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В тази публикация ще се запознаем с един от хомеопатичните ме-
дикаменти - Kalium phosphoricum, който използвам най-често и с 
който имам много добър опит. Желанието ми е да помогна на всички  
хора, притискани и уморени от обстоятелствата и начина на живот,  
наложен в съвременното общество.

Произход на медикамента

Дикалиевият фосфат, солта, от която се приготвя хомеопатичния ме-
дикамент Kalium phosphoricum, е минерал, присъстващ в тъканите 
на нашето тяло. Намира се най-вече в нервната тъкан, в мускулните 
клетки, в кръвните клетки и особено в червените кръвни клетки. Ето 
защо не е изненадващо, че действието му като хомеопатичен меди-
камент се фокусира до голяма степен върху състояния на физическа 
и умствена умора.

За какво се използва Kalium phosphoricum

Kalium phosphoricum е една от 12-те Шуслерови соли, минерални 
вещества, които присъстват в нашите тъкани и органи и са от съ-
ществено значение за поддържане на здравето на нашето тяло.

Сол номер 5, Kalium phosphoricum, е известна още като „сол-
та на нервите“. Както вече споменахме, тази сол е необходима за 
правилното функциониране на нервната система и мускулите и е 
чудесен регулатор на съня и състоянията на силна умора, придруже-
ни с бледост (признак за склонност към анемия при някои пациенти), 
потиснатост и раздразнителност.

Стресът и претоварването често са отключващ фактор за състоя-
нието на психическо, а също така и на физическо и емоционално 
изтощение при тези пациенти. Kalium phosphoricum е и чудесен 
медикамент при състояния на изтощение след боледуване.

В помощ на практиката

КОНВЕНЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ ОРЗ
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Физическа умора, главоболие и 
безсъние.

Физическата умора обикновено е придружена от 
други, също физически, усещания като проблеми 
в акомодацията на зрението, в гласа, усещане за 
буца в гърлото или изтръпване на различни части 
на тялото. Могат да съобщават за чувство на све-
товъртеж, което се влошава следобед.

Психическото изтощение на пациента е такова, 
че всяко усилие може да му причини главоболие. 
Обичайно е човек да съобщава за усещане за 
болка и тежест в тилната област и шията, а също 
и около очите. Главоболието е много често сре-
щан симптом при ученици и студенти.

Безсънието, характерно за тези състояния на 
нервно изтощение, може да бъде придружено от 
кошмари и дори ходене насън. Всъщност някои 
пациенти могат да кажат, че тъй като са толкова 
уморени, се чувстват много по-уязвими и уплаше-
ни в ситуации, които не са ги засягали преди.

Чудесен медикамент за нощни страхове при деца, 
които са уморени и са с малко съпротивление.

Други симптоми на Kalium 
phosphoricum

Има някои други симптоми, които пациентите, 
чувствителни към този медикамент, могат да из-
питват и които придружават чувството на дълбока 
умора:

  •  обложен език с цвят на горчица, лош дъх;
  •  кървящи венци;
  •  диария с прострация;
  •  прекален глад дори непосредствено след нах-
ранване;
  •  усещане за празнота в стомаха;
  •  уринарна инконтиненция, причинена от нерв-
ната умора;
  •  пълна прострация след полов акт;
  •  болезнена мускулна умора, особено в гърба, 
със скованост, която се влошава при почивка и се 
подобрява при бавно и продължително движение;
  •  нервна възбуда на краката, тремор на ръцете 
и краката;
  •  сърбеж по дланите на ръцете и стъпалата.

QUI   BENE   INTERROGAT,   BENE   DIGNOSCIT
©

Директор на изданието: д-р Иван Несторов

Главен редактор: Мария Джамбова

Редакционна колегия: д-р Валя Грудева,
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов,
д-р Кирил Добрев, Мария Джамбова

Отговорност за статиите носят техните автори !
Съветите в бюлетина дават представа и
общи понятия за лечение с методите и

средствата на интегративната медицина.

Издава: ЦОПХ ЕООД
София 1618, ул. „Иван Сусанин“ № 53
тел.: 02 999 51 05
e-mail: info@homeopath.bg

Предпечат и електронно оформление: 
OFF | THE | WALL  Studio

Депресията на интелектуалците

Kalium phosphoricum помага по специален 
начин при всички тези състояния на психическо, 
физическо и емоционално изтощение, свързани 
със ситуации на интелектуално претоварване, в 
широкия смисъл на думата. Това са хора, чи-
ито житейски обстоятелства водят до ситуация 
на насищане на нервната им система с всички 
или някои от признаците и симптомите, които ще 
опишем.

