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Питър Чапел 
 

Хомеопатия 
Практически наръчник 

 
Авторът е известен английски хомеопат, допринесъл за 
професионалната подготовка на специалисти в тази алтернативна 
област на медицината. Хомеопатията е система за лечение, чиято 
популярност в световен мащаб непрекъснато нараства. Питър Чапел 
показва убедително колко полезни и ефикасни са нейните похвати 
при лекуване на заболявания, предизвикани от емоционални 
страдания и травми. 
 

От автора към българските читатели 
За мен бе особено удоволствие да напиша този предговор към 
българското издание на моята книга, защото съм прекарал множество 
обогатяващи и истински щастливи мигове във вашата страна, която 
медали и с някои дълбоки преживявания, свързани с хомеопатията. 
Не мога да кажа, че харесвам София, независимо от красотата на 
нейното име и планините наоколо, но съм възхитен от българската 
природа и атмосферата на малките села и градове, които съм 
посещавал. Що се отнася до хората, те навсякъде са прекрасни – 
мили, интелигентни и топлосърдечни. 
 Надявам се тази книга да ви вдъхнови с идеите, принципите и 
практиките на хомеопатията – моята голяма любов. Стремил съм се 
да предам  богатството, дълбочината, невероятната целебна сила, 
заложена в хомеопатичната система за лечение, както и схващането 
за хармоничната вътрешна природа на всяко човешко същество за 
неговото пътуване от болестта към здравето. 
 От месец май на 1993г. активно се занимавам с преподавателска 
дейност в София като представител на Лондонския колеж по 
класическа хомеопатия. Това е съдържателен и продуктивен процес, 
в резултат на който в България вече има няколко десетки хомеопати, 
подготвени в класически дух. След двегодишното обучение, те са 
компетентни да практикуват хомеопатична медицина в съзвучие с 
принципите, положени от нейния създател Самуел Ханеман. 
 В момента здравеопазването във вашата страна, както и в 
повечето държави на Запад, прибягва главно до медикаменти и 
хирургична намеса за лечение и възстановяване на болните. Тези 
методи са уместни при някои аспекти на здравеопазването, но за 
повечето заболявания не могат да предложат истинско излекуване, а 
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само временно облекчение. В резултат на почти двестагодишни 
наблюдения хомеопатите са открили, че практиките на 
конвенционалната медицина често увреждат човека повече, 
отколкото му помагат, защото, атакувайки симптомите посредством 
медикаменти, те се противопоставят на естествения лечебен 
механизъм на организма. Нерядко лекарствата оказват мощен ефект 
за потискане на внезапни и скорошни симптоми, но не принасят полза 
в по-продължителен период от време. За разлика от тях 
хомеопатията (ако се използва правилно) на практика винаги 
подобрява здравето, където това изобщо е възможно, т.е. при много 
от острите и хроничните заболявания, които не са стигнали фаталния 
стадий. Хомеопатията не е само ефикасна, но и напълно лишена от 
странични действия и увреждащи фактори. Ако следвате внимателно 
указанията в тази книга, можете дори да си приготвите почти 
безплатни лекарства. Някои фармацевтични компании ще го отрекат, 
но само защото техните интереси са в големите печалби, което няма 
нищо общо с борбата за здраве! 
 Понастоящем човечеството преживява огромна промяна на 
съзнанието. Това може да се види навсякъде – комунизмът рухна, 
основите на властта в Китай са разклатени, Съединение щати губят 
посока и старият ред, основан върху груб материализъм и насилие на 
природата, тръпне в агония. Свидетелства за обрата в човешкото 
съзнание са и откритията на съвременната наука като квантовата 
физика и теорията за хаоса, загрижеността на големи групи хора за 
планетата и всички форми на живот, новата духовност, зелената 
политика, модерната психология. Тези насоки в днешния ден на 
Земята оформят единен поток на планетарното съзнание, който 
потвърждава истинността на хомеопатичните принципи и практики на 
всички равнища. 
 Научни изследвания, публикувани наскоро, неоспоримо доказват 
правилността на основните постулати на хомеопатията. Тази лечебна 
система процъфтява навсякъде по Земята както никога досега. Тя се 
възползва от всичко ново – компютрите в кабинета по хомеопатия са 
нещо обичайно, системата Интернет обхваща и нейния свят, все по-
ефикасни лекарства се изпитват и въвеждат редовно в практиката, 
идеите на съвременната психология са втъкани в хомеопатичната ни 
работа. Хомеопатията представлява една възродена идея, основана 
на гениално прозрение отпреди два века и като че все още 
недостатъчно оценено. 
 Самите вие можете лесно да използвате хомеопатичните 
лекарства за първа помощ. Прибавих информация за тях в края на 
книгата, за да я направя възможно най-полезна за практиката. Тук ще 
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намерите и насоки за прилагане на хомеопатията в редица 
нетрадиционни области, безопасно, ако ги следвате внимателно. 
Хомеопатичните лекарства вече се появяват и на българския пазар. 
 Надявам се също, че много от вас ще бъдат вдъхновени да 
изучават хомеопатичната медицина като начин за създаване на 
здраво, освободено от болести, бъдеще за своите деца. Желая ви 
полезен, щастлив и творчески живот. 
 Пожелавам добруване на прекрасната ви страна и с вяра 
очаквам деня, в който хомеопатията ще бъде добре позната и широко 
използвана в цяла България. 

