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Уважаеми читатели, 
колеги и приятели!

По повод приближаващите коледни и новогодишни
празници пожелаваме здраве, любов, просперитет и
благоденствие на вас и вашите семейства!

От все сърце ви благодарим за подкрепата, която ни
оказвахте, през изминалите 7 години. Надяваме се, че
ще продължите да го правите и през следващата
година, а ние все така ще се стремим да ви
предоставяме най-добрите новини и информация от
света на хомеопатията и интегративната
медицина!

Весела Коледа и щастлива 2020 година, 
изпълнена с радост и спокойствие, 

много любов около вас и към вас!



Дядо Коледа, Папа Ноел, Санта Клаус или
Сан Николас са някои от имената на този
персонаж, който, според западната тради -
ция, носи подаръци на децата за Коледа.
Това, което мнозина не знаят, е, че истин -
ският Свети Никола е бил християнски
епископ от гръцки произход, роден през III
век в Патара, долината на Ликия, днешна
Турция. Родителите му умират от чума,
когато е съв сем малък и му оставят голямо
богатство, което той раздава  на бедните  и
особено на децата. На 19  години избира
попрището на свещеник, а по-късно  става
епископ на град Мир (днес Демре, Турция). 

На Свети Никола се приписват много
чудеса  като спасяване на моряци по време
на буря или възкресяването на три мъртви
деца, загинали от ръцете на касапин. Поради
тази причина свети Никола е почитан като
закрилник на деца, моряци, учители,
студенти и търговци.

От къде идва славата му на раздавач на
подаръци? Просто от многото му жестове на
доброта. Една от легендите разказва за
разорен благородник, който не можел да
омъжи трите си дъщери, защото нямал пари
за зестра и решил да ги продаде. Една вечер
Свети Никола хвърлил кесия със злато през
прозореца на порутения дворец на бла -
городника. Количеството било доста тъчно за
зестра на най-голямата дъщеря. На след -
ващата нощ хвърлил още една кесия – за
женитбата на втората дъщеря. На третата

нощ, обаче, прозорецът бил плътно зазидан.
Тогава Свети Никола се качил на покрива и
изсипал златото в комина на камината,
където момичетата били окачили чорапите
си да съхнат. На сутринта те намерили
„кесиите“ със злато. От тук идва обичаят
хората да окачват чорапи в коледната нощ,
за да може Дядо Коледа, Папа Ноел или
Свети Никола да ги напълни с подаръци. 

Докато на Изток е известен като Свети
Никола Мирликийски, на Запад е наричан
Свети Никола от Бари, защото когато турците
завладели Ликия, християните успели да
изнесат тайно неговите мощи и да ги
пренесат през ХI век в град Бари, Италия. Ле-
гендата гласи, че след това в града се случили
много чудеса, за които се заговорило в цяла
Европа, а по-късно и по света. Затова в цял
свят са издигнати много храмове, които носят
неговото име.

Църквата Свети Никола в Турция

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.
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СВЕТИ  НИКОЛА
или първообразът на дядо Коледа

Нека в духа на християнската традиция да си припомним  
кой е Свети Никола и защо олицетворява Коледа.
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от страна на стомашно-чревния тракт, напр. при 
гастроентерит и диария по време на пътуване. 
Модулиращият ефект на Okoubaka върху актив-
ността на човешката физиологична микробиота 
на проксималната част на дебелото черво и него-
вият превантивен ефект срещу стомашно-чрев-
ни инфекции е оценен с помощта на симулатор на 
човешката чревна микробна екосистема (SHIME – 
Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem).
ЦЕЛ:
In vitro оценка на антипатогенната активност на
Okoubaka майчина тинктура и Okoubaka D3 в сто-
машно-чревния тракт на човека, използвайки тех-
нологичната платформа SHIME.
МЕТОДИ:
При инокулиране с фекална микробиота от здрав
донор в системата SHIME се създават 4 успоредни
модела на проксимални отдели на дебелото черво
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модела на проксимални отдели на дебелото черво.
Модел на третиране за една седмица с:

1) Okoubaka майчина тинктура
2) Okoubaka D3 - в терапевтични дози
3) чиста контрола
4) етанолова контрола

Върху създадените модели, в рамките на 48 часа, са
проведени „натоварващи тестове“ с ентеропато-
генна Escherichia coli (ETEC) и Salmonella enteritidis в 4
различни дози между:

103–108 CFU за Escherichia coli
103–106 за Salmonella

като се имат предвид минималните инфекциозни
дози.
Концентрациите на производството на патогени
и късоверижни мастни киселини са измерени на 0 - 24

48 и час Експериментите са проведени трикрат

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

- 48-и час. Експериментите са проведени трикрат-
но.



4 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 76 • декември • 2019

 

ACIDS

жавапредотвратява размно
a auoubakИЕНЕЧЮЛКА OkЗ

SHIME® e уникален стандартизиран д
модел на целия стомашно чревен тракт
то се изследват In vitro физико-химични
и микробни параметри. Моделът се със
реактора, които последователно симули
маха (киселинност и пепсиново смилан
черво (храносмилателни процеси) и 3-т
на дебелото черво, т.е. colon ascendens, t

 
ането на чревни патогени.

зитивно повлиява микрvillei поeubr

динамичен 
т, чрез кой-
и, ензимни 
тои от 5 

ират сто-
не), тънко 

те региона 
transversus 

и descendens (микробни процеси). В
трол на параметрите на средат
позволява да се създадат комплек
микробни общества – изключите
структура и функция с тези на 
Моделът може да се използва за и
таболизиране на храна, микробни 
ни компоненти за период от някол

 робиота и 

Внимателен кон-
а в реакторите 

ксни и стабилни 
елно подобни  по 
човешкия колон. 
зследване на ме-
и фармацевтич-

лко седмици.

 

scendens
A escenden

DD

COLON

intestine
Small Stomach

FOOD

TIC JUICETANCRAP EA

s
ransversus

Tr

oOk

 

ns

aakoub

  

дисбиотични прояви вследствие на антибиот
с

a D6oubak

ора нак

Ok

При остри гастроентерити; хранителни ток

На

 

тична терапия  
оинфекции и 

о дървоа африканск

сик

втория ден на

 

2 пъти с

страна на стомашно-чревния тр
онцентрация и раздразнителноемоционални прояви с нарушена к

a D30oubak

приема 3 пъти дневно по 1 дозауваниядалечни път

3 пъти дневно.
а от третия ден 
всеки 2 до 3 часа, 
На втория ден на 

после на всеки 2 часа. 
чално на всеки час, 

-

седмица по-рано може превантивно да се 

Остри симптоми
По 1 доза – първона

Предстоящи 

Ok

При псих

2 пъти дневно по 1 доза

 

акт
ответни клиничнъ

a D1000oubakOk

ост при с

 

и симптоми от 

 

седмично по 1 доза за 1 месец

 

 и проследяване



брой 76 • декември • 2019    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 5

Продължение от брой 75

Всеки отделен бърнаут представлява един
индивид и неговата отдаденост на работата.

„За много хора работата представлява екзис-
тенциален стремеж. Ако този стремеж  не успее,
възниква прегарянето.” Кристина Маслах, аме-
рикански психолог, изследовател в областта на со-
циалната психология

Бърнаутът гори и изчерпва.
„За да „прегори“, човек първо трябва да бъде за-

пален. Колкото по-голяма е неговата отдаденост
на работата, толкова по-голяма е вероят-
ността от прегаряне, ако условията на труд са
неблагоприятни.“ Аяла Малах Пайнс, психолог,
израелски университетски професор

Разкажи ми доколко си отдаден на работата
си и аз ще ти кажа кой си. Разкажи ми кой си и
аз ще ти кажа какво е твоето прегаряне.  Раз-
кажи ми за себе си и аз ще ти кажа каква е спо-
собността ти да се възстановиш.

Ü „Кой си ти?“определя персоналния медика-
мент.

Той ни позволява да разберем „функционира-
нето“ на нашия пациент и по този начин  да го съ-
ветваме, подкрепяме и проследяваме през всички
етапи на неговия бърнаут.

