
ЗДРАВЕЙ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛЮ НА ХОМЕОПАТИЯТА!

БУРНИ ВРЕМЕНА, НЕ МИСЛИШ ЛИ?

С ХУБАВИТЕ И ‘ЛОШИТЕ’ МУ СТРАНИ.

В ‘БОЛЕСТТА КАТО ПЪТ’ РЮДИГЕР ДАЛКЕ И ТОРВАЛД 

ДЕТЛЕФСЕН НИ УЧАТ, ЧЕ КАТЕГОРИИТЕ ‘ДОБРО’ И ‘ЛОШО’ НЕ 

СЪЩЕСТВУВАТ В ОБЕКТИВНИЯ СВЯТ, А САМО В НАШЕТО 

СЪЗНАНИЕ.

‘ДОБРО’ ЗА НАС Е ТОВА, КОЕТО НИ ПРАВИ ПО-ЗДРАВИ; ‘ЛОШО’ –
ТОВА, КОЕТО НИ РАЗБОЛЯВА.

ДА, НО ПЪК ‘ТОВА, КОЕТО НЕ НИ УБИВА, НИ ПРАВИ ПО-СИЛНИ.’
СЛЕДОВАТЕЛНО, И ‘ЛОШОТО’ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ‘ДОБРО’.

“ХОМЕОХЕЛП” СЪЩО ИЗЖИВЯВА СВОИТЕ ТРУСОВЕ. ОЩЕ НЕ СА 

НИ ‘УБИЛИ’. ДАЛИ НЕ СА НИ НАПРАВИЛИ ПО-СИЛНИ? ВИЕ ЩЕ 

НИ КАЖЕТЕ.

И ТОЧНО НАСРЕД ТРУСОВЕТЕ, ‘ИЗНЕВИДЕЛИЦА’ ВИЖДАШ 

ПРОТЕГНАТА ПРИЯТЕЛСКА РЪКА! ВИНАГИ! И АКО ТОВА НЕ Е 

ПРИРОДЕН ЗАКОН.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ ЗА...  ЗА 
ПРИЯТЕЛСТВОТО!

С ПРИЯТЕЛИ И ЧЕРНОТО ИЗГЛЕЖДА БЯЛО С ТРУДНО 
МИНАЛО И БЛЕСТЯЩО БЪДЕЩЕ.

С ПРИЯТЕЛИ ТРУДНОСТИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ ПРОСТО В 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, А УСПЕХИТЕ – В ТРИУМФИ.

ЗАТОВА ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ:
ЗАДАЧАТА N1 ПРЕД ВСИЧКИ НАС –

ДА БЪДЕМ ЗАДРУЖНИ!
ДА СТАНЕМ ЗАДРУЖНИ!

ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕ “ХОМЕОХЕЛП ЗА ВАС”
ПРЕДОСТАВЯМЕ БЕЗПЛАТНО САМО НА 
РЕГИСТРИРАНИТЕ В САЙТА НА ИЗДАТЕЛСТВО 
“ХОМЕОХЕЛП”.
МОТИВИРА НИ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ РЕГИСТРИРАЙКИ 
СЕ, ВИЕ НИ ПООЩРЯВАТЕ ДА ПРОДЪЛЖИМ С ТОВА,
С КОЕТО СМЕ СЕ ЗАЕЛИ – ДА УЧАСТВАМЕ АКТИВНО 
В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЯТА И ДА 
ИЗДАВАМЕ ХОМЕОПАТИЧНА ЛИТЕРАТУРА.
РЕГИСТРИРАЙКИ СЕ, ВИЕ НИ УВЕРЯВАТЕ, ЧЕ ИМА 
ЗА КОГО И ЗАЩО ДА ГО ПРАВИМ.

mailto:homeohelpbg@gmail.com
http://homeohelp.eu/


В БРОЯ:
ФИЛОСОФИЯ

Наблюдение и Самоосъзнаване
ТЕРАПЕВТИКА

Грипът
ТРЪН В ПЕТАТА

Противогрипните ваксини
МАТЕРИЯ МЕДИКА

Мастерклас: Lachesis 
НАЙ-НОВОТО ОТ ‘ХОМЕОХЕЛП’

‘Monera / Едниклетъчни’ Част 2
ЗА ‘ДОБРЕ ДОШЛИ’ В ХОМЕОПАТИЯТА

д-р Тимъти Дули
ПРЕДСТОЯЩО
‘Признанията на един лекар-еретик’ –

Р. Менделсон
САМООБУЧЕНИЕ

... с помощта на Хърбърт Робъртс
БЪДЕЩИЯТ БЕСТСЕЛЪР

‘Другата песен’ – Шанкаран

Kогато влизате в сайта 
http:/beinsadouno.com,
сте си този, който сте.

На излизане сте нов човек.
И се харесвате повече. И се обичате повече.

http:/novosemeistvo.bg
Съвсем нов сайт

За новия тип семейство
От нов тип хора

С нови (забравените добри стари) ценности. 

НОВИНИТЕ ОТ ХОМЕОХЕЛП

НАЙ-ГОРЕЩАТА НИ НОВИНА:
**************************************************

Преди броени дни стартира

Нещата, които искаме да споделяме със 
съмишленици, стават толкова много, че няма как 
да ги съберем в сайта. И както мнозина преди нас, 
решихме да си направим блог. Имаме страшно 
много неща за казване, имаме много неща да 
питаме – заповядайте в блога на ‘ХомеоХелп’!
Ще си изкарваме приятно. Ще се радваме заедно, 
ще се ядосваме заедно, ще си ближем раните; 
може пък да решим да свършим и нещо полезно –
явно не запретнем ли ръкави, никой няма да ни 
свърши работата. А докато само мъдруваме, лудите 
си лудуват...

**************************************************
Делят ни само седем месеца от един семинар, 
който има всички предпоставки да се превърне в 
Събитието на 2009 в Българската Хомеопатия: 
посещението на ФЕНОМЕНАЛНИЯ ФРАНС 
ВЕРМЮЛЕН в България от 29 до 31 май 2009.

Пълна зала с приятели и съмишленици, цели ТРИ 
дни Хомеопатия на най-високо световно ниво и 
под светлините на прожекторите – Вермюлен! 
Колко му трябва на човек. 

**************************************************
Курсът по Класическа хомеопатия за Начинаещи 
‘порасна’ и вече е Курс по Класическа 
хомеопатия за Майки. Потърсете информация 
за него някъде по-долу. 

**************************************************
Докато четете е-списанието ни, Втората част на 
‘Monera / Едноклетъчни’ може вече е излязла 
на бял свят. Велика книга! 

**************************************************

Бисерът на Кетрин Култър ‘Хомеопатични 
очерци за детските типове’ ни изненада 
неприятно – изчезна от книжарниците без да се 
усетим. Нямахме избор – до дни пускамве втория 
тираж. Търсете я много скоро. 
**************************************************
‘Признанията на един лекар-еретик’  
(еретикът е д-р Робърт Менделсон) ще ви 
разтърсят през ноември. Ще ви разтърсят, 
повярвайте! 

http://homeohelp.eu/blog/
http://homeohelp.eu/blog/
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http://homeohelp.eu/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,7/category_id,1/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,93/
http://www.beinsadouno.com/
http://novosemeistvo.bg/forums/


Докато подготвяхме този брой на 
‘ХомеоХелп за теб’, работихме много яко и 
по другия си проект – блогът на ‘ХомеоХелп’. 
В момента, в който четеш това, блогът вече 
прави първи крачки във виртуалното 
пространство. 
Човекът, на когото го дължим, се казва 
Стоян Борисов – неуморимият шерп на 
‘ХомеоХелп’! Благодаря му от сърце! 
Решихме да правим блог, най-вече заради 
възможността, която блогът дава, за бърза 
обмяна на мнения и информация. (За каквото 
са си блоговете, всъщност.) Имаме нужда да 
обменяме информация, много информация и 
то бързо. Ако се покрива с твоето желание, 
добре си дошъл. 

Нашият блог няма да бъде осмото чудо на света, 
но ще бъде жив! 
Поне на нас не ни е известно в България да има 
блог за хомеопатия. Освен този на уважавания от 
нас Вовата, разбира се, но Вовата го нагазиха 
много задачи и му дойде нанагорно. Е,  не може в 
цяла България да няма един блог за хомеопатия, 
не мислиш ли? Затова ти предлагаме да действаме 
на принципа ‘Кой, ако не НИЕ и кога, ако не 
сега?’ Под НИЕ разбираме ние и ТИ. 
Давай да го правим. Тоест, заповядай в блога на 
‘ХомеоХелп’! Ще се питаме, ще си отговаряме, ще 
си чешем езиците, ще се закачаме с този и онзи 
(не помежду си), понякога ще релаксираме... И ще 
правим Българската Хомеопатия по-жизнена. 
А тя – нас! 

Хомеопатичният подход – холистичното разбиране за здраве, за болест и за човешко същество, което се 
разви от първите въведени от Ханеман принципи до днешното ниво на разбиране – има огромен потенциал 
да ни научи как да останем здрави и как да се справяме най-добре с болестите. Тази поредица разглежда 
някои от основните принципи на хомеопатията, фокусирайки се върху осмислянето на здравето и болестта. 
Тези прозрения ще позволят на читателя да предприеме реални стъпки на практика, за да повиши шансовете 
си да се чувства по-здрав и да осъзнае, че решенията, които ни засягат, са в собствените ни ръце. Ние можем 
активно да ускорим нашето самолекуване. 

Поредицата включва статиите: 

НАБЛЮДЕНИЕ И САМООСЪЗНАВАНЕ

МОДЕЛИ НА БОЛЕСТТА

ПРИЧИНИ И ХОД НА РАЗВИТИЕ НА БОЛЕСТТА

ОСМИСЛЯНЕ
НА ЗДРАВЕТО

И БОЛЕСТТА

Поредица от три части на Боб Лекридж
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Хомеопатичното лекарство Arnica беше наречено
‘великият запознаващ’, защото чрез нея толкова много 
хора се запознават с хомеопатията. Arnica може да 
бъде купена от аптеки и дрогерии в цялата страна и 
има проста индикация за приложение – натъртване. 
Хората често я купуват, когато са се наранили и искат 
някакво лекарство, което да направи нещо повече, а не 
само да успокои болката. Те искат да вземат нещо, 
което реално да им помогне да се оправят по-бързо. Те 
искат нараняването да се излекува бързо и трайно. 
Нещо повече. Хората не желаят да вземат медикамент, 
който ще им навлече повече проблеми, отколкото са 
имали преди вземането му. Те искат нещо, което няма 
странични ефекти. Arnica отговаря на тези изисквания. 
Тя прави всички тези неща за много хора. В 
медицината няма нищо по-впечатляващо от едно 
лекарство, което наистина действа. За съжаление, ние 
често откриваме, че медикаментът, който е предписан, 
не прави ‘точно това, което е 
написано в листовката’! Ето 
защо повечето хора, които 
приемат Arnica за 
натъртвания, са много 
впечатлени. В този случай 
лекарството прави точно това, 
което се твърди, че прави. Тя 
води до пълно и естествено 
възстановяване бързо. 
Нерядко това е най-първото 
изживяване с хомеопатията,
което човек има. После това 
изживяване ни кара да 
мислим, че може би 
хомеопатичните лекарства ще 
работят също толкова 
впечатляващо и при други 
проблеми. 
Ето откъде започват проблемите. 
Една от основните принципи в хомеопатията е, че 
‘подобно се лекува с подобно’. Това звучи приятно и 
лесно, но всъщност не е. Самуел Ханеман, който откри 
и разработи хомеопатичния метод, казва в началото на 
труда си ‘Органонът’, в който обяснява метода, 
следното: “Най-висшето и единствено призвание на 
лекаря е да прави болните хора здрави, което се нарича 
лекуване.” Той е прав. Това продължава да е основната 
причина хората да учат хомеопатия. Те искат да правят 
болните хора здрави. Ханеман продължава нататък, 
обяснявайки как да се прави това с хомеопатия. “Ако 
лекарят схваща ясно какво трябва да бъде лекувано в 
една болест, ако схваща ясно кое в едно лекарство е 
лечебно ... ако знае във всеки конкретен случай как да 
приложи лекарството, съобразно естеството му, да го 
приготви, точно както се изисква и да го даде в 
правилна доза, и да повтаря дозата, точно когато е 
необходимо ... тогава той знае да лекува задълбочено и 
ефикасно и е истински лекар.” 
Първият път, когато прочетох това, аз си мислех, че го 
разбирам. Оттогава насам съм го чел много пъти. 

Изумително е с колко малко думи Ханеман 
обхваща всичко, което се иска от нас да правим. 
Всичко, което ни е необходимо, е да знаем 
пълната, уникалната история на пациента, а след 
това да открием единственото, най-доброто 
лекарство за този пациент. Единственото и най-
добро лекарство е това, чието описание в материя 
медика (книгите, където са описани картините на 
хомеопатичните лекарства) е най-подобно на 
описанието на болестта, което е дал пациентът. 
Тук е мястото, където нещата започват да стават 
много сложни. Ние имаме повече от 3000 
лекарства, измежду които трябва да избираме. 
Всички те имат уникални, различни една от друга 
картини. Кое от тях е най-подобно на описание на 
болестта, дадено ни от пациента? Звучи доста 
сложно и наистина е, но става още по-сложно, ако 
спрем да мислим за момент и осъзнаем, че всяка 

отделна болест у всеки 
отделен пациент е 
уникална. Сега може да 
помислите “Но 
натъртването си е 
натъртване, без значение 
кой е натъртен, не е ли 
така?” и ще бъдете прави, 
донякъде. Точно затова 
Arnica е великият 
запознаващ. Повечето 
натъртвания са много 
подобни едно на друго. 
Обаче, Arnica не действа 
при натъртванията на 
абсолютно всички. Защо 
не действа? Причините 
стават ясни, ако 
разгледаме нещата по-

отблизо. Всички натъртвания може да изглеждат 
еднакви, но има и разлики. Не всички натъртвания 
се чувстват по един и същ начин и не всички се 
облекчават по един и същ начин. Например, при 
определени обстоятелства натъртената част може 
да се чувства по-добре, ако се приложат студени 
апликации. В други случаи се чувства по-добре от 
горещи апликации. Някои натъртени зони се 
чувстват по-зле, когато бъдат докоснати. Други се 
чувстват по-добре от нежен, но силен натиск. 
Може да си представите още много широк кръг от 
възможни разлики. 
Има, обаче, още нещо, което трябва да се вземе 
предвид. Натъртването си е натъртване, но то не 
съществува изолирано. Има човек, който се е 
натъртил. Този човек е уникален, а хората може 
да реагират по най-необичайни и уникални 
начини, когато се натъртят. Нараняването може да 
ги разгневи или да накърни самоувереността им и 
те да станат тревожни, или да ги деморализира и 
да ги вкара в депресия. Хората реагират на тези 
емоции различно и се опитват да се справят с тях 
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Вашите
самооздравителни
системи
работят
без миг покой

НАБЛЮДЕНИЕ И САМООСЪЗНАВАНЕ



по различни начини. Така че за някои хора, при 
определени обстоятелства Arnica няма да помогне 
за натъртването им. Тогава какво да правим? За 
съжаление, когато се случи нещо такова, хората 
често стигат до заключение, че в края на краищата 
хомеопатията не действа. Те грешат. В този 
случай само Arnica не действа, а тя не действа, 
защото не е лекарството, 
което съответства най-точно 
на болестта. Ако не се 
откажат, какво може хората 
да направят в такива случаи? 
Ето какво: или да се опитат 
да намерят лекарство, което 
съответства по-добре на 
оплакванията им, или да се 
консултират с практикуващ 
хомеопат, който има повече 
познания за лекарствата от 
пациента. 

