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Ако днес пушенето при жената е причина за все по-голяма загриженост
поради по-голямата ù уязвимост в сравнение с мъжа спрямо тази отрова и
поради значителното увеличаване на броя на жените-пушачки и то все в
по-ниска възраст, то здравето на бременната жена създава още по-големи
притеснения на здравните професионалисти.

ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ПРИ ЖЕНАТА И
ОСОБЕНО ПРИ БРЕМЕННАТА ЖЕНА

Трябва да изтъкнем някои стряскащи факти:
– намаляване на плодовитостта сред пушачките, вероятно във връзка с

промяна на функциите на тръбите (транспорт на ембриона) и ембрионални
изменения преди или след имплантацията, 

– вредно въздействие върху незрялата яйцеклетка (овоцит),
– хормонални нарушения,
– по-нисък успех при ин витро оплождане.

По време на бременността, рисковете от тютюнопушенето за ем-
бриона и плода се дължат на две основни токсични вещества, които се съ-
държат в цигарения дим:

– въглероден оксид (СО), който трайно се свързва с хемоглобина на
майката и плода, а това води до значително намаляване на оксигенацията
на ембриона (плода) и превръщането на СО в истинска клетъчна отрова,

– никотин, който има вазоконстрикторен ефект върху кръвообръще-
нието на майката и на плода, като е значително по-вреден за плода, тъй като
концентрацията му е 15% по-висока в кръвния поток на плода, отколкото на
майката,

– освен това тютюнът намалява бионаличността на витамин В12, вита-
мин С, фолат и цинк.

Ходът на бременността може да бъде нарушен на няколко нива:
– повишен риск от извънматочна бременност: с 1,5 пъти при изпуш-

ване на 10 цигари на ден, с 3 пъти – при 20 цигари на ден, и с 5 пъти – при
30 цигари на ден,

–  повишаване на спонтанните аборти с 25%,
– метрорагия в третия триместър с двукратно повишен риск от рет-

роплацентен хематом и с два до три пъти по-висок риск от плацента пре-
вия.
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– увеличен два пъти риск от преждевременно
раждане и преждевременно разкъсване на мем-
браните, 

– опасност от интраутеринна смърт на плода
поради забавяне на растежа му.

По отношение  развитието на плода могат
да се наблюдават аномалии на няколко нива:

– забавяне на растежа на плода in utero от 150
до 300 г и дори до 400 г при заклети пушачки или
жени, които вдишват дълбоко дима, придружено от
макроскопски и микроскопски признаци на хипок-
сия и компенсаторна хипертрофия на плацентата,

– намаляване на краниалния (<32 cm) и на
гръдния периметър,

– два пъти по-чести вродени малформации:
цепка на небцето, вродени кардиопатии, хипопла-
зия на зрителния нерв, деформации на крайни-
ците.

При новороденото или детето, което е било
изложено на тютюнопушене по време на ембрио-
налното си развитие, може да се наблюдава:

– синдром на никотинова абстиненция, ако
майката пуши повече от 10 цигари дневно,

– респираторни нарушения с повишен риск от
респираторни заболявания (бронхит, бронхиолит,
пневмония, отит ...) и бронхиална хиперактивност,

– трикратно повишен риск от внезапна детска
смърт,

– поява на неврологична хиперактивност с де-
фицит на внимание,

– поява на систолична хипертония от 6 го-
дишна възраст.

Доказано е, че  жена, която намалява консума-
цията на тютюн по време на бременност, не нама-
лява риска от интоксикация, тъй като тя вдишва
по-дълбоко и по-често дима от цигарата, за да ком-

пенсира липсата на никотин, поради което токсич-
ността на СО е само леко намалена.

За да се запази целостта на плода и неговата
околна среда (плацента, ембрион) е задължи-
телно да се спре тютюнопушенето и да се из-
бягва пасивно пушене.

n Терапии за отказване от тютюнопушене

На силно никотинозависима бременна жена
може да се предложи никотинозаместваща тера-
пия с пластири. Това лечение, обаче, води до
прием на никотин, който не е в незначително ко-
личество и който вреди на плода, дори ако жената
спре да пуши. Други лекарствени терапии, като на-
пример бупропион или варениклин, трябва да се
избягват при бременни жени поради липса на ток-
сикологични проучвания. Освен това варениклин
е противопоказан по време на кърмене, поради
преминаване му в кърмата. Психологическата те-
рапия е от съществено значение, особено при зна-
чима интоксикация. Мотивацията е основен гарант
за успеха на всяко лечение. При липсата на доста-
тъчно терапевтични възможности за отказване от
тютюнопушене, хомеопатията, акупунктурата и
микронутрицията представляват отлична алтер-
натива за спиране на тютюнопушенето.

