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Юношеството е период от физическото и психическото развитие на чо-
века, който настъпва след  детството, между пубертета и периода на мла-
дежката възраст. Физическите промени, които понякога биват трудно по-
насяни като: промени в чертите на лицето, вероятна поява на акне, съзря-
ване на половите органи, по-обилно окосмяване, са съпроводени от тран-
с формация на психиката. 

1. Психологична трансформация

Юношеството се счита за нормален период на утвърждаване и на сблъ-
съци, необходими за равновесието на индивида. Това е период на съзря-
ване, на постоянна еволюция, която води до автономия, собствена иден-
тичност и достъп до реалността на възрастния. 

Ако образованието и родителският модел се налагат със сила, то по пра-
вило индивидът се идентифицира със своите връстници, с определени
звездни личности или група. На сцената излизат и любовните преживява-
ния със своите приливи и отливи и сексуално пробуждане. 

Безграничните възможности за постоянни комуникации (таблети, мо-
билни телефони) създават изострена емоционалност и затрудняват много
справянето с неудовлетвореността. Това е поколението, което желае
„всичко и веднага“.  Онова, което трябва да бъде предмет на обсъждане с
възрастния се превръща в спор и много юноши си мислят, че „не са разби-
рани“ или че възрастните не им вярват.

Всичко това води до нарушаване на равновесието, до трудно контро-
лируеми емоционални състояния и често до маскирани депресии, които
стават причина за някакъв вид зависимост/ пристрастяване. Проблемите,
пред които се изправят юношите и девойките като справяне с неудовле-
творенността, трудности в живота, проблеми във взаимоотношенията с
възрастните (родители, възпитатели, преподаватели), сантиментални раз-
дели, са част от многото рискови фактори, които могат да провокират при-
страстяване като вид компенсаторно поведение.

Патологиите, типични за юношеството (депресии, разстройства на наст-
роението) могат да останат нерешени и да се прехвърлят към по-късна
възраст. Юношата е в т.н. „междинна“ възраст.
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2. Пристрастяване и зависимост
Пристрастяването и зависимостта почиват вър -

ху едни и същи механизми. Те обединяват неадап-
 тираното използване и злоупотребата с нарко-
тични и токсични вещества. Този вид поведение
почива върху повтарящото се и непреодолимо
влечение към тези вещества. Обектите на при-
страстяване са много и най-различни: дрога, алко-
хол, тютюнопушене, рисково поведение, преко-
мерно спортуване, хранене (анорексия, булимия),
игри, мобилни устройства (SMS и др.).

Въпросът за зависимост без наркотици, за по-
веденческо пристрастяване, заема все по-голямо
място, когато обсъждаме проблемите на юношест-
вото. 

3. Обекти на пристрастяване
НАРКОТИЦИ

Канабис

Начините на употреба са чрез пушене (коз), чрез
инхалации за по-бърз ефект или чрез приемане на
храни, които съдържат канабис. В последно време
концентрациите на активното вещество канабинол
надвишават 100 пъти тези от преди 10 години. Ос-
новната опасност се състои в предизвикване на
състояние на продължителна церебрална анесте-
зия, която пречи на концентрацията и запаметява-
нето. Редовната употреба на канабис често става
причина за напускане на училище. Използването
на канабис от шофьори на МПС е изключително
опасно за трафика.  

Кокаин
Все по-честата употреба на кокаин, поради на-

растващата му популярност и спад на цената, води
до бързо пристрастяване (само няколко приема) и
трудно отвикване. Рисковете са свързани със съз-
даване на зависимост, поражения върху психиката
и сърдечно-съдовата система. 

Хероин
Инжектиран или инхалиран, хероинът създава

почти незабавна зависимост и води до бърза пси-
хическа и физическа деградация. В тази графа
можем да поставим също кетамин и всички мор-
финови производни, които го заместват.

Амфетамини (екстази, MDMA - 3,4-метилен-ди-
окси-мета-амфетамин)

Използването им датира от дълго време (спорт),
но поради възбуждащия им ефект и ниската цена в
последните години се наблюдава истински подем.
Предлагат се под формата на таблетки, прах за
смъркане, пушене или инжектиране.