Напътствия за 
самопомощ

Повечето от хомеопатичните 
наръчници за самопомощ 
имат за цел да помогнат на 
читателя да избере 
правилното лекарство в 
дадена ситуация. Те са 
полезни до определен 
момент. В по-прости, остри 
състояния, с ясни, обичайни 
симптоми пациентът може 
да намери полезно 
лекарство. Arnica не е 
единственото лекарство в 
медицинския кабинет. Може 
би любителят ще добави още лекарства към 
набора си при възникване на други ситуации. 
Chamomilla може да помогне при бебе, на което 
му никнат зъбки, Colocynthis – при бебе с колики, 
Nux vomica може да облекчи махмурлук или 
хранително отравяне и т. н. Health & Homeopathy
публикува голям брой полезни статии от този тип. 
Понякога, след като е използвал няколко 
лекарства по такъв начин, човек може да прояви 
любопитство и да потърси малко повече 
информация за хомеопатията. Така е напълно 
възможно да открият идеята за ‘полихрестите’. 
Това са често показани лекарства, които имат 
широк кръг на приложение. Поредицата 
‘Мастерклас’ на д-р Дейвид Лили е прекрасно 
въведение в някои от полихрестите. Както самият 
той посочва, описанията на полихрестите са 
подобни на архетипи вътре в нас, така че не е 
трудно да се видят сходствата между нас и тези 
картини. 
Споменатите два подхода – подходът за търсене 
на остро лекарство тип ‘готварска книга’ и 
изучаването на ‘полихрестите’ – покриват почти 

всички книги, писани някога за широката читателска 
публика. И двата подхода имат своите добри страни, и 
двата подхода може да бъдат много привлекателни. И 
двата, обаче, са силно фокусирани върху нещо, 
наречено ‘лекарства’. Остава една празнота, която аз 
ще се опитам да запълня с тази поредица от статии. В 
хомеопатията има още много неща, освен лекарства. 

Хомеопатичният метод може да 
ни помогне да постигнем по-
добро разбиране защо сме болни. 
Той може да ни помогне да 
открием не само как отново да 
станем здрави, но и как да се 
запазваме здрави. Накратко, той 
може да ни помогне да осмислим 
здравето и болестта. Той може да 
стори това дори без да вземаме 
каквито и да било лекарства, но 
ако ние започнем да изучаваме 
хомеопатичния метод и това, на 
което той ни учи за самите нас, 
би ни било много по-лесно да 
откриваме най-добрите лекарства 
за нашите болести. Той би ни 
помогнал да се ориентираме по 
сложния път от болестта към 
здравето. И накрая, 
разширявайки значително нашето 
разбиране за самите себе си и за 
другите, изучаването на 
хомеопатичния подход може да 
ни помогне да израснем и да 
осъществим предназначението 
си, да осмислим живота си. 
Дали не звучи прекалено хубаво, 
за да е истина? Не е ли това 
прекалено мегаломанска 
претенция? Е, добре, прочетете 

тези статии, опитайте се да направите упражненията, 
опитайте хомеопатията за себе си. В края на краищата, 
вече сте го правили с Arnica. Arnica ви е убедила, 
защото е сработила. 

Симптоми и диагнози-етикети

Спомняте ли си онова простичко обобщение как 
работи хомеопатията? ‘Подобно се лекува с подобно’. 
Първото ‘подобно’ в това изречение се отнася за 
лекарствата. Както споменах по-горе, има изобилие от 
книги и статии, които ви помагат да изучите картините 
на лекарствата. Аз искам да се съсредоточа върху 
второ ‘подобно’ от изречението. Това второ ‘подобно’ 
сте вие или който и да било болен. Ортодоксалната 
медицина се е развила по начин, който дава приоритет 
на болестта над човека. И това въпреки призивите на 
много и велики лекари, включително д-р ослър, който 
казва: “По-добре е да лекуваме човека, който има 
болестта, отколкото болестта, която има човек.” 
(Неговата книга Принципи и Практикуване на 
Медицина, 1982, задава стандартите в тази наука.) 
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Бисерите на Алан Шмуклер

Две на цената на едно! 
Когато започвах да практикувам, 
имах много пациенти бебета и малки 
деца. Те сякаш непрекъснато влизаха 
от едно остро боледуване в друго. 
Традиционната китайска медицина 
има следния принцип: “Ако детето е 
болно, лекувай майката.” Аз реших 
да го приложа към хомеопатията. 
Започнах да предлагам на майките да 
ги лекувам безплатно, ако детето е 
под две години и да отбелязвам, че 
детето ще бъде здраво и в добра 
форма, ако майка му е така. За 10 
години никоя майка не отказа на 
предложението ми. Незабавно се 
забеляза спад в броя на острите 
епизоди, а по-късно ми направи 
впечатление, че като цяло 
приключвах леченията на децата и 
майките им за по-кратко време. Общо 
взето, случаите вървяха по-гладко и 
излекуването идваше по-рано. 
Получих, също така, много 
препоръки от доволните майки. 

Мери Аспинуол



Обучението по медицина до голяма степен цели 
поставянето на диагноза. Под диагноза ние обикновено 
разбираме клиничен етикет. Етикетът се поставя над 
сбор от симптоми и характерни промени в тъканите и 
органите. Тези симптоми и промени са общото между 
всички хора с една и съща диагноза. Няма, обаче, 
двама души с една и съща диагноза, които да са 
еднакви и никога две истории за една болест не са едни 
и същи. Нямат ли тези разлики някакъв смисъл? При 
хомеопатичния начин на мислене те не само имат 
смисъл, те са ключът към откриването на правилните 
лекарства. Хората са възприели медицинския модел на 
мислене до такава степен, че той блокира 
възможността те да осъзнават детайлите на 
собственото си съществувание. Когато аз виждам един 
пациент за пръв път, едно от първите неща, за които го 
питам, е ‘Разкажи ми твоята история” или “Разкажи ми 
всичко за себе си и как се 
чувстваш”. Не е нещо нетипично 
хората да започнат с поставената им 
диагноза. “Аз имам астма” или “ Аз 
имам ендометриоза”, или “Аз съм 
диабетик”. Когато ги помоля да 
разкажат повече, те изреждат 
резултатите от всички изследвания, изброяват 
медикаментите и провежданите им процедури и какво 
са казали другите лекари. Съобщаването на тази 
информация отнема няколко минути и през това време 
аз не научавам почти нищо за този човек. 
За пациентите може да е нещо като малък шок да ме 
чуят да казвам, че това, което ме интерсува най-много, 
е как те изживяват своята астма или ендометриоза, или 
каквото там имат. Какви са техните изживявания? Как 
ги засяга болестта? Какво означава тя за техния живот? 
Какъв отпечатък поставя? За съжаление, пациентите не 
са свикнали да разказват своите истории в детайли. Те 
са приучени да се вкопчват в етикетите. Това понякога 
е толкова дълбоко вкоренено, че трябва да се положи 
известен труд, за да се започне да се работи по-иначе. 
Да схванем вашите ежедневни изживявания, обаче, е 
най-добрият път към изучаване не само на това, което 
ви прави уникални, а и на най-добрите за вас начини да 
се запазвате здрави или да 
оздравявате. 

Самонаблюдение

Направете следното 
упражнение. Снабдете се с 
един бележник. Това може да 
бъде евтин тефтер от близката 
книжарничка или красив 
бележник ръчна изработка, 
или дори лаптоп или палмтоп, 
каквото предпочитате. 
Започнете да вписвате в 
дневника си вашите 
наблюдения върху себе си. 
Това, което пишете, е предназначено само за вас. Само 
вие ще решите дали да споделите тази информация или 
част от нея с някого, или не. Така няма да се 

притеснявате за мислите или възгледите на други 
хора и ще бъдете по-свободни да пишете 
истината. 
Предлагам ви през следващата седмица да носите 
този бележник със себе си навсякъде, където 
ходите. Пишете в него при всяка възможност, но 
най-малкото му отделяйте по 15 минути в края на 
всеки ден. 
Какво ще пишете в него? Всяко наблюдение за 
себе си, за вашето тяло, за чувствата си, 
преживяванията си днес. Нека първо обсъдим 15-
минутния отрязък в края на деня. Това е време за 
осмисляне на деня, който привършва. Минутка 
или две поседете спокойно и повторете случилото 
се през деня като филмче, записано в главата ви. 
Започнете от началото и натиснете бутона за 
бързо превъртане напред. Изгледайте историята 

на вашия ден. Спирайте 
‘записа’ във всеко 
момент, в който нещо ви 
впечатли. Ако 
преповтаряте сутринта, 
първото нещо, което ви 
впечатлява, може да бъде 

нещо, което ви се е случило на път за работа или 
когато някой ви е телефонирал, или когато сте 
пристъпили към някаква специфична задача. 
Какво в това конкретно събитие ви прави най-
силно впечатление? Опишете това в дневника си. 
Какво точно представляваше събитието? Какво 
забелязахте? Какво почувствахте? Какво 
изживяхте? След това бързо превъртане до 
следващото нещо, което ви впечатлява. Всяко 
нещо, което ви впечатлява като нещо 
‘забележително’, е забележително – напишете 
няколко думи за него! 
Сега нека обсъдим как може да ползвате дневника 
си в хода на деня. Това е същото като 15-
минутния отрязък в края на деня, но фокусирано 
върху случващото се в момента или случилото се 
току що. То може да е събитие или силно чувство, 
някакво физическо усещане. Да речем, например, 

че сте забелязали, че 
имате някаква болка. 
Спрете и я запишете. 
Къде точно е болката? 
Как я чувствате? Имате 
ли и някакви други 
усещания в същия 
момент (гадене, 
замайване, сърбеж или 
нещо друго)? Какво сте 
правили, когато болката е 
започвала? Какво 
правете, за да я 
облекчите, дори и малко? 
Има ли нещо от това, 
което правите, което да я 

усилва? Просто записвайте. Хванете детайла. 
Уловете какво ви казва вашето тяло. Вътре във 
вашия организъм вашите защитни системи и 
вашите самооздравителни механизми работят 

На най-дълбоко ниво
ние знаем кое е добро за нас

и кое е лошо за нас

Anacardium е противопоказан при 
повишена съсирваемост на кръвта. 

Фарингтън

Съветите на Агравал
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непрекъснато, нон стоп. Те се стараят да ви 
държат здрав и да се справят с всякакви проблеми 
от момента на възникването им. Опитайте се да 
разберете малко повече за тези процеси. На най-
дълбоко ниво ние знаем кое е добро за нас и кое е 
лошо за нас. Приучили сме се да изработваме 
свои собствени уникални стратегии за справяне. 
Ако искате да разберете каква е вашата стратегия, 
ще я схванете по-добре. 
Дали това няма да ме превърне във вманиачен в 
здравето си хахо? Е, не е изключено, ако това е 
начинът, по който предпочитате да действате, но 
няма причина да се случи задължително това. Да 
схванете по-добре своите собствени модели на 
функциониране ще ви помогне да откриете 
собствените си отговори за много житейски 
трудности или поне ще ви даде възможност да 
направите някои промени. Няма как да решите 
какво да промените, ако не познавате настоящата 
ситуация. Това е като стария виц за мъжа, когото 
попитали: “Как може да стигна оттук до 

Браунсвил?”, а той отговорил: “Ами, ако аз трябва да 
стигна до Браунсвил, не бих тръгнал оттук.” 
Е, това е мястото, откъдето тръгваме. Разберете, 
научете къде се намирате. Тогава ще може да разберете 
къде искате да отидете и да си направите маршрута, по 
който да стигнете дотам. Дори и наблюденията ви да 
не ви помагат сами да видите нови възможни решения 
(аз мисля, че все ще ви помогнат да откриете някое 
друго), по-доброто познание за вас самите и за вашите 
реакции ще помогне на хомеопата да открие 
изплъзващото ви се правилно лекарство за вас. 
Вместо да седите със скръстени ръце и да казвате “Аз 
се разболях от еди-какво си”, ще може да разкажете 
своята собствена, уникална история. 

В следващата статия ще поговорим още малко по темата за самонаблюдението. Как може то да ни 
помогне да разберем другите? Как може то да ни помогне да бъдем по-добри родители или по-добри 
партньори? Как може то да ни помогне в нашите връзки с другите? Ще започнем, също така, да 
изследваме какво ни учи хомеопатията за начините, по които се разболяваме и начините, по които се 
развиват болестите. А после – в последната статия от поредицата – ще разгледаме какво ни учи 
хомеопатията за самозащитата и за самолекуването.

При раждането си през пролетта 
тази идея се казваше Курс по 
Класическа хомеопатия за 
Начинаещи. Още тогава идеята 
(очаквано!) се посрещна с интерес и 
доста поощрителни думи, но се 
оказа, че хората, които реално взеха 
решение да се запишат, имат 
абсолютно еднаква мотивация – да 
са полезни на децата си. А и без 
изключение бяха дами. Затова и 
сега, при есенната кампания, 
решихме да се съобразим с 
реалностите и променихме надслова 
на курса. 

По принцип, ползите за майките от 
подобен курс може да бъдат най-
разнообразни. Не случайно в 
страните с по-развита хомеопатия 
тази практика има много широка 
популярност. 

Мнозинството от майките, които 
имат желание да лекуват децата си 

хомеопатично, се сблъскват с много 
проблеми, част от които се дължат 
на недостатъчно адекватната 
реакция от страна на българската 
хомеопатична общност, която в
известен смисъл остава пасивна. 
Това принуждава майките да се 
лутат в джунгла от информация –
трудно намират хомеопат, като го 
намерят не зная ‘каква’ хомеопатия 
практикува, трудно намират книги 
за хомеопатия, трудно намират 
съмишленици (извън интернет 
форумите), трудно решават кой от 
източниците им на информация за 
хомеопатията е достоверен и пр. 
Нашите намерения са да се опитаме 
да им улесним живота, поне 
донякъде. Решихме, че това може да 
стане чрез един по-продължителен 
и систематичен курс, а не с 
откъслечни лекции – тип ‘седянка’. 

Разбира се, бъдещето ще покаже 
доколко сме били прави в 
разсъжденията си, но едно е ясно от 

Радваме се да споделим с вас – нашите доказано най-добри приятели –
една от най-новите си идеи –

да организираме КУРС ПО КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ ЗА МАЙКИ.
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сега: любителите и приятелите на 
Хомеопатията в България стават все 
повече и все по-взискателни и 
хомеопатичната общност е длъжна 
да реагира на тази благоприятна 
промяна. Като малка част от тази 
общност, ние избрахме да 
реагираме чрез организирането на 

Курс по Класическа хомеопатия за 
Майки. 
Имаме и още една (страхотна!) 
идея, но хайде да не слагаме 
каруцата пред коня. 

Споделете впечатлението си за 
идеята ни. Пишете ни какво, според 
вас, може да спомогне за 

реализацията й, какво може да 
направи Курса по-полезен и 
по-приятен. Вашите мнения са 
изключително важни за нас. 
Заповядайте и в блога на 
‘ХомеоХелп’ – едно, надяваме 
се, уютно за вас място, където 
ще може да общуваме на дълго 
и широко.

