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Невродегенеративните заболявания са лезионни, прогресиращи и не-
обратими патологии на един или повече елементи на нервната система.
Тези патологии се срещат все по-често, увеличават се с напредване на въз-
растта и са причина за сериозен дефицит в когнитивните и сензомоторни
способности на индивида. 

Основните дегенеративни лезии са или на невроните, като  деменция
от типа на Алцхаймер и болестта на Паркинсон, или на аксоните и синап-
тичните контакти, които характеризират заболявания, при които се нару-
шава способността на нервните клетки да комуникират помежду си от типа
на множествена склероза, или  невросъдови лезии при мозъчно-съдови
инциденти. Техните прояви могат да бъдат също под формата на пери-
ферна невропатия или мускулна дистрофия. Въпреки огромният напредък
в областта на невронауките, ефикасността на алопатичните лечения все
още е ограничена. От там е и интересът към приноса на  хомеопатията за
лечение на тези разстройства.

1. ЦЕЛ
Настоящият труд има за цел да предложи нов хомеопатичен подход при

лечението на невро- дегенеративните разстройства, който почива върху
един нов закон: този за тройката хомеопатични метали  (хомеопатично
метално  трио) в центъра и медикаментите сателити.

2. МЕТОДИКА
Новата терапевтична хомеопатична стратегия почива на три аргумента:
1. Резултатите от обсервационни клинични проучвания като персона-

лизираното проучване, публикувано през 2012 г. в списанието на
ЦОРХ, бр. 25 (La Revue du CEDH,  No 25) показва интереса към хомео-
патичното метално трио за лечение на болестта на Алцхаймер.

2. Данните от патогенетични експерименти, описани в различни хо-
меопатични материи медики.

3. Данни от лични клинични наблюдения.

3. ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ
При всяко невродегенеративно разстройство, което проучвахме, избо-

рът на централното хомеопатично трио от метали, съставено от три лези-
онни медикамента се базираше на невро-токсикологичното и невро-пато-
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генетичното подобие на метала, както и на етио-
патогенетичните елементи на заболяването. Ме-
дикаментите сателити, от своя страна, съответст-
ваха на индивидуалните особености/прояви на
клиничната картина на съответния пациент.

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР

Това заболяване добива епидемиологични раз-
мери вследствие на застаряването на  население -
то. В процеса на болестта невроните биват атаку-
вани от  две  страни: 
• хиперфосфолирани, невротоксични тау про  -

теини, които са отговорни за неврофибри-
ларни те дегенерации (възли) вътре в клет-
ките на невроните.

• Невротоксичните бета амилоидни протеини,
който са отговорни за образуването на бета
амилоидни плаки в пространствата между
невроните. 

Клиничният профил се характеризира със син-
дром, който започва с нарушения на настроението
и поведението и стига до основно  увреждане на
когнитивните функции – амнезии, агнозии и ап-
раксии. В процеса на своята еволюция болестта на
Алцхаймер унищожава прогресивно паметта,
после личността и накрая самият човек.

n Централно метално трио

• Alumina 15 CH
• Baryta carbonica 15 CH
• Plumbum metallicum 30 CH

Изборът на тези три хомеопатични медикамента
се аргументира с токсичното  действие върху цен-
тралната нервна система на алуминиевия окис (де-

менции при пациенти на диализа), на бариевия
карбонат и на хроничното отравяне с олово
(оловна енцефалопатия), които водят до когни-
тивни нарушения, близки до наблюдаваните при
деменцията на Алцхаймер.

Освен това патогенетичните експерименти с
тези три медикамента потвърдиха тяхната поляр-
ност по отношение на нервната система  и когни-
тивността.

