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Като всеки добър хомеопат, аз също съм свикнал с хроничните заболява-
ния. Може би, именно затова, постоянствам в моята работа. На първо място
– защото алопатията често „си чупи зъбите“ с тях, на  второ – защото па-
циентите често се връщат многократно, а това създава взаимоотношения.
Между тези заболявания се нареждат не само познатите ни алергии, възпа-
лителни ревматични заболявания, храносмилателни разстройства, някои
поведенчески нарушения, но и добавените от хомеопатичната практика миг-
рени, някои дерматози като херпес и уртикария, афти. Да не забравяме и пов-
тарящите се УНГ заболявания и бронхопулмоналните инфекции, особено при
деца. Със сигурност пропускам немалко заболявания. Съвсем съзнателно ос-
тавям в страни някои откровени „сикотични“ нарушения, както и дегенера-
тивните и раковите заболявания. 

Всеки път, когато видя разочарованата физиономия на пациент, дошъл на кон-
султация по повод повтарящо се хронично заболяване, по-просто казано „псо-
рично“, в главата ми отеква меланхоличната песен на Барбара:

„Намерих те пред прага
Когато се прибирах една вечер.
Тя върви с мен навсякъде.
Тя се връща. Тя е тук.
Тя ме следва, стъпка по стъпка.
Кучка. Дявол да я вземе!
Тя се връща. Тя е тук.“

Да, така е! Тази „сатанинска“ хронична болест идва една вечер, настанява се,
приема форма, прави първите си стъпки, развива първите си точни и достатъчно
осезаеми симптоми, които не позволяват човек да я забрави.

После изчезва внезапно, така както е дошла, и човек си мисли, че се е отървал от
нея благодарение на драстичните лечения, препоръчани от лекарите.  Но... после, тя
се връща и подхваща същия припев. Истинска пиявица. „Тя се връща. Тя е тук.“

„Те изрецитираха своите поеми,
твоите прекрасни господа, твоите прекрасни поети,
твоят фалшив Рембо, твоят фалшив Верлен,
и сега  всичко свърши.“ 
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Този път позвъняването беше много рано сутринта:
един журналист от научно предаване помоли за моето
незабавно мнение за едно австралийско проучване,
което окончателно и неоспоримо (както обикновено)
доказва, че хомеопатията е само едно плацебо и че е
необходимо много бързо да бъде извадена от реим-
бурсния списък и от здравната система. Хайде, стига!
Нищо подобно!  Имах противоречия с нашите австра-
лийски приятели по отношение на здравната пробле-
матика, но не мислех, че са тръгнали толкова „на-
опаки“… Що за история!

Веднага разпознах тази жалка „хронична болест“ и
вежливо отклоних поканата:

„Ти не си красива за гледане.
Върви си, отнеси другаде
тъжната си, отегчена физиономия.
Нямам вкус към нещастието.
Върви си! Не стой там, където съм аз!“

Все пак се втурнах да проверя в Интернет за какво
става дума. Да се уверя, че беше пристъп на остра хо-
меофобия, да видя формата, интензивността, симпто-
мите, в случай че бяха настъпили някакви необичайни
събития. 

Да, точно така беше. А аз си мислех, че болестта се е
успокоила. Наивно си казвах, че времената се менят, че
хомеопатията някак си стана нещо обичайно, че бол-
ниците ни приемат, че нашите пациенти и колеги са все
по-разумни, че нашата идея за клинична хомеопатия
носи плодове и ето резултата.

Както би казал Бернар Блие, с псевдоним Волфони в
„Чичковци стрелци”:  „Всичко е мирно и тихо и изведнъж
прас – конфликт… Ще му покажа кой е Раул… Лу-
достта се лекува. Ще им напиша рецепта. “

И така, хрумна ми да разгледам хомеофобията като

обикновено хронично заболяване: история на заболя-
ването, причини, отключващи обстоятелства, честота,
редуване, симптоматика, чувствителен тип и възможно
лечение. Т.е. цялостен труд. 

1. Първо фактите
Т.е. еквивалента на традиционното: „По какъв повод

идвате на консултация?“
Доклад на НСМНИ (Национален Съвет за Медицина

и Научни изследвания): Доказателства за ефектив-
ността на хомеопатията за лечение на медицински
състояния (април 2014 г.), Пол Глазиу:

„Налице е недостиг на качествени  и достатъчно за-
дълбочени научни проучвания, които разглеждат ефек-
тивността на хомеопатията за лечение на различни
клинични състояния при хора. Наличните данни не са
убедителни и недостатъчно показват, че хомеопа-
тията е ефективна за лечение, на което и да е, от из-
броените клинични състояния при хора.

