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Професионалният ми живот като лекар е
белязан, без съмнение, от наследството на
двама от най-великите лекари в историята: Д-р
Ханеман, баща на хомеопатията, и Хипо крат,
известен и признат за баща на запад ната
медицина.

В своя публикация, озаглавена „Кой беше 
д-р Самуел Ханеман, основателят на хомео -
патията?“ нашия колега д-р Гонсало Фернан дес
Кирога представя  по неподражаем на чин фи-
гурата и живота на д-р Самюел Ханеман. Мисля,
че това е ненадминат текст, кой то дава правил-
ното измерение на личността и дейността,
която д-р Ханеман развива през целия си живот.

Справедливо е да признаем и благодарим за
гения и щедростта на всички онези хора, като д-р Ханеман, които с живота
и работата си оставиха наследство в полза на цялото човечество. Благо-
даря ти Учителю от името на всички хора, които са намерили облекчение
в хомеопатията, а също и от името на тези, които ще го намерят в бъдеще!

Изповядвам същата благодарност и възхищение към Хипократ и в нас-
тоящата статия ще се опитам да споделя причините за това. И така, нека да
започнем.

Кой е Хипократ?
Хипократ е роден на остров Кос, в Древна Гърция и е живял между 460

и 370 г. пр. н. е. Той буквално революционизира концепцията и практиката
на медицината по онова  време до степен, че, както вече споменах, в мо-
мента е признат за баща на западната медицина.

Съвременник е на Сократ и Платон. Последният го цитира  в някои от
своите трудове.

Хипократ създава своя медицинска школа като успява от една меди-
цина, базирана на магия и чист емпиризъм, да създаде  медицина, в цен-
търа на която е човешкото същество,  в неговата цялост и природата, раз-
глеждана като извор на лечебна сила. Именно тази собствена сила за въз-
становяване на баланса способства за възстановяването на здравето, а
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нашите житейски навици са отговорни за здравос-
ловното ни състояние. Работата на лекаря е да по-
мага и никога да не пречи на тази естествена сила,
която всяко живо същество притежава.

Хипократовата медицина започва да разбира,
че човешкото тяло трябва да се разглежда като
едно цяло. Тя започва да отдава изключително зна-
чение на щателното наблюдение на всички при-
знаци и симптоми, за които съобщава пациента,
както и на неговата медицинска история.

Това ни позволява да разберем връзката
между д-р Ханеман и Хипократовия дух. В своята
публикация, посветена на д-р Ханеман, д-р Фер-
нандес Кирога казва: „И аз подчертавам – основа-
тел. Нито е „изобретател“, нито е „открива-
тел“. Защото хомеопатията не е измислена от
някого, нито пък е открита от някого. Нейните
основи са описани още от самото раждане на Хи-
пократовата медицина. Те само са системати-
зирани и подложени на експериментиране от док-
тор Самуел Ханеман, което не е малко. Той между
другото е дипломиран лекар, с всички изискуеми
за неговото време реквизити на доктор по меди-
цина”.

За преодоляване на болестта, Хипократ пред-
лага да се използват лечебни растения, подходящи
физически упражнения и почивка, да се създадат
правилни хранителни навици, а в допълнение да
се използват вода, слънце и земя като терапев-
тични елементи.

Подобно на хомеопатията, съвременната нату -
ро патична медицина също се вдъхновява от Хи -
пократовата традиция и събира цялата нейна кон -
цепция за здравето и болестта. Испанската асо -
циация на лекарите натуропати (AEMN), към която
имам привилегията да принадлежа, дефи нира

натуропатичната медицина на своя уебсайт по
следния начин:

„Натуропатичната медицина е част от меди -
цината, която следва Хипократовата традиция,
използва природните елементи въздух, вода, слън -
це, земя, растения (фитотерапия), както и естес -
твеното вегетарианско хранене за превенция,
насърчаване и възстановяване на здравето, като
се възползва от „Vis Medicatrix Naturae“ или силата
на човешката природа за самолечение.“

Скъпоценна дефиниция, която включва кон -
цеп циите за превенция на заболяванията и насър -
чаване на здравето, тъй като за Хипократ, както ще
видим по-нататък, едно от най-важните задъл же -
ния на лекаря е именно да образова пациентите
си, да ги накара да придобият  навици за здраво -
словен начин на живот, които да подобрят тяхното
здраве.