Трябва да подчертаем, че резултатите от нашето
проспективно, обсервационно, хомеопатично про-
учване, в което участваха 30 пациенти и което се
базираше върху утвърдени стандарти, са в полза
на хомеопатичното трио Alumina, Baryta и Plum -
bum при лечение на болестта на Алцхаймер. Тези
медикаменти, добавени към конвенционалното
лечение (Donepezil), водят то подобряване на ког-
нитивните способности на пациентите и качест-
вото им на живот, и намаляват бремето, което но -
сят техните близки.

n Медикаменти сателити

АЛЦХАЙМЕР С НАРУШЕНИЯ НА 
НАСТРОЕНИЕТО
Депримиран:
• Физически слаб, изпитва страхове през

нощта: Arsenicum album 15 CH или 30 CH.
• Сърдит и  импулсивен: Aurum 15 CH.
• Изолиран и тих: Natrum muriaticum 15 CH.
• Тъжен, скован и несдържан: Causticum 15 CH

или 30 CH.
• Биполярен, неспокоен, със забавени реак-

ции: Agaricus 30 CH.

АЛЦХАЙМЕР С НАРУШЕНИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО
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• Агресивен и с тремор: 
Mercurius solubilis 30 CH.

• С делириум: Hyosciamus niger 15 CH.
• С фобии и прибързан: Argentum nitricum 15

CH или 30 CH.
• Клинофилик, слаб и зиморничав: 

Silicea 15 CH.
• Алчен: Kalium bromatum 15 CH.

Смазан и треперещ:
• Gelsemium 30 CH.

Дезориентиран: 
• Cocculus indicus 15 CH.

Лишен от корените си (вследствие на смяна на
жилището): 
• Capsicum 30 CH

Сънлив:
• Объркан и балониран: Nox moschata 15 CH.
• Забавени реакции, световъртежи: 

Conium 30 CH.

С халюцинации:
• Визуални: Bromum 15 CH.
• Обонятелни: Anacardium orientale 15 CH.

АЛЦХАЙМЕР В КРАЯ НА ЖИВОТА
• Анорексичен, силно отпаднал пациент: 

Arsenicum album 15 CH или 30 CH
• Възрастен пациент, в терминален стадий на

заболяването: Carbo vegetalis 30 CH

ЛЕЧЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕМЕНЦИИ
Хидроцефалия с нормално налягане: 
• Stannum metallicum 15 CH
Деменция при болест с телца на Леви:
Характеризира се с фронтален тип когнитивен

дефицит, паркинсонов синдром, визуални халюци-
нации и чувствителност към невролептици. 
• Bromum 15 CH: поради визуалните халюци-

нации.
• Manganum 9 CH: показан при паркинсонови

синдроми.
Болест на Хънтингтън:
• Agaricus 15 CH или 30 СН.

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН

Болестта на Паркинсон е допаминергична деге-
неративна невропатия. Тя е подвеждащо разстрой -
ство с неизяснена етиология, което се характери-
зира с триадата: акинезия (липса или загуба на спо-
собността за активни движения, невъзможност за
движение), екстрапирамидална скованост и тре-
мор в състояние на покой. Към тази триада често
се асоциират мускулни (болки и крампи), неврове-
гетативни (хиперсаливация и констипация) и пси-

хични (тревожност, раздразнителност и депресия)
нарушения. 

n Централно метално трио
• Argentum nitricum 15 CH,
• Manganum metallicum 9 CH,
• Mercurius solubilis 15 CH.
Argentum се характеризира със забързана,

атаксична и трепереща походка. Manganum me-
tallicum e патогенетичен медикамент за паркинсо-
низъм със спастична походка, безизразност на ли-
цето: замръзнала маска, тремор, когнитивни нару-
шения и силна астения, която се подобрява от де-
кубитус. Mercurius е отговорен за тремора на край-
ниците, хиперсаливацията и мускулната умора.

n Медикаменти сателити
Акинетичен паркинсонизъм
• Сутрешна скованост: Rhus toxicodendron 15

CH.
Паркинсонизъм с ригидност (скованост):
• Крампи и дискинезии: 

Cuprum metallicum 15 CH.
• Мускулна хипертония: Causticum 15 CH или

30 CH.
Паркинсонизъм с тремор:
• Тремор и потисната на активност:  

Gelsemium 30 CH.

