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информационен бюлетин за хомеопатия и интегративна медицина

ЕДИН ХОМЕОПАТ В МУЗЕЯ ПРАДО
Д-р Хосе Игнасио Торес, Испания

На Хесус Торнеро Гомес 

„Митовете избледняват, когато хората спрат да вярват в тях.“

- Ювал Ноа Харари

Има места, които са част от нас, на които често се връщаме, за 
да бъдем сами със себе си. За мен в такова място се превърна 
музеят Прадо след като го посетих за първи път като дете с 
баба ми и майка ми.

Все още пазя пътеводителя от това посещение през 60-те  
години с облечената Маха на Гоя на корицата, с цветните и 
черно-белите снимки на много, останали незабравими за мен, 
картини. Това беше сетивно преживяване, което имах щастието 
многократно да повтарям било сам или придружен от семей-
ството ми, или от приятели.

Последното ми посещение беше с моя голям приятел Педро 
по времето, когато той подготвяше статията си, озаглавена  
„Хомеопатични медикаменти в музея Прадо“ (Вж.бр.98 Хом.ком-
пас).  Двамата бяхме очаровани от  книгата „Градината Прадо” 
на Едуардо Барба, която представлява ботаническа разход-
ка из произведенията на великите майстори, които обитават  
стените на това вълшебно място.

Когато започвах да пиша тези редове, ни напусна един от най-скъпите за мен хора. Човек, 
когото смятам за учител, втори баща и приятел; човек, с който споделях незабравими моменти 
в разговор, слушане на музика, хранене и приятни часове след вечеря. Пленителни времена, 
когато научавах много за реки, блата, пасища, пътеки и природни паркове, като чувствах със 
сетивата си техните пейзажи, флора, фауна и хора. Обиколки из планините на тази красива и 
разнообразна страна, в която имахме щастието да се родим.

Част от моето любопитство и желание да научавам нови и нови неща дължа на него. С тази 
статия искам да отдам дължимото на едно любимо място – Музея Прадо и на един любим  
човек – Хесус Торнеро Гомес.
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Ако отворим Materia Mеdica на Vijnovski,  можем 
да прочетем, че маслината е хомеопатичен 
медикамент, който връща спокойствието на 
уморения ум и укрепва изтощеното от страдание-
то тяло. Не може да има по красива метафора 
по отношение за маслиновото дърво, което за 
всички нас е източник на енергия и здраве.

Веднъж влезли в музея, след като стигнем до ро-
тондата, където се намира бронзовата скулптура 
на Карлос V и фурията на Леони, отминем  цен-
тралната галерия, се изправяме пред Поклоне-
нието на пастирите от Антон Рафаел Менгс.

В горния ъгъл на картината виждаме рус ангел с 
невинен поглед, облечен в жълта туника, който 
носи маслинова клонка и сочи към детето Исус 
като символ на мир, хармония и безсмъртие. Ос-
вен това маслиновата клонка е символ на цело-
мъдрие и победа. Такава клонка е давана като 
награда на победителите в Олимпийските игри.

В Атина или в полетата на Андалусия, на гръцките 
острови или на о. Менорка, брулени от Трамон-
танския вятър, култивираните и дивите маслинови 
дървета се считат за дар от боговете.
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Olea Europaea: Маслиново дърво

Ако започвам с това дърво, то е защото симво-
лизира безсмъртието, тъй като истинските чувства 
са безсмъртни. То олицетворява нашата среди-
земноморска същност, всичко добро в нас, на-
шата способност да пуснем корени при най-не-
благоприятните обстоятелства и на най-трудните 
места, за да дадем плод като маслината, която ни 
дава здраве и храни.

Дърво, силно свързано с гръцката култура, на 
която сме щастливи наследници, както и на Ати-
на, богинята на мъдростта, науката и справедли-
востта, покровителка на Атина и създателка на 
маслиновото дърво, според гръцката митология.

Камю казва, че гърците са ни научили да отхвър-
ляме фанатизма, да признаваме собственото си 
невежество, границите на света и на човека, да 
разпознаваме любимото лице и красотата.