С обич: Питър Чапел 
 

Част първа 

Травма и страдание 
1 

Емоционалните травми и хомеопатията 
 

Тази книга има за цел да осветли темата за емоционалните 
травми и това как те въздействат върху всеки от нас, как пораждат 
болестите и ограничават свободата на изявите ни, като потискат и 
отричат нашите чувства на страх, гняв, скръб и загуба. Посочените 
процеси изграждат основите на всяко заболяване, затова чрез 
освобождаване на потиснатите чувства бихме могли да се 
излекуваме. 
 Идеята, че емоционалните травми имат връзка с болестите, 
може да е напълно нова за много читатели, а у други да предизвика 
скептицизъм, но в лечителските среди това разбиране е широко 
разпространено. 
 В много случаи ние дори не помним събитията, които са ни 
травмирали в миналото. Възможно е например да не съзнаваме, че 
нещо, което се е случило в ранното ни детство, и днес оказва 
драматично въздействие върху поведението ни. В настоящата книга е 
направен опит да се обяснят тези механизми. Тя е предназначена да 
събуди съзнанието ви и да ви накара да усетите в себе си силата, с 
която ще си помогнете сами. Съдържа достатъчно информация, 
подкрепена с много примери, за да ви улесни в лечението на 
скорошните емоционални травми чрез хомеопатични лекарства. 
Посочено е също къде и кога трябва да се търси професионална 
помощ. Подробно е описано как чрез просто, ефективно и 
задълбочено прилагане на хомеопатията могат да се постигнат 
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понякога наистина чудотворни изцеления. 
 Книгата е предназначена за читатели без предварителни 
познания в областта на хомеопатията и може да бъде лично помагало 
или ориентир в търсенето на компетентна помощ за лечение. 
Вероятно би представлявала интерес и за студенти и професионални 
хомеопати, тъй като предлага нови идеи за използването на тази 
лечебна система. 
 Някои колеги биха ме упрекнали, че насърчавам самолечението, 
понеже професионалната помощ обикновено е по-успешна. Все пак, 
познавам доста хора, които са напълно способни да помогна на себе 
си и на своите близки, стига да имат достатъчно информация как да 
го направят. А и в много от страните, където работя, професията 
хомеопат все още не съществува.  
 Така че, макар и с известен трепет, аз ще се опитам да дам 
насоки и за двата пътя – самолечението и професионалната помощ, 
като разчитам, че вие, читателите, ще се опрете на своя здрав разум, 
за да откриете най-доброто за себе си. 
 
 

Хомеопатията – Кратко въведение 

 Хомеопатията съществува от около двеста години. Изградена е 
върху известен брой принципи и практики, систематично проверявани 
и използвани с успех през последното столетие. Самуел Ханеман – 
основателят на хомеопатията – открил тези принципи чрез прецизни 
опити и наблюдения, след което посветил остатъка от живота си на 
усъвършенстването им. 
 Той установил, че лекуването може да се провежда в съгласие с 
определени логични и целебни принципи. Най-същественият от тях е 
„подобното се лекува с подобно”.Например, всички знаем, че когато 
белим лук, очите ни започват да сърбят и сълзят. Тези симптоми са 
типични за сенната хрема, така че хората, които страдат от това 
заболяване и имат подобни симптоми, ще се излекуват 
хомеопатичното лекарство, приготвено от лук. Хомеопатите са 
открили лечебните свойства на стотици вещества, като са ги 
изпитвали върху себе си и върху доброволци. По този начин е 
създаден изчерпателен набор от лекарства, подходящи за повечето 
човешки увреждания и страдания. 
 Чрез наблюденията си Ханеман стигнал до извода, че 
признаците и симптомите на заболяването не са самото заболяване, 
а сигурни показатели за неговото лечение. Той установил, че всяко 
заболяване представлява изграден върху собствени правила и логика 
вътрешен процес, който съдържа както физически, така и мисловни и 
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емоционални елементи. 
 Хомеопатията е доказала, че лекува всякакви оплаквания, 
свързани с мислите, чувствата и физическото тяло. Принципни 
изключения са механични увреждания, нуждаещи се от наместване 
(не става въпрос за спонтанните прищипвания на гръбначни нерви, 
тъй като те могат да се получат в резултат на натрупано вътрешно 
напрежение), злополуки, при които се налага хирургична намеса, 
някои животозастрашаващи състояния и фатални болести. 
 Ханеман открил също един прост и уникален способ за 
приготовление на хомеопатични лекарства от непреработени 
природни субстанции. Той се нарича потенциране и обогатява 
лечебните свойства, като същевременно премахва вредните 
въздействия на веществата. Така че, в хомеопатията не съществуват 
странични ефекти – тази система е напълно безопасна. 
 Понеже по принцип се опира на схващането, че всички 
заболявания са физически, традиционната медицинска практика като 
цяло се стреми към отстраняване на телесните ефекти от травмите, 
без да обръща внимание на същностните причини. Медицината 
поставя диагноза според физическите признаци и се опитва да ги 
премахне чрез лекарства, като по този начин отрича и потиска 
резултатите от вътрешната травма, позволява й да расте и 
евентуално да се превърне в истинска катастрофа. Такъв е рутинния 
подход при заболявания като астма, екзема, мигрена, менструални 
проблеми, артрит, възпалено гърло и др. 
 Хомеопатичните лекарства от своя страна „имитират” 
вътрешната травма; те „напомнят” на организма да „отключи и 
освободи” проблема, така, че той да се стопи. При освобождаване на 
вътрешната травма, външните ефекти (тъй нареченото заболяване) 
изчезват, заличени по естествен път от лечебния разум на тялото 
(имунната система). По този начин се задвижва дълбоко присъщ 
вътрешен процес, който елиминира самата възможност за подобни 
травми. Ако, например,  лекарството помогне на пациента да 
изостави отрицателните си нагласи и да пречисти атмосферата на 
дадена връзка така, че да се получат трайни и благотворни 
резултати, той вероятно ще осъзнае, че това е добър подход, и ще го 
възприеме за в бъдеще. 
 

