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Наричан от Фортие-Берновий, известен хомеопат от началото на мина-
лия век, „огледало на храносмилателната система“, езикът, за всички които
го разглеждат внимателно, е невероятна и надеждна база данни, която поз-
волява да се намери най-точния медикамент за съответната диагноза.

Неговият външен вид се разглежда като симптом за едно или друго фун-
кционално храносмилателно разстройство.  Той, обаче, може да бъде и
симптом, който предсказва дадена патология на храносмилателната сис-
тема.

Различаваме:
– чист език,
– език с хипертрофирали папили,
– език с вид на „географска карта“,
– изцяло обложен език с бяло, жълтеникаво-бяло покритие,
– език, обложен в задната му част,
– език, върху който личат отпечатъци на зъбите.

1. Чист език
Всеки хомеопат рефлексивно цитира на първо място

n IPECA
медикамент с парадоксални компоненти, защото съответства на на-

пълно чист език и същевременно на храносмилателни разстройства, които
не могат да бъдат пренебрегнати:

• от една страна почти постоянно гадене, което не се облекчава след
повръщане и е придружено от хипер саливация, непридружена от
жажда;

• от друга страна епизоди на мукоидна диария, понякога с кръв, което
прави медикаментът едно от първите терапевтични оръжия при
„тежки“ патологии, какъвто е хеморагичният ректоколит.

Следва

n CINA
предписвана в контекста на глисти едновременно с класическото лече-

ние, което помага да се коригира поведението на раздразнително дете,
което непрекъснато се противопоставя. Дете, което е едновременно нес-
покойно и уморено, с хлътнали очи, с лицева или периорална бледост, с
назален и/или анален сърбеж, скърцане на зъби,  дълбока кашлица през
нощта и което демонстрира добър апетит. 
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Този медикамент е широко предписван като фо-
ново лечение, заедно със Silicea, Sulfur или Cal-
carea carbonica. 

При лечението на рецидивираща оксиуроза ме-
дикаментът ефикасно се асоциира с Kalium bro-
matum, който също е медикамент за тревожни
деца с неспокойни нощи.

n ARSENICUM ALBUM
когато езикът изглежда прекалено чист, защото

е червен и сух, понякога дори яркочервен. Паци-
ентът изпитва жажда за студена вода, която пие
често и на малки глътки. 

Нарушенията на общото състояние, поставят
медикаментът Arsenicum album сред медикамен-
тите за влошени състояния на храносмилателни
патологии като:

– парещи афти, които затрудняват храненето;
– гастро-ентерити с риск от дехидратация, хо-

лероподобни изхождания с парещи болки,
които се подобряват от топлина;

– остър и хроничен хепатит;
– хронични възпалителни заболявания на пра-

вото черво.
Почти винаги в клиничната картина присъстват

анемия, астения и тревожност.

n NITRICUM ACIDUM
В този случай езикът понякога е силно зачервен,

също така влажен и осеян с фисури и язви.
Медикаментът съответства на 3 нива на нару-

шения на храносмилателната система:
• възпаление, 
• болезнени улцерации (усещане за забито

трънче, боцкане) с хеморагична тенденция и 

• вероятни новообразувания.
Така също в случай, че те са локализирани

главно по кожно-лигавичните граници, той може
да намери приложение на всички нива на  хранос-
милателната система:

– ангуларен хейлит (чийто секрет, наподобя-
ващ пчелен мед, навежда към прескрипцията
на Graphites);

– лесно кървящи афти с неправилни краища;
– линеярна язва на дванадесетопръстника

(Предписването му, наред с класическото, ус-
корява оздравителния процес. Може да се
използва превантивно в периодите, благо-
приятни за появата на рецидиви);

– хронични възпалителни заболявания на де-
белото черво с кървави диарии, силна асте-
ния и склонност към поява на полипи или
злокачествени новообразувания (В този слу-
чай Nitricum acidum ще има превантивна
роля за появата на рецидиви при лечение на
полипоза или ще бъде комплементарен ме-
дикамент при онкологична картина.);

– анални сърбящи фисури с кървяща основа,
главно при хемороидални патологии, чиято
упоритост, предвид дълбокото действие на
медикамента, изисква допълнителни изслед-
вания за елиминиране на патологични изме-
нения на ректума. 

