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ство, включително и децата, помагахме в работата на полето. Спомням си, 
че малките, между игри и смях, трябваше да донасяме и отнасяме инстру-
ментите на по-големите и  да вършим  онези дребни неща, които бяха по 
силите ни. Чувството, че живеем като семейство, като общност и като съюз, 
беше толкова красиво.

Лятото беше сезонът на дългите дни и тежката работа, но също и на 
храненето под сянката на дърветата, дрямките в най-горещата част на деня 
и дните на плажа. През лятото изглеждаше, че всичко придобива по-големи 
размери, че всичко е възможно или поне така ми се струваше. И така 
отминаваха дните до жътвата. Отново упорит труд, отново семейството 
заедно, отново радостта от споделянето.

Разбира се, че го идеализирам малко, но работата е там, че детето, което 
бях тогава, го изживя така, както сега ви го разказвам. Обичах да се 
чувствам жив сред това племе, което работеше, смееше се, хранеше се и, 
разбира се, също спореше и вършеш всичко рамо до рамо. Бащи, майки, 
деца, чичовци, баби и дядовци, братовчеди, братя - семейство, със своите 
светлини и сенки, които живееха заедно.

Така през есента идваше и зимата - времето за почивка.

Зима: време за почивка и спомени

През зимата природата навлиза в летаргия, за да се възстанови от ра-
ботата и произведеното по време на циклите на растеж и прибиране на 
реколтата, които включват лятото и есента.  По този начин се подготвя за 
новия цикъл на растеж и активност, който знае, че неминуемо ще дойде.

Целият живот, който е израснал - листа, цветя и плодове (тези, които 
животните още не са изяли), отново подхранва земята и я подготвя да 
„забременее“ и да роди през пролетта нов живот, който скоро ще „почу-
ка на вратата”.

Терапевтично досие

Това урбанизирано общество, в кое-
то вече живее по-голямата част от 
населението на света, все повече 
проживява извън циклите на живота. 
Майка ми, която е родена и живяла 
на село, докато се омъжи, ми разказ-
ваше как животът се променя и се 
адаптира към смяната на сезоните. 
Всъщност аз самият го преживявах, 
когато през лятото цялото семей-
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Продукт, който много харесвам, особено през зимата, 
е т.н. мисо. Това е ферментирала соева паста, обик-
новено приготвена от зърнени култури като ориз или 
ечемик, широко консумирана в Япония и други части на 
Азия. Мисото е силно алкализираща храна и подпома-
га храносмилането и регулирането на целия метаболи-
зъм. Бульон или супа от мисо е идеален начин да 
започнете всяко хранене или да хапнете нещо горещо 
и възстановяващо по всяко време на деня. Има солен 
и интензивен вкус, който върви добре с всичко. Обо-
жавам го.

Движение и физическа 
активност през зимата

Студът и тъмнината на зимата ни приканват да се от-
теглим и да си почиваме повече, но това не означава, 
че тялото ни не продължава да се нуждае от актив-
ност. Така че може би е време да преместим част от 
нашата физическа активност на закрито, в покрити 
пространства.

Фитнес залите могат да бъдат, в това студено време 
на годината и с толкова малко часове дневна светли-
на, идеално място за физически упражнения с тежести 
и различни тренировъчни схеми. Както д-р Алберто 
Сакристан препоръчва в публикацията си „10 причи-
ни да спортувате и 10 упражнения, които можете да 
правите у дома“, упражненията у дома могат да бъдат 
желана и проста алтернатива за много хора.

Склонни сме да мислим, че най-подходящото и здра-
вословно упражнение са кардио- тренировките: ходе-
не, бягане, каране на колело…  А истината е, както 
посочва д-р Сакристан в цитираната публикация, че 
„силовите тренировки в момента се препоръчват от 
основните световни организации, отговорни за здра-
вето и за подобряване на физическото състояние на 
човека“.