Един от първите 
случаи, когато лично 
се убедих в 
ефективността на 
хомеопатията, беше 
скоро след като 
започнах пълния курс 
по хомеопатия в 
Кралската Лондонска 
хомеопатична болница 
преди няколко години. 
Една събота цял ден 
бях навън и когато се 
върнах в къщи, се 

почувствах силно неразположен. Имах редуващи се 
горещини и студени тръпки, чак зъбите ми тракаха; 
чувствах се много отпаднал. Довлякох се до леглото 
стенейки и с убеждението, че няма да ставам за нищо 
през следващите няколко дни. Умът ми, обаче, все още 
беше достатъчно бистър, за да се сетя, че щом 
изучавам хомеопатия, това е подходящ момент да видя 
дали тези хомеопатични лекарства наистина действат. 
Тъй като симптомите ми като че ли покриваха 
картината на Gelsemium, аз взех една гранула 
Gelsemium 30с и повторих приема след половин час. 
Събудих се 1 час по-късно и станах от леглото –
всички симптоми бяха изчезнали напълно! Никога 
преди не бях преживявал подобно нещо – всеки път, 
когато бях получавал подобни симптоми на грип, те 
задължително продължавах по няколко дни, 
независимо дали пиех някакви конвенционални 
медикаменти, или не. Бях силно впечатлен! 
Грипът се причинява от вируса на инфлуенцата. 
Неусложненият грип се характеризира с рязко 
повишаване на температурата, втрисания, суха, 
непродуктивна кашлица, мускулни болки, главоболие, 
назална конгестия, гърлобол и обща отпадналост. 
Диагнозата обикновено се поставя по клинични 
показания. Не всички хора, засегнати от вируса, 
развиват симптоми – процентът на заразяванията, 
довеждащи до клинична болест, варира от 40 до 85%,в 
зависимост от възрастта и състоянието на имунната 
система преди срещата с вируса. 
В районите с умерен климат от Северното полукълбо 
пиковата активност на грипа обикновено е между 

декември и началото на март. Заболеваемостта от 
грип варира през различните години,  в 
зависимост донякъде от имунитета на население 
като цяло спрямо конкретния циркулиращ вирус. 
Едно проучване, проведено в САЩ, констатира, 
че ниво на заразяване със или без проява на 
симптоми варира  от 10 до 20% на година, като 
най-високо това ниво е при хора до 20-годишна 
възраст. По принцип по-висока е заболеваемостта 
в учреждения и зони, където има струпване на 
много хора. 
Грипният вирус се предава от човек на човек по 
въздушно-капков път, чрез миниатюрни капчици 
секрети от дихателните пътища, разпръсквани при 
кихане, кашляне и говорене. Инкубационният 
период на грипа е 1 до 4 дни и заразените 
възрастни обикновено са заразни от деня преди 
появата на симптомите до 5 дни след тяхното 
начало. Признаците и симптомите на 
неусложнения грип обикновено отшумяват за 
седмица, макар че кашлицата и отпадналостта 
може да се задържат и по-дълго време. 
Усложненията включват среден отит, бактериален 
синузит, вторична бактериална пневмония и по-
рядко вирусна пневмония и дихателна 
недостатъчност. Усложнения може да се получат 
и вследствие на обостряне на някаква подлежаща, 
хронична болест. В САЩ всяка година се 
регистрират над 110 000 хоспитализации и около 
20 000 смъртни случая, свързани с грип. 
Вероятността да се стигне до болнично лечение е 
най-висока при хора на 65 години, при много 
малки деца и хора с хронични болести. 
Хомеопатията, обаче, може да предложи много, 
както в предотвратяването, така и в лечението на 
грипа. Едно хомеопатично лекарство, за което 
чрез клинични проучвания е доказано, че 
намалява и продължителността, и тежестта на 
боледуването, е Oscillococcinum, което във 
Франция се използва от години и може да се купи 
от почти всяка аптека. 
Препоръчителната лечебна схема при заболяване 
от грип е: 
● В самото начало на боледуването от грип 
вземете една доза от лекарството колкото е 
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възможно по-рано. Повторете я 2 или 3 пъти през 
интервал от 6 часа. 
● При развита картина на болестта вземайте по 
една доза сутрин и една – вечер в продължение на 
до 3 дни. 

Профилактични средства “по мярка”
Профилактичните средства “по мярка” се 
приготвят от много хомеопатични аптеки. 
Например, един препарат може да съдържа в 
хомеопатично разреден и потенциран вид 
настоящия грипен вирус, друг – настоящия вирус 
плюс комбинация от вирусите от последните 
грипни вълни. Препоръчителната потенция е 30с, 
приемана 3 пъти дневно, веднъж на 2 седмици 
през грипния сезон. Друг пример за добра 
профилактична комбинация е тази на Influenzinum 
30c и Bacillinum 30s. Препоръчва се да се приема 
по 1 доза на седмица до 1 доза дневно при контакт 
с грипно болен. 
Въпреки че съществуват голям брой 
хомеопатична лекарства, съответстващи на 
различните индивидуални начини на боледуване, 
най-често срещаните картини и хомеопатичните 
лекарства, които ги лекуват успешно, са: 

Gelsemium
Това лекарство покрива много голям процент от 
типичните случаи на грип, с които се срещаме 
всички ние. Често пъти единия ден човек се 
чувства малко не наред, може би с леко 
главоболие, малко тръпки тук-там, някакви 
неясни болки; той се ляга вечерта, сънят му не е 
много добър и на следващата сутрин човекът се 
чувства като изгнил. 
Грипът тип Gelsemium за почва бавно, 
обикновено в рамките на 6-8 часа и най-напред се 
появява чувство на силна отпадналост и умора. 
Когато пациентът се чувства затъпял и изтощен, 
очите му се премрежват, той е сънлив, с тежки, 
падащи клепачи, това са ключови симптоми на 
Gelsemium. Болният се чувства горещ, но усеща 
по гърба си леки студени тръпки нагоре-надолу, 
като че ли някой разлива тънка струйка студена 
вода по гърба му. Пациентът Gelsemium усеща, че 
трепери, когато се опита да вземе нещо с ръка, 
треперенето става видимо и може да обхване 
цялото тяло при излагане на студено течение. 
Главоболието му е неприятно, обикновено 
пулсиращ и обхваща най-вече тила, излъчвайки се 
към врата; често има и генерализирана 
болезненост в мускулите. Въпреки 
чувствителността си и сухата уста, пациентите с 
грип Gelsemium обикновено не са много жадни. 
Тази липса на жажда също е ключов симптом на 
Gelsemium. 
Шо се отнася до потенцията и дозировката, аз бих 
предложил няколко приема на лекарството в 30с 
през час в острия стадий, с разреждане на 
приемите успоредно с подобряването на 
състоянието и спиране на лекарството при 

изчезване на симптомите. Тази схема е подходяща и за 
следващите лекарства. 

Baptisia
Спомням си как веднъж ми звънна по телефона една 
пациентка, която бях лекувал по друг повод, за да ми 
каже, че се е разболяла от грип и да пита дали има 
някакво хомеопатично лекарство, което може да й 
помогне. Когато я помолих да ми опише симптомите 
си, тя разказа, че се чувства много уморена, лицето й е 
горещо и зачервено, а останалата част от тялото –
студена. Имаше пулсиращи болки в главата, които 
променяха мястото си и цялата се чувстваше 
“подпухнала”, с притискане в главата, което силно 
затрудняваше опитите й да се съсредоточи; тя каза, че 
се чувства странно, когато се изправя и като цяло се 
чувства опиянена, като упоена. Предложих й да опита 
с Baptisia. При следващата ни среща тя разказа, че 
симптомите изчезнали само за няколко часа и че била 
възхитена от реакцията на организма й. 
Това е класическата картина на грипа тип Baptisia –
общо взето, картина на по-силна интоксикация, 
отколкото при Gelsemium – симптомите са по-силно 
изявени, налице е умствено объркване и чувство, като 
че ли си пиян; лицето на болния обикновено изглежда 
подпухнало и подуто, очите му тежат, но изглеждат 
по-скоро кръвясали, а и изражението на лицето е като 
замаяно, за разлика от падащите клепачи при 
Gelsemium. Понякога може дори да срещнем и доста 
чудноватия ключов симптом на Baptisia “Чувства се 
така, като че ли е разпръснат по цялото легло и се 
опитва да си събере отделните части”. 

Bryonia
Друго телефонно обаждане беше от пациент, чийто син 
току що беше легнал на легло с грип и отново 
въпросът беше дали има някакво лекарство, което 
може да помогне. Картината тук беше по-различна –
момчето се беше затворило в стаята си и лежеше без да 
мърда с лице към стената, беше раздразнително и 
неотзивчиво, искаше единствено да го оставят само 
(което е доста необичайно за болно дете!) Изпитваше 
силна жажда за големи количества студена вода, което 
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От корена на дивата тиква 
се получава Bryonia – мощно 
лекарство за хора с грип



потвърди диагнозата Bryonia и отново няколко приема 
от лекарството в потенция 30с доведоха до бързо 
оздравяване. 

Eupatorium perfoliatum
Това е друго лекарство, което може да бъде 
изключително полезно при грип. Най-забележителното 
при него са много силните болки във всички кости –
ръце, крака, рамена, гръб, таз и особено пищяли. 
Болките се развиват много 
бързо и пациентът често казва, 
че се чувства така, сякаш 
ставите му са изкълчени или 
костите му са счупени –
толкова дълбока и силна е 
болката. Наред с болките, 
обаче, е налице и подчертано 
безпокойство; болният 
непрекъснато мърда, опитвайки 
се безуспешно да облекчи болката в една или друга 
кост. 
Пациентът Eupatorium винаги е зиморничав, изпитва 
студ и студени тръпки, но парадоксално има силна 
жажда за ледено студени напитки. 

Arsenicum album
Вероятно, най-доброто лекарство за “стомашен 
грип” – с гастроентерит, повръщане и диария – е 
Arsenicum album. Този пациент се чувства най-зле 
между полунощ и 1 часа и има висока 
температура, последвана от втрисания и студени 
тръпки. Лицето му е горещо и той жадува за чист 
въздух, но усеща тялото си много студено. 
Влошава се след адене и пиене, но изпитва 

специфична жажда за малки 
количества вода, които поема 
на глътки. Налице е 
подчертано безпокойство, 
придружавано от време на 
време от клапс или 
прострация и пациентът 
демонстрира класическата за 
Arsenicum тревожност, често 
пъти непропорционално силна 

спрямо тежестта на симптомите. Болният иска до 
него непрекъснато да стои някой от близките му. 

Следователно, хомеопатията може да бъде изключително ефективна, както за предпазване от грип, така 
и в неговото лечение, тя е евтина и безопасна алтернатива на алопатичния подход. Може би 
хомеопатията следва да бъде основният подход за лекуване на грип, лансиран от здравните служби и 
служители, а не ужасно скъпите противовирусни лекарства, които винаги в такива случаи излизат на 
мода!

За краткото време, откакто съществуват в сайта ни www.homeohelp.eu, разделите ‘Книги на Английски 
език’ и ‘Книги на Руски език’ се радват на сериозен интерес от любителите на хомеопатична литература 
– професионалисти и непрофесионалисти. 
Това е по-скоро приятна констатация, отколкото изненада, по няколко причини. 
Първата, разбира се, се определя от факта, че скромните усилия на ‘ХомеоХелп’ и малцината колеги, 
нагърбващи се с издаване на хомеопатична литература на български все още далеч не са достатъчни, за 
да отговорят на потребностите на българските читатели. Непрекъснато излизат ценни заглавия (най-
напред на английски, разбира се), които много хора нямат търпение да прочетат. Руските ни колеги 
също разполагат с много повече ресурси от нас и ги използват пълноценно – благодарение на това доста 
книги излизат на руски скоро след премиерите си. И това дава отличен шанс на ползващите руски език 
български читатели да се срещат с любимите си автори. 
Втората причина е, че поръчването на книги от чужбина по интернет (достъпно за всеки) обикновено 
излиза много солено. Минахме по този път и го знаем много добре. Половината от парите, които 
плащахме, особено за книги на английски, отиваха за пощенски разходи. Станахме любимци на доста 
пощенски служби. 

Услугите, които предлагаме на българските читатели, правят разходите им за закупуване на 
чуждоезична литература значително по-близки до нормалните. 

‘ХОМЕОХЕЛП’ ЩЕ СЕ РАДВА ДА БЪДЕ И ЗАНАПРЕД ВАШИЯТ ДОВЕРЕН ПОСРЕДНИК ПРИ СНАБДЯВАНЕТО ВИ 

С ЖЕЛАНИТЕ КНИГИ!
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ТОЛКОВА МНОГО КНИГИ –
САМО С НЯКОЛКО 
КЛИКВАНИЯ НА 

КОМПЮТЪРНАТА МИШКА!

Аз мога да потвърдя наблюдението 
на д-р Рорке, че повторението на 
Phosphorus трябва да се отлага 
колкото е възможно повече; ако 
втората доза се даде твърде рано, тя 
по-скоро би провокирала влошаване. 

Бодман

Съветите на Агравал

http://homeohelp.eu/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,1/Itemid,93/
http://homeohelp.eu/
http://homeohelp.eu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=82
http://homeohelp.eu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=82
http://homeohelp.eu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2&Itemid=82
http://homeohelp.eu/


Противогрипната ваксина, която повече от 4 
десетилетия беше препоръчвана енергично за хора 
на 65, губи репутацията си на ефективно средство 
за предпазването на старите хора от грипните 
вируси
Все по-голям брой имунолози и епидемиолози 
твърдят, че ваксината вероятно не действа много 
добре при хора над 70-годишна възраст –
възрастовата група, в която влизат три четвърти 
от починалите от грип. 
Последният удар по реномето на противогрипните 
ваксини дойде с едно проучване на ‘The Lancet’, 
публикувано миналия месец, което постави под 
въпрос много от статистическите доказателства за 
‘ефективността’ на ваксината. 
Авторите доказват, че предишните проучвания са 
измервали грешен показател – не действителната 
защита от грипните вируси, а фундаментална 
разлика между типа хора, които се ваксинират и 
тези, които не се ваксинират. 
Това твърдение далеч не е общоприето. И дори 
скептиците казват, че до откриването на по-
ефективни средства, старите хора трябва да 
продължат да се ваксинират, защото някаква
защита срещу грипа е по-добре от никаква. 
Дори и да е така, статията в ‘The Lancet’ разпалва 
отново отдавнашния спор, 
свързан с твърденията, че 
ваксината предотвратява 
хиляди случаи на 
хоспитализация и смърт на 
стари хора. “Цялата идея 
за това кой се нуждае от 
ваксиниране и защо се 
променя буквално пред 
очите ни”, казва Питър 
Доши, лекар, автор на 
статия за историческото 
влияние на грипа, 
публикувана през май в 
‘Американското списание 
за Обществено здраве’. 
Статията от ‘The Lancet’, 
написана от Майкъл Л. Джаксън и сътрудници от