Природни лекарства 
 Хомеопатичните лекарства са подбирани измежду хиляди 
природни субстанции посредством клинично изпитване в 
продължение на двеста години. Сега те представляват почти пълен 
набор от целебни енергии, подходящи за лекуване на всякакви 
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психофизични травмени състояния и техните компенсации чрез егото. 
С помощта на цялостния хомеопатичен процес, тези енергии са 
установени, извлечени и запазени в чиста форма. Те отразяват 
травмените модели, изградени от човешкия род в хилядолетната му 
история. 

 
Хомеопатията в световен мащаб 

 Според Световната здравна организация, хомеопатията е 
втората най-разпространена лечебна система на планетата. На първо 
място е традиционната китайска медицина, на трето билколечението 
и едва на четвърто – модерната медицина. Като се има предвид, че 
другите системи съществуват от хиляди години (дори модерната 
медицина е само продължение на практики, утвърждавани в течение 
на векове), тази статистика е действително забележителна. 
Хомеопатията е единствената сравнително нова медицина, 
създадена почти изцяло вследствие усилията на един човек, но тя 
буквално завладява света. Въпреки огромната съпротива, 
хомеопатията се развива успешно по простата причина, че наистина 
лекува. Ако вместо с тесногръд фанатизъм, бе посрещана с 
интелигентно разбиране, вероятно би била водещата лечебна 
система навсякъде по света. 

 
Моето виждане 

 Като практикуващ хомеопат през последните осемнадесет 
години, аз съм бил свидетел на много емоционални травми. 
Всъщност самият аз съм преминал през немалко. Създадох 
настоящата книга в резултат на вътрешните си преживявания и 
наблюденията в своята професионална практика. 
 Стигнал съм до убеждението, че повърхностните лечебни 
модели, все още широко разпространени в съвременното 
здравеопазване (например използването на лекарства и на 
хирургичния метод за „закърпване” на болния),  твърде често са 
ненужни и безполезни, а понякога доста вредни. Вникването в 
дълбоките причини, в корените на емоционалната нагласа, довела до 
заболяването, и освобождаването на този процес, представляват 
мощен и сигурен път към по-добър живот за всички нас. Подобно 
схващане се потвърждава от стотиците лекари, мои студенти, които 
многократно са изпитвали верността на изложеното тук. 
 Разбира се, когато преживеете злополука и се нуждаете от 
операция, хирурзите може да демонстрират превъзходни умения. При 
продължителна дълбока патология оперативната намеса често е 
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разумно решение. Всеки би предпочел изкуствен хълбок пред 
инвалидна количка. Ако някакво остро заболяване застрашава живота 
ви антибиотиците вероятно ще се окажат най-добрият начин за 
спасение. Що се отнася до разтърсващите житейски кризи, 
съвременната медицина нерядко е отличен помощник, но при най-
разпространените и чести страдания нейните недостатъци са 
очевидни. 
 Тъй като хомеопатията е холистична система – т.е система, 
основана върху идеята за неразривна цялост, свързаност на всичко – 
моята работа изисква да изслушвам внимателно пациентите си, за да 
открия корена на заболяването в контекста на начина им на живот. Аз 
се стремя да свържа житейския им модел и техните оплаквания в 
холистичен хомеопатичен синтез, след което им помагам да премина 
през процеса на лекуване чрез хомеопатична лечебна програма. 

Вследствие на това, поемам поверителна лична информация 
много по-често от повечето хора. Слушал съм и слушам хиляди 
житейски истории, всяка от които е уникална. Срещам се със случаи 
на остри и хронични заболявания, представени на фона на изживян 
гняв, скръб, страх и ужас, чувство за загуба или самотност, липса на 
обич и загриженост и т.н.. Понякога се сблъсквам с истории за 
катастрофи, войни и насилие. Друг път ми разказват за тайната 
полиция, за племенни нрави, за истинска нищета. Често пъти в 
сънищата си пациентите виждат образи, водещи към травмите на 
тяхното близко или по-далечно минало. Преплетени в единно цяло, 
всички тези изповеди изтъкават модели, които отразяват дълбоко и 
ясно състоянието на отделния индивид, но щом веднъж бъдат 
разбрани, могат да се разпознаят сред човешкото семейство 
навсякъде по света. 

 
Как е построена книгата 

 Във Втора глава ще се запознаете с някои основни идеи и 
примери за емоционалните травми и заболяванията, които ги 
съпътстват. Надявам се това да ви помогне да осъзнаете своите 
собствени травми и механизми на разболяване, както и тези на 
хората около нас. В Трета глава са описани конкретни случаи на 
лечение с хомеопатия, а Четвърта разглежда представените идеи в 
действие. 
 Останалата част от книгата съдържа информация за това как 
можете да се справите с тези травми, като използвате хомеопатията 
сами или с помощта на специалист. 
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2 
Травмата 
Страдание 

 
 „Животът е страдание” – заявяват много от източните мъдреци. 
„Животът е труден” – гласи първото изречение то бестселъра на 
Морган Скот Пек „Изкуството да бъдеш бог”. Казано е: „Исус е 
страдал на кръста за нас”. Макар да не съм убеден, че трябва да 
страдаме, несъмнен е фактът, че повечето хора наистина страдат. 
Страданието съпътства травмата на растежа, събития като войни и 
икономически катастрофи, лични и социални кризи. Примери за 
травматични кризи са болестите, загубата на близък човек, 
проблемите в дома и на работното място. 

