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Терапевтично досие

Въведение

Подготвяте го един, два, сто, двеста пъти. Съвестно. Но времето 
идва и винаги е едно и също. Беседата, презентацията, докладът...
Не става както бихте искали. А работата Ви го изисква, от време 
на време или често, да сте в разговори с други хора в група. Но 
когато дойде времето, вие се „изнервяте “. Трудно ви е. Така че 
спирате с вашите изяви, избягвате всякакви публични презентации  
и/или делегирате на някой друг (ако можете) или дори търсите друга 
работа (ако можете и вие). И така губите бизнес или лични възмож-
ности, но най-вече губите малко от себе си всеки път. Вашето само-
чувствие, вашата сигурност, вашата увереност...

Заради онзи адски страх  - страхът от публично говорене.

Какво е глософобията, страхът от публично  
говорене?

Глософобията е едно от най -честите разстройства в съвременното 
общество. Твърди се, че до 75% от хората страдат и стават нерв-
ни, когато говорят публично. За да го считаме за фобия, обаче, 
това трябва да бъде наистина интензивен, ирационален и постоянен 
страх. Този страх се случва, когато човекът е пред голям брой хора 
и в ситуации на социален контакт.

Диагностика на страх от публично говорене

Според DSM V на Американската психиатрична асоциация страхът 
от публично говорене (глософобия) е специфична социална фобия в 
рамките на социалните тревожни разстройства.

https://homeopath.bg/
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 • Тремор
 • Замайване, замъглено зрение
 • Стомашно-чревен дискомфорт
 • Мускулна скованост или контрактури
 • Усещане за задушаване
 • Зачервяване на лицето
 • Млъкване
 • Объркване
 • Трудности с концентрацията
 • Отрицателни мисли

2. Поведенчески симптоми:
 • Некоoрдинирани и/или стереотипни движения
 • Смутен говор - много слабо или много силно
 • Заекване
 • Тикове
 • Крие погледа си
 • Желание да избяга

Лечение на глософобия

Основно психотерапия (когнитивно поведенче-
ска, емоционално-рационална, стратегическа, 
EMDR...). Също така различни техники за релак-
сация като йога и т.н.
За съжаление, според мен някои хора приемат 
лекарства, когато възникне стресова ситуация, 
като бета-блокери (пропанолол) или различни 
видове анксиолитици (като диазепам, лоразепам 
или алпразолам).

Роля на хомеопатията при  
лечението на глософобия

Както многократно казваме, хомеопатичните ле-
карства нямат съответни странични ефекти и мо-
гат да бъдат от голяма помощ при това състояние 
- страх от публично говорене. Споменавам някои 
от моята практика:

 • Gelsemium: може би най-широко използва-
ното лекарство. Пациентът е обнибулиран, без-
волев, блокиран. Въпреки че се използва доста 
безразборно за всякакви събития, по-специално 
поради страх от изпити и други подобни, медика-
ментът e показан най-вече за „сценична треска“.
 • Argentum nitricum: импулсивен, неспокоен, 
бързащ и най-вече припрян ... Тези индвиди са 
склонни да имат клаустрофобия, страх от високи 
сгради и т.н. Възможно е да имат стомашно-чрев-
ни симптоми. Също медикамент за сценична трес-
ка. Често допълва Gelsemium.  
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Съгласно този наръчник,  диагностичните крите-
рии са следните: 
- страх или интензивна тревожност в ситуации, 
в които индивидът е изложен на възможно из-
следване от други хора, и когато тези социал-
ни ситуации обикновено се избягват от него;  
- когато социалните ситуации пораждат този 
страх или тревожност; когато страхът е несъраз-
мерно пропорционален на социалната ситуация;  
- когато страхът продължава повече от шест ме-
сеца и не се дължи на друго психично разстрой-
ство, медицинско състояние или наркотик;
Това разстройство може да възникне самостоя-
телно или заедно с други тревожни разстрой-
ства, като - депресивно разстройство, дисморфо- 
фобия, биполярно разстройство или употреба на  
психо-активни вещества.