Център за Здравни Проучвания в Сиатъл, се базира на 
анализ на здравни картони на хиляди старци. 
Изследването констатира, че при хора, които са били 
здрави и са загрижени да запазят здравето си, е най-
голяма вероятността да си направят ежегодната 
противогрипна ваксина. Старците с по-крехко здраве, 
които се затрудняват да се мият и обличат сами, 
трудно отиват до лекарския кабинет или болницата, за 
да им направят ваксина. При тях е и по-голяма 
вероятността да са по-близо до кончина на живота. 
Д-р Дейвид К. Шей от Центъра за Контрол и 
Превенция на Болестите, съавтор на коментара, 
придружаващ изследването на д-р Джаксън, е 
съгласен, че тази оценка на здравето и неговата 
крехкост “не беше взета предвид в предишните 
измервания на ефективността на ваксината” и е 
напълно възможно това да е изкривило техните 
резултати. 
Холандско изследване, чийто резултати са 
публикувани в списанието на Американската 
медицинска асоциация през 1994, констатира, че във 
възрастовата група от 60 до 69 години ваксината 
предотвратила разболяването от грип у 57% от 
ваксинираните. При хората над 70 години тя 
предотвратила разболяването при едва 23% от 
ваксинираните, въпреки че оценката не е прецизна, тъй 
като тази възрастова група не е била във фокуса на 
проучването. 
Но противогрипната ваксина никога не е била 
подлагана на плацебо-контролирани изследвания, 
които се приемат за златен стандарт в медицинските 
изследвания. “Аз смятам, че доказателствата, на които 
се осланяме, не са валидни”, заявява Лоун Симонсен, 
епидемиолог и гостуващ професор в Школата за 
Обществено Здравеопазване и Здравни Грижи към 
университета ‘Джордж Вашингтон’ в столицата на 

САЩ, който не е свързан с 
проучването на ‘The Lancet’. 
В 2005 година д-р Симонсен, който 
тогава работеше в Националния 
институт по Алергии и 
Инфекциозни болести в Бетесда, 
публикува в ‘Архиви на 
Вътрешната медицина’ статия, 
която открива нещо странно: 
въпреки че през периода 1980-2001 
година броят на ежегодно 
ваксинираните стари хора се е 
утроил, няма съответен спад в 
нивото на смъртността, какъвто би 
следвало да се очаква. 
Тази статия прави едно от първите 
точни съобщения колко всъщност 

смъртни случаи причинява грипът – брой, който се 
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РАСТАТ СЪМНЕНИЯТА В ПОЛЕЗНОСТТА НА 
ПРОТИВОГРИПНАТА ВАКСИНА ПРИ СТАРИ ХОРА

“Ню Йорк Таймс”

Aconitum napellus
Не редувайте Aconitum с други 
лекарства. Престанете да го давате, 
ако няколко приема не са 
подействали. Не се опитвайте с 
Aconitum да регулирате температура, 
повишила се в резултат от 
натрупването на токсини. Не го 
давайте при неспецифична треска, 
породена от остро локално 
възпаление. В такива случаи той едва 
ли ще ви бъде полезен. 

Дас Гупта

Съветите на Агравал

http://homeohelp.eu/blog/2008/10/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80/


определя трудно, тъй като лекарите рядко доказват с 
лабораторни тестове наличието на грип у техните 
пациенти. Използвайки статистически модел и най-
надеждните налични данни, д-р Симонсен открива, че 
грипът вероятно е причина за смъртта на едва 5 до 10% 
от всички починали през зимния сезон стари хора. А 
предишни изследвания констатираха, че 
противогрипната ваксина намалява риска от смъртен 
изход при стари хора с 50%. 
Д-р Лиса А. Джаксън отначало се 
опита да поразчепка по-дълбоко 
въпроса за дълбоките различия 
между ваксинираните и 
неваксинираните стари хора, 
използвайки медицинските кодове 
– огромен брой стенографски 
знаци, които лекарите използват, за 
да класифицират и регистрират 
какво не е наред у техните пациенти. Тя, а и други 
изследователи, доказва аргументирано, че пациенти с 
кодове на раково или сърдечно заболяване са били 
тежко болни, което води до сериозно изкривяване на 
резултатите. Когато, обаче, тяхната смърт се свърже с 
тези кодове, разликата между групите на ваксинирани 
и неваксинирани става още по-подчертана. Така се 
създава изкуствено впечатление, че ваксината има 
много силен защитен ефект. 
Дисертацията на Майкъл Л. Джаксън в университета 
във Вашингтон беше това, което разкри дефектите при 
използването на кодовете за диференциране на 
пациентите. 

На този проект г-н Джаксън (който няма никаква 
връзка с Лиса Джаксън) и трима негови колеги 
посветили 3 години за четене на медицински 
картони и преглед на рьонтгенографии. Те 
открили, че при загрижените за здравето си хора 
вероятността да получат медицински кодове за 
неща като сърдечна болест и рак е по-голяма, 
просто защото те ходят по-често на лекар. Но 

когато г-н Джаксън се 
поровил повече в 
критериите са крехкост на 
здравето – като оценка на 
белодробната функция, 
дали хората се нуждаят от 
помощ при миене и 
обличане и какви 
медикаменти приемат –
той открил, че 

ваксинацията има твърде незначителен ефект 
върху риска от пневмония при стари хора, която е 
най-опасното усложнение на грипа. 
Откритието има своята биологична основа. 
Ваксините действат като ‘инструктират’ 
имунната система да разпознава и реагира срещу 
очаквани заплахи. Тъй като имунната система 
запада с напредване на възрастта, хората в 
старческа възраст не реагират добре на ваксината. 
Въпреки тези констатации, д-р Шей каза, че 
Центърът за контрол на болестите няма 
намерение да промени препоръките си 
ваксиниране. 

Още за противогрипната и други ваксини четете в блога на ‘ХомеоХелп’. 

Змията е един от най-силните символи в 
хомеопатичната Материя медика и никой не я 
изобразява по-добре от Lachesis – всяващата 
страхопочитание змия сурукуку, немият кротал от 
Амазонка. Най-дългата и най-едра змия в света,
надминаваща 3 метра дължина, с мощно тяло, дебело 
колкото бедрото на мъж, с къса опашка и плашеща 

триъгълна глава, която се разширява в 
посока към гърба. Силно отровна, 
змията сурукуку има 3 сантиметра 
дълги отровни зъби и подкожни 
ятагани, способни да се забиват 
дълбоко в тялото на жертвата. 
Lachesis обитаваа тропическите и 
екваториалните джунгли на Южна и 
Централна Америка. Там тя живее на 
най-ниския етаж на гората; красивата й 
червеникаво-кафява кожа, изпъстрена с 
черно-кафяви ромбовидни петна, й 
осигурява съвършената окраска, която 
й е необходима, за да може змията да се 
маскира, докато лежи сред падналите 
на земята листа в очакване на плячката. 
Обрано на общоприетото схващане, 

сурукуку обикновено не е агресивна, но е 
изключително опасна, защото разчитайки на 
перфектния си камуфлаж, тя мрази да се движи, 
поради което не се разкрива за чужди погледи и 
следователно лесно може да бъда настъпена – а това 
често има фатални резултати, но не за змията. 
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Внимавайте с Arnica!
Arnica не бива да бъде прилагана 
никога гореща и никога външно, 
когато има охлузване или открита 
рана на кожата. 

У. Бьорике

Бисерите на Алан Шмуклер

МАСТЕРКЛАС:
ГЛАВНИ АРХЕТИПОВЕ

В МАТЕРИЯ МЕДИКА

д-р Дейвид Лили

LACHESIS

http://homeohelp.eu/blog/category/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D0%BF%D0%B3%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/


Lachesis спада към Crotalidae – змийско 
семейство, всички представители на което живеят 
в Новия свят – Америките. Подобно на другите 
представители на това семейство, отровата на 
сурукуку е мощен коктейл от силно отровни 
ензими, които действат разрушително най-вече 
върху кръвта (хемотоксично действие) и меките 
тъкани (протеолитично или цитотоксично 
действие), причинявайки кръвоизливи и некрози. 
За разлика от тази на сурукуку, отровата на Naja –
кобрата, която спада към семейство Elapidae –
действа главно върху нервната система 
(невротоксично) и сърцето (кардиотоксично 
действие). Тези различия в ефекта на отровите 
помагат на хомеопата при избора му на змийско 
лекарство. 

LACHESIS

Както с всички лекарства в този Мастерклас, би 
било добре да погледнем Lachesis през окото на 
шамана, за да проникнем по-дълбоко в скритата 
природа на змията. Тя представя матриархалния 
образ на всички змии, тъй като не само е най-
едрият представител на най-развитото змийско 
семейство, а е и единственият негов член, който 
снася яйца – всички останали са живородни. Ето 
защо тя е предшественикът, източникът и 
есенцията на всички змиевидни и отровни 
създания и джунглата е нейният храм. Това е 
много важно. Тя идва от лоното на Гея (Майката 
Земя), от плодородния център на 
планетата, нейното метаболитно сърце 
– екваториалните джунгли на 
Амазонския басейн. Там кипи 
изумително активен живот; това е 
оранжерията на Гея, в която тя 
отглежда най-голямото разнообразие 
от форми на живот – рай на 
изобилието – Райската градина. 
Дълбоко в тази гъста и наситена с 
водни пари гора се спотайва 
страховитата сурукуку, чиято отрова е 
заредена със съзидателната и 
разрушителната страст на планетата. 
Това е змията от нашето библейско 
Начало! 
В юдейско-християнския мит за 
Съзиданието змията е обрисувана като 
зла изкусителка и съблазнителка, 
същинско олицетворение на измамата 
и интригата, преднамерено 
провокирала и осъществила падението 
на човечеството. Тя е увита 
(неслучайно) около Дървото на 
Познанието или на Интелекта и подтиква Адам –
използвайки влиянието на Ева върху него – да 
отхапе от плода и така да загуби своята 
непорочност – невинността на инстинктивното, 
животинско съществувание, което държи 

поривите и импулсите усмирени от естествените 
ограничения и в хармония със законите на живота. 
Това символизира издигането на човечеството на 
нивото на такъв интелектуален и емоционален 
капацитет, който му позволява да има ‘свобода на 
избора’ и обуславя съществуването на съвестта, 
освобождаване, разгръщане и отговорност, които 
неизбежно пораждат тщеславие и конфликт.  
Няма култ, който да е по-универсален и противоречив 
от този към змията. В древните култури змията 
олицетворявала преди всичко магичния и религиозен 
образ на самия Бог-Създател или била символ на 
първичната жизнена сила, примитивната животинска 
воля, с които ни е съдено да се борим и на които в края 
на краищата да се покорим. В това си качество змията 
въплъщава всички заложби на човека – божественото и 
простосмъртното, святото и скверното – и връзката 
между едното и другото. Змията винаги е била 
възприемана като двойствена сила, източник на сила, 
когато господстваш над нея, но потенциално опасна и 
често пъти емблематична за хаос и поквара, когато те 
подчини. Змиите били разглеждани като богове, 
прародители и свещени закрилници или като демони и 
чудовища – като източник на вдъхновение и 
пророчество или на зло и изкушение. В най-простата 
си форма двойствеността на змията може лесно да бъде 
разбрана, защото са много малко съществата, към 
които са се отнасяли с по-голямо благоговение и страх. 
Тя събужда или благоговение, или погнуса, 
възхищение или ужас, но независимо дали реакцията 
спрямо змията е позитивна или негативна, тя много 

рядко пропуска да 
омагьоса – това е 
омагьосаност, която 
може да стигне до 
тотално вманиачаване. 

Личността Lachesis 

Кореняща се от 
древни времена в 
парадокса и 
полярността, 
двойствеността е самата 
същност на змията, на 
Lachesis и на личността, 
която се нуждае от това 
чудесно лекарство. 
Както е при толкова 
много от нас, тези хора 
са в непрекъснат спор 
със себе си, при който 
низкото ‘Аз’ се 

противопоставя на възвишеното, животинската натура 
съперничи на човешката, измамата се изправя срещу 
искреността, егоизмът се бори със себеотрицанието, 
арогантността се състезава със скромността и 
перверзността отправя предизвикателство към морала. 
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Увита около Дървото на 
Познанието, змията 
подтикнала Адам – чрез Ева 
– да отхапе от плода и така 
да загуби невинността си. 



Съвестта и нагонът се 
домогват към господство. 
Цялата сфера на духовния 
конфликт – това е бойното 
поле на Lachesis. 
Конфликтът често е 
героичен. Отровата, от 
която е получено 
лекарството, е 
изключително мощна и 
разрушителна и хората, 
нуждаещи се от това 
лекарство, са в 
съответветната степен 
напрегнати и страстни натури. Индивидът Lachesis е 
непрекъснато под заплахата да бъде завладян от 
страсти и чувства. Той е наясно с борбата, която се 
води вътре в него, с лабиността на емоциите и на 
мислите си и с тяхната непредсказуемост. На моменти 
те се чувстват изоставени напълно на милостта на 
своите емоции, разкъсвани между поривите на сърцето 
и тези на разума, между своите мисли и чувства и 
между желанието и чувството за вина. Ако не може да 
се отдадат на страстите си или да възвисят емоциите, 
освобождавайки ги творчески, те са принудени да ги 
потискат и цената за това е емоционално или 
физическо разболяване. 
Истинско чудо е, когато гледаш змия, докато се 
движи. Лишена от крака, които да го тласкат напред, 
това създание се носи напред без каквито и да било 
видими усилия, като блестящо ручейче – кривуличещо 
и безмълвно. Цялата енергия на змията се манифестира 
в плавно изтичане, като флуид. В хода на еволюцията 
змията е изоставила краката в името на плавното, като 
на течаща вода леене. Нейната отрова съдържа ензими, 
които разтварят и смилат тъканите на плячката й, 
правейки това, което е било твърдо и солидно да се 
разпадне и да приеме течна форма, която може да се 
лее. Леенето, течението е дълбоко присъщо на змията 
качество и това се отнася с еднаква сила и за личността 
Lachesis. При всяко състояние, при което преобладава 
потискане на течение или 
функция – били те емоционални, 
интелектуални или физиологични 
– едно от показаните лекарства е 
Lachesis. Типичен пример е 
спирането на менструалното 
течение през менопаузата –
период от живота, през който 
често се налага назначаване ан 
Lachesis. Аналогично, появата на 
менструално течение при личност 
Lachesis е сигнал за облекчаване 
на предменструалните симптоми 
или носи чувство за 
благополучие. 
Така дори и без допълнителните данни, получавани 
при доказванията, ние може да научим много за 
човешкия архетип, който съответства на това 
лекарство като проучим митологията, като изследваме 
външния изглед и естествената история на змията. Там 
откриваме цяла съкровищница от терапевтични

индикации и 
лекарството се 
вдълбава в паметта ни 
чрез яркия и ясен 
образ на една мощна 
метафора. 
Змията сурукуку е 
майстор на 
камуфлажа, на 
маскировката. Тя е 
хищник, който ловува 
на принципа ‘стой и 
чакай’ и който 
използва скриващата 

го окраска, за да измами и нападне коварно 
жертвата си от засада. По аналогичен начин 
индивидът Lachesis лукавства, мами и хитрува, 
дебнейки невинната и наивна плячка. Той надява 
лъжовна маска, за да прикрие безскрупулните си 
намерения – той не е това, което изглежда. Той 
мъти заговори и крои схеми, за да сграбчи 
непредпазливата и лековерна жертва, но също и за 
да отмъсти на тези, които смята за врагове. 
Сурукуку е нощно създание; през нощта тя стои 
нащрек и след за появата на нейната плячка. Има 
котешки очи – зениците й представляват 
вертикални цепки, а ретината се състои основно 
от пръчици, което е условие за перфектно нощно 
зрение. Lachesis е нощна птица, сова, нуждае се от 
малко сън, работи най-добре и е най-креативна 
през нощта, дори призори – това е времето, когато 
тя чете, пише, учи или се наслаждава да води 
оживени разговори, особено на философски и 
религиозни теми. Вечер умът й е изключително 
активен и бистър. Някои от тези хора стават 
прекомерно оживени и бъбриви през нощта, но 
след това трудно заспиват и прекарват часове, 
носени от свръхактивните си мисли. Подобни на 
много хора-нощни птици, индивидите Lachesis не 
се чувстват особено добре сутрин. Техните 
оплаквания често се обострят сутрин при 

събуждане; напада ги 
главоболия, астматичен 
пристъпи или пристъпи на 
депресия. Може дори да 
започнат да изпитват страх 
от спането – толкова силни 
са страданията, които ги 
посрещат при събуждане. 
Въпреки че е змия с доста 
големи размери, скоростта, с 
която сурукуку напада не 
подлежи на описание. Това е 
взривно движение, което не
може да бъде проследено с 

поглед и завършва със смъртоносно попадение, 
извършвано със смъртоносна прецизност. Докато 
змията напада, устата й се отваря широко, което 
позволява на страховитите, подвижни отровни 
зъби да се разтворят надолу (като колесар на 
самолет), така че змията да може да удари и да 
захапе едновременно, постигайки максимална 

Apis mellifica може както да 
предизвиква, така и да предотвратява 
спонтанен аборт (когато картината 
съответства). Той трябва да се дава 
предпазливо по време на бременност, 
тъй като в ниски разреждания и при 
чести приеми може да предизвика 
спонтанен аборт, особено до края на 
първия триместър. 