 
Травми 

 В тази книга често ще споменавам модела, залегнал в основата 
на страданието и който аз наричам травма. Под травма разбирам 
емоционалното състояние, породено от наранени чувства. Когато 
дадена ситуация ни завладява до толкова, че не можем да действаме 
по най-подходящия начин, ние заключваме травмата вътре в себе си. 
Според мен, всички функционални увреждания са резултат от 
случаите, в които сме били травматизирани и не сме успели да 
превъзмогнем това състояние нито тогава, нито по-късно. 
 Например, ако някой наш близък неочаквано умре, нормално е 
да скърбим. Ако обаче не можем да плачем, защото сме забравили 
как се прави това, ще започне да ни боли. По-късно е възможно да 
развием симптоми на поствирусен синдром, хронична слабост, сенна 
хрема или главоболие, които вероятно няма да свържем с 
непреодоляната скръб. Този вид причинно-следствена връзка обаче е 
ключът за разбиране на човешкото състояние. Винаги когато някой се 
разболее, с изключение на случаите на очевидни заразни 
заболявания като шарка или заушки, полезно е да го запитате какво 
точно е ставало в живота му около появяването на болестта – година, 
седмица или час преди това. 
 Има два основни вида травми – внезапни и скрити. 
 

Внезапна травма 
 Тя връхлита индивида неочаквано и напълно го завладява. 
Сериозно заболяване в семейството, прекъсната любовна връзка, 
развод, смърт на близък – това са все внезапни травми, при които 
бихме могли да си помогнем сами. 
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 При сексуално насилие в ранното детство, жесток побой, 
изоставяне, осиновяване, изключително трудно раждане и други 
внезапни травми, които сполитат човека както в детството, така и в 
зряла възраст, най-подходяща би била професионалната помощ. 
 

Скрита травма 
 Този вид травма се насажда постепенно и неуловимо през 
годините и започва от самия процес на зачеването. Тя се получава, 
когато родителите проектират своите собствени травми върху детето 
си чрез жестоко, мрачно, обидно, равнодушно, саркастично или 
някакво друго травмиращо поведение. Ако са ви удряли, наказвали 
или не са ви дарявали с достатъчно ласки и ако това се е повтаряло 
системно в детството ви, то неминуемо се е превърнало в основна 
ваша трагедия. Накрая тя ще стане причина да възприемете 
отбранително поведение, за да преодолеете усещането, че никой не 
ви обича и не го е грижа за вас.  
 Аз виждам как подобни травми засягат децата във всички страни, 
които посещавам. Това до известна степен е неизбежно, като се им 
предвид, че и ние, родителите, обикновено сме зле травматизирани. 
Посочените нагласи и действия често ни изглеждат маловажни – ние 
просто вършим онова, което са вършили нашите родители – но 
подобно поведение може да предизвика сериозен смут в уязвимата 
душевност на малкия човек. Скритите травми са основополагащите 
причини за по-късната му неспособност да преодолява силни 
емоционални сътресения. Ако в детството си сме се научили да не 
плачем, като възрастни няма да можем нормално да скърбим. 
 Съществува и един още по-трудно доловим проблем. Някои деца 
са родени свръхчувствителни и имат нужда от допълнителна любов и 
грижи. Недялко срещам болни деца, чиито родители просто не са 
способни да бъдат достатъчно любвеобилни, ако не минат през 
известно обучение и не получат подкрепа в тази насока. 
 Веднъж медицинска сестра сподели с мен, че като дете често се 
смеела. Силният й смях дразнел майка й, която я наказвала заради 
тия изблици. Вече бях забелязал, че жената е доста скована около 
устата и брадичката, сякаш непрекъснато се опитва да държи тази 
област под контрол. Сподели също, че нейният син също се смее 
често, и аз се заинтересувах какво изпитва, когато чуе смеха му. 
„Изпадам в такава ярост, че не мога да се сдържам и го удрям”, 
отговори ми тя. Травмата от миналото все още владееше тази жена, 
Попитах я защо според нея майка й толкова е мразела нейния смях и 
пациентката отвърна, че на свой ред е била удряна от майка си 
заради смеха си. Не е трудно да се върнем още няколко поколения 
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назад и да установим, че това е типичен вид травма, пренасяна от 
поколение на поколение и съдържаща огромен негативен заряд. Аз 
осъзнах, че проблемът на медицинската сестра е съсредоточен върху 
тази травма, и така стигнах до лекарството, което щеше да й помогне 
да сложи край на веригата от страдание. Запекът, който тя представи 
като главно оплакване, бе резултат от общата й скованост. 
 Травмата може да бъде причинена също то потискани 
мъчителни чувства на скръб, гняв и възмущение, омраза, усещане за 
предателство или отхвърленост и пр. Тези чувства възникват при 
кризи в семейството, в училище, в работата. Ситуациите, които могат 
да травматизират живота ни, са неизброими и включват такива на 
пръв поглед безобидни събития като смяна на дома, провален 
празник или несправедливо отправен упрек. 
 Съвременната медицина вече признава съществуването на 
посттравматичен стресов синдром след войни и лични сътресения и 
предлага сериозна подкрепа и съвети в това отношение. Настоящата 
книга се занимава изключително с индивидуалния отклик в момент на 
криза, независимо от конкретната причина за нея. 
 Двата вида травми, за които стана дума – внезапни и скрити, - на 
практика се препокриват. Скритата на пръв поглед травма, може да 
бъде преживяна като внезапна от изключително ранимо дете. 
Скритите травми са причина за понижено самочувствие и 
недостатъчна способност у детето да преодолява трудности, така че 
евентуална бъдеща внезапна травма ще го засегне още по-силно и 
ще остане дълбоко затаена. 
 Бихме могли със сигурност да заявим, че ако детето е отгледано 
с много любов и не са били ограничавани механизмите за 
освобождаване на емоциите (плач, гневни изблици и пр.), то ще бъде 
почти имунизирано срещу внезапните завладяващи травми. Разбира 
се, ще се чувства разстроено по време на събитието, но след това ще 
се възстанови само или с помощта на семейството и приятелите. 
 Такива хора, на които човек да се опре в тежки мигове, може и да 
съществуват, но те са истинска рядкост. Обществената тъкан на 
Запад почти се е разпаднала и представлява хаотичен сбор от 
лекомислие, повърхностни интереси, телевизионна хипноза и 
личностна изолация. Вместо здраво споени в продължение на много 
поколения семейства и приятелства за цял живот, виждаме пръснати 
индивиди, свързани единствено чрез телефонни жици и магистрали, 
изгубени в динамиката на нашето обсебено от властта на парите 
общество. Често ние просто няма към кого да се обърнем. 
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Травми в световен мащаб 
 Преди повече от век, голямата чумна епидемия покоси две трети 
от населението на много европейски страни. Индианците бяха масово 
изтребени от болестите на белите нашественици, както и от тяхното 
оръжие. Тези събития несъмнено са оставили в паметта на 
оцелелите незаличими следи, които ще бъдат предавани от 
поколение на поколение. 
 Ужасната война, която помня от ранното си детство, причини 
огромни опустошения и човечеството още не ги е преодоляло 
напълно. Днес сме изправени пред нови беди: глобалното затопляне, 
озоновата дупка, замърсяването на световния океан, унищожението 
на дивите животни – всички тези кризи непрекъснато нарушават 
хармонията на живота на планетата; те заплашват да предизвикат 
неизмерими по своите мащаби екологични катастрофи, които ще 
травматизират животните, растенията и цялата Земя. СПИН 
застрашава обитателите на цели континенти, а и други новопоявили 
се болести могат да сторят същото. Някои казват, че днес планетата 
ни се намира в състояние на дълбока скръб на всички нива. 
 Видно е, че не съществува магически път, по който да се 
прекратят травмите в световен мащаб – понастоящем те са 
повсеместни и в обозримо бъдеще ще останат такива. 
 