n Токсикология

Спомнете си за първата си цигара: гадене, ли-
потимия, бледност и студена пот, световъртеж ... са
може би усещания, които сте изпитали. Патогене-
зата на Tabacum може да се използва за противо-
действие на симптомите на абстиненция. Така па-
циентите с лек световъртеж по време на първата
сутрешна цигара, който е симптом за специална
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чувствителност на мозъчните артериоли към ни-
котина, ще бъдат най-чувствителни към Tabacum,
но и най-уязвимите при отказване от цигарите.

За пациенти с риск при отказване от
тююнопушене, както и за всички останали:
трябва да препоръчаме солиден прием на
вода, плодове и зеленчуци, тъй като тютю-
нът изчерпва запасите от витамин С, който
е важен антиоксидант.

Още в самото начало трябва да се обърне вни-
мание на два големи медикамента:

Argentum nitricum 9 до 15 CH: заклет, нервен
пушач, прибързан, пуши цигара след цигара, су-
трин неспирно се прокашля, за да прочисти гър-
лото и гласа си, често с катарална кашлица.

Nux vomica 9 до 15 CH: свръхактивен, хипер-
възбуден от всички възбудителни средства, които
консумира, за да се дрогира (тютюн, алкохол, кафе,
лекарства); той изпитва жизненоважна необходи-
мост от съревнование и за това използва и злоу-
потребява с всичко, което може да му даде енергия.

n Дренаж

Необходим е за елиминиране на никотина,
който „удавя” тялото. За по-добро прочистване на
черния дроб се използва комплексът Chelidonium
+ Taraxacum + Carduus marianus + Nux vomica в
разреждане 5 СН. По 5 гранули сутрин през целия
период на лечение за отказване от тютюнопушене.

Lobelia 5CH: съдържа лобелия, компонент,
много близък до тютюна, който спомага за елими-
ниране на никотина. По 3 гранули сутрин и вечер.

Tilia tamentosa Bg 1D: успокояващ медикамент,
намалява раздразнителността на пациента и под-
помага заспиването. По 50 капки сутрин и вечер.

Valeriana Bg 1D: намалява нервността, успо-
коява тревожността, подобрява съня. По 50 капки
сутрин и вечер.

Ribes nigrum Bg 1D: стимулира кората на над-
бъбречната жлеза и се бори с астенията в началото
на отказването от тютюнопушене. По 50 капки су-
трин и вечер (да се има предвид, че все пак, има
слабо наличие на алкохол).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕДИКАМЕНТИ

Tabacum 9 CH: поява на гадене, замаяност, сту-
дена пот, мигрена или кашлица с дрезгав глас, осо-
бено в началото на отказването, с подобрение на
открито.

Caladium 9 CH е антидотът на тютюн: кашлица
през цялото време, астения, белязана от наруше-
ния на паметта и сексуални неуспехи. Много поле-
зен медикамент при депресивни синдроми, които
възникват при отказване от тютюнопушене.

Lobelia 5 CH действа при сутрешно гадене с
обилно слюнотделяне. Унищожава желанието за
пушене. Вземете по три гранули всеки път когато
изпитате желание да запалите цигара.

Gelsemium 9 CH действа върху емоционални
субекти, на които липсва воля и които страдат от
безсъние при заспиване и страх от предстоящата
нощ.

Antimonium crudum 9 CH противодейства на
повишения апетит поради липса на активност
вследствие на спирането на тютюнопушенето и на-
малява желанието на пациента да се „нахвърля“
върху всичко, което има в хладилника.

Ignatia 9 CH противодейства на хранителни
компулсии, провокирани от тревожността.

n Теренни медикаменти:

Луетичен модус на реакция
Luesinum 9 до 30 CH
– възбуда, променливо настроение,
– загуба на памет за собствени имена, ско-

рошни факти,
– големи затруднения за концентрация,
– потребност от алкохолни напитки, която па-

циентът подтиска,
– < през безсънна или считана за безсънна

нощ, сиалорея, кашлица, прекордиални болки, ар-
тралгия, 

– > в планината, 
– < на морския бряг.