Болест на Уилсън:
Свръхнатрупване на мед в мозъка и черния

дроб: Cuprum metallicum 15 CH или 30 CH, поради
това, че притежава елиминиращо  действие по от-
ношение на медта.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ № 1
Госпожица Шахира, на 31 години, типология

„арсен“: слаба, астенична, анорексична, зиморни-
чава, изпълнена със страхове през нощта, идва на
консултация на 26 февруари 2013 год. по повод на-
рушения в походката, които не се поддават на ало-
патично лечение.

Разпитът показва, че пациентката е наблюда-
вана от невролог, поради заболяване от болестта
на Уилсън. Констатирано е свръх натрупване на
мед в мозъка и черния дроб чрез биологични тес-
тове и изследване с ядрено-магнитен резонанс. Ле-
чението с медикаменти на основата на D-пеници-
ламин и L-допа води до слабо и преходно подоб-
рение. Този факт кара пациентката да се чувства
гневна и депримирана.

Клиничният преглед показва екстра пирами-
дална ригидност (скованост) на четирите край-
ника, придружена от тремор в състояние на покой,
които се увеличават при емоции, а така също мик-
рография при писане. Всичко това води до пълна
зависимост: тя се нуждае от помощта на друг човек
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за да ходи, да се храни и да прави своя тоалет.
Предписаното хомеопатично лечение включ -

ва:
n Централно метално трио за паркинсонизъм
• Argentum nitricum 15 CH, Manganum 9 CH и

Mercurius solubilis 15 CH, по 5 гранули от
всеки медикамент.

n Медикаменти сателити
• Cuprum metallicum 15 CH, по 5 гранули

дневно, за отстраняване на медта. 
• Aurum 15 CH, по 5 гранули дневно поради

гнева, депресията, а така също и цирозата
(поради свръх натрупване на мед), които все
още биват компенсирани.

• Arsenicum album 30 CH, по една доза сед-
мично, като теренно лечение.

Шест месеца по-късно наблюдаваме неверо-
ятно подобрение на моторните функции, общото
състояние и настроението. В действителност Ша-
хира вече е напълно самостоятелна, може да ходи,
да се храни и да се облича сама.

ЛЕЧЕНИЕ НА АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА
СКЛЕРОЗА (АЛС)

Невродегенеративно заболяване на моторните
неврони, което се характеризира с бърза мускулна
атрофия (деформация на ръката тип „маймунска
ръка“), асоциирана с парализа на крайниците и ин-
спираторните мускули, което еволюира до фатален
край.

n Централно метално трио
• Thallium metallicum 9 CH
• Arsenicum album 30 CH
• Plumbum metallicum 30 CH

Патогенезата на Thallium metallicum напод-
обява клиничната картина на АЛС с квадриплегия
и бърза загуба на мускулна маса. Последната е
сходна с тази, която се получава при Plumbum
metallicum. Невротоксичността на арсеника върху
сивото мозъчно вещество както и смъртта, към
която води това тежко заболяване обяснява пре-
скрипцията на Arsenicum album. 

ЛЕЧЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА (МС)

Множествената склероза е дегенеративно авто-
имунно заболяване, което засяга способността
на нервните клетки на главния и гръбначния мозък
да комуникират помежду си. Среща се по-често
при млади хора. 

Основният клиничен критерий е дисеминация -
та на заболяването във времето и пространството,
демонстрирана с различни възрастови лезии, ус-
тановени чрез използване на ЯМР.

n Централно метално трио
• Argentum nitricum 15 CH
• Thallium metallicum 9 CH
• Plumbum metallicum 30 CH
Патогенезата на Argentum nitricum обхваща

симптомите, които обикновено се наблюдават в
процеса на еволюция на МС: атаксия, световър-
тежи и парези.

Thallium предлага сензомоторни разстройства,
подобни на тези, които се наблюдават при обсъж-
даната патология. Plumbum e показан поради ат-
рофията на бялото мозъчно вещество, свързана с
демиелинизиращата полиневропатия (миелопа-
тия).

n Медикаменти сателити
Спрямо острите симптоми:
• Спастичност и нарушения в уринирането:

Causticum 30 CH
• Дефицит и тремор: Gelsemium 30 CH.
Екстремна мускулна слабост: Stannum 15 CH.
• Хорея, нистагъм и бодежи: Agaricus 15 CH

или 30 CH.
• Парене и слабост: Arsenicum album 30 СН.
• Електрошокове: Magnesia phosphorica 15

или 30 СН.