Фарингтън

Съветите на Агравал
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дълбочина на проникване. В спешна ситуация 
човекът тип Lachesis реагира бързо и инциативно, 
взема светкавични решения и ги реализира 
уверено и непоколебимо. Той притежава 
способността мигновено да реагира и да отвръща 
на удара. Няма навик да говори уклончиво или да 
смекчава изразите си; думите му пронизват 
опонента като кинжал. Темата за бързина и 
рязкост пропиват цялата картина в нейния 
умствен, емоционален и физически аспект. Тези 
хора са бързи и дори припрени във всичко, което 
правят. Умът на Lachesis е остър, пъргав, винаги 
нащрек и силно възприемчив. Lachesis схваща 
бързо и със забележителна лекота нови 
концепции, дори и ако излизат извън пределите на 
неговата компетентност. Той говори бързо. Често 
мисълта на Lachesis е 
прекалено бърза, за да може 
събеседникът да я следи, а 
понякога потокът от мисли 
изпреварва дори собствения 
му език. На физическо ниво 
тези хора притежават 
типичните за змията 
възхитителни атлетичност, 
способност за пазене на 
равновесие и 
координираност на 
движенията. 

Забележително активният, 
раздвоен език на змията е 
мощен символ. Той 
непрекъснато се изстрелва 
извън устата през прорез в 
горната челюст. 
Функционира като сетивен 
орган, който улавя 
молекулите на различни 
миризми в околната среда. 
Змията опитва живота чрез 
вкуса му. Личността 
Lachesis има вкус към живота – инстинктивен 
глад за житейски преживявания – това е личност, 
пропита от желание, която има силен порив да 
опита всичко, което животът може да й предложи. 
Пъргавият, ловък, активен език е потвърждение за 
пословичната бъбривост на това лекарство, а 
също и проява на нуждата на това лекарство да 
тече, да се лее. За Lachesis бъбривостта често е 
отдушник или вентил за потиснатите емоции или 
желания. Той не само говори много, но говори на 
висок тон и бързо и е склонен да скача бързо от 
една тема на друга. Подчертан функционален 
аспект на тази бъбривост е способността за 
боравене с думите. Тези хора имат рядко срещани 
лингвистични умения, често пъти владеят много 
езици и имат прекрасно дар слово и ораторски 
талант. Безмерната мощ на Lachesis достига своя 
най-висш израз при публичните оратори. Те 
обладават забележителна харизма, речта им се лее 
свободно, говорят страстно и напрегнато, 

убедително, привлекателно. Често те са изключително 
надарени да владеят писменото и говоримото слово, 
използват го творчески и с въображение. По типичен 
за двойствеността на змията начин това може да бъде 
използвано за добро и за зло. Раздвоеният език винаги 
е бил символ на измама, интрига и коварство. 
Едрите, втренчени, немигащи очи те заковават и 
подчиняват. На всички змии им липсват клепачи, 
поради което се и създава впечатлението за 
фиксираното им, пронизващо втренчване. Окото, което 
никога не заспива, винаги е будно и наблюдава издава 
недоверчивата, подозрителна натура – ревнив, 
собственически и параноиден темперамент – винаги в 
очакване на опит да злоупотребят с нея, да я преметнат 
или да й навредят по някакъв начин. Любовта на 
Lachesis – било тази към семейството, приятелите или 

изживявана като сексуална 
връзка – често е примесена с 
ревност. Тази ревност може да 
стане маниакална и 
злокачествена. Тези хора никога 
не се отпускат, винаги държат 
партньора под око, винаги са 
нащрек за белези на изневяра, 
постоянно надничат, пъхат си 
носа навсякъде и си въобразяват 
най-различни неща. Често 
тяхната ревност остава 
неизречена, нагнетена и кипяща 
отвътре  и накрая уврежда 
здравето им, докарвайки им 
главоболие, високо кръвно 
налягане, менструални болки, 
ексцесивно менструално кървене 
или астма. Ревността на Lachesis 
може да превърне любовта в 
омраза и може да породи 
агресивност и да доведе до 
трагедии, особено ако се намеси 
и алкохолът. 
Погледът е, също така, остър и 
пронизващ, студен и пресметлив, 

хипнотичен. Зад него лежи остър, проницателен ум, 
който анализира всичко, нищо не пропуска и много 
трудно се отдава на съчувствие или състрадание. 
Същата твърда и злобна нагласа разкрива и строгата, с 
тънки устни уста. Някои от тези хора може да бъдат 
също толкова непреклонни, безмилостни и жестоки, 
колкото й змията, чието огледално отражение са. Те са 
потайни и застрашителни като змия, прокрадваща се 
между нападалите по земята горски листа. Тези не 
толкова често срещани представители на семейството 
на Lachesis не съм бъбриви изобщо. Те са ‘тихи и 
дълбоки води’, питаят мрачна енергия, нагнетена и 
първична, често пъти освобождавана по зловещи и 
престъпни начини в джунглата на човешкия живот. 
Отровните жлези на змията са видоизменени слюнчни 
жлези и така ‘плюенето’ (на англ. – spit) се превръща в 
‘яд, злоба, проклетия’ (на англ. – spite). Съскането на 
змията е бременно с много С-та, както и речта на 
Lachesis. Тези хора са злобни, саркастични, язвителни, 
унищожително критични, сатирични, клеветници, 

На физическо ниво личността
Lachesis притежава 
типичните за змията 
възхитителна атлетичност, 
равновесие и координация
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скептични, суеверни, лицемерни, самоуверени, 
подозрителни, потайни, страстни, сексуални, 
съблазнителни, а може с право да добавим, че са и 
цинични и психично лабилни. 
Змията винаги е била припознавана като сексуален и 
фалически символ, обозначаващ силна сексуалност и 
мощно либидо или сексуален нагон. Сексуалната 
енергия е най-фундаменталната енергия на Lachesis и 
нейната мощ лежи в основата на напрегнатостта, 
бурната страст и творческия гений на този архетип. Тя 
търси да намери израз сексуално, творчески, 
религиозно или духовно. Тя не може да бъде 
потисната. В младежка възраст е най-вероятно тя да 
бъде изпитана и проявена в своята фундаментална 
форма – сексуалната. И двата пола може да бъдат 
прекомерно ангажирани сексуално и дори да бъдат 
тормозени от непрекъснати еротични мисли и 
фантазии. Сексуалността винаги е като натегната 
пружина, готова да се изстреля. Мнозина биха казали, 
че ако сексуалният им живот е добър, целият им живот 
е добър. Това е част от леенето, толкова жизнено 
важно за живота на змията; то облекчава напрежението 
и стреса. За жените е особено типично да внесат в една 
връзка страстен романтизъм и зной,които я обогатяват. 
Жената осъзнава своята сексуалност и нейната сила и 
не се колебае да я използва. Тя се движи със змийска 

грациозност и е в състояние да зареди и най-
простото действие със сексуалност. 
Тази енергия на либидото е на разположение за 
най-висшите цели на нашето съществувание и 
може да се възвиси в поезия, изкуство, литература 
и музика. Тенденцията към пречистване и 
възвисяване на тази енергия до степен на изкуство 
чрез пламенните, страстни и поривисти души на 
този архетип се подсилва от една от най-добре 
известните характеристики на Lachesis – неговата 
левостранност. Анатомията на вътрешните органи  
на змията се е изменила коренно, за да се 
приспособят те към такова тясно и издължено 
тяло. При тази уникална адаптация към вътрешна 
анатомия, специфична за змиите, ние виждаме 
саможертвена дегенерация на левостранните 
органи. Преведено на езика на човешката 
патология това се проявява като физическа 
дисфункция на лявата половина на тялото, но 
менталната сцена, на която се разиграва тази 
дисфункция е дясното мозъчно полукълбо, което 
се обитава от нашия интуитивен, артистичен, 
фантазиен и творчески ‘Аз’. Точно раздразването 
на тази дисфункция е това, което може да 
трансформира една дарба в гений. Lachesis може 
да се възвисява и да се рее като Феникс! 

ТОКУ ЩО ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ЧАСТ 2 НА 

“MONERA/ЕДНОКЛЕТЪЧНИ” ОТ ФРАНС ВЕРМЮЛЕН –
ТОМ 1 ОТ „СПЕКТРУМ МАТЕРИЯ МЕДИКА” –
МАТЕРИЯ МЕДИКА, ЗА КОЯТО МАЛЦИНА СА ДРЪЗВАЛИ 

ДОРИ ДА СИ МЕЧТАЯТ!

След като всички уважаващи себе си български хомеопати 
(а и мнозина любители, проявяващи много силен интерес 
към науката) поставиха на централно място в библиотеките 
си ‘българската’ “Призма” на Вермюлен, за тях тя се 
превърна в стандарт за Материя медика. Немалко хора си 
помислиха, че ще се наложи да чакаме дълго книгата, 
която ще надмине “Призма”. Е, те сгрешиха. И познайте 
кой е човекът, който ги опроверга? Познахте! Франс 
Вермюлен! 
Още с първата книга от “СПЕКТРУМ” -
“Monera/Едноклетъчни” – Вермюлен доказа, че в много 
отношения в момента се състезава сам със себе си. 
“СПЕКТРУМ Материя Медика” е цяло ниво над 
великолепната “Призма”! 
Някои си казаха – “Книга за вируси и бактерии? С какво може да бъде полезна такава книга на 
хомеопатите?” Отговаряме: С най-дълбокото знание за Нозодите, което може да получите 
отнякъде. Ама не е ли скучно да четеш такава материя? 

За тези, които още не са си отговорили на последния въпрос, ето един кратък откъс от 
“Monera/Едноклетъчни”. И после кажете, че ви е било скучно! 
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През април 2002 Американската 
Агенция по лекарствата и храните 
одобри прилагането на ботулиновия 
токсин тип А като “Ботокс Козметик” 
за “временно подобрение на външния 
вид на умерено до много дълбоки 
бръчки между веждите”. В плацебо-
контролирани произволни клинични 
опити, включващи общо 405 
пациенти с умерени до дълбоки бръчки, които 
били инжектирани с Ботокс Козметик, 
дълбочината на бръчките била намалена в някаква 
степен за до 120 дни при пациентите, които 
приели токсина. Тъй като “цялостният резултат 
може да се изрази в по-симетричен външен вид” и 
“намръщените вежди стават гладки, намръщените 
очи се отпускат и годините сякаш изчезват”, 
козметичното лечение беше популяризирано до 
такава степен, че сега в САЩ се организират 
“Ботокс партита” – движение, на което 
медицинските институции гледат с доста 
смръщени вежди. Тези партита имат бъдеще, тъй 
като бръчките имат навика да се появяват отново. 
Множество хора се тълпят, за да възстановят 
повехналата си красота, отчаяно опитващи се да 
изглеждат по-млади на всяка цена, вместо да 
остареят елегантно. Каква ирония е, че тази 
опияняваща обществена илюзия, че външният вид 
е всичко, се поддържа от един невротоксин, чието 
название се произнася “Бю-токс”(Beau-tox, от 
beauty – красота – б. пр.). 

Многократните терапии може да доведат до 
атрофия или изтъняване на мускулите, оставяйки 
лицето безизразно, като маска, ефект, които се 
проявява при ботулизъм. Опитите да се спре 
процесът на стареене изискват човек да си затвори 
очите за възможните дълготрайни ефекти от това 
“безопасно и ефективно лечение”. Хроничните 
последствия може все още да са непознати за 
широката публика, но няма да мине много време, 
за да се разбере в каква посока ще се развиват те. 

Странични ефекти
Страничните ефекти на най-бързо разрастващата 
се козметична процедура в САЩ изглежда, че са 
ограничени до нищожен дискомфорт и 
краткотрайни локални реакции. Документираните 
и недокументираните случаи, обаче, разказват 
друга история. 

Блокирането на освобождаването на 
невромедиаторите от периферните холинергични 
нервни окончания е перманентно; възстановяване 

може да настъпи, само ако 
аксонът замени увреденото от 
токсина окончание с ново. 
Най-често срещаните странични 
ефекти, последващи 
инжектирането на ботулинов 
токсин тип А, били главоболие, 
респираторни инфекции, 
грипоподобен синдром, паднали 

клепачи, болки във врата и гадене. По-редки странични 
реакции (при по-малко от 3% от пациентите) включват 
болки по лицето, зачервяване в мястото на 
инжектиране и мускулна слабост. Тези реакции, общо 
взето, били временни, но може да траят няколко 
месеца. 
(FDA Talk Paper T02-20)
Усложненията са по-често срещани, когато Ботокс се 
прилага в долната половина на лицето, включвайки 
неконтролируемо изтичане на слюнка, асиметрична 
усмивка и захапване на вътрешната част на увисналата 
буза. Инжекциите в платизмата може да доведат до 
затруднено преглъщане и промени във височината на 
гласа. (Мускулът платизма спуска долната устна и 
набръчква кожата на врата и деколтето). 
Проучванията на страничните ефекти от ботулинов 
токсин тип В при 570 човека показват, че сухота в 
устата и дисфагия са най-често срещаните съобщавани 
странични ефекти. 
Следните допълнителни ефекти били съобщени от 
поне 5% от пациентите, третирани с ботулинум тип В: 

≈ Болки във врата (17%). 
≈ Главоболие (11%). 
≈ Диспепсия (10%). 
≈ Гадене (8%). 
≈ Грипозен синдром (8%). 
≈ Тортиколис (8%). 
≈ Болки в ставите (7%). 
≈ Болки в гърба (7%). 
≈ Усилена кашлица (7%). 
≈ Миастения (6%). 
≈ Астения (6%). 
≈ Световъртеж (6%). 
≈ Ринит (5%). 

