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УВОД 

Колкото по-малко знаем, толкова повече мислим, че знаем и колкото
повече знаем, толкова повече си даваме сметка за онова, което не знаем”. 

Ефектът на Дънинг-Крюгер.

От възникването  на хомеопатията  до наши дни различни автори се
опитват да модифицират учението, обобщено в Органон, шедьовъра на
Самюел Ханеман, като правят допълнения или изтриват части от до ку -
мента, в опит да създадат различни версии на метода и забъркват сме сица
от безброй мнения. По този начин начин те често натрапват собственото си
объркване и невежество, което пък поражда невъоб разимо разнообразие
от начини за практикуване на хомеопатичната медицина, а това генерира
анархична общност, липсва на единство, които, въпреки че дават добри
резултати в лечението на случаи на различни заболявания, наричани
„анекдотични“, не се радва на уважение сред медицинската и научната
общност, нито сред широката общественост, а обратно – поражда безкрой
заблуди и абсурди относно функционирането на този медицински метод и
начина му на действие върху организма. Това пречи хомеопатията да бъде
присъединена към здравните системи по света света1. Мексико не е
изключение, въпреки че е единствената дър жа ва на планетата, в която
хомеопатията е официално включена в системата на здравеопазването и
образованието от 1895 г., с указ на президента Порфирио Диас Мори.2

Въпреки че съществуват външни интереси от икономическо естество и
научна достоверност, които спират напредъка на хомеопатията, не по-
малко вярно е, че липсва съгласуваност в практикуването ù, липсва
консенсус между различните школи за преподаването ù и провеждането
на научни изследвания.  Отделно всеки лекар хомеопат прави непрекъс-
нати допълнения в ежедневната си практика, а това поражда такъв хаос, че
е практически невъзможно да се докладват надеждни клинични резултати
и да се получи уважението и подкрепата на научната общност, както и
пълното приемане от широката общественост3.

ОРГАНОНЪТ НА САМЮЕЛ ХАНЕМАН: 
НАЙ-АВАНГАРДНАТА ВИЗИЯ 

В МЕДИЦИНАТА
Сусана Новело Пичардо, Мексико*

*  Национален университет по медицина и хомеопатия – Национален политeхнически институт;
спец. по хомеопатия, чл. на Медицинския колеж по хомеопатия, на Лекарския колеж в Ируапато,
сътр. на Института по приложна семиология и на Дружеството по психоанализа.



ЦЕЛ
Целта, която си поставяме с разглеждането на

тази тема е да предизвикаме интерес към вни -
мателното и критично изследване на Органона на
Ханеман. Това произведение е ценно наследство,
което съдържа стълбовете, върху които се крепи
метода и основа, на които възникват мисията,
визията и идеите на лечебното изкуство. То ни дава
уверенността, че методът безспорно е научен, а
така можем да насърчим единството, идентич -
ността и чувството за принадлежност към хомео -
па тичната общност, за да постигнем една по-
професионална, по-уверена и идеологически по-
малко разделена гилдия, която да може успешно
да се справи с многото съмнения, които възникват
в ежедневната клиника.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНОНА НА 
ЛЕЧЕБНОТО ИЗКУСТВО

„Човекът, който не чете, няма предимство
пред човека, който не може да чете.“ 

Марк Твен

Органонът е документ с голяма историческа
стойност, тъй като дава подробно описание на ме-
тодите, използвани в медицината през 18 век. Той
е мост между философията и науката. 

При един обстоен анализ, се вижда неговата
авангардна и дръзка същност дори през призмата
на настоящето, защото неговите постулати нами-
рат мултидисциплинарна подкрепа в най-съвре-
менните науки. Трябва да допълним, че освен това
предлага революционна методология в медици-
ната, която може да бъде разширявана със знания
от най-модерните изследвания.

Терминът Органон, използван също от Аристо -

тел и Франсис Бейкън, означава „инструмент“(пр.
от гръцки) и съдържа цялата доктрина (учение),
философия, теория и метод. Това е монументално
произведение, което представя мисията-визията-
ценностите на целия хомеопатичен модел6, т.е.
системата от убеждения и ценности, идеята, която
трябва да предшества действието или това, което
днес наричаме „ноу-хау“. Нито една наука обаче не
може да бъде валидирана сама за себе си. Тя се
нуждае от подкрепата на други дисциплини и
затова Органонът подлежи на постоянен преглед.
Противно на това, което някои мислят, това е жива,
динамична творба, която подлежи на критики и е
благодатен изходен материал за разсъждения и
статии.