НСМНИ заключава, че оценката на доказател-
ствата от научни изследвания при хора не показва, че
хомеопатията е ефективна за лечение на разгледа-
ните медицински състояния.“
https://www.nhmrc.gov.au/.../complementary-medicines

В края на краищата нещо, което странно наподобява
Ланцет от 2005 г. (The end of homoeopathy, The Lancet, 27
August 2005, Б.ред.) или публикации на NHS (Национална
здравна служба) в Англия от 2009 г. (Homeopathy, a
„helpful placebo“ or an unethical intervention? Edzard Ernst,
Б.ред.)

Трябва всеки път да се прави разграничение между
организаторите на събитието: социални служби; пра-
вителства, които публично не съобщават своите виж-
дания, а действат чрез анкети или проучвания от съоб-
ражения за здравна сигурност (медицински и фарма-
цевтични практики) или  от икономически съображе-
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ния (реимбурсация); отделни изследователи (в случая
НСМНИ), скрити зад своята научна компетентност и на-
края коментатори. Имено последните са тези, които по
повод на събитието, показват най добре клиничната
картина на хомеофобската криза. Не бих спекулирал в
мислите си, че това е била целта на организаторите.
Така или иначе по-нататък ще видим, че в някои случаи
реакцията може да бъде позитивна за хомеопатията.

Предлагам Ви да прочетете следните статии в Интер-
нет, като „палмата“ на първенството без съмнение при-
надлежи на едно интервю в Ла рьошерш (La recherche)
на Д-р Едзар Ернст (Dr Edzard Ernst) озаглавено „Хо-
меопатията не е ефективна“: „…Хората, които из-
бират хомеопатия могат да изложат на риск своето
здраве, ако отхвърлят или забавят леченията, дока-
зали своята ефективност.“ http://www.larecherche.fr/
idees/entretien/homeopathie-n-est-pas efficace-19-06-
29012-91413

И Франс 5 (France 5) в предаването„Ало, докторе“:
„В Австралия (също) хомеопатията е считана един-
ствено за плацебо“. Редакцията, подпомогната от Ж.Ж.
Олас (J.J.Aulas), изпитва огромно задоволство от това.
http://www.allodocteurs.fr./actualite-sante-en-australie

Със същия успех можете да прегледате  Льо Фигаро
(Le Figaro), Ле-з-Еко (Les echos), Л’Експрес (L’Express),
Медиапар (Médiapart), Хъфингтон пост (Huffington
Post) и други, които въпреки заглавията, които се по-
зовават на заключенията на НСМНИ, не се ангажират
особено със заключенията на изследването. 

В крайна сметка, след няколко дни, както се изразиха
някои автори, се оказа, че това е „въздух под налягане“.
Въпреки това си позволявам да напиша настоящата ста-
тия, която  публикувана в нашето списание, ще бъде
прочетена от ограничен брой специалисти, но носи
риска от подновяване на дебата.

2. Причини и отключващи обстоятелства
Необходим критерий, за да се дефинира дадено за-

боляване като хронично е да се установят причината за
него и обстоятелството, което го отключва. Трудностите
произлизат от факта, че пациентът и неговият лекар не
винаги имат еднакво становище по въпроса.

Например пациентка, която страда от мигрена казва:
„Получавам мигрена по време на месечния цикъл и

всеки път, когато майка ми дойде на обяд у нас.“ За нея
причините са майка ú и хормоните, докато това са само
отключващи обстоятелства. Причината, както  знаем, е
генетична. Същото се отнася и за появата на херпес при
някои пациенти, след продължително излагане на
слънце. Той, херпесът се дължи на вирусната инфекция,
а слънцеогряването е отключващото обстоятелство.

Би било грешно да се мисли, че за вълната на хомео-
фобия, причината се корени в желанието хомеопатията
да бъде извадена от реимбурсния списък. Това е само
отключващото обстоятелство. „Трябва да се реимбурси-

рат само лечения, които са доказали своята ефектив-
ност.“ Причината, както обикновено се крие в гените.