Често се оказва, че този хомеопатичен медика-
мент е много полезен при студенти и професио-
налисти, подложени на големи умствени нато-
варвания. Не са редки обаче и случаите, когато 
обичайни ситуации и проблеми в живота могат да 
накарат всеки човек да страда, което е състоя-
ние, характерно за Kalium phosphoricum.

При консултация пациентите, които могат да имат 
полза  от този хомеопатичен медикамент, Ви каз-
ват, че имат усещане за „празнота в главата“. Те 
изпитват умствена умора, която им пречи да се 
съсредоточат и да дефинират идеите, както са 
свикнали да го правят. Вече не могат да се кон-
центрират нито да помнят както преди.

Това състояние на умствена умора обикновено е 
придружено не само от обезсърчение и тъга, но и 
от известна доза раздразнителност и свръхчувст-
вителност. Сякаш са изтощени, но все още имат 
някаква способност за реакция. Всъщност цяла-
та картина на умора се подобрява със спокой-
на физическа активност, компания, развлечение 
и всичко, което мотивира пациента психически 
или емоционално. Те са изтощени, но все още 
разполагат с енергиен резерв, ако ситуацията го 
изисква.

Ако го сравним с  Kalium carbonicum става дума 
за пациенти, чиито нерви са изострени до степен, 
че буквално ще скочат при най-малкия шум или 
физически контакт, който ги хване неподготвени. 
Също така са свръхчувствителни към болка, коя-
то понасят много зле. Могат да почувстват силно 
сърцебиене с тревожност при най-малката емо-
ция.

Често губят самочувствие, изпитват нерешител-
ност и липса на воля.
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Модалности

Един от аспектите, който най-много ни помага да 
индивидуализираме лечението в хомеопатията, е 
познаването на  ситуациите, които подобряват или 
влошават състоянието на пациента, страдащ от 
заболяването. Има хора, които по време на трес-
ка подобряват общото си състояние като свалят 
дрехи, отвиват се и търсят свежест, а други като 
се обличат и завиват прекалено. Тъгата, която съ-
провожда загубата на любим човек, ще се разсее 
с компания и развлечения за някои хора, докато 
други ще предпочетат самотата и изолацията.

В този смисъл виждаме, че пациентите, чувстви-
телни към Kalium phosphoricum, се влошават 
от всякаква емоция и нервна възбуда, от студен 
въздух, от интелектуална работа и от продължи-
телни усилия.

И обратно: те се подобряват от топлина, умерени 
физически натоварвания, хранене, сън, компания 
и дейности, които харесват и ги стимулират.

Kalium phosphoricum като теренен 
медикамент

Характеристиките на медикамента, които току-що 
описахме показват, че Kalium phosphoricum 
може да бъде полезен за всеки, който преминава 
през период на умствено, емоционално и физиче-
ско изтощение. В дългогодишната си практика съм 
се убедил, че това е един от страхотните спаси-
телни медикаменти за много хора, които са пре-
товарени и изтощени от изискванията и темпото 
на съвременния живот.

Ние лекарите хомеопати знаем , че всеки от нас 
реагира на определени хомеопатични медикамен-
ти, които  действат, като подобряват общия ни 
баланс и   възстановяват, доколкото е възможно, 
здравословното ни състояние. Тези медикаменти 
са познати като теренни.

В хомеопатията  определяме  фоновия хомеопа-
тичен медикамент  на даден пациент като го раз-
глеждаме в неговата глобалност т.е. като  взе-
маме предвид неговата физика, патологичните му 
наклонности, личната му и семейна анамнеза, 
както и неговите умствени, емоционални и пове-
денчески характеристики. Разбира се, оценяваме 
също неговата социална, работна и емоционална 
среда, и всички онези ситуации, които могат да 
бъдат от значение в живота на човека. За вси- 
чко това медицинската консултация изисква вре-
ме, защото без време е много трудно да опозна-
еш човек. А как да помогнем на някой, когото не 
познаваме?

Когато говорихме за Kalium carbonicum, друга 
калиева сол, вече казахме, че „както при всички 
соли, комбинацията от нейните минерали, в случая 
на Kalium carbonicum въглерод и калий, обикнове-
но ги прави вещества със сложни характеристики, 
а понякога противоречиви и парадоксални”. Това 
се отнася и за Kalium phosphoricum, тази сол 
на фосфор и калий.

Докато радикалът Kalium  се свързва с принципа 
за дълг, работа и семейство, като тези пациен-
ти  са по-скоро затворени хора, то радикалът 
Phosphorus се свързва с необходимостта от об-
щуване, поддържане на взаимоотношения, при-
ятелство, състрадание и съпричастност, стремеж 
да се учи и знае, любопитство и пътуване. Освен 
това тези пациенти показват тенденция към без-
покойство и страх.