Дори може да се каже, че от едно изречение
от два реда от Органон може да се получи ана-
литичен материал за цяла статия, която пот -
върждава или опровергава написаното или
която дава нови знания, които произтичат от
съвременната наука или от клиничния опит.

Органонът е преведен на много езици: на френ-
ски от Леон Симон и Пиер Шмид, на английски от
Бьорике, Кюнзли и Пенделтон, на испански от Ра-
фаел Ромеро, на унгарски, руски, италиански,
гръцки, хинди и др. Всеки превод дава повод за
различни интерпретации. Затова директния пре-
вод от немски на д-р Давид Флорес Толедо (2001
год.), който отне 20 години проучвания и сътруд-
ничество с огромен екип е особено ценен. Целият
труд съдържа фотокопия на документи и снимки,
които не могат да се видят на друго място. В нас-
тоящата статия, в която анализираме само във-
едението/встъпителната част на Органона16, из-
ползваме именно този превод.
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ОРГАНОНЪТ: В АВАНГАРДА НА МЕДИЦИНАТА

Въведение
Въведението е това, което днес наричаме

„предговор на книгата“ или преамбюл на това,
което ще бъде обяснено подробно по-късно, т.е.
представлява подготовка за основната идея на
творбата (съпътствана от помощни идеи) 17.

Ханеман излага и безпощадно критикува кон-
текста, в който се разгръща медицинската практика
(в неговата епоха), а след това излага новия метод.

През XVIII век за произхода на болестите и ле -
чението им не се знае нищо. Ханеман прави из -
черпателен преглед на методите, които се изпол-
зват в общата медицина. Тъй като се предполага,
че в тялото има „натрупване на течности“ или мор-
бидна/болестотворна материя масово се изпол-
зват еметици, пургативи, вендузи, кръвопускане и
др., за да бъдат изхвърлени.

Медикаментите не са безопасни, тъй като ни -
кога дотогава не са подлагани на експе ри мен -
тиране. Използват се токсични или неиз вест ни
вещества във високи дози и, което още по-лошо,
се смесват във формули, които добавят вторични
ефекти към първичното заболяване, което лека -
рите искат да потиснат или да облекчат.

Ханеман изучава последиците от недално вид -
ността при лечението на локални кожни състоя -
ния, които биват потискани с локални препарати и
морбидните им последствия за здравето и живота
на пациентите. Той категорично не одобрява въз -
гледите на доминиращата материалистическа
парадигма, без морална отговорност за причине -
ните вреди, с оправданието, че така казват учи те -
лите и така пише в книгите. Определя  това лече-
ние като „мрачно изкуство“, а след това представя
новата революция в медицината .

Произнася присъдата, че алопатията е антипод
на хомеопатията, от която е независима и отказва
каквато и да е асоциация с нея (предговор на ав-
тора към шестото издание, стр. 22. Котен, 28 март
1833 г., Париж, 1843) 18.

ПРИНОС КЪМ МЕДИЦИНАТА

„Съществува вътрешен субстрат, имплици-
тен ред, който обединява и обяснява разнообра-
зието от психо-био-физическите явления.“ 

Дейвид Бом

Ханеман посочва, че съществува жизнен прин-
цип, вид енергия, присъща на човека, която чрез
своя „режим на работа“, vis medicatrix naturae, го
поддържа в здравословно състояние. Той обаче

застъпва идеята, че наличието на заболяване при
човека е нещо като „знак“, тенденция към болестта,
която той нарича миазъм, чийто управление се за-
труднява не само от все по-сложния и неестествен
начин на живот, но и от неизбежния брой методи,
които се опитват да решат проблема чрез  модни
за момента теории,  непрекъснато  заменяни с
други, по-модерни. Това води до модела, наречен
от  него “алопатия“, който не само е неестествен, но
и палиативен и  само защото е древен има претен-
цията да се нарича научен.19

Целта на Ханеман е:
• Да привлече вниманието на медицинската об-

щност върху безумието на методите, изпол-
звани по онова време в медицината.

