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Много често срещано ставно заболяване, чийто първи симптоми започ-
ват около петдесетте години под формата на механична болка, но чието ис-
тинско начало обикновено е доста преди това.

Характеризира се с прогресивна дегенерация на ставния хрущял и хро-
нично възпаление, което прогресира тихомълком. На този фон често се по-
явяват остри възпалителни атаки, които са инвалидизиращи, поредни и спо-
радични. В следствие на това настъпва по-бързо или по-бавно разрушаване
на ставния хрущял.  В настоящата статия ще разгледаме как хомеопатич-
ният анализ на диатезите допринася за разбиране на причините  за появата
на това заболяване и респективно за постигане на ефективното му лечение.

В анатомичен и патологичен план наблюдаваме преструктуриране на
хрущяла под формата на износване, крекинг или дори язви, които „оголват“
подлежащата кост, но така също и съкращаване и пролиферация на костта
под формата на остеофити, костни израстъци, наричани понякога „клюн на
папагал“ поради тяхната специфична форма. Остеоартритът анкилозира и
„произвежда“: т.е намираме се в сърцето на СИКОЗАТА.

Най-засегнати са или големите стави: бедрена, колянна, раменна, гръб-
начен стълб ... или малките стави: на пръстите на ръцете и краката. Това има
различно значение: в първия случай доминира СИКОЗАТА, във втория –
ПСОРАТА.

Определени личностни характеристики, освен честите наследствени
фактори, като: затлъстяване, малпозиции и малформации (genu valgum, genu
varum – валгусна и варусна деформация на коленете, сколиоза, нарушения
на статиката на краката, нарушения на зъбната оклузия ...) механични, про-
фесионални и спортни натоварвания, възраст, постменопауза при жените и
др, са предразполагащи.

Тук отново отговорът на обездвижването поради пролиферации и де-
формации е предимно в областта на СИКОЗАТА!

Днес се поставя акцент върху факта, че някои хора с остеоартрит страдат
от метаболитно разстройство по отношение на мастните киселини (особено
липса на добри съотношения омега 3 / омега 6). Необходимо е да подчер-
таем, че при генезиса на тази патология храната отново е определяща и
илюстрира проблематиката на псориците и по-специално на тези с мета-
болитен синдром.

Артрозната болест притежава също метафизично значение и символика,
което е важно да се подчертае. „Всичко е знак, който трябва да бъде де-
шифриран.“, казва Франсоа Ченг.
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Това нарушение, чийто основна особеност е
влошаването с възрастта, отразява главно посте-
пенното забавяне на мисловните модели, загубата
на гъвкавост в способността да се възприема ево-
люцията на живота и всичко, което е свързано с
него.

При тази патология е налице характерно емо-
ционално състояние: чувство за трудно понасяне
и потискане на ситуация, която е станала непоно-
сима. Това може да е човек от обкръжението, който
е станал авторитарен, труден за съвместно съжи-
телство или за натоварваща социална ситуация. И
двата момента са еднакво неприемливи.

Възможно е също да е налице прекомерна мо-
тивация за изпълнение на задачи, които пациентът
си вменява като необходими (неотстъпчивост, пре-
комерно чувство за дълг) и заробващи, които се из-
разяват в работа без край и без почивка, с необхо-
димост да се стигне до предела (тук се намират хо-
меопатични медикаменти, чиято модалност е вло-
шаване от почивка, а това се вписва  в рамките на
сикотичната диатеза). В тази патология има мания
и вина и това дефинира най-общо психизма на СИ-
КОЗАТА.

Възпалителната атака, междувременно, отраз-
ява преминаването към скрит, но разрушителен за
хрущяла, гняв. Как след това да не споменем след-
ната мисъл на Ханс Селие: „Важно е не  това, което
се случва с нас, а начина, по който го приемаме.“

Артроза и хомеопатия
Артрозната болест (остеоартритът) е архетип на

„хронично заболяване“, както е дефинирано от Ха-
неман в неговия трактат. Тези заболявания, които
„не се лекуват със специфични средства, непре-

менно са прогресивни“.
Знаем с каква  непримиримост той се отнася

към „алопатите“, които  обвинява, че с прилаганата
неподходяща терапия предизвикват влошаване на
болестта и насърчават болестните промени. Ня-
колко десетилетия по-късно Марсел Пруст пот-
върждава това виждане: „Природата може да дава
само кратки заболявания, но медицината си при-
своява изкуството да ги удължава”.

Тази битка (говорим, разбира се, за битката
срещу болестта) сега е актуална повече от всякога
и е свързана с понятието „терен“. Хомеопатията,
като се базира и следва в течение на 200 години
стъпките на Учителя,  е развила това понятие, което
в областта на артритните заболявания се свежда
до две доминиращи диатези: СИКОЗА и ПСОРА.  

