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За по-лесното разпознаване на детето луетик, ще започнем тази статия с
три клинични случая, които ще ни позволят да очертаем както физическите,
така и поведенческите контури на проблема. На следващия етап ще раз-
гледаме характерните особености на детето луетик.

ПЪРВИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: Флориан С. на 8 години
Преждевременно развито дете, доведено за консултация от майка си по-

ради нестабилно поведение. Посещава училище  две години по-рано от ус-
тановената възраст, но нарушава дисциплината и е агресивно към своя учи-
тел, който не спира да пише забележки в бележника му, въпреки че Фло-
риан получава добри оценки.

Фамилна анамнеза:
– баща, фосфорен тип, блестящ  адвокат по наказателно право;
– майка, луетичка, блестяща, но нестабилна, шеф на предприятие;
– сестра, завършила средно образование на 16 годишна възраст, пилот на

изтребител;
– брат, завършил средно образование на 16 години, мечтае да бъде ди-

ригент на оркестър, следва подготвителни курсове по математика и про-
дава безплатни вестници в Париж.

Физически особености. Много фино и издължено телосложение. Из-
разена сколиоза с хиперлакситет на четирите крайника, с пръсти, които той
може да огъне във всички посоки. С неловкост ми показва всички огъва-
ния на тялото, на които е способен: голям мост, крак зад главата ... т.е. вече
е готов да се покаже на панаир.

В медицински план. Често пада, не седи изправен на масата или пред
телевизора; удря се навсякъде, където се движи; диагностициран страби-
зъм и по тази причина носи очила. Те са с червена и дебела рамка и... не ос-
тават незабелязани.

Облеклото му би могло да се нарече неутрално, с изключение на панта-
лоните с дупки навсякъде и риза с череп, от филма „Призрак”.

Училищен живот. От детската градина е буйно дете, кавгаджия, което
удря момчета и момичета, доминиращо и което не се страхува от учителя;
не се вслушва, прави обратното на това, което се иска от него ... Всяко пред-
ставление по случай края на учебната година е истинска турбуленция: иска
да играе главната роля, но в последния момент се отказва или пък  променя
ролята според настроението си.

ДЕТЕТО ЛУЕТИК
Д-р Патрис Пьоти, Франция



Началният курс е труден, защото „торнадото“не
може да стои на едно място повече от трийсет
минути, започва да се движи и се отегчава като
всички преждевременно развити деца.

Непрекъснато е ядосан – в час и в къщи, раз-
хвърля навсякъде без да подрежда нищо, прибър-
зан е във всичките си действия и жестове, което го
прави несръчен, невнимателен и нетърпелив.

Навсякъде е във война, иска винаги да бъде
„шефът“ и родителите му, както и учителят му по -
вече не издържат.

Чувства тревогата им и се възползва от въз мож -
ността да подчертае гнева си, насилието, което уп-
ражнява, авторитаризма и противо поставянето си.
Това принуждава родителите му да го настанят в
гимназията-интернат „Мишлé“, специализирана за
преждевремено развити деца.

Неговата арогантност и нестабилност, обаче,
крият страхове като черногледство, самота, страх
от изоставяне, липса на внимание и се изразяват в
тикове (на лицето, пръстите, движенията на гла -
вата, прокашляне за изчистване на гърлото).

ВТОРИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ:  Софи Д.,
на 11 години

Доведена от майка ù, която я отглежда сама, но
вече не може да я понася и се страхува, че дъщеря
ù ходи на лоши места и е подвластна на по-големи
от нея „приятели“.

Фамилна анамнеза:
– Баща ù ги напуснал наскоро след раждането ù

заради момиче на повикване, живее в Монако,
кара Ферари и е потънал в дългове. 

– Майката е красива жена, с издължено телосло-
жение, определено привлекателна и не получава
никаква финансова помощ. 

Софи на своите 11 години, изглежда като на 13
или на 14 години. Тя е много хубаво момиче, което
преобръща сърцата на момчета и момичета и е до-
волно от своите провокации и „опустошителен”
поглед, който е доста обещаващ, въпреки крехката
ù възраст.