Най-често медикаментите за детоксикация,  
при луетичен модус на реакция, се прилагат в

следната последователност:

NUX VOMICA è ARGENTUM NITRICUM è LUESINUM

Тези медикаменти могат да бъдат предписвани
на дози и във високи разреждания като приемите
биват прекъсвани от изотерапия с медикамента
Таbacum 30 СН.

Пример
– 1-ви месец: да се приемат последователно на

всеки 5 дни на дози Nux vomica 15 СН, изотерапия
с Таbacum 30 СН, Argentum nitricum 15 СН, изоте-
рапия с Таbacum 30 СН, Luesinum 15 CH, изотера-
пия с Таbacum 30 СН.



– 2-ри месец: същата прескрипция с повиша-
ване на разреждането: Nux vomica 30 СН, изотера-
пия с Таbacum 30 СН, Argentum nitricum 30 СН, из-
отерапия с Таbacum 30 СН, Luesinum 30 CH, изоте-
рапия с Таbacum 30 СН.

– 3-ти и 4-ти месец, при необходимост: същата
прескрипция като през 2-ри месец, но приемите се
разреждат през 10 дни.

n Сикотичен модус на реакция

Medorrhinum 9 до 30 CH
– увеличаване на теглото при спиране на тю-

тюнопушенето при нервен и нетърпелив пациент,
– трескава възбуда, усещане, че времето не му

достига, тромавост,
– бързо говорене, заекване, треперене на кра-

ката,
– прекомерен глад и желание за силни алко-

холни напитки,
– ревматични болки: рахиалгия, тазова и

сакро-илиачна болка, ишиас, талагия.

– < деня,
– > през нощта и край морето.

Най-често медикаментите за детоксикация,  
при сикотичен модус на реакция, се прилагат 

в следната последователност:

NUX VOMICA è THUYA è MEDORRHINUM

Схемата на лечение е същата като при луети-
чен хроничен начин на реакция.

n Заключение
Хомеопатичното лечение не само помага на

бременната жена в борбата ù за спиране на тютю-
нопушенето, но води до изчистване на организма
от тютюн и от други токсични вещества, както и до
по-широка и обща терапия на ниво терен и диа-
теза. Полза ще има и за плода, който не само няма
да бъде интоксикиран от тютюнопушенето на май-
ката, но ще се възползва и от диатезния дренаж.

Източник: CAHIERS DE BIOTHÉRAPIE – N°230
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МОГАТ ДА НИ ПОМОГНАТ ДА ВЗЕМЕМ УСПЕШНО ИЗПИТИТЕ

Д-р Гийермо Басаури, Испания

Умора, нерви, тревожност, нарушения на съня,
храносмилателен дискомфорт, проблеми с мен-
струацията, кожни заболявания като дерматит, ек-
зема и т.н...  Мнозина страдат от всичко това с при-
ближаване на изпитите, от които се страхуват.
Казвам не случайно „мнозина“, защото, не всички от
нас преживяват тестове и изпити по един и същ на-
чин. Тема, която добре познаваме в хомеопатията.
Има хора, които имат голямо доверие в себе си до
степен, че предизвикателства и тестове не само не
ги плашат, а ги стимулират и мотивират. От друга
страна съществуват хора, които са близо до изпадане
в паника всеки път, когато трябва да се явят на из-
пит.

Известно е, че съществува определен капацитет,
както и съпротива към интелектуалния труд. Някои
хора са в състояние дълго време да поддържат
много висока степен на интелектуално усилие, без

да се чувстват потиснати в способността си за
концентрация и запаметяване, но други не са
толкова надарени за този вид натоварване. Освен
това не е същото когато сте студент и се отдавате тя-
лом и духом на подготовката на  изпити и когато
трябва да учите, за да получите повишение в ра-
ботата си, като същевременно поддържате работен
ден от 8 часа дневно. Определено не е същото. Въз-
раст, индивидуална конституция, лични ситуации във
всеки момент от живота, накратко, кои сме и къде
се намираме ще определят способността ни да се
изправяме пред тестове и изпити.

Възниква въпросът: Независимо от усло-
вията, съществува ли нещо, което може да по -
добри нашия потенциал и възможностите ни за
успех?

Аз мисля, че съществува и тази тема може да се
разглежда от различни гледни точки. Днес искам да
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ви поговоря за това как Хомеопатията, хранене-
то и физическите упражнения могат да работят в
наша полза, когато става дума за изпити.