Те ни позволяват да прецизираме добре нашето
виждане не само върху патологията, но особено
върху пациента: наследствени фактори, предшест-
ващи заболявания, житейски навици, диета, начин
на живот, професия ... В действителност нашата
практика остава един от последните бастиони на
хуманистичната медицина, насочена едновре-
менно към тялото и душата и ние трябва да го ус-
тояваме. „Законът на милосърдието е закон на сър-
цето. Той излива масло от мир и нежност върху
раните на огорчената и ранена воля.“  ЖБ Маси-
йон (1742).

Артрозна болест и сикоза
Сикозата (сикотичен модус на реакция) за раз-

лика от останалите три хронични модуса на реак-
ция не е вроден, не е „даден“ дори и да съществува
наследствена предразположеност. Същият е и мо-
делът на артрозата, която не съществува по рож-

Директор на изданието: д-р Иван Несторов
Главен редактор:  Мария Джамбова
Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, 
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, 
д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова

Издава: ЦОПХ ЕООД
София 1618, ул. „Иван Сусанин“ № 53
тел.: 02 999 51 05
e-mail: info@homeopath.bg
Предпечат и електронно оформление:
ИСМ Компания EООД

Отговорност за статиите носят техните автори!

Съветите в бюлетина дават представа и
общи понятия за лечение с методите и

средствата на интегративната медицина.

2 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 66 • януари • 2019

АРТРОЗНА БОЛЕСТ И ХОМЕОПАТИЯ
Д-р Патрик Питрон, Франция



брой 66 • януари • 2019    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 3

дение, а се развива бавно „и тихо в нашите тъ-
кани“ преди да се изяви много години по-късно.

Така наречената „влажна“ сикоза е перфектно
насложена върху хидрогеноидизма на фон Граву-
гъл и ни напомня за връзката на ревматизма с вла-
гата. Медикаментите присъстват в лявата част на
схемата на Пол Колитш (вижте илюстрацията) и
имат особен афинитет към водата (за разлика от
другите, които имат афинитет към кислорода).

Схема на Paul Kollitsch

Особености на сикотичния 
ревматизъм
– Общо влошаване от влага и най-вече от вла-

жен студ (необходимо е да имаме предвид приви-
легированата връзка на сикозата с въглеродната
конституция, от която произтича и тази домини-
раща модалност).

– Подобряване от топлина и, разбира се, осо-
бено от суха топлина.  Влошаване при покой (заба-
вяне на кръвообращението, което генерира пато-
логии) и в последствие: подобрение от бавно, про-
дължително и ненасилствено движение, което на-
шите пациенти описват като „преминаване на из-
тръпналостта“.

– По-голямо или по-малко общо задържане на
вода (локализирано при Kalium carb., генерализи-
рано при Natrum sulf.) на ниво болезнени стави,
най-вече в долните крайници: целулит, хиподер-
мит ... болезнени при натиск.

– И накрая образуване на кисти под формата на: 

• синовиални кисти: спомняме си за Sticta pul-
monaria; когато секрецията спира да тече през
носа (туберкулинизъм), тя стагнира в ставата (си-
коза), 

• възли (нодули), 
• на дифузни остеофитни пролиферации, както

при Medorrhinum.

Два доминиращи медикамента
n Thuya occidentalis: корпулентен човек, чиято

мастна тъкан и вода са локализирани главно  на
ниво бедра и глутеус. Модалностите на неговите
болки са присъщите на сикозата. Анамнезата ще
открие и  други кистозни образувания: брада-
вици, фиброми, аденоми, мастни кисти, синузит,
инфекции на пикочните пътища и др.

n Natrum sulfuricum: различен в морфологичен
план; увеличаването на теглото е общо – ризо-
мелично затлъстяване; широки рамене и кръгло,
и инфилтрирано лице, което Thuya не притежава
(лъскава кожа на лицето и акцентирани назола-
биални гънки). Още по-подчертани болки при
влага: това е барометричен медикаменти номер
едно, защото болките му се усещат най-остро, ко-
гато времето се променя към дъжд.

