какво да правя
като обичам, обожавам Коледа. Харесвам улиците, окичени с коледна украса, иск-
рите в очите на децата, семейните събирания и разбира се подаръците. Обичам да
правя и да получавам подаръци. Дори обичам коледните песни. Направо ще си
призная, обичам това време на годината! Радвам се даже на рекламите на Дър-
жавната лотария! Всичко ми изглежда прекрасно!

Спомням си Коледа като дете в Андра Мари, квартал 
на Гетско (град в Страната на баските, 
Северна Испания, Б. ред.).



Хомеопатичната терапия може в редица случаи
да подобри поведението на възрастни хора, наста-
нени в институции.  И ако с напредването на въз-
растта броят на заболяванията нараства, то това е
особено валидно за нервно-психичните заболява-
ния.  85 % от възрастните индивиди, настанени в  до-
мове за стари хора, приюти или хосписи страдат от
неврологични и психиатрични заболявания, като
техният процент достига 97 % в домовете за дъл-
госрочно пребиваване (Проучване на Дирекцията

по научни изследвания, проучвания, оценка и ста-
тистика на здравното и социалното министерства
на Франция – DREES, 2003).

Сред тези нарушения присъстват три патологии:
депресивни състояния, деменция и нарушения в
поведението. Депресивните състояния засягат
една трета от лицата, настанени в институции.

Този  резултат  свидетелства както за преобла-
даването на тази патология, така и за по-доброто
ú проследяване в институциите, тъй-като по прин-

В навечерието на Бъдни вечер всички деца, малки и го-
леми, обикаляхме квартала и пеехме коледни песни.
Хората излизаха навън, за да ни посрещнат, даваха ни
сладки и по някоя пара. И почти винаги имаше целувка
и поздрави до родителите. Казвам ви – всички се поз-
навахме.

Най-вълнуващото беше, когато приближавахме до
къщата на някой чичо или дядо и баба, където знаехме,
че ни чакат, за да ни видят и чуят как пеем заедно 
с нашите приятели, които бяха деца на техните деца. 

Когато обиколката свършеше, всички, заедно със се-
мействата ни, се събирахме в църквата за коледната ли-
тургия, а след това щастливи си пожелавахме „Весела
Коледа!“ и тръгвахме към къщи за да празнуваме Бъдни
вечер. За мен бяха прекрасни дни!

Спомням си коледната украса, красивите коледни
топки в цялата къща, коледното дърво, сцената с раж-
дането на Исус. 

Признавам, че с годините по отношение на колед-
ната украса съм станал малко мързелив. Слагам тук там
по нещичко вкъщи и това е. От много години насам,
обаче, това което никога не липсва са едни малки, бели
топченца. Nux vomica 5 CH за тези, които обичат шам-

панско и Antimonium crudum 5 CH за любителите на
скарата. Задължително Arnica montana 15 CH там, къ-
дето има деца, които тичат и скачат, защото празникът
не минава без някоя по-голяма или по-малка цицина.
Ignatia 30 CH и Coffea cruda 30 CH преди лягане, за-
щото тази вечер ни спохожда дядо Коледа с чувала с
подаръци и от възбуда все има някой, който не може да
затвори очи. Ех, и току виж някой проронил и някоя
сълзичка. Natrum muriaticum 30 CH, защото на тази
дата в много къщи все има някой, който много обичаме,
но който е далече или вече липсва, а ние продължа-
ваме да го обичаме.

Искам да пожелая на всички от все сърце щастлива
Коледа. Моите родители ме научиха, че на Коледа праз-
нуваме промяна, преход към нещо ново и по-добро. Те
ми казваха, че с Коледа идва време на обич, време, в
което хората започват да се чувстват като братя, а не
като врагове. Време, когато ние хората си даваме
сметка, че много по-лесно се живее в мир отколкото
във война. И тази година, на тази Коледа, повече от вся-
кога имаме нужда от мир и трябва да изпълним света с
МИР! 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ!

Директор на изданието: д-р Иван Несторов
Главен редактор:  Мария Джамбова
Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, 
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, 
д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПРИ НЕРВНО-
ПСИХИЧНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ИНДИВИДИ

Д-р Антоан Демонсо, Франция
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цип тя е недостатъчно диагностицирана при въз-
растните хора. Дементните патологии (болестта на
Алцхаймер и сходните ú състояния) също засягат
около една трета от хората, живеещи в интитуции. 

