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НОВА ПАРАДИГМА В БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: 
ВОДАТА И ПАМЕТТА НА ВИБРАЦИИТЕ

На 8 октомври 2014 г. в  централата на ЮНЕСКО в Париж, Франция се проведе
научен симпозиум на тема „Нова парадигма в биологията“. В основата на тази па-
радигма стои хомеопатичната потентизация. В симпозиума взеха участие светов-
ноизвестни учени като: откривателят на вируса на СПИН –  професор Люк Монта-
ние, носител на Нобелова награда за медицина  за 2008 г.; Седрик Виляни, профе-
сор в Университета  в Лион и носител на Филдсов медал за 2010 г.;  Джузепе Витело,
професор по теоретична физика в Университета в Салерно, Италия; Марк Анри,
професор по молекулярна химия в Университета в Страсбург; Карло Вентура, про-
фесор по молекулярна биология в Университета в Болоня. Обсъдена бе и рабо-
тата на един от най-оригиналните изследователи на хомеопатичните механизми –
Жак Бенвенист.

За първи път научен симпозиум разглежда появата и възможните социални и
медицински последици от една нова парадигма в областта на биологията: елек-
тромагнитните вълни и връзката между тях и свойствата на водата. Представени
бяха също различни възпроизводими експерименти, които показват, че електро-
магнитните вълни могат да играят важна роля както в патогенността на микроор-
ганизмите – бактерии и вируси – така и във физиологичните процеси като дифе-
рeнциацията на стволови клетки.

Основното послание на конференцията бе за необходимостта от интердисцип-
линарни изследвания (физика /биология/химия/математика). Организаторите на
конференцията са наясно с критичните реакции, които предизвикват  техните раз-
работки сред научната общност, затова техните резултати бяха съобщени с  най-го-
ляма строгост. Основната им цел бе да се предизвика едно по-широко и мулти-
дисциплинарно обсъждане. Изнесените  данни са  особено важни, тъй като те до-
пълнително обогатяват огромните постижения на молекулярната биология. Те
също така предполагат разработване на нови начини за предаване на генетични
съобщения (предаване, трансдукция, телепортация и т.н.).

Предлагаме на вашето внимание резюме за работата на симпозиума, публику-
вано на страницата на асоциацията „Жак Бенвенист“.

Резюме от научния симпозиум сряда, 08 октомври, 2014 в ЮНЕСКО,
Париж с професорите Люк Монтание, Марк Анри, Карло Вентура и 

Джузепе Витиело. Също така с участието на  математика Седрик Вилани
и журналиста от всекидневника Льо Монд –  Франк Нуши.

„БИОЛОГИЯТА В СВЕТЛИНАТА НА ТЕОРЕТИЧНАТА ФИЗИКА: 
НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД МЕДИЦИНАТА“

Пред една изключително внимателна аудитория от около петстотин души, про-
фесорите Люк Монтание, Марк Анри, Карло Вентура и Джузепе Витиело предста-
виха най-новите си изследвания в областта на нова парадигма в биологията и ме-
дицината, основана на наблюдения на електромагнитните вълни и тяхната връзка с



непроучени свойства на водата. Тези изследвания пока-
заха, че пионерът Жак Бенвенист е истински новатор с
публикацията си в списание Нейчър още през 1988 г. 

Професор Джузепе Витиело от Университета на Са-
лерно, представи последните си разработки в областта
на квантовите  полета и явлението кохерентност (съг-
ласуванност) в биологията, като се базира на  кон-
кретни научни формули и наблегна на един  нов под-
ход към живата материя.

Професор Марк Анри от университета в Страсбург
обобщи последните постижения, свързани с анализа на
молекулата на водата и нейното обкръжение в светли-
ната на  квантовата кохерентност и показа, че същест-
вуващите теории вече не са адаптирани към резулта-
тите от актуалните експерименти. Водата е нещо не-
достатъчно проучено и заслужава да намери  място в
бъдещи интердисциплинарни изследователски про-
грами.

https://www.youtube.com/watch?v=nGMk9F9WWkE

Професор Люк Монтание, Нобелов лауреат за меди-
цина, представи най-новите си изследвания с изпол-
зване на метода на полимеразна верижна реакция
(PCR), който е показал наличието на биологична актив-
ност при работа с много разреден серум от пациенти с
лаймска болест или СПИН. Резултатите са в подкрепа
на  работата на Жак Бенвенист, но са получени с други,
по-чувствителни технологии. Цифровото предаване на
бактериална ДНК в живи клетки се очертава като из-
ключително възпроизводим метод.