Това  безсмъртното дърво притежава красота, 
защото едни от най-красивите пейзажи са ог-
ромните маслинови горички на Хаен1, които ме 
пренасят в незабравимите пътувания, изгледите 
от прозореца на влака с желанието моментът 
никога да не свършва, „телуричните“ усещания и 
поети като Мигел Ернандес2, възпети от Серат3, 
Харча4 или Пако Ибанес5 .

Зехтинът, освен че е основна храна в средизем-
номорската култура, се използва в козметиката, 
медицината, за религиозни цели и за лампи за 
осветление.

Фиг. 1. Залата на Веласкес по време на експозицията „Нова среща“ (06/06/2020 - 25/07/2021), музей Прадо 

Фиг. 2. Детайл от „Поклонението на пастирите“. Антон Рафаел Менгс, 1770 г.
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Pinus sylvestris: европейски бор

В една от любимите ми картини в музея,  от тези, 
които бих отнесъл вкъщи, ако можех,  и която е 
дело на Ботичели, ботаническият герой е пинията, 
наричана още каменен бор (Pinus pinea).

Това дърво е част от моето детство. Дълбоко свър-
зано е с моите разходки из планините на Сан Ло-
ренцо дел Ескориал като дете с чичо ми и дядо ми, а 
години по-късно като тийнейджър с моите приятели.

Само мисълта за боровата гора ме кара да усе-
щам грапавостта на дървесните стволове, лепка-
вата ѝ миризма, скърцането на сухите ѝ клони и 
паднали шишарки, сякаш крача по пътеките, кои-
то водят към връх Абантос.

Белият бор (Pinus sylvestris) се използва не 
само във фитотерапията, но така също е поле-
зен хомеопатичен медикамент при лечение 
на бъбречни проблеми като камъни в бъбреците 
и инфекции на пикочните пътища (пареща болка 
в бъбречната ямка, ирадиираща към уретера и 
придружена от дизурия и полакиурия) , при пода-
гра и при проблеми, свързани с отпуснатост на 
лигаментите като склонност към чести навяхвания.

В тази картина от „Историята на Настаджо Дели 
Онести“ несъмнено има двама протагонисти, пи-
нията и белият кон. Три от четирите  пана от тази 
история (най-красивите според мен) се съхраняват 
в музея  Прадо. В тях Ботичели ни разказва исто-
рията на младия Настаджо от Гарван (взаимства-
на от Декамерон на Бокачо). Тя е с щастлив край, 
подобно на холивудски филм.

Когато погледът ми се отправя към белия кон, 
който сякаш се носи във въздуха като ефирно съ-
щество, се сещам за конете на Паоло Учело и 
неговата битка при Сан Романо. В този момент 
ми се иска да се пренеса в Галерия Уфици във 
Флоренция и да се насладя на страхотните плат-
на  „Пролет” и „Раждането на Венера“ от Сандро. 
Или може би, и защо не, да прелетя с машината 
на времето до онази златна епоха на Медичите-
във Флоренция. Каменният бор ни дарява не само с 
красотата на своята осанка в гори, паркове и гради-

Определено съм влюбен в нюансите на синьото на 
Тициан: неговото небе, неговото море и особено 
синия цвят на роклята на младата жена, която 
танцува. Съзерцанието на картината ме пренася 
в онзи лондонски следобед със семейството 
ми в Националната галерия. Онзи следобед 
на интензивна сетивност, когато съзерцавахме 
дълбочината на синия цвят в картината „Бакхус и 
Ариадна“ от майстора, който присъства в нашата 
голяма художествена галерия в Мадрид.

ни, но и с ценната си дървесина и кедровите си ядки. 
Кедрови ядки, които купувахме в Лонджа, като деца, 
на същото онова място, където се раждаха мечтите.

Viola odorata: теменужка

Едно цвете, което всички сме виждали в полето и 
на чийто прекрасен аромат сме се наслаждавали, 
ни пренася директно в красивата тайна любовна 
история от песента на Сесилия6.

Тя присъства в няколко картини в музея, като 
„Вакханалия на Андрианците на Тициан“, картина, 
на която можете да се насладите точно сега в 
частичната изложба след експозицията „Нова 
среща“ до „Дарове за Венера“, друго голямо 
платно на венецианския майстор.