Хората, които поддържат мускулите си силни и елас-
тични, се радват на по-добро здраве, склонни са да 
живеят по-дълго и да имат по-добро качество на жи-
вот. Така че зимата може да бъде времето, когато 
ходим по-малко, но увеличаваме силовите тренировки 
и мускулната издръжливост. И това е особено важно 
за възрастните хора.

Други дейности, характерни за източната култура, 
като йога или тай чи чуан, могат да бъдат мно-
го подходящи за хора, които искат да добавят към 
физическите упражнения един поглед към вътрешното 
си Аз, да работят за отваряне на своето Съзнание и 
свързване с Живота.
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За нас, които сме част от Майката Земя, зимата 
може да бъде времето да проникнем дълбоко в себе 
си, да се свържем с топлината на нашия дух, в търсе-
не на почивка, тишина и размисъл. 

Те ще ни изведат по-силни от всякога от това време 
на студ и тъмнина, на самонаблюдение и спокой-
ствие.

Това е времето да се съберем, обгърнати от топли-
ната на домовете ни, от топлината на семейството и 
приятелите, от хубавото четиво, от топлината на на-
шето уединение. Лятната експанзия и после тежката 
работа по събиране на есенната реколта отстъпват 
място на  самовглъбяването през зимата. Време е за 
равносметка и размисъл.

Освен това през зимата идеалното би било да си 
лягаме рано вечер и да ставаме късно сутрин, изчак-
вайки изгрева на слънцето.

Хранене през зимата

При пълни килери зимната диета трябва да е по-ка-
лорична и обилна. Време е да увеличим количество-
то на пълнозърнестите храни, бобовите растения, яд-
ките и семената, варените зеленчуци и, по желание, 
на мазните храни и животинските протеини. Винаги 
препоръчвам последните да бъдат консумирани в 
много умерени количества. Сред тях най-интересни 
са яйцата и рибата. И винаги трябва да помним, че 
комбинацията от бобови растения с пълнозърнести 
храни като ориз, просо или елда, ни осигурява висо-
кокачествен протеин.

Да премина през този свят, като причинявам възмож-
но най-малко вреда на всички съзнателни същества на 
тази планета, е основна цел в живота ми. Да бъдем 
мили означава да бъдем „достойни за обич“. Това  е 
отговорността, която ние, човеците носим  към всички 
останали същества, които ни заобикалят и които жи-
веят с нас на тази земя. Ако ще ги използваме за да 
се прехранваме нека бъде с любов, благодарност и 
достойнство.

Салатите и пресните плодове, освен при много кор-
пулентни пациенти, могат да заемат второ място, за-
щото сега е времето на топлите и готвени ястия. 
Зеленчуците, които растат под земята, събрани и за-
щитени от суровата зима като моркови, лук, ряпа или 
картофи, са особено подходящи за зимата. Чесънът и 
коренът от джинджифил са две други много интересни 
зимни храни. Друга, силно препоръчителна храна през 
зимата, също от дълбините, но този път на морето, са 
водораслите.
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Зимата е сезонът на настинките, 
грипа и заболяванията на горните 
дихателни пътища

Това не означава, че не можем и не страдаме от тези 
процеси през останалата част от годината, но без 
съмнение през зимата сме изложени най-много и сме 
най-чувствителни към тези заболявания.

Както вече обясних в статията си „Как хомеопатията 
може да ни помогне да се подготвим зимата “, „първо-
то нещо, което трябва да имаме предвид е, че по-голя-
мата част от тези видове респираторни заболявания 
са причинени от вируси и, че ако няма контакт с тях, 
няма заболяване. Искам да кажа, че студът не ни раз-
болява, това, което ни разболява, са вирусите. “

Студът само благоприятства заразяването и действие-
то на микробите, така че стоенето на топло, избягва-
нето на настинка и контакт с възможен заразоносител 
са основни мерки през този сезон. За профилактиката 
ще допринесат, както вече споменахме, диета, богата 
на готвени и топли ястия, физическа активност, която 
осигурява тонус и сила на тялото ни и, разбира се, 
грижата винаги да сме добре облечени.