ПЕРСОНАЛНИЯТ МЕДИКАМЕНТ НИ РАЗКРИВА:
– отдадеността на пациента на работата му;
– причината за емоционалното изтощение вслед -

ствие на свръх инвестиции;
– изразът на дехуманизацията и на самоаморти-

зацията/саморазрушението. И това „след”, което ще
доведе или до възстановяване, или до крушение.

Аз класирам персоналните медикаменти в
следните три категории:

• ЗАВОЕВАТЕЛИТЕ – те са около една четвърт от
ПРЕГАРЯНИЯТА от моите 107 случая.

• САНТИМЕНТАЛНИТЕ ИДЕАЛИСТИ
• ТРЕВОЖНИТЕ
Последните две съставляват три четвърти от

моите 107 случая.

1. ЗАВОЕВАТЕЛИТЕ
В работата си те търсят: ефективност, социален

статус, влияние, територия, успех, повишение.
ЗАВОЕВАТЕЛИ СА: Nux vomica, Aurum metalli-

cum, Platina, Lycopodium clavatum, Lachesis
mutus.

Сред моите 45 пациенти има 
ПЕТ СЛУЧАЯ НА NUX VOMICA.
И петимата се възстановиха.
NUX VOMICA ПРЕЖИВЯВА „ЕПИЗОДИЧЕН“ БЪР-

НАУТ.
Ü Жан-Франсоа, на 39 години, търговец, излиза от

2-ри епизод на бърнаут.

ЗА NUX VOMICA

РАБОТАТА
Причината могат да бъдат постиженията.
ИЗТОЩЕНИЕТО
идва от инфлационната спирала да искаш
твърде много. 
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
ще се изрази чрез гневни изблици от рода „не
ме интересуват другите” и дълбока изолация.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО 
ще се прояви в кратковременно просветление,
което ще го накара да си зададе въпроса:
„Какво преследвам?“
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 
е сравнително лесно, защото този боец ще на-
пусне, прикривайки бърнаута си.

ТРИ СЛУЧАЯ НА AURUM METALLICUM – три кру-
шения.

ТИ, АЗ, ТОЙ… ВСЕКИ СЪС СВОЯ БЪРНАУТ
Д-р Ги Вилано, Франция
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AURUM METALLICUM ПРЕЖИВЯВА – „ДЕСТРУКТИ-
ВЕН” БЪРНАУТ.
Ü Уилфред, на 49 години, директор в Hewlett-Pac-

kard, сложи край на живота си.

ЗА AURUM METALLICUM

РАБОТАТА
е възможност за градивна сила.
ИЗТОЩЕНИЕТО
ще настъпи от желанието да се наложи над дру-
гите на всяка цена.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
ще придобие формата на агресивна и безприн-
ципна конкуренция.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
ще бъде последица от загубата на власт.
КРУШЕНИЕТО  
идва „след това” с тази увереност от безполез-
ността на миналото и още повече на бъдещето.
AURUM METALLICUM СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ ЖИВОТА.

ТРИ СЛУЧАЯ НА PLATINA 
За нея (и да, в моята практика съм срещал само

жени) имам:
– две възстановявания,
– две крушения.
PLATINA ПРЕЖИВЯВА БЪРНАУТ „БЕЗ МАСКА“.

Ü Натали, 39 години, асоцииран адвокат, най-на-
края получава признание от своите колеги.

ЗА PLATINA 

РАБОТАТА
e блясък и експертиза.
ИЗТОЩЕНИЕТО
идва, защото трябва да се отличиш от остана-
лите, да бъдеш изключителен.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
приема маска на пренебрежение, която я из-
олира и защитава.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
е там, зад маската, където се крие съмнението.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
ще настъпи в преекспонирани алтруистични
професии.
КРУШЕНИЕТО
е във външния вид, пристрастяването, алкохо-
лизма, самоубийството.