Афоризми
Афоризмът може да бъде определен като крат -

ка и доктринална фраза или изречение, което се
предлага като максима в определена наука или
изкуство.

Мисля, че би било хубаво да проникнем в ми -
сълта на великия Хипократ чрез малка селекция от
негови афоризми, които според мен най-добре
определят концепцията му за медицината и меди -
цинското действие.

За лечебната сила на Природата

Естествената сила във всеки от нас е 
най-добрият лечител.

Лекарят прилага лечение, но природата 
води до изцеление.
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Преди повече от 2000 години Хипократ вече е
разбрал, че основният фактор за изцелението на
всеки пациент, е способността му да реагира адек-
ватно на стимулите, които ние лекарите бихме
могли да приложим към организма му, под фор-
мата на някакъв вид терапия.

Обикновено обяснявам, че когато правите ма -
саж или инжектирате мускулен релаксант на труп,
извинете за сравнението, мускулите му няма да се
отпуснат, защото вече са загубили способността си
да реагират адекватно на стимула. Отпускането на
тъканите не е предизвикано нито от масажа, нито
от приложеното лекарство, а от реакцията към
тези стимули. 

Ето защо не всички хора, които имат едно и
също заболяване, реагират по един и същи начин
на дадено лекарство. Това се вижда много ясно в
различните странични реакции, които едно и също
лекарство може да предизвика при различни па-
циенти; от такива, които не усещат никакви небла-
гоприятни ефекти до други, които не го понасят по-
ради натрупването му в организма.

Дайте си почивка веднага щом 
усетите болка.

Хипократ смята, че за да може лечебната сила
на тялото,  да действа по най-подходящия начин,
от съществено значение да не се разпръсква енер-
гията или ресурсите на организма, т.е. те да имат
възможност да се  насочат  към възстановяване на
баланса и изцеление.

Нека яденето бъде хранене, а храната
твоето лекарство.

Ако искаме тялото ни да се излекува, от съ-
ществено значение е то да има необходимите ре-
сурси и адекватните субстрати, за да развие пъл-
ния си потенциал за самолечение. За Хипократ
храната е фундаментална. Той я смята за най-важ-
ното лекарство, което лекарят може да предпише
на своя пациент.

Обърнете внимание, че той казва „нека яденето
бъде твоя храна“, защото знае, че яденето и хране-
нето не са едно и също нещо. Човек може да яде
много и да бъде зле нахранен. Храненето е въпрос
на качество, а не на количество. Вероятно тук,
както и в толкова много други случаи в живота, по-
малкото означава повече.

За природата на заболяването.

Болестите не идват при нас от нищото. 

Те се развиват от малки ежедневни грехове
срещу Природата. Когато се натрупат

достатъчно грехове, веднага ще се появят
болестите.

Хипократ разбира, че произходът на болестта
се корени главно в нашия начин на живот. Чо веш -
ко то тяло има голям капацитет да се адаптира към
ексцесии и агресии от всякакъв вид, физи чески и
емоционални, но идва момент, когато този ка па -
цитет бива преодолян и тогава се появява бо лест -
та, която не е нищо повече от отчаян опит да се
възстанови загубеното равновесие...

Всяка ексцесия се противопоставя 
на природата.

Напоследък много си мисля, че във времената,
в които живеем, съществува една ключова дума и
тя е: ОПРОСТЯВАМ.

Много е трудно да намерим баланс, мир и здра -
ве в обществото, в което живеем и в живота пълен
с „ексцесии “, който водим.

Хората смятат, че епилепсията е
божествена, защото просто не я разбират. 

Един ден ще разберем какво я причинява и
тогава ще спрем да я наричаме божествена.