Както ще видим в края на тази статия, хомеопатията и 
нейните медикаменти могат да бъдат от голяма полза, 
когато става въпрос за укрепване на защитата на ор-
ганизма ни срещу всички тези зимни процеси.

Зима и емоции

Според даоистката традиция зимата е сезонът Ин, до-
миниран от студ, влага, тъмнина, почивка и уединение. 
През лятото, което е сухо и горещо, енергията Ян се 
проявява в целия си блясък с цялата си активност, жиз-
нена и експанзивна сила.

Ин е свързан със Земята и формата; Ян с Небето и 
енергията. Ин е свързан с женственността и възпри-
емчивостта; Ян с мъжествеността и експанзивността. 
Всичко, което познаваме, съдържа и двете енергии, 
като едната допълва другата.

Пак според източната традиция, елементът, който до-
минира през зимата, е водата, която е най-силният Ин 
елемент от всички. Водата също е елементът, свързан 
с нашия емоционален свят. Водата доминира над емо-
циите, въздухът над мисълта, земята управлява физи-
ческото тяло, а огънят е свързан с нашия дух. По този 
начин зимата може да бъде сезона, в който се чувст-
ваме по-впечатлителни и свързани с емоциите.

Животът се управлява от две основни чувства - любов 
и страх. Макар че в действителност страхът не е нищо 
повече от отсъствието на любов.Там, където властва 
любовта, няма място за страх, така както там, където 
има светлина, тъмнината изчезва.

Зимата е времето за търсене на топлина - топлината 
на огъня и топлината на сърцето. Спокойни моменти 
за размисъл и усещане, за да разберем, че всички 
сме свързани, че това, което причиняваме на други-
те, го причиняваме и на нас самите, че единственото 
нещо, което може да ни спаси, е добротата, неж-
ността и състраданието, а всички те са качества на 
енергията Ин.

10 хомеопатични медикамента 
за зимата

Хомеопатията е терапевтичен метод, която разглежда 
човешкото същество във всички аспекти на неговата 
същност. Затова разполагаме с медикаменти, които са 
специално адаптирани към условията и неразположе-
нията, характерни за зимата и характерни за повечето 
хора. Други медикаменти ще бъдат полезни за онези 
хора, при които зимата и нейните по-сурови условия 
могат да влошат болестните им състояния, тоест за 
всички  хора, които са по-чувствителни към зимния се-
зон.

Както можете да си представите, съществуват много 
повече от десет хомеопатични медикамента, които са 
адаптирани към зимата и нейните условия, но посоче-
ните десет медикамента,  са най-често присъстващите 
в „зимните“ ми рецепти на лекар хомеопат.

1. NATRUM SULFURICUM
Най-характерното за пациентите, чувствителни към 
този медикамент, е тяхната изключителна чувствител-
ност към студ и влага, особено на ниво двигателен 
апарат и дихателна система. Обикновено това са 
унили хора с тенденция към наднормено тегло. Могат 
също да се оплакват от подуване на корема по време 
на хранене и често имат множество брадавици по ко-
жата. Те винаги ще чувстват подобрение на всичките 
си заболявания в условията на сух и горещ климат.

2. ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
Echinacea е един от хомеопатичните медикаменти, 
които използвам най-често за укрепване на защитните 
сили срещу всякакви инфекциозни процеси през зима-
та, както при деца, така и при възрастни и стари хора.