Причини за глософобия

Причините за тази фобия могат да бъдат свърза-
ни с:
 • минали травми или негативни преживявания;
 • убеждения на самия индивид или неговата сре-
да („ти си провал “, „не си способен“, „те ще ме 
отхвърлят“);
• трудности с езика при неговото произношение 
и др. с повтарящ се страх; индивидът е бил обект 
на подигравка и т.н. 
Моят опит, съвпадащ с констатациите на Кратка-
та стратегическа терапия показва, че при повече 
от „травмите“ от миналото, изпробваните лече-
ния са помагали за поддържането на проблема. 
Например, при индивидите, които многократно 
са избягвали умишлено ситуации на експозиция, 
получавайки първоначално облекчение, впослед-
ствие това е бил най-сигурният начин да се създа-
де истинска и трудно повлияваща се глософобия.

Симптоми на глософобия

Симптомите на страх от публично говорене могат 
да бъдат разделени на сомато-психични и чисто 
поведенчески симптоми.

1. Соматични и психични симптоми:
 • Ускорено дишане
 • Тахикардия
 • Изпотяване
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 • Silicea: за „сценична треска“. Пациентът, под-
ходящ за този медикамент, има фиксиран образ 
за себе си, който трябва да защитава и което го 
прави несигурен. За разлика от Lycopodium, дру-
го добро лекарство в тази диференциално-диаг-
ностична орбита, чийто проблем е по-скоро лип-
сата на увереност, страхът на Silicea е по-скоро 
за имиджа. Ликоподиумът се страхува дали ще 
успее, Силицеята се страхува преди всичко от 
чувството, че я гледат и как ще бъде възприет 
нейният образ иэповедение.
 • Aconitum: индивидът чувства силна и внезап-
на заплаха, като за „внезапна смърт“. Пристъпите 
на тревожност са по-неспецифични, но винаги се 
проявяват остро, брутално и са стенични.

 • Calcarea silicata: несигурен в имиджа си, сил-
но зависим от мнението и мислите на другите за 
тях и обкръжението им. 
 • Baryta carbonica: напълно нерешителeн ин-
дивид, чувства се неспособен, да взема самостоя-
телни решения, липса на креативност и адаптив-
ност при промени.

Как да преодолеем глософобията

Обикновено започвам с Кратка стратегическа 
терапия /психотерапия/ и добавям хомеопатия в 
един момент. Хомеопатичните лекарства могат да 
се използват за специфичната криза или по-често 
във фонов режим (в последния случай обхватът 
на възможните лекарства се увеличава експонен-
циално), за да се предотвратят острите епизоди.

Кратката стратегическа терапия се опитва да 
прекъсне кръга на опита на индивида за кон-
трол, който го кара да загуби този контрол окон-
чателно, както и избягването, рационализацията 
и „релаксацията“, които пациентът задейства.

В този смисъл вярвам, че техниките за релаксация 
могат да бъдат полезни, когато разстройството 
е в начален стадий. Веднъж установено, според 
мен тези техники дори са контрапродуктивни, тъй 
като пациентът вижда, че дори опитвайки се да се 
отпусне, това се влошава.

Ще спомена техниката на Victor Frankl  (1905-1997), 
създател на логотерапията известен психиатър, 
оцелял от концентрационните лагери на Аушвиц 
и Дахау, където загива цялото му семейство. Той 
демонстрира успешно лечение на няколко случая 
на глософобия с техника, която той именува „па-
радоксално намерение“, тоест предписването на 
симптома. Така например, този индивид, който е 
имал прекомерно изпотяване, когато говори пуб-
лично, е помолен да се опита да се поти още 
повече доброволно и съзнателно.

Подобни техники са били предшестващи и са сре-
щани и в древната китайска традиция, а на Запад 
– практикувани от досократовите философи - Сене-
ка, самият Аристотел, Цицерон, Квинтилиан и т.н.