2. Език с хипертрофирали папили
На първо място ще посочим 

n ARGENTUM NITRICUM
при  червен и сух  език с остра болезненост.

Това е медикамент с множество действия за по-
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лярни „превключвания“, при които е трудно да се
разбере каква част от поведението е отговорна за
отключването на заболявания и конкретно за хра-
носмилателни патологии. 

Почти непрекъснатото припряно хранене или
менталното му състояние, което се люшка между
страх и нервна възбуда обясняват, разбира се, кои
храносмилателни заболявания съответстват на по-
казанията на Argentum nitricum.  На първо място
са епигастралгии със залпово оригване и кисе-
лини, парещи езика, които могат да еволюират към
гастро-дуоденални язви.

Влошаване от сладки храни, към които субектът
„Argentum“ може да изпитва непреодолимо вле-
чение, допълва картината.

От друга страна епизоди на диария със зелени
(подобни на накълцан спанак), мукозни, понякога
примесени с кръв изпражнения, правят  Argentum
nitricum медикамент с двойно действие  – както за
лечение на поведенчески разстройства, така и на
симптоматика при патологии с неясна етиология
като хеморагичен ректо-колит, например.  

Трябва да споменем също

n KALIUM BICHROMICUM,
чийто език с хипертрофирали папили е покрит

с гъста, вискозна и зловонна слюнка. 
Медикамент за нарушения на лигавиците под

формата на язвени лезии с правилни, сякаш изря-
зани с перфоратор краища, със секреция на жълто-
зеленикава слуз, която също е гъста и жилава и с
усещане за точковидни болки. Езикът е отражение
на патологии, които започват от езика и могат да
продължат до стомаха:

– болезнени афти по увулата и двете небни
дъги на небната завеска; 

– киселини в стомаха и епигастрална болка,
която ирадиира към гърба, са симптоми за
дуоденална язва;

– гадене и повръщане на горчив жлъчен сок, с
жълтеникав цвят в контекста на тежест в сто-
маха, постпрандиално. 

n NUX MOSCHATA,
чийто език с хипертрофирали папили е сух

(както и цялата устна кухина) до степен, че „създава
усещане за залепване за небцето“  и което е
странно – с липса на жажда.

Медикамент, показан при неудържима сънли-
вост, който се предписва също при балониране с
метеоризъм и склонност към липотимия. 

3. Език с вид на географска карта
В съзнанието ни веднага изниква

n NATRUM MURIATICUM, 
чийто език  се характеризира с  натрупване по

краищата  на слюнчени мехурчета и  сухи устни,
които лесно се напукват по средата. 

Това съответства на амбивалентното действие
на Natrum muriaticum с неговите фази на сухота и
катарални възпаления на ниво лигавици.  

Този медикамент за чувствителен тип лекува:
– упорит запек при пациенти, които изпитват

смущения по отношение на консумацията на
сол (най-често желание за солени храни) и
аномалии по отношение на приема на теч-
ности (най-често прекалена, но и крайно про-
менлива жажда);

– от друга страна – възможни прояви на дис-
пепсия;

– а така също и синдрома на ацетонемично
повръщане  при деца, дори когато медика-
мент на избор остава Lycopodium.

И накрая трябва да споменем един „малък“ ме-
дикамент:

n TARAXACUM DENS LEONIS,
чийто бяло обложен език, подобно на Natrum

muriaticum, е с червени петна, с неправилна
форма и без ясно очертани папили. Понякога ези-
кът е чувствителен.

От дълго време се смята, че притежава „очист-
ващо“ действие по отношение на черния дроб под-
обно на Chelidonium majus или Carduus marianus,
доколкото се наблюдава този език с вид на гео-
графска карта. 

Следователно трябва да се има предвид при ле-
чение на жлъчно-чернодробна дисфункция с про-
яви на констипация и диспепсия.