Затова и пациентите, чувствителни към тази сол, 
са хора, които смятат, че имат задължение да 
култивират както своя интелектуален свят, така 
и личните си взаимоотношения и отдават голямо 
значение на обучението и приятелствата си.

Те имат голям капацитет за работа и в същото 
време голяма способност да общуват и да създа-
ват нови контакти. Работят много добре в екип, 
защото изслушват събеседника си и приемат съ-
вети. Те са открити и съпричастни и имат стра-
хотен потенциал да се развиват в професии, в 
които контактът с хора е основен.

Ценят много приятелството и семейството си, но 
не абстрактно, а в постоянен контакт като разви-
ват взаимоотношенията си. Биха страдали много, 
ако се налага да се дистанцират от близките си.

Обикновено са много добри ученици, защото за 
тях ученето, придобиването на знания и умения 
е задължение, което не само изпълняват с удо-
волствие, но е обичайно да достигат до степен на 
изтощение, което ще отключи много техни забо-
лявания.

По природа са неспокойни и имат голямо жела-
ние да пътуват и да учат. От друга страна обик-
новено са страхливи и лесно се плашат. На лице 
са парадоксите на солите.

Физически са склонни да бъдат с издължено тяло, 
но здрави.

Обикновено се наблюдават клинични картини на 
тревожност, умора с нервност, проблеми с кос-
тите, дихателната и нервната система, анемия, 
главоболие и склонност към кръвоизливи. Често 
описват болката си като пареща.

QUI   BENE   INTERROGAT,   BENE   DIGNOSCIT
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8 ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТА ЗА „МОЗЪЧНА 
МЪГЛА“ И ЛОША ПАМЕТ

Какво трябва да знаем за Kalium 
phosphoricum

Kalium phosphoricum и Nux Vomica, въпреки че 
по същество много се различават, могат да по-
паднат в един и същи капан в желанието си да 
надхвърлят своите граници. Nux Vomica, воден от 
потребността да постигне целите си, независимо 
кой и как ще пострада и на всяка цена, а Kalium 
phosphoricum заради чувството си за дълг и от-
говорност.

Винаги съм казвал, че най-красивото в хо- 
меопатията е, че ви кара да се замислите върху  
човешката природа и да разберете светлините и 
сенките, които всички ние носим в себе си. Наша-
та светлина и нашата тъмнина. И колкото пове-
че разбираме, толкова по-малко съдим, защото

Резюме

По различни причини  някои хора трудно се  кон-
центрират или  имат проблем с паметта.

Тревожност, стрес, непоносимост към храни, гла-
воболие или липса на сън могат да причинят крат-
котрайна забрава, докато някои събития, които 
променят живота като инсулти, наранявания на 
главата и деменция водят до значителна или хро-
нична загуба на памет.

В тази статия се разглеждат 8 ключови хомео-
патични медикамента за проблеми с концентра-
цията, забравяне и загуба на памет. Изброени 
са също други, съпътстващи, здравословни про-
блеми, които насочват към необходимия меди-
камент.

разбирането ни доближава до любовта. Както, 
моят скъп приятел д-р Хосе Игнасио Торес, казва 
в публикацията си „Притежаваме толкова много“ 
„[...] емпатията е черта, която сме наследили от 
нашите деди.“ Нека го имаме предвид.

И ако не искаме да изпадаме в състояния на  
изтощение и да страдаме от физическите послед-
ствия, които те могат причинят, и да ни накарат да  
приемаме Kalium phosphoricum, за да се  
избавим от тях, нека се опитаме да живеем като  
правим нещата повече с любов, отколкото по за-
дължение.
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8 медикамента за загуба на памет

Трябва да подчертаем, че списъкът на посочени-
те по-долу медикаменти далеч не е изчерпате-
лен. Много други медикаменти, извън този списък, 
могат да са по-подходящи за конкретния пациент 
съобразно неговата симптоматика.

Целта на статията е да покаже как симптомите, 
свързани с намалена концентрация и памет вари-
рат между различните пациенти.

 • Ambra Grisea 
Основни симптоми: Срамежлив и лесно сму-
щаващ се пациент. Преждевременно стареене и 
ранна сенилност.