Безценни придружаващи 
медикаменти
„Техните плодове ще служат за храна, а лис-

тата им за лекарство.“ (Библията Езекил 47:12)
n Rhus toxicodendron (и Mangifera indica): меди-

камент, широко използван поради останалите
характеристики на болката, която освен влоша-
ване при влага, се подобрява при първите дви-
жения и отново се влошава с постепенното им
засилване. Двата медикамента са от семейство
Смрадликови (Аnacardiaceae) и притежават в
най-висока степен тази модалност. Вторият ще
бъде използван при липса на терапевтичен от-
говор от първия.

n Ruta graveolens: има модалности много близки
до тези на предшестващите; чувства болката
като от натъртено, сякаш са го били  (Arnica).

n Rhododendron: ревматично състояние, много
чувствително към барометрични промени: вла-
жен студ, разбира се, но също и преди гръмоте-
вична буря или дъжд с вихрушка.

n Dulcamara: болки от влажен студ или престой на
влажни места. Допълващи медикаменти: Natrum



sulf. и Calcarea carb. (Baryta се прилага при УНГ
нарушения.)

n Harpagophytum : „дяволски нокът“, в ниски раз-
реждания (4 DH), е забележителна добавка за ле-
чение на сикотичен ревматизъм, при който вло-
шаването от влага е на преден план.

n Aranea diadema: хидрогеноидeн медикамент,
съответстващ на ревматична атака, която поня-
кога бива придружена от температура, вследст-
вие от излагане на влага и студ; обърнете вни-
мание на привилегированата локализация в пе -
тите (калканеус) с пронизващи дълбоки бодежи,
оток и локално изтръпване и мравучкане.

n Ranunculus bulbosus: сикотичен и луетичен ме-
дикамент; много добре показан при интеркос-
тална невралгия, но също така и радикулит на
основата на остеоартрит на гръбначния стълб.

n Cortisone : потърсете продължително алопа-
тично лечение. Това е влошаването на Thuya.

Дрениране на бъбреците
Необходимо за улесняване елиминацията на

вода:
n Apis : 5 CH до 15 CH
n Sarsaparilla 4 CH: много интересен медикамент,

особено при интоксикации с алуминий, които
предизвикват блокаж най-често на десния бъб-
рек (същият проблем за сухота като Alumina)

n Rein 4 CH

„Суха“ сикоза
n Causticum: на схемата на П. Колитш се вижда, че

именно интоксикацията с алуминий, освен бъб-
речен блокаж, предизвиква и чернодробна не-
достатъчност (групата Lycopodium) и води до
Causticum, чиято сухота е генерализирана – про-
явява се във физически и в психически аспект. 

n Radium bromatum: хронична лумбална болка,
водеща до появата на процес на деминерализа-
ция (влошаване по посока луетичната реактив-
ност при Argentum metallicum) и болка от ризо-
мелия на палеца  (жени в пост-менопауза с на-
чало на остеопороза); подобрение при Causti-
cum.

Нозодът Medorrhinum
Обикновено болка в ставите със скованост и

слабост, която се влошава от студено и влажно
време и по време на буря (напомня Rhododendron
преди буря).

Локализация (основно): лумбална болка, осо-
бено болки в областта на рамото и болезнени де-
формации на ставите на пръстите със сковавания,
които се влошават сутрин.

– „Влажната“ сикоза се намира в горния десен
квадрант заедно с Thuya и Natrum sulfuricum.

– „Сухата“ сикоза се разполага в долния десен
квадрант с Causticum (под Alumina),

– Между двете: Kali carbonicum (локализирани
отоци) и Lycopodium – полидиатезен. 

Артрозна болест и псора

Ханеман винаги е подчертавал значението на
псората в еволюцията на нашите заболявания. Раз-
познаваме я както по нейната хроничност, по пов-
торението на атаките, които постепенно водят до
загуба на жизненоважна енергия със симптоми
като силна зиморничавост, по редуването на бо-
лестни изменения, по предшестващите заболява-
ния, заредени с псорични явления (по-специално
кожни такива – екзема, уртикария, но също и хе-
мороиди, различни алергии ...), така също и по
подобрението в резултат на елиминации/дренаж.
Всяко преждевременно потискане на процес на
елиминиране, обаче, има за последица  брутално
влошаване.

Доминират следните два 
медикамента:

n Sulfur: медикамент за болки, които се появяват
периодично (хроничност). Болки от лумбосакра-
лен тип с тежка скованост на тялото, които из-
искват от пациента да се изправи, като често се
държи с двете си ръце за кръста. Болки в опаш-
ната кост при изхождане; болка в коляното със
скованост и пукане; мускулни потрепвания и
спазми на долните крайници. Модалностите са
доминирани от постоянно влошаване от топ-
лина (затруднено кръвообръщение).

n Lycopodium: болките са остри, дърпащи, лока-
лизирани в гърба и на кръста, но също и в край-
ниците; те са придружени от деформации на ста-
вите на пръстите, които почти винаги започват с
дясната ръка; появяват се и изчезват внезапно;
доминират предимно в дясната страна и се вло-
шават между 16 и 20 часа при топли компреси и,
обратно,  подобряват се при отвиване.
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Придружаващите медикаменти са
многобройни и налагат подбор
– В допълнение към медикаментите, характерни