Теменужката се появява изтънчено в деколтето на 
млада жена и в цветната корона на момченцето, 
което уринира, но това, което наистина привлича 
зрителя, е композицията, в която всичко сякаш тече 
в празнична атмосфера, а настроението, което 
излъчва, ни кара да искаме да споделим виното, 
музиката и танците с тези герои от гръцкия остров.
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Фиг. 3. „Историята на Настаджо Дели Онести“. Сандро Ботичели, 1483 г.

Фиг. 4. Детайл от „Вакханалия на Андрианците“. Тициан (1523-1526).

Фиг. 5. „Вакханалия на Андрианците“. Тициан (1523-1526)
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Цветовете и корените на теменужката се  
използват във фитотерапията, а Viola odorata  е   
хомеопатичен медикамент с дълбоко 
действие и многообразно приложение. Той е по-
лезен при пациенти, които се оплакват от чувство 
на тъга с тенденция към плач без видима причина, 
анорексия и загуба на памет, като тази симпто-
матична картина се влошава от музика.

Ефективен е при артралгия на интерфалангеални-
те и метакарпофалангеалните стави на ръцете и 
китките, и при болка, причинена от напрежение 
в шийните мускули, която може да ирадиира към 
фронталната област. Става дума обикновено за 
вторични контрактури, причинени от стрес, тре-
воги, лоша стойка или съпътстващи ревматични 
патологии.

И за да завърша искам да спомена бонбоните 
„виолетки“, които са толкова популярни в Мадрид 
и които ме връщат в детството, в онази мадрид-
ска сладкарница със същото име, която през лято-
то се мести в планината, за да подслади  живота 
ни с бисквитки.

Sambucus nigra: черен бъз

Този храст или малко дърво има множество раз-
новидности. В Европа и Азия е разпространен 
черният или обикновен бъз, който се характери-
зира със своите черни плодове и бели цветове.

Цветовете и плодовете на черния бъз се използ-
ват за медицински цели от стотици години. В  
хомеопатията се използва главно за лечение 
на заболявания на дихателните пътища (ларинкса 
и бронхите). Той е отлично лекарство в педиатри-
ята за лечение и преди всичко за превенция на 
стридорозен ларингит и астматични симптоми. 
Детето се събужда през нощта с диспнея и сяда 
в леглото, за да може да диша. Респираторните 
симптоми могат да бъдат придружени от изпотя-
ване и цианоза, както и запушване на носа.

Ако разгледаме картината на Йоахим де Пати-
нир, „Почивка по време на бягството в  Египет“, 
изложена в момента заедно с две други негови 
творби, можем да се насладим на много ботани-
чески видове, сред които и храст от черен бъз в 
долния десен ъгъл.

Реката като метафора на живота на Човека.  
Благодаря на всички, с които споделяме моменти 
във времето, което тече подобно на река, която 
се влива в морето където я чака Смъртта.
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Фиг. 6. Черен бъз – детайл от „Почивка по време на бягството в Египет“.  
Патинир (1518-1520)

Фиг. 8. Детайл от „Лагуната Стикс“. Патинир

„Реките винаги са смятани за богове.“
- Мануел Виляс

Като съзерцавам от разстояние шедьовърът на 
Патинир „Лагуната Стикс“ в главната галерия 
на музея, се сещам за една фраза от романа  
Alegria (Радост).

Реки, в които децата играят и хвърлят камъни за да 
се разхладят. Места, където изпитваме признател-
ност и наслада в спокойната сутрин на риболова, 
високопланински реки с водоскоци и бистри води, 
големи реки в града в сянката на кули, построени 
от човека преди векове. Река Гуадиана, която се 
появява и изчезва, мълчалив свидетел на толкова 
много споделени мигове.

Тази лагуна прилича, по някакъв начин, на голяма 
река с безкраен хоризонт. Чудя се откъде идва 
и накъде отива. По бреговете й, освен ангели и 
хора, огньове и чудовища, има цяла градина от 
цветя, растения и дървета, като специална роля 
играе ябълковото дърво на левия бряг.

Фиг. 7. Черен бъз – Детайл от „Почивка по време на бягство в Египет“. Патинир
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Laurus nobilis: Лавър

Първото лаврово дърво, за което неизбежно се 
сещам, е малкото дърво в градината на къщата 
в Ел Ескориал, от което късаме листа за готве-
не. Тези листа, когато се накъсат, излъчват без-
погрешна миризма. Плодовете и листата му се 
използват във фитотерапията за множество по-
казания.