Други симптоми: Пациентите, които се нуждаят 
от Ambra Grisea, са срамежливи, плахи и лесно 
се смущават. Те се изчервяват лесно, страхуват 
се от компанията на непознати хора, тревожат 
се какво мислят хората за тях и искат да бъдат 
оставени сами. Въпреки че лесно забравят  и са 
мечтателни, те също могат да скачат от една тема 
на друга, когато говорят, или да задават въпроси, 
без да чакат отговор. Трудно им е да разберат 
нещо, което е току-що е прочетено и имат про-
блеми с изчисленията – дори с проста математика. 
Понякога седят с часове или дни и плачат от тъга. 
Преждевременното стареене и сенилност често са 
показания за необходимостта от Ambra Grisea.
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Потенциални съпътстващи здравословни 
проблеми: Тревожност. Поведенчески пробле-
ми. Биполярно разстройство. Синдром на хронич-
ната умора. Делюзии. Депресия. Фобии. Проста-
тит. Уретрит. Инфекции на пикочните пътища.

• Helleborus Niger
Основни симптоми: Апатия, невъзприемчивост, 
бавност и празнота на ума. Слаба концентрация.

Други симптоми: Helleborus отговаря на 
симптомите на невъзприемчивост, помрачаване и 
празнота на ума. Често се препоръчва при лоша 
памет вследствие на инсулт. Пациентът трудно се 
концентрира и има трудности с паметта по отно-
шение на нещо току-що прочетено, казано или 
направено. Често нещата не се чуват или виждат 
правилно. Тези пациенти са апатични, трудно се 
концентрират и отговарят бавно.

Потенциални съпътстващи здравословни 
проблеми: Болест на Алцхаймер. Атаксия. Де-
пресия. Енцефалит или менингит. Нараняване на 
главата. Главоболие или мигрена. Левкемия. Зло-
качествени заболявания. Язвен колит.

• Lycopodium Clavatum

Основни симптоми: Постепенна загуба на па-
мет и объркване. Дислексия. Неправилно изпол- 
звани или неправилно поставени думи и срички.

Други симптоми: Lycopodium е подходящ за 
пациенти, които някога може и да са се наслаж-
давали на интелектуални дейности, но поради по-
степенно влошаващата се памет, сега се чувстват 
объркани. Този медикамент също е подходящ за 
деца с дислексия, затруднения в ученето и пове-
денчески проблеми. Децата и възрастните изпис-
ват думи или неправилно поставят думи или срич-
ки, докато говорят. Те са властни и груби вкъщи, 
раздразнителни сутрин при събуждане, но учтиви 
и приятелски настроени с непознати. Физическите 
оплаквания започват от дясната страна на тялото 
и преминават към лявата страна.

Потенциални съпътстващи здравословни 
проблеми: Алергия. Тревожност. Артрит. Астма. 
Поведенчески разстройства. Бронхиолит. Були-
мия. Цереброваскуларни инциденти. Холецистит. 
Синдром на хронична умора. Цироза. Колики. 
Болест на съединителната тъкан. Болест на Крон. 
Цистит. Депресия. Диабет. Екзема. Подагра. Гла-
воболие или мигрена. Хепатит. Херния. Херпес. 
Хипертония. Импотентност. Синдром на раздраз-
нените черва. Камъни в бъбреците. Злокачествени 

Потенциални съпътстващи здравословни 
проблеми: Хронична кашлица. Запек. Кървене 
между менструациите. Деменция или преждевре-
менна сенилност.

• Anacadium Orientale 
Основни симптоми: Внезапна загуба на па-
мет, особено при стрес. Липса на увереност. Не-
любезност или жестокост.

Други симптоми: Пациентите, които се нуж-
даят от Anacatium Orientale, внезапно губят 
паметта си, сякаш нещо блокира мисълта им. Те 
стават колебливи, внезапно забравят имена на 
хора и предмети и дори могат да изпитат усе-
щане, че  полудяват. Този медикамент е полезен 
при тревожни и неуверени студенти преди изпит, 
които внезапно забравят факти, но също така ле-
кува някои форми на сенилна деменция.  Пациен-
тът Anacadium често е объркан по отношение на 
своята идентичност, чувства и поведение. Сякаш 
има „ангел на едното рамо и дявол на другото.“ 
Може да бъде жесток, раздразнителен и кораво-
сърдечен със склонност да ругае, но също така 
се бори с липсата увереност или с чувство на 
безпомощност, безнадеждност и бедност.

Потенциални съпътстващи здравословни 
проблеми: Поведенчески проблеми. Биполярно 
разстройство. Депресия. Екзема. Стомашна болка 
или язва. Главоболие. Комплекс за малоценност. 
Параноя. Обриви от отровен дъб или бръшлян. 
Шизофрения. Мисли за самоубийство.

• Cannabis Indica

Основни симптоми: Усещане, че се носи във 
въздуха или за нереалност. Дезориентация и 
объркване. Забравяне.