Спрямо еволюцията:
• Псорични пристъпи, които еволюират на тла-

съци: Sulfur 15 CH.
• Психотични симптоми с прогресия: 

Thuya 15 CH.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Детската церебрална парализа обединява ког-
нитивни и моторни нарушения, които се дължат на
церебрални лезии, получени в перинаталния пе-
риод и свързани с преждевременно раждане, пе-
ринатална хипоксия, мозъчен травматизъм и не-
онатален иктер. 

Моторните нарушения, често асоциирани с ум-
ствено изоставане, могат да бъдат спастични или
дискинетични: хореични, атетозни или атаксични.

n Централно метално трио
• Baryta carbonica 15 CH.
• Mercurius solubilis 15 CH.
• Plumbum metallicum 30 CH.
Baryta carbonica е медикамент за когнитивен

дефицит при деца с психомоторна и училищна из-
останалост. Plumbum metallicum е показан при це-
ребрална атрофия. Живачната енцефалопатия на-
помня тази на церебралната парализа. 
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n Медикаменти сателити

Преобладава спастичната компонента:
• пирамидална скованост на крайниците, па-

реза и сфинктерни нарушения: Causticum 15
или 30 CH.

Преобладава дискинетичната компонента:
• Атетозни и хореични: Agaricus 15 CH.
• Атаксични: Argentum nitricum 15 CH.
• Движения на размахване на горните край-

ници: Kalium bromatum 15 CH.
• Движения на размахване на долните край-

ници: Zincum metallicum 15 CH.

Спрямо етиологията:
• Natrum sulfuricum 15 CH, при акушерска

травма.

Спрямо патоанатомичните увреди:
• Stannum metallicum 15 CH при деца с хидро-

цефалия с повишено вътречерепно налягане.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ № 2
Дуаа страда от енцефалопатия и хидроцефалия.

Тя беше на 12 месеца, когато я доведоха в кабинета
за консултация по повод психо-моторна изостана-
лост и коремни колики, свързани с вентрикуло-пе-
ритонеален дренаж, поставен през юни 2012 г. 

При прегледа: кърмачето  е с аксиална хипото-
ния (не може да държи главата си изправена в сед-
нало положение) и периферна хипотония (хипото-
ния на крайниците). Не изразява никаква усмивка.

Предписаното хомеопатично лечение включ-
ваше:

n Централно метално трио за церебрална 
парализа

• Baryta carbonica 15 CH,
• Mercurius solubilis 15 CH,
• Plumbum metallicum 30 CH, по 5 гранули

дневно.

n Следните медикаменти сателити
• Stannum metallicum 15 CH, по 5 гранули

дневно, поради хидроцефалията.
• Causticum 15 CH, по 5 гранули дневно, по-

ради парезата.
• Apis 15 CH и Bryonia 15 CH, по 5 гранули, по-

ради коремните колики (заради дразненето
на перитонеума от дренираната течност).

На 16 месечна възраст развитието на детето
беше благоприятно, както по отношение на тонуса
(възможност да стои в седнало положение и да
държи главата си изправена), така и по отношение

на двигателните умения (поява на спонтанни дви-
жения на крайниците и усмивка на лицето).

На 22 месечна възраст, със същото продължа-
ващо лечение, Дуаа можеше да стои изправена в
продължение на 10 минути и започна да произ-
нася първите си три думи.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ № 3
Ваха, дете на 5 години, страда от парализа

вследствие на неонатална хипоксия (асфиксия). Въ-
преки предприетото мултидисциплинарно меди-
цинско лечение, включващо също кинезитератия
и логопедична терапия, в течение на години, не е
констатирано никакво подобрение.

При клиничния преглед установяваме силно
психомоторно изоставане, невъзможност за хо-
дене поради спастична тетраплегия с хореични
движения на горните крайници, нисък интелек-
туален потенциал, значителелно изоставане на го-
вора (не произнася нито една дума) и уро-фекална
инконтиненция.