Черешовият лавър (Prunus laurocerasus) 
се използва като хомеопатичен медикамент 
при спазматични фаринго-езофагеални заболява-
ния, ларингит с дрезгав глас, бронхит с чувство за 
стягане в гърдите и диспнея, които се подобряват 
в легнало положение.

Лавърът е известен още като дървото на Аполон, 
а лавровите клони украсявали най-старият храм, 
посветен на този бог в Делфи - несравнимо мяс-
то, където се намирал центърът на света (Омфа-
лос), разположено на една тераса в подножието 
на връх Парнас. Поклонници, жрици и свещеници 
се пречиствали в кристалните води на фонтана 
Касталия и се благославял храмът на Аполон.
Гърците смятат гордостта (Hybris) за най-тежкият 
грях. Затова и някои от максимите, изписани в 
храма, са “Познай себе си!“ или „Запази мярка 
във всичко!“

Аполон трябва да убие змията Питон, за да ос-
нове своя храм в Делфи и да се наложи над дру-
гите по-стари култове. Той е лечител, оракул и 
тълкувател на знаците от небето, който знае как 
да прогонва злото от къщите. Аполон също е бог 
на музиката, създател на хармонията и учител по 
толерантност, а неговото светилище в Делфи е 
най-големият панелински религиозен и културен 
център или с други думи  - той е едновременно 
Рим, Компостела или Мека за онези времена.

В картината “Парнас“ на Пусен е представен 
този митологичен хълм, посветен на Аполон и му-
зите, който символизира Празника на изкуствата. 
Аполон предлага нектара на боговете на поет 
(вероятно Омир), увенчан с лавър от Калиопа,  
музата на епичната поезия.

Бог Аполон обединява медицината с хармонията и 
толерантността. Това трябва да бъде огледалото, 
в което да се оглеждаме, за да практикуваме 
такава медицина, която е хуманна и  хармонична, 
която зачита пациента, която е ефективна и 
изпълнена с грижа или накратко медицина, 
изпълнена с любов - чувството, с което се вършат 
всички онези неща, които наистина са важни.
Тази картина неизбежно ме води към една 
споделена страст с Хесус (Торнеро Гомес) – 
бароковата музика. Точно в този момент слушам 
„Нежна любов“ от  операта „Галантните  Индии“ 
на Жан-Филип Рамо. Развълнуван съм и си мисля 
колко би му харесала  възвишената красота на 
тази музика, изпълнена от Ле-з-Ар Флорисан  
(Les Arts Florissants) под диригентството на Уилям 
Кристи.

Лавровото дърво е свещено за гърци и римляни 
заради неговата пречистваща и лечебна сила и 
като атрибут на мира и победата. Използва се 
като декоративно растение в градинарството, 
а дървесината му служи за инкрустации и в 
резбарството.

Скъпи читатели, 

Във ваша чест слушам Адажиото за струнен 
оркестър на Самюел Барбър7 от видео проекта 
„Covid Cello Project“ (Проект за челисти „Ковид“), 
изпълнено от 278 виолончелисти от 29 страни 
от домовете им едновременно  (музиката ни 
обединява дори в най-трудните времена) и 
ви посвещавам тази статия  с надеждата да 
попаднете в любимите си планини, придружени 
от вашия бинокъл, да дишате свежия въздух на 
живота сред природата, да съзерцавате пейзажа,  
да вдишвате мириса на цветята и растенията, 
които ви заобикалят, да слушате барокова музика 
и да се наслаждавате на торта с мока като тези, 
които правят в Негури.
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Фиг. 9. Детайл от „Парнас“, Никола Пусен (1630-1631)