ХРАНЕНЕ

Нашата нервна система, в известен смисъл, е ма-
шина, която се нуждае от гориво, за да функционира
и дали ще работи на пълен капацитет или наполо-
вина зависи от качеството на горивото, с което я за-
реждаме. Някои насоки, които ми се струват основни,
когато става въпрос за оптимално хранене при ин-
телектуален труд:
• Избягвайте преработени храни, които съ-

държат рафинирана захар и хидрогенирани
мазнини.
Транс-мазнините, които съдържат, не се пре-

поръчват за нашия мозък, а рафинираната захар ге-
нерира висока кръвна захар. Знаете, че когато
нещо се качва, друго пада. Когато приемаме много
захар тя изчерпва нашия панкреас, превъзбужда
нервната ни система, деминерализира организма и
стимулира възпалителни състояния. Истински
празник.
• Обратно – „злоупотребявайте“ с пълнозър-

нести  и бобови храни , плодове и пресни зе-
ленчуци.
Кафяв ориз, просо или киноа са източници на

въглехидрати, които се асимилират бавно и поз во -
ляват на тялото ни да има стабилно и постоянно
ниво на енергия без рязко покачване и последващ
рязък спад на кръвната захар.

Освен това съчетаването на пълнозърнести и
бобови храни в едно и също хранене носят на ор-
ганизма висококачествени протеини.
• Някои „суперхрани“, които се намират в до-

мовете ни.
Не е нужно да ходим в Хималаите, за да намерим

суперхрани. Орехи, бадеми и въобще всякакви
ядки, сусам, стафиди (смокини, грозде, сливи,
сушени кайсии ...), необработено маслиново масло
или слънчогледови семена са някои от храните, кои-
то в малко количество ще направят нашата диета
отлична.
• Риба и био яйца са най-добрият източник на

животински протеин.
Те са богати на полезни мазнини и фосфолипиди,

които са много полезни за нашия мозък. И колкото
по-малко червено месо и колбаси, толкова по-доб-
ре. Сейтанът и тофуто са други източници на рас-

тителни протеини с високо качество и са силно пре-
поръчителни. Обичам сейтана.
• Избирайте качеството пред количеството.

Интелектуалният труд не е като да отидеш на
пристанището да разтоварваш кораби. Нашият мо-
зък се нуждае от умерени по количество, но ка-
чествени храни.
• Избягвайте токсични и възбуждащи храни и

напитки.
Възбуждащите храни и напитки са като да из-

разходваш месечната си заплата за един ден; съз-
дават удоволствие, но изчерпват резервите на ор-
ганизма и след това… не остава нищо.

Ще ви разкажа какво ядох, като веган, през вче-
рашния ден:
• Закуска: Голяма чаша с оризова напитка, кафяв

ориз и четири ореха. Много обичам тази закуска.
Обожавам я!

• Второ хранене: Нахут и кафяв ориз, а за десерт
три препълнени лъжички с печен сусам и ста-
фиди. Фанатичен привърженик съм на този де-
серт.

• Вечеря: Печени броколи със сейтанска яхния и
чай кукича с парче бисквита от пълнозърнесто
брашно. Е, и преди вечеря, няколко парченца
плодове.
Виждате, че нямам тежък обяд или лека допъл-

нителна закуска. Всяко тяло, всеки метаболизъм са
различни и всеки трябва да намери своя оптимален
начин на функциониране.

ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Няма да се правя на специалист по физическа
подготовка. Оставям тази тема на нашия колега 
д-р Алберто Сакристан.

Само искам да кажа, че понякога имам чувството,
че завърших образование благодарение на
спорта. Последните две години от следването си жи-
веех извън бащината къща и разбира се едновре-
менно работех и учех. Имаше дни когато имах усе-
щането, че главата ми ще се пръсне. Тогава обувах
кецовете и излизах да потичам половин час, след
което се чувствах като нов.

Физическите упражнения винаги дават усе-
щането, че променят ритъма, концентрират
енер гията в тялото и по някакъв начин осво-
бождават ума. Те се превръщат в съкровище с не-
измерими ползи особено, ако практикувате спорт,
който ви харесва.
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През цялото си следване практикувах джудо. За-
почнах още като дете, изградих големи приятелства,
които още пазя (двама от бившите съотборници са
ми като братя) и същевременно си вземах изпити-
те. А, и да не пропусна – носител съм на черен ко-
лан.