Други симптоми: Симптомите, свързани с па-
метта при пациент, който се нуждае от Cannabis 
Indica, са много сходни с тези на човек, който 
пуши марихуана. Нещата изглеждат нереални до 
степен на дезориентация или екстаз. Възможно е 
да се описват извънтелесни преживявания или па-
циентът да твърди, че усеща тялото си или части 
от него да се носят/плават във въздуха. Пациен-
тът забравя, често не е в състояние да завърши 
изречението и се страхува, че ще загуби контрол 
или ще полудее. Чувства се объркан и губи ори-
ентация, дори по добре познати улици. (Въпреки 
че този медикамент се предлага в потенции, кои-
то не съдържат и  следа от канабис, той все още 
е забранен в някои страни, поради незнание от 
страна на властите, единствено заради името и 
произхода си.)
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заболявания. Среден отит. Киста на яйчника. Пеп-
тична язва. Фарингит. Пневмония. Преждевре-
менна еякулация. Пиелонефрит. Синузит. Тинея. 
Тонзилит. Уретрит. Инфекция на пикочните пъти-
ща. Миома на матката. Вагинит. Брадавици.

• Nux Moschata
Основни симптоми: Чувство за еуфория. Вне-
запно объркване. Разсеяност и мечтателност.

Други симптоми: Nux Moschata е показан 
при пациенти, които се чувстват объркани или 
еуфорични – сякаш са опиянени. Те са разсея-
ни, забравят какво са възнамерявали да правят 
и използват грешни думи, особено по време на 
главоболие. Умът им е бавен, чувстват се обър-
кани или не намират изход. Мислите им внезапно 
изчезват по време на говорене, четене или писа-
не.  Възможна е пълна загуба на памет за минали 
събития. Често се наблюдава състояния на сънли-
вост или ясновидство.

Потенциални съпътстващи здравословни 
проблеми: Алергия (включително хранителна 
алергия или непоносимост към храни). Болест на 
Алцхаймер. Колики. Запек. Нарколепсия. Малки 
припадъци. Синдром на  Сьогрен (Sjogren). Син-
коп. Световъртеж.

• Phosphoricum Acidum
Основни симптоми: Забравяне и апатия от 
мъка. Разсъждения за миналото и бъдещето. От-
вращение към говоренето.

Други симптоми: Пациентите, при които е по-
казан Phosphoricum Acidum, изпадат в безраз-
личие или апатия в резултат на скръб или значи-
телно разочарование. Те се отдават на размисли, 
избягват да говорят с хората и се страхуват от 
бъдещето. Обикновено не могат да събират ми-
слите си, отговарят бавно и забравят – особено  
думи. Докато говорят търсят думи. Обикновено  
отслабването на паметта е придружено  от физи-
ческа слабост.

Потенциални съпътстващи здравословни 
проблеми: Алопеция. Синдром на хроничната 
умора. Колит. Депресия. Диабет. диария. Жлез-
иста треска. Главоболие. Мононуклеоза. Сепсис.

• Sulphur
Основни симптоми: Разсеяност и забравяне 
на думи. Грешки при писане или говорене.

Други симптоми: Пациентите, които се нуж-
даят от Sulphur, стават все по-разсеяни и им е 
трудно да се концентрират. Когато говорят или 
пишат имат проблеми с намирането на точните 
думи, като често им се случва да заменят правил-
ните думи с неправилни. Могат също да повтарят 
въпроса, преди да отговорят, за да дадат време 
на мозъка си да навакса.  Имат репутацията на 
хора, които са дразнещи, мързеливи, уморени, 
неподредени или егоисти.

Потенциални съпътстващи здравословни 
проблеми: Възможни са почти всякакви оплак-
вания. Абсцес. Акне. Алкохолизъм. Алергия. Анги-
на. Артрит. Аритмия. Астма. Блефарит. Бронхит. 
Булимия. бурсит. Синдром на хронична умора. 
Цироза. Колики. Колит. Застойна сърдечна недос-
татъчност. Конюнктивит. Запек. Пърхот. Депресия. 
Диабет. Диария. Екзема. Подагра. Хемороиди. 
Главоболие или мигрена. Хепатит. Херния. Горещи 
вълни. Хипертония. Импетиго. Възпалително забо-
ляване на червата. Ирит. Болки в кръста. Зло-
качествени заболявания. Множествена склероза. 
Езофагит. Среден отит. Пептична язва. Фарингит. 
Пневмония. Проктит. Простатит. Псориазис. Рек-
тална фисура, абсцес или фистула. Ревматоиден 
артрит. Ринит. Себорея. Синузит. Тинея. Тонзилит.

Заключение

Докато много прости и краткотрайни проблеми 
като кашлица, главоболие и лошо храносмилане 
се лекуват лесно у дома, проблемите с концен-
трацията и лошата памет обикновено са хронич-
ни и най-добре е лечението им да става под гри-
жите на квалифициран лекар хомеопат.