4. Изцяло обложен език
Трябва да диференцираме медикаментите в за-

висимост от цвета на езика:

n ANTIMONIUM CRUDUM
Езикът е обложен с белезникаво, плътно, тебе-

ширено „сякаш боядисано с вар“ покритие. На-
блюдава се често при лакомници, които се „прето-
варват“, а после страдат от храносмилателни раз-
стройства. Подобен език може да бъде наблюда-
ван понякога и при индивиди, които прекаляват с
яденето най-вече на месни продукти (колбаси),
които обаче понасят зле. Конкретно се наблюдава
следното:

– оригване с вкуса на приетата храна;
– гадене и повръщане, което не облекчава га-

денето и общото неразположение;
– диарии с полутечни, полутвърди изпражне-

ния и фрагменти от несмляна храна.

n BRYONIA
Езикът е бял, устната кухина е суха, а пациентът
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изпитва силна жажда за големи количества сту-
дена вода.

Може да се наблюдават също:
– болки в горния десен квадрант на корема с

гадене. (Пациентът се подобрява от абсо-
лютна почивка и силен натиск в болезнената
зона.);

– усещане за „камък в стомаха“;
– запек с твърди, големи и сухи, „като изпе-

чени“ изпражнения.

n СЕМЕЙСТВО „MERCURIUS“
Езикът е оточен, покрит с бяло-жълтеникави на-

лепи, с отпечатъци от зъбите от двете страни и из-
лъчва неприятен мирис. Наблюдава се хиперсали-
вация, жажда и зловонен дъх. Експериментално е
доказано, че живачните производни причиняват
лезии:  възпалителни и улцерозни с тенденция към
нагнояване (показание за Merсurius solubilis); ул-
церозни и покрити с фалшиви мембрани (показа-
ние за Mercurius cyanatus); улцерозни и хемора-
гични (показание за Mercurius corrosivus). 

Тези различия в действието обясняват различ-
ните нива на нарушения на лигавиците и по-спе-
циално тези на храносмилателния тракт.

– кървене на венците при най-лекия контакт
и/или улцерации, афти, гингивит, улцерозен
и хеморагичен стоматит;

– остра диария, със зеленикави вискозни из-
пражнения, която се влошава през нощта с
„чувството, че никога няма да свърши“;

– или истинска дизентерия със силен тенезъм,
който не се подобрява след обилна дефека-
ция,  с патологични примеси на слуз и кръв,
зловонни изпражнения. В повечето случаи те
са симптом за улцерозен колит. 

И накрая трябва да споменем полярното дей-
ствие на Mercurius solubilis върху черния дроб. В
действителност може да се наблюдава хепатоме-
галия и болка от разпъването на чернодробната
капсула, което пречи на болния да лежи на дясната
си страна. 

n PULSATILLA
Езикът е бяло-жълтеникав, устната кухина е суха

с лош вкус или усещане за горчивина и пациентът
не изпитва никаква жажда.

Наблюдава се:
– бавно и трудно храносмилане с балониране и

оригване с вкуса на погълнатата храна;
– чести стомашни неразположения с усещане

за „камък в стомаха“, най-вече след консума-
ция на мазни храни, които индивидът не по-
нася;

– преходни нарушения с изпражнения с про-
менлива консистенция.

n NATRUM SULFURICUM
Езикът е обложен с дебело сиво-жълтеникаво

покритие. Понякога може да е с вид на географска
карта. Медикаментът намира показания на две
нива:

– хепато билиарна област: болка в десен хипо-
хондриум и дискинезия на жлъчен мехур по-
ради атония или формиране на камъни;

– черва: ентероколити с диарични, бликащи,
воднисти изпражнения и изхождания, при-
дружени с обилни газове или редуване на
диарии с констипация (твърди, възлести с
голям калибър изпражнения).

Това преходно неразположение може да бъде в
основата на последващи уринарни инфекции.

5. Език, обложен в задната му част
Разбира се начело на тази рубрика застава:

n NUX VOMICA
В предната си част езикът е чист, но в задната,

към основата, е покрит с бяло-жълтеникав слой.
Той е симптом за прекаляване с храни и/или най-
вече с алкохолни напитки. 

Стомашно неразположение един два часа след
хранене, постпрандиална сънливост, която се под-
обрява от къса дрямка,  диспепсия с кисели ориг-
вания, фалшиви позиви за дефекация с усещане за
непълно изхождане са класическите храносмила-
телни прояви, които са характерни за Nux vomica.