Той говори също така за бактериалната етиология на
аутизма и постигането на подобрение при това заболя-
ването с използване на  целеви антибиотици.

В заключение, Люк Монтание лансира  прочувствен
апел ... към представителите на фармацевтичната ин-
дустрия да пренасочат своите изследвания, тъй като
разработването на нови молекули вече изглежда нещо
ненужно  и че  всички събрани аргументи, предполагат
едно обсъждане за промяна на парадигмата.

https://www.youtube.com/watch?v=xTHRZvyK9e4&list
=UUevGquPCBeKzyOaa2DDiVzg

Професор Карло Вентура от  Университета в Болоня
коментира  впечатляващи резултати от свои изследва-

ния, които показват наличие на  вибрационни явления
във вътрешността на стволови клетки. Той нарича тези
явления „Гласът на стволовите клетки“. По този начин
проф. Вентура очерта един по-различен подход  от на-
шето  механистично схващане за молекулярната био-
логия. Резултатите са публикувани наскоро в няколко
научни списания. Този факт е още едно доказателство
за приемането и за формирането на тази нова пара-
дигма.

В края на тези четири презентации, математикът Сед-
рик Вилани, директор на Института Анри Поанкаре и
носител на Фийлдсов медал, от своя страна,  обобщи в
исторически план работата на Жак Бенвенист и поле-
миката, която последва неговата  първа публикация в
списание Нейчър от  1988 г., като  поддържаше благо-
склонен неутралитет, който бихме искали да видим в
научната общност като цяло.

Всъщност, той даде няколко примера от оригинални
разработки,  някои от които впоследствие  се оказаха
неаргументирани, а  други  признати със задна дата, по-
ради факта, че в момента на първото им публикуване
технологията  е била недостатъчно чувствителна. Про-
блемът за възпроизвеждането е от решаващо значение
в нестабилна биологична система с електромагнитна
среда със смущения. Върху този факт акцентират
всички изследователи, които обръщат  специално вни-
мание  върху отрицателното въздействие на мобилните
телефони. 

https://www.youtube.com/watch?v=lrZY5OkA6Dg&fea-
ture=youtu.be

В заключение, журналистът Франк Нуши от еже-
дневника Льо Монд,  модерира една вълнуваща  дис-
кусия с участие на присъстващите в залата. Неговият
реалистичен подход към дискусията се базираше на
дългогодишния му опит по темата „Паметта на водата“
от Жак Бенвенист. Жером Бенвенист, президент на На-
учно-изследователското сдружение „Жак Бенвенист“
също акцентира върху необходимостта бюджетът за на-
учни изследвания във Франция и Европа  да бъде раз-
делен и ориентиран по-разумно в светлината на тези
резултати, очертаващи един нов подход в лечението на
болестта.

Източник: http://www.jacques-benveniste.org/
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Детето рядко изразява своята тревожност 
с думи

Поводът за консултация рядко е „детето ми е тре-
вожно“.

Следователно тези симптоми трябва да се търсят
в повечето случаи при появата на функционални фи-
зически симптоми и преглед, който не констатира
достатъчно показателни находки за структурна (ле-
зионна) патология. 

Консултацията може да е мотивирана от рязка про-
мяна в поведението, при която липсва видим или
вербализиран отключващ фактор.

Нека да имаме предвид, че зад детските и юно-
шеските патологии се крият фамилни патологични
състояния. В този случай детето става израз именно
на тях. 

Две опорни точки за разбиране и лечение 
на тревожността

І. Физически симптоми
ІІ. Емоции

Промяна на соматизацията в зависимост 
от възрастта

А. ПРИ ДЕТЕТО
• Нарушения на апетита (хипофагия, хиперфагия),

гадене, болка в епигастриума, коремна болка, диа-
рия, енуреза,главоболие, астения, поява на екзема,
астматична криза, алергия

Б. ПРИ ЮНОШАТА
• Сърцебиене, тремор, прилошаване, стягане в гър-

дите.