Честотата на дементния синдром е различна в
различните институции за възрастни хора: в заве-
дения от типа на хосписи, засегнатите съставляват
56 %, срещу 35 % на тези в домове за възрастни и
13 % в жилищата за пенсионери. Нервно дегене-
ративните заболявания се увеличават чувстви-
телно с напредване на възрастта: 28 % във възрас-
товата група от 70 до 79 години, 34 % при тази от
80 до 89 години и 39 % над тази възраст.

И накрая да отбележим, че 28 % от хората, жи-
веещи в институции, са жертва на поведенчески
нарушения. Те се изразяват във възбуда, агресия,
викове, ехолалия, противопоставяне, нарушения
на съня. Поведенческите смущения често са асо-
циирани със значителна тревожност.

ВКЛЮЧВАНЕТО НА ПСИХОТРОПНИ МЕДИКА-
МЕНТИ В ТЕРАПИИТЕ  НА  ВЪЗРАСТНИ ХОРА ВОДИ
ДО ЗНАЧИТЕЛЕН РИСК ОТ РЯЗЪК СПАД НА КОГНИ-
ТИВНИТЕ ИМ СПОСОБНОСТИ.

Лечението с психотропни медикаменти често се
понася много зле. Невролептиците могат да дове-
дат до халюцинации, а бензодиазепините до го-
ляма сънливост. Тези медикаменти значително уве-
личават риска от рязък спад.

Хомеопатичната терапия има неоспоримо пред-
имство, което ще се постарая да покажа с кли-
нични примери от моята практика при обгрижване
на пациенти, настанени в институции.

Дозировката е еднозначна: високи разреждания
в 30 СН, един до три пъти дневно, като приемите се
разреждат в зависимост от подобрението.

1. Възрастни, неспокойни индивиди
ACONITUM NAPELLUS

• Възбуда, придружаваща значително безпо-
койство, което стига до тревожно разстрой-
ство.

• Болният страда от чести хипертонични кризи,
придружени от тахикардия.

• Видно е желанието му да бъде обгрижван.

AMBRA GRISEA

• Силно емоционален индивид, предмет на
чести неразположения, които биват отключ-
вани от емоционални причини.

• Безсъние след емоционална възбуда.
• След посещение на близки.

ARGENTUM NITRICUM

• Неспокоен и забързан, той винаги застава

пръв пред вратата на ресторанта или дадена
институция.

• Не може да чака и нетърпеливо звъни мно-
гократно, за да получи онова, което иска.

• Често страда от атаксичен синдром или нару-
шена координация на движенията (пиянска
походка), поради което постоянно пада.

ARSENICUM ALBUM

• Тревожен  и неспокоен индивид, който се раз-
хожда нощем, за да се успокои.

• Прекалено педантичен и загрижен за здравето
си.

COFFEA CRUDA

• Неспокоен и еуфоричен пациент.
• Говори, пее, непрекъснато се смее и има вид

на страдащ от силна церебрална възбуда.
• Не може да спи нощем, освен с приспива-

телни.

FLUORICUM ACIDUM

• Пациент, който е непрекъснато възбуден и има
склонност към образуване на язви по подбед-
риците.

HYOSCIAMUS

• Тревожен и непоследователен пациент.
• Със силна склонност към ексхибиционизъм и

изразени нощни кошмари.
• Бесен делириум, с говорене и агресия.
• Опитва се да избяга от леглото.
• Маниакален делириум: смях, възбуда, комич-

но поведение.
• Патологична ревност, агресия, подозрител-

ност [Lachesis].
• Страх от прием на какъвто и да е медикамент.
• Отказ от грижи, от храна.
• Страх от преследване.

IGNATIA

• Склонен към спазмофилни прояви.
• Емоционална хипер-чувствителност с чести

плачове, които лесно се отключват.

LACHESIS

• Логореичен, с натрапчиви идеи и патологично
ревнив.

• Мозъчна свръх активност вечер.
• Значителна клаустрофобия. Не може да спи

при затворена врата.
• Меланхоличен сутрин и възбуден вечер.