• Да запознае медицинската общност с новия ле-
чебен метод.

• Да опише подробно как се прилага този метод.
• Да призове лекарите да използват неговото от-

критие20. Без да го изразява открито, по диск-
ретен начин, той описва какъв професионален
ред трябва да съществува във всяко сдружение,
нещо, което е много ценно.

Мисия. „Единствената и най-висша мисия на
лекаря е да възстанови здравето на болните, което
се нарича изцеление.“

Визия. Дълбоко, устойчиво и трансценден-
тално (бел.ред.  онова, което е отвъд познатото,
представеното или изпитаното) излекуване на сим-
птомите, причинени от липсата на онзи ред, който
лежи в основата и който той нарича миазъм, а не
просто потискане на външните симптоми.

Ценности.
1. Жизнен принцип (жизнено начало) и жизнена

енергия.
2. Natura morborum mediatrix.
3. Морбидна индивидуалност.
4. Индивидуалност на медикаментите.
5. Закон за подобието.
6. Минимална доза.
7. Чисто експериментиране.
8. Миазми 21.

В АВАНГАРДА

„Ако искате да откриете тайните на Вселе-
ната, мислете с категории като енергия, чес-
тота и вибрации.“ 

Никола Тесла
През последните години безброй блестящи

умове – биолози, химици, физици, квантови фи-

брой 99 • януари • 2022   ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 3



зици и лекари, някои от които нобелови лауреати,
направиха открития, които потвърждават раз-
съжденията на Ханеман и поставят основите за
исканото научно обяснение на всичко, изречено
от него. Изключителен случай е Дейвид Бом, сът-
рудник на Алберт Айнщайн, който открива поня-
тието имплициран или имплицитен ред, най-
модерната дефиниция на жизнения принцип,
която изяснява практически всички останали
принципи22.

Други учени и технолози от величината на
Никола Тесла или Умберто Матурана (носител на
Националната награда за наука на Чили, 2008 г.),
които създадоха концепциите за жизнената авто -
номия и автопоеза, дават възможност за едно ново
разбиране на vis medicatrix natura. Да не забравяме
и случая с Иля Пригожин (Нобелова награда за
химия, 2008 г.), който изложи концепцията за адап -
тивните динамични системи. Тя обяснява, че всич -
ко съществуващо представлява термодина мична
система, която от стабилно състояние, известно
като енталпия (ред), има тенденция към ентропия
(хаос), която после се отправя към разпиляване,
апоптоза и хаос23, от което следва, че vis medicatrix
действа ефективно според генетичните и епиге -
нетичните обстоятелства, но че крайната цел на
живота е смъртта, в чиито процеси също съществу -
ва ред и има автономия.

Люк Монтание (Нобелова награда за медицина,
2008 г.) като стъпва върху теориите на Жак Бенве-
нист за „паметта на водата“24 открива, че способ -
ността за тунелиране (tunnelling) или способността
за криптиране на информация25 е това, което поз -
волява на високите хомеопатични динами зации да
запазят своя ефект. Той показва, че е невъзможно
да се разберат жизненоважни явления без мул -
тидисциплинарната перспектива, която ни позво -
лява да визуализираме сложността и задължител -
ното многостранно изучаване на основите на хо -
меопатията26.

Не е пресилено да се каже, че хомеопатията
отговаря на критериите, които я поставят в аван -
гарда на медицината и че продължава да бъде в
крак с прогреса. С други думи, тя е най-напред -
налата и най-модерната, тя е еволюция към аспек -
ти, които конвенционалната медицина едва
започ ва да взема под внимание. Наблягам на
анализа в теорията на Дейвид Бом, тъй като той
дава възможност да се изяснят останалите
принципи.

ХОЛОГРАФСКАТА ПАРАДИГМА И
ИМПЛИЦИТНИЯТ РЕД

„За да се появи нещо ново, целият имплицитен
ред вече е станал по-сложен; най-сложното и най-
актуалното носи информацията за всичко, което
го предшества”. 