Той е водещ медикамент при хранително пре-
товарване, прекаляване с алкохолни напитки, ме-
дикаментозна непоносимост, свързана с хранос-
милателен дискомфорт и антиперисталтични
спазми.

n SEPIA
Езикът, който е белезникав в задната му част, съ-

пътства нарушения на храносмилателния тракт,
които водят до усложняване на висцералните
птози, които  са следствие от намалена еластич-
ност на съединителната тъкан. Атония и хипоки-
незия са ключови думи за действието на Sepia
върху храносмилателния тракт: 

– липса на апетит и гадене сутрин,
– диспепсия, свързана с гастроптоза, която от-

ключва постоянно желание за похапване. Не-
прекъснатият прием на храна не облекчава,
обаче, усещането за  празнота в епигастри-
ума.

– дискинезия на жлъчен мехур със или без ли-
тиаза, която се проява с болезненост в дес-
ния хипохондриум. Облекчава се от приля-
гане на дясна страна, защото имаме хипоки-
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незия  на жлъчния мехур (най-често поради
птозата или прегъванете на жлъчния мехур), 

– колопатия с атоничен запек и усещане за рек-
тална пълнота, която често води до усложне-
ния като спадане на правото черво и зад-
ната влагалищна стена (ректоцеле). Логично,
че се наблюдават и пролабирали хемороиди.

– мигрени, главно в ляво, които също са свър-
зани с храносмилателни разстройства.

6. Език, върху който личат отпечатъци
на зъбите

Няма да се спираме отново на „семейство Mer-
curius”, разгледани подробно по-горе. Нека сега си
припомним няколко други медикаменти, в чиято
патогенеза също откриваме възпаления и улцера-
ции със супуративна ексудативна и хеморагична
компонета.

n PODOPHYLLUM
Подофилум е токсично растение (сем.Киселтръ-

нови) с тропизъм главно към храносмилателната
система, където предизвиква стомашни болки,
повръщане и  профузна  диария. Това заслужено
дава на Podophyllum името “растителен живак“.

От тук и първото му клинично показание за сим-
птоматично лечение на остри диарии. Видът на
езика, подобен на този на Mercurius,  обложен,
жълтеникав, с отпечатъци от зъбите, свидетелства
за неговото действие на ниво черен дроб и жлъчни
пътища. Жълтеникаво оцветяване на конюнкти-
вите (иктер), тимпанизъм в дясната илиачна ямка,
гадене, диарични изпражнения и цефалгия са сим-
птоми, насочващи  за заболявания на хепато-били-
арната система.

n CHELIDONIUM MAJUS
Езикът е мек, отпуснат, пази отпечатъци от зъ-

бите и е покрит с жълтеникав слой. Пациентът се
оплаква от горчивина в устата, а дъхът му е злово-
нен. 

Chelidonium, който има изборно действие на
ниво черен дроб с холестаза, намира приложение
при:

– остри хепатити с холестатична жълтеница,
– запек с обезцветени изпражнения,
– мигрени, главно в дясно при жлъчни кризи,
– кризи, предизвикани от жлъчни колики и

болки вследствие на жлъчни камъни. 
Обикновено се наблюдава  остра болка в десния

хипохондриум, която ирадиира към гърба, а също
така и болка съсредочена при върха на лопатката,
което е основен симптом и особеност на Chelido-
nium.

n HYDRASTIS
С този медикамент се преминава към по-остро

храносмилателно разстройство, което се характе-
ризира с манифестна чернодробна недостатъч-
ност.

Езикът е удебелен, мек, жълтеникав и пази от-
печатъци от зъбите. Понякога може да бъде и бо-
лезнен.

Устната лигавица може да бъде покрита с афти,
които често са болезнени, парещи и са покрити с
дебели, вискозни и точещи се  мукозити.

Диспептичният синдром се проявява като остра
епигастралгия , при която усещането за „празнота
в стомаха“ не се подобрява от прием на храни,
вследствие на което  възниква анорексичен син-
дром.

Чернодробната патология с изявена екскре-
торна недостатъчност е тежко заболяване и се ха-
рактеризира с изразена тежест в десния хипохон-
дриум, хепатомегалия, механичен иктер  и под-
чертана горчивина в устата.