В по съвременен аспект, така наречената школа 
Palo Alto (Watzlawick, Weakland, Fisch), психиатъ-
рът Milton H. Erckson и в момента G. Nardone са 
сред най-еволюиралите и усъвършенствали тези 
техники.  Във всеки случай, винаги е по-добре, 
процесът на психотерапия да бъде провеждан от 
специалист, тъй като успехът на делото не се оп-
ределя само от техниките, но и от други фактори 
като връзката или комуникацията.

И накрая, не забравяйте, че ако това състояние 
се проявява като симптом на по-общо страдание, 
това глобално положение трябва да се оцени и 
лекува, разбира се.

В този контекст и помощта на добър логопед, 
ако е необходимо, винаги ще бъде добре дошла.

Съвети за публично говорене

Бих препоръчал следните няколко  стъпки за пре-
одоляване на страха от публично говорене, ста-
ване на добри оратори и получаване на профе-
сионално удовлетворение: 

 1. Подгответе и организирайте речта, говоре-
те или докладвайте: „Цяла нощ се подготвях за  
утрешната импровизация “ (У. Чърчил). 

 2. Репетирайте отново и отново: трябва да 
практикувате дикция, жест и т.н. Правенето му 
пред огледало може да бъде много полезно.

 3. Ако е възможно, подредете сцената във ваше 
удобство.

 4. Обърнете специално внимание на невербалния език.
 5. Обърнете специално внимание на началото и края.

 6. Говорете с всички („помитайте “с поглед) и 
бъдете внимателни към обществената обратна 
връзка

 7. Използвайте техники за релаксация, само 
ако страхът все още е контролируем.

 8. Психотерапия + хомеопатия , според моя 
опит, много ефективно и бързо помагат, ако 
това състояние се превърне в истинска фобия.
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РЕСПИРАТОРНО 
антивирусно лекарство

	Доказано намалява вирусната репликация на	
широк спектър от	респираторни вируси	-	гри-
пни	вируси	тип	А	и	B,	парагрипни	вируси,	адено-
вируси,	коронавируси,	RS-вируси,	херпес	вируси

	Блокира	проникването	на	вирусите	в	клетката

	Увеличава	продукцията	на	интерферон

	Повлиява	всички основни симптоми на ОРВИ:	
температура,	главоболие,	втрисане,	кашлица,	
мускулни	болки,	отпадналост	и	умора

	ПОНИЖАВА	плазмените	нива	на	
желязото		респективно	намалява	
микробната	репликация	

	ПОВИШАВА	фагоцитарната	активност	
на	макрофагите		чрез	увеличаване	
вътреклетъчните	нива	на	Fe	в	
макрофагите	и	гранулоцитите	

	РЕГУЛИРА	температурната	реакция

„БЪРЗА ПОМОЩ“ 
при всяко възпаление

ШС №3 Ferrum phosphoricum 

Антивирусна 
терапия

Инфлуцид ШС №3

3-4	дни:
Деца	1	-	11	г.	–	1	т.	на	2	часа	до	8	т.	на	ден

3х3	т.	на	ден	
за	1-2	седмици

Деца	от	12	г.	и	възрастни	–	1	т.	на	час	до	12	т.	на	ден

			След	острия	период:	3	х	1-2	т.	на	ден	за	още	1	седмица
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ПРОФИЛАКТИКА С ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ЗАВРЪЩАНЕТО НА 
РЕСПИРАТОРНИТЕ ВИРУСИ

Д-р Хорхе Манреса, Испания

тивност на организма, представляват терапевтич-
на стратегия от първи ред, когато става въпрос за 
предотвратяване в семейна среда на заразяване 
от онези вируси, които най-често засягат населението.
Ще разгледаме как с помощта на хомеопатия-
та можем да предотвратим различните вирусни 
заболявания, които най-често атакуват гърлото, 
носа, ушите и бронхите.