LILIUM TIGRUM

• Възрастен, много педантичен индивид.
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• Сексуални и религиозни обсесии.
• Спомням си случай с възрастен ерген,  отклю-

чил обсесивна сексуална реакция, след прием
на Ginko biloba в терапевтични дози, която
силно го притесняваше. Lilium успокои него-
вите реакции, позволи му да излезе от депре-
сивното състояние и му помогна да намери ус-
тойчиво равновесие.

MEDORRHINUM

• Хаотична и преждевременна възбуда.
• Значителна несръчност.
• Неспокойни долни крайници.
• Значителна загуба на памет.
• Спи по корем.

MERCURIUS SOLUBILIS

• Възбуда през нощта, придружена от
значителен тремор.

• Чести ангини.

NUX MOSCHATA

• Ятрогенно въздействие на психотропните
медикаменти.

• Непреодолима анормална сънливост при
стари хора с нарушена мозъчна циркулация.

• Липотимия и хистериподобни прояви.
• Диспепсия с флатуленция  и констипация с

трудно освобождаване.
• Сухо око.
Може да се предписва като последваща терапия

след лечение с психотропни медикаменти.

PHOSPHORUS

• Често пациентът е възрастен интелектуалец,
който изпитва изключително силна възбуда
привечер и по време на буря.

• Предшестващите заболявания са свързани с
остри възпалителни патологии: плеврит, пнев-
монии, пиелонефрит, хепатит.

• Възможно е да страда  от тахикардия.

STRAMONIUM

• Бесен делириум и халюцинации.
• Чувствителен към невролептици.
• Страх от тъмното. Успокоява се при запалване

на лампите в стаята.
• Ненормални физически движения. Силни ти-

кове на лицето. Ларингеални спазми. 
• Задушаване.
• Несвързана логорея, смях, пеене, викове, ек-

залтация.
• Мъчи се да избяга, да се отбранява.
• Хипоестезия към болка.

TARANTULA HISPANA

• Постоянна физическа възбуда.
• Не се свърта на едно място. Успокоява се само

от музика. Намалена сетивност при контакт.

VALERIANA

• Ексесивно поведение, еуфорична възбуда или
гняв.

• Силни, спазмодични мускулни  болки.
• Болезнена невропатия.

2. Възрастни, лесно раздразними
и/или противопоставящи се индивиди

CHAMOMILLA

• Не понася и най-незначителна болка.
• Противопоставящ се и раздразним, най-вече

привечер.

NUX VOMICA

• Раздразним, гневен, постоянно се противо-
поставя. 

AURUM METALLICUM

• Раздразнителен, супер напрегнат и склонен
към сърдечни аритмии.

3. Спокойни, възрастни индивиди
CAUSTICUM

• Лица, които страдат от скованост в ставите и
инконтиненция.

• Депримирани, астенични и силно критични
към другите.

• Хиперчувствителност към болките на другите.
• Страх при здрач.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

• Тревожен и потиснат индивид.
• Трудно заспиване поради страх от утрешния

ден.
• Често бива асоцииран с Ignatia.
• Преднамерен (умишлен) тремор.

PULSATILLA

• Видимо спокойна, но хипер-афективна емо-
ционално нестабилна личност.

SEPIA

• Затворена личност, която не говори.
• Афишира липса на интерес, самота и безраз-

личие към предлаганите му дейности.
• Не понася утешение, нито молби.
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Клинични случаи

РОБЕР,  НА 88 ГОДИНИ
От три години страда от

болестта на Паркинсон.
Трудно понася медика-
мента L-Dopa, който при-
ема в намалени дози. Често
пада и движенията му са за-
бавени. Има проблеми със
съня поради трудно заспи-
ване. Има по-скоро спо-
коен характер и се опитва
да работи в градината.

Пръстите на ръцете му постоянно се движат.
Анамнезата е банална. Включва неизразена хи-

пертония, бъбречни колики и синдром на дразни-
мото черво. Изключително зиморничав и песи-
мист.

n Лечение
• Gelsemium 30 CH по 5 гранули сутрин: потис-

натост, тревожност.
• Kalium bromatum 30 CH по 5 гранули вечер:

непрекъснато движение на пръстите, инте-
лектуална тромавост.