„Т.е. без да пренапише законите на природата, хо-
меопатията не може да съществува.“ (извадка от ин-
тервюто на Едзард Ернст)

Защо пренаписване на законите?
Работата на ученият не е ли просто да ги изучава, да

ги разбира, да ги описва и да коригира стари версии,
които са невалидни или грешни? Ясно е, че етичният въ-
прос е отключващото обстоятелство т.е. той е удобният
за създаване на добра криза, подобно на слънцето за
херпеса или хормоналния климат за мигрената. 

В замяна „пренаписването“ на законите на природата
е табу, което в историята само няколко „смахнати“ като
Галилей, Нютон, Айнщайн имат право да  „престъпват”.
Ханеман не им е равностоен, нито Ж. Бенвенист, нито
проф. Монтание, а още по-малко проф. Рей.  

В същия ред на мисли и с риск да шокирам читателя,
ще кажа, че тези, които правят подобни декларации или
подписват разни петиции са по-скоро инспирирани от
разни табута  или тотеми, отколкото от отключващи об-
стоятелства, като даден проектозакон, икономическо
или социално явление. Не е задължително те да са по-
екстравагантни от проекта за изваждане от реимбур-
сния списък на нашите гранули.

Нека да отбележим, че едно хормонално равновесие,
семеен обяд, излагане на слънце, реимбурсиране на
медикамент или развитие на даден закон са предмет на
дебатиране в търсене на прости и рационални реше-
ния, но всъщност истинската, лежаща в основата при-
чина  е от областта на генетиката, табутата, вярванията,
онтологичната  увереност. И тя ще бъде недостижима,
поне  докато генната терапия не напредне. Оставям
всеки един да размишлява върху въпроса за причинно-
следствените връзки и контекста на възникване, които
много често са трудни за разплитане в нашата клинична
практика.

Аз, от своя страна, съм склонен да мисля, че об-
стоятелствата, които наричаме „отключващи“ в на-
шите Материи медики по-скоро като цяло са „добре
дошли“ или „изгодни“. Към този въпрос ще се върна
по-нататък. 

3. Честота, редуване
Календарът на нашата история на хронична хомео-

фобия показва, че докладът на НСМНИ е публикуван
през април 2014 г., а статията в Ла рьошерш (La Recher-
che) през юни 2012 г. По отношение на календара на
настъпване на болестните кризи, ние знаем, че при
някои заболявания има сезонност. Освен това при
някои пациенти се наблюдават рецидиви около рож-
дените им дни. Човек може само да се чуди защо въ-
просът стана актуален точно сега.

Съществува редуване и по въпроса за реимбурсира-
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нето и мета-анализите. Трябва само да прочетем поле-
миките върху мета-анализите за статините, животин-
ските мазнини и сравненията с тези за рибата и даже за
подсладените напитки. 

Не е трудно да се види, че зад тях прозират  финан-
сови интереси. „Мухите често сменят магарето, но си
остават мухи. “

4. Симптоматика
Когато се говори за хронични заболявания без съм-

нение симптоматиката е нещо важно. Повторяемостта
на кризите с една и съща клинична симптоматика е от-
личителен белег на хроничното заболяване. Кашлицата
след отшумяване на хрема, пролетната алергия, мигре-
ната при определен пациент се възпроизвеждат тол-
кова точно и абсолютно еднакво от епизод на епизод,
че трябва да бъдат отнесени, в голямата им част, по-
скоро към реакцията на пациента отколкото към при-
чината за събитието. 

При хомеофобията, която разглеждаме в настоящата
статия, откриваме четири еднакви симптома от криза
до криза:

1) МЕТА-АНАЛИЗ

Днес мета-анализът е класическото помощно
средство на всички кризи, един вид предшестващ знак.
Вместо да се покаже чрез клинични изследвания, че хо-
меопатията не е ефикасна, се разглеждат 225 вече пуб-
ликувани изследвания (т.е. допуснати от научни списа-
ния) и се оценяват като непоказателни или недопус-
тими. Казано другояче недобросъвестно, т.е. въз основа
на критерии по собствен избор, се твърди, че липсата
на формални доказателства за ефективността на хо-
меопатията,  позволява да се заключи, че тя е едно
обикновено плацебо.  