В 2% или повече от пациентите, участвали във всяко 
друго клинично проучване се появили следните 
реакции: 

≈ Общи: алергични реакции; треска; главоболие; болки 
в гръдния кош; втрисане; херния; неразположение; 
абсцес; вирусна инфекции. 
≈ Мускуло-скелетни: артрит; заболявания на ставите. 
≈ Сърдечно-съдови: мигрена, дилатация на 
кръвоносните съдове. 

С
П

Е
К

Т
Р

У
М

М
А

Т
Е

Р
И

Я
 М

Е
Д

И
К

А
 Т

О
М

 1
M

O
N

E
R

A
 /

Е
Д

Н
О

К
Л

Е
Т

Ъ
Ч

Н
И

 Ч
А

С
Т

 2
ОТ БИОЛОГИЧНОТО ОРЪЖИЕ ДО 
БИОМЕДИКАМЕНТА И КОЗМЕТИЧНАТА 
ЛУДОСТ



≈ Дихателни: диспнея; белодробни заболявания; 
пневмония. 
≈ Неврологични: тревожност; тремор; хиперестезия; 
сомнолентност; объркване; световъртеж. 
≈ Храносмилателни: гастро-интестинални смущения; 
повръщане; глосит; стоматит. 
≈ Урогенитални: инфекции на отделителните пътища; 
цистит; вагинална монилиаза. 
≈ Специални сетива: амблиопия; възпаление на 
средното ухо; ненормално зрение; нарушения на вкуса; 
tinnitus. 
(Сведения от 
www.rxlist.com.cgi/generic2/botulinumtoxin_ad.htm)

Allergan Inc., производителят на Ботокс, заявява, че “е 
имало редки спонтанни съобщения за случаи на смърт, 
понякога съпроводена с дисфагия, 
пневмония и/или значително 
безсилие след терапията с 
ботулинов токсин.” И: “Има също 
и редки съобщения за странични 
ефекти, засягащи сърдечно-
съдовата система, включително 
аритмия и инфаркт на миокарда, 
някои с фатален край. При някои 
от тези пациенти са били налице 
рискови фактори като сърдечно-
съдова болест. Не е установена 
точната връзка на тези събития с 
инжектирането на ботулинов 
токсин. Следните събития са съобщени, след като 
лекарството е било пуснато на пазара и причинната 
връзка с инжектирането на ботулиновия токсин е 
неизвестна: кожен обрив (включително erythema
multiforme, уртикария и псориазиформен обрив), 
сърбеж и алергична реакция. ... Дисфагията и 
симптоматичната обща слабост може да се отдадат на 
фармакологичните свойства на Ботокс и да са резултат 
от разпространяването на токсина извън 
инжектираните мускули. ... Освен парализа на един 
или повече околоочни мускули (при лечението на 
страбизъм), може да се получи дезориентация в 
пространството, двойно виждане или подминаване на 
желания обект.”

Индивидуални симптоми –
интоксикации с Botox
Статистическите оценки на 
страничните ефекти може да 
дадат насоки за афинитета и 
общите симптоми, докато чрез 
съобщенията за интоксикации 
може да се получат 
индивидуалните симптоми. За 
тази цел потърсих лични 
съобщения за “усложнения от 
ботокс” в някои уеб страници, за 
да добия представа за картината 
на Botulinum. 

≈ Усещане, като че ли ще умре. 
≈ (След третата инжекция за три години)... 
“никога не съм имала проблеми и бум... безсъние, 
пристъпи на паника и много тревожност.”
≈ Сърбящи кожни лезии, изглеждащи като 
“релефни” комедони по челото и между веждите. 
≈ Веждите са на дъга и повдигнати много нагоре; 
изражение на “много изненадан”. 
≈ Диплопия, появяваща се внезапно; 
изключителна; невъзможност да шофира. 
≈ Усещане, че очите са подути. 
≈ Притъпен слух, придружен с гъделичкане в 
ушите и по лицето. 
≈ Неясен говор. 
≈ Изтръпване и схващане на челюстта и гърлото 

отвън; парене по гърба на езика, 
разпространяващо се надолу по 
краката и ръцете. 
≈ Тежки хронични контракции на 
тила; атрофия на шийните 
мускули. 
≈ Тилът е схванат и болезнен. 
≈ Слабост в тила; едва държи 
главата си вдигната. 
≈ Продължителен тремор на 
ръцете и дланите, който 
затруднява всякаква дейност. 
≈ Ръцете са слаби, непохватни и с 
усещане за гъделичкане. 

≈ Усещане за изтръпване, гъделичкане и парене 
по левия долен крайник. 
≈ Неспособност да ходи. 
≈ Проблеми със съня, “имам усещането, че 
заспивам и после се раздрусвам (което ме 
събужда)”. 
≈ Тремор по цялото тяло и замаяност; прикован 
към леглото. 
≈ Внезапно усещане,че е болен; трябва да си легне 
за няколко часа. 
≈ Изтръпване в лявата част на тялото. 
≈ Грипоподобни симптоми; “Бях на легло цели 4 
дни с ужасни болки по тялото, възпалено гърло, 
гадене и усещах белите си дробове така, като че 

ли не мога да дишам.”
≈ Уртикария (на места, 
притискани от ластик), 
появяваща се около 21 часа 
или през нощта или в 
областта на стомаха и 
предмишниците, или по 
гърба и краката, изчезваща 
сутрин около 10 часа. 
≈ Силно парещи болки < 
най-малкото докосване. 
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Arsenicum – Висока или Ниска 
потенция?
Използвайте Arsenicum album в 
ниски разреждания при стомашни 
проблеми и проблеми с червата и 
бъбреците; по-високи разреждания 
при невралгии, нервни болести и 
кожни проблеми. Но ако 
назначаването му се налага, само 
поради повърхностни състояния, 
давайте най-ниските разреждания. 

У. Бьорике

Бисерите на Алан Шмуклер



“След написването на тази книга аз се съмнявам дали имаме нужда от други въведения в 
хомеопатията.”
Джулиан Уинстън, редактор на “Homeopathy Today” – ежемесечник на Националния център по хомеопатия в 
САЩ

 “Прави хомеопатията лесно разбираема. Задължително четиво за всички, които искат да 
поддържат здравето си в оптимално състояние.”
Джаклин Уилсън, бивш президент на Калифорнийското хомеопатично общество и на Американския 
институт по хомеопатия

“Всички мои пациенти трябва да прочетат тази книга.”
Джон Колинс, доцент в Катедрата по хомеопатия към Националния колеж по натуропатична медицина

Те говорят за книгата на д-р Тимъти ДУЛИ

Ще ви я представяме като четиво с продължение. 

В продължение на няколко години мои пациенти многократно са ме питали: “Коя книга ще ми препоръчате 
да прочета, за да се запозная по-подробно с хомеопатията? ”
Въпреки изобилието от книги за хомеопатията, аз не можех да посоча такава, която задоволително да 
обяснява нейната концепцията и да дава необходимата информация за тази наука. 
Е, аз написах книга, която отговаря на тези изисквания. Тя се базира на моите собствени преживявания и 
наблюдения, които потвърдиха многократно основните теории в хомеопатията. 
Малко са хората, които наистина успяват да се ориентират добре при първата си среща с хомеопатията. 
Нейните постановки са простички и ясни, но не за всеки е лесно да ги схване. Хората се опитват да я 
разберат и да я интерпретират от позициите на своето образование и жизнен опит. Това е напълно 
естествено, но понякога ограничава способността ни да възприемем нещо наистина различно. 
Повечето лекари лекомислено отхвърлят хомеопатията, при все че не знаят нищо за нея. В края на краищата, 
как може тя да бъде нещо сериозно, след като те, експертите, не са я изучавали в медицинското училище? 
Хомеопатията, обаче, стои стабилно на краката си. Нарастващата й популярност и употреба налагат на 
всеки, който се занимава със здравеопазване, независимо дали приема хомеопатията или не, поне да се 
запознае с нейните основни принципи и с хората, които я прилагат отговорно. 

ГЛАВА 1
ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ЗАБЛУДАТА ЗА ПЛОСКАТА ЗЕМЯ

През 1978 година, тъкмо бях започнал практиката си 
на натуропат, в офиса ми влезе 25-годишна жена –
кърмачка. 
Тя се оплакваше от мастит – болезнено възпаление на 
млечната жлеза. Този проблем се беше появил преди 5-
6 седмици. Пациентката току-що беше завършила 
втория курс антибиотична терапия по предписание 
на личния си лекар. Веднага след това (а така беше 
станало и след първия курс) проблемът 
отмъстително се беше възобновил. Жената 
продължаваше да кърми бебето си, но с цената на 
големи страдания. 
Тя изпитваше огромна болка. Според описанието й, 
болката се излъчваше от гръдта й във всички посоки и 
по цялото тяло. 
Температурата й се колебаеше около 101 F (38,3оС). 
При огледа се виждаше възпалителна червена ивица по 
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“ХОМЕОПАТИЯТА – МЕДИЦИНАТА,
ПРЕОДОЛЯЛА СРЕДНОВЕКОВНОТО МИСЛЕНЕ”

ОСНОВНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПАЦИЕНТА НА ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ



цялата външна повърхност на дясната гръд. 
Последната беше много чувстителна при допир. 
Аз снех случая съгласно изискванията на 
хомеопатичната система и предписах лекарство. 
Това беше хомеопатичното лекарство, известно като 
Phytolacca 30C. 
До този момент аз нямах никакъв опит в лечението 
на подобни страдания. Знаех, че е възможно да се 
стигне до много сериозни усложнения като абсцес на 
млечната жлеза и допусках, че е по-правилно жената 
да остане на антибиотици. Но на нея й беше дошло до 
гуша от тях и настояваше да опитаме с 
хомеопатичното лекарство. 
Казах на дамата, че първата й работа на следващата 
сутрин е да ми се обади в офиса и да ми каже как се 
чувства. Тя се съгласи и си тръгна. 
Аз изкарах една безсънна и тревожна нощ. Мъчеха ме 
съмнения, че постъпвам безотговорно, лекувайки тази 
пациентка хомеопатично. Страхувах се, че вече се 
влошила и може би в момента е в спешното 
отделение. 
На сутринта още с влизането си в офиса взех от 
картона й телефонния й номер и й позвъних без да 
изчаквам нейното обаждане. 
Тя беше много изненадана, че й звъни лекарят й. 
- Как се чувствате днес? – поинтересувах се аз. 
- Аз съм добре. – беше отговорът. - Лекарството 
действа. 
- Какво искате да кажете с това “лекарството 
действа”? – попитах. 
- Искам да кажа, че действа. Мина ми. 
- Да разбирам ли, че възпалението е излекувано, 
нямате температура или нещо друго? – попитах, без 
да правя и най-слаб опит да скрия своята 
скептичност. 
- Да, всичко е наред... не го ли очаквахте? 
- Не, защо…ъ-ъ-ъ... очаквах го. Разбира се, че очаквах 
да се случи. Просто реших да проверя. – отговорих, 
възвръщайки самообладанието си. 
Препоръчах на пациентката си да спре приемите на 
лекарството и да ми се обади, ако оплакванията й се 
възобновят. 
От този момент нататък, уважението, с което се 
отнасях към моите малки бели хомеопатични гранули, 
непрекъснато растеше. Аз не можех дори да 
предположа, че е възможно такова възпаление, в 
толкова остра форма, да се излекува напълно само за 
една нощ. С една-единствена доза от лекарството! 
С въпросната дама се видяхме 
след месец и нещо, когато тя 
доведе за преглед детето си. 
Тогава тя ми каза, че 
възпалението се е появило 
отново около седмица след 
приема на лекарството и тя 
взела втора доза, след което се 
чувства здрава. 
Подобни забележителни 
излекувания са нещо обичайно в 
практиката на опитния хомеопат. Тайната се крие в 
индивидуализирането, в това да се отнасяме към 
всеки пациент като към уникално и неделимо цяло. 

Идеята за цялостната Земя
Едва ли са много хората в наше време, които биха 
упорствали, че Земята е плоска. Сателитната 
телевизия и пътешествията със самолет 
ежедневно доказват, че тя има кълбовидна форма. 
Но това не винаги е било така. Дори и днес, 
поради огромните си размери, Земята изгледа 
плоска за стъпилия на нейната повърхност 
наблюдател. Ние все още приемаме залеза на 
Слънцето като завършек на деня, отдавайки се на 
илюзията, че Слънцето се скрива зад видимия 
хоризонт. 
В миналото хората са били учени още от 
раждането си, че Земята е плоска. Науката, 
религията, здравият разум – всичко работело за 
затвърждаването на този възглед. Не е трудно да 
разберем огромния конфликт, пред който са били 
изправени хората при появата на новите теории за 
сферичната форма на Земята, според които 
тогавашния общоприет възглед за света  се оказва 
съвсем погрешен. За вкопчения в идеята за 
плоската Земя ум е съвършено невъзможно да 
схване теорията за нейната сферична форма, още 
повече, че при тези разсъждения той трябва да 
използва инструментите на “плоското” мислене. 
Теорията за кълбовидната Земя може да се стори 
някому безсмислица. Вие можете да видите, че 
повърхността на Земята е плоска, че Слънцето се 
движи по небето, че предметите падат надолу, че 
повърхността на водата е плоска. Технологиите 
(които никак не са малко), изработени на базата 
на възгледа за плоската Земя, са работели отлично 
(правят го и днес!). 
В края на краищата този конфликт намерил своето 
решение, когато станало ясно, че идеята за 
плоската Земя трябва да бъде включена в по-
всеобхватната теория за сферичната й форма. До 
определен момент тази идея била адекватна, но тя 
има ограничена перспектива в рамките на 
сферичната теория. 

Нова перспектива в медицината
Един също толкова базисен конфликт, подобен на 
този между плоската и сферичната Земя, се 
зародил преди 200 години в медицинския свят. 
Тогава германският лекар Самуел Ханеман 
оповестил своята нова теория, която представяла 
коренно различен от общоприетия поглед върху 

здравето и болестта. 
Ханеман разглежда болестта 
като процес, който засяга 
пациента в неговата цялост 
и доказва, че лекарствата 
трябва да се прилагат в 
малки, нетоксични дози и да 
са насочени към лекуване на 
пациента, а не само на 
конкретната болест. По 
причини, които ще бъдат 

обяснени, той нарича тази нова медицинска 
система “хомеопатия”. 
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Много важно е да се определи 
миазмът, тъй като антипсорични 
лекарства като Sulphur, Calcarea и 
Graphites може да нанесат вреда, 
вместо да помогнат, ако има активен 
сифилитичен миазъм. 

Дж. Т. Кент

Съветите на Агравал



Конвенционалната медицина продължава да 
залага на стария подход. Лекуват се болестите, а 
не пациентът. Практически, концепция за лечение 
на пациента като противоположна на тази за 
лечение на болестите в конвенционалната 
медицина изобщо не съществува! 
До ден днешен конвенционалните медикаменти 
продължават да се класифицират според 
болестите, които лекуват. Например, 
противовъзпалителните лекуват възпаление, 
противогърчовите лекуват гърчове, 
антибиотиците убиват бактериите. 
Идеята за лекарство, което лекува пациента в 
неговата цялост, се различава съществено по своя 
подход към болестта. Основното в нея е, че 
лекарството стимулира възстановителните и 
оздравителни процеси в организма. С 
възстановяването на нормалното му състояние, 
болестта се излекува по естествен начин. Болестта 
не се атакува директно и така при дадена болест 
може да се видят показания за стотици лекарства. 
Кое от тях ще бъде назначено, зависи от пациента. 
По подобен начин, дадено лекарство може да се 
окаже показано при стотици болести и това също 
зависи от пациента. 
За голяма изненада, тези идеи се оказват нови за 
повечето от нас и сега, така както са били нови 
преди 200 години, когато са били формулирани. 
Но днес хомеопатията е силно развита наука и се 
прилага във всички части на света. 