за сикозата: Rhus tox, Ruta, Dulcamara ... медика-
менти за микрокристална артропатия, включи-
телно подагра: Ledum palustre и Colchicum, към
които заслужава да се добавят Uricum acidum или
Oxalicum acidum (при блуждаещи ревматични
болки)  и да се лекува киселинно-алкалния баланс
в тялото.
n Calcarea carbonica и Graphites: при ясна въгле-

родна конституция (терен).
n Actaea spicata и Caulophyllum: при псоричен

модус на реакция  (псоричен ревматизъм)  на
ставите на пръстите с деформации, които се по-
явяват след възпалението.

n Ranunculus sceleratus: е интересен пример за
псорична реактивност. Тя се противопоставя за
разлика от сикотичната, която позволява да
бъде доминирана. Много добър медикамент за
болка в халукс валгус, който може да бъде пред-
писан само при тази диагноза без някаква осо-
бена модалност. Често в емоционален план ще
се открие, че пациентът с халукс валгус живее
в обкръжението и има отношения с някой,
който доминира, което постепенно го кара да
губи своята автономност по отношение изпъл-
нението на собствените му отговорности. Ко-
гато осъзнае тази доминация той ще се разбун-
тува срещу  него и ще реагира по някакъв
начин като: „грижи се за твоята градинка“! Нас-
тъпилото възпаление свидетелства за този ос-
вобождаващ гняв.

n Silicea: заема особено място тъй-като е медика-
мент за полидиатеза (или  се разглежда като най-
значим в редицата на силициевата конституция,
според Д-р Макс Тето).  Той се намесва още от
възпалителния стадий, за да се избегне преми-
наването на цикатризацията към склероза. В
този смисъл геловите, които съдържат силиций
са особено ефикасни за спиране на деформации
на повърхностните стави и по-специално тези на
пръстите.

Нозодът Psorinum
„Декомпенсирана, студена, изтощена псора“.

Този медикамент е повече от специфичен  за този
или онзи вид ревматизъм, защото действа като мо-
дификатор на терена, като „бустер“, свързан с
определено лечение, чийто резултат може да ус-

кори. В допълнение към неговата зиморничавост
(която може да доведе до объркване със Silicea)
той има толкова специфични кожни прояви, че не
оставя никакво съмнение в диагнозата ...

Артрозна болест и луетична 
реактивност
Характеристиките на тази диатеза се откриват

чрез вида на ревматизма: болките са смущаващи и
преобладаващо нощни, което води до неспокой-
ство и безсъние. Деформациите са значими (флу-
орна или смесена конституция с предшестващи
дистрофии) и са признак за голяма остеофитоза.
Преобладава тенденция към деструкция, която е
доминираща и бързо инвалидизираща. 

Често използвани медикаменти
n Phytolacca :  много често използван медикамент.

Той е сателит на Mercurius.  Медикамент за болка
в рамото (влошаване в дясно) и цервикална
спондилоза, често свързани с нарушение на зъб-
ната оклузия (флуоризъм), съчетано с явлението
„клинчинг (закопчаване)“ (Материя медика: „не-
победима склонност към стискане и скърцане на
зъбите - бруксизъм“) . При ангина обикновено се
предписва в разреждане 4 или 5 CH, но не трябва
да има колебание да  бъде предписван в този
случай в 9 CH, 15 CH и често 30 CH.

n Kalium iodatum: много добър медикамент осо-
бено за болки в коляното. Основната му модал-
ност е подобрение от движение, където може да
бъде сателит на Rhus tox, но се влошава от топ-
лина (йоден радикал).

n Stillingia sylvatica и Sarsaparilla (добър дренаж
на десния бъбрек, за чието изчезване от  френ-
ската фармакопея съжаляваме): периостална
или дълбока болка в костите, която се влошава
през нощта и от студено  и влажно време.

n Hekla lava : при разрушаване на костите и хру-
щялите. Трябва да се отбележи  забележителната
полза, когато се предписва за по-дълго време
при калканеарни шипове (шипове в петата).

Теренно лечение при луетична 
реактивност
Базира се върху класическите медикаменти за

тази диатеза, но на първо място на:
n Aurum metallicum : забележителен медикамент

за цервикална спондилоза, особено когато е



свързана с тинитус (където симптомите са по-
унищожителни) в съдов контекст на атероскле-
роза. Ще започнем с високи разреждания (от 9
до 30 СН) и често ще бъдем изненадани от от-
ключването, няколко седмици по-късно, на си-
нузит (особено максиларен синузит и то по –
често вдясно) или оталгия (също повече
вдясно), която ще ни накара да  преминем към
по-ниско разреждане 4 до 5 СН, защото церви-
калгията ще е преминала. Това е прекрасна
илюстрация на закона на Херинг, когато пациен-
тът ви казва, че открива симптоми, които е имал
десет или двадесет години по-рано...