Отвикването е по-лесно отколкото при изброе-
ните по-горе вещества. Трябва да отбележим сил-
ната им невротоксичност, придружена от висок
риск от психотична декомпенсация при наличие
на рискови фактори.

Алкохол
Двата основни проблема, свързани с алкохола

са, от една страна подценяването на неговата ток-
сичност, а от друга неговата девиантна употреба.
Най-честата практика е т.н. „наливане с алкохол“
или “алкохолна ексцесия“ (от английски binge-drin-
king, biture express), която представлява поглъ-
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щане на големи количества алкохол за рекордно
кратко време. Това причинява тежки поражения
(отравяне с етилов алкохол, кома, смърт) още по-
вече, че често е свързано с употреба на канабис и
амфетамини.

Напоследък се появи една нова мода. Брутални
алкохолни предизвикателства (разговорно казано
„изцепки“)  се филмират и качват в социалните
мрежи. Никак не е рядко срещано ученици след
хронично приемане на алкохол да стигнат до алко-
холно заболяване, известно  под наименованието
алкохолизъм. Някои от тях, за да се излекуват са
принудени да постъпят в болнично заведение. 

Спирането на дрогата трябва да бъде посте-
пенно и задължително да става под лекарски
контрол.

Тютюн
С появата на електронната цигара виждаме ис-

тинско пристрастяване към никотина.

Игри
Възприемана като алтернатива на „дрогира-

нето”, играта обикновено е израз на инфантилна
регресия „искам да играя“. Он-лайн игрите често
биват асоциирани с разстройства на хранителното
поведение тъй-като позволяват създаването на
„приятелства“ без рискове и без пряка връзка. Те
обикновено са симптом за наличие на проблем по
отношение на взаимоотношенията с другите. 

Игрите дават възможност да се играе с цял свят
24 часа в денонощието: до безкрай. Често става
дума за реализация  (при момчетата), подобна на
тази в спорта, но без физическата умора, която на-

лага прекъсване. Компулсивните играчи компен-
сират липсата на самоувереност.

Военните игри са средство  за освобождаване на
агресивните импулси, каквито притежават всички
хора, но които се развиват в юношеска възраст. По
отношение на медицинските грижи те са по-малко
проблематични, но изискват особено внимание при

пациенти с психотични разстройства. 
Хазартните игри създават силни зависимости.

Юношите харесват най-вече покера, който е пред-
ставен в добра светлина от медии, както и от някои
артисти, и обещава значителна печалба. Това за-
нимание отнема много време и поставя юношата в
изолация.

4. Патологии, характерни за 
юношеската възраст
Зависимостите стават още по-трудни за лечение,

ако бъдат съпътствани от някаква скрита патология.
Най-често срещани подобни патологии са маскира-
ните (соматизирани)  депресии и шизофренията. 

Наркотичната зависимост може да отключи
ясно изразен депресивен синдром.

5. Химия на мозъка
Зависимостта е свързана с необходимостта от

повишена секреция  на допамин, ендорфини и се-
ротонин поради нарушаване на нормалното проти-
чане на физиологичните процеси в организма (абс-
тинентни явления). При игрите се повишават нивата
на допамин, които достигат пикови стойности.
Опиатите и опиоидите имитират действието на
обезболяващите химични вещества, които се про-
извеждат естествено в човешкия мозък – ендорфи-
ните или казано другояче те заместват ендорфи-
ните, а повишаването нивата на серотонин и допа-
мин се постига с амфетамини и техните производни.

Лесно разбираемо е, че големите вариации в
нивата на тези невротрансмитери, ще доведат до
значима и продължителна зависимост. 

6. Психо-емоционални проблеми
Причините, които пораждат зависимости при под-

растващите, накратко могат да бъдат описани така:
• Стремеж за преодоляване на тревожността.
• Търсене на възбуждащо, мощно, безгранично

въздействие.
• Преминаване на границите.
• Забрава.
• Освобождаване от задръжки.
• Запълване на емоционална празнина.
• Преодоляване на липсата на самоувереност.
• Принадлежност към дадена общност (емо -

цио нални ценности, усещане за сигурност).