И накрая трябва да се отбележи хроничния
запек с изпражнения, покрити с гъста слуз, които
са резултат от злоупотреба с лаксативи  (предписва
се при неуспех на Nux vomica) или следствие от
тежка терапия (химиотерапия).

Голямата слабост е съпътстващ симптом, който
оправдава прескрипцията на Hydrastis и напомня,
че той се вписва наред с големите полихрести като
Phosphorus, Lycopodium или  Arsenicum album
при лечение на тежки състояния и по-специално
на такива, свързани със заболяванията на черния
дроб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Какви са изводите от настоящата реперториза-

ция? 
На първо място, че подходът към нашия паци-

ент и неговата патология не трябва да пренебрегва
нито един елемент и, че при един клиничен пре-
глед, езикът често може да бъде добър и полезен
ориентир за това какъв медикамент следва да се
предпише.

Освен това, избраният медикамент може да
предскаже скрита храносмилателна патология,
която следва да се идентифицира, независимо от
това какъв терапевтичен подход сме избрали – хо-
меопатичен или нехомеопатичен.

Чрез наблюдение, анализ и разсъждение лека-
рят хомеопат ще може да вземе решение какво не-
забавно лечение  да назначи, да предприеме пре-
вантивни мерки и да предвиди развитието на па-
тологията. n

La Revue du CEDH, numéro 37
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СТРАХЪТ, КОЙТО НИ РАЗБОЛЯВА И ХОМЕОПАТИЯТА, 
КОЯТО НИ ЛЕКУВА

Д-р Гийермо Басаури, Испания

Д-р Кент беше казал преди много време: „При-
чината, поради която Aconitum толкова често
бива предписван на деца е, че децата често
боледуват от страх.“

Страхът е  преживяване, присъщо на всички
човешки същества. Чувстваме страх, когато сме
свидетели на каквато и да е ситуация, която ни
кара да мислим, че сме в опасност. Това е
основното чувство на самозащита, която се
активира, когато усещаме, че нещо или някой
може да ни причини вреда.

В ситуация на опасност цeлият ни организъм
застава в тревога; чувстваме страх, мускула-
турата ни е напрегната, защото се подготвя да
отговори на заплахата, а умът ни се стреми да се
справи с тази ситуация по най-ефективният
начин. Ако  сме в състояние да избягаме или да
отхвърлим заплахата сме готови да го направим,
но не винаги това е възможният сценарий.

Ако не можем да се отървем от подобно
плашещо преживяване, напрежението се увели-
чава, а нашите  психични механизми ще потър-
сят начин да се адаптират към ситуацията с въз-
можно минималната емоционална щета.
Обикновено така се случва.

Възможностите, които ние хората прите-
жаваме да се защититим от дадена заплаха,

не са безгранични и зависят от особеностите на
конкретните обстоятелства (има ситуации, при
които ние неизбежно ще бъдем беззащитни), но
също така и от качествата на човека, който
трябва да се справи с въпросната заплаха. Така
например  едно и също събитие може да има
различни гаранции за успех в зависимост от
жизнения момент и зрелостта на човека.
Способността на едно бебе, тийнейджър или
възрастен да отговори на определена заплаха е
много по-различна. Различно  е и въздействието,
което тази заплаха може да причини върху ин-
дидида. 

На нас възрастните често ни се случва да из-
питваме страх и да не знаем защо. Този страх
обикновено се проявява като постоянно със-
тояние на тревожност, нервност, различни
фобии, раздразнителност, свръх-възбуда, а също
може да доведе до физически симптоми като
нарушения на съня, болки и напрежение в мус-
кулите, храносмилателни проблеми, кожни об-
риви, главоболие, както и много други сома-
тични разстройства.

Напрежението, генерирано от страха в цялото
ни същество, е много полезно, когато се отнася
до определена и преходна ситуация; чувстваме
заплаха, стягаме се и решаване проблема.

„Никой не стига до върха, придружаван
от страха.“

Публий Сир

„Невъзможно е да се изгради цивилиза-
ция на основата на страх, омраза и жес-
токост. Няма да издържи.“

Джордж Оруел



Чудесно. Когато страхът обаче се превърне в
постоянно състояние на ума, тогава напре-
жението започва да ни разяжда и да ни
разболява. 