Вътрешното преживяване на травмата 
 Обикновено травмите са свързани с цял набор от емоции, сред 
които са страхът, гневът, чувството на скръб и загуба, както и нуждата 
от любов. По мое мнение, тъкмо това се главните травми. 
 Хората преминават през различни етапи на тяхното преживяване 
и преодоляване. Всяка травма има различна динамика при всеки 
човек, в зависимост от неговата самоувереност, от предишните му 
травматични преживявания и от ред други фактори. Психолози и 
лечители са изградили изчерпателни и добре осъзнати травмени 
модели. Като пример може да послужат проучванията на Елизабет 
Кюблер Рос върху умирането, както и опитът на Алис Милър и други 
изследователи с жертви на насилия и жестокости. 
 Липсата на любов, според мен, лежи в основата на много 
травматични състояния, особено когато е свързана с чувство на 
изолация и отхвърленост, ниско самочувствие и отсъствие на 
самоувереност. Страхът често е допълнителен фактор. Всички ние 
живеем с нагласа да отблъскваме любовта, която ни заобикаля. Както 
казва един мой приятел, липсата на любов е общото разпятие на 
всички хора. За да излезем от тази ситуация, трябва просто да 
обичаме – да даваме любов, вместо да я очакваме. Любовта 
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означава просто да бъдем добри, да предлагаме опора, да се 
доверяваме едни на друг. 
 

Поддържане на отрицателните чувства 
 Опитът ми показва, че страхът действа като затвор. Ние просто 
се боим да приемем доброто около себе си. Държим се така, сякаш 
грижата и подкрепата, които ни се предлагат, са нещо заплашително.  
 Страхът от последствията често е причината, която ни кара да 
сдържаме гнева си. Но гневът, изострен от страх и обърнат навътре, 
може да премине в мъка и отчаяние. Подобно съчетание от своя 
страна се превръща в основа за по-сложни емоционални състояния 
като депресия, чувство за вина, ревност, самота, недоверие, 
склонност към насилие или пристрастяване (както към цигари, 
алкохол или наркотици, така и към определена работа или човек). 
Всичко това лесно би могло да прерасне в остро или хронично 
заболяване. 

Щом застинем в дадено състояние – самотност, омраза, 
депресия и т.н., - на практика ние се затваряме в омагьосан кръг, като 
непрекъснато подсилваме отрицателните си чувства чрез начина, по 
който реагираме на нормалните житейски ситуации. Например винаги 
когато, вместо да изразим своя гняв, го задържаме в себе си, 
всъщност подхранваме чувството на образа. Ако не зареждахме 
отрицателните си емоции с нова енергия при всеки удобен случай, те 
биха угаснали като огън, останал без дърва. 

Хомеопатичните лекарства ни помагат да потушим огъня или да 
го оставим без гориво. Ако след това използваме възможността да се 
възстановим, да променим живота си и да изпитваме радост от него, 
ще можем да преодолеем всеки болестен процес. 