Дейвид Бом

Дейвид Джоузеф Бом
(1917–1992) е американ ски
физик, който си сътруд ни -
чи тясно с Алберт Айн -
щайн. Има значим принос в
развитието на теоретич-
ната физика, епистемоло-
гията и невропсихологията.
Смятан е за един от най-ве-
ликите квантови физици на
всички времена. През 1958

г. е номиниран за Нобелова награда по физика.
Според Бом във Вселената има два реда:

обяснения ред, чиято съществена характеристика
са множеството материални форми на всичко,
което се възприема от сетивата, и имплицирания
или имплицитен ред, лежащ в основата на всичко
това. Този ред  дава кохерентност на проявленията,
чиято основна характеристика е единството, тоест
цялото е в едничното и единичното е в цялото27.

Бихме могли да кажем, че според това съжде-
ние имплицитният ред или първичният ред  съот-
ветстват на интуицията на Ханеман за онова жиз-
неното начало, което присъства във всяко съ-
щество. То би било отговорно за състоянието, из-
вестно като здраве, което обаче непрекъснато пре-

живява фази на нестабилност,
като причинява „липса на ред в
основата“. Той се проявява като
липса, излишък или нарушения
на функциите, които познаваме
като миазми. И двете са дина-
мични явления, при които ед-

ното поражда другото и които са в състояние на
постоянни трептения, както е показано от символа
Тао.28

Този подход е от изключителна важност, тъй
като разкрива, че за да съществува една от двете
части, другата трябва да остане скрита. Прилича на
„негатив на снимка“, защото, колкото и очевидно
да изглежда, ако има светлина, няма тъмнина; ако
има любов, няма  омраза; ако има добро, няма зло;
ако има здраве, няма болест и т.н., но навсякъде
присъстват безброй нюанси. От това следва, че
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няма човек, който да е напълно и абсолютно здрав.
Поради генетични и епигенетични фактори, ние
винаги се колебаем между едното и другото
състояние, затова в клиничната практика трябва да
избягваме просто да потискаме външните прояви
на болестта, като знаем, че „ в основата редът е
нарушен “, че съществува миазъм, който трябва да
опитаме за лекуваме, смекчим или балансираме.

От друга страна, според Бом: „За да се появи
нещо ново, целият имплицитен ред вече е станал
многообразен; най-сложното и актуално съдържа
информация за всичко, което го предшества”29.

Да вземем за пример остеопорозата. За да я
има съществува предистория: наследствени и хра -
нителни фактори, навици за физическа актив ност
или липса на такива, токсикомания, емо цио нални и
афективни преживявания във времето и т.н. През
това време вече се е установил един нов, нераз -
бран ред, който ние възприемаме като хаос, но в
основата, на който лежи някакъв не достиг, липса.
Днес нововъзникващите науки като епигенетика,
молекулярна биология, невро пси хо логия и изуча -
ване на микробиома, обясняват начи на, по който
факторите на околната среда и начи нът на живот
могат и променят индиви дуалната проява на на -
чина, по който отделния човек се раз болява.

Съществува клон в медицината, известен като
психо-невро-имуно-ендокринология, който ни поз -
во лява да разберем значението на реакциите,
причинени от емоциите на стресовата каскада
(хипоталамо-хипофизарно-надбъбречна ос30). Този
факт ни задължава да търсим информация за емо -
ционалния и духовен живот на болните, защо то
съществува изобилие от откровения, които обяс -
няват податливостта към обширната гама от „раз -
стройства на...“, които нарушават имплицитния ред.
Затова се твърди, че няма болести, а има бол ни хо ра.

Тези симптоми ни насочват при избора на
медикамент в дадени моменти от живота. Логиката
да се определят индивидуалните особености на
всеки пациент безспорно е свързана с намирането
на персонализирано лечение. Това е друг основен
въпрос за Ханеман. Негови са думите„не можем да
говорим за хомеопатия без абсолютна индивидуа -
лизация “, тъй като не е изпълнен закона за под-
обието. Той критикува навика да има „предпочи-
тано“ лекарство, което след като е послужило вед-
нъж при определен пациент, може да бъде  прила-
гано  равносилно при всички останали31. Днес кон-
венционалната медицина също е убедена, че едно
и също лечение не е подходящо за всички субекти
и обръща внимание на т.н.   „персонализирана ме -

дицина“32. Ключов въпрос за Ханеман е на ма ля -
ването или премахването на токсичните ефекти на
веществата, а това го кара да се замисли за про -
цеса на динамизация33, една голяма диску сионна
дилема относно надеждността на хо мео патичните
медикаменти, често наричани„плацебо“.