ХОМЕОПАТИЯ

Когато трябва да лекуваме с хомеопатия случай
на умствена умора или тревожност преди изпити,
винаги вземаме под внимание, първо, какъв е чо-
векът, който е дошъл на консултация и след това по
какъв начин персонално преживява тази си-
туация.

Например,  имаме хора, които се страхуват
много от провал поради чувството им на неси гур -
ност и липса на доверие в себе си, но няма да се
нуждаят от една и съща хомеопатична терапия,
защото не показват такова поведение пред
останалите.

Има много несигурни, дори страхливи хора,
които ще се държат високомерно и горделиво,
когато се чувстват в положението на по-силния и зна-
ем, че тези пациенти се нуждаят от LYCOPODIUM.
Знаете поговорката „Кажи ми за какво претен -
дираш и ще ти кажа какво ти липсва“. От друга
страна има хора, които не се опитават да прикриват
своята несигурност по някакъв враждебен или
агресивен начин и ще бъдат по-затворени, плахи
и податливи на влияние, но ако почувстват на-
тиск стават твърдоглави и упорити. Знаем, че за
тези пациенти от полза ще бъде приема на SILICEA.

Но, както казах, в допълнение към това, какво
представлява нашата същност, е важно да се обър-
не внимание на причината за консултация, която па-
циентът ни излага в момента. Какво се случва с него
и как го преживява. Например:
• KALIUM PHOSPHIRICUM ще помогне на хора,

които се консултират както за физическа, така
и за умствена умора. Пациентът може да ни каже,
че вече не е в състояние да се концентрира,
че паметта му е отслабнала или че страда от
главоболие и е започнал да спи по-зле.

• GELSEMIUM SEMPERVIRENS е голям медика-
мент за страх от изпити, който те парализира.
Това са студенти, които са се подготвили много
добре по съответната материя, но преди самия
тест главата им се изпразва от чувството на
страх и тревожност. Те могат да бъдат придру-
жени от нарушения на съня дни преди изпита
и диария непосредствено преди него.

• IGNATIA AMARA е голям медикамент за паци-
енти, които изпитват тревожност, чийто прояви
са чувство за спазъм, задавяне, топка в гър-
лото или в стомаха.

• NUX VOMICA е подходящ за пациенти, които са
изтощени от собствената си взискателност.
Това са работливи, прагматични, конкурен-
тноспособни пациенти, които приемат много зле
неуспеха. За тях той не е опция и са готови да ра-
ботят до изтощение, дори да приемат стиму-
ланти, за да постигнат успех. 

• ARGENTUM NITRICUM е друг медикамент за
предхождащ страх, подобно на Gelsemium, но
ще го използваме при пациенти, които ни се оп-
лакват, че колкото повече приближават изпитите
толкова по-трескави се чувстват. Стават въз-
будени, прибързани и разбира се неефек-
тивни. Могат да се явят на изпита, да започнат
да отговарят на даден въпрос, да преминат на
друг, без да са завършили предишния и накрая
да захвърлят всичко. Диарии и неконтроли-
рано желание за уриниране са оплакванията,
които ни съобщават подобно на пациентите
Gelsemium. 
Това само някои от многото хомеопатични ме-

дикаменти, които можем да използваме, за да пре-
одолеем тревожността и умората преди изпити и
тестове. Казвам това, защото, очевидно, хомеопа-
тията ще бъде еднакво полезна и в контекста на
страх и безпокойство като спортни състезания,
страх от летене или публично говорене.

Добра диета, при която качеството на храната
преобладава над количеството, малко спорт, кой-
то да разтоварва ума ни и нашите ефективни и без-
опасни хомеопатични медикаменти, подходящи
за всякакви пациенти (включително деца, тийней-
джъри и бременни) са трите стълба, на които мис-
ля че трябва да се опрем, за преодоляване на труд-
ните моменти преди тестове и изпити.

Някъде прочетох, че да бъдеш неуморим е не-
обходимо да обичаш. Когато някой върши нещо с лю-
бов, радостта и енергията никога няма да го на-
пуснат.

Дали е истина? Защо да не опитаме?

Източник: 
https://www.hablandodehomeopatia.com/la-homeopatia-la-ali-

mentacion-ejercicio-fisico-pueden-ayudarnos-superar-los-examenes/
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Това, което ми харесва в тялото ти, е сек-
сапила. Това, което ми харесва от твоя сексапил,
е устата. Това, което ми харесва в устата ти,
е езикът. А това, което ми харесва от твоя език,
е словото“.