 

Динамични стадии на травмата 
 Когато се възстановяваме от травма, ние преминаваме през 
различни стадии: отрицание, страх, ужас, скръб, гняв, усещане за 
изолация, самота или загуба, плач, ярост, веселие или шок. Всеки от 
нас извървява индивидуален път през тези състояния о обикновено 
остава в едно от тях, в зависимост от травмите си в близкото и по- 
далечно минало.Жертвата на изнасилване най-вероятно ще премине 
през стадиите на страх, ужас и ярост, докато преживелият загуба ще 
изпадне в шок или ще се потопи в самотност, гняв и скръб. 
 Същото важи и за хората от другата страна. Извършителят на 
сериозно престъпление, като изнасилване, например, в началото би 
го отрекъл в съзнанието си. Лечението трябва най-напред да се 
съсредоточи върху усилията той да бъде изправен лице в лице с 
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истината. След това би могъл да осъзнае причините за стореното, 
като бъде накаран да си припомни състоянието на жертва от своето 
детство. Това често изисква лечение на изплувалата стара травма. 
 При преодоляване на някаква загуба, човек може да премине 
през стадиите на отрицание, гняв, вина, депресия, приемане и накрая 
връщане към положителна нагласа спрямо живота. 
 Разбира се, това са само възможности. Всеки отделен индивид е 
склонен да изпита различни чувства в зависимост от миналото си и 
подкрепата, която получава, за да се възстанови. За някои процесът 
може да включва физическо заболяване или емоционална болка, за 
други само леко притеснение. 
 

Стадият на отрицанието 
 Когато преживеем нещо съкрушително и сме безсилни да 
променим ситуацията, най-често заравяме случилото се в тъканите и 
клетките на тялото си – с други думи, почти умишлено го забравяме. 
Понякога това е единствената подходяща възможност в дадения 
момент. Всички травми са в основата си един и същи процес . ако не 
се отърсим навреме от преживяването, ние го затъмняваме и 
затаяваме вътре в себе си. По-късно тази травма може да изплува на 
повърхността по много начини – като натрапчиво поведение, спомени, 
сънища или дори заболяване. В определен момент се появява и 
нуждата от лечебна намеса. 
 В самото начало човек обикновено се опитва да отрече или 
притъпи усещането за травма. Класически пример са преживелите 
автомобилна катастрофа, които повтарят „Нищо ми няма”, докато в 
същото време нараняванията им са очевидни. Стадият на 
отрицанието може да продължи минути, часове, дни, месеци, години 
или дори десетилетия. В случаите на кръвосмешение, обикновено 
последствията не заглъхват десетки години, докато при злополука, 
травматичното състояние би могло да трае само няколко минути, но 
понякога и по-дълго. 
 Хомеопатичното лекарство Arnica е известно със способността 
си да лекува последствията от стари физически наранявания. Когато 
човек приеме Arnica във връзка със скорошно нараняване, той може 
да излекува и артрита си, получен в резултат на отдавнашна 
злополука. Тялото е било „оковано” от стар модел на нараняване, 
освободен и стопен от хомеопатичното лекарство. Вероятно след 
първата злополука мускулите са останали в състояние на спазъм и 
напрежение, поддържано години наред от някакво чувство или мисъл 
(съзнателни или не), които са се появили за частица от секундата по 
време на самата злополука. 
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 Такива „затъмнени” емоционални травми стават причина отново 
и отново да преживяваме едни и същи ситуации. Агресивното 
поведение и страхът от агресия, сексуалното насилие и сексуалните 
задръжки, необяснимата депресия и шизофренията, както и 
различните видове самозаблуди, илюзии и увредени умствени 
състояния, почти винаги са резултат от реални събития, които са 
били „забравени”, защото човекът не е могъл да ги преодолее 
навреме. 
 Много често пациентът реагира с отрицание на сериозните 
медицински диагнози като рак или СПИН. Той се държи така, сякаш 
всичко е наред, дори когато хирургът заяви внимателно, но ясно, че 
надеждата е минимална. В подобни случаи, отрицанието може да 
унищожи всяка възможност за оздравяване, защото само ако 
пациентът освободи чувствата на страх и ярост, той ще позволи 
вътрешната радост и другите оздравителни емоции да заемат 
тяхното място. Заседнем ли в стадия на отрицанието, спираме 
възстановителния процес. 
 В лекарския кабинет отрицанието присъства неизменно. 
Обикновено нито лекуващият, нито болният имат представа за 
отговорността, която всеки носи за собствените си заболявания, 
затова и двамата действат така, сякаш оплакването е дошло от 
дявола или просто не дължи на лош късмет. И тъй като по принцип 
лечебната програма не води до оздравяване, а само до облекчаване 
на симптомите - при това поражда все по-засилващи се странични 
ефекти - отрицанието се задълбочава. 
 

Медицинско отрицание 
 Признаците и симптомите на болестта не са самата болест – те 
само отразяват факта, че нещо в организма не е наред. Симптомите 
представляват положителните усилия на имунната система да 
разреши проблема. Като ги потиска с лекарства, медицината отрича 
факта, че нещо не е наред и забавя прилагането на лечебна 
стратегия. Нещо повече, тя може да увреди имунната система, 
защото на практика я „убеждава”, че не действа правилно, което 
нерядко води до задълбочаване на болестното състояние. 
 „Закърпването” на положението с лекарства е най-
разпространеният начин за превръщане на травмите в болести. Буца 
в гърлото без сълзи, с чести въздишки, главоболие и кихане – това са 
все признаци за физически симптоми. По-късно те могат да преминат 
в по-сериозни оплаквания. За жалост, ние всеки ден се сблъскваме с 
етоса на отрицанието, който е проникнал дълбоко в съдържанието на 
лекарствената медицина. Дори наименованията на лекарствата – 
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анти-биотици, анти-възпалителни средства, анти-хистамини и т.н. – 
ясно говорят за това. Разбира се, медикаментите могат да се окажат 
необходими, когато животът на пациента е застрашен, болестта е 
твърде напреднала или алтернативи като хомеопатията не 
съществуват. Но тук говорим за уместно използване, защото засега те 
твърде често се използват неуместно. 
 

Ужас и страх 
 Ако травмата е съпроводена с ужас, много е вероятно по-късно 
той отново да изплува на повърхността под някаква форма. 