Запазваме съществуващото лечение и предла-
гаме следното допълващо хомеопатично лечение:

n Централно метално трио за церебрална
парализа

• Baryta carbonica 15 CH,
• Mercurius solubilis 15 CH и
• Plumbum metallicum 30 CH, по 5 гранули

дневно.

n Медикаменти сателити
• Causticum 30 CH, по 5 гранули дневно, по-

ради квадрипарезата, спастичността и сфин-
ктерните нарушения.

• Agaricus muscarius 15 CH, по 5 гранули
дневно поради хореичните движения в ком-
бинация с психомоторното изоставане.

След 6 месечно лечение подобрението беше не-
вероятно по отношение на всички параметри: въз-
можност за ходене и говор, намаляване на анор-
малните движения, подобряване на интелектуал-
ния потенциал и контрол върху сфинктера.

ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОВАСКУЛАРНИ ДЕГЕНЕРА-
ТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Микроангиопатични: след мозъчен инсулт или
микроангиопатични: левкоареоза.

n Централно метално трио 
• Arsenicum album 30 CH,
• Baryta carbonica 15 CH,
• Plumbum metallicum 30 CH.
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Arsenicum album e медикамент на тъканите с
благороден паренхим. Той притежава невропро-
текторно действие. Baryta carbonica и Plumbum
metallicum са съдови медикаменти.

n Медикаменти сателити
• Causticum 30 CH при спастична хемиплегия

със сфинктерна инконтиненция.
• Stannum 15 CH благоприятства   резорбцията

на перитуморния оток в острата фаза.
• Phosphorus 30 CH e показан поради хемора-

гичен мозъчно-съдов инцидент.
• Cadmium 15 CH при парестезия след мо-

зъчно-съдов инцидент.

ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ И
ПЕРИФЕРНО-НЕРВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Дегенеративните невропатии могат да бъдат на-
следствени (болестта на Шарко-Мари Тут), вторич -
ни с метаболитни нарушения (диабетни невропа-
тии) или имунологични.

n Централно метално трио
• Arsenicum album 15 CH
• Thallium metallicum 9 CH
• Plumbum metallicum 30 CH
Arsenicum album е медикамент за парещи, нощ -

ни периферни невропатии, които се подобряват от
топлина. Thallium е специфичен медикамент за
възходящи невралгии на долните крайници (диа-
бетични невропатии). Plumbum е медикамент за
полиневрит с екстензионна парализа (радиален
неврит).

n Медикаменти сателити

• Cadmium бива предписван при неврит на ли-
цевия нерв.

• Tellurium metallicum 15 CH при неврит на се-
далищния нерв.

• Ranunculosis bulbosis 15 CH при интеркос-
тална невралгия.

• Hypericum perforatum 15 CH при радикулит
с пулсираща болка от периферията към цен-
търа.

• Kalmia latifolia 15 CH при радикулит с болка
от центъра към периферията.

• Magnesia phosphorica 15 CH, ако неврал-
гията протича с остра болка като от токов
удар, подобряваща се от флексия. 

• Colocynthis 15 CН при крампоидни болки,
които се подобряват също от флексия.

• Dioscorea villosa 15 CH при невралгии, които
се подобряват от хиперекстензия.

• Ammonium muriaticum 9 CH при невралгии,

които се влошават, когато болният стои дълго
в седнала позиция. 

• Gnaphallium 15 CH при парестетична мерал-
гия (болка на външната част на бедрото),
която се подобрява в седнало положение.

• Aranea diadema 9 CH при нощни парестезии
на предмишницата и ръцете.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕГЕНЕРАТИВНИ МИОПАТИИ

Прогресивна мускулна дистрофия при деца
и саркопения при възрастни индивиди

В последно време саркопенията е предмет на
научни изследвания. Тя се характеризира с про-
гресивна загуба на мускулна маса, сила и възмож-
ност за изпълнение на обичайните дейности на
мускулите при възрастни индивиди. Това заболя-
ване се проявява при хората от четвъртата възраст
и има тежки последствия: падане, респираторна
недостатъчност и сърдечна недостатъчност.