ТРИ СЛУЧАЯ НА LYCOPODIUM CLAVATUM:
– две възстанонявания,
– едно крушение.
LYCOPODIUM CLAVATUM Е ОЗАДАЧЕН, ЧЕ НЕГО-

ВОТО ПРЕГАРЯНЕ Е „НЕКОНТРОЛИРУЕМО”.
Ü Ерве, 42-годишен, научен работник в INRA, успя

да прокара проекта си.

ЗА LYCOPODIUM CLAVATUM

РАБОТАТА
е възможност за манипулативно, „интелиген-
тно“, конструктивно влияние.
ИЗТОЩЕНИЕТО
ще настъпи защото той иска на всяка цена да
запази това влияние.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
приема формата на протекционистичен инте-
лектуализъм, дистанциран скептицизъм, фал-
шиво снизхождение, пренебрежителна гор-
дост, мизантропско презрение.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
произтича от загубата на контрол върху собст-
вените  интелектуални възможности и от сан-
тименталната непълнота.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 
е възможно  при справедливи,  алтруистични,
„възнаграждаващи“ каузи.
КРУШЕНИЕТО
ще се изрази във враждебна затвореност.

ТРИ СЛУЧАЯ НА LACHESIS MUTUS:
– едно възстановяване,
– две крушения.
LACHESIS ПРЕЖИВЯВА „СТРИПИНГ” ПРЕГАРЯНЕ.

Ü Мари-Жозе, на 48 години, шеф на отдел към Ге-
нералния съвет, приема несгодите на своята
длъжност.

ЗА LACHESIS MUTUS

РАБОТАТА
Това  е моята територия. 
ИЗТОЩЕНИЕТО
ще бъде причинено от неприспособяването
към реалността на неговия труд и живот.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
ще накара Lachesis да се отдалечи от партньора
си и да се стреми да го погълне.



САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО 
спъва неговите възможности. Lachesis mutus не
оценява способностите си във връзка с  даден
проект. Трудно му е да се самооцени и  приеме,
поради загубата на опорни точки.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
е възможно само чрез дейност, която му осигу-
рява територия.
КРУШЕНИЕТО
ще се изрази в пристрастявания, самоубийство.

КОНСЕНСУСЪТ НА ЦОРХ
е медикаментът да бъде предписван в 15 или 30

СН, когато става дума за персонализиран медика-
мент (чувствителен тип).

НО МОЯТ ОПИТ МИ ПОДСКАЗВА, че по-ефикасно
(от моя гледна точка) е друго разреждане:
• 9 СН за ежедневните приеми,
• 15-30 СН при седмичните приеми,
• много рядко от 15-30 СН, като първа линия на

избор при граничните разстройства (бордър-
лайн).

2. САНТИМЕНТАЛНИТЕ ИДЕАЛИСТИ

ЗА ТЯХ РАБОТАТА Е:
идеалът на живота им, мисия, начин да служат, да

се самоуважават, да се реализират, да изразяват
привързаност.

САНТИМЕНТАЛНИ ИДЕАЛИСТИ СА: Pulsatilla,
Natrum muriaticum,  Phosphorus и Sepia offici-
nalis.

Между моиге 45 клинични случая има
ТРИ СЛУЧАЯ НА PULSATILLA: 
– две възстановявания,
– едно крушение.

ПРЕГАРЯНЕТО ПРИ PULSATILLA Е „АФЕКТИВНО”.
Ü Одри, на 33 години, секретарка на дирекция,

наскоро се е омъжила за своя шеф.

ЗА PULSATILLA 

РАБОТАТА 
е нещо, което върши „от сърце“.
ИЗТОЩЕНИЕТО
е предизвикано от хипер-адаптацията към
афективната зависимост.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА

идва след делюзията… и води до самоизола-
ция.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО 
е резултат от чувство за  вина. 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
е възможно, когато се намери друго нещо,
което да върши „от сърце“.
КРУШЕНИЕТО
ще бъде подхранвано от ненавист към проце-
дурите.

ЧЕТИРИ СЛУЧАЯ НА NATRUM MURIATICUM:
– три възстановявания,
– едно крушение.
NATRUM MURIATICUM ПРЕЖИВЯВА СВОЯ БЪР-

НАУТ В СВОЯТА  „КУЛА ОТ СЛОНОВА КОСТ“.
Ü Одри, на 32 години, медицинска сестра, от сега

нататък ще се занимава с хуманитарна дейност.