Хипократ ни учи, че когато не разбираме нещо
не бива да го считаме за божествено.

Вариант на това обожествяващо отношение
към всичко, което просто все още не е разбрано, е
да го отхвърлим или отречем. Изглежда това е и
стилът на сегашния преобладаващ сциентизъм;
„Ако аз не го разбирам (или не искам да го разбера),
то не съществува.“

Този сциентизъм иска да внуши на обществото,
че науката плава в море от безпогрешност, когато
реалността е обратната. Несигурността доминира
в науката и медицината и ние, лекарите, трябва да
се движим в това море от съмнения с целия си про-
фесионализъм и най-вече смирение.

Когато някой желае добро здраве, първото,
което  трябва да направи е да се запита 
дали е готов да отстрани причините за 

заболяването си. Само тогава е възможно 
да му се помогне.

Хипократ обръща внимание на личната отго-
ворност, която всички от нас има за своето здраве,
като се позовава на това, че всеки пациент трябва
да поеме ангажимент в своя лечебен процес.

Основната задача на лекаря според Хипократ,
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който я подчертава и в други афоризми, които съ -
що ще споменем, е да помогне на пациента да на-
прави такива промени в живота си, които да до-
принесат за подобряване и поддържане на здра-
вето му.

По-важно е да знаете какъв вид човек има 
заболяване, отколкото да знаете какъв вид 

заболяване има човек.

По мое мнение това е една от най-важните му
мисли, защото се свързва с актуалната концепция
за биопсихосоциална медицина, която хомеопа-
тията винаги, още от самото си създаване, е под-
държала по отношение на клиничната практика.

„Съвременната медицина“ беше изпаднала в
грешката да вярва, когато ставаше дума за разби-
ране на неразположението на пациента, че краят
на професионалното усилие е в достигането до но-
зологичната диагноза, тоест в даването на име на
заболяването, което му се приписва.

„Добрата медицина“, обаче, трябва да над-
хвърли общата диагноза, да разбере кой е болният
и как болестта протича при него. Само по този
начин можем да индивидуализираме всяко лече -
ние, за да лекуваме реални пациенти, а не само
заболявания.

Веднъж, преди години, когато бях почти при -
ключил с консултацията и вече се сбогувахме с
една моя пациентка, точно преди да стане да си
ходи тя ми каза: „Прегледаха ми главата, стомаха,
кръвообращението, но никой не прегледа мен
самата.“ Това е разбрано още от Хипократ, а и д-р
Ханеман никога не го е забравял.

Когато си болен, първо погледни гръбначния
си стълб.

Всеки, който иска да учи медицина, първо
трябва да овладее изкуството на масажа.

Един страхотен лекар и учител преди много
време, когато започвах да уча медицина, ми каза,
че едно от най-красивите неща, които един лекар
може да прави е да  лекува със собствените си ръ -
це. И така, още на втората година от следването си,
започнах да изучавам допълнително остеопатия и
масаж.

През 70-те години на 19 век д-р Андрю Тейлър
Стил започва да развива това, което самият той на-
рича остеопатия. Както вече съм обяснявал в
друга публикация, тази терапия се стреми да въз-
станови механичния баланс на нашата мускулно-
скелетна система и на цялата ни съединително-тъ-

канна конструкция, тъй като разбира, че физиоло-
гичните функции на нашето тяло са пряко свър-
зани със здравето на нашата структура.

Според д-р Стил тази терапия има три основни
опорни точки:

• Човекът  представлява едно неделимо цяло,
съставено от тяло, ум и дух.

• Тялото притежава механизми за саморегули-
ране, които му позволяват да се защитава, да се
възстановява и да се ремоделира.

• Структурата и функцията са взаимосвързани
и винаги си влияят.

Д-р Стил и д-р Ханеман не правят нищо повече
(или по-малко), освен да съберат, систематизират и
предадат терапевтична форма на постулатите,
които Хипократ преподава на своите ученици
преди 2500 години.