Днес, благодарение на изследванията на Жак
Бенвенист, свързани с „паметта на водата“, про -
дължени от д-р Люк Монтание (Нобелова награда
за медицина), знаем, че водата притежава свойс -
тво, наречено тунелиране (термин, използван в
информатиката), което можем да определим като
възможност за криптиране на информация в
„информационни пакети“ 34. Това отваря нови пер-
спективи в изследването на механизма на дейст -
вие на хомеопатичните медикаменти.

Според холографската парадигма на Бом,
както и според концепциите на Тесла и Айнщайн,
материята и енергията са eдна цялост, като цялото
е в едната част, а в едната част е цялото35, което
предполага, че медикаментът се държи като хо-
лограма. Тя съдържа свойствата на съвкупността,
която я е породила, а това обяснява високите по-
тенции.

Холографският архетип би бил обяснение на
причината, поради която първичната информация
продължава да се предава при приготвяне на ви-
соките разреждания.

Чистото експериментиране и законът за подо -
бието (similia similibus curantur), които често са
поставяни под съмнение поради парадоксалния
им и привидно противоречив характер, днес се
потвърдждават от токсикологията чрез феномена,
известен като хормеза36 (в превод от гръцки – сти -
мулиране). Именно този феномен улеснява пъ тя на
интелигентния, саморегулиращ се фактор да пос -
тигне възстановяване на стабилността на ос нов -
ния ред и излекуване на пациента.

От друга страна това отхвърля експериментите
с животни и благоприятства експериментите върху
хора, тъй като това е единственият начин да се
узнаят истинските ефекти на веществата, които да
се считат за лекарства.Съвременната медицина все
още не е изоставила тази древна и жестока прак -
тика, започната от Клод Бернар37, както се казва от
„етични“ съображения. Последният етап от експе-
риментите, обаче, трябва да се извърши върху
хора, тъй като в противен случай резултатите не са
валидни. Също толкова актуално стана прилага-
нето на минимална ефективна доза38,  т.е. не по-
вече от необходимото, за да се избягва излагането
на пациента на риск, така както съветва Ханеман.
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„Съществува вътрешен субстрат, който обе-
динява и обяснява разнообразието от психо-био-
физични явления.“ Дейвид Бом39. 

Темата за миазмите без съмнение е една от
най-трудните за обсъждане, тъй като все още не е
открит термин, който „предава“ пълния смисъл на
това, което Ханеман влага в него. Въпреки че го
описваме като терен, податливост, диатеза, пред-
разположение или хронични заболявания, кон-
цепцията не постига в пълнота значението, който
Ханеман е искал да ù даде: конституционно, хро-
нично-дегенеративно, заразно, наследено и пре  -
да вано по наследство  състояние, което се проя -
вява в тялото, ума, поведението, социалното об-
щуване и т.н. и което е доловимо за сетивата40.

Теорията за имплицитния ред обаче може да
обясни доминацията на това състояние, което е
резултат от липса на стабилност в лежащия в ос-
новата ред41, промяна на функциите или нор мал -
ната структура на органите, или в защитните ме -
ханизми т.е. един нов вреден ред в само ор га ни -
зацията на органите (поради недостатък, излишък
или нарушение, което познаваме като миазми),
която не дава възможност за връщане към баланса
или към онова, което наричаме здраве42.

Тъй като симптомите са проява на жизнена дис -
хармония, когато ги „скрием” от погледа  чрез по -
тис кане,  това ще породи в определени моменти
„из ходящи клапи“, известни като морбидни мета -
стази, влошавани или причинявани от леченията. В
последствие те ще приемат друга форма, но винаги
ще бъдат от същото естество43. Този лежащ в
основата безпорядък, който обхваща психичес кото
и социалното, също се изразява в система от
вярвания и ценности на определена група, на мор -
фично резонансно поле, както го нарича Ру пърт
Шелдрейк, на холографска матрица (енер гийно
поле), която, когато е излъчвана от нещо или ня кой,
инфилтрира или заразява околното прос тран ство.