Мускулната маса се измерва с методите на об-
разната диагностика (томоденситометрия и ЯМР).
Тестове на квадрицепса (екстензия на коляното)
позволяват да се определи мускулната сила. Дей-
ствието на мускула пък се измерва чрез скоростта
на вървене на 4 метра.  

n Централно метално трио 
• Stannum metallicum 15 CH,
• Plumbum metallicum 30 CH,
• Mercurius solubilis 15 CH.

Plumbum metallicum e медикамент за про гре -
сираща мускулна атрофия. Особеност на патоге-
незата на Stannum и на Mercurius е мускулна сла-
бост, която се влошава от най-малкото усилие.

n Медикаменти сателити
• Kalium carbonicum 15 CH е смятан за меди-

камент за саркопения при възрастни инди-
види, които страдат от мускулна слабост на
долните крайници. 

• Gelsemium 30 CH, при различни форми на
прострация, сънливост и тремор. 

Прогресивна мускулна дистрофия
• Arsenicum album 15 CH, при пациенти, които

страдат от миопатия, предизвикана от студ
поради загуба на мускулна маса.

• Thallium metallicum 9 CH, при бързо стопя-
ване на мускулната маса (болест на Дюшен).

• Causticum 15 CH, при ретракция на сухожи-
лията.n

Източник: La Revue du CEDH, numéro 36
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Хомеопатични монопрепарати на 
Немски хомеопатичен съюз

в D потенции

D 6 D 30 D 1000Apis mellifica 

www.dhu-globuli.bg
Alpen Pharma Group

Всички състояния с внезапност на появата на оток 
и възпалителен синдром!

Доказано средство при:

Бледо-червен оток на кожата с боцкаща, 
пареща болка

Алергична реакция – едем на Квинке, 
уртикария, ухапване

Фарингит, тонзилит със силно изразен и 
бърз едем на увулата и тонзилите като 
„торбички”

Остро ексудативно възпаление на ставите – 
артрит, синовит, бурсит

Дисторзия с оток

Цистит с пареща болка по време на 
уриниране

Гломерулонефрит; бъбречна недостатъчност 
с огромни отоци по цялото тяло 

Кисти на яйчниците

Повишена температура с липса на жажда

ВЕЧЕ В АПТЕЧНАТА МРЕЖА И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО

Действието на Apis mellifica е доказано в практиката – 

сигурно и надеждно

 настъпва бързо, но е много краткотрайно

 назначава се през кратки интервали от време през 15-20 мин.

  приемът се прекратява при настъпване на подобрение или 
липса на ефект в очаквания период

ОТОК И ПАРЕЩА, 
ПРОБОЖДАЩА БОЛКА

УЖИЛВАНЕ, УХАПВАНЕ; 
ИЗГАРЯНЕ

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ, 
ЕДЕМАТОЗНИ И 

ЕКСУДАТИВНИ РЕАКЦИИ 
НА СЕРОЗИТЕ

ВЪЗПАЛЕНИЯ НА 
ПИКОЧО-ПОЛОВА 

СИСТЕМА

ДОЗИРОВКА

Apis mellifica D6 по 1 доза глобули на всеки 10-15 мин. при изгаряния, остри отоци, ухапвания

Apis mellifica D30 по 1 доза на всеки час-два при хидрартрози, цистити, тонзилити

Apis mellifica D30 по 1 доза, 2-3 пъти на ден
при гломерулонефрити, бъбречна 
недостатъчност, болки в яйчниците
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Често се случва пациент, член на семейството ни
или ние самите, да пострадаме от удар или кон-
тузия, да се нараним… Ако състоянието ни е
тежко, разбира се трябва да отидем незабавно в
спешното отделение, където ще прегледат лезията
и ще ни назначат необходимото лечение. Междув-
ременно, обаче, ако травмата е лека или средна,
от тези които ни се случват ежедневно, какво ле-
чение бихме могли да приложим, при това да дей-
ства бързо, да бъде ефикасно и да има минимум
нежелани лекарствени реакции.