За отношенията между лекаря и пациента

Някои болни, макар да разбират своята 
обреченост, оздравяват само защото са 

уверени във вещината на лекаря.

Хипократ е бил напълно наясно, че естеството
на връзката между лекаря и неговите пациенти е
от основно значение за еволюцията на болестта.

Медицинският акт е акт на любов, който над-
хвърля цялата наука, от която иска да бъде част. Ка-
зано по друг начин: цялата наука на света не е в
състояние да създаде най-добрата медицина, ако
на нея � липсва любов.

Защото, както казва Хипократ, когато говори за
задачите на лекаря:

Излекувай понякога, лекувай често, 
но винаги утешавай.

Не винаги можем да предложим ефективни ле-
чения, не винаги можем да излекуваме пациентите
си, а в твърде много случаи дори не можем да об-
лекчим болката им, но винаги можем да бъдем до
тях и да ги утешаваме. Това е любовта, която винаги
ще надхвърля науката.

Основната добродетел, която може да 
притежава езикът, е яснотата и нищо 

не му отнема толкова, колкото 
използването на непознати думи.

Когато комуникацията не върви, нищо не
върви. Целият жаргон, който ние лекарите твърде
често използваме, пречи на пациентите да ни раз-
берат и да се почувстват разбрани.
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Като лекари ни е трудно да слезем от този пие -
дестал, на който ни издигна съвременната ме -
дицина, медицината на ултратехнологиите, коят о
може всичко. Или поне така ни се иска да вярваме:
че ако тя е неспособна направи нещо днес, ще го
направи утре. Добре би било като първа крачка да
опростим езика си, когато говорим с нашите па -
циенти. Те ще ни разберат много по-добре и ще се
почувстват много по-добре обгрижени.

Пациентът трябва да се бори с болестта
заедно с лекаря.

Пациентът заедно с лекаря, дори не лекарят
заедно с пациента. За Хипократ главният герой в
медицинския акт не е лекарят, а пациентът. Той е
собственик на живота и здравето си и ние, лека -
рите, сме там, за да го съпътстваме и напътстваме,
но винаги като зачитаме абсолютния сувере -
нитет, който пациентът има над живота и тя -
лото си.

Както концепцията за биопсихосоциалната
медицина, така и тази за споделеното вземане на
решения е нещо, което малко по малко започва да
се налага в ежедневната медицинска практика.

Както изтъква д-р Торес в статия, озаглавена
„Хомеопатията при споделеното вземане на реше -
ния“, „съвместното вземане на решения е процес
на сътрудничество, при който пациенти и здрав -
ни специалисти заедно стигат до общи решения,
като се имат предвид най-добрите налични науч -
ни доказателства и ценностите, и предпочи та -
нията на пациента”.

Не бива да забравяме, че последната дума
винаги ще бъде на пациента, когато става въпрос
за приемане или неприемане на дадено лечение,
което здравните специалисти биха могли да пред -
ложат. Всеки човек сам управлява тялото си, какво
повече да кажем!

Ако сам не си лекар, просто си глупак.

Тази мисъл на Хипократ премахва всякакво
съмнение за главната роля, която отрежда на па-
циента.

За задълженията на лекаря

Най-добрата медицина е да научиш хората
как да не се нуждаят от нея.

Действията за опазване и развитие на 
здравето трябва да бъдат дори по-голями 
от тези за възстановяването му, когато 

е нарушено.

Кога на нас, бъдещите лекари,  във факултета ни
говорят за здравословно хранене?

Или за физическа активност и упражнения?
За емоционално равновесия и за комуникаци-

онни умения?
Как можете да образовате и дадете съвети за

начина на живот по време на консултация в рам-
ките на 5 минути на пациенти, които много пъти
дори не познавате?

Сегашната динамика на медицината ни затруд-
нява много нас, лекарите, да се съобразяваме с
тази Хипократова препоръка.

Глупав е лекарят, който презира знанията,
придобити от древните.