3. OSCILLOCOCCINUM
Според моя опит, тандемът ехинацея плюс осци-
лококцинум е от особен интерес за укрепване на 
имунния отговор срещу всички зимни инфекциозни 
процеси. Проучването EPOXILO, проведено от Кан-
табрийската асоциация за изследване на дихателна-
та система (ACINAR), потвърждава полезността на 
Oscillococcinum за намаляване на честотата и про-
дължителността на инфекциите на горните дихателни-
те пътища при пациенти с ХОББ  след експозиция на 
грип.
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4. ACONITUM NAPELLUS
Aconitum е чудесен медикамент при температура, 
инфекциозни процеси и други състояния, като неврал-
гия, които се появяват бурно и внезапно след вне-
запно излагане на студ. Клиничната картина, която 
Aconitum покрива, винаги се проявява с много ин-
тензивни симптоми и пациентът обикновено е възбу-
ден, дори в състояние на дистрес.

5. KALIUM IODATUM
Заедно с Allium cepa, това е един от най-широко из-
ползваните хомеопатични медикаменти за лечение на 
обикновена настинка. Обичайно пациентът съобщава, 
че настинката е започнала със запушване на носа с 
усещане за констрикция в основата му, което бързо 
е последвано от водниста и дразнеща секреция, коя-
то впоследствие може да стана гъста и зеленикава. 
Кихане и зачервяване на очите, придружено от сълзе-
не, обикновено допълват картината. Често всичко за-
вършва със синузит с болка във фронталните синуси.

6. ANTIMONIUM TARTARICUM
Този медикамент, наред с Ipeca и Carbo vegetabilis, 
е един от най-широко използваните хомеопатични ме-
дикаменти за бронхит и астма. Също така е много 
полезен при всички зимни екзацербации на пациенти 
с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). 
Храчките са обилни, плътни и се изхвърлят трудно. Кли 
нична картина дори може да се допълва от респира-
торен дистрес с ниска оксигенация, което може да на-
мери изражение в цианотичен тон на устните и около 
очите. И тъй като го споменахме, да кажа, че Carbo 
vegetabilis, според моя опит, е основен медикамент 
при бронхиолит при бебета.

7. KALIUM BICHROMICUM
Kalium bichromicum, Mercurius solubilis и Hepar 
sulphur са три от медикаментите, които без съмне-
ние използвам най-често във всички тези ситуации с 
гнойна, зеленикава секреция, като катари, бронхити, 
настинки, отити или синузит и др. заболявания.

8. GELSEMIUM
Грипните състояния са нещо типично за зимата.  Всяка 
година се уверявам в безценната помощ, която хоме-
опатията оказва на моите пациенти всеки път, когато 
трябва да преминат през някое от тях. Gelsemium 
помага на тези пациенти, които имат треска с общо 
неразположение, конгестия и главоболие, болки в мус-
кулите и ставите и общо чувство на отпадналост. Въз-
можно е да имат хрема и болки в гърлото.

Да споменем още Belladonna, Eupatorium, Arnica  
или Sulfur, които са само някои от медикаментите, 

които можем да използваме при грипни картини, спо-
ред сиптомите на пациента. 

9. RHUS TOXICODENDRON
Въпреки че има и други възможни показания, Rhus tox 
е един от хомеопатичните медикаменти, които класи-
чески се използват при пациенти с мускулно-скелетна 
болка, която се подобрява при топлина и продължи-
телно, леко движение и се влошава от студ, влага и 
продължителна почивка. Пациентът съобщава, че су-
трин когато става от леглото изпитва голяма скова-
ност и че малко по малко, с първите движения,  се 
отпуска, болката намалява и подвижността се връща. 
Горещ душ също му действа добре и му помага много.

10. NUX VOMICA
За да завърша с този кратък списък, позволете ми да 
включа Nux vomica сред големите медикаменти за 
зимата, който може да има  връзка и с ексцесиите 
около коледните празници, там където Коледа съвпа-
да със зимата, разбира се. Този хомеопатичен меди-
камент е от голяма полза за черния дроб и в частност 
за храносмилателната система.

Като цяло той помага за справяне с проблемите, 
свързване с преминаване на границата при хранене и 
пиене, особено на алкохолни напитки.