Преди всичко малко вероятно е необходимите 
медикаменти да бъдат намерени в комплект за 
домашна употреба, а освен това потенциите им 
трябва да се променят по време на лечението.
Ползата от лечението под ръководството на прак-
тикуващ лекар е, че едновременно с подобрява-
нето на паметта и концентрацията ще се подо-
брят и други съпътстващи здравословни състояния.

Докато кратките пропуски в паметта са често 
срещани и обикновено няма за какво да се при-
тесняваме, нарастващото объркване и продължи-
телната загуба на памет предизвикват по-голямо 
безпокойство.

В случай че Ваш близък изпитва тези проблеми, 
много важно е да се консултира с надежден здра-
вен специалист, за да се изключат сериозни раз-
стройства, които биха изисквали друг вид медика-
менти и терапевтичен подход
Източник: 8 Homeopathic Remedies For Brain Fog And Poor Memory | Homeopathy Plus
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РАНДОМИЗИРАНО СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ 
при бебета и малки деца на хомеопатична и конвенционална терапия 

при остри респираторни заболявания

Острите респираторни заболявания (ОРЗ) и диари-
ята са водещи причини за заболеваемост и смърт-
ност при малки деца. Предприето е първо по рода 
си проучване, сравняващо заболеваемостта и фак-
тора цена на два модела на лечение при кърмачета: 
хомеопатично (ХЛ) и конвенционално (КЛ) през пър-
вите две години от живота им. 

  Основно е проследявано здравословното състояние на 
децата, измерено чрез „сумата от болнични дни“ за 2 
години. 

  Вторичните резултати включват сравнение на физи-
ческия растеж и развитие на децата.

 Период на проследяване – 2 години. 
 Пациенти – 108 новородени от двата пола, от които 

99, разпределени в 2 групи според начина на терапия 
(ХЛ = 49; КЛ = 50), са завършили проучването: 

	  1-ва група ХЛ = 49 деца, лекувани само с хомеопатич-
но лечение 

	  2-ра група КЛ = 50 деца, лекувани само с конвенцио-
нално лечение

2. Брой епизоди на заболяване

 Значително по-малко епизоди на заболяване са регистри-
рани в групата с хомеопатия (ХЛ = 94, КЛ = 187)

Център за интегративна и комплементарна медицина, Медицински център Шааре Зедек, Йерусалим, Израел. 
Централен съвет за изследване на хомеопатията, Министерство на AYUSH, Ню Делхи, Индия

3. Прием на антибиотици

 Антибиотиците са били предписани за 141 епизода в 
конвенционалната група, за разлика от 14 епизода в не-
говия аналог. Това са 10 пъти повече антибиотици (АБ) 
при конвенционалната група!

4. Епизоди и продължителност на респираторни за-
болявания

 Епизодите и продължителността на респираторните 
заболявания също са значително по-ниски в хомеопатич-
ната група (ХЛ = 0,38 дни и КЛ = 4,89 дни, р = 0,0001).

Резултати:

1. Продължителност на боледуване

 Децата в хомеопатичната група са имали значително (8 
пъти) по-малко дни на боледуване (ХЛ = 1,17 дни и КЛ = 
9,78 дни, p = 0,003) в сравнение с конвенционалната група. 
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Екип от изследователи от Университета по сел-
скостопански науки, Кеведо, Еквадор и Севе-
роизточния център за биологични науки, Ла 
Пас, Мексико прави проучване на въздействи-
ето на хомеопатични медикаменти върху разви-
тието на доматени растения. Доматът (Solanum 
lycopersicum L.), принадлежи към семейство 
Картофови  (Solanaceae). Смята се за един от 
най-важните зеленчуци в много страни по света 
особено в Китай, Индия, САЩ, Турция , Египет, 
Бразилия, Мексико и т.н.

През последните години площите, предназначени 
за отглеждане на домати, постепенно намаляват 
поради различни фактори: субстратите за култи-
виране, дозировката и честотата на подхранване 
на растенията, техниките за контрол на вреди-
телите и болестите, причинени от фитопатогени. 
Тези проблеми се контролират със синтетични хи-
мически продукти, които не само причиняват се-
риозен дисбаланс в околната среда, но и вредят 
на човешкото здраве поради наличието на оста-
тъци в крайната продукция.

Земеделската хомеопатия или агрохомеопатията  
представлява екологична алтернатива за намаля-
ване или премахване на употребата на агрохи-
микали. Тази практика влияе положително върху  
биологичните процеси на растенията като   
ускорява или подобрява растежа им и естествено  
контролира вредителите и болестите. 