• Lycopodium 15 CH: анамнеза – бъбречни ко-
лики и синдром на дразнимото черво.

• Psorinum 15 CH: медикамент при псоричен
модус на реакция. Зиморничав и песимист.  Да
се редува на всеки две седмици.

От 5 години е под наблюдение, състоянието му
се стабилизира и вече не пада.

МАРГЬОРИТ Е ШАРМАНТНА ДАМА 
НА 90 ГОДИНИ

Настанена е в дом за въз-
растни хора, където става
тревожна, говори непре-
станно и не може да спи.
Понякога е агресивна с
персонала.

n Лечение
• Coffea 30 CH по 5 гра-
нули вечер: говори непре-
къснато, прекомерна мен-

тална активност, безсъние.
• Nux vomica 30 CH по 5 гранули сутрин: агре-

сивност.
Състоянието ú бързо се подобрява и лечението

може да се разреди.

ФРАНСОА СТРАДА ОТ БОЛЕСТТА 
НА АЛЦХАЙМЕР

Той е на 80 години и
живее нощем. През деня
по-скоро е спокоен и пос-
лушен, дори когато поня-
кога се бунтува, привидно
без причина, и става раз-
дразнителен и опърничав.  

През нощта мести всички
мебели и ходи непре-
станно. Не понася някой да
подрежда нещата му в

стаята, която обитава.

n Лечение
• Сутрин Nux vomica 30 CH по 5 гранули: опър-

ничав, раздразнителен.
• Вечер Arsenicum album 30 CH по 5 гранули:

неспокоен нощем, успокоява се при ходене,
педантичен.

Състоянието му бързо се подобрява.

ЖЕРМЕН СТРАДА ОТ БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР
Тя е на 84 години и живее

в специализиран дом за въз-
растни хора. Изключително
неспокойна и логореична.
Не може да заспи и страда
от нощни кошмари. При-
емът на психотропни меди-
каменти се оказал катастро-
фален: мания за преслед-
ване, патологична ревност

по отношение на съпруга ú, който е починал преди
4 години, агресивност към персонала с обиди и
удари.

n Лечение
• Lachesis 30 CH по 5 гранули сутрин: логоре-

ична, патологична ревност, неспокойна.
Нарушения на съня.
• Stramonium 30 CH по 5 гранули вечер: нощни

кошмари, мания за преследване, агресия.
Подобрението ú е невероятно. Деменцията, не-

зависимо от причината, която я провокира, не
пречи пациентът да запази своята личност, чийто
особености понякога са акцентирани. Прецизният
анализ на психо-соматичните симптоми позволява
да се намерят подходящите хомеопатични меди-
каменти, чийто действие не може да се определи
като плацебо ефект, тъй-като  често пациентите са
напълно откъснати от реалността. n
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вече в аптечната мрежа и търговците на едро

ФЕБРИЛНИ 
СЪСТОЯНИЯ

ВЪЗПАЛЕНИЯ НА 
СЕРОЗИ – ОТОК, 

ЕКСУДАЦИЯ 

ВЪЗПАЛЕНИЯ 
НА ЛИГАВИЦИ С 

ИЗРАЗЕНА СУХОТА 

Хомеопатични монопрепарати на 
Немски хомеопатичен съюз

в D потенции

D 6 D 30 D 1000Бриония

www.dhu-globuli.bg
Alpen Pharma Group

ГРИП И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАСЯГАЩИ 
ЛИГАВИЦИ И СЕРОЗИ

ДОЗИРОВКА на Bryonia D6  D30

При ОСТРИ СИМПТОМИ

Bryonia D6 по 10 глобули на всеки 2-3 часа

Bryonia D30 по 10 глобули 2 пъти дневно

Доказано средство при:

Фебрилни състояния с постепенно 
повишаваща се температура, 
която после остава постоянно 
висока

Сухота на лигавиците с възпаление 
на подлежащите тъкани и усещане 
за силна жажда

Болезнена, суха, дразнеща и 
спастична кашлица (държи се за 
гърдите от болка)

Серозни възпаления с ексудация и 
локализирани пробождащи болки 

 Търсене на обездвижване!