n Теренно лечение при флуорен тип конституция. 
Fluoric acid, а след това Calcarea fluor (което

води до: спиране употребата на флуоридни пасти
за зъби, поне временно и използването на покри-
тия в домакинството, които освобождават пер-
флуорооктанова киселина (PFOA ...)
n Mercurius corrosivus и Argentum metallicum

или nitricum:  включват се в лечението често
след продължителна терапия с Aurum, което е
кулминацията при интоксикация с метали
(Дали интоксикацията с живак върху терен тип
Sulfur би произвела злато, както в алхимичните
теории? Нека да разгледаме схемата на Koлитш
и да прекараме линия от Sulphur до Aurum: тя
минава през Mercurius!). Ще търсим повишаване
на жизнените сили от Aurum, през Alumina и
Kalium bichromicum (ревматизъм, синузит, сто-
мах), два други много разпространени метала в
нашата околна среда.

Нозод и неговия сателит
n Luesinum: който съдържа всички характерис-

тики на луезата, разгледани по-горе.
n Streptococcinum: сателит най-вече на Mercurius.

Артрозна болест и туберкулинизъм
За туберкулиновия реактивен тип е характерен

по-скоро острият артрит, отколкото артрозната бо-
лест. Независимо от това, той се проявява по
време на остри възпалителни атаки, които нас-
тъпват внезапно и се характеризират с вариабил-
ност на симптомите,  тенденция към фебрилитет,
розов оток, възпаление като част от биологичния
отговор, т.е. толкова много признаци, които ло-
гично водят до предписването на голямата хомео-
патична двойка: Apis mellifica и Pulsatilla (силни

болки, които се появяват  и изчезват внезапно). Ре-
зултатите често са бързи, защото туберкулиновия
терен като цяло е много възприемчив.

Също така ще се търси показание за Phospho-
rus, медикамент за дегенерация на ставите, с остри
и силни болки, с усещане за интензивно парене, с
пикове и спадове, които настъпват както в
психически (циклотимия), така и във физически
план (огън и пепел!); преференциална локализация
в областта на гръбначния стълб и тенденция към
хеморагии или пурпури. Този медикамент ще се
съпровожда понякога от Bryonia alba, чиято
основна модалност е влошаване на болката при
всяко движение, придружено от възпалителен
оток, по-ярък, отколкото при Apis. 

Нозодът на диатезата е Tuberculinum. Хронич-
ността на ревматизма ще доведе до предварител-
ното предписване на Residuum (9 до 30 CH), но в ди-
намика ще останем свидетели на връщането на по-
динамична реактивност под формата на възпале-
ния, по-специално УНГ и белодробни, които стават
причина за прескрипция на ТК (9 СН до 30 СН) като
редуващ медикамент. Всъщност, младият туберку-
линик страда от предимно от инфекциозни УНГ за-
болявания, докато възрастния туберкулиник раз-
вива вече ревматични проблеми ...

Клиничен случай
„ Да създадеш нещо смислено е необходимо да се

бориш, да воюваш с абсурда.“ – Синтия Фльори, „Не-
заменимите“

Мадам Ивет М., на 76 години, идва на консул-
тация, придружена от съпруга си, по повод инва-
лидизираща болка в коляното, настъпила остро,
изведнъж през януари в резултат, според нея, на
сеанс по водна аеробика, каквато практикува ре-
довно от много години. Тя ходи на аеробика всеки
четвъртък сутрин, а болките се влошили още на
следващия ден.

Анамнеза: детство, белязано с вирусен хепатит
А на 4 години, екзема, бронхит, после синузит и
тонзилектомия; мигрени по време на менструация,
полинодозна (кистозна) еутиреоидна гуша, изра -
зена цервикална спондилоза, стар периартрит на
дясното рамо, който е оставил много болезнени
спомени, хиперхолестеролемия (като майка ù) и
колоноскопично проследяване на полипи на де-
белото черво (като при брат ù).

Дошла е на консултация по повод на артрозен
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пристъп в коляното с оток и болки при ходене, но
и в леглото, когато опъва крака, също при клякане,
като болката е толкова силна, че не ù позволява да
се изправи. Предполага се, че тези болки се дъл-
жат на засягане на пателарното сухожилие. Няма
акумулация на синовиална течност. При палпация
се констатира болка в пространството между пре-
шлените. Тя свидетелства за завръщане на симпто-
мите, но минимално, на периартрита на дясното
рамо и за лумбалгия.

Рентгеновите снимки потвърждават двустранна
начална феморо-тибиална гонартроза  и артроза
на дясната патело-феморална става.