Агрохомеопатията се основава на принципа на 
хомеопатията и нейните продукти се произвеждат  
от вещества от растителен, животински или ми-
нерален произход, подложени на серийно  раз-
реждане (1:9, 1:99, 1:999 и повече), редувано с 
енергично разбъркване или сукусия , чиято цел е 
динамизиране на получения краен продукт. Често 
използвани хомеопатични медикаменти в селско-
то стопанство са Silicea Terra, Carbo Vegetabilis, 
Apis Mellifica и Calcarea Phosphorica.

Целта на проведеното изследване е да се опре-
дели въздействието на четири хомеопатични меди-
камента  за хуманна употреба - Silicea Terra (SiT), 
Natrum muriaticum (NaM), Zincum phosphoricum 
(ZiP) и Phosphoricum acidum (PhA), в две различни 
разреждания   - 7 CH и 13 CH, върху  покълването, 
поникването и етапа на вегетативното развитие на 
доматени растения (Solanum lycopersicum L.)  Кон-
тролната група е третирана с дестилирана вода. 

Растенията са третирани на случаен принцип  с 
три повторения.

Проследени са процентът и скоростта на покъл-
ване и поникване и редица морфометрични про-
менливи: височина на растението, дължина на ко-
рена, мокро и сухо тегло. В допълнение, в етапа 
на вегетативно развитие са включени променли-
вите: диаметър на стъблото, мокро и сухо тегло 
на листата, брой клони, листа и цветни пъпки.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ВЪРХУ 
РАЗВИТИЕТО НА ДОМАТЕНИ РАСТЕНИЯ 

(SOLANUM LYCOPERSICUM L.)

Нови изследвания и хомеопатия
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Capsicum е важна зеленчукова култура за малки 
земеделски стопанства в Азия, Африка и Южна 
Америка. Сред петте най-често култивирани вида 
от рода лют червен пипер, Capsicum annum е 
най-широко разпространения в Индия. Отглежда 
се заради неговите лютиви плодове, които се из-
ползват за приготвяне на пикантни прахове, тур-
шии и др. Индия е най-големият производител на 
люто, което в цифрово измерение означава око-
ло 40% от световното производство.  

Настоящото проучване е направено в търсене на 
алтернатива на химическите торове, които замър-
сяват почвата, подземните и повърхностните води 
и нарушават хармонията в природата.

Целта му е:

• Да оценят възможностите  на хомеопатията при 
отглеждане на Capsicum annum.

• Да се изследва ефективността на Kalium 
Phosphoricum 6X върху растежа на Capsicum annum.

• Да се направят рационални заключения относ-
но използването на Kalium Phosphoricum 6X в 
земеделието.

Хомеопатичният медикамент Kalium Phosphoricum 
6X, е закупен от  Хомеопатична аптека Alva‘s. Се-
мената на Capsicum annum са събрани от земе- 
делска ферма. Семената са групирани на случаен 
принцип. Те са разделени на групи и са засадени 
в саксии (минимум 25 семена в една саксия). От-
чита се броят на покълналите растения във всяка 
група.  Добре покълналите растения са засадени 
повторно на случаен принцип за по-нататъшно 
изследване.

Всяка група съдържа минимум 10 растения. Про-
учването обхваща периода на начален растеж

В зависимост от използваните хомеопатични ме-
дикаменти, и различните им динамизации, в раз-
личните етапи на развитие на растенията се на-
блюдават значителни разлики във всички оценени 
морфометрични променливи.

„По време на етапа на поникване третираните 
с  SiT-7CH и ZiP-7CH  растения увеличават зна-
чително дължината на стъблото, съответно 6,6 ± 
1,11 cm и 5,9 ± 1,41 cm,   докато третираните  
с PhA-7CH показват  най-добри резултати при 
променливите, оценени по време на стадия на 
вегетативно развитие:  дължина на стъблото  - 94 
± 8,31 cm, брой листа - 131 ± 27,71, биомаса от 
прясно стъбло 17,20 ± 2,45 g, биомаса от мокри 
листа - 30 ± 7,72 g, биомаса от сухи листа 2 ± 
0,61 g, прясна коренова биомаса - 10 ± 6,26 g, 
суха коренова биомаса  - 1 ± 0,43 g и брой цвет-
ни пъпки - 6 ± 7,10 .“ 

Авторите заключават, че при контролирани усло-
вия, приложените хомеопатични медикаменти са  

повлияли положително развитието на доматите в 
началния и вегетативния етап.  

Те смятат, че използването на хомеопатия в сел-
ското стопанство има голям потенциал и  пред-
ставлява реална алтернатива за намаляване на 
употребата на химически продукти в селското 
стопанство. 