Веднъж в джунглите на Африка, бях нападнат от доста силен 
мъж, който размахваше пред очите ми нож с острие, дълго колкото 
ръката ми. Инстинктивно понечих да се бия с него, но след това 
моментно умопомрачение осъзнах, че реакцията ми е глупава, и 
побягнах. В продължение на няколко седмици след този инцидент, 
винаги изпитвах страх, щом излезех на улицата. 

 Нападения, войни, бомби, злополуки – всякакви 
преживявания от този род могат да предизвикат страх и ужас, дори 
потърпевшият да не е физически наранен. В следващата глава ще 
намерите примери за това. 

Гняв и ярост 
 В резултат на някаква криза, нападение или раздразнение, човек 
може да бъде обзет от гняв към тези, които според него са причина за 
травматичните събития. Гневът би могъл да се насочи и навътре и да 
бъде преживян като вина или самообвинение: „Как можах да (не) 
направя това.” Яростта в някои случаи е много уместно чувство, но 
обикновено бива потискана поради социалната си неприемливост. 
 Човек изпитва гняв не само когато е жертва на насилие и 
жестокост, но и когато преживява загуба или раздяла, и ако не даде 
израз на яда си, не е изключено той да се превърне в продължителна 
скръб и депресия. 

Скръб 
 Скръбта често ни обзема след преживяна загуба или раздяла. 
Плачът е здравословен начин за освобождаване на скръбните 
чувства и важна част от възстановителния процес. 
 

Възстановяване 
 След освобождаване на отрицателните емоции, идва 
осъзнаването, приемането и намирането на нови стимули за живот и 
любов. През този стадий хората възстановяват прекъснатите си 
връзки, прекратяват неплодотворни партньорства, поемат по нови 
житейски пътища, приема неизбежните ситуации, взимат важни 
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решения или просто се отпускат и се наслаждават на това, което 
имат. 
 Ето един пример, който представлява синтезиран модел на 
процеса, задвижен от хомеопатично лекарство. Не всички случаи са 
толкова драматични. 
 Избухнах в дълбоки ридания без никаква видима причина, 
Осъзнах, че е заради изнасилването. Изпитах огромна ярост към 
този мъж и започнах да крещя, после се уплаших и помислих, че 
полудявам. Усетих гняв към майка си, защото не ме бе защитила. 
Сигурна съм, че тя е знаела, или поне е трябвало да разбере. 
Почувствах се виновна за това, че я обвинявам, но ми изглеждаше 
предателство от нейна страна – тя сякаш никога не ме бе 
подкрепяла в кризисните моменти. По-късно прозрях, че съм поела 
по погрешен път, че трябва да спра и преосмисля живота си. 
 И така, тази пациентка е преминала през скръб, ярост, страх, 
след това през гняв, укор и вина. Накрая е дошло осъзнаването, 
довело до пренасочване и възстановяване. Този процес може да 
бъде повторен няколко пъти, преди да се стигне до пълно 
оздравяване. 
 

Естествено освобождаване от травмата 
 Ако до вас стои състрадателен човек, който да ви изслуша – 
някой, с когото се чувствате сигурни или на когото можете да се 
разгневите, - ако имате любим спорт или дейност, чрез която да 
освободите чувствата си (футбол, тенис, плуване, танци, поезия, 
драма, каквото обичате), ще разполагате с повече шансове да 
преодолеете травмата. 
 Възстановяването от травмата – веднага след събитието, което я 
е причинило, или по-късно – може да протече по естествен път. 
Сълзи, хихикане или смях, говорене, плач, шеги, ридания, треперене 
или въздишки – всичко това са естествени начини за съвземане след 
скорошно или стара травма. От друга страна, постоянното повтаряне 
на някоя от тези реакции може да бъде признак за прикрепване към 
определен травмен модел. Пример за това са честите въздишки или 
неизменната усмивка на лицето. 
 Страхът би могъл да се освободи чрез хихикане. Комедиантът – 
едни от лечителите на съвременното общество – предизвиква 
хихикане посредством гегове или смущаващи шеги. Смущението е 
форма на страх – страх от смеха, от привличане на чуждото 
внимание. След продължителен смях от сърце обикновено се 
чувстваме по-добре, като че сме изхвърлили нещо то себе си. Един 
болен от рак имал навика по цял ден да гледа комедии и да се смее с 
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глас. Очевидно е знаел как да се справя със ситуациите в живота си! 
 Сълзите ни избавят от усещането за загуба. Нуждаем се 
единствено от сигурно място, прегръдка и уверение, че в плача няма 
нищо лошо. По такъв начин всичко излиза навън. Тъжната музика, 
филм или стихотворение могат да подействат като катализатори на 
този процес.  
 Въздишките облекчават натрупаното в диафрагмата напрежение 
и са едни от механизмите за освобождаване на чувства при много 
възрастни.  
 Ако си позволите да ругаете, крещите, ритате стената или 
хвърляте предмети, по-лесно ще се отърсите от гнева. Потенциални 
способи за това са и спортове като футбола, голфа и тениса. Често 
пъти треперенето също уталожва бурните емоции, както подсказва 
изразът „треперя от гняв”. 
 