Медицината със средновековно мислене
Конвенционалната медицина демонстрира 
средновековния начин на мислене (когато Земята 
е “била” плоска), поставяйки в центъра на 
вниманието болестта вместо пациента. Точно 
както Земята само изглежда плоска и само 
привидно Слънцето се движи около Земята, точно 
така изглеждат и лекарите, които концентрират 
вниманието си върху болестите, а смятат, че 
лекуват пациента. Това не е истина! Както 
тепърва ще се убедите, напълно възможно е 
пациентът да се лекува директно, като едно 
единно цяло. 
Навлизайки в книгата, вие ще видите защо 
хомеопатичният подход към пациента е по-
всеобхватен и включва в себе си конвенционалния 
подход към болестта по абсолютно същия начин, 
по който теорията за сферичната форма на Земята 
включва идеята за плоската й форма. Така както 
технологиите, развити на базата на мисленето, че 
Земята е плоска, продължават да работят и се 
прилагат и днес, така и установените методи за 
лечение на болестите вършат работа, ... но само в 
тесните рамки на конвенционалната медицина. 
И също, както сферичната теория за Земята не 
може да бъде разбрана, ако използваме за това 
“плоското” средновековно мислене, така и 
дълбокият смисъл на хомеопатията не може да 
бъде схванат, ако подходим с категориите на 
конвенционалното медицинско мислене. Нужна е 

съвсем нов поглед – поглед, която ще получите чрез 
тази книга. 

След завършването на Националния колеж по 
натуропатична медицина през 1978 год. aз работих 
няколко години като натуропат в южен Орегон. Това 
ми помогна да натрупам богат личен опит в много 
направления на природната медицина. С моя партньор 
и с помощта на две акушерки стартирах програма за 
раждане в дома. Водихме раждания по домовете, 
както в града, така и в гората. Прилагах мануална 
терапия на работници в местната мелница, които се 
оплакваха от болки в гърба. На някои пациенти си 
предписвах лечебно хранене. Активно използвах билки, 
които растяха в изобилие в околните гори и поля. 
Но първата ми любов винаги е била хомеопатията. 
Прилагах я и при млади, и при стари пациенти, както 
за обикновени простуди, така и за хронични болести 
като артрит или за остри инфекции. Аз се убедих, че 
за всички методи на лечение има място под Слънцето, 

“Хомеохелп” призовава за активна 
подкрепа на проекта ни за 

Регистър на Дипломираните 
Хомеопати!

Необходимостта от Регистър е 
огромна, в това няма и не може да има 
никакво съмнение. Поради липсата на 
такъв, в момента стотици хора се 
лутат, губят време, хабят нерви; 
търпението на мнозина се изчерпва и 
те се отказват от идеята да лекуват 
себе си и близките си с хомеопатия, 
само защото им писва да разпитват по 
всевъзможни форуми...
Без Регистър ние сами се заключваме в 
зоната на здрача. От нас зависи кога 
ще съмне. 

ГОВОРИ С ТВОЯ ХОМЕОПАТ, УБЕДИ ГО, ЧЕ 
МЯСТОТО МУ Е В РЕГИСТЪРА И МНОГО,
МНОГО ХОРА ЩЕ ТИ БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ И 
БЛАГОДАРНИ.
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но хомеопатията е нещо по-специално. Тя е безопасна, 
но ефективна и се основава на ясни принципи. 
Местните лекари ни приемаха по различен начин. 
Някои се отнасяха с уважение, но и с предпазливост, 
докато други не прикриваха негативното си 
отношение. “Моята лекарска етика не ми позволява 
дори да рзговарям с вас! ” – ми изкрещя веднъж по 
телефона един офталмолог. 
Тези лекари явно не споделяха нашето убеждение, че 
всички лечебни методи имат право на съществуване и 
само нуждите на пациента определят към кой от тях 
да се прибегне. 

Недостатъците на конвенционалния подход 
към болестта

В наши дни всеки човек знае, че конвенционалният 
подход в здравеопазването е допринесъл доста за 
човечеството. Например, такива смъртоносни в 
миналото болести като пневмонията, се поддахоха 
отлично на рутинното 
алопатично лечение. Но нека 
поразсъждаваме върху следния 
диалог между въображаемия д-
р Смит и някои от неговите 
пациенти: 
# 1
- Съжалявам, мисис Джонс. 
Всичките изследвания, които 
проведох, показват, че Вие сте 
напълно здрава. 
- Но, д-р Смит, аз се 
чувствам ужасно през по-
голямата част от времето. Нищо 
друго ли не може да се 
направи? 
- Ами, можем да опитаме 
един курс с антидепресанти. 
Понякога това помага. 
Проблем на конвенционалния подход към болестта: 
Ако не се диагностицира болестта, не може да се 
назначи лечение. 
Този проблем е много по-сериозен, отколкото 
изглежда на пръв поглед. Преди всичко, при повечето 
пациенти са били налице различни симптоми години 
преди да се оформи проблемът, който вече може да 
бъде да бъде диагностициран. На тях са им били 
преписвани различни медикаменти за симптоматично 
облекчение преди да бъде поставена някаква 
определена диагноза. 
Пациентът очевидно е бил болен много преди болестта 
да стане разпознаваема. Хората имат симптоми, защото 
нещо у тях не е наред, но модерната медицина с почти 
патологична егоцентричност се осмелява да твърди, че 
те са добре тогава, когато те изобщо не се чувстват 
така. Дали конвенционалната медицина знае всичко? 
Разбира се, че не. Когато тези лекари казват: “Всичко е 
наред. Проблемът е на нервна почва. ”, всъщност 
трябва да кажат: “При тези оплаквания в момента не 
можем да диагностицираме някаква известна болест. ”

Но дори и когато бъде поставена диагноза, не е 
задължително тя да е точна. Много проучвания 
показват, че диагнозите, поставяни от лекарите, са 
правилни само в около 50 до 70 % от случаите. 
Лечение, назначено на базата на неточна диагноза, 
очевидно няма да бъде много полезно, а може да 
доведе и до сериозни вреди. 
# 2
- Д-р Смит, Джими кашля вече три седмици! 
Не можем ли да му дадем нещо? 
- Лабораторните тестове показват, че Джими 
има вирусна инфекция, а антибиотиците не 
действат срещу вирусите. Но, ако Вие настоявате, 
можем да опитаме и да видим дали един 
антибиотичен курс няма да помогне. 
Проблем на конвенционалния подход към 
болестта: За много състояния, които могат да 
бъдат диагностицирани, не съществува 
конвенционално лечение. 
И пак, този проблем е много по-сериозен, 

отколкото изглежда на пръв 
поглед. Д-р Смит поне беше 
честен да признае, че 
лечението вероятно няма да 
бъде от особена полза. 
За съжаление, 
конвенционалните лекари 
имат склонността да 
свръхдиагностицират и в 
много случаи се 
презастраховат с излишно 
медикаментозно лечение. В 
такива ситуации, ако 
състоянието на пациента се 
подобри, това става въпреки
лечението, а не благодарение 
на него. 
# 3
- Ушите на Керъл се 

възпаляват за пети път тази година, д-р Смит. 
Всеки път лекарствата ми струваха по 75 долара. 
Не можем ли да направим нещо, за да 
предотвратим друго възпаление? 
- Да, вероятно един курс антибиотик в ниска 
доза след излекуването на това възпаление би 
помогнал. Ще Ви дам направление до специалист 
УНГ за по-щателен преглед. 
Проблем на конвенционалния подход към 
болестта: Лечението на често повтарящо се 
заболяване не е в състояние да предотврати 
бъдещите проблеми. 
Здравословните проблеми се възобновяват поради 
наличната специфична чувствителност на 
пациента, но конвенционалният подход към 
болестта много рядко води до коригиране на тази 
чувствителност. Всяко възвръщане на 
оплакванията се третира като новопоявил се 
проблем, което води до порочен кръг, 
наподобяващ ефекта на въртящата се врата –
лечение, ново обостряне, лечение, ново обостряне 
и т. н. , и т. н. 

Blatta Orientalis – Индийска 
хлебарка
При остри пристъпи действа по-
добре в ниски разреждания; високите 
се дават в по-хронични случаи. 
Особено подходяща за възпълни хора 
и в случаи на малария; пациентът се 
влошава в дъждовно време. 
Спасявала е пациенти, застрашени от 
задушаване, поради натрупване на 
огромноо количество слуз. За случаи 
на бронхит и белодробна 
туберкулоза, при които има силна 
диспнея. 

‘Dictionary of Practical’ Кларк

Бисерите на Алан Шмуклер
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Д-р Смит вероятно е честен и съвестен лекар, 
който дава най-доброто от себе си, за да помогне 
на пациентите си. Но гореописаните сценарии 
представят само част от ограниченията, присъщи 
на конвенционалния подход към болестта. Да не 
забравяме бъдещите проблеми, които се дължат 
на страничните ефекти и нежелателните реакции 
на медикаментите. Да не забравяме ужасния 
проблем с нарастващата резистентност на 
бактериите към антибиотиците, дължаща се на 
тяхната свръхупотреба. 
Да вземем цената на здравеопазването. 
Конвенционалният подход към болестта изисква и 
налага развитието на все по-сложни технологии за 
поставяне на по-точна диагноза на болестите. За 
една малка част от пациентите това сигурно има 
определен благоприятен ефект, но в повечето 
случаи болните се подлагат на все по-скъпи 
изследвания, които или не помагат с нищо за 
установяване на диагнозата, или в края на 

краищата доказват някаква болест, за която не 
съществува задоволително лечение. 
Когато този подход към болестта се лансира като 
единствения надежден модел на здравеопазване, това 
вече надхвърля тесните рамки на болестен подход и се 
превръща в медицина със средновековно мислене, 
родееща се с идеята за плоската Земя. Това се 
превръща в закостенял мироглед, който заслепява 
хората за предимствата на която и да било друга 
алтернатива. 
Развитието на болестно-ориентирания подход имаше и 
своите предимства. Лекарите-хомеопати от самото 
начало признават необходимостта от хирургия, 
лечебно хранене и други направления в медицината. 
Но “плоскоземният” подход за използване само на 
медикаменти за лечение на конкретни болести, а не на 
конкретни пациенти има твърде ограничена стойност и 
крие огромен риск, който повечето хора днес не 
подозират. 

Робърт С. Менделсон (1926-1988), един от най-големите американски 
педиатри, е роден в Чикаго, щата Илинойс. Степента доктор на 
медицината е получил след завършването на Чикагския университет през 
1951. Известен е със своите радикални възгледи за съвременната 
медицина. Особено силно критикува педиатричната практика, 
ваксинациите, акушерството, надмощието на лекарите-мъже в 
гинекологията. Обявява се против коронарния шънт, редовните 
рентгенови прегледи за откриване рака на гърдата, флуорирането на 
водата. 
На неизкушения читател може да му се стори, че авторът урежда някакви 
стари сметки с този социален институт като призовава за неговото 
унищожаване по революционен път. И това в консервативна Америка. Не 
е ли безумие! На пръв поглед в ход са всякакви доказателства, които се 
намират под ръка, а липсата на факти се допълва от тенденциозността и 
стигащите до краен предел емоции. 
Но това е само на пръв поглед. Колкото по-дълбоко се потапяш в 
духовния свят на доктор Менделсон, толкова по-ясно разбираш: не, 
неговият бунт съвсем не е безумие и неговата изпепеляваща критика 
съвсем не е продиктувана от обида към човечеството, а има твърде 
сериозни основания. Както и нееднократните му твърдения, че ако се 
премахнат 90 процента от Съвременната Медицина, световното здраве 
само ще спечели от това. На някои страници на книгата виждаме и 

хипербола и гротеска – но това не е нищо повече от риторичен прийом, базиращ се на реални факти. 
Това е книга, изпълнена с висока нравственост, написана от честен лекар. Книга, не отричаща медицината, но 
призоваваща да се замислим над това, как да изградим взаимоотношенията си с нея. И още – за това, как да се 
разпоредим със съкровището, което всеки от нас е получил от ръцете на Твореца, с безценния дар на име Живот. 

ОЧАКВАЙТЕ ТАЗИ УДИВИТЕЛНА И ПРОВОКИРАЩА МНОГО ВЪПРОСИ 

КНИГА ПРЕЗ НОЕМВРИ.
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ПРИЗНАНИЯТА НА ЕДИН ЛЕКАР-ЕРЕТИК
Д-Р РОБЪРТ МЕНДЕЛСОН



ЕДИН ПРЕКРАСЕН УЧЕБНИК ПО КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ

ВСИЧКИ ОТГОВОРИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ВЪПРОСИТЕ, ЗА КОИТО ОЩЕ НЕ СТЕ СЕТИЛИ!

Глава I

КАКВО МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ХОМЕОПАТИЯТА НА МЛАДИЯ 
ЧОВЕК?

Какво може да предложи хомеопатията на младия човек за променяне на неговото 
бъдеще? Този въпрос непрекъснато изниква пред нас и в тази променлива 

икономическа обстановка това е един много уместен въпрос. 

Може би най-добрият начин да подходим към проблема е като зададем контравъпрос: “Какво искате вие да 
получите от живота?” Само честният отговор на този въпрос може да хвърли някаква светлина върху това, 
доколко този човек е в състояние да се занимава с хомеопатия и само честната преценка на неговите 
наклонности ще ни помогне да предскажем какво може да му предложи хомеопатията. Защо всъщност той 
желае да учи медицина? 

Дали не е някой ленивец, който смята тази професия за лесен начин да спечели от живота? Дали не гледа на 
медицината като на желана професия, тъй като тя осигурява достойно  място в обществото и сигурност за 
бъдещето? Дали не страда от болни амбиции да бъде аплодиран като велик хирург или бактериолог? Дали не 
поставя на първо място възможностите за финансов просперитет? 

Ако има намерение да използва професията си на лекар, за да си осигури сладък живот, позиция в 
обществото или като способ за спечелване на слава или богатство, хомеопатията няма да му предложи 
много. 

Как реагира този млад човек на капризите на модата, на съобщенията от лабораториите, на благовидната 
реклама на фармацевтичните компании, на сладкодумието на аптекарите? Дали вярва, че колоидите са, в 
края на краищата, хомеопатични потенцирани препарати? Или е убеден, че колоидните препарати са 
съвременни груби имитации на хомеопатични лекарства, които са по-долнокачествени и с много по-
несигурен ефект, отколкото доказаните хомеопатични лекарства. 

Ако той отговори на вашия въпрос за намеренията му за бъдещето по начин, който да ви наведе на мисълта, 
че гледа на болното човечество като на страдащи мъже и жени, че има изгарящо желание да им служи, да им 
помага да укрепват здравето си и, следователно, да бъдат по-полезни и щастливи, тогава можете да бъдете 
сигурни - това е стабилна основа, върху която ние можем да правим такива планове за бъдещето, в които 
хомеопатията ще го възнагради щедро. Можем да продължим по-нататък с проучването на неговия характер 
и способности и да уточним какво може да му предложи хомеопатията като открием какво той е готов да 
жертва за нея. 