Различни емоционални изрази 
на тревожността

• Възбуда: фебрилитет, хиперактивност, нощен
ужас, безсъние

• Изразена агресия: гняв, враждебност, бунт
• Скрита агресия: срам, обида, тъга, срамежливост
• Страх от изоставяне: опасения, безпокойство, па-

ника, обсесивно компулсивно разстройство
• Страх от училище

• Скръб: мъка
• Страх: стрес, сценична треска

Клинично наблюдение: Клара

Клара беше доведена при мен от майка си, когато
беше на 7 години поради персистираща енуреза.

Клара е по-голямото от две деца в семейството.
Баща ù е починал внезапно от инфаркт, когато била
на три години. Майката отглежда сама двете деца.

В нейната история е отбелязан пиелонефрит  на
тригодишна възраст, който довел до хоспитализация.
Това обяснява енурезата по онова време. Въпреки,
че е излекувана без последствия, тя персистира.

Клара е малко съзнателно момиченце, много пе-
дантично, много организирано и ритуализирано до
крайност. Тя ми разказва за своята „колекция от съм-
нения и страхове“. Шумът, вятърът, бурята, тъмнината
ù причиняват паника.  Тя ритуализира лягането за
сън, бори се със съня и майка ù трябва да легне до
нея, за да може да заспи. 

Клиничният преглед не показва никакви особе-
ности. Клара е с издължено телосложение.

Във връзка с нейната енуреза давам  няколко по-
веденчески съвета:

• Никога да не се сдържа да уринира през деня. 
• Да се научи да прави „стоп на пишкането“: да стяга

и освобождава тазовото дъно по време на осъзна-
тата микция. Това е с цел да накарам детето да раз-
бере, че може да контролира отварянето и затва-
рянето на уретрата. 

• Да уринира непосредствено преди лягане.
• Да не пие други течности след чая.
• Да внимава с диуретичните супи и сокове.
• Да си води дневник: детето само да отбелязва но-

щите със и без енуреза, защото това го мотивира.
• Системата за компенсация също действа много

добре. Давам на детето по 20 евроцента за всяка
суха нощ и това става предмет на договор, над-
лежно написан и след това подписан от двете
страни.  

• Когато детето вече е оздравяло, засилвам лече-
нието с обратната мотивация: „Ти ще ми даваш по
20 евроцента, ако имаш  рецидив.“
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n Придружаващо хомеопатично лечение:
– Arsenicum album 15 CH, по една доза всяка не-

деля.
– Natrum muriaticum 15 CH, по една доза всяка

сряда.

n През останалите дни от седмицата:
– Ambra grisea 15 CH, по 5 гранули сутрин.
– Causticum 9 CH, по 5 гранули след обяд.
– Stramonium 15 CH, по 5 гранули вечер преди ля-

гане.

КОМЕНТАР

Arsenicum album: Това дете е педантично, ритуа-
лизирано. Вечер, преди лягане изпитва силно безпо-
койство.

Natrum muriaticum: интересен медикамент при са-
мотно дете, което е силно привързано към един
човек (майката). Детето трудно заспива. Може да из-
питва силна жажда или пък въобще да не желае да
пие вода. Това е медикамент от туберкулиновата
група с кратка периодичност: енуреза всяка нощ.

Ambra grisea: Когато разказва за своите страхове
Клара плаче с топли сълзи. Тя е впечатляваща, с ви-
соко ниво на емоционална интелегентност,  което е
характерно за този медикамент.

Causticum: Деца, които изпитват страх  при свече-
ряване, свръхчувствителни и емоционални. Тези
деца, много често, са изпитали в своето кратко
детство някакво психологическо страдание (Клара е
изгубила баща си, когато е била на 3 години). Това
също е  медикамент, показан при пареза и уринарна
инконтиненция. Всички симптоми се задълбочават от
сух студ и вечер на свечеряване.

Stramonium: Много верен медикамент при деца с
нощни страхове, страх от тъмното, които се подоб-
ряват при нежна, пресята светлина.  

ЕВОЛЮЦИЯ

Енурезата прекъсна след три седмици и това про-
дължи два месеца. Имаше няколко рецидива по
време на епизоди на тъга, тъй като татко ù и липсва
много. Трябва да се отбележи, че на 8 години Клара
продължаваше преди да заспи да смуче биберона,
който баща ù и бил купил.

Наблюдавам промяна в поведението на Клара. Тя е
екстровертна, добива вид на изкусителка. Флиртува.
Майката се тревожи от компулсивната ù мастурбация
преди  заспиване. 