Физически проблеми. Не е страдала от други
заболявания освен гноен ринофарингит и реци-
дивиращи отити, които оправдават премахването
на сливиците и аденоидните вегетации, а след това
поставяне на транстимпанен дренаж. В допълне-
ние, тя не понася  болка и убождания. Поставянето
на ваксини беше резултат на дълги преговори,
които продължиха ... прекалено много за моето
търпение и особено за моя график.

Поведенчески проблеми. Поведението ù ви-
наги е било повод за най-голямо безпокойство.
Още от детската градина тя съблазнява момичета и
момчета, за да може да ги ръководи и използва.
Всяка учебна година тя настоява да бъде отговор-
ник на класа и тежко му на онзи, който ù се проти-
вопостави. Това желание за доминация я обсебва
като нещо нематериално и безкомпромисно,
„сякаш някой се вселява в нея”, ми казва майка ù. Тя
ревнува от всички, дори от майка си, като се
опитва да съблазни или да дразни всеки, който
търси някаква близост с нея. Oблича се нестан-
дартно, дори предизвикателно, като използва
грима и дрехите на майка си и това се превръща в
любимата ù игра.  Не е нещо необичайно майката
да намира свое бельо в спалнята на дъщеря си. И
това, което най-много тревожи майката в момента
е, че Софи върви към крайности като антиконфор-
мизъм или дори екстремизъм – тя се облича в
черно с кръстове и черепи, сякаш  принадлежи
към света на сатанистите.
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Момичето се опитва да преговаря да излиза (с
риск да избяга) с по-големи от нея млади хора, ... а
това дали не опира вече  до сексуалност? (Помис-
лих си за ранната сексуалност на типа фосфор).

Софи иска да излиза през нощта и да посещава
нощни клубове, иска все повече и повече пари,
постоянно иска да се разкрасява, защото красотата
ù не я задоволява. Няма лимит и чувство за стой -
ността на парите, което тревожи майка ù. И накрая,
на своите 12 години, помолила майка си да отиде
на картинг, очарована от скоростта и господството
на това мощно чудовище (проти воположност на
секс?). Въпреки, че между майка и дъщеря има дъл-
бока връзка, майката си дава сметка, че дъщеря ù
започва да се изплъзва и че не върви в добра
посока.

ТРЕТИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: Джонатан Г., 
на 11 години

Доведен в кабинета  на консултация от една пре-
красна, красива и любяща майка, поради раз-
стройства в поведението спрямо заобикалящите
го. Баща му, известен човек, предпочита строгото
възпитание и въпреки благосъстояние си, не
желае дори да му дава храна, ако тя не е зарабо-
тена по някакъв начин.

Както всеки човек със силно изявена флуоридна
конституция, той постоянно е в някаква непри-
вично огъната поза, както на масата, така и когато
рисува или гледа телевизия. Неговите вечни
движения в търсене на точното място, дразнят
баща му, който без колебание го плесва или дори
удря, при това ефективно т.е. доста силно. Джо -
натан, обаче, го предизвиква гордо с думи като „не
е толкова зле” или с предизвикателни, дори омер-
зителни погледи.

Поведението му в училище е много трудно: не се
подчинява на учителката, отказва да прави онова,
което тя изисква, дразни съучениците си като маже
с боя рисунките им, взема им нещата и ги бие през
междучасието.

Не е с едро телосложение, но е решителен,  не
се страхува от нищо и атакува всички. Той е малък
лидер и не се спира пред никакво предизвикател-
ство. Веднъж е наказан да не посещава училище в
продължение на осем дни, защото  пробил гумите
на колата на един от учителите, и бил хванат от ох-
раната, но успял да избяга на патерици (поради из-
кълчен глезен), което, ясно е,че не е никак лесно.

Отказ, опозиция, скандали, измами,лъжи, завист
и отмъщение са ситуации, в които той попада и

към които добавя по-скоро прибързаност , „вед-
нага към целта”, ефективност и провокация откол-
кото размисъл и предпазване от риск.