7. Как да се справим
• Използват се различни практики и медицин-

ски грижи, които водят до по-бърз или по-
бавен отказ от пристрастяването.  
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• Няколко са основните изходни точки, които
трябва да се имат предвид:

• Възстановяване на правовия ред: било чрез
родителски авторитет, било с помощта на  ин-
ституция. 

• Фиксиране на определена рамка: консулта-
циите трябва да стават в предварително
определен час и да се спазва дистанция (без
говорене на „ти“). С две думи да се съблюдава
„поведение на възрастен“.

• Връщане на доверието: изслушване без
осъждане.

• Установяване  на евентуална съпътстваща па-
тология.

• Насочване на младия човек към Консултати-
вен център* (Consultations jeunes consommateurs
(CJC) – мрежа от консултативни центрове във Фран-
ция за оказване на помощ на млади хора и техните
близки за превенция на зависимости б.ред.).

За информация: www.drogues-info-service.fr

8. Мястото на хомеопатията
В случаите, когато е необходимо психично лече-

ние, хомеопатията може да се окаже изключителнно
ценна. Хомеопатичните медикаменти трябва да
бъдат предписвани във високи разреждания.

АГРЕСИВНОСТ, ГНЯВ

NUX VOMICA
Често предписван медикамент, поради нерядко

срещаната агресивност при пациенти, зависими
главно от възбуждащи вещества. Съществени сим-
птоми, които насочват към Nux vomica са събуж-
дане около 3 часа и характерен вид на езика.

CHAMOMILLA VULGARIS
Аресивност и непоносимост към болка, която

често съпътства отвикването от опиати и опиоиди.

AURUM METALLICUM
Подходящ при злоупотреба с амфетамини и тех-

ните производни, които често водят до хипертония
и ритъмни нарушения. В тази клинична картина не
липсва и гняв.

LYCOPODIUM CLAVATUM
Предписван е по-рядко във връзка с храносми-

лателни разстройства (балониране, редуване на
диария със запек) и липса на самоувереност.

COLOCYNTHIS
Медикамент, предписван при гняв. Предизвиква

силни спазми, които се подобряват при флексия.
Много полезен в процеса на отказване от зависи-
мости.

STAPHYSAGRIA
При трудно справяне с процеса на фрустрация и

скрит гняв, което е ежедневие при подрастващите
(и няма как да е другояче). Много ефикасен меди-
камент най-вече при наличие на пруритус (много
често наблюдаван при зависими от хероин) или
цисталгия.

ВЪЗБУДА

CОFFEA
Медикаментът съответства на състояния на

силна възбуда, каквато предизвикват игрите, ам-
фетамините и кокаина. Мозъкът функционира
свръхактивно и не може да се успокои.

OPIUM
Опиумът не само приспива, но и силно възбуж -

да мозъка. Той води до пълно безсъние, придру-
жено от хиперакузис (слухова свръхчувствител-
ност; повишено възприемане на силата на зву ка).
Много подходящ за периода на отвикване от зави-
симостта.

ACTAEA RACEMOSA
Медикамент, който се асоциира с неконтроли-

руема и несвързана логорея  и мускулни болки в
горната част на гърба. Често се констатира влоша-
ване в периода на менструацията.

LACHESIS MUTUS
В предишно време се смяташе, че медикамен-

тът е предназначен изключително за алкохолизъм.
Днес схващането е, че е подходящ за всякаква за-
висимост, при която се налюдава психическа въз-
буда, придружена от логорея, патологична ревност
и сърдечна конгестия.  

БЕЗПОКОЙСТВО, ТРЕВОЖНОСТ, СТРАХ
ACONITUM NAPELLUS
Зависимите често страдат от внезапни, остри

кризи на безпокойство, придружено от мравуч-
кане, тахикардии и неистов страх от смъртта. Към
Aconitum napellus можем да добавим  Arsenicum
album, ако това безпокойство е обсебващо.