ЗА NATRUM MURIATICUM 

РАБОТАТА
е емоционална инвестиция.
ИЗТОЩЕНИЕТО
идва от страха, че не е на висотата, която дру-
гите очакват от него.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
Това е оттеглянето в кулата от слонова кост по-
ради делюзии, породени от суровата реалност
на живота.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
Защого „ми се случва това, което заслужавам“.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
е оптимално при алтруизъм, отдаденост, в ус-
луга на, безплатно, само за да съществува. 
КРУШЕНИЕТО
Да! Да минават дните. Омръзна ми този ку-
чешки живот = самоубийство.

ТРИ СЛУЧАЯ НА PHOSPHORUS:
– едно възстановяване,
–  две крушения.
PHOSPHORUS ЩЕ ПРИЖИВЕЕ „ЕКЗАЛТИРАН” БЪР-

НАУТ
Ü Брис, на 32 години, декоратор (занимава се с

позлата на дърво), потъна в дълбините на дро-
гата.
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ЗА PHOSPHORUS 

РАБОТАТА 
прави от Phosphorus идеалист. 
ИЗТОЩЕНИЕТО
настъпва вследствие на потъване в този „ек-
залтиран“ идеализъм.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
ще приеме форма на бягство в  един въобра-
жаем свят и непрекъснато променяща се об-
щителност.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
се подхранва от екзистенциална тревожност,
свързана с възможността за преживяване на
настоящия или бъдещия момент. Миналото ви-
наги е свързано с непостоянство.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
ще се роди в алтруистично художествено тво-
рение, в мистичен импулс или в хипертрофи-
рана и крехка, семейна или социална преданост.
КРУШЕНИЕТО
В бягството си от отчаянието, често придру-
жено от „прекаляване“, с наркотици и алкохол,
ще стигне до отказване от живота.

ЧЕТИРИ СЛУЧАЯ НА SEPIA OFFICINALIS:
– две възстановявания,
– две крушения.
БЪРНАУТЪТ НА SEPIA OFFICINALIS Е „УНИЗЯВАЩ“.

Ü Жорж, на 42 години, директор „Човешки ре-
сурси“ на ядрена компания, раздвижи духовете.

ЗА SEPIA OFFICINALIS 

РАБОТАТА 
Това е изпълнение на мисия.
ИЗТОЩЕНИЕТО 
е последица от гордостта му, че е незаменим за
тази мисия.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
ще се прояви с липса на интерес, бягство и емо-
ционално безразличие.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
ще бъде източник на огорчение, унижение,
обезсърчаване и отказ  +++.  „Провалих се.”
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
е възможно в рамките на  елитарен и промо-
ционален алтруизъм, който да предизвика
собственото му самопризнаване.

КРУШЕНИЕТО
настъпва в състояние на злобна и злонамерена
изолация.

3. ТРЕВОЖНИТЕ

ЗА ТЯХ РАБОТАТА Е:
• необходимо зло, убежище, бягство;
• причина да се живее, отговорност;
• сигурност, признание.

ТРЕВОЖНИ ИНДИВИДИ СА: Silicea,  Calcarea car-
bonica,  Argentum nitricum и Arsenicum album.

Сред моите 45 пациента има
ЧЕТИРИ СЛУЧАЯ НА SILICEA:
– три възстановявания,
– едно крушение.
SILICEA ЩЕ ОТКЛЮЧИ „СЕКУРИТАРЕН“(ПАЗЕЩ)

БЪРНАУТ.
Ü Жоел, на 32 години, помощник-гледач, най-

после попадна на мястото си в Дома за наста-
няване на зависими възрастни хора (EHPAD)

ЗА SILICEA

РАБОТАТА
Това е сигурност.
ИЗТОЩЕНИЕТО
е причинено от това, че иска да е на висота,
дори с цената на психологическо подчинение.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
приема формата на самотно самовглъбяване от
страх да не бъде порицан.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
се корени във физическата му слабост и страха
от конфликт и състезание.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 
ще бъде възможно с помощта на „рамкираща и
удовлетворяваща“, работа, която отдалечава ек-
зистенциалната несигурност или в защитава-
нето на благородни каузи, които му позволяват
да се отличи и да се  успокои.
КРУШЕНИЕТО
ще настъпи при пазено, отчайващо самовглъ-
бяване.