Успокоявам майката като ù обяснявам, че това е
класически ритуал преди заспиване подобно на сму-
кането на палеца (гениталност, оралност). 

n Замествам  Natrum muriaticum с Platina, който е
„хистеричен“ вариант на първия и е комплемента-
рен  на Ambra grisea по отношение на хипер-
чувствителността на гениталиите.
Уточняването на лечението окончателно излекува

Клара от енурезата и от нейните страхове. Спи добре
и е по-малко хистерична. 

Една друга патология я доведе при мен 
след 3 години.
Току що беше излязла от болница след 15 дневен

престой по повод синдром на Гилен-Баре. Тя стра-
даше от усложнения вследствие на пареза (затруд-
нен контрол над отделянето на урина и изпражне-
ния) и от парализа на адукторните мускули на дол-
ните крайници със степаж.  Била е на лечение с кор-
тикостероиди и Ривотрил. Всичките ù страхове се
бяха появили отново: страх от крадци нощем, страх
от последствия вследствие на заболяването.  Беше
уморена. Разказваше ми плачейки за това, което ù се
беше случило.

n Предлагам следното хомеопатично лечение:
– Arsenicum album 15 CH, по една доза всяка не-

деля.
– Ambra grisea 15 CH, по една доза всяка сряда.
– Ignatia 9 CH, по 5 гранули сутрин.
– Gelsemium 9 CH, по  5 гранули след обяд.
– Causticum 9 CH, по 5 гранули преди лягане.

Gelsemium беше предписан поради физио-пато-
логичното си подобие: действие върху централната и
периферна нервна система, което включва фаза на
възбудимост с тремор, крампи и моторна некоорди-
нираност, както и фаза с пареза, прострация и силна
астения.  Действа изпреварващо върху стреса.

Causticum е медикамент, показан  при пареза и па-
рализа, както и при инконтиненция. Следователно
приложението му за лечениена последствията от
синдрома на Гилен-Баре е оправдано.

ЕВОЛЮЦИЯ

Успях бързо да намаля кортикостероидите и да
спра Ривотрил. Необходими бяха 6 месеца за пъл-
ното възстановяване на пациентката. Невролозите в
болницата и кинезитерапевтите констатираха „не-
нормално“ бързото оздравяване на това дете.

ИЗВОД

Causticum е опорния медикамент при страданието
на Клара. По всяка вероятност, именно Causticum и
Gelsemium купираха неврологичните симптоми
както и симптомите на тревожност, които се появиха
отново вследствие на възпалителното заболяване на
периферната нервна система.

Източник: La revue du CEDH, Juillet 2012
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В ТЪРСЕНЕ НА ЕСТЕСТВЕН ИМУНИТЕТ

Новините за вирусната хеморагична треска ебола заемат все повече място в световните медии и ста-
ват все по-плашещи. На този фон, считаме, че статията на  доктора по природни здравни науки
К.Адамс представлява интерес и за един по-широк кръг от читатели. 

Статията няма за цел да предоставя медицински съвети, да определя  диагноза или да предписва ле-
чение. 

Докато учените се надпреварват в разработването на
ваксина или моноклонално антитяло срещу вируса
Ебола, докато продължават  да  развиват химио лече-
ния за спиране на ХИВ и хепатит C  и същевременно се
страхуват  от атипичната пневмония – природата вече
е предоставила естествено лечение.

Изследванията показват, че една
здрава и силна имунна система може
да позволи на човек да избегне не само
заразяване с болестта, но също да
стане резистентен към нея. За тези от
нас, които се нуждаят от помощ, черве-
ните водорасли доказано представля-

ват ключ в борбата с вирусите.

В търсене на естествен имунитет срещу Ебола

След двете огнища на  Ебола през 1996 в Габон, Аф-
рика, учените установяват, че Ебола причинява смърт
сред около 70 % от заразените с вируса.

Това кара  изследователите  от Международния цен-
тър за медицински изследвания във Франсвил, Габон
да проведат изследвания, в търсене на отговор на въ-
просите: Защо останалите 30 % не умират? Как 30 % от
заразените  успяват да се възстановят?

Освен това, медицинските  изследователи констати-
рат много случаи, когато е имало  тесни контакти между
заразени пациенти  и хора, които никога не са се зараз-
явали, въпреки че са били в контакт със заразените, до-
като същите са били със симптомите на вируса.