GELSEMIUM
Медикамент за тревожност и инхибиране. Зна -

ем за неговото действие върху GABA – ергичната
система.1

ARGENTUM NITRICUM
Медикамент за притеснение от предстоящи съ-

бития (предварително безпокойство). Смесва  тре-
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1 Fundam Clin Pharmacol.; 26(6): 751-60.doi:10.1111/j.1472-
8206.2011.00993.x. Epub 2011 Sept 28. Effect of Gelsemium 5 CH and
15 CH on anticipatory anxiety: a phase III, single-centre, randomized,
placebo-controlled study. 
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вожност, световъртежи и прибързаност. Често
бива предписван при пациенти, зависими от въз-
буждащи вещества.

CALCAREA CARBONICA
Доминиращ симптом е страхът. Наблюдаваме

също разстройства на хранителното поведение,
свързани с наддаване на тегло. 

АФЕКТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА

PULSATILLA
При значима емоционална  зависимост, когато

„компенсаторното общуване“ или  пристрастяване
могат да запълнят една празнота. Да отбележим
също заболявания на венозната система и склон-
ност към хроничен бронхит.

NATRUM MURIATICUM
Силно чувствителен към раздяла. Всичко, което

се възприема като скъсване на отношенията, не-
зависимо дали идва от страна на родителите или
на юношата, се преживява много драматично. За-
творен, мълчалив, агресивен и докачлив – налице
са всички симптоми на пушача на канабис. 

IGNATIA AMARA
Хиперемоционалност. Пациентът е „на ръба“,

което може да затрудни отвикването. Медикамен-
тът може да се предписва без ограничение.

PHOSPHORUS
Пациент, който често живее в измислен свят, по-

някога с гранично личностно разстройство „бор-
дърлайн“, склонен към  халюциногени, които крият
риск от декомпенсиране на дадена психична пато-
логия. Остри възпалителни заболявания в мина-
лото (пневмония, пиелонефрит, хепатит) могат да
ни служат за ориентир. 

Горният списък от медикаменти далеч не е из-
черпателен. Той е само насочващ при първите
стъпки в поемането на медицински грижи за зави-
сими пациенти.  

Ясно очертана рамка, изслушване със съчувст-
вие и без осъждане, определяне на подходящия за
личността медикамент за чувствителен тип, са ос-
новните стълбове върху които почива това, често
трудно, лечение на зависимостите при юношите. 

ДЕПРЕСИЯ

PHOSPHORICUM ACIDUM
Медикаментът съответства на фазата на тотална

депресия, която понякога се наблюдава при отказ-
ване от зависимост. Това състояние се характери-
зира с пълна загуба на желание за каквото и да е и
с  огромно психическо и физическо изтощение (ас-
тения). Можем да го сравним с Natrum muriaticum.

KALIUM PHOSPHORICUM
Умствена потиснатост със забравяне, трудно за-

паметяване и окципитално главоболие. Особено
често се среща при пушачи на канабис.

ACETICUM ACIDUM
Силно изтощение с отслабване. Подходящ при

някои форми на декомпенсирана  хероинова за-
висимост.

SEPIA OFFICINALIS
Песимизъм, липса на интерес, недоволство, са-

мота. Това са думите, които характеризират инди-
вида, чувствителен към Sepia officinalis. Налице е
значително подобрение след усилени физически
упражнения, поради което пациентът отдава пре-
калено голям приоритет на спортта. При юношите,
страдащи от някаква зависимост, наблюдаваме
обезкуражаване, емоционално безразличие, отказ
от противопоставяне.

ХИМИЯ НА МОЗЪКА
Възможно e да се обмисли възможността за из-

ползване на разреждания на невротрансмитери
(допамин, серотонин). Мисля, че в този списък
влиза и Opium. Разреждането ще зависи от търсе-
ния ефект: ниски разреждания за стимулиране на
рецепторите и високи разреждания за потиска-
нето им. 

9. И един клиничен случай – Софи
Софи е на 17 години. Идва на консултация по

настояване на родители си, които са на мнение, че
тя злоупотребява с канабис. Не особено разговор-
лива. По време на първия преглед научих твърде
малко. Все пак разбрах, че консумира канабис по
няколко пъти на ден, че е започнала преди 2 го-
дини след развода на родителите ù.

В анамнезата отбелязам: множество ринофа-
рингити в детството; акне, предимно по челото и
средата на лицето; редки астматични пристъпи
през пролетта.