Един от най-важните факти, които следва да разберем, след като сме се убедили в жертвоготовното желание 
на този млад човек да служи, е дали той е достатъчно стабилен. Ако той има “живачен” темперамент, ако е 
податлив на въздействие и трудно се придържа към определен курс, търсейки винаги лесните пътища, не го 
поощрявайте да учи хомеопатия. 

Хомеопатията се основава на принципи, които на свой ред се основават на природни закони. А щом тя се 
основава на природни закони, тя е толкова стабилна и вечна, колкото са планините. Нещо повече, 
природните закони са формулирани преди оформянето на планините. Ако човек следва посоката, в която го 
води хомеопатията, той ще бъде в състояние да следва тези закони и да се опира на тях, независимо от 
силата на чуждите влияния. 

Стабилността на характера трябва да включва в еднаква степен и качеството търпение. В обикновената 
медицина търпението изглежда не е толкова задължително, след като виждаме твърде често как в екстремни 
случаи, когато нещата приемат неблагоприятна посока, лекарят се самоуспокоява, че “всичко възможно 
беше направено за пациента”. Една от най-твърдите аксиоми в хомеопатията е: “Ако се съмняваш, не 
предприемай нищо.” Лекарят-хомеопат трябва да може да планира своите действия и когато е взел решение 
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ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ЗАКОНИ И ИЗКУСТВОТО ДА ЛЕКУВАМЕ С 
ХОМЕОПАТИЯ

ХЪРБЪРТ АЛФРЕД РОБЪРТС



за тях, да се придържа към него дотогава, докато не открие достатъчно добра причина за промяната му. Той 
трябва да може да чака. 

Човек, който обмисля да посвети бъдещето си на хомеопатията, трябва да се учи от хората и да има 
готовност и желание да изучава философия. Той трябва да се научи да чете между редовете и да разпознава 
фалшивото във всеки симптом, който му дава пациентът. Той трябва да притежава усет за истинските 
стойности. Той трябва да се тренира да наблюдава всички знаци, които жизнената сила изписва върху 
лицето на човека и трябва да умее да интерпретира признаците, които прозират под привичките на 
пациентите, да вниква в индикациите за лекарствата, които ще възстановят здравето им. Понякога снемането 
на един случай може да отнеме часове, през които се очертава посоката на болестното нарушение и 
лекарството, което му съответства, винаги базирани на твърдите като скала природни закони. 

На младия човек, който е подготвен и има волята да бъде верен на този дълг през целия си живот, 
хомеопатията може да даде всичко. 

На първо място, хомеопатията предлага на свободния ум възможността непрекъснато да търси 
потвърждения на природните закони, на които се основава тази медицинска система. Това отваря широко 
поле пред пионера и ние не можем да знаем нито какви пространства ще прекоси разумът, нито колко 
дълбоко интерпретациите на тези закони ще повлияят върху цивилизацията. 

Хомеопатията предлага живот в служба на човечеството. Тя е единственият лечебен метод, които неизменно 
води болния човек по пътя към излекуването. Ние трябва да помним, че ако има несполуки, те се дължат 
на нашите грешки, а не на хомеопатията. Колкото повече знаем за нашия инструментариум, толкова по-
добре ще го ползваме. 

Хомеопатията лекува болния индивид. Обратно на тенденцията към групова практика, групово мислене и 
дори групов начин на живот, които се налагат в наши дни, ние трябва да сме наясно, че макар отделният 
човек да не е по-голям от масата, колкото повече интелигентно разсъждаващите хора осъзнават и отстояват 
своята индивидуалност, толкова по-дълбоко ще се налага индивидуалният подход в техния стил на работа. 
Следователно, хомеопатията представлява специфичен мотив за човека, който желае да приучи хората да 
мислят и действат като индивиди и да търсят за себе си лечение, което да ги третира като индивиди. 

Хомеопатията разглежда човека в неговата цялост, а не като сбор от отделни части. Следователно, тя 
не би изкушила човек с механистично мислене, такъв човек вероятно би станал прекрасен хирург. Вместо 
това, хомеопатията предлага един мек начин за подобряване на здравето на цялостния индивид. 

Важно обстоятелство, което студентът трябва да осъзнае, е диференциацията между медицината и 
общественото здравеопазване. Общественото здравеопазване по презумпция трябва да се занимава с 
превенция на болестите, да следи за чистотата на храните и водата, да осигурява, включително и чрез 
съответни ограничителни мерки, адекватни условия на живот, да се грижи за извеждане на сметта от 
населените места, т.е.  да предпазва човешката общност от епидемии, дължащи се на консумация на 
замърсена вода, мляко или други хранителни продукти или на нехигиенични условия на живот. 

Медицината трябва да се занимава с лечението на болестите, с изграждането на здрави индивиди, без да 
пренебрегва личната хигиена, но съблюдавайки по-скоро нуждите на самия индивид, отколкото тези на 
общността. 

Хомеопатичната медицина стига още по-далеч. Тя се стреми да 
избави човека, колкото е възможно по-пълноценно и от 
тежкото бреме на унаследените болестни тенденции и да 
предотврати увеличаването на това бреме чрез стимулиране на 
жизнената енергия и така да обезпечи имунитета срещу 
болестите. Хомеопатията гледа на здравето като на скъпоценен 
дар и смята, че възстановяването на здравето на индивида е 
почти сигурно, ако ние следваме стриктно фундаменталните 
закони. 

Разликата между т.нар.  обществено здравеопазване и 
медицината, особено хомеопатичната, става още по-очевидна, 
ако обърнем внимание на увеличаващото се приложение на 
серуми и ваксини. Отначало имаше претенции, че тези 
препарати са хомеопатични, дори някои преподаватели в 
хомеопатични колежи смятаха, че ваксините действат на 
принципите на хомеопатията. Оставете младия човек да 
помисли логично. 

Първо, идентичното лекарство се отнася към подобното
така, както изопатията към хомеопатията. Вие можете да 
кажете, че идентичното в случая със серума и ваксината е 
потенцирано, наподобявайки хомеопатичната процедура и така 

Каква жлъчка има този пациент! 
Възпаление на жлъчния мехур и 
болка с жълтеница. Пациент, мъж на 
38, с инсулинозависим тип диабет. 
Страдаше от силни болки в горният 
десен квадрант на корема, излъчващи 
се наляво. Пациентът не можеше да 
понася болката, ехоскопията показа 
възпаление на жлъчния мехур, а 
изследванията на кръвта –
жълтеница. Понякога болката се 
облекчаваше от повръщане. 
Chamomilla 200, един прием, 
премахна болката, а след това 
Chelidonium, майчина тинктура, 3 
пъти по 10 капки за 10 дни, излекува 
пациента напълно. 
Д-р Талха Куреши, Карачи, Пакистан

Бисерите на Алан Шмуклер
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да го изведете от сферата на идентичното. Въпреки потенцирането, обаче, не се променя фактът, че 
въпросното средство не става подобно, а си остава идентично. Второ, то не е потенцирано и пречистено с 
помощта на инертни вещества, а чрез използването на живи същества, и то по-низши от човека. 

Съществува биологичен закон, че смесването на кръв от по-висши и по-низши от биологична гледна точка 
същества води до нейната деструкция и ние трябва да се съобразяваме с това. Нека отправим поглед към 
начина, по който растат организмите от различните класове. Ако едно животно има средна продължителност 
на живота около 20 години и за това време достига телесно тегло половин тон, значи е налице бърз клетъчен 
растеж. Когато вземем серум от такова животно, колкото и пречистен да е той, и го инжектираме на човек, 
чиято средна продължителност на живота е 70 години и при който 160 фунта се приема за нормално телесно 
тегло, не е трудно да се предположи какво въздействие ще има това върху жизнената енергия на човека. 
Докато обикновената медицина гледа на потенцирането като на начин за избягване на опасните странични 
действия, то хомеопатията смята, че потенцирането спомага за освобождаването на сили, които в изходната 
субстанция са в латентна форма. 

Един от най-сериозните проблеми днес е ракът. Той интригува ума на младия човек и го стимулира към 
неуморни усилия в търсене на причините за него и на начини за лечението му. Ракът е предизвикателство и 
към лекаря-хомеопат, който борави с лекарства, за които обикновената медицина няма и представа. Нека 
младият човек осмисли този проблем в светлината на общественото здравеопазване и настойчивостта, с 
която то прилага серуми и ваксини. Нека той прецени доколко е способен да се придържа към 
фундаменталните принципи. Ако се заеме със задачата да изучава и се бори с рака, дали ще припомни 
връзката между хомеопатията (не изопатията) и болестните състояния или ще забрави колко лесно 
човешките клетки могат да бъдат подтикнати към свръхразрастване, особено когато има и наследствено 
предразположение към такова. Ето едно поле за работа, което предполага много опасности и удари под 
кръста за пионера. 

Хомеопатичната школа поставя акцент върху изучаването на действията на лекарствата върху здрави хора и 
почти не се занимава с техните ефекти върху по-низшите животински видове. Тя смята, че само на база на 
познанията си за действията им върху човека можем да добием точно възприятие за приложимостта на 
лекарствата при болест. Налице са всички условия за задълбочени изследвания в тази област и резултатите 
от тях ще обогатят хомеопатичната Материя медика чрез допълване на знанията за някои от старите 
лекарства и чрез извършване на доказвания на нови такива. Това е една възможност, която само 
хомеопатията предоставя. 

Всеки трябва да реши сам за себе си дали да се заеме с хомеопатия, съобразно намеренията си в каква област 
да развива своята жизнена дейност. Ако го води амбиция за финансови печалби, по-добре е да не поглежда 

към хомеопатията. Хомеопатията е принцип, а принципите не 
позволяват компромис с лоялността и почтеността. Ако човек 
носи в сърцето си желанието да служи, славата и богатството 
сами ще го открият, а също и огромното удовлетворение, че 
дарява клиентите си със здраве по най-безопасния, мек и бърз 
начин на лечение. 

На човека, който може да помага на обществото, на всеки един 
негов член, да достигне високо ниво на здраве, обществото 
отрежда достойно място. Човекът, който може да подпомага 
Природата да лекува тежки болести, със сигурност ще се 
прослави в обществото и светлина (може би не яркият пламък на 
комета, но тази на равномерно разгарящ се огън) ще осветява 
пътя му. На човека, който безрезервно жертва себе си за 
ближните, обществото ще отвърне като му създаде условия да се 
препитава добре чрез едно почтено занятие; той едва ли ще 
натрупа впечатляващи богатства, които други професии 
предлагат, но ще достигне такова материално благополучие, че 
да може да осигури на семейството си добро място в 
обществото. 

Хомеопатията като професия е свързана с предизвикателство. 
Възможностите й като изкуство са безкрайни. 

Какво бъдеще ще ти даде хомеопатията? Млади човече, а какво 
ти си готов да дадеш на хомеопатията? 

В следващия брой очаквайте: 

Глава II. ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗУЧАВАНЕТО НА 
ХОМЕОПАТИЯТА
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Euphrasia при травма на окото
Една моя пациентка е страстен 
градинар. Миналото година една 
клонка на къпина я ударила по окото 
и раната била толкова лоша, че 
жената се възстановявала почти 2 
месеца. Миналата седмица това се 
случи отново. Тя изтича в Спешното, 
където й изписаха антибиотици и 
обезболяващи. Когато ме повика на 
следващия ден, жената едва си 
отваряше окото, поради 
изключително силната болка и 
парещото сълзотечение, което 
предизвикваше оток и зачервяване на 
клепачите и цялата зона около очите. 
Получи само 3 дози Euphrasia 30 и в 
рамките на деня се излекува напълно. 
Аз съм използвала Euphrasia при 
остро възпаление на очите от алергия 
или простуда, но никога преди не бях 
я давала за механична травма. 
Обилното, дразнещо сълзотечение ме 
доведе до това лекарство. 

Валери Садовски

Бисерите на Алан Шмуклер



Не сте ли се чудили понякога защо един и същ 
модел се повтаря отново и отново в живота ви, 
макар да се мъчите да го промените? Или защо 
една емоция, мисъл или чувство се появява във 
вас, несъразмерно силна спрямо обстоятелствата, 
които са я породили? 
Чувствали ли сте се някога ‘извън кожата си’ или 
че ‘това не сте вие’ по време на стресови 
ситуации – когато ви се струва, сякаш изплува 
някакво друго ‘Аз’? Какво е то? Ако сте си 
задавали подобни въпроси, това е книгата, която 
трябва да прочетете, за да намерите отговорите. 
Д-р Раджан Шанкаран – хомеопат с 
международна известност, автор, преподавател и 

новатор – ни запознава с дълбоките си прозрения за вътрешния свят на човешкото същество. Тези 
прозрения предизвикаха революция в хомеопатичната практика по цял свят, но освен това са и 
универсално приложими и безкрайно ценни за всеки, който търси отговорите на тези въпроси. 
Стресът не идва от външната реалност, а от това как всеки един от нас го изживява. А ние всички 
го изживяваме по различен, абсолютно уникален начин. Когато започнем да ровим все по-дълбоко 
и по-дълбоко в собственото си изживяване на стреса, ние прекосяваме различни нива на 
изживяване на света и всичко, което е временно и ефимерно, изчезва, когато достигнем нивото на 
константния дълбок вътрешен модел на нашия живот, който лежи в основата на всички наши 
изживявания. 
Този модел се разкрива като чисто усещане на съществото ни, което се усеща едновременно както 
на умствено ниво, така и в тялото и накрая намира израз в клинично разпознаваема болест. Този 
модел или усещане се разкрива като модел или енергия на нещо, естествено съществуващо в 
природата – растение, животно или минерал. 
Наред с нашата естествена, човешка песен, във всеки от нас се пее и една друга песен. Тази друга 
песен движи нашите емоции, мечти, амбиции, работа, взаимоотношения, болести и дори 
обстоятелствата, в които живеем. 
В тази книга д-р Шанкаран ни води в един свят на откриване на вътрешния свят на нашите 
изживявания, където може да отидем отвъд историята, емоциите, ситуацията и да съзрем самата 
същност на нещо в природата, което често пъти е скрито в начина на изразяване на човека. 
Обръщайки внимание на жестовете с ръце или на произволните драскулки – несъзнателни начини 
на изразяване на енергията – вие може да възприемете и да осъзнаете все повече и повече другата 
песен – песента, която причинява стреса или болестта. 
Осъзнаването на темата на тази песен бележи началото на излекуването.

Приятели, няма да мине и година и ще имаме тази книга на български! Обещаваме ви го! 
Но ако тръпката да я прочетете сега – само дни след излизането й на бял свят – е толкова силна, че 
не можете да изчакате година, поръчайте я на ‘ХомеоХелп’ и ще я имате след 15 дни. Ние 
постъпихме точно така и вече държим тази прекрасна книга в ръцете си. 
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http://homeohelp.eu/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,151/category_id,3/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,93/
http://homeohelp.eu/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,151/category_id,3/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,93/


“ПРИЗНАНИЯТА НА ЕДИН ЛЕКАР-ЕРЕТИК”
от д-р Робърт Менделсон 
до дни влиза в печатницата – стремежът ни е да ви я 
предложим преди Коледа (за да улесним избора ви на 
подарък за любим човек). 

Началото на 2009 се надяваме да осмислим с едно 
безкрайно чакано заглавие –
знаменитата книга на д-р Раджан Шанкаран 
“THE SENSATION IN HOMEOPATHY”!
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