Хулио Кортасар

Най-после статията, която всички очакваха!J
Най-после ще внесем яснота относно някои

екзистенциални съмнения, които циркулират в
мрежите за секса и хомеопатията.

Да разгледаме някои от тях:
• Възможно ли е удължаване на пениса с хомео-

патия?
• Има ли някакъв хомеопатичен медикамент по

подобие на виаграта за жени? А за мъже?
• Има ли хомеопатичен медикамент за постигане

на „космически“ оргазми?
• Възможно ли е хомосексуалността да бъде ле-

кувана с хомеопатия?
• Има ли  противозачатъчни хомеопатични ме-

дикаменти?
Да… за моя изненада виждал съм някои от тези

въпроси в Интернет. Виждал съм също  подобни ко-
ментари в уебсайтове на псевдоскептици към хо-
меопатията, в запитвания към мен или колегите ми
в Туитър или други социални мрежи.

ВЪПРОСИ

И така, нека първо да се спрем върху тях, а след
това ще разгледаме тези, които наистина са сериозни
и свързани с темата.
• Възможно ли  е пенисът да бъде удължен с

хомеопатия?
Бих отговорил, че, за съжаление или за щастие,

не! Няма такъв медикамент, освен ако псевдо-скеп-
тиците, които знаят много повече за хомеопатичните
медикаменти от нас лекарите хомеопати, не ме опро-
вергаят, че в еди коя си уеб мрежа в Източен Сибир
продават CHICLEPENIUM 200 CH. 

Така че няма – да сменим темата.
• Може ли хомосексуалността да бъде леку-

вана с хомеопатия?
Въпреки че може да изглежда невероятно, ня-

кой ми каза, че има „хомеопатичен“ уебсайт (!?), в кой-

то се твърди, че хомосексуалността се „лекува“ с хо-
меопатията.

Е, не ми пука какво казват в този уебсайт.  Могат
да го наричат както си искат, могат да използват за
тази цел най-различни екзотични имена на меди-
каменти, представяни като хомеопатични, но нито
един сериозен лекар не би помислил да лекува
сексуална ориентация, свободно избрана от да-
ден човек.

Следователно става дума за грешен въпрос.
• Има ли противозачатъчни хомеопатични ме-

дикаменти, какво ще кажете?
Така ... Спомнете си колко пъти сте чели, напи-

сано с шеговит тон, че щом няма хомеопатични про-
тивозачатъчни медикаменти, това доказва, че ме-
тодът е невалиден? Това, както и защо не приемате
хомеопатичен анестетик, когато сте при зъболекаря,
са най-използваните шеги от някои от защитниците
на ГМО. Сигурно ще ме попитате какво общо има
това със защитниците на ГМО и аз ще ви отговоря
– ами нищо, разбира се. Така ще стигнем до зрън-
цето – не на генно модифицираното, а на нормал-
ното.

Моят въпрос е: Някой ще се аргументира ли
защо е необходимо да има хомеопатични про-
тивозачатъчни медикаменти?

Защо носорогът няма хобот? Ами отговорът е:
защото няма. Има рог! Доволни ли сте?

Хомеопатията може да се използва за онова, за
което може и не може да се използва за онова, за кое-
то не може. Просто е. И освен това, ако хомеопатич-
ните медикаменти стимулират процесите на ав-
торегулация в организма, това не съвпада с меха-
низма на действие на противозачатъчните. И тъй-като
хомеопатията не е „алтернатива“, нито е „заместител“
на нещо, а ние сме лекари и високо ценим и се гор-
деем с нашата медицина (с цялата медицина!)
предписваме противозачатъчни – когато е необхо-
димо. Същото се отнася и за анестетиците, и за ан-
тибиотиците. Не може да се каже нищо повече.

Нещо подобно на това да бъдеш едновремен-
но привърженик на ГМО и критик на хомеопатия-
та. Едно нещо е такова, а друго е онакова, въпреки
че изглеждат еднакво. Не знам дали успявам да се
изразя добре и да бъда разбран.
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Да преминем към по-сериозните въпроси  и  към
темата на статията, която може да се резюмира в
следния въпрос:

Каква роля могат да имат хомеопатичните
ме дикаменти при нарушения като загуба на сек-
суално желание (както при мъже, така и при жени),
вагинизъм, диспареуния (болезнен коитус), ерек-
тилна дисфункция, преждевременна еякула-
ция, аноргазмия ...?