Зимата е най-студеният и най-мрачният от сезоните. 
Цялата природа, включително и ние самите, се упра-
влява от принципа Ин, който олицетворява енергията, 
свързвана със студа, влажността, почивката и уедине-
нието. Време е да стоплим тялото си с топли дрехи и 
възстановяваща храна, а сърцето си - с топлината на 
дома и любимите хора.

Зимата е и времето за размисъл върху всичко изжи-
вяно и сътворено през изминалите месеци и за по-
чивка, за да се възстановим и да сме в състояние да 
посрещнем новия етап на интензивна дейност, който 
пролетта ще донесе със себе си. Време е да натру-
паме мъдрост от преживяното и да се презаредим с 
енергия, за да продължим напред.

Приятелски поздрави и щастлива зима!

Източник:

https://www.hablandodehomeopatia.com/invierno-
y-homeopatia-10-medicamentos-homeopaticos-que-
pueden-ayudarnos-durante-el-invierno/

https://www.hablandodehomeopatia.com/invierno-y-homeopatia-10-medicamentos-homeopaticos-que-pueden-a
https://www.hablandodehomeopatia.com/invierno-y-homeopatia-10-medicamentos-homeopaticos-que-pueden-a
https://www.hablandodehomeopatia.com/invierno-y-homeopatia-10-medicamentos-homeopaticos-que-pueden-a
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Thuja D 30  10 дни, считано от деня на ваксиниране, по 1 доза един път на ден

  Допринася за адекватен отговор 
на организма към външни 
дразнители и контакта с тях

  Профилактира усложненията от 
инжектиране на чужди протеини 
(ваксини – векторни или иРНК)

Thuja

 болки около мястото на 
инжектирането 

 главоболие

 втрисане

 болки в стави и мускули

 обща отпадналост

С ваксините в организма се внасят чужди протеини или генетична 
информация, които могат да предизвикат редица постваксинални 
реакции:

ВАКСИНИ и ДЕТОКСИКАЦИЯ

тел. 02 861 40 00
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В помощ на практиката

©

Сънят се превърна в проблем на общественото здра-
ве поради прекомерната употреба на психотропни 
медикаменти и патологиите, които възникват вслед-
ствие на липсата на сън. Тъй като близо 50 % от на-
селението във Франция използва хомеопатия  спра-
ведливо е да се зададе въпросът за нейното място 
при нарушения на съня. На практика осигуряването 
на добър нощен сън е проблем за близо 10 милиона 
французи.

Общопрактикуващият лекар предписва 90% от пси-
хотропните лекарства. За да отговори на потребно-
стите на своите пациенти той трябва да владее хоме-
опатичната терапия, известна с липсата на странични 
ефекти.

Увод

Добрият нощен сън е от съществено значение за на-
шето здраве. Знаем, че липсата на сън, независимо 
дали е кратък или дълъг, крие рискове за нашето фи-
зиологично равновесие.

Липсата на сън, още в началото на възникване на 
проблема, води до опасност от наддаване на тегло 
поради промяна в ситостта (1), отслабване на имун-
ната защита, проблеми с паметта и концентрация-
та и преди всичко нарушения на бдителността, които 
представляват  значителен риск при шофиране. За 
по-дълъг период от време здравословните проблеми 
стават по-сериозни и крият рискове от затлъстяване 
(2), диабет тип 2 (3), инсулт (4), сърдечно-съдови за-
болявания (5) и дори рак (6). Смята се, че средната 
продължителност на ефективния сън, която гарантира 
добро възстановяване и физиологичен баланс, е 6 
часа на нощ.

Всеки един на 7 французи 
спи зле

Сред тези 10 милиона французи, които смятат, че 
спят лошо, съществуват обективно такива, които стра-
дат реално от нарушения на здравето вследствие на 
лошия сън, но има и друга част, които изпитват су-
бективното чувство, че спят зле и най-вече изпиват 
тревожност от това, че няма да могат за заспят.