Артрит с бледочервено подуване

Травми, скъсване или разтягане 
на сухожилията с болка от най-
малкото движение
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МОДЕРНАТА ПРОФЕСИЯ – ПСЕВДОУЧЕН
Д‐р Алберто Сакристан, Испания

Специалист по семейна медицина и медицина на общността 
Експерт по физическа активност и магистър по здравословно хранене

С появата на новите форми на комуникация и
новите технологии възникна една нова профе-
сия – тази на псевдоучения. Въпросната фигура
има съответни въжделения, ръководи се от
определени норми и има неустановен произход.
Тя се прикрива зад научен език, използва думи
като „няма доказателства“ и т.н. Подобни лич-
ности  се явяват  продължители или имитират в
някаква степен схоластичните възгледи на Св.
Тома Аквински.

Първото условие за дадена личност да бъде
псевдоучен, обаче, е да превъзхожда Св. Тома
Аквински. Въпреки че нещо е очевидно като
действие и може да се помирише, да се види, да
се чуе и да се пипне, псевдоученият повтаря до
втръсване „няма научни доказателства“. Това
първо условие е много важно, защото върху
него почива цялото му говорене и медиен
успех.

Неговите „звездни“ изрази ще бъдат повто-
рени толкова пъти, колкото е необходимо в „пра-
вилните“ медии, в социалните мрежи, в средст-
вата за масова комуникация – хартиени или
електронни.

Това първо условие се нарича научен реви-
зионизъм. Псевдоученият трябва да втълпи една
определена инфантилна мисъл „това не може да
бъде така, защото не може и защото на мен не
ми се иска да бъде другояче.”

По отношение на хомеопатията, когато чуе, че
„съществуват над 1500 позитивни фундамен-
тални научни изследвания и 6 мета анализи в
полза на хомеопатията” псевдоученият трябва да
отговори: „Да, но няма научни доказателства,
защото не може да има и защото на мен така
ми се иска.“ Друг пример би бил:  „Съществуват
проучвания на клетъчно ниво върху животни,
бебета и интубирани пациенти в кома с положи-
телни резултати по отношение на хомеопатията,

което доказва, че въздействието на хомеопатич-
ните медикаменти е нещо повече от плацебо.“ И
тук псевдоученият има отговор: „Да, така е, но
няма научни доказателства и става дума за
плацебо ефект, защото аз мисля/искам да е
така.“ Това е пример за изопачен научен нега-
тивизъм („защото аз мисля/ искам да е така“).

Второ условие.   Да се критикува, като се
тръгва от грешни теоретични концепции.

Поради това, че псевдоученият няма аргу-
менти, с които да опровергае „истината”, трябва
да намери друга отправна точка. Затова добър
псевдоучен е този, който тръгва от лесно опро-
вержими погрешни схващания за дискредити-
ране на истинския учен. Колкото по-абсурдна е
тази отправна точка, толкова по-добре.

Например: „Колкото по-високо е разреждането
на активната съставка на даден хомеопатичен
медикамент, толкова той въздейства по-ефи-
касно.” Аз не съм голям специалист по хомеопа-
тия, но нека някой ми цитира текст по хомеопа-
тия, в който се прави подобна категорична дек-
ларация. Въз основа на тази изопачена отправна
точка се правят абсурдни разсъждения и така
псевдоученият отговаря на първото условие
„няма доказателства”.

По този начин никой не може да обори научно-
ревизионистките му твърдения. Освен това, ко-
гато му дойде времето, въпросната личност,
може да се хвърли на земята, да започне да рита
и да повтаря на глас тази непросветена
мисъл: „Това не може да бъде, защото не  може и
защото аз искам така.”

Друга, подобно погрешна, отправна точка в хо-
меопатията е, че „дадена активна съставка
трябва да се разрежда, докато от нея не остане
нито една частица (известното число на Аво-
гадро) и едва тогава медикаментът ще стане ефи-
касен“. Всеизвестно е обаче, че практически по-



голямата част от хомеопатичните медикаменти,
които използваме, са в разреждания, в които съ-
ществуват частици от активната съставка. Тъй
като в този случай, псевдоученият няма  никакви
аргументи, трябва да търси и открива друг начин
да повтаря своята мантра,  да изповядва своята
псевдонаучна вяра и научен негативизъм.