„Морфо“ идва от гръцката дума morphe, което
означава форма. Морфичните полета са полета на
формата: подредени полета, модели или струк -
тури. За такива организирани полетата говорим не
само при живите организми, но и при кристалите,
молекулите или социалните явления.

Вероятността две физически несвързани съби -
тия да имат взаимно влияние, т.е. да резонират
(метафизично), според Шелдрейк44, е реална. „Ако е
така, то отговорността за мислите и дейс -
твията на всеки член на обществото е огромна,
защото притежават способността да влияят
значително върху мислите и действията на други

хора. Така на преден план излиза понятието съв -
местна отговорност”. Рупърт Шелдрейк45.

Тази гледна точка би била обяснение на поня -
тието „колективен миазъм “, предложено от Хане -
ман46. Пример за това е системата от вярвания и цен-
ности, които се изповядват в едно семейство, в ре-
лигиозна или спортна общност, в политическа група,
или дори  всичко, което бива отразявано по света.

Допреди няколко години нашата околна среда
бе сикотико-сифилитична. Тя се характеризираше с
ико номическо развитие и алчност. През пос ледните
години, обаче, това развитие се изпълва с високо
сифилитично съдържание, а това се изра зява не са -
мо с прояви на хронични дегенеративни заболя -
вания с все по-разрушителен характер като рак,
захарен диабет, затлъстяване, сърдечно-съ дови за -
болявания и др., но и с една окръжаваща среда, в
която се проявяват жестокост, безми лос тно насилие
спрямо деца, жени, животни, борба с престъпните
картели, тероризъм, употреба на наркотици, въоръ -
жени грабежи, неограничена алчност, самоубийства
или замърсяване на окол ната среда, както и с ма -
сово унищожаване на растителни и животински
видове, урагани, навод нения, земетресения и силно
разру шителни болес ти като Сovid-19, т.е. със съби -
тия, кои то не са виж дани в миналото.

Ханеман предупреждава, че методът е съвсем
нов, че той го е открил, но в миналото има дока за -
телства за неговата ефективност, които са резултат
на налучкване или случайност, защото макар ле -
карите да не са го познавали, лечението им съот -
ветства на закона за подобието.  По същия начин
емпиризмът (опитът) на обикновените хора по-
казва, че този метод е успешен. Ханеман илюс-
трира това свое твърдение  с многобройни при-
мери, които показват, че обществеността, лекарите
и непрофесионалистите са използвали качествата
на хомеопатичния метод с успех, въпреки че не са
могли да си обяснят неговия  парадоксален ефект.
Той обаче предупреждава, че този метод е разли-
чен от всеки друг метод, наречен изопатия, който е
дал добри резултати, като е използвал сили от фи-
зическо естество – студ или топлина, които, за да
бъдат ефективни, се прилагат с постепенно покач-
ване/сваляне на температурата, а не на една един-
ствена степен, т.е  се прилагат хомеопатично47 .

Учителят от Мейсен подробно представя при -
мери от личния си опит, чийто пациенти са както
обикновени хора, така и известни лекари, като
Щал, които потвърждават достоверността на но -
вия метод, наречен от авторът „реформа в меди -
цината “48.



ОБСЪЖДАНЕ
Ханеман принадлежи към плеядата от влия-

телни личности на Просвещението, като Джон Лок,
Монтескьо, Волтер, Жан Жак Русо, Рене Декарт, Ан-
тоан Лавоазие, Дейвид Хюм и др. Неговият шедьо-
вър „Органон“ е обективен, смел и авангарден
трактат, мост между мисълта на античността и най-
напредналата философия и наука на нашето време.

Органонът е документ с голяма историческа
стойност, който не може да бъде модифициран
според прищявката или нуждите на дадена школа
или човек, въпреки че е в състояние да приема до-
пълнения, с развитието на съвременната филосо-
фия и наука, които обогатяват знанията.

Аналитично-критичното изследване на Орга-
нона – трактата, който съдържа стълбовете, на
които се крепи хомеопатичния метод и въз основа
на които се формулират мисията, визията и цен-
ностите на изкуството на лечението, е необходимо
за академична, цялостна и точна практика на т.н.
революция в медицината. Тя ни учи да мислим
преди да действаме и ни дава необходимото ноу-
хау във всяка официална дисциплина. Само по
този начин може да се постигне единство, иден-
тичност, чувство за принадлежност и една по-про-
фесионална, по-сигурна и по-малко идеологически
разделена общност.