ЧЕТИРИ СЛУЧАЯ НА CALCAREA CARBONICA:
– три възстановявания, 
–  едно крушение
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БЪРНАУТЪТ НА CALCAREA CARBONICA Е „ДЕС -
ТРУКТИВЕН”.
Ü Седрик, на 45 години, мениджър на отдел в Льо-

рой Мерлен, възвърна напълно доверието в
себе си.

ЗА CALCAREA CARBONICA 

РАБОТАТА
е безопасно и гарантирано убежище.
ИЗТОЩЕНИЕТО
се корени в  натрапчива организация и обсе-
сивно подчинение.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
е „нормално явление”, защото работата се пре-
връща в единствения смисъл на живота му,
което води до загуба на социални връзки.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
идва с разрушаване, дестабилизация, тревожна
парализа от страх от бъдещето. „Вече не съм в
играта. Ще бъда уволнен.”
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
е възможно с проява на доверие и доброме-
рено делегиране на отговорности.
КРУШЕНИЕТО
е предизвикано от прекалено съмнение и
липса на адаптивност.

ТРИ СЛУЧАЯ НА ARGENTUM NITRICUM: 
– едно възстановяване, 
– две крушения.
НЕГОВИЯТ БЪРНАУТ Е „УТЕШАВАЩ”.

Ü Жан-Ив, на 50 години, избра последна (летална)
инжекция с инсулин.

ЗА ARGENTUM NITRICUM 

РАБОТАТА
е плашещо и успокояващо бягство.
ИЗТОЩЕНИЕТО
произтича от огромна хиперактивност, за да за-
пълни празнотата на живота си и да изтласка
времето, което минава.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
От страх да не бъде съден или сравняван =
живее в изолация, в кулоарите. Съмнява се в
другите и в себе си +++.
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
е резултат от невъзможността да поеме тежкия
товар, който сам си налага, да ръководи живота

си и да участва в този на другите. Затова осъжда
себе си за  това, което е направил зле или за
това, което не е успял да направи!
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
е възможно чрез намиране отново на смисъла
на живота  и приемане на факта, че той има край.
КРУШЕНИЕ
намира конкретен израз в бягството от живота
чрез самоубийство.

ТРИ СЛУЧАЯ НА ARSENICUM ALBUM: 
– три крушения. 

БЪРНАУТЪТ НА ARSENICUM Е „ФИНАЛЕН“.
Ü Робер, на 52 години, данъчен инспектор, от 5 го-

дини живее затворен в себе си.

ЗА ARSENICUM ALBUM 

РАБОТАТА
представлява майсторство и точност, гаранти-
ращи сигурност.
ИЗТОЩЕНИЕТО
е причинено от вездесъщ и сковаващ перфек-
ционизъм.
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА
ще доведе до изпълнено с подозрителност уеди -
нение и затваряне в собственото тесногръдие. 
САМОПОДЦЕНЯВАНЕТО
възниква в резултат от неговата неприспосо-
бимост, която предизвиква съмнение в собст-
вената му ефективност и „сериозност“. Про-
умява своето тесногръдие.
КРУШЕНИЕТО
е предизвикано  от липсата на въобръжение,
което е твърде подтискащо. 
Arsenicum album се барикадира във вещината
и рационалната, и скептична преценка.

ТИ, АЗ, ТОЙ
• Всеки със своя бърнаут
• Всеки със своето  възстановяване
• Всеки със своето крушение…

При това изпитание, наречено БЪРНАУТ, хо-
меопатията съпътства, поддържа, служи за
превенция в трудния път на себепознанието.

„За много хора работата представлява екзис-
тенциален стремеж. Когато този стремеж се про-
вали, възниква прегарянето.”

Източник: La Revue du CEDH, № 52
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