Ако медицината и съвременната наука имат се-
риозен проблем, то това е гордостта, ароган-
тността. Този сциентизъм, който превзе истината и
който се наложи като съдник и част от това, което
ние, хората, трябва да вярваме и мислим, не вяр-
вам, че щеше да бъде по вкуса на човека, който  са-
мите лекари наричат   баща на медицината.

В този момент от историята на човечеството
пренебрегването на познанията и опита на тера-
певтични методи като хомеопатия, акупунктура,
остеопатия или натуропатия ми изглеждат като
беднота на ума.

Създайте си навик за две неща: помагайте 
или поне не причинявайте вреда.

Primun non nocere; първо не вреди!

Това е златното правило за всеки лекар. Както
виждаме, в днешно време, третата причина за
смърт в нашия Западен свят се корени в медицин-
ските действия и нежеланите лекарствени реак-
ции.

Ятрогениката, неволното увреждане, което
здравните специалисти причиняват на своите па-
циенти, се превърна в един от най-големите про-
блеми в днешната медицина. Включването на те-
рапии като хомеопатия, остеопатия, лечебни рас-
тения и всички стратегии на натуропатичната ме-
дицина в обичайната медицинска практика би на-
правило нашата медицина по-ефективна и по-без-
опасна.

Задачата да облекчаваш болката 
е дадена от Бога.

Болката е основният симптом, свързан с бо-
лестта. Това е аларма, която тялото задейства, за да
знаем, че нещо не върви добре.
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Съвременната медицина е разработила много
мощни техники и лекарства за контролиране на
болката, но в същото време е пропуснала други
възможности и терапии с неоценима стойност,
като хомеопатия или акупунктура, или други ком-
плементарни методи, които не само биха могли да
помогнат, но и обогатяват възможностите за лече-
ние на нашите пациенти.

В статия, посветена на Световния ден за палиа-
тивни грижи, д-р Ициар Лезамиз, лекар хомеопат
и специалист по палеативни грижи, ни представя
интересна и интегративна визия за управление на
екстремната и хронична болка: 

Според нея „в множество проучвания е дока-
зано, че в рамките на интегративните терапии,
които помагат на пациентите в ситуации на па-
лиативни грижи, хомеопатичната терапия е една
от най-ефективните за облекчаване на физичес-
кото, емоционалното, психологическото и духов-
ното страдание на тези пациенти. Освен това
тя ни позволява да намалим необходимото нато-
варване с конвенционални химиотерапевтици,
като по този начин свеждаме до минимум стра-
ничните им реакции и  подобряваме тяхната по-
носимост“.

Някои размисли
Мисля, че Хипократ, бащата на „нашата“ меди-

цина, не би бил много доволен от това накъде вър-
вят децата му, макар  че концепции като вече спо-
менатите за биопсихосоциалната медицина, спо-
деленото вземане на решения или активното слу-
шане в отношенията между лекаря и неговите па-
циенти, ни кара да мислим, че нещо в еволюцията
на съвременната медицина се променя. Това е
добре, защото ако не беше, бъдещето на медицин-
ските грижи би изглеждало много грозно. Или
както казваше баба ми: „Щем не щем ще го напра-
вим”.

Медико-технологичното, фармакологичното
раз  витие и всички постижения на науката са без-
смислени, ако не са придружени в еднаква степен
от развитието на човешките ценности и чувстви-
телност. В този свят не липсват ресурси, за да жи-
веем всички в мир и изобилие, липсва любовта и

братското усещане, че всички сме едно голямо се-
мейство. Медицината не прави изключение.

Както казва нашият колега д-р Хосе Игнасио
Торес, медицината е болна: „Според Закона за на-
маляващата пределна възвръщаемост*, медици-
ната се превърна в индустриализирана култура
на излишъци и, парадоксално, заплаха за здравето.
Ние харчим все повече и повече ресурси, а пости-
гаме все по-малък напредък по отношение на здра-
вето, като същевременно генерираме повече ув-
реждания и зависимости”. 