Органонът не съдържа „тематичен индекс“. За-
това е необходимо да бъде изучаван рекурсивно,
тоест да четем отпред и назад и да се връщаме към
параграфите, които разглеждат темата, която про-
учваме обстойно.

По-голямата част от съмненията, които въз ник -
ват в ежедневната клинична практика, могат да
бъдат разрешени, само ако се придържаме към
метода, размишляваме върху неговите идеи (пред -
ложения) и сме отворени към настоящето, но сме
критични и честни към себе си.

Често си даваме сметка, че трябва да бъдем
сми рени, непрестанно да изучаваме отново и
отново Materia Medica, за да не се колебаем коя
между десетките опции да изберем и да не прев -
ръщаме практиката си в „амалгама“ от услуги, за -
щото лошото практикуване на лечебното изкус тво
влияе зле върху хомеопатичната общност и върху
Хомеопатията, без това да изключва факта, че наше
етично задължение е непрекъснато да бъдем в
крак с постиженията на медицината и да изпол -
зваме различните инструменти на науката, които
ще ни позволят да поставим правилната диагноза.
Следователно трябва да прилагаме знания по хи-
гиена, акушерство, хирургия във всичките ù спе-

циалности, трансфузионна медицина, психическа
и рехабилитационна терапия, както и превантивна
медицина, хранене, телемедицина и т.н.

Изкуство е да накараме пациента да си направи
честен самоанализ и да изрази това, което чувства
и мисли, така че да осъзнае скритото, да може да
възприеме, че болестта е нов ред, който има мно -
жество причини и който не трябва да се потиска,
което означава, че изцелението често не настъпва
веднага щом той пожелае. Трябва да се научим на
изкуството да виждаме отвъд очевидното, за да
постигнем трансцендентално лечение в полза на
пациентите и на обществото. Човешките същества
са светлина и сянка, пълни с нюанси, здраве-бо -
лест, живот-смърт и затова анализираме без да
съдим. Нашата задача е да дадем на болните по-
вече време, което ще прекарат здрави, за да могат
да постигнат най-високите цели на своето същест-
вуване.

Отговорът на хомеопатията не е в химията или
молекулите, а във физиката на безкрайно малките
частици, в квантовата механика, в термодинами-
ката, т.е. във материи,  които холографската пара-
дигма и имплицитният ред на Дейвид Бом от-
лично подкрепят, както и в епигенетиката, невро-
логията и морфичния резонанс, чрез който на
практика се изясняват всички принципи.

От съществено значение е да развием комуни-
кативни умения, за да можем да се аргументираме
по ясен и разумен начин; без да се борим срещу ут-
върденото, по-скоро като излагаме привлекател-
ността и ангажираността на новия модел. Трябва
да приемем, че пред колегите лекари можем да из-
ползваме официален и научен език, но не бива с
подобен език да създаваме объркване и недораз-
умения сред обикновените хора. 

Да наричаме хомеопатията терапевтичен метод
или да популяризираме нейните изследвания без
медицинска основа е сериозна грешка. Това е рав-
носилно да се занимаваме с „майндфулнес“ (бел.
ред., от английски – осъзнатост, практика за
Осъзнатост в настоящия момент) без да позна-
ваме нейната идеология и нейните дълбоки цели,
които се коренят в будистката философия. 

Хомеопатията е истински медицински модел, в
който се смесват философия, наука и изкуство.  Ле-
чението на заболяването само с медикаменти по-
мага, но това наистина е много скромен стремеж
както за пациента, така и за лекаря, който пренеб-
регва своята самоличност и своето жизнено пред-
начертание на лекар хомеопат. Оцеляването на хо-
меопатията не е гарантирано. То зависи от всички
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нас. Ако продължаваме да се разделяме на от-
делни острови, с различни концепции и верую,
сме предопределени да изчезнем.