Забележка: Един пациент с Ебола трябва да бъде
симптоматичен  за да бъде заразен – да има  висока
температура и други грипоподобни симптоми. Човек
трябва да има директен лигавичен или кръвен кон-
такт с такъв пациент за да  се зарази с вируса. Това оз-
начава прехвърляне на слюнка, урина, сперма или кръв

от един човек на друг.  
При проучването на пациенти били в „близък кон-

такт“, изследователите се концентрират именно върху
такива, които са имали този вид излагане на риск.

Антитела  Ебола

Проучването установява, че почти половината от
тези, които са били асимптоматични очевидно са раз-
вили антитела (IgM и IgG) към вируса Ебола.

Тези хора със сигурност са били интимно изложени
на вируса, но просто естествено са развили онези ин-
струменти на имунната система – включително, обсъж-
даните по-долу, които са  предотвратили инфекцията.

Освен това, групата на асимптоматичните показва, че
те имат по-силен анти-възпалителен отговор като цяло.
При тях  са констатирани по-високи нива на циркули-
ращи цитокини и хемокини, които ускоряват естестве-
ната способност на организма да се пребори с  вирус-
ните клетки и да спре действието им  в рамките на тялото

Те заключават:
„Асимптоматичните индивиди имат силен възпа-

лителен отговор вследствие на циркулиращите ви-
соки концентрации на цитокини и хемокини.“

Манозо-свързващи лектини (MBL)  
атакуват вируса на Ебола

Постепенно се очертава и конкретният механизъм, с
който тялото естествено прекъсва и предотвратява за-
разяването със смъртоносни инфекции, включително
Ебола, ХИВ, атипична пневмония (SARS).

Механизмът се нарича манозо-свързващи лектини.
Манозо-свързващите лектини, се произвеждат в чо-
вешкото тяло чрез ДНК секвенция (генът MBL2).

Когато тази част от нашите гени е в ред, тялото ще
произвежда и освобождава  манозо-свързващи лек-
тини в кръвния поток. Тогава манозо-свързващите лек-
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тини ще разпознават и улавят специфичните въглехид-
ратни молекули, които покриват и изграждат различни
микроорганизми от рода на  гъбички, бактерии и дори
паразити. Същите притежават предпазваща гликопро-
теинова обвивка.  Към тях се отнасят и  вирусите. След
като лектините се прикрепят към тази обвивки, те при-
чиняват  тяхното разпадане, което позволява на други
имунни клетки на организма да проникнат  в  микроба
и да го убият. Така се възпрепятства неговото размно-
жаване.

В действителност, здравото тяло, което произвежда
добри нива от тези манозо-свързващи лектини ще бъде
в състояние лесно да се пребори с настинки и грипове,
както и с други микробни инфекции. Различни проуч-
вания върху животни са показали,че манозо-свързва-
щите лектини успешно преодоляват  коронавируси и
инфекциозен бронхит.

Изследвания, проведени през последните пет го-
дини установяват, че ниските нива на манозо-свър-
зващи лектини увеличават риска от инфекции на диха-
телните пътища, включително синцитиални вирусни ин-
фекции, пневмония и други.

Например, при изследване на 121 деца с RSV инфек-
ция (респираторен синцитиален вирус), причината се
оказва ниското ниво на манозо-свързващи лектини.
Близо 70 % от тях са  с ниски  нива на манозо-свързващи
лектини. Други инфекции, обаче, особено бактериал-
ните,  не са непременно свързани с нивата на манозо-
свързващите лектини.

Когато става въпрос за вирулентни инфекции като
Ебола, хепатит C и ХИВ, положението е  различно. Тези
вируси притежават  гликопротеинови обвивки, които
ги защитават от разрушаване. 

Освен това, гликопротеиновата  обвивка на вируса
Ебола произвежда гликопротеини, които увреждат
клетките. Това позволява на вируса да проникне в тях и
да се реплицира.

Манозо-свързващите лектини всъщност разрушават
гликопротеиновата обвивка и матрица чрез механизъм,
наречен лектинов път.

Хората, които не произвеждат достатъчно от тези ма-
нозо-свързващи лектини са не само по-податливи, към
инфекции,  но те обикновено са също имуносупреси-
рани по отношение на останалата част от имунната им
система.

Една от причините някои хора да не произвеждат
достатъчно манозо-свързващи лектини се дължи на
лека генетична мутация, където генът MBL2 е изключен.
Причината за тази мутация  все още не е напълно изяс-
нена. Може би има  нещо общо с токсичната  околна
среда и / или  с хранителен дефицит.