1. Провинция Хаен с едноименната столица Хаен (намира се в Андалусия, Испания) – Бел.ред.
2. Мигел Ернандес Хилаберт (Miguel Hernбndez Gilabert)  – испански поет и драматург от 20 век.- Бел.ред.
3. Хуан Мануел Серрат (Joan Manuel Serrat) – испански певец и композитор, род. 1943 г., Испания.- Бел.ред.
4. Харча – музикална група, Андалусия, Испания.  На арабски  ‚jarya‘.  Означава също лирически жанр от 
испано-мюсюлманската поетична традиция в Ал Андалус (Андалусия), Испания – Бел.ред.
5. Пако Ибанес (Paco Ibбсez) род. 1934 г., Валенсия, Испания - музикант, китарист – Бел.ред.
6. Сесилия - Певица и автор на песни, която постигна популярност в началото на 70-те години на миналия век. 
В  случая алюзия за песента й „Букетче виолетки“, Песента е за омъжена жена, която всяка година, на една и 
съща дата,  получава цветя и стихове от таен обожател. На финала се разкрива, че почитател е самият съпруг, 
който го прави, за да направи жена си щастлива.Бел.ред.

7. https://www.youtube.com/watch?v=0ly61HpQ3mU&feature=youtu.be  

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/un-homeopata-en-el-museo-del-prado/

Фиг. 10. Детайл от „Парнас“, Никола Пусен (1630-1631)

https://www.youtube.com/watch?v=0ly61HpQ3mU&feature=youtu.be
https://www.hablandodehomeopatia.com/un-homeopata-en-el-museo-del-prado/
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Hekla lava може да бъде част от комплексната терапия на остеопороза и остеопения (намалена 
костна плътност). Подходяща е  комбинацията с ШС №2 Calcium phosphoricum D6, тъй като две-
те лекарства съдействат за укрепване на костите и за подобряване на костната плътност.

Състав: 

		Богат и разнообразен минерален 
състав: железен оксид, силиций, 
алуминий, манган, титан, бисмут, 
фосфор, флуор, сяра и др.

Тинктура майка (ТМ) 

		Сивкаво-черен прах с миризма на дим, практи-
чески неразтворим във вода, от фина пепел и 
изстинала лава от вулкана Хекла - най-актив-
ният вулкан в Исландия.

вулканична пепел

D 10

Hekla lava

КОСТНИ И ПЕРИОСТАЛНИ 
ДЕФОРМАЦИИ

 

ЕКЗОСТОЗИ И ЛИЦЕВО-
ЧЕЛЮСТНИ ПАТОЛОГИИ

 

МУСКУЛНО-СТАВНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

ОСТРИ 
състояния 

Hekla lava D10 по 1 доза 2 пъти на ден  за 4-6 седмици или до настъпване на 
подобрение

ХРОНИЧНИ 
състояния

Hekla lava D30 по 1 доза 1 път на ден за 3 месеца. При нужда курсът може да 
се повтори след интервал от 1 месец или да се продължи за още 2 месеца

КОСТНО-СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

�		Екзостози; кисти

�		Остеомалация, улцерация на лицево-челюстни кости

�		Периостит, остеит; eпифизити на растежа

�		Резорбция на кост и гнойно-възпалителна реакция   

�		Мускулно-ставни – миалгии, артралгии, артрози, 
периартрити; hallux valgus

�		Мастоидити – секвестрация; некроза

СТОМАТОЛОГИЧНИ проблеми

	�  Хейлит

	� Генерализиран пародонтит

	� Гингивит

	� Зъбна фистула, зъбен абсцес

	� Полипи, разразствания по венеца

	�  Лицева невралгия от кариозни зъби и след 
екстракция

ДОКАЗАНО СРЕДСТВО при:

Лекарствено средство с афинитет към лицево-челюстни кости, често използвано при 
абсцеси и екзостози. 

	Абсцеси с характерен изглед – като внуши-
телен оток, извънредно твърд на пипане. 

 При екзостози във всички области на 
тялото може да се прилага Hekla Lava.

alpenpharma-bulgaria.bg тел. 02 861 40 00
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ASA FOETIDA - НАДЕЖДЕН СЪЮЗНИК ПРИ РЕФЛУКС
Д-р Хосе Игнасио Торес, Испания

От масата до аптеката

Ferula assafoetida или само assafoetida, позна-
та още под наименованията хинг, асант, храна на 
боговете, гигантски копър, зловонна смола, дявол-
ски тор, е вид от семейство Apiaceae  (Сеннико- 
цветни), чието научно наименование идва от пер-
сийски за думата „asa“ (смола) и от латински за 
„foetida“ (зловонна) заради силната му миризма 
на сяра.