Преходно анорексично поведение, в момента
когато са започнали проблемите между родите-
лите ù, със загуба на тегло от 5 кг.

Не посещава училище, броди от група на група
и планира придобиване на квалификация по про-
фесията „фризьор“.  Показва твърде обезпокои-
телни емоции.

Лечение
Комбинация от
• Ignatia amara 15 CH 3 пъти дневно и
• една доза седмично Natrum muriaticum 30

CH, доведоха до състояние на релаксация,
скъсяване и улесняване на  отказа ù от зави-
симостта. 

Източник: La Revue du CEDH, numéro 41
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ОПЛАКВАНИЯ 
ОТ ПРЕЯЖДАНЕ, 

ЗЛОУПОТРЕБА С  ЦИГАРИ, 
АЛКОХОЛ, КАФЕ, 

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

СТРЕС, ПРЕУМОРА, 
БЕЗСЪНИЕ, ПРИПРЯНОСТ, 

РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ

НЕРВНА СИСТЕМА – 
ХИПЕРРЕФЛЕКСИЯ,  

СПАЗМИ, ХИПЕРЕСТЕЗИЯ

                                                                               
                 

             
            

          
         

        
       

     
Хомеопатични монопрепарати на 
Немски хомеопатичен съюз

в D потенции

D 6 D 30 D 1000

Nux 
vomica  

dhu-globuli.bg

Повишена киселинност и нарушен метаболизъм. 

Болести от стрес и силно претоварване на 

храносмилателната система.

Доказано средство при:

Остри коремни болки - влошават се 
от гняв; след хранене
Гастрит от злоупотреба с храна или 
алкохол
Пептични язви при пациенти - 
работохолици 
Хепатит инфекциозен или алкохолен
Хемороиди - сърбящи, болезнени, 
некървящи
Запек с постоянни, но неефективни 
позиви за дефекация
Свръхчувствителни, нервни, 
нетърпеливи, раздразнителни 
индивиди; свръхактивност и желание 
за победа 
Безсъние при претоварени хора, 
нарушена фаза на заспиване
Ригидност на паравертебралната 
мускулатура
Обща хиперрефлексия и тенденция 
към спастични прояви

ВЕЧЕ В АПТЕЧНАТА МРЕЖА И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО

ДОЗИРОВКА на Nux vomica D6, D30

Nux vomica D6 по 1 доза 3-4 пъти дневно

Nux vomica D30 по 1 доза 2 пъти дневно

Гореща линия на DHU!

Ако не можете да намерите вашето лекарство в D потенция на Немския хомеопатичен съюз, 
обадете се на тел. 02 861 40 00 (в работно време от 10 - 17 ч.)
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Скелетът се възприема като нещо: масивно,
ригидно, поддържащо, инертно. Привидно е лес -
но да се обясни и разбере какво представлява
той.  Но има ли нещо повече, което можем да
прозрем и научим за него?

В исторически план нашето разбиране за ске-
лета (костите) търпи промени. Например, той
бива описван като нещо живо, което се раз ру -
шава и възстановява непрекъснато, за да адап -
тира своята същност към вида и наляганията,
които трябва да поддържа. И така постепенно се
стига до разбирането, че съставът на костите
(прословутия калций) не е единственото важно
нещо. Също толкова важно е да при тежава под-
ходяща мрежова структура, резистентност и
якост.

Наскоро научих за една нова концепция, коя -
то е напълно приложима към нашия опорно-
двигателен апарат. Наречена е „тенсегрити“.
Свързана е с понятие, заимствано от архи тек -
турата и създадено още през 60-те години. Най-
лесният начин да се разбере е да се потърси в
Google и да се разгледат снимките, които в този
случай със сигурност струват повече от хиляда
думи.

Уикипедия обяснява техническия термин
„тенсегрити (tensegrity – от tensión – обтя гане,
integrity – цялостност) като вид пред вари телно
напрег на та прос транствена фермова кон ст -
рук ция, съставена от взаимно уравно ве сяващи
се опънни и натискови елементи. Тер минът
тен сегрити е измислен и по пуляри зиран от
американския инженер-конструк тор Бък мин с -
тър Фулър. “

Моето разбиране на този термин е следното:
група от единични твърди елементи може да ос-
тане в изправено положение и в състояние на
равновесие чрез мрежа, която свързва тези еле-
менти и разпределя равномерно опънните на-
прежения. Системата е в състояние да се адап-
тира към деформациите във всяка точка или
като променя дадена своя част или като се про-
меня глобално.