Той въплъщава до такава степен флуорния тип,
че си го представих пораснал и успял, подобно на
познатите ни лидери (почти всички от тях са луе-
тици, между другото). Кой може да бъде велик
лидер, без да се налага да смазва всички съпер-
ници, да успява да хипнотизира тълпи или дори
страни, ако не е луетик? Само шефът е на върха, на
най-голямата височина, на предела – това е поня-
тието за луеса. 

Джонатан завърши много трудно средно обра -
зование. През тези години имаше много похожде-
ния, обилно полети с алкохол и ред ро мантични
завоевания, защото беше красиво момче. Открил
предимството на парите и лукса,  той реши да се
запише в бизнес училище с шестмесечна учебна
програма: възможно най-кратката (скоростта на
преден план!), възползва се от множеството ба-
щини контакти и „излетя“ в про фе сионалния жи вот.
Стана известен и въз хи ти те лен бизнесмен, който
се занимава с много големи пазари, с мо гъщи
клиенти от чужбина и големи имена в шоу бизнеса.

Бъдещето на детето луетик често е или обръ -
щане към тъмната страна (но все пак лошото
момче е уважавано от близките си и за него се го -
вори много) или към успеха, който е главоломен,
идва прекалено бързо и е прекрасен, защото
достига големи висоти.

ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА
ДЕТЕТО ЛУЕТИК

Тези три клинични случая ни помагат да разбе-
рем луетичната проблематика, съставена от мор-
бидни и поведенчески нарушения.

Физическите проблеми са сериозни тъй като са
свързани с присъщите на флуорния тип наруше-
ния:

– костни: лошо качество на костите, често де-
формирани, зъбен кариес и лошо подредени зъби,

– лигаментни: хиперлакситет, който позволява
на ръката да се усуче в позиция с изпъкнал ъгъл, а
на краката да се разтягат до такава степен, че да
става възможно сядане на един крак или гледане
на телевизия с един крак зад главата ... и патоло-
гиите, които са следствие на това: деформация на
гръбначния стълб  (сколиоза) с двойна кривина,
повтарящи се навяхвания, крака с ходила, изкри-
вени навътре, което предизвиква  много падания
по време на бързо ходене или бягане ...
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– инфекции и моноцито макрофагална сис-
тема : детето луетик страда често от различни ин-
фекции (настинки, тонзилит, синузит, отит) и дори
при острите си заболявания еволюцията на възпа-
лението е към улцерации. Това е много характерно
за луетичната реактивност. Например, при  дерма-
тологичните му страдания често забелязваме фи-
сури (за разлика от псората, където при най-честите
патологии на  кожата като екзема, псориазис и т.н.
наблюдаваме по-често оток...). Тези улцерации са съ-
проводени със значителна реакция от органите на
моноцитомакрофагалната система и нарушено
общо състояние, което благоприятства появата на
нови инфекции по други органи и системи. 

Неговото поведение е трудно, несдържано, екс-
тремно, което се отъждествява с  някои важни по-
нятия:
• Скорост, време: времето тече като нещо неуло-

вимо (луетична представа), то минава много
бързо, което го кара да се страхува и непре-
станно да бърза, за да има време.

• Пространство: неизмеримост и символ на хи-
перлакситет, тенденция за анархично завземане
на пространството. Тези две теми биха могли да
се отъждествят с актьор като Луи дьо Фюнес,
който тича, прави всичко прекалено бързо
(време) и жестикулира с размах (пространство).

• Доминиране във всичките му форми: авторита-
ризъм към обкръжението с твърдо противопос-
тавяне, конфликт, дори борба и унищожение
(друга характеристика на луетичната реактив-
ност) спрямо онези, които му се противопоставят.
Детето си хвърля играчките, чупи ги или ги раз-

глобява, за да покаже, че се противопоставя тези,
които му ги дават.