Хомеопатична обща превенция 
на вирусните заболявания

По принцип инфекциите могат да бъдат причи-
нени от бактерии, гъбички (по-рядко) или вируси, 
като последните засягат няколко различни органи 
едновременно: гърло и нос, гърло и уши, нос и 
бронхи и др.
За ефективна обща профилактика е необходимо 
да прибегнем до няколко хомеопатични медика-
мента:
 • Anas Barbarie. Много полезен за профилакти-
ка на вируси като цяло: грип, грипоподобни симп-
томи, гастроентерит, настинки и др.
 • Echinacea angustifolia. Класическото прило-
жение на този медикамент е за стимулиране на 
имунитета като цяло, не само срещу вируси.
• Thymuline. Стимулиране на активността и броя 
на лимфоцитите, клетки, които са отговорни функ-
ционирането на имунитета ни.
 • Influenzinum. За превенция на грип и вторич-
ните ефекти от ваксината срещу него.

Сезонните вируси, които на практика бяха изчез-
нали с налагането на строги хигиенни и бариерни 
мерки заради  SARS-CoV-2, разговорно наричан 
Ковид, отново бележат ръст. С какво хомеопа-
тията може да допринесе за профилактиката на 
толкова често срещаните вирусни заболявания не 
само при децата, но макар в по-малка степен 
и при възрастните, ще  разкажем в настоящата 
статия.
Пандемията, причинена от  вируса SARS-CoV-2,  
беше истинско изпитание за здравните власти в 
различните страни, дори за тези, които теоретич-
но са с по-модерни здравни системи и  предоста-
вят по- добри  здравни услуги.
Високата контагиозност (типична за респиратор-
ните вируси), появата на нови щамове, понякога 
по-агресивни,  понякога по-малко, което обусла-
вя големия брой хоспитализации на възрастните 
хора, породи въртележка от мерки, базирани на 
броя на заболелите и опит за съвместяване на 
епидемичната обстановка с трудовата активност 
на страната.
Съществува общ консенсус сред здравните спе-
циалисти, че въвеждането на задължителна упо-
треба на маски е довело до драстично намаля-
ване на междуличностното заразяване с вируси, 
които се предават чрез дихателните пътища. Чес-
тата хигиена на ръцете и социалното дистанцира-
не допълваха „бариерния” ефект на маските.
Грипните, парагрипните, аденовирусните, цито-
мегаловирусните инфекции, варицелата, обикно-
вената настинка и много други, които ни пора-
зяваха особено през есенно-зимния период, на 
практика изчезнаха от лекарските кабинети.
Премахването на маските на открити простран-
ства,  облекчаването на мерките в увеселителни 
заведения, барове и ресторанти е съпроводено 
със значителен ръст, в сравнение с последните 
две години, на заболяванията, причинени от  го-
респоменатите вируси. Това е особено валидно 
за детското население, тъй като спешните посе-
щения в здравните заведения се удвоиха спрямо 
цифрите преди пандемията.
Хомеопатичните медикаменти, благодарение на 
способността си да стимулират собствената реак-

В помощ на практиката
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Рецидивиращите вирусни инфекции засягат едни 
и същи органи и системи и се проявяват с кли-
ника на повтарящи се: ринофарингит, тонзилит, 
трахеит, отит, бронхит... В подобни случаи, е 
добре да се подходи комплексно и към конвен-
ционалното лечение да се добавят и други тера-
певтични възможности –  можем да се намесим с 
медикаменти като гореспоменатите. 
Във връзка със сезонните или климатични фактори 
и при  чувствителност на пациента било към студ, 
било към влага, те могат да бъдат допълнени с 
други като Dulcamara, Psorinum, Silicea и т.н
При тези пациенти, при които вирусните инфек-
ции постоянно засягат един и същ орган, хомео-
патията ни позволява да стимулираме и локална-
та им защитна способност, както ще разгледаме 
по-долу.

Хомеопатична профилактика на 
вирусни заболявания на горните 
дихателни пътища

Става дума за заболявания, които са особено 
чести в детска възраст и с които педиатърът не 
само трябва да се справи при всеки нов епизод, 
но и да предостави на отчаяните родители тера-
певтична стратегия, която да доведе до намалява-
не или изчезване на рецидивите.
В тези случаи лекарят хомеопат трябва да доба-
ви към възможните медикаменти за общо стиму-
лиране на имунитета и специфични медикаменти, 
насочени  към проблемната зона, тъй като в про-
тивен случай резултатите могат да бъдат непълни.