На същия принцип, Швейцарската мрежа за техно-
логична оценка на здравето през януари 2012 г., като се
базира върху доклада „Хомеопатията в здравеопазва-
нето: ефективност, уместност, сигурност и себе-
стойност“ с ръководител Гудрун Бьорнхофт (Gudrun
Bornhöft) и професор Петер Ф. Матисен (Peter F.
Matthiessen), стига до противоположното заключение
и отново включва хомеопатията в списъка на заплаща-
ните медицински дейности.

2) ХИМИЧЕН СЪСТАВ

Познат е рефренът, че хомеопатичните медикаменти
не съдържат нищо, че след Ханеман всички фундамен-
тални научни изследвания се крият, а легендарните ар-
гументи в полза на хомеопатията от страна на широката
общественост  служат единствено за подмяна на науч-
ните знания. 

3) РИСК ОТ ЗАГУБА НА ШАНС

Класическият аргумент за широката общественост:

като се започне с хомеопатия се забавят  необходимите
лечения и човек поема невъзстановим риск за своето
здраве. 

Без съмнение ятрогенията на редица алопатични
медикаменти, наричани фонови медикаменти, се
счита просто „за обикновен инцидент“ в хода на лече-
нието. 

Мимоходом нека да отбележим, че подобни фонови
медикаменти като: Methotrexate®, предписван при рев-
матоиден полиартрит, триптани при мигрени, кортизон
при астма или Zelirex® при херпес, единствено облек-
чават кризите, но не лекуват заболяването. В повечето
случаи, обаче, включването на хомеопатично лечение
води до отслабване и  разреждане на кризите. Същест-
вуват множество проучвания по тези въпроси, но те не
са отбелязани в „нашите“ мета-анализи.

И за да доставим удоволствие на проекта на Eдзар
Ернс (Edzard Ernst), (чиято анаграма на името (Darne
d’Ersatz), означава в превод  „Пържола сурогат“), бихме
препоръчали  в неговият алопатичен миш-маш  да се
вмъкне един хубав хомеопатичен стек. 

4) EМПАТИЯТА НА ХОМЕОПАТИТЕ

Най-модерен, но и най-класически звучи аргумента,
че хомеопатите са много мили, не жалят времето си, ин-
тересуват се от пациентите си, разпитват ги дълго, про-
явяват съчувствие като по този начин създават емо-
ционална връзка с болните, които предпочитат да се
„чувстват по-добре“… без съмнение, за да не разоча-
роват лекаря. 

Не разбирам защо „алопатите“ биха се лишили от
подобно поведение, освен ако прескрипцията на анти-
биотик, анксиолитик или кортизон за инхалиране, не
изисква от тях същите усилия,  или пък „фамозната“ ем-
патия им е забранена. Така да се каже, ако на подсъз-
нателно ниво, при едно двойно сляпо клинично про-
учване липсва емпатия, резултатите ще бъдат разоча-
роващи. 

5. В заключение
Този кратък и „обективен“ анализ на симптоматиката

на острата криза на хомеофобия показва три неща:

1) Изложените аргументи в никакъв случай не са на-
учни, въпреки претенцията на всеки един да бъде
такъв. Те са предназначени за широката публика и
имат за цел да провокират дебат в медиите.
Те трябва да предадат форма на отключващото об-
стоятелство, в конкретния случай, изваждането от
реимбурсния списък на една практика, оценена като
ненужна и потенциално опасна.

2) Те щадят лекарите и болните като признават поло-
жителното им отношение, но изтъкват научната им
наивност и се целят в медикаментите и лаборато-
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риите, които ги произвеждат.

3) Ако тези симптоми са резултат от истинската при-
чина, „табу върху природата“, предполагам че де-
батът би бил от друго естество и би изправил едни
срещу други учени, които наистина са загрижени за
проблемите и предизвикателствата, породени от
тайните на хомеопатичната фармакология. 

n Тъй-като моето намерение е да разширя ана-
лиза на това особено хронично заболяване, като го
свържа с нашата ежедневна клинична практика,
предлагам заедно да поразсъждаваме върху 
симптоматиката на кризата в общ аспект:

1) Клиничните симптоми сякаш зависят много повече
от отключващото обстоятелство отколкото от при-
чината.

2) Всеки път се възпроизвеждат по един и същи начин.

3) Те са за „широката общественост“ т.е. са видими и
разбираеми от всички и лесно предизвикват упреци
в контекста на случващото се.

4) Тяхната повторяемост навежда на мисълта, че всеки
път  организмът отключва идентична реакция в по-
добен контекст и че тази реакция има повече стра-
нични реакции, отколкото резултати.