То също може под някаква форма и да се само-
атакува: удря се, хапе се, драска се с нокти, хвърля
се към стените... в по-ранна възраст забравя да
диша, докато не му прилошее и така плаши роди-
телите си.  От малко е манипулативно и трябва да
признаем, че в повечето случаи успява да постигне
своето.

Често в кабинета чуваме родителите да казват:
„животът не може да е непрестанна война“ или
„не върви да го бием всеки път“ , а също и „като ни
дойде до гуша отстъпваме“… и така детето печели
и постига своето.
• Красота: лутеичното дете е много чув стви телно

към това понятие, поради което често ще страда,
ако има някаква аномалия и ще се противо -
поставя на всичко, което му я напом ня. То може
да има фобия към дадена част от тялото си, която

не харесва и е готово дори да се осакати, (пре -
дуп реж дение към околните); ще използва
всичко, което може да го раз краси и подчертае
неговата хубост (грим, прическа, маникюр ...).

• Пари: то обича всичко, което блести и затова
иска да бъде блестящо на всяка цена (красива
формула за един луетик). То изпитва голяма пот -
ребност да впечатлява приятелите си, но също
така и да купува, защото в юношеството си поня -
кога притежава голяма склонност към пристрас -
тяване: тютюн, алкохол, наркотици, луди купони
и всичко това до крайност.
То знае как да постига целите си и да получава

от своите родители или от баба всичко, което иска.
И ако се противопоставим на неговите желания, то
се мобилизира и влиза в конфликт: отначало с
мрачни и омерзителни погледи, следва вдигане на
ръка, сякаш иска да удари, но  знае, че все още е
твърде слабо, след това заваляват обиди и лоши
думи, тропане с крака, по-късно бягства, а накрая
в зряла възраст и склонност към престъпления:
нападение над по-слаби хора, водач на орга ни -
зирана банда, автор на перверзни сексуални дейс -
твия: изнасилване, гангстерски сексуални оргии,
заснемане на филми без знанието на жертвите и
след това разпространявани ...
• Външeн вид: дрехите и бижутата оли цет воряват

не само пари и красота, но и привличане и
следователно форма на власт, което е и истин-
ската цел на луетика. То е екстравагантно както
по от но шение на външния си вид, така и по от-
ношение на поведението си. Избира крещящи и
странни дрехи и използва различни трикове, за
да бъде различимо от останалите: пиърсинг, та-
туировки, оцветяване на косата (червено, зе-
лено, оранжево ...).

• Успех: автомобили (мощни и привлекателни),
красиви жени; той отново доминира и ще из-
ползва всякакви средства, за да задоволи целите
си: лъжи, извратеност, пресметнат гняв, всичко в
името на постигане на неговите желания. Често
съпругата открива, че е манипулатор, че я държи
в подчинение с много фалш и ловкост, благода-
рение на нейната прекалена наивност и засле-
пеност. 

• Девиантност: Силен гняв до степен на терори-
зиране на родителите. Маневри и подмолни
удари, за да внесе неразбирателство в своя кръг
от „приятели” или извратени идеи, които вредят
на всичките му приятелк. Ревността и гордостта
му нямат граници, а понякога водят до драма-
тични, дори фантастични истории.
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И със сигурност не е съвпадение, че всички
луетични метали принадлежат към шестата линия
на таблицата на Менделеев, а именно ценните
метали: злато, платина, живак, олово ... линията на
доминацията и силата, а с течение на времето и на
склерозата, олицетворение на еволюцията на
луезата.

Що се отнася до животните, тези чийто скелет е
с най-голям хиперлакситет, първите, които биват
отъждествявани с луетичната реактивност, са
например влечугите. Те заемат първа линия, за що -
то човек веднага си представя как се движат ...

сред тях на първо място Lachesis.
В заключение искам да изразя надежда, че

ще се сетите с приятно чувство за тази кратка
статия, когато се изправите пред млади па циен -
ти с поведенчески проблеми. Надявам се, че ще
си спомните всичко, което сте научили за тези
характеристики на луетичната реактивност и за
детето луетик. Това ще ви позволи да помог-
нете на  малките непослушковци, които отна-
чало ни досаждат, а на по-късна възраст, когато
се развихрят, направо ни смайват !