Манозо-свързващи лектини от червени водорасли
Хората не са единствените същества, които произ-

веждат манозо-свързващи лектини. Червените водо-
расли също ги произвеждат в голямо количество, което
им позволява да се предпазят от нашествие на вируси.

Най-перспективната форма на манозо-свързващи
лектини  е Scytovirin – компонент на червените водо-
расли Scytonema varium. Екстракт от този протеин се
изолира през 2003 г. от изследователи от Националния
институт за рака във Фредерик, Мериленд. Протеинът
съдържа 95 аминокиселини. Установено е, че се свър-
зва  с обвивките на HIV-1 вируса.

Сходен анти-вирусен протеин е намерен в Nostoc el-
lipsosporum и се нарича Cyanovirin-N. И двата  антиви-
русни протеина действат по подобен начин – събарят
гликопротеиновите  обвивки на HIV и HCV.  

Открит е и друг анти-вирусен протеин във вид чер-
вени водорасли от Нова Зеландия - Griffithsia SP. Този
протеин се нарича Griffithsin, съкратено  GRFT.

През последните няколко години, Griffithsin е тестван
с голям успех срещу HIV-1 вируса при  проучвания с
мишки в лабораторни условия. Griffithsin дава също
много добри резултати при тестове  срещу епидемич-
ния потенциал на  вируса на атипичната пневмония.

Множество проучвания илюстрират неговото дей-
ствие. Изследователи от Центъра за изследване на рака
във Фредерик, Мериленд установяват, че Griffithsin не
само спира репликацията на HIV-1 вируса, но и него-
вото  клетъчно проникване.  

През 2010 г. изследователи от Харвард тестват ре-
комбинантен вариант на Griffithsin - нарича се rhMBL -
срещу Ебола. Още веднъж, те откриват, че манозо-свър-
зващите лектини не само разрушават обвивката на  ви-
руса Ебола, но  и спомагат за изграждането на устойчив
имунитет. 

Да, когато мишките, получавали рекомбинантни ма-
нозо-свързващи лектини, са били изложени повторно
на вируса Ебола, се оказало, че вече имат имунитет към
него.

Освен това проучване, са проведени и други изслед-
вания с Griffithsin върху животни, които са показали
подобни резултати.

Рекомбинантен Griffithsin, получен 
в  растения от вида  Nicotiana Benthamiana 

Съвременните медицински изследователи посто-
янно се стремятда изолират, синтезират и патентоват
различни природни продукти. Рекомбинантни версии
на Griffithsin в крайна сметка са произведени чрез из-
ползване на растения от вида Nicotiana benthamiana
(роднина на тютюневото растение). Тези растения са ге-
нетично модифицирани, за да произвеждат същите ма-
нозо-свързващи лектини. 

Тази форма на Griffithsin е тествана с успех върху
мишки и морски свинчета, инфектирани с HIV-1.

Същият успешен резултат е получен  при изпитване
на рекомбинантен Griffithsin върху мишки, заразени с
Ебола.

При всички проучвания е установено,  че Griffithsin е
безопасен  и се понася добре.



Що се отнася до въпроса  дали червените водорасли
могат да се приемат в естествен вид, за да се повиши
имунитета, няма съмнение, че отговорът е положите-
лен. Доказано е също,че червените водорасли имат ан-
тивирусни и противоракови свойства.

Както показват наличните изследвания,  най-логич-
ният отговор е „да“ – приемането на червени водо-
расли, като хранителна добавка, води до повишаване
на антивирусния имунитет, чрез повишаване нивата на
манозо-свързващи лектини.  Това е предпоставка не
само за повишаване на  имунитета, но и за  създаване на
естествен метод за предотвратяване и дори лечение на
вирусни инфекции като Ебола, SARS, HIV и хепатит-С.

Манозо-свързващи лектини се произвеждат и от
други растения, някои от които са използвани в тради-
ционните лекарства. При едно проучване на Универси-
тета в Льовен, Белгия върху 33 различни растителни
лектини, е установено, че сред тях съществуват 10 раз-
лични манозо-свързващи лектини, които инхибират ко-
рона вируса, и се намесват при репликационния цикъл
на ТОРС-корона вируса (SARS-CoV). 