От всички състояния, които могат да бъдат ле-
кувани последователно, най-често срещано и ак-
туално е липсата на сексуално желание, както при
мъже, така и при жени.

Трябва да признаем, че причините са многоб-
ройни и на първо място е необходимо да се из-
ключи  заболяване или прием на медикаменти,
които биха могли да бъдат причина за него.

Не малко лекарства и вещества, влияят върху
сексуалното желание като:

• антидепресанти,
• някои антихистамини,
• антихипертензивни средства,
• някои нестероидни противовъзпалителни

средства (НПВС),
• химиотерапевтици,
• опиоиди,
• наркотици (кока, хероин, алкохол и т.н.).

Доста хронични заболявания също могат да
влияят върху сексуалното желание като: диабет, ар-
трит, рак, неврологични заболявания, хипертония
и др.

Не бива да забравяме, че може да съществуват
промени в сексуалния отговор вследствие на въз-
растови промени и ситуации като бременност,
след родилен период или менопауза. Влияние
може да окаже и полученото възпитание (най-вече
при жените), травматични сексуални преживявания
или негативни усещания, свързани с предходни кои-
туси. 

От друга страна, рутината, усещането, че вина-
ги е едно и също и че вече знаете какво ще се слу-
чи, не е добър приятел на възбудата и желанието.
Ако добавим някои други проблеми, които засягат
интимността и комуникацията на двойката като
ежедневни проблеми, на които не се намира ре-
шение, семейни и битови задължения и др. всичко
това в крайна сметка отказва  и най-твърдо  моти-
вираните.

Но ако и това не е достатъчно, то съществува
още нещо – „вечният виновник“ – стресът, т.е. тази
причина, която служи като обяснение на всичко, кое-
то не е непременно „органично“. Всички, дори най-
подредените и образовани между нас, са изпитва-

ли неговите унищожителни ефекти. Продължи-
телният стрес, който е в основата или отключва мно-
жество други нарушения, не липсва и в този случай.
Както знаем, всеки живее живота си според собст-
вената си същност. Тревожността и депресивните
състояния, често  са част от ежедневието.

Сексуалността е сложен феномен, който обх ва-
ща индивида в неговата цялост.  Затова, след като
веднъж бъдат изключени други причини, хомео-
патичните медикаменти могат да бъдат изключи-
телно полезни, защото разглеждат човека в не-
говата цялост, макар че съществуват и хомеопа-
тични медикаменти, които покриват конкретни си-
туации. В този случай, както и в много други ситуа-
ции, начинът, по който човек преживява стреса ко-
респондира  много добре  с хомеопатичната идея
за персонализирано лечение, което взема пред-
вид не само конкретното нарушение, но и цялата
тази сложност на човека и факта, че всеки един реа-
гира по различен и уникален начин.

Sepia, Agnus Castus, Causticum, Natrum Muri-
aticum… са някои от най-често използваните ме-
дикаменти, но всяка ситуация и всяко преживява-
не са различни и както вече казахме, необходимо
е да бъдат преценени много точно, за да се намери
подходящата прескрипция.

Това са медикаменти, които са съвместими и
допълват други терапии и, разбира се,  психотера-
пии. Моят опит показва, че в повечето случаи една
кратка психотерапия е силно препоръчителна.

ОРГАЗМИ

В заключение, в тази първа статия, посветена на
проблема секс, ще си позволя да коментирам още
един от поставените в увода, въпроси: как да пос-
тигнем „космически“ оргазми? След като пре-
одолях моята вродена свенливост, вече съм решен
на всичко. Пригответе се и си водете бележки.

Въпреки че по мое скромно мнение (в тази об-
ласт е по-добре да бъдем скромни), това ще зави-
си много от таланта и опита на всеки един, ще си поз-
воля да препоръчам  един хомеопатичен меди-
камент, който  е полезен не само в тази ситуация,
но и в останалите, които споменахме и може да
се приема рутинно.

Става дума за  един голям медикамент, чийто
странични действия са ирелевантни, а ефек-
тивността е много голяма.

А това е Amor 30 CH (Любов 30 СН). J
Потърсете този медикамент, моля ви!

Източник: 
https://www.hablandodehomeopatia.com/sexo-y-homeopatia/
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