Този факт предизвиква още по-голяма консумация на 
психотропни лекарства за сън, който няма да е пъл-
ноценен, защото е изкуствен, с модифицирана  физи-
ология и не напълно възстановителен.

Към днешна дата от 5% до 7% от възрастното насе-
ление редовно приема психотропни лекарствени сред-
ства, анксиолитици и сънотворни (7). Още по-тревожно 
е, че най-големите потребители на подобни лекарства 
са възрастните хора  и по-специално хората над 80-
те, при които по принцип рискът от падане е по-голям 
(8). Освен риска от нарушаване на концентрацията, 
психотропните лекарствени средства повишават риска 
от пътни инциденти с 60% до 80% (8).

Този проблем на общественото здраве, който обе-
динява здравна проблематика със злоупотреба с ле-
карства, трябва да намери решения с допълнителни 
терапии (релаксация, хипноза, медитация, нутритера-
пия и др.), включително и хомеопатия. Употребата на 
психотропни лекарства трябва да бъде ограничена 
във времето  само до сериозните случаи.

Място на хомеопатията

Хомеопатията заема подобаващо  място сред всич-
ки комплементарни терапии, тъй като резултатите, 
наблюдавани от лекарите, които предписват това ле-
чение, са убедителни.

Като алтернатива на психотропните лекарства, от 
които много често правим опит да се откажем, хомео-
патията може да се предписва на две нива: симптома-
тично или по-глобално.

Знаем, че нарушенията на съня могат да бъдат раз-
лични в зависимост от всеки индивид: временни по 
време на периодични емоционални, хронични при де-
пресивни епизоди или свързани с основни патологии 
като дистиреоидизъм или сърдечно-съдови състояния.

Мястото на хомеопатичния медикамент в симптома-
тичната област на дисомнията е част от ежедневието

КАК ДА ПОДОБРИМ СЪНЯ СИ С ХОМЕОПАТИЯ
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на лекаря, който предписва тази терапия. Без да има-
ме претенция за изчерпателност, ще обсъдим някои от 
възможностите за хомеопатично лечение.

Тревожността, която пациентът изпитва, че няма да 
заспи, е често срещан фактор за нарушения на съня. 
Тя може да бъде свързана със страх, че на следва-
щия ден няма да е в добра форма, особено в случай 
на важни крайни срокове. Подходящ в този случай 
е Gelsemium sempervirens, който традиционно се 
използва при тревожност.  По-нататък ще видим, че 
неговата ефективност намира обяснение в ключовия 
нервротрансмитер GABA.

Буца в гърлото, сълзи в очите, стягане в гърдите, тези 
симптоми на хипермотивност, често свързани с повта-
рящи се раздразнения, могат да бъдат подобрени от 
Ignatia amara.

Преяждането като цяло и особено  вечер при човек, 
който е постоянно недоволен от нещо, може да дове-
де до събуждане през нощта около 3 часа сутринта 
с трудности за заспиване. Този симптом ще реагира 
добре на Nux vomica, чийто токсикологичното опи-
сание съдържа описаните характеристики.

Понякога лечението може да бъде по-глобално и 
свързано с множество функционални или лезионни 
патологии. Да вземем пример с дистиреоидизъм с 
нормална биология. Пациентът има нормални хормо-
нални нива, но проявява симптоми на функционален 
хипертиреоидизъм (тахикардия, обща възбуда, загуба 
на тегло, затруднения в съня).

Можем да смятаме, че индивидуалната  чувствителност 
на пациента към хормоните на щитовидната жлеза е 
особено важна. Iodum във високо разреждане може 
да доведе до подобрение при този пациент. Това ле-
карство може да бъде подсилено от Coffea cruda 
във високо разреждане. Както знаем кафето може да 
има вредно въздействие върху съня в зависимост от 
индивидуалната чувствителност на пациента.

Хомеопатичното лечение, за да бъде ефикасно, трябва 
да отговаря на механизма на  конкретен медикамент, 
което означава да се базира на точен  патофизио-
логичен, клиничен, емоционален и екологичен анализ.