Чрез модалностите на нейната болка в психо –
емоционален план ще се опитаме да доизясним
какви медикаменти са необходими; болката ù от-
разява гняв, а локализацията в коляното изразява
конфликт с властимащите: трудно ù е да се довери
на по-висш авторитет и следователно да „сгъне ко-
ляно“ ù е непоносимо. Следва да бъде попитана
(внимателно), какво представлява този отхвърлен
авторитет. След това се обръща към съпруга си,
който я гледа и в един миг, като задействани с на-
тискане на бутон, те  разкриват заедно причината,
която ги противопоставя на правосъдието.  Обяс-
няват, че са ядосани на техния нотариус заради жи-
лище, което са отдали под наем на човек, който не
само е „разрушил“ апартамента, не си плаща наема
от 6 месеца, не живее в него от четири месеца, но
продължава да се счита за наемател до юни (датата
на изтичане на контракта). Това пречи на собстве-
ниците да разполагат с апартамента си, за да могат
да направят необходимия ремонт и да го отдадат
отново под наем.

Ето защо г-жа М. изпитва чувство на гняв и не -
справедливост. Това обяснява възникването на
болката ù, която не се дължи толкова на водната
аеробика, която е в четвъртък сутрин, а на посе-
щенията всеки четвъртък следобед  на опустоше-
ния апартамент, който се опитва да възстанови, до-
колкото може.

Анализ: Мадам М. има въглеродна конституция
и псоро-сикотична реактивност; тя поддържа
жлъчно чернодробна дисфункция, която води до
редовното предписване на Lycopodium. Според
китайската медицина черният дроб е орган на
гнева. Пациентката има склонност да изпада в та-
кова състояние, което, обаче, подтиска. Периар-
тритът (винаги вдясно) има конотация в нейния

случай със „страх от липса на пари“: тук изпъква
луетичната реактивност. Що се отнася до лумбал-
гията възможно е да се дължи на досадната нере-
шима ситуация (с апартамента).

Лечение: Staphysagria 30 CH и Colocynthis 30
CH два пъти дневно и Lycopodium 30 CH седмично,
които се разреждат в зависимост от подобрението.

Еволюция: След три седмици болките са изчез-
нали напълно и препоръчаната консултация с рев-
матолог е установила наличие на подобрение, като
предвижданото лечение с хиалуронова киселина
е отложено за по-късно… при необходимост. 

„Фактите се събират с наблюдение, с раз-
съждение се групират, а резултатът от гру-
пирането се проверява с опита.“ Дени Дидро

Прескрипцията на Kalium carbonicum и на 
Cartilago 4CH ще гарантира допълнително трайна
ремисия.
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В тази статията няма да говоря за до болка познатите
неща като това какво представлява грипа, кои са него-
вите симптоми, как да се предпазим, какви обичайни те-
рапии се прилагат за лечението му, какви усложнения
най-често може да последват. Не, не, не, нищо подобно.

Ще ви разкажа за грипа, който наскоро аз преболе-
дувах, всъщност, от който постепенно оздравявам. Ще
ви разкажа за него много подробно, защото за Хомео-
патията детайлите са особено важни при лечение на
остри заболявания по принцип и в частност, при моето
заболяване от грип.

В Хомеопатията винаги повтаряме, че важна е не
само диагнозата, но преди всичко как отделният паци-
ент усеща и как се проявява неговото заболяване. Ще се
опитам да го илюстрирам конкретно.

От четири дни обикаляхме със съпругата ми север-
ната част на Естремадура. Планът ни беше да прекараме
две седмици по тези места, така както ние обичаме – без
особени планове. Съпругата ми винаги проучва предва-
рително маршрута и определя цел, а след това по пътя
каквото се случи. Първите дни прекарахме в Лас Урдес.
Наистина попаднахме на място със специална красота,
малко стряскащо, пълно с гори и дерета, потоци, реки и
водопади. Район, който е страдал много и се е преро-
дил великолепно, поне в нашите очи.

Тръгнахме от Лас Урдес и се отправихме към Сиерра
де Гата. В тази неделна вечер намерихме страхотно мес-
тенце за нощуване в едно градче, което горещо препо-
ръчвам – Сан Мартин де Тревехо. От това градче тръгва
пътеката за изкачване на връх Хàлама, висок около 1500
метра, който решихме, че ще покорим на следващия ден.

Цялото изкачване беше прекрасно, но за началото си
заслужава да се разкаже отделно. От същото градче за-
почва стар средновековен път, който пресича безкрайна
гора от кестени, изкачва се до столетен, сигурно хиля-
долетен естествен проход, по който пешеходци и тър-
говци са преминавали от тези земи към района, който
заема северната част на днешна Саламанка. От там
пътят се спуска към кастилските земи, но ние се откло-
няваме надясно, защото нашата цел е Хàлама.