Продължаването и задълбочаването на изслед-
ванията за въздействието на хомеопатията върху 
селскостопанските култури „с включване на  мо-
лекулярни и химически инструменти, ензимни и 
генни анализи“,  ще позволи да се научи повече 
за „механизмите на действие на тези безвредни и 
екологични лечения, особено приложими в орга-
ничното земеделие“.
Източник: Abasolo-Pacheco, F., B. Bonilla-Montalvбn, C. Bermeo-Toledo, Y. Ferrer-Sбnchez, A. J. Ramнrez-

Castillo, E. Mesa-Zavala, L. Llerena-Ramos y J. M. Mazуn-Suбstegui. 2020. Efecto de medicamentos homeopбticas 

en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.). Terra Latinoamericana Nъmero Especial 38-1: 103-117. DOI: 

https://doi.org/10.28940/terra.v38i1.718

 

върху растежа на Capsicum annuum (люта чушка)
Аршана С.Р*., Индия

Изследване на ефективността на  Kalium Phosphoricum 6X
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жа на растенията Capsicum annum.

Растенията в експерименталната група Б, трети-
рани с Kalium Phosphoricum 6X,  са достигнали 
около 40 cm през първите 90 дни от експеримен-
та, докато тези третирани с питейна вода са с 
височина 33 см.

В периода до 90 ден след покълването, растени-
ята в група Б  достигат размер до 46 см за раз-
лика от контролната група, където растенията са 
с размер до 30.

Kalium Phosphoricum 6X влияе положително върху 
растежа, развитието и здравето на растението 
Capsicum annuum и може да се използва ефек-
тивно в земеделието.

*Archana SR, Alva’s Homoeopathic Medical College, Mijar, Moodbidri, Dakshin Kannada, Karnataka, India

Източник: International Journal of Homoeopathic Sciences 2022; 6(3): 153-157

Резюме
Общото съдържание на холестерол в мембрани-
те на еритроцитите играе критична роля в про-
гресията и нестабилността на атеросклеротични-
те плаки. Известно е, че няколко хомеопатични 
медикамента играят значителна роля в контрола 
на хиперлипидемията. Colchicum autumnale е рас-
тителен медикамент, използван главно при пода-
гра, но също и при хиперлипидемия.

Цели 
Това е проучване за оценка антихолестеролното 
действие на Colchicum autumnale върху еритро-
цитната мембрана в in vitro модел. 

Източник: T N, Ali M, Veluthoor S, et al. Cholesterol lowering activity of homoeopathic preparations of 

Colchicum autumnale – An in vitro study. Indian J Res Homoeopathy [Internet]. 2022 Sep 27; 16(3):Article 3. 

Материали и методи 
Изследването е проведено с хиперлипидемич-
на кръвна проба, която е разделена на осем 
части. Тествани са шест различни потенции на  
Colchicum autumnale с използване на две кон-
троли - една отрицателна и друга положителна. 
Холестеролът е определян с помощта на реагент 
на Liberman Burchard и спектрофотометрия.

Резултати 
В кръвна проба с хиперлипидемия диапазонът на 
намаляване на концентрацията на холестерола е 
от 18,20% до 19,16%. Потенцията 6 C премахва 
18,24% от холестерола, потенцията 12 C премах-
ва 18,50% от холестерола, потенцията 30 C пре-
махва 19,02%  от холестерола, потенцията 200 C 
премахва 19,68% от холестерола, а потенцията 
10 M премахва 19,16%  от холестерола. Мак-
симален ефект е наблюдавн при  потенция 1 M, 
където намалението е 19,68 %.

Заключение 

Това проучване дава основание да се смята, че 
Colchicum autumnale може да бъде полезен за 
управление на хиперхолестеролемия. 

на растенията. След периода на изследване на-
блюденията върху всяка саксия/растение от всич-
ки групи са показани в таблици и резултатът е 
представен след статистически анализ.

Оценката е извършена въз основа на:

  • височина на растенията на всеки 10 дена от 
деня на покълването
  • дни, необходими за цъфтеж на всяка група саксии,
  •  размер, здравословно състояние на растение-
то и добив
   •  защита от вредители или насекоми в случай, 
че растенията бъдат засегнати

Заключение

Получените данни  ясно показват, че Kalium 
Phosphoricum 6X допринася значително за расте-

ПОНИЖАВАЩ ЕФЕКТ ВЪРХУ ХОЛЕСТЕРОЛА НА ХОМЕОПАТИЧНИЯ 
ПРЕПАРАТ COLCHICUM AUTUMNALE. IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ 

Нитя Т., Али М., Велутхор С. и съавт., Индия