„Всички сме отговорни пред всички.“ – Фьодор
Михайлович Достоевски
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СТРЕС И ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА – 
ХОМЕОПАТИЯТА ИМА РЕШЕНИЕ

Д-р Вероник Бауман, Франция

Как да управляваме стреса с хомеопатия

Стресът е нормална физиологична реакция на външна или вът-
решна стимулация.  С този термин  се обозначава както действието
на анормален агент върху организма, така и реакцията на послед-
ния.
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Различаваме три фази на реакция в 
резултат от агресия:
• Аларма или шок: това е острата фаза, когато тя-

лото се опитва да осъществи адаптирани за-
щитни реакции, от които не всички са еднакво
успешни.

• Адаптация или контра-шок, когато тялото се
опитва да се адаптира към новата ситуация
чрез създаване на повече или по-малко ста-
билни и устойчиви компесаторни механизми;
реактивният капацитет се изостря до крайна
степен.

• Фаза на изтощение или декомпенсация, ко-
гато стресовият елемент продължава своето
действие, а индивидът е извън възможностите
си.

Агресиращият агент може да бъде 
изключително разнообразен по 
природа:
• психически (страх или радост),
• физически (горещина, студ),
• механичен, инфекциозен…

Приносът на хомеопатията
Ще разгледаме някои заболявания, свързани

със стреса и  възможността  за тяхното лечение с
хомеопатия, билколечение и микроелементи. Ако
стресът Ви е твърде голям, посетете Вашия лекар.
Тревожността е нещо присъщо на всеки индивид,
тя е патологична само ако е прекомерна. На по-
късен етап тя  ще доведе до различни страхове: от
смъртта, от самотата, от провал, от тъмното и т.н.

Остра атака на тревожност
• GELSEMIUM 15 CH е подходящ за пациент, па-

рализиран от стрес, който може да трепери, да
изпитва силна нужда непрекъснато да уринира. 

• ACONIT 15 CH се препоръчва при безпредме-
тен страх с чувство за предстояща смърт, който
обикновено настъпва около полунощ.

• IGNATIA 15 CH е подходящ при клинична кар-
тина, в която доминират сълзите, въздишките,
усещането за буца в гърлото, емоционалната
нестабилност, редуването на смях и сълзи. Въз-
можно е също така  да се наблюдава сърце-
биене, болки в сърцето и затруднено дишане.

• ARGENTUM NITRICUM 15 CH се препоръчва на
тревожен и припрян пациент, при който кри-

зата е доминирана от световъртеж и храносми-
лателни разстройства като диария.

• ARSENICUM ALBUM 15 CH е подходящ при
пристъпна тревожност, която често настъпва
около полунощ и може да отключи пристъп, с
голяма тревожност и страх от смъртта.

В началото на кризата тези медикаменти трябва
да се приемат много често, на всеки десет минути,
за предпочитане във високо разреждане.  При по -
добрение на симптомите интервалите на прием
трябва да се увеличават, а на следващия ден при-
емът на медикаментите трябва да е веднъж или
два пъти.  Разбира се, консултацията с лекар е пре-
поръчителна, ако атаката не спре или ако се пов-
тори. След това ще е необходимо да се приложи те-
ренно лечение.

Реактивна тревожност
Реактивната тревожност е пряко свързана със

стресора. Това е психическият компонент, поня-
кога полезният двигател на стреса. Тя обикновено
изчезва след елиминиране на„агресора“.
• ARNICA 15 до 30 CH е подходящ медикамент

както за физическа, така и за психическа
травма.

• OPIUM 15 до 30 СН се препоръчва при поре-
дица от интензивни страхове с внезапно рух -
ване на жизнените функции.

• IGNATIA 15 CH се предписва след емоционален
шок, сантиментално разочарование или траур,
съпроводени от сърцебиене.

• GELSEMIUM 15 CH е подходящ при тремор.

• STAPHYSAGRIA 15 CH се препоръчва при нару -
шения, които възникват в резултат на потиснат
гняв, досада, чувство за несправедливост. Па -
циентът потъва в тревожни размисли, които
могат да компрометират решаването на кри -
зата поради това, че проблемът не се верба -
лизира. Сънят бива нарушен от кошмари.
STAPHYSAGRIA, приета в разреждане 15 или
дори 30 CH ежедневно може да помогне за
разрешаване на конфликта.

В описаните ситуации медикаментите могат
да се приемат веднага след като човек претърпи
агресия. Дозировка: по три гранули на прием.
Медикаментите могат да се използват преван-
тивно.

Източник: homeophyto.com