Това отново потвърждава, че на преден план не стои
проблемът, а пресиленото т.е. неподходящо реше-
ние. Всичко става сякаш заболяването  се проявява,
става видимо единствено през призмата на опитите за
намиране на изход от него.

6. Чувствителен тип 
Преди да  пристъпим към въпроса за лечението, за-

дължително трябва да минем през понятието за Чувст-
вителен тип. За да се избегне грешката при типологи-
зирането, в настоящия случай може да го прескочим,
макар че добрият доктор Едзард Ернс е класически слу-
чай на покръстен, по-скоро на разкаял се, нещо като
австралийския Ж. Ж. Олас.  Нима нашите велики хо-
меопати не са били също „покръстени“? Следователно
съществува възможност за инверсия на табуто.

7. Лечение

1) ЛЕЧЕНИЕ НА СИМПТОМИТЕ
То винаги носи разочарование, когато е насочено

към органично сходство и не е подкрепено с те-
ренно лечение. Ето защо тази симптоматика трябва да
се разглежда като израз  на страничните реакции на зле
адаптирана реакция. 

Това ни позволява да открием  средството/инстру-
мента, който предизвиква реакция у пациента по същия
начин, по който откриваме страничните реакции от да-

дено лечение. Всички тези реакции следва да се отне-
сат към неговите патологични склонности, които по-
скоро би трябвало да се наричат склонности към реак-
ция.  Така за всеки пациент следва да се отбележат тези
индикации като принадлежащи към неговия личен
терен и показващи  неговият „инструментариум от ре-
акции“, както и точно да се изброят всички обстоятел-
ства, които благоприятстват влизането в действие на
този инструментариум. 

Така например, след като познавам добре редакци-
онната колегия на „Ало, докторе!“, не е трудно да пред-
видя, че тяхната статия е била готова в очакване на
австралийската публикация.

2) ИНСТРУМЕНТАРИУМ

У някои болни  виждам „майстори-любители“  (тук
включвам и себе си) със зле оборудван инструмента-
риум, които в повечето случаи се хвърлят да майсторят
с неподходящи инструменти, които предизвикват по-
голяма беля от вече станалата авария.

Възниква въпросът дали този инструментариум е
вроден или придобит. Разбира се днес знанията по ге-
нетика дават преимущество на наследствените пред-
разположения, но това не променя факта, че заболява-
нията и житейските събития често обусляват експре-
сията. 

Така например, ако към естествения ход на всеки
епизод на банален ринофарингит,  който би трябвало
да протича за  два три дни с повече или по-малко не-
приятна симптоматика, директно свързана с вируса, и
след това да затихва, се добавят трахеит, синузит или
бронхит, то това е свидетелство за катастрофално „май-
сторене“.

В резултат на това  на болния се назначава анти-
биотично лечение и кортизон със същото усещане за
провал, подобно на това, което изпитваме, когато
трябва да викаме водопроводчика да оправя течове и
щети, които е нанесъл при извършен от самия него ре-
монт.

Спомням си как нашият семеен лекар, когато бях
дете, казваше: „Когато човек се разболее от коклюш
кашля цял живот.“ Имах възможност да се уверя в ис-
тинността  на този популярен израз при много мои па-
циенти, които при всеки ринит кашляха в продължение
на седмици като болни от коклюш.

Действието на всички наши стари познайници – био-
терапевтици като Pertussinum influenzinum, Vaccino-
toxinum и т.н. заслужават ли да бъдат разглеждани от
същия ъгъл, както някога го е направил Жулиан? Мисля
си същото и за нашите стари чревни нозоди, прокла-
мирани, често безмислено, от старите учители като Жу-
лиан, Руи или Барбие.

3) ЕСТЕСТВЕНИ И ПРИДОБИТИ ОСОБЕНОСТИ

Накратко  обсъждането на естествените и придоби-
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тите особености и този за имунните аберации и причи-
ните за тях, за момента надхвърлят целите на настоя-
щата статия. От описаните по-горе случаи се вижда, че
отключващото обстоятелство, неочакваното преиму-
щество, не е самия вирус, а първичното заболяване в
неговото естествено и най-просто развитие.

Моето усещане е, че трябва да подхождаме въз-
можно най-леко при лечение на симптомите в началото
на кризата с оглед да ги смекчим и да обърнем внима-
ние  на превенцията на неадекватни реакции по време
на същата. 