Ето и няколко примера:

РИНОФАРИНГИТ: Честите настинки с кашлица 
при дадено дете, налагат задълбочена анамне-
за - да се проучи дали то е  чувствително към 
сух или влажен студ, през кои сезони от годината 
настъпват, каква е конституционалната му пред-
разположеност или дали са налице и други про-
менливи фактори, които допълнително улесняват 
терена за инфекции.
Silicea, Natrum muriaticum, Phosphorus, 
Psorinum или Pulsatilla са някои от медикамен-
тите, които могат да се имат предвид.

АДЕНОИДИТ: Възпаление и увеличаване на раз-
мера на аденоидите, което се проявява често със 
симптоми на кашлица, хрема, гнусав глас, поня-
кога оталгия, а при наслоена инфекция и темпе-
ратура. Честите рецидиви могат да насочат и към 
оперативно лечение.
Медикаменти като Thuya или Agraphis nutans 
са ефективни за намаляване на размера и пре-
дотвратяване на острите епизоди на възпаление.

ТОНЗИЛИТ: Класика в медицината. Това възпале-
ние на сливиците има в повечето случаи вирусна 
етиология. Неправилното изписване на антибио-
тици за лечението му нерядко води до поява или 
задълбочаване на рецидивите.
Thuya, Phytolacca, Baryta carbonica, 
Lycopodium или Tuberculinum и др. могат „да 
обърнат“ тези отчайващи рецидиви и да допри-
несат в много случаи за избягване на операция.

ЛАРИНГИТ И ТРАХЕИТ: Срещат се често както 
при възрастни, така и при деца. Засягат лигави-
цата на трахеята и ларинкса, където са разполо-
жени гласните връзки и логично протичат с преси-
пналост и болезнена кашлица. 
Manganum metallicum, Hepar sulfur или 
Phosphorus са специфично ориентирани към 
проблеми на ларинкса и трахеята.

ОТИТ: Често усложнение на простудни заболявания 
при деца.
В зависимост от конкретния случай Aviaire, 
Ferrum phosphoricum, Arsenicum album или 
Kalium muriaticum могат да бъдат много полезни.

СИНУЗИТ: Съществуват хомеопатични медика-
менти със специфично действие  върху максилар-
ните синуси (Mezereum, Kalium bichromicum) 
и други, които действат върху фронталните синуси 
(Kalium iodatum, Cinnabaris). Те, заедно  с 
други медикаменти, ни позволяват да постигнем 
добри резултати както в превенцията, така и в 
лечението на заболяването. 

Хомеопатична профилактика на 
вирусни заболявания на долните 
дихателни пътища: 

бронхиолит, бронхит, пневмония или кистозна фиброза.
Aviaire, Phosphorus, Sulfur iodatum, Arsenicum 
аlbum, Silicea  или Calcarea carbonica и др. 
се предписват за избягване на тенденция към 
реинфекция и рецидиви.

В заключение
Хомеопатичните медикаменти могат да бъдат мно-
го ефективни, когато с тях борави добре обучен 
лекар хомеопат. Те разширяват, а понякога допъл-
ват терапевтичния му арсевал, без да изключват 
друг вид лечение, ако е необходимо. Много от тези 
медикаменти могат да се използват както за про-
филактика, така и за лечение на острите състояния

Те дават на лекаря много повече възможности за 
предотвратяване и лечение на инфекциозните за-
болявания.