Приканвам ви да прочетете тази публикация на
д-р Торес, озаглавена: „Как да излекуваме медици-
ната – седем предложения.“ Написана е след учас-
тието му в събитието „Разговори с Хипократ“,
Първите онлайн срещи на лекарите хуманис -
ти.

Хомеопатията е много скромна терапия, тя не
се стреми да излекува всичко или да замени оста-
налите медицински терапии. Тя просто иска да
бъде част от медицината, като знае с какво ценно
може да допринесе за медицинското изкуство:

• глобална, биопсихосоциална визия за човеш -
кото същество и неговото страдание;

• терапия, която действа чрез стимулиране на
собствените лечебни ресурси на тялото;

• и хомеопатични медикаменти – най-безопас -
ните от всички медикаменти, които можем да
намерим в нашите аптеки.

Видно е, че да си лекар не е лесна задача: изис -
кват се много знания и много любов. Хипократ го
знае. Посвещавам този последен афоризъм на
всички мои колеги, здравни специалисти, за да
разсъждаваме върху ангажимента, който поемаме
да се грижим за нашите събратя.

Има много лекари с титли, но истинските 
лекари в действителност са малко.

#Хомеопатията добавя още една възмож-
ност

Източник:
https://www.hablandodehomeopatia.com/hipocrates-el-

padre-de-la-medicina/

*Законът за намаляващата възвръщаемост гласи, че като се започне от определен момент, последователното добавяне
на елементи от променлив ресурс (например труд) към стабилен постоянен ресурс (например капитал) води до намаляване
на пределния резултат. Тоест, колкото по-голям е броят на работниците, ангажирани с определен труд, толкова по-бавен е
растежът на производството.
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Аерофобията или страхът от летене е страх или
отвращение към летене в самолети.

Статистиката показва, че приблизително един
на всеки трима души (повече от 30% от населе-
нието) страда от този вид фобия.

Въпреки че летенето не може да се разглежда
като основна дейност, то става важно в нашето об-
щество от момента, в който започва да ни пречи да
преследваме професионална кариера, в която на-
пример, е важно да пътуваме, да се виждаме с поз-
нати или роднини, или да се наслаждаваме на ва-
канции в държави или места, достъпни само със
самолет.

Трябва да имаме предвид, че тази фобия може
да бъде свързана или придружена от други, като
акрофобия (страх от височини), клаустрофобия
(страх от затворени пространства), агорафобия и
др. В този смисъл е необходимо да се уточни в де-
тайли какво наистина причинява фобията на
пациента.

Аерофобията може да бъде компонент от по-
общо тревожно разстройство или да бъде част,
като симптом, от друго заболяване.

Симптоми на аерофобията, страха 
от летене
Могат да присъстват и всички характерни сим-

птоми на тревожните разстройства, като:
• Стягане и тежест в гърдите или задушаване,

усещане за буца в гърлото.
• Замайване и световъртеж.
• Чувство за загуба на равновесие, нестабилност,

прилошаване.
• Тахикардия, сърцебиене.
• Студена пот или горещи вълни.
• Мравучкане, изтръпване.
• Бодежи в различни части на тялото, тремор.
• Диспнея (усещане за задушаване), задавяне.
• Умора, слабост.
• Гадене и/или повръщане, диария, коремен

дискомфорт.
• Усещане, че нещата не са реални, самоотчуж-

дение (загубване на връзка със самия себе си).
• Страх от загуба на контрол.

Причини за аерофобията, страха от летене
Както споменахме, зад страха от летене може

да се крие по-специфична фобия и  е добре двете
да не се смесват. Например:
• Страх от катастрофа и смърт.
• Клаустрофобия, страх от затворени простран-

ства, каквато е самолетната кабина.
• Акрофобия, страх от височини.
• Агорафобия, страх от паническа атака на места,

където е трудно да избягаш.
• Негативен опит, свързан с предишни полети.
• След самолетна катастрофа, когато по принцип,

дори и временно възниква фобия към летене.

Лечение на аерофобията, страха от летене
Страхът от летене може да се лекува с медика-

менти и/или психотерапия. Има доказателства, че
последната е по-ефективна и полезна.