Подправката асафетида, представлява изсушена 
смола от корените на огромно тревисто растение 
от семейство Apiaceae. Използва се в близкоиз-
точната и индийската кухня като подобрител на 
вкуса на подправката къри или яхнии (особено на 
яхния от сух фасул), както и в кисели краставички 
и лютеница.

Мирише на сяра, но след нагряване този аромат 
изчезва и има вкус на праз, лук и чесън.

Популярна е под наименованието „дяволска  
трева“ и се използва в традиционната китайска 
медицина и аюрведическата медицина.

Медикамент против рефлукс

Ferula assafoetida е голямо растение, което дости-
га височина над два метра. Произхожда от Азия. 
Тинктурата майка се приготвя от гумата на изсу-
шена смола,  която се получава чрез прорез в 
корена.

Съдържа есенция, богата на дисулфиди (отговор-
ни за лошата миризма), смола, съставена от есте-
ри на ароматни киселини и терпенови алкохоли, 
гума и кумарини (особено умелиферон),  които са 
причина за  спазматични явления. Те имат бакте-
риостатично действие.

Това е медикамент, който има собствено звуче-
не (глу-глу), свързано с основните му приложения: 
при рефлукс, при увеличаване на газовете в хра-
носмилателния тракт и при тревожност със спаз-
ми на гладката мускулатура.

Като медикамент за обратна перисталтика, той  е 
от голяма полза в детската възраст при лечение 
на рефлукса. Става дума за гастроезофагеален 
рефлукс, който може вторично да причини както 
бронхоспазъм, така и астма, която трудно се кон-
тролира с лечение, а така също и за везикоурете-
рален рефлукс при бебета със склонност към ре-
цидивиращи инфекции на пикочните пътища, при 
които е необходимо провеждане на аналитични, 
образни (ултразвукови) и цистоскопски изследва-
ния за поставяне на диагноза.

Хомеопатичният медикамент Asa foetida е мно-
го полезен при пациенти с гастроезофагеален и 
везикоуретерален рефлукс, при храносмилателни 
проблеми с обилни газове и при психосоматични 
разстройства със световъртеж и припадъци.
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Приложение при 
храносмилателни проблеми

Освен при рефлукс, Asa foetida, поради свои-
те спазматични симптоми, може да бъде полезна 
при езофагеални спазми - както при шумно пре-
глъщане и  постоянна нужда от преглъщане, така 
и при гастроезофагеални дискинезии с усещане 
за повдигане на топка, аерофагия и затруднено и 
шумно оригване.

В случай на аерофагия, пациентът съобщава за 
постоянно оригване и зловонни газове. При пре-
гледа можем да наблюдаваме стомах, пълен с га-
зове и значително раздуване на корема. Много 
често този излишък на газове може да обуслови 
появата на хълцане, което е още едно от пока-
занията за този медикамент. Променената перис-
талтика при възрастни води до наличие на хиатус 
херния и гастроезофагеален рефлукс. Диарията 
е водниста, зловонна и дразнеща. Наличието на 
толкова много храносмилателни симптоми може 
да ни накара да мислим за наличието на функ-
ционална храносмилателна патология като синд-
ром на раздразненото черво.

Други възможни приложения 
на Asa foetida

Grandgeorge описва мастит след раждането 
на  бебета, които имат проблеми с рефлукса. В  
Материя медика са отбелязани  и други възможни 
приложения на медикамента като лечение на 

Завръщането в училище е едно радостно, но 
същевременно и стресиращо събитие. Както 
родителите, така и децата могат да се чувст-
ват напрегнати, нервни и да изпитват тре-
вога. Хомеопатията е безопасна алтерна-
тива, която ни помага да се справим с тези 
проблеми и да облекчим подобни симптоми.  
 
Хомеопатичните медикаменти са естествен и на-
дежден начин да преодолеем първоначалния 
стрес при завръщане в училище. Ето някои от тях:

кожни язви с контактна хиперестезия, орбитал-
на невралгия със силна болка, която се влошава 
през нощта и при допир, както и периостит.