Предимствата на хомеопатията

Ако главната „аптека“ в нашето тяло е в състояние 
да произвежда онова, което ни е необходимо, за да 
оцеляваме в добро здраве, то тя е в състояние също 
да възстанови  баланса, който наричаме здраве, ако 
организмът ни не е напълно изтощен.

Съвременните изследвания (10)(11) разкриват биофизич-
ната същност на хомеопатичния медикамент във високо 
разреждане (по-голямо от 9 CH), а клиничните проуч-
вания потвърждават, че неговото действие превъзхожда 
това на плацебо (12)(13)(14), но още се спори за меха-
низма му на действие, който предстои да бъде открит.

В областта на нарушенията на съня две проучвания 
заслужават нашето внимание: EPI3 и научният труд 
„Gelsemium sempervirens и GABA ергичната сис-
тема“.

Проучването EPI3 LA-SER е най-голямото фармакоепи-
демиологично проучване, провеждано до момента в 
Европа. Засяга 8559 пациенти, 825 общопрактикуващи 
лекари и е обект на повече от 10 научни публикации.

Целта бе да се проучи, в днешно време, мястото на хо-
меопатията в общата медицина във Франция и нейното 
значение за общественото здраве, и да се установи 
ефективността на хомеопатичните лечения в сравнение 
с конвенционалните лечения.

Определени са три групи здравословни състояния, 
които представляват опасност за общественото здра-
ве: тревожни разстройства и депресия, инфекции на 
горните дихателни пътища и мускулно-скелетна болка.

Изследванията са извършени от реномиран научен 
екип, ръководен от професор Люсиен Бенхайм  (Lucien 
Benhaïm), бивш генерален директор на Национална-
та агенция по обществено здраве, и научен комитет, 
председателстван от професор  Бернар Бего (Bernard 
Bégaud), който включва много експерти.

Изследването в направление „тревожни разстрой-
ства“ (16) (17)  обхваща 1572 пациенти с еднаква те-
жест на патологията и  показва, че при равностойни 
терапевтични резултати пациентите, които се лекуват 
с хомеопатия, приемат 50% по-малко психотропни ле-
карства. Други експерименти показват интересни ре-
зултати при използване  на хомеопатия при наруше-
нията на съня (18).

Научен труд, публикуван през 2011 г. (19), показва, че 
Gelsemium sempervirens в разреждане 5CH и 9CH 
стимулира биосинтезата на алопрегнанолон, който от 
своя страна потенцира алостеричната модулация на 
инхибирането на GABA ергичната система. От тази 
система зависят нашите възможности за справяне с 
болката и стреса.

Заключение

Хомеопатията, като част от интегративната медици-
на и като медицина, която разглежда пациента в не-
говата глобалност и околната му среда, е полезен 
и ефективен отговор, който трябва да бъде проучен, 
за да бъде интегриран в терапевтичните решения на 
здравните грижи.

Нарушения на съня в общата 
медицина

Общопрактикуващите лекари предписват 90% от пси-
хотропните лекарства за нарушения на съня. Дори  
потреблението да спадне с около 7%, то ще остане 
значително като това се отнася особено за хората 
над 80 години.
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Неотдавна хомеопатичната общност имаше възмож-
ност да се запознае с публикацията¶1 на колектив от 
Сао Паулу, Бразилия за резултатите от проучване 
в бразилска компания от сектора на услугите върху 
ефекта на хомеопатичен медикамент за превенция на 
COVID-19.

Известно е, че COVID-19 в световен мащаб, се пре-
върна в сериозен проблем за общественото здраве 
със значително отражение върху икономическия и со-
циалния живот. Пред хомеопатите възникна предиз-
викателството за намиране на лекарство genus 
epidemicus (GE), което може да помогне в превенцията 
и лечението на това заболяване.