С тези встъпителни думи почти даваме пред-
става за това какво представлява един хомеопа-
тичен медикамент. Той е ефективен, няма неже-
лани реакции и действа бързо. Противно на раз-
пространеното схващане, хомеопатичните меди-
каменти действат много бързо и оказват въздей-
ствие от минути до часове, в зависимост от сте-
пента на лезията. 

Навяхване, удар, рана, абразио, изгаряне ...
всич ко  това се облекчава или лекува бързо с хо-
меопатия.

Този вид лезии са много добра предпоставка
скептиците да започнат хомеопатично лечение.
Защо да не пробват в крайна сметка? 

Детето ви се е ударило, мястото е мораво, силно
болезнено и то не дава никой и нищо да докосва
тази зона. Защо не опитате с Arnica, например, и
след това да кажете какъв е резултата? Не се нуж-
даете от големи проучвания нито от особени дока-
зателства. И преди сте наблюдавали подобни лезии
(за жалост случват се доста често) и можете да срав-
ните. Разкажете ми за вашия опит в семейството, с
приятелите ви, с пациентите… опит, какъвто ние ле-
карите хомеопати трупаме ежедневно.

Ако трябва да се направи нещо, по-добре е  да
се направи както трябва. Необходим е един мини-
мум от знания, защото трябва да адаптираме ме-
дикаментите към особеностите на травмата: къ -
де се намира, какво я облекчава или влошава (студ,

топлина, определена позиция на тялото и т.н.), съ-
ществува ли друг съпътстващ симптом и т.н.

Така например имаме Arnica – за удар и раз-
лични травми, Rhus tox и други – за навяхване, Bel-
ladona – за топлинен удар, Hypericum – за травми
в силно инервирани области, а Calendula е пре-
красен антисептик и помага за зарастването на
рани и т.н. Подчертавам, че всеки медикамент е по-
казан за определена клинична картина, която
трябва да  отговаря на състоянието, което се ле-
кува и ако този медикамент не действа е необхо-
димо да се търси друг. 

Някои от тези медикаменти могат, а и е необхо-
димо, да присъстват в домашната аптечка и да се
използват при първа необходимост едновре-
менно с всички останали мерки.

И, както неведнъж сме отбелязвали, хомеопа-
тията винаги може да се използва за допълване
на лечението. Понякога само хомеопатичното ле-
карство е достатъчно, в други случаи са необхо-
дими и  други конвенционални медикаменти, тех-
ники или процедури, което е нормално за меди-
цинската или ветеринарна практика. Винаги обаче
трябва да създаваме добавена стойност.

ЗАЩО ARNICA ЛЕКУВА ТРАВМИ
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ХОМЕОПАТИЯ ЗА ТРАВМИ, НАВЯХВАНИЯ, РАНИ
Д‐р Фернандо Гонсалес‐Кирога, Барселона, Испания

* Д-р Гонсалес-Кирога практикува хомеопатия в Барселона, Испания. Същевременно е академичен директор на магистърската про-
грама по хомеопатия към Академията по хомеопатична медицина в Барселона.
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Със сигурност Arnica е най-добре познатият хо-
меопатичен медикамент сред обществеността.
Поне така показа едно допитване в Испания преди
няколко години.

Arnica montana се нарича растението, от което
се получава хомеопатичният медикамент. То расте
в планините и  високите равнини на Централна и
Северна Европа, както и в  САЩ. На Иберийския
полуостров се среща на височина над 800 м. Расте
там, където животът е труден и където много лесно
можеш да паднеш и да се удариш.

Arnica е известна също като „билката за уда-
рено“. Позната е и под други наименования, които
правят алюзия за терапевтичните � качества. Ми-
лиони домашни аптечки, в много страни по света
и различни култури, съдържат препарати на осно-
вата на Аrnica, които се използват от много години.
Парадоксалното е, че цял свят познава преиму-
ществата на Arnica, само не и болниците, където би
била от изключителна полза. 