Усещане за топка, като симптом 
на тревожност

Медикаментът е много полезен също при лечение 
на пациенти с тревожни проблеми със соматиза-
ция. Тя има различни проявления: спазъм с усеща-
не за топка, която върви нагоре по хранопровода 
и принуждава пациента  постоянно да преглъща, 
за да се подобри;  усещане за спазъм в гърдите, 
който пречи на дишането, особено след хранене, 
както и склонност към прилошаване. При допир  
изпитват хиперестезия и болка, както и парес-
тезии и челно главоболие. Пациентът се подобря-
ва на открито и се влошава през нощта.

Припаднал, но със здраво сърце

Този медикамент, който се  употребява с успех 
при деца и възрастни, обикновено е особено 
ефективен при свръхчувствителни към най-дреб-
ните възприятия хора  и поради тази причина се 
асоциира с други ефективни медикаменти като 
Ignatia amara, Moschus или Nux moschata при 
пациенти с тревожност, които обикновено припа-
дат без да имат органична причина за това.
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• Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint-Jean Y. Farmacologнa y mater ia mйdica homeopбtica. CEDH. 2010
• Dнez Llambr ich X. Medicamentos homeopбticos de acciуn puntual. Pequeсos remedios homeopбticos. 
Masson.1996
• Grandgeorge D. El remedio homeopбtico. Lo que la dolencia nos dice. Kairуs. 1992
• Vannier L. Mater ia mйdica homeopбtica. Porrъa. 2000

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/asa-foetida-un-aliado-cuando-hay-reflujo/

ЗАВРЪЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ И ХОМЕОПАТИЯ 
Д-р Иван Несторов, България

https://www.hablandodehomeopatia.com/asa-foetida-un-aliado-cuando-hay-reflujo/
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 • Aconitum napellus е често използван хо- 
меопатичeн медикамент, който се прилага при 
различни остри състояния с ключова дума „вне-
запно начало“. Той намалява симптомите, причи-
нени от панически атаки, породени от мислите за 
предстоящото завръщане в училище (сърцебиене, 
изпотяване, тремор...). 

 • Argentum nitricum. Показан е при пациен-
ти с психоемоционални проблеми. Използва се 
най-вече при безпокойство и нервност на фона 
на припряност, често съчетани с моторни диарии.

 • Arsenicum album. Медикамент с минерален 
произход, използван в хомеопатията, предимно 
за сърдечно-съдови заболявания, заболявания на 
централна нервна система и дихателната систе-
ма. Показан при  ученици и студенти  за преодо-
ляване на психоемоционални проблеми, причине-
ни от нервна астения, в резултат от липса на сън 
и/или склонност към обсесивно поведение.

 • Calcarea carbonica. Подходящ за деца 
които се притесняват от среща с неизвестното, 
страх от нови преживявания. Тяхната реакция е 
да ги избягват, за да се защитят от тях.

 • Calcarea phosphorica. Често използван 
медикамент в детската възраст - стимулиращ рас-
тежа и развитието. Надежден медикамент при 
проблеми с концентрацията и психическото изто-
щение.

 • Gelsemium е хомеопатичен медикамент, 
доказано действащ върху генната експре-
сия на нервните клетки. Показан главно при  
пациенти, страдащи от изразена тревожност в  
очакване на събитие, често съчетана с  
тремор и обнубилация.

 • Nux vomica е хомеопатичен медика-
мент използван за облекчаване на състоя-
ния на тревожност и раздразнителност, при-
чинени от прекомерна работа. Пациентите 
често се събуждат посред нощ с безпокойство и  
„активен“ ум. Това са предимно млади хора,  
отговорни и силно амбициозни, гонещи успеха 
„на всяка цена“. 

  • Pulsatilla. Подходящ е за лечение на синдро-
ма на тревожност при раздяла, каквато  настъп-
ва при тръгване на училище. Често това са его- 
центрични деца, привързани към своя „домашен 
свят и уют“. 

Хомеопатията значително може да облекчи про-
блемите, които немалко деца имат, когато трябва 
да тръгнат или отново да се върнат в училище. 
Всеизвестно е, че хомеопатичните медикаменти 
са без нежелани странични реакции, но за про-
следяване на състоянието на пациента, както и 
оценка на лечението,  назначението и контро-
ла им  винаги трябва да се извършва от лекар  
хомеопат.