Разбира се, за постигане на устойчив  имунитет, тази
стратегия трябва да се използва наред и с другите до-
казали се здравни стратегии.
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ПРЕОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТТА НА ВОДАТА

Държавната  френска телевизия France 5 наскоро
излъчи документален филм под заглавие „Преоткри-
ване на паметта на водата“. 

Филмът разглежда експеримент, проведен от про-
фесор Люк Монтание, който спечели Нобелова на-

града за откриването на вируса на СПИН.  
ДНК от пациент, заразен с вируса на СПИН се раз-

режда серийно по същия начин, по който се пригот-
вят хомеопатични потенции. Флакони с този силно
разреден материал след това, на случаен принцип,
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Пациентите с рак могат да повишат качеството си
на живот с хомеопатия. Това е заключението на из-
следване, проведено в Швейцария и Германия.

Много пациенти с онкологични заболявания,
предпочитат наред с конвенционалната  терапия  да
прилагат и хомеопатично лечение.

Към днешна дата, обаче, съществуват  само ня-
колко систематични проучвания върху тези лечения.

Д-р Матиас Рощок и неговият екип изследват
ефекта от  комплементарната хомеопатична терапия
при онкоболни.

За целта извършват  сравнително, нерандомизи-
рано, проспективно кохортно проучване.

Групата, подложена на комплементарно  хомеопа-
тично лечение, включва  259 пациенти от две кли-
ники:  Клиниката Санта Кроче, Орселина, Швейцария
и Центъра по Хомеопатия на Клиниката Оберланд,
Валхайм (Германия).

В групата, подложена  на конвенционално лечение
участват 380 пациенти от Катедрата по  интердис-
циплинарна онкология и хематология във Фрайбург
и Катедрата  по онкология и хематология в Офенбург,
и двете в Германия.

За пряко сравнение, допълнително са изследвани,
пациенти с  идентични тумори.

Основната цел е да се провери нивото на качест-
вото на живот (FACT-G, FACIT-Sp) след 3 месеца лече-

ние. Вторичните резултати са промени в качеството
на живот след една година и промени, свързани с
умора, тревожност и депресия.

Като цяло  пациентите от  групата на лечение с хо-
меопатия са по-млади, имат самостоятелна работа и
са с  по-висока степен на образование.

Една трета от пациентите и в двете групи са жени с
рак на гърдата.

Пациентите  от групата, подложена на хомеопа-
тично лечение, са били по-зависими от  състоянието
на туморите, по-болни от пациентите в другата група
и са получили един или повече пъти конвенционална
терапия.

През първите три месеца от лечението в групата,
подложена на хомеопатично лечение се наблюдава
значително подобрение в качеството на  на живот. В
групата с конвенционална терапия качеството на
живот  остава без промяна.

След една година, качеството на живот, в групата
на хомеопатично  лечение, продължава да расте.  На-
блюдава се също леко подобрение и в групата, под-
ложена на конвенционална терапия. 

Източник: Matthias Rostock, Johannes Naumann, Corina Guethlin,

Lars Guenther, Hans H Bartsch and Harald Walach. Classical homeopathy

in the treatment of cancer patients - a prospective observational study of

two independent cohorts, BMC Cancer 2011

ХОМЕОПАТИЯ И РАК: 
ЕДНА МАЛКА ИСКРИЦА НАДЕЖДА

се смесват с шишенца с дестилирана вода.  От ран-
домизираните проби чрез електромагнитен сигнал
се отделя флакон  с разредена ДНК.

Този сигнал се записва като цифров файл и файлът
се препредава в лаборатория в Италия. Там файлът
се използва за генериране на електромагнитно поле.
Флакон с дестилирана вода, към която са добавени
протеини и катализатор,  се излага на въздействието
на това поле в продължение на един час.  В резултат
на това бива реконструирана  първоначалната ДНК
молекула.

Структурата на двете ДНК молекули, във Франция
и Италия,  се анализира и се сравнява. Установява се,
че тя е почти идентична. Казано с други думи на тео-

рия това означава „да направите фотокопие  на нещо
без оригинала“. Това явление може да бъде обяснено
единствено  с  хомеопатичния процес на потенци-
ране, при който водата  запазва  информация за ма-
териал, поставен в нея.

Този експеримент следва  стъпките на Жак Бенве-
нист. Той представлява впечатляваща демонстрация
на това как е възможно хомеопатичните  лекарства
да бъдат активни, въпреки че в тях не се открива пър-
воначалния материал. 

Източник: 
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