Понякога чувството на страх, което ние
възрастните изпитваме е свързано с дадена жиз-
нена ситуация, която ни засяга и която преживя-
ваме подобно на болест: отчайваща иконо-
мическа ситуация, война или някаква реална и
осезаема заплаха. Често пъти, обаче, страхът се
настанява в сърцата и в съзнанието ни като
несигурност, тревожност и стрес, без да можем
да го свържем с определени обстоятелства от
живота ни, които заслужават тези чувства.
Страхът, често се превръща в начин на
взаимодействие с живота.

Трябва да проумеем, че когато едно бебе из-
питва страх, то не може нито да се бори, нито да
да се отдалечи, нито да размишлява върху случ-
ващото се. Единственото нещо, което може да на-
прави, е да се свие и да чака  това чувство да из-
чезне. Но когато едно бебе често изпитва страх и
всеки път трябва да решава проблема по този
начин, в него възниква усещането, че светът е
враждебен и няма друг начин да се отърве от
тази враждебна действителност освен да се
напрегне и да чака този ужасен момент  да от-
мине. Така тревожността, мъката, и напреже-
нието  се превръщат в състояние на съществу-
ването му.

Не бива да забравяме, че едно бебе може да
се уплаши, ако му се вика, ако бъде гледано
враждебно, ако бъде хванато грубо или причи-
ната да бъде студ, болка, неприятни телесни усе-
щания, глад… И когато  подобни ситуации не
бъдат решавани по подходящия начин, бебето
расте като постоянно  трупа в себе си  напре-
жение към живота, защото стресът е единстве-
ният начин, по който това зависимо и безза-
щитно същество може да отговори. Възможно е
не само натрупването на микро-травми, но и
някое брутално събитие да бележи нашето съ-
щество със стигмата на страха.

През целия си живот  растем и се изграждаме
като личности, но само в първите години от жи-
вота  формираме основите на нашия характер и
темперамент, които са ни генетично заложени.
Ако тези ранни преживявания са травматични,
то със сигурност с течение на годините, други
преживявания, които ни карат да  чувстваме
любов, сигурност, доброта и нежност, с които жи-

вотът също изобилства, ни помагат да преодо-
леем онзи отрицателен заряд, натрупан от
страха. В случай че следващите преживявания
през периода на нашето детство, обаче,  не са ко-
ригиращи, целият този страх добива формата
на заболявания. Следователно страхът може да
бъде както защитна, така и разболяваща емо-
ция.

Когато гледаме даден пациент през призмата
на Хомеопатията първото, което ни интересува
е какво му се случва (какво е заболяването му в
момента), защо му се случва (етиологията, при-
чината) и на какъв индивид се случва (теренът
на болния). Казвам това, защото знаем, че стра-
хът, като отключващ фактор на патологията, ще
доведе до определен начин на развитие на за-
боляването в зависимост от терена на лич-
ността, върху която въздейства.

Разполагаме с много медикаменти, които
свързват страха с произхода на заболяването
на пациента. Страхът ще бъде общият елемент,
но не всички  хора ще се защитят от него по един
и същ начин, нито този страх ще предизвика
една и съща декомпенсация при различните ин-
дивиди. Да разгледаме следните примери като
илюстрация на казаното:

• ACONITUM е медикамент за лица, които
живеят постоянно в състояние на макси-
мална тревога. Неспокойни, нервни и не-
търпеливи пациенти. Искат да предотвра-
тят всичко, да знаят всичко, за да бъдат под-
готвени да се опълчат на всяко бедствие.
Живеят сякаш постоянно се намират в със-
тояние на смъртна заплаха. Това е голе-
мият медикамент за остри панически
кризи.

• Пациентите, чувствителни към CAUSTICUM,
възприемат страха като усещане за нещо
лошо, което ще се случи на тях самите или
на техните близки и любими същества.
Обикновено са хора с изострено чувство за
справедливост и достойнство, които в
крайна сметка се изпълват с негативни
предчувствия и фобии.