Източник : CAHIERS DE BIOTHÉRAPIE N°258

Хомеопатията е един от най-разпространените
и популярни терапевтични методи в света. Попу-
лярността ù е свързана с високата ефективност, ус-
тановена при прилагането на хомеопатичното ле-
чение. В едно проучване на фондация Бертелсман
(Здравен мониторинг 2014 г.), например, над 80%
от анкетираните са отбелязали, че общото им здра-
вословно състояние, както и психическото им със-
тояние са се подобрили, а здравословните им про-
блеми са получили облекчение с помощта на хо-
меопатията.(1) Тази субективна оценка се под-
крепя от голям брой международни клинични про-
учвания, с клинично значими резултати, доказ-
ващи облекчаването на болестните симптоми и
подобреното качество на живот на пациентите
след прилагане на хомеопатично лечение.(2)
Други изследвания документират сигнификантно
намаляване на употребата на конвенционални ме-
дикаменти, когато се използва хомеопатична те-
рапия. Например 50% по-малко прием на анти-
биотици при инфекции на горните дихателни пъ-
тища, при еднакво благоприятно протичане на за-
боляването, когато се прилага хомеопатично ле-
чение.(3) 

Здравният мониторинг, публикуван през 2014 г.
в Германия (4), е изготвен въз основа на анкета
сред здравноосигурени, като анализира и оценява

всичко, което се случва в немското здравеопаз-
ване от гледната точка на пациентите. Резултатите
от това първо по рода си проучване на достъпа до
хомеопатична помощ, хвърлят повече светлина
върху причините, поради които германците пред-
почитат лечението с хомеопатия (Фигури 1, 2, 3, 4). 

Хомеопатичната помощ в Германия е дос-
тъпна за всички

Хомеопатичното лечение е включено като въз-
можност за избор в рамките на държавното
здравно осигуряване в Германия (GKV). От много
години то се покрива със специални договори на
здравните каси с различни обединения на лекари
или с Германската асоциация на лекарите хомео-
пати. 69 от общо 134 здравноосигурителни каси,
които обхващат около 70% от всички здравнооси-
гурени съгласно закона лица, покриват такива хо-
меопатични услуги. В някои федерални провинции
хомеопатично лечение е възможно при абсолютно
всеки лекар, ако пациентът го желае. При други
здравноосигуреният пациент трябва да си избере
лекар хомеопат, който често е с функцията на об-
щопрактикуващ лекар. Лекарите с хомеопатична
практика преминават специализирано обучение,
за което има грижа Германската асоциация на ле-
карите хомеопати. 

ГЕРМАНЦИТЕ ПИШАТ ШЕСТИЦА 
НА ХОМЕОПАТИЯТА
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Здравният мониторинг от 2014 г. е проведен
сред сключилите договор със застрахователно
дружество BARMER GEK (това са около седем ми-
лиона души между 18 и 80 години). BARMER пред-
лагат на здравноосигурените и двата модела, чрез
които могат да получат достъп до хомеопатична
помощ. Това проучване е първо по рода си в такъв
обем, проведено в Германия. Затова дава много
важен поглед в опита и оценката на хомеопатията
от немските пациенти.  

В анкетата са се включили 6 930 здравноосигу-
рени, разделени на 3 групи с различен модел на
здравно осигуряване: 

Група 1 – с избор на лекар хомеопат като личен
лекар.

Група 2 – с договор за здравно осигуряване и
възможност за хомеопатично лечение. 

Група 3 – без хомеопатия в рамките на здрав-
ноосигурителния пакет. 

В следващата фигура са включени отговори на
анкетираните какви са предимствата на хомеопа-
тията според тях (Фигура 1). 