QUI   BENE   INTERROGAT,   BENE   DIGNOSCIT
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Хомеопатичните медикаменти са безопасни, ефек-
тивни и съвместими с всяко друго лечение. Те са 
добре поносими, могат да се използват от всеки 
член на семейството и трябва да се вземат пред-
вид в комплексната терапия за предотвратяване-

то и лечението на инфекциозните заболявания.
ХОМЕОПАТИЯТА ДАВА ОЩЕ ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ 
и никога не изключва възможноста за каквото и 
да е друго лечение, когато се налага.
Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/prevencion-el-la-vuelta-de-los-virus-respiratorios/
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AETHUSA CYNAPIUM: КОГАТО КЪРМАЧЕТО НЕ ПОНАСЯ МЛЯКО 
Д-р Хосе Игнасио Торрес, Испания

Aethusa cynapium е медикамент, който можем 
да използваме при детски диарии и непоносимост 
към мляко. Тя се проявява с незабавно повръща-
не след приема на мляко, като повръщаното съ-
държа големи съсиреци с кисел мирис, както и 
с водниста диария със зеленикави изпражнения, 
последвана от силна слабост и сънливост. 
Тази картина на непоносимост към лактоза,  може 
да бъде вторична, например в резултат на чревни 
вирусни инфекции в детска възраст. Тя отшумява 
бързо с употребата на Aethusa cynapium, ме-
дикаментът, който помага много както на бебета-
та, така и на техните родители.
Aethusa е малко, често срещано в градините, 
растение, чиято тинктура майка се получава от 
накисването в алкохол на цялото прясно растение.
Медикаментът, получен от това растение, извест-
но като  малък бучиниш  или фалшив магданоз, 
беше от голяма полза за мен в началото на моя-
та кариера като  хомеопат.
По време на първите лекции по хомеопатия, кои-
то посещавах  във Факултета по медицина във 
Валядолид, се консултирах с моя преподавател, 
д-р Треминьо, относно случая на моя син, тогава 
на  година и половина. Aethusa беше един от  
медикаментите, които бързо разрешиха пробле-
ма му със диарията, причинена от лямблиоза, коя-
то  продължаваше седмици и не се повлияваше от 
правилно предписаното конвенционално лечение.
Детето беше придобило  този труден за лечение 
чревен паразит, докато си играло с други деца в 
малко езерце в курортно селище в Сиера Нор- 
те, край Мадрид. Клиничната картина включваше   
повръщане с мирис на кисело и зеленикава диа-
рия, подобна на жабешки яйца със също толкова 
неприятна миризма, загуба на тегло,  непоноси-
мост към мляко и към почти всякаква друга храна, 
което логично е повод за безпокойство.
В допълнение към непоносимостта към млякото, 
друг симптом, който лекарите хомеопати наблю-
дават преди да предпишат този медикамент е 
страдаща комуникация между майката и детето. 
Често откриваме промени в поведението на бе-
бето, което плаче непрекъснато и поради тази 
причина отчаяната майка непрекъснато му дава

да суче или да пие мляко от шишето. Така тя по- 
степенно започва да мисли, че не се разбира с 
детето си, че не е в състояние да проумее какво се 
случва, когато детето плаче, и има регургитации 
с пресечено мляко, колики, повръщане и диария. 
Тя идва на консултация много загрижена, защото 
недоумява какво е това, което прави погрешно.
Всъщност симптомите се влошават при прием на 
мляко, като причината за това е непоносимост 
или алергия.
Aethusa се предписва също при лятна диария без 
жажда или при ученици и студенти, претоварени 
от учене, които внезапно демонстрират пълен 
отказ от учебния процес.
Други симптоми, които съпътстват клиничната 
картина и ни навеждат към прескрипцията на 
този медикамент са липсата на жажда, въпреки 
диарията, прострация и тревожност.
Моят пръв опит с този медикамент (често прилаган 
в комбинация с Calcarea carbonica, както и аз 
лекувах  малкия ми син) и всичко онова, което 
научих от моите френски, испански и английски 
колеги и преподаватели, ме поведоха по трудния, 
но вълнуващ път на хомеопатичната медицина.
Път, който никога не съм изоставял въпреки че беше 
дълъг и криволичещ, поради нелекото усвояване 
на хомеопатичната медицина и нейната защита 
в тези трудни моменти, в които ни е отредено да 
живеем.
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