Нека да направим кратък преглед на конвен -
цио налните фармакологични средства, психоте -
рапията, „кратката терапия“ и хомеопатията.

Фармакологични средства
Лекарства като алпразолам, диазепам могат да

се използват епизодично за намаляване на тре -
вож ността, въпреки че очевидно, не са решение.

КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ АЕРОФОБИЯТА, 
СТРАХА ОТ ЛЕТЕНЕ

Д-р Гонсало Фернандо Кирога, Испания
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Психотерапия
Предвид често срещания страх от летене, авио -

компаниите спонсорират или провеждат курсове
за преодоляването му. Тези курсове обикновено се
основават на идеята, че пътниците имат погрешни
представи за това как работи самолетът и неговите
системи за безопасност. Затова те получават обу -
чение за различните части на самолета, тяхната
функция и елементите за безопасност, които при те -
жават. Обяснява им се също всичко, свързано със
страшната турбуленция и колко добре е подгот -
вена структурата на самолета за нея, и им се пома -
га да се научат да различават различните шумове
на самолета.

На следващ етап обикновено се прави „експо -
зи ционна терапия“, т.е с виртуални или реални тех-
ники се възпроизвежда самия полет.

Кратка стратегическа терапия
Нашето заключение за този тип курсове на

авиокомпаниите, погледнато през призмата на
„Кратката стратегическа терапия“,  е, че за ис тин -
ския пациент с фобия към летене, тези техни чески и
рационални обяснения не са особено  по лезни.
Страхът е напълно незасегнат от рацио налната
логика. Всъщност, колкото повече знаем за всички
части на самолета и неговата деликатна работа,
координацията на различните сензори и мерките за
сигурност, толкова повече сме наясно с всички неща,
които могат да се объркат и сле до вателно нашата
фобия може дори да се влоши още повече.

От друга страна, техниките, които използваме
при тази фобия, са „най-лошата фантазия“ и това,
което се нарича „техника на антрополога“. Послед-
ната се състои в това, че пациентът внимателно за-
писва всичко, което вижда пътниците да правят, за
да успокоят тревожността си, особено в най-дели-
катните моменти като качване, затваряне на вра-
тите на кабината или излитане. Пациентите, които
страдат от фобия биват помолени да  се обадят на
кабинния персонал преди и след полета.

Хомеопатия и лечение на фобията от летене
Хомеопатията разполага с добри медикаменти

за преодоляване на тази ситуация. Хомеопа тич -
ните медикаменти, за разлика от споменатите по-
горе анксиолитици, не създават пристрастяване и
почти нямат странични ефекти.

Ще посоча някои от тях, но, както винаги под -
чертавам, трябва да ги адаптираме към особенос-
тите на пациента и характерните за него обстоя -
тел ства. Така понякога медикаменти, които по
прин цип, не фигурират в нито един „списък на
хомеопатични медикаменти за тревожност“, мо -
гат да се окажат най-подходящите за преодо ля -
ване на тази (и други) фобия, като ефект от по-об -
що подобрение на пациента на различни нива.
• Aconitum.  Пациент с внезапни пристъпи на па-

ника, изключителна тревожност и чувство за
неизбежна смърт. Страх, когато се намира на
оживени места, клаустрофобия, изтръпване в
различни части на тялото.

• Argentum nitricum. Прибързан, възбуден, упла-
шен преди всяко събитие пациент. Прави не-
щата набързо, сякаш винаги закъснява. Много
фобии, световъртеж... Стомашно-чревни сим-
птоми, диария...

• Gelsemium: Импулсивен пациент, който може
да страда от диария, но, при който преобладава
парализата. Пациентът е обездвижен, притих -
нал, уплашен. Страх от загуба на контрол, све -
то въртеж, треперене, слабост, проблеми със
зрението... Усещане, че сърцето му ще спре, ако
не се движи.