Arnica лекува всякакъв вид травми, удари, на-
вяхвания, преумора, възпаления и трудност при
движение.

В тези случаи приложението на Arnica дава
много по-добри резултати отколкото което и да е
противовъзпалително лекарство. Всеки пациент
може да направи малък опит, който не изисква ни-
какви специални проучвания. При удар или травма
с възпаление и хематом, каквито често се срещат
при възрастните и особено при децата, просто
дайте Arnica и наблюдавайте резултата. Поощря-
вам всички скептици с изследователски дух да на-
правят този опит.

Действието на Arnica се проявява толкова по-
добре, колкото повече са представени нейните ос-
новни характеристики, като: чувство на болез -
неност, посиняване на засегнатите части, склон -
ност към кървене (хематом), прена пре же ние
(преумора, например след дълги разходки и т.н.)
със свръхчувствителност или страх да не бъде
докоснато засегнатото място. В повече от 80-90%
от случаите нейното действие е  положително.

Добре, а в останалите случаи какво се случва?
– Според характеристиките на удара или

трав матизма е възможно Arnica да не е подходя-
щият медикамент, въпреки широкия му спектър на
действие. Възможно е Bellis perennis или Hyperi-
cum, или друг медикамент да са по-подходящи.
Няма място за безпокойство, обаче. Винаги можем
да започнем с Arnica.

Внимание! Нима непрекъснато не ни повтаряте,
че хомеопатията е персонализирана медицина?
Какво става, ако даваме един медикамент според
определено състояние?

– Хубав въпрос! Нека поясним. Мисля, че когато

настъпи някаква травма (и колкото по-тежка е тя)
състоянието, в което се намира пациента и което
наричаме „глобално“ бива „превзето“ от новото
повече или по-малко преходно състояние, при
което е нарушена тоталността на този пациент.
Това означава, че Arnica ще бъде толкова по-ефи-
касен медикамент, колкото повече клиничната си-
туация е адаптирана към коментираните модал-
ности. Той ще въздейства не само върху „физиката“,
но и върху всичко онова, което съпътства това по-
вече или по-малко шоково състояние на паци-
ента. Впоследствие  лицето се връща към предиш-
ното си „състояние“, което се определя от житей-
ски обстоятелства, емоционални модели и физи-
чески симптоми.

– Но какво се случва, ако  пациентът претърпял
травма, притежава характеристики на Arnica? И
ако освен, че е понесъл травма, чийто характерис-
тики отговарят на медикамента Arnica, неговият
„теренен“ емоционален модел в този същия пе-
риод от живота му съвпада с Arnica?

–  Случва се нещо много впечатляващо, което
всички хомеопати сме наблюдавали когато пред-
писваме медикамент за остро състояние, който
съвпада с по-широк личностен модел на пациента.
Настъпва невероятно подобрение не само на сим-
птомите, свързани с травмата, но и на цялостното
състояние на пациента. Това не се случва много
често, но когато  се случи, е  нещо близо до „магия“,
откъдето и ентусиазма на много колеги хомеопати,
свидетели на това възстановяване.

Следователно Arnica е най-добрият медикамент
за лечение на рани ( рана на латински „vulnus”), но
тук не става дума само за физически, а за рани в
смисъла на хомеопатичната концепция, че тялото,
духа и емоциите вървят в една посока и пред-
ставляват едно цяло, че всичко е взаимосвър-
зано.

Arnica лекува травми на различни органи и
тъкани, а така също емоционални травми и шо-
кови състояния и колкото повече пациентът в
този момент от живота си притежава характерис-
тиките на Arnica толкова по-невероятно ще бъде
лечението на неговия травматизъм. 

– Мога ли да попитам дали, ако пациент при те -
жава характеристиките Arnica в даден момент
от живота си е по-склонен към травматизъм,
към инциденти? Защото, струва ми се, че това ис-
кате да ми кажете. И разбира се инцидентите не са
ли нещо (не)очаквано, плод на случайността и
лошия късмет? 

Вие как мислите?

Източник:  http://www.hablandodehomeopatia.com/homeopa-
tia-para-traumatismos-contusiones-y-heridas/