Целта на проучването е да се сравни честотата на 
COVID-19 между служители, които са получили и тези, 
които не са получили хомеопатично лекарство GE за 
профилактика на заболяването.

Бразилският колектив е използвал метода на ретро- 
спективен кохортен анализ. Приложен е медикаментът  
Arsenicum album 30 СН в едноседмична доза. По-
лучените резултати са проследени в продължение на 
три месеца  (от април до юли 2020 г.) от Службата по 
трудова медицина.

Проучването е обхванало 1642 от общо 1703 служи-
тели, които при започването му  са били здрави и без 
COVID-19. Те са разпределени в 3 групи: 53,34% от 
служителите са насочени към дистанционна работа у 
дома и не получават лекарство (Група 1); 24,66%  ос-
тават да работят на място в компанията в Сао Пауло 
и получават лекарство (Група 2); 21,98%   работят във 
филиали  на компанията в други щати и също не са 
подложени на профилактика (Група 3).

• От 405 служители (Група 2), които са работили при-
съствено в град Сао Пауло и са получавали лекар-
ството са се заразили 0,7%.

• От 876 служители, които са работили от дома си 
(Група 1) и които не са получавали лекарство, са се 
заразили 13%.

• От 361 служители (Група 3), които са работили при-
съствено извън град Сао Пауло и които не са получа-
вали лекарство, са се заразили 68%.

Видно е, че честотата на заболяването от  COVID-19 
е значително по-ниска сред служителите, работили на 
място, които са получили лекарството GE, в сравнение 
с онези, които не са получили лекарството (работили 
в други филиали на компанията, или дистанционно ра-
ботещите от домовете си).

Това проучване е извършено в реални условия. То има 
ограничението, че не е планирано като научен експери-
мент и че участниците не са избрани на случаен прин-
цип/на сляпо  за получаване на лечение или плацебо. 
Не е контролирано също до каква степен са спазвани 
общите превантивни мерки извън фирмените помещения.

Въпреки тези ограничения то представлява инте-
рес заради високия ефект на хомеопатичния меди-
камент, липсата на нежелани странични реакции, 
значителния брой на участниците и ниската цена. 

1. Хомеопатия за превенция на COVID-19: Доклад за резултатите от проучване в бразилска ком-
пания от сектора на услугите 
Автори: Пауло Серхио Джордан Даруиче *, Уолтър Суейн Каноас , Катя Апаресида Гонсалвес 
Фигейра *, Джовани Бравин Перес ** 
 *Школа по хомеопатия, Сао Пауло, Бразилия
 **Изследователски център, Дипломна програма по екологична и експериментална патология, Уни-
верситет Паулиста-UNIP, Сао Пауло, Бразилия 
  
Източник: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34666409/

Комплементарните терапии в рамките на интегратив-
ната медицина не се преподават  в медицинските уни-
верситети. Курсът на медицинското обучение е запазен 
единствено за алопатичната медицина като студентите 
дори не получават начална грамотност за комплемен-
тарните терапии. Младите стажанти, които специали-
зират, както в медицинските консултативни кабинети, 
така и в университетските центрове не получават нито 
клинично, нито релационно обучение в психо-социал-
ната област. Те се оказват напълно безсилни пред емо-
ционалното страдание на пациента. Отговорът твърде 
често е лекарство за успокояване на симптома. 

Понастоящем търсенето на неконвенционални терапии 
от страна на пациентите е голямо без общопрактику-
ващите лекари да могат да им осигурят задоволителен 
отговор по отношение на ефикасност и безопасност.

Хомеопатията, в рамките на интегративната медици-
на, може да бъде полезен и ефективен отговор, който 
трябва да бъде проучен и интегриран в терапевтични-
те подходи на медицинските грижи, защото разглежда 
пациента в неговата цялост и околната му среда.
Източник: https://safe-med.fr/2022/06/08/ameliorer-son-sommeil-grace-a-lhomeopathie/

ХОМЕОПАТИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 

Нови изследвания и хомеопатия
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