• Lycopodium. Пациентът изпитва непрекъснато
притеснения поради факта, че  дълбоко му лип -
с ва самочувствие, въпреки че това може да бъ -
де прикрито от подчертаната му гордост и/ или
арогантност, придружена от голяма раздразни-
телност, ако му се противоречи. Обикновено
има съпътстващи храносмилателни симптоми
като метеоризъм, гастралгия и др.

• Silicea. Липсата на увереност прави пациента
да изглежда срамежлив и плах; кара го да се
страхува от публичност, от провал; да прави
неща, за които смята, че няма необходимите
умения.

• Arsenicum album. Тревожност с безпокойство
и възбуда, особено през нощта, което  кара па-
циента постоянно да се мята и да се обръща в
леглото или кръстосва стаята напред назад. Из-
питва страх, че може да умре или да му се случи
нещо...

Аерофобия – резултати
Моят професионален опит показва, че комби-

нирането на хомеопатия и „кратка терапия“ дава

* Терапия с цел преструктуриране и модифициране на начина на възприемане на реалността от субекта и следователно на
неговото държане или дисфункционално поведение. Според автора „кратката терапия  се фокусира върху промяната, върху
изучаването и насърчаването на ефективна и реална промяна в хората.“



добри резултати за преодоляване на аерофобията
за относително кратко време. 

Искам да добавя, че повечето пациенти в моята
практика страдаха не само от аерофобия или страх
от летене, а и от други фобии, най-често агорафобия.

Не мога да не отбележа със задоволство, че
хора, които обичат да пътуват, но бяха изключили
напълно възможността за летене, отново се връ-
щат към него. Летят до екзотични страни, където
отиват да прекарат ваканцията си, или се връщат
към пътуванията, които им налага работата.

И не само са преодолели фобията си, но и се на-
слаждават на полета.

И както не веднъж съм се убеждавал, когато
човек се изправи и преодолее даден страх или
ограничение, не само придобива по-голяма
сво бода и автономия, но също така прави една
малка крачка с голям резултат в израстването
си като личност.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/
como-superar-la-aerofobia-el-miedo-a-volar/
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Растителните системи са полезни изследова-
телски инструменти при провеждане на експери-
менти в областта на хомеопатията, защото позво-
ляват да се избегнат някои от недостатъците на
клиничните изпитвания (плацебо ефекта, етични
проблеми, продължителност на експеримента и
високи разходи). 

Целта на настоящото изследване беше да се
тества хипотезата дали 7-дневен пшеничен разсад,
отгледан от семена, предварително третирани със
сублетална доза As2O3 или нетретирани, показват
профили на генна експресия, които се различават
значително помежду си.  За целта са използвани
две групи семена: първата е обработена със силно
разреден разтвор на  As2O3 (отвъд границата на
Авогадро), а втората единствено с вода (контрола). 

Резултатите предоставиха доказателства, че
силно разреденият разтвор на As2O3 притежава
висок  генно модулиращ ефект върху растежа на

разсада, отгледан от  предварително третирани с
него семена.  За няколко функционални класа гени
бе наблюдавано масово намаляване на нивата на
генна експресия до стойности, сравними с тези на
контролната група. Една правдоподобна хипотеза
е, че третирането със силно разреден хомеопати-
чен As2O3 предизвиква повторно уравновесяване
на тези гени, които са били дисрегулирани по
време на оксидативния стрес, с доближаване на
нивата на експресия до базалните им нива, както е
в контролните растения.

Източник: 
Ilaria Marotti, Lucietta Betti, Valeria Bregola, Sara Bosi, Grazia
Trebbi, Giovanni Borghini, Daniele Nani, Giovanni Dinelli, „Tran-
scriptome Profiling of Wheat Seedlings following Treatment with
Ultrahigh Diluted Arsenic Trioxide“, Evidence-Based Complemen-
tary and Alternative Medicine, vol. 2014, Article ID 851263, 15
pages, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/851263

ПРОФИЛИРАНЕ НА ТРАНСКРИПТОМИ НА 
ПШЕНИЧЕН РАЗСАД СЛЕД ТРЕТИРАНЕ 
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