Трето условие. Не е необходимо да имате ня-
какви познания по дадена материя.

Несъмнено тази изходна точка има своята ло-
гика. Ако човек придобие знания по хомеопатия,
тогава едва ли ще може да отговаря на предиш-
ните две условия. Придобитите знания ще бло-
кират усуканите му психични процеси, които по-
раждат научния му негативизъм.

Точно обратното – невроните му ще започват
да работят правилно и ще се появят някои опа-
сения, които не са съществували преди. Това ав-
томатично ще го изключи от т. н. „групи за под-
крепа”, които наричат себе си „скептици” или „не
без доказателства”. Не познавам нито един ко-
лега, който притежава знания по хомеопатия, да
говори лошо за нея и да не я използва в по-го-
ляма или по-малка степен в рутинната си кли-
нична практика.

Четвърто условие. Търсят се т. н. „групи за
психологическа подкрепа“. За целта съществува
една хубава испанска поговорка „Краставите ма-
гарета през девет баира се подушват“.

Това четвърто условие е само една препоръка,
но е от голямо значение. Принадлежността му
към псевдонаучна група с особено, псевдона-
учно, но ясно и най-добре – колоритно име е
особено важна за психичното здраве, само-
чувствието и социалната значимост на псевдо-
учения.

Да втвърдиш своята умствена нагласа и да
продължаваш да изразяваш своите идеи и псев-
донаучни заблуди, въпреки че можеш да докос-
неш, видиш и чуеш истината, ти е необходима
група от хора по твой образ и подобие, която да
те насърчава, която да има същата умствена на-
гласа и да споделя глупостите, които ти хрумва
да изречеш, която няма да ги отрече и да те от-
хвърли и най-вече, която няма да се мъчи да те
убеди в противното.

Научно доказано е, че не е възможно човек да

отговаря на горните условия, ако е сам и неза-
висим, тъй като би могъл  да попадне в „лапите“
на истината.

Пето условие. Използват се достъпните ме-
дии, за да се демонстрира определена умствена
нагласа и псевдонаучен негативизъм.

Социалните мрежи са безценните му оръжия,
защото може да остане скрит, да говори глупости
и дори да покаже неуважение.

Опитните групи за подкрепа, обаче,  винаги си
осигуряват достъп до електронните медии.

Представям си как реагират тези хора – псев-
доучените, когато им се обади някой журналист,
за да ги покани да участват в дадено предаване,
как започват да подскачат от радост: „Моля ви
се, съгласен съм, искам да участвам, защото
имам да кажа няколко глупости и моята група
за подкрепа да види какво казвам и да ми ръко-
пляска.“

До преди няколко години тези изтъкнати псев-
доучени живееха скрити вкъщи и никой не беше
чувал за тях. Днес неговият съсед, хлебарят, про-
давачът на зеленчук, му казват: „Видях те по те-
левизията и изглеждаше много добре.“ Предста-
вям си как подобно лице се надува като кралски
паун и гордо отвръща: „О, аз съм учен!“ И напе-
рено, подобно на тореадор се отдалечава пред
погледа на  поредния нов почитател.

Новобранците в социалните мрежи правят
само повърхностни коментари, като се опитват
да имитират напредналите или задават глупави
въпроси в мрежите, в опит да привлекат внима-
нието на някой лекар хомеопат, за да имат какво
да разкажат после на своята  група  за психична
подкрепа, защото това ще  им донесе точки.

От псевдоучен новобранец, можеш да преми-
неш към вещ псевдоучен. За да станеш, обаче,
истински вещ псевдоучен се изисква много
време и отдаденост, както в мрежите, така и в ме-
диите. Понастоящем квотата на вещите псевдо-
учени е запълнена на ¾.

Описвам някои реални картини, като самия
живот. Тe  не  са плод на моето въобръжение, те
са факт. Вероятно, чувствителността и интели-
гентността на псевдоучените ще бъде засегната.

Източник: 
http://www.albertosacristan.es/2016/03/

pseudocientifico-la-profesion-de-moda.html
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