Само няколко реда, за да опиша пътя. Той се вие на-
горе през гора от древни  кестенови дървета. От двете
му страни се издигат стени от шистови камъни, подре-
дени един върху друг. Настилката на пътя в по-голямата
си част все още е запазена като на места е толкова
добра, че имате илюзията, че сте част от онези пъте-
шественици, бродили по тези места преди векове. На -
дявам се, че ме разбирате добре – не е път за автомо-
били, но ... почти. Усещането е много магическо.

След като заобиколихме пристанището, се насо-
чихме към върха, а кестеновите гори започнаха да от-
стъпват на дъбовите. Колкото повече се изкачвахме тол-
кова повече гората ставаше по-рядка и започнахме да
навлизаме в свят на ливади и гранит. И така, между вну-
шителните гранитни образувания, които напомнят за
онези образи, които всеки къта в съзнанието си, стигаме
до върха. От една страна земята на Естремадура, от дру-
гата – земята на Кастиля, а в далечината дори се вижда
Португалия. И в допълнение прекрасно есенно слънце.

Изкачването е кратко, три часа, и не особено трудно,
но въпреки това чувствах трудно определима болка и
по-точно умора в краката. Помислих си: „един от тези
лоши дни, когато човек не се чувства в добра форма“.
След като се насладихме на гледката от върха тръгнахме
да слизаме. Когато обаче стигнахме до възвишенията
над пристанището усещанията ми бяха вече по-раз-
лични. Вече не ставаше дума за „лош ден“, а за грип.

Чувствах се безкрайно уморен, сякаш животът ме
напускаше, краката ме боляха много, кожата ми не
позволяваше да я пипна и въпреки топлото време
моето тяло искаше дебела дреха. Оставаше ни още час
ходене и лека- полека, като се подпирахме на бастуните,
прекосихме гората и стигнахме до градчето.

В раницата си винаги нося някои хомеопатични меди-
каменти. Arnica и Apis за евентуални травми, претовар-
ване, ухапвания от насекоми, Cuprum metallicum, ако при
някое изкачване случайно получа крампа и още някои
други медикаменти според маршрута, мястото на изкач-
ване, годишния сезон или очакваното време. На слизане
вече бяха взел Arnica, защо мускулните болки, които из-
питвах го налагаха, а и я имах под ръка. Не е основен ме-
дикамент за грип, но този симптом го заслужаваше.

Когато стигнахме до квартирата, даже не успях да
взема душ (направих го, но няма да повярвате – тряб-
ваше  ми известно време). Легнах си веднага. Чувствах
се силно изтощен, по-точно умиращ, треперещ като
вулкан, но с желание да се завия още и още, защото
все не ми достигаше топлина. Когато най-после се стоп-
лих, започнах да се потя обилно. Не носехме термоме-
тър, но температурата ми едва ли бе под 39o.

Усещането за екстремно изтощение, студ, необхо-
димост от топлина, въпреки че се задушавах ме нака-
раха да мисля за Arsenicum album, а задушаващата
температура с обилно потене и жажда – за Belladonna.
Продължавах да чувствам болки, така че продължих да
приемам Arnica, но добавих и Oscillococcinum, прекра-
сен медикамент за грипни състояния, който не се сещам
да пия докато не се разболея. Знаете приказката: „В къ‐
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щата на обущаря децата са боси.“ Или „Съвети раз‐
давам, но за себе си нямам.“

Прекарах „добре“ нощта под планина от одеяла и
обилно потене. Събудих се с различно усещане. Вече не
се чувствах толкова пребит, но все още бях много слаб.
Температурата, без съмнение, беше спаднала много, но
все още се чувствах трескав. Бях много жаден и доня-
къде гладен, затова закусихме леко и решихме да се
приберем вкъщи. Процесът щеше да продължи няколко
дни, ние бяхме на 5-6 часа път от дома, затова нямаше
смисъл да оставаме. Тъй като аз трябваше да шофирам,
и за да бъда задължително във форма по време на пъ-
туването, взех Ибупрофен 400 мг и се отправихме към
дома. Къщичке, моя сладка къщичке. 

Тръгнахме около 12 часа и в 18 часа вече бяхме
вкъщи. Легнах си, взех отново хомеопатични медика-
менти, пих колкото ми се пиеше прясно приготвена ли-
монада, вечерях леко и прекарах още една възстано-
вителна нощ. 

На следващата сутрин, сряда, се събудих без темпе-
ратура, но все още отпаднал и с усещане за болки в тя-
лото. Дадох си сметка, че болките в тялото изискваха
движение т.е. болката намаляваше, когато се раздви-
жех и се увеличаваше, когато останех по-дълго време
в една и съща позиция. Смених веднага Arnica с Rhus
Toxicodendron и в скоро време усетих подобрение, не
само на физическата болка, но и на процеса на боле-
дуване като цяло.