Стои въпросът също дали е необходимо да се „въз-
ползваме“ от целия инструментариум: подобно на
онези пациенти, които от страх да не се разболеят и за
да предотвратят хрема, херпес, мигрена се тъпчат с вся-
какви медикаменти. 

Най-често битката е предварително изгубена тъй-
като симптомите се проявяват минимално, изчезват
под въздействие на медикаментите, бързо се появяват
отново и битката  продължава докато тази сатанинска
криза  иска да се развива  и докато пожелае да остави
на мира болния до следващия пристъп.  

По отношение на нашата хомеофобска хроника се
случва същото: лечението на първоначалните сим-
птоми е безрезултатно. Може да отговорите на всеки
един (опонент), точка по точка,  с доказателства и аргу-
менти, но единственото, което ще постигнете е да раз-
палите кризата, която неминуемо ще следва своя ход.

8. Лечение на отключващото 
обстоятелство

Въпросът е: как да се гарантира, при подобни об-
стоятелства, кризата да не се отключва. Трябва да при-
знаем, че именно там ние сме по-успешни. Нашите ме-
дикаменти не  предотвратяват  благоприятстващите об-
стоятелства, но смекчават реакциите на болния към тях.
Така например Folliculinum ще намали симптомите на
ПМС, а Aviaire тези на УНГ или белодробните заболя-
вания. Да вярваме, че за дълго сме премахнали причи-
ната е грешка… Намалява  интензитета на кризите и на
второ място тяхната честота.

9. Как да лекуваме  кризите 
на хомеофобия

Спомням си историята, която разказваше Пол Вацла-
вик, известен в нашата общност теоретик, виден пси-
холог, лидер на школата в Пало Алто (Калифорния) през
70-те, който даваше хомеопатичен пример за справяне
с конфликтни ситуации, при които неподходящи отго-
вори се възпроизвеждат по хроничен начин пред една
и съща ситуация. 

Той разказваше историята на един принц, който от-
чаян, че не може да победи на бойното поле, решил
да обсади замъка на своя потомствен враг. Не е из-

вестен произходът на враждата. Най-вероятно неза-
помнени спорове, които почиват върху стари схваща-
ния за семейство, кръв, чест и знамена (нещо като
Игра на тронове). Отключващото обстоятелство ве-
роятно е свързано с териториални претенции, пари
или изневяра. Замъкът на неприятеля бил разположен
на върха на висока планина и следователно бил не-
превземаем. Целта на обсадата била да доведе обса-
дените до глад.

Обсадата траела повече от предвиденото и добре
хранените обсадители започнали да се отегчават и да
губят вяра. Горе на върха умирали от глад. Останал им
бил само един вол и един чувал зърно. Те се събрали на
съвет и техният шеф решил да действа по необичаен
начин.

Наредил да убият вола, да напълнят шкембето му със
зърно и да го хвърлят върху главите на обсадителите.
Последните, след като получили пратката, също се съб-
рали на съвет и решили, че след като обсадените си
позволяват да прахосват храна, имат достатъчно запаси
и решили да вдигнат обсадата.

ТАЗИ ИСТОРИЯ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ КАЗВА, че за да
решим една проста криза, поради невъзможност да из-
лекуваме дълбоката причина, която излиза извън рам-
ките на рационалното поведение, или  отключващото
обстоятелство, което по дефиниция може  да се въз-
произвежда, най-простото нещо е да  атакуваме хо-
меопатично един от най-видните им симптоми. 

Така например при мигрена или астматична криза
ние няма да търсим съвкупността от симптоми, а само
онзи, който изглежда най-характерен, най-персонален
за реакцията на болния: усещане, модалност или про-
мяна в настроението или поведението.

10. Няколко насоки за лечение 
на хомеофобията

Следователно в нашата история за хомеофобията
можем да избираме между четири лечения, ако се ос-
новаваме на описаните четири симптома по-горе. 

1) ДА ПРАВИМ МЕТА-АНАЛИЗИ на различни, публи-
кувани статии, като изтъкваме, че даден медикамент
(хомеопатичен или не) работи по-зле от плацебо
като включваме и страничните реакции. Вече съ-
ществува подобен за Opium raphanus, а не би било
трудно да се направи за множество алопатични ме-
дикаменти.