Тази концепция е приложима към други об -
ласти на науката, като се започне от астро фи -
зиката (галактики и черни дупки, свързани с
гравитационни сили) и се стигне до инженерните
науки, като се премине разбира се през биоло-
гията. Оказва се, че клетките са формирани от
мрежи, подобни на тези, които описваме. Те
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поддържат опънното напрежение и се адаптират
в съответствие с връзките, които клетката уста-
новява със заобикалящата я среда.

Досега винаги съм си представял скелета като
набор от „подредени“ по необикновен и функ -
ционален начин, кости, върху които се разпола-
гат тъканите: мускули, сухожилия и фасции, а
между тях се наместват органите. Това, което ми
беше ясно е, че костите дават стабилност и фор -
ма на цялото. Същото сме свикнали да виждаме
в машините и сградите.

Това, което не се обяснява с този модел, е до
каква степен малките изменения в някои части
на тялото, произвеждат по-сложни моди фи ка -
ции. И това е нещо, което разбрах, чрез при -
лагане на различни техники на ортостатична
рехабилитация или интрадермална акупунктура.
Например: от подобрение на рамото чрез въз -
действие върху бедрото до начина, по който
прости ротации на глезена генерират „движещи
се вълни „ които стигат до главата и се връщат об-
ратно към крака. Традиционният модел не обяс-
нява адекватно някои патологични адаптации,
които настъпват в тялото с натрупването на
определени изменения.

И разбира се, не обяснява различния начин,
по който виждам, че се адаптират моите па -
циенти към своите контрактури, остеоартрити,
калцификати и ставни деформации.

Вече бях чувал за фасциите и миофасциалните
вериги и моето разбиране за тях бе като за сис -
теми, които свързват определени структури с
други, но които остават относително самостоя-
телни.

Този „нов“ модел разкрива един нов свят на
възможности, който поне на мен ми помага да
разбера по-добре това, което виждам: Костните
структури не са просто само една твърда
подложка, върху която се разполагат меките
тъкани. Костите „плават“ в мрежата от фас-
ции и мускули, като формират система на
опънно напрежение, в която всяко въздействие в
дадена точка се предава към останалите точки
и предизвиква глобални адаптации.

Този нов поглед не само ни помага да раз -
берем по-добре проблемите на нашите пациен -
ти, но също така ни позволява да намерим по-
ефективни (и със сигурност по-малко болезнени)
решения на техните проблеми.

Разбира се, за това имаме нужда от повече „съ-
юзници“, като нервната система и хомеостазни
системи, които не е необходимо да изброяваме
сега. Те са в състояние да преработват информа-
цията, която получават, за да изберат и да умно-
жават въздействията на „най-интелигентните“
адаптации, т.е. на онези, които да допринесат  за
равновесието в нашия организъм.

По същия начин „знаците“ или информация -
та, която хомеопатичните медикаменти внасят в
организма, особено когато са добре подбрани,
водят до глобални адаптации. Това обяснява
холистичните или интегралните ефекти, които
често успяваме да постигнем в кабинетите по хо-
меопатична медицина. 

Освен това, тъй като този модел се въз произ -
вежда от най-малкото (физиката на елемен тар -
ните частици) до най-голямото тяло (астро фи зи -
ка), а клетките и целия организъм са само прояв -
ления на този модел, става ясно колко много
био-психо-социални фактори влияят върху
бла го състоянието на човека. Затова е необ хо -
димо да се лекуваме емоционално, социално
и духовно, ако това е в нашите въз можности и
желания.

Като краен коментар, просто искам да спо-
деля моя личен опит: започнах да гледам как
хората „плават“ в пространството и ми харесва.
Даже ми се струва, че и аз „плавам“ по същия
начин...

Насладете се на усещането.

Илюстрации: Kjpargeter/Freepik

Източник: www.hablandodehomeopatia.com
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