Прекарах сряда добре: малко четене (малко, не ми
се четеше особено), музика, малко телевизия, телефон,
подремване по всяко време…Късно следобед обаче тем-
пературата ми беше 38。С, нещо което бе предвидимо.
Освен това в последните часове ме заболя главата в зо-
ната около очите. Помислих си за Eupatorium, но нямах
на разположение и взех още един Ибупрофен 400, за-
щото не исках болката да ми провали нощната почивка.

Днес четвъртък прекарах целия ден без температура
и ето ме в 9 часа вечерта ви разказвам моята история.
Още ми липсва достатъчно енергия, но не ме боли
нищо, нямам никакви усложнения, никаква УНГ или рес-
пираторна картина и имам желание да пиша. Мисля, че
случаят се развива добре.

1. Ако не познавах хомеопатията бих приемал Ибу-
профен или подобни нестероидни противовъзпали-
телни средства (НПВС). Като цяло, добър конвенциона-
лен медикамент за грип, върши работа, но разликата е,
че за тези 4 дни бих взел между 10 и 12 таблетки. Не
знам как това щеше да подейства най-вече на хранос-
милателния ми апарат, който не е силната ми страна.

2. Ибупрофенът повлиява много добре симптомати-
ката, но не и еволюцията на заболяването. Това е много
хубаво, защото в двата случая, когато го взех можах да
шофирам спокойно в продължение на 6 часа и да мога
да си почина комфортно през нощта, когато ме боля гла-
вата, а нямах подходящия хомеопатичен медикамент за
това. Беше ефикасно.

3. Хомеопатичните медикаменти стимулират  защит-
ните сили на нашия организъм да се адаптират по-добре

към ситуацията и да се борят по-ефективно с инфекцията
и по този начин допринасят за по-леко и по-бързо пре-
минаване на заболяването.

4. Хомеопатията не е алтернативна терапия. Тя прос -
то е още една терапия в рамките на възможностите, с
които разполагаме за лечение, в този случай, на грип.
Когато познавате хомеопатичните медикаменти и сте за-
познати с тяхната употреба е съвсем естествено те да
бъдат пръв избор при лечение на процес от описания
тип. Това не означава, че те са единствени. Те могат да
бъдат основните медикаменти, но можете да ги под-
крепите  и с други, ако видите, че могат да допринесат
с нещо важно в определено време от еволюцията на за-
боляването. Здрав разум, клинично мислене, чиста ме-
дицина.

5. Аз съм сравнително здрав човек. Не приемам ни-
какви лекарства. Бъбреците и черният ми дроб функ цио-
нират добре, но не винаги е така. Понякога пациентът,
който се разболява от грип, е полимедикиран или пък е
бременна жена, или страда от хронично заболяване,
което го прави с рисков профил, или от някаква алергия
и не може да приема симптоматичните конвенцио-
нални медикаменти, използвани при грип. В тези слу-
чаи, да разполагаш със сигурни медикаменти, които
нямат нежелани лекарствени реакции, не взаимодей-
стват с други и освен това стимулират защитните сили на
организма, е нещо много ценно.

Освен това, ако преценим, че пациентът се нуждае от
друг медикамент като антибиотик или НПВС, можем да
го използваме без страх, че ще навредим и претоварим
организма.

6. Грипът, който преживях, не протича задължително
по описания начин при останалите хора. Понякога гла-
воболието е централен симптом, треската се проявява
по друг начин, мускулната болка не е толкова силна. Въз-
можни са храносмилателни симптоми като диария, слуз;
възможни са респираторни усложнения;  умората може
да не е толкова силна... Избрах тези медикаменти, за-
щото те се адаптираха най-добре към конкретната
форма на проява на заболяването.

Лекарят, който познава хомеопатията, знае, че трябва
не само да диагностицира добре заболяването, но и да
отиде по-далече: да види как болият го преживява на
физическо и дори на емоционално ниво. Въз основа на
това ще определи най-адаптираната към пациента те-
рапия, като използва най-подходящите ресурси и меди-
каменти

Хомеопатията допълва. Когато я познаваш добре,
можеш да разчиташ на нея. Ако не я познаваш остават на
разположение другите ресурси на медицината. Всеки
лекар е свободен да избира с какви методи ще лекува па-
циента си, а всеки пациент е свободен да избира при кой
лекар и с какви терапии предпочита да бъде лекуван.

И ето, вече съм почти във форма. Все още имаме
една дълга ваканционна седмица. Да видим какво ще
ни донесе.

Източник: ttps://www.hablandodehomeopatia.com/la-homeopatia
-puede-ayudarte-tratamiento-la-gripe-una-experiencia-personal/
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