2) ДА РЕШИМ, за някои очевидни случаи, да станем ан-
типатични на нашите пациенти, да ги приемаме на-
бързо без проява на каквато и да е емпатия и да по-
кажем, че това също работи много добре. Това няма
да бъде никак трудно за някои мои колеги, чиито
имена ще премълча. 

3) ДА ПРИЗНАЕМ ФАКТА, че до сега в нашите гранули



не е намерено нищо и да  настояваме да се правят
проучвания, за да се разбере дали отговорът е „по-
ложителен“, „отрицателен“ или ммм… „какъвто и да
е“. 

4) ДА РЕШИМ ДА предписваме системно на нашите
пациенти леченията, препоръчвани от консенсус-
ните конференции, като допълнение към хомеопа-
тичните, и да настояваме да се провеждат епиде-
миологични проучвания за оценка на вероятните
ползи за нашите пациенти.

Всеки е свободен да предлага други лечения, да реа-
гира на моето, лишено от солидна основа, дори иконо-
борческо мнение. Списанието на ЦОРХ ще има удовол-
ствието  да ги разпространи.

Що се отнася до лечението на причината, то задъл-
жително  ще се мине през промяна на физико-химич-
ната парадигма на медикамента, но се съмнявам,
това да стане чрез клинични проучвания или мета-
анализи, или дори епидемиологични   проучвания.
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КАК ДА СЕ АДАПТИРАМЕ ПО-ЛЕСНО КЪМ СЕЗОННИТЕ 
ПРОМЕНИ С ПОМОЩТА НА ХОМЕОПАТИЯТА

Д‐р Хосе Игнасио Торес*

Адаптацията е наложителна за човека още от са-
мото му раждане. Ние се адаптираме към гео-
графски места, семейство, училище, работа, прия-
тели, партньори. Ние се адаптираме към празници,
промени в страната, в часовото време, в конти-
нента.

Животът е непрекъсната промяна. Промените ни
влияят, често предизвикват стрес, но ние трябва да
се адаптираме към тях. Такива са началото на
учебната година, новите учители, новият шеф,
семейният живот,  новият град и много, много други.

Ето защо, по време на снемането на анамнезата на
пациента, лекарят отчита като основни стресиращи
събития всички онези големи промени в живота му
като брак, майчинството/бащинство, напускане на
семейното огнище, промяна на работното място, раз-
деля с партньора или овдовяване.

Всеки ден в кабинета преглеждаме пациенти, при
които се диагностицират разстройства в адаптацията
със симптоми на тревожност, депресия, или и двете,
защото пациентите не могат да се адаптират към
загубата на работни места, раздяла с партньора,
трудна семейна или работна ситуация.

Една от цикличните промени, на които сме под-
ложени, е смяната на сезоните. Знаем още от Хипо-
крат (460-370 г. пр. н. е.), че сезоните, светлината и
атмосферните условия оказват голямо влияние
върху нашето здраве и настроение. Ясно е, че в ус-
ловията на нашия технологичен XXI век, светли-
ната/осветлението по време на работа, у дома или
или в играта може да повлияе върху поведението
ни.

Сезонният стрес или есенната астения (въпреки че
през горещите месеци по-често срещана е така
наречената пролетна астения) е резултат от  процеса
на промяна, на който сме подложени и чийто
основни характеристики са намаляване на часовете
на слънцегреене и отговора на организма към про-
мените на времето. Симптомите засягат емоцио-
налното състояние на пациентите и се проявяват под
формата на по-лесна уморяемост, апатия, промяна в
настроението, липса на сън, анхедония (неспо-
собност да се чувства удоволствие при извършване
на каквато и да е дейност), липса на концентрация и
липса на сексуално желание.

В общи линии това е временен синдром, който

*Dr. Jose Ignacio Torres.  Д-р Хосе Игнасио Торес е специалист по хематология, семейна медицина и хомеопатия, и препод-
авател към ЦОРХ, Испания. Притежава богат терапевтичен опит. Особен интерес за него представлява превантивната
медицина, хроничните сърдечно-съдови заболявания и различните форми на комуникация в областта на здравеопазването. 
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продължава седмица или две и засяга главно жените.
Ако продължи по-дълго е необходима консултация с
лекар.