• GELSEMIUM е друг медикамент, свързан
със страха, но в този случай става дума за
парализиращ страх. Пациентът трябва да
говори пред публика, но остава ням или за-
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бравя всичко на изпит, за който се е под-
готвил добре. Това е преждевременен
страх, страх да се изправиш пред дадени
житейски ситуации. Могат да бъдат лица,
които се разтреперват и получават диария
пред каквото и да е необичайно събитие
като пътуване, официална или любовна
среща. Един от основните медикамент за
хора, които изпитват страх от пътуване
със самолет.

• Веднъж чух една фраза, която струва ми се
дефинира много добре състоянието, в
което живеят пациентите, чувствителни
към ARSENICUM ALBUM. Те се чувстват
„като овце сред вълци“. За тях светът е
враждебно и заплашително място и пред
това възприятие за беззащитност развиват
компенсаторен отговор на абсолютен кон-
трол върху действителността. Така се пре-
връщат в организирани, подредени до ма-
ниакалност и педантични до последния де-
тайл, лица. По принцип са тревожни и осо-
бено загрижени за здравето си, което ги
прави силно зависими от останалите. Стре-
мят са да натрупат блага с фантазията, че
така ще бъдат по-добре подготвени за как-
вото и да е страшно нещо, което животът
ще им поднесе.

• При лицата, чувствителни към LYCOPO-
DIUM преобладава усещането за несигур-
ност, чувството за малоценност и стра-
хът от предизвикателства и отговор-
ности. За да компенсират това възприятие
за себе си и за да не може никой да се до-
сети за това, обикновено създават компен-
сиращ образ на горделиви и всемогъщи
хора. „Кажи ми какво претендираш, че
си, за да ти кажа какво ти липсва“. Това
би могла да бъде дефиницията за тези хора
и тяхното поведение. Често са сурови и
критикуват тези, които могат да подчинят,
но същевременно са покорни и услуж-
ливи към онези, които  възприемат като
могъщи. Зад фасадата на арогантност и ви-
сокомерие се крие тяхната несигурност,
страх и малодушие.

• Друг голям медикамент за страх, този път
страх от изоставяне, е PULSATILLA. Тези па-
циенти не са успели да скъсат с чувството

за сливаща любов, която обединява бебето
с майка му, и преживяват  взаимоотноше-
нията си с максимална степен на зависи-
мост. Много им е трудно да живеят без да
бъдат във взаимоотношения на макси-
мална зависимост и  се стремят непрекъс-
нато да се харесат на отсрещната страна, за
да не я изгубят. Техният слоган би могъл да
бъде: „Какъв искаш да бъда, за да ме ха-
ресваш?“

Това е малка част от хомеопатичните меди-
каменти, които имат отношения към страха, за-
щото съществуват толкова много медикаменти
колкото и форми, свързани с това чувство, което
изпитваме ние, човешките същества. 

Страхът разболява нашето тяло и ум. На-
пряга ни, изхабява ни и ни изтощава. Хомеопа-
тията ни предлага медикаменти, които увелича-
ват способността ни да се адаптираме към
тези вътрешни, смущаващи обстоятелства и уве-
личава  и подобрява нашите ресурси за справяне
с предизвикателствата на живота.

За мен, като лекар, е много вълнуващо да
видя, как едно дете, което не спира да боледува
след като тръгне на училище поради простия
факт, че не понася раздялата с майка си, започва
да се подобрява от момента, в който започне да
приема „своята PULSATILLA”. Или друг случай –
пациент, който блокира пред всяко предизвика-
телство, започва да се справя благодарение на
GELSEMIUM, или как ACONITUM ни помага да
преодолеем паническата атака.

И за финал искам да ви разкажа една съвсем
кратка приказка.

Ученикът се приближава до учителя и го
пита.

– Учителю, от всички същества, които жи-
веят на този свят, кое е онова, от което
трябва да се страхувам най-много?

– Трябва да се страхуваш единствено от
това сърцето ти никога да не познае Любовта,
а умът ти Светлината. Защото Светлината и
Любовта са източници на Разума, а Разумът
разтопява страха, така както топлината и
слънцето топят студа и твърдия лед.

И ученикът разбра.

Източник: 
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