По-млади, по-образовани и повече жени са
привърженици на хомеопатията 

Резултатите от анкетата показват ясно защо па-
циентите се обръщат към хомеопатията като тера-
пия и защо я харесват толкова много. В група 3 – хо-
рата, които не желаят хомеопатична помощ в здрав-
ния си пакет, средната възраст е най-висока, а об-
разователната степен по-ниска, отколкото в групи 1
и 2, с пациенти, които се лекуват с хомеопатия по
различен здравноосигурителен модел. В групи 1 и 2
също така делът на жените е много по-голям (съот-
ветно 83% и 82,5%) и хората имат по-високо образ-
ование, отколкото в група 3. Няма значителни раз-
лики обаче в доходите на трите групи здравнооси-

гурени. Можем да кажем, че има равнопоставеност
за достъпа до хомеопатично лечение като избор на
пациента. Привържениците на хомеопатията не слу-
чайно по-често са жени, тъй като отговорността за
здравето им в личен план, както и за това на семей-
ствата им, е техен приоритет. 

Тези резултати съответстват на наблюденията и в
други изследвания (5), които показват, че хомео-
патичните лекарства много по-често се приемат от
жени, отколкото от мъже; както и че хората, които
използват хомеопатия са по-образовани и по-
млади. 

Над 80% от анкетираните нямат никакви съм-
нения в ефективността на хомеопатията  

Цялостната оценка на здравноосигурените за ус-
пеха на хомеопатичното им лечение е със средна
стойност 1.8 (отлична оценка по стандартите на
немската образователна система). При повече от
80% от включените в проучването е имало подоб-
ряване в общото състояние, психическото състоя-
ние и физическите оплаквания в резултат на хо-
меопатичното лечение (Фигура 2). По-критични
към хомеопатията са пациентите от група 3, които
не са избрали нито един от двата модела на дого-
вор за хомеопатично лечение. Съответно те са и
по-малко информирани както по отношение на хо-
меопатията, така и за научните спорове за нейната
ефективност. За разлика от тях в първите две групи
повече от половината от участниците са добре за-
познати с научния спор за действието на хомеопа-
тията, но въпреки това над 80% нямат никакви съм-
нения в ползите от нея. 

Как лекарите хомеопати се оценяват в срав-
нение с другите лекари? 

Като цяло всички лекари са били оценени добре,
но навсякъде по отношение на въпроса за кон-
такта лекар – пациент лекарите хомеопати са по-
лучили значително по-високи оценки от остана-
лите (Фигури 3, 4). 



Много ясно се вижда разликата, когато пациен-
тите са питани дали лекарят е обърнал внимание
на техните страхове и грижи, дали е отговорил на
въпросите им, дали ги е изслушал, независимо от
това колко е бил зает – по всички показатели лека-
рите хомеопати получават по-добри оценки. (ТФи-
гура 4). 

„Напълно доволни” и „много доволни” са много
по-често здравноосигурените пациенти, които
ползват хомеопатични услуги, отколкото тези,
които не се лекуват с хомеопатия. Над 90% от ан-
кетираните имат доверие на своя лекар хомеопат. 

Германците ясно показват, че хомеопатията ра-
боти, че времето, което се отделя на пациента, е
много важно и, че те са доволни и с по-добро
здраве и самочувствие, благодарение на хомеопа-
тичното лечение. 

Хомеопатията има място в науката и универ-
ситетите 

В направено проучване повече от ¾ от анкети-
раните настояват за пълно интегриране на хомео-

патията в медицината (Фигура 5). Германците ясно
посочват, че биха искали в бъдеще хомеопатията
да има по-голяма роля в научните изследвания и в
университетите. Това се установява от представи-
телно изследване на Forsa, поръчано от Съюза на
фармацевтичните производители в Германия (BPI)
през 2017 г. (6): в него в отговор на твърдението
„Университетите трябва да провеждат и изслед-
вания в областта на хомеопатията” 85% от ан-
кетираните отговарят положително. В момента, съ-
образно държавните изисквания за придобиване
на медицинско образование, хомеопатия може да
се изучава в университетите само като свободно
избираем предмет. 