В някои случаи, когато симптомите са ясно израз-
ени и продължителни, можем да диагностицираме
сезонно афективно разстройство, което е вид де-
пресия. Тя се проявява периодично с настъпване на
есенно-зимния сезон. Това болестно състояние реа-
гира положително на фототерапия. Възможно е да се
наложи използване на антидепресанти по преценка
на специалист по психиатрия.

Коя е причината за сезонния стрес?

Болшинството от изследователите смятат, че сим-
птомите могат да бъдат отключени от отговора на мо-
зъка към намаляване количеството на светлината и
го свързват с някои ключови хормони, които регули-
рат циклите на сън и събуждане, енергията и на-
строението каквито са мелатонин и серотонин.

Какви мерки можем да вземем за подобряване 
или избягване на появата на сезонен стрес?

Превенцията е от изключителна важност и се ба-
зира на:
• Балансирана диета, която включва плодове (цит-

русови плодове, горски плодове, ананас),
зеленчуци  (спанак, броколи, карфиол, краставици,
марули и домати), зърнени и бобови култури
(източник на протеини и L-триптофан) и сухи
плодове (заради тяхното съдържание на магне-
зий).

• Осъществяване на 5 хранения през деня.
• Подходяща хидратация.

Правилна хигиена на съня: поне 8 часа в деноно-
щието.

Здравословни навици на живот: излагане на
слънце, редовни физически упражнения за благо-
приятстване отделянето на ендорфини, намаляване
на алкохолните, газираните и енергийните напитки.

Отделяне на лично време, което позволява човек
да прави онова, което му харесва. Това може да се
превърне в един вид  „енергийна инжекция.“

Включване в диетата на храни на щастието, богати
на триптофан като шоколад, банани, ананас и чушки.

Естествените хранителни добавки, особено тези,
които съдържат L-триптофан и магнезий могат да
бъдат много полезни за преодоляване на ситуации
като непрекъсната умора, слабост, моменти на силен
стрес, отпадналост или смяна на сезоните.

Каква е ролята на хомеопатичните 
медикаменти при сезонен стрес?

Прескрипцията на хомеопатични медикаменти се
базира  на индивидуален анализ на адаптивността
към всякакъв вид стрес, включително и сезонен. При
този анализ се вземат под внимание фактори като
фамилна анамнеза, околна среда и индивидуални
преживявания. Хомеопатичните медикаменти са
ценно допълнение за превенцията и лечението на
емоционалния стрес. 

Известно е, че при определени биологични пара-
метри и емоционални ситуации някои пациенти са
по-склонни да развият този синдром. Затова инди-
видуалната информация е много ценна при избора
на медикаменти.

Освен това при всеки преглед лекарят хомеопат
оценява освен всичко друго климатичните и сезон-
ните влияния върху здравето, което помага за избора
на най-подходящите медикаменти за съответния слу-
чай. 

Така например, познаваме медикаменти, които са
особено полезни при здравословни проблеми, които
се влошават или появяват  отново през есента като
Calcárea Carbónica, Graphites, Lycopodium, Lachesis или
Rhus toxicodendron. Съществуват както медикаменти
за симптоми, които се влошават при влажно време
като Calcárea Phosphorica, Dulcamara, Gelsemium, Igna-
tia, Natrum sulphuricum, Phosphorus, Pulsatilla, Rhodo-
dendron или Sepiа, така и медикаменти за здравос-
ловни проблеми, които се появяват веднъж годишно,
когато температурите са изключително ниски, като
Psorinum, или медикаменти за физическа и психична
астения, като Kalium Phosphoricum и Acidum Phospho-
ricum. 

Тези данни помагат на лекаря, но най-важно  е да
се познава пациента и начина, по който протича не-
говото заболяване, защото това ще позволи да се из-
ползват най-подходящите за него медикаменти.

Безопасността на тези медикаменти ги прави осо-
бено подходящи, когато  е необходимо да се намерят
допълнителни решения за превенция или, ако по ня-
каква причина, пациентът не може да следва опреде-
лен хранителен режим и дадени препоръки за живот.

Сигурността, ефективността и персонализираната
терапия правят хомеопатичните медикаменти много
подходящи за този вид здравословни проблеми, тъй-
като благоприятстват превенцията, улесняват въз-
становителните процеси и водят до бързо подобре-
ние на симптомите при заболелите лица.

Източник: http://www.hablandodehomeopatia.com/como-puede-
ayudarte-la-homeopatia-a-adaptarte-al-cambio-de-estacion/
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