БИБЛИОГРАФИЯ

(1)Böcken J, Braun B, Meierjürgen R (Hrsg.): Gesun-
dheitsmonitor 2014 – Bürgerorientierung im Ge-
sundheitswesen. Kooperationsprojekt der Bertel-
smann Stiftung und der Barmer GEK

(2)Teut, Michael: Versorgungsforschung zur
Homöopathie.

(3)Behnke, Jens: Vorteile der Homöopathie für Pati-
enten und das Gesundheitssystem.

(4)www.gesundheitsmonitor.de/ Gesundheitsmoni-
tor 2014

(5)Linde et al., 2012; Härtel and Volger, 2004
(6)BPI, 09.06.2017: Patienten vertrauen homöopathi-

schen Arzneimitteln
Източници: www.gesundheitsmonitor.de; www.carstens-stiftung.de

брой 61 • юли • 2018    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 7



Преди няколко дни в кабинета ми дойде една
майка с молба да ù препоръчам някакъв начин за
предпазване от ухапване от насекоми и по-специ-
ално комари, тъй-като цялото семейство се гот-
вело да направи прехода Ел Камино де Сантяго.

Започнах да пиша рецепта за Ledum palustre
5 CH като профилактично и лечебно средство при
ухапване от насекоми и постепенно това, което
щеше да е само една препоръка, се превърна  в
мини хомеопатична аптечка за различни здра-
вословни проблеми. А те несъмнено биха могли да
се появят по маршрута, който ми описваше, че въз-
намеряват да следват.

Спомних си за един медикамент, който е много
полезен за подобен тип авантюра и то не само за
хората, но и за животните (кучета и коне по специ-
ално), които ги придружават. Става дума за 
Cantaris 9 CH. Този медикамент е изключително
полезен за превенция и лечение на неприятните
мазоли и мехури, които се появяват при по-про-
дължителните преходи, които са част от маршрута
Ел Камино.

Тези дълги ежедневни преходи водят до физи-
ческа и мускулна умора дори при най-тренирания
участник. Разбира се тази умора варира в зависи-
мост от подготовката на пешеходецът. И тук Arnica
montana 15 CH играе незаменима роля за смекча-
ване на симптомите на мускулна слабост и физи-

ческа умора. Взет сутрин и/или по време, и/или в
края, на прехода може да ни накара да се чувст-
ваме много по-добре в заника на деня и да се на-
мираме в по-добро разположение за следващата
отсечка.

Слънчевите изгаряния, които са много чести
през този сезон, могат да бъдат лекувани с Apis
mellifica 15 CH или с Belladona 9 CH. Избираме
първия, когато изгарянията са розови и втория, ко-
гато изгарянето е придружено от силно зачервя-
ване на кожата. От друга страна Apis също би
могъл да ни бъде полезен при обриви и уртика-
рия, предизвикани от ухапване от насекоми.

При пътуване винаги настъпват промени в хра-
нителните навици и затова не сме застраховани от
неприятна диария – добре известна като „диария
на пътуващите“ – дори и от хранителни отравяния
поради консумация на развалена храна. В първия
случай ще бъде много полезно да имаме на разпо-
ложение Aloe Compose, който, може да ни помогне
да разрешим лесно тази неудобна ситуация. В слу-
чай на отравяне, придружено от диария, по една
доза Arsenicum album 15 CH, последвана от друга
доза след 12 часа, обикновено решава чревните ни
проблеми.

Както виждате, една малка селекция от хомео-
патични медикаменти може да улесни прехода Ел
Камино.  Всички тези препоръки могат да бъдат
екстраполирани за всякакви ваканционни, зимни
или летни туристически разходки. Те са ефективни,
бързодействащи, могат да бъдат използвани неза-
висимо от  възрастта на пациента, предишните му
заболявания или медикаментите, които приема.
Освен това заемат много малко място  в раницата
и не тежат. Какво повече можем да искаме?

Дано не ви се налага да ги ползвате, но ви уве-
рявам, че ако ви се случи никога повече няма да
тръгвате във ваканция без тях. Опитът ми го пот-
върждава.

НА ДОБЪР ПЪТ!
Източник: www.hablandodehomeopatia.com
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