Пречки в естествените пътища за освобождаване от 
травмите 

 Нерядко се случва, възрастните да блокират пътищата, по които 
децата се освобождават от травмите си. Това става, когато 
родителите, учителите или по-големите деца в семейството потискат 
емоциите на по-малките чрез „програма”, възприета от самите тях в 
детството. Те възпират или затрудняват спонтанния израз на 
чувствата – плач, хихикане, викове и т.н. – най-вече защото той ги 
смущава, като им напомня за собствените им заровени травми. Кой от 
нас не е чувал думите „Хайде, хайде, не плачи”? Понякога те 
съдържат скрита заплаха, нерядко са съпроводени с шамар, но най-
често представляват умишлено отклоняване на детето от 
естествения изблик на емоциите му („Ето, вземи това …”). 
 Ако това потискане се упражнява непрекъснато, детето ще се 
научи да не плаче (вика, танцува, любопитства и т.н.), но 
същевременно ще остане с усещането, че спонтанният му отклик на 
различните преживявания е неуместен, че неговата истина е 
отречена. Когато този подход се прилага системно от родителите, той 
задушава плача и другите рефлекси за освобождаване от травма и 
постепенно създава „каменно лице” (при такива хора се забелязва 
видимо напрежение в лицевите мускули). 
 Рефлексът на плача често се блокира много рано, още в първите 
няколко месеца или година от раждането на детето. Това обикновено 
става с момчетата, тъй като при момичетата плачът е по-приемлив. 
При гнева е обратното – за момичетата той не е позволен, докато при 
момчетата бива до известна степен толериран. В резултат се 
поражда изкривено емоционално поведение, което действа като 
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недостатъчен и объркан заместител на блокирания израз на 
чувствата. Например, момичетата и жените често плачат, когато са 
истински ядосани, което е признак, че са в травматично състояние на 
потиснат гняв. По същия начин момчетата и мъжете застиват в 
травмата на скръбта, тъй като не успяват да „отпушат” сълзите си – 
понякога те изпадат в гняв, когато всъщност са тъжни. 
 

Задръжки вследствие на страх 
 Програмирането на страха започва още от детството – от 
притеснителната майка, която твърде много внимава детето да не се 
доближи до огън, височина, езеро или друга „опасност”, тревожи се, 
когато то е болно или предприема нещо, съдържащо минимален риск. 
Такова поведение може да стане натрапчиво. Ако непрекъснато чуват 
забраните „Не пипай там” или „Не прави това”, децата се научават да 
не изследват действителността и започват да се държат така, сякаш 
зад всеки ъгъл се крие смъртна опасност. Щом се изправят пред 
нещо ново, те възприемат нагласа на крайна предпазливост и често 
ограничават живота си само в средата, която познават. 
 Този вид травматизиране е особено увреждащ, защото страхът 
блокира много други реакции. 
 

Пренасяне на травмата в тялото 
 Родителите на един мой пациент неизменно го отклонявали от 
неговите състояния на вълнение или разстроеност: прекъсвали плача 
му и го разсейвали с някаква играчка, потушавали възбудата му и я 
свеждали до лека усмивка. Същевременно винаги свивали рамене. 
Опитайте това движение и ще видите как то сковава способността ви 
да чувствате! Детето привикнало да свива рамене като родителите си 
и така постепенно „свило” и своята емоционалност. Веднъж 
прикрепено към този модел, израснало слабо и прегърбено, пренесло 
в тялото и превърнало в начин на съществуване емоционалната си 
травма. По този начин много особености в стойката биват предавани 
от родители на деца и отразяват потиснатите емоционални реакции, 
изплували на физическо ниво. 
Като бебе едно момиченце винаги получавало храна или биберон, 
щом се разплачело, независимо от причината за това (бебешкият 
плач може да означава „нахрани ме”, „гушни ме”, „смени ми 
пелените”, „поиграй си с мен”, „обърни ме”, „студено/горещо ми е” и 
много други). Днес, когато не се чувства добре, детето по навик търси 
храна и расте пълно като родителите си, които вероятно са били 
отгледани по същия начин. (Трябва да отбележим, че в началото 
почти всяко дете оказва съпротива и се предава едва след 
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продължителен, макар и в много случаи несъзнателен натиск от 
страна на родителите.) 
 Веднъж в кабинета ми дойде четиринадесетгодишен юноша с 
екзема. До този момент не бе боледувал, с изключение на една 
пневмония, когато бил на шест. В очите му личеше някаква тъга. 
Попитах го за баща му и той ми отвърна направо: „Напусна ни,тогава 
бях петгодишен.” Разбрах, че момчето продължава да тъгува за баща 
си и вероятно мъката му е причинила пневмонията година след 
събитието (скръбта влияе силно на белите дробове и води до 
различни проблеми в тази област.) Очите му вече ми бяха казали, че 
то още страда, застинало в травмата на хроничната скръб. 
 За да скъся дистанцията помежду ни, попитах го какво прави в 
свободното си време. Играел футбол, затова се поинтересувах на 
каква позиция. Оказа се, че е ляво крило, и поясни, че сякаш все 
натам, наляво, „го влече”. Това ме наведе на мисълта, че той чувства 
по-голяма сигурност в лявата си страна, която символизира женския 
принцип (в неговия случай – майката). Безспорно е схващането, че 
лявата страна е носител на женските качества (чувства, интуиция, 
пасивност, приемане), докато дясната се свързва с мъжките 
(действие, физическа сила, логика). Всеки от нас притежава черти и 
от двете начала, независимо от пола си. 
 В крайна сметка, този младеж имаше нужда или да вижда баща 
си редовно, или да общува с други мъже (в Съединените щати са 
създадени специални организации с такава цел). Един от въпросите 
ми беше: „Защо екземата се е появила точно сега?” Майката сподели 
интуитивното си усещане, че заболяването е резултат от пътуването 
на сина й към мъжествеността, особено интензивно в този период на 
пубертета. Процесът по болезнен начин бе извел отново на преден 
план проблема с липсващия баща. 
 Травмата бе засегнала дълбоко това момче. Тя характеризираше 
цялостния му мироглед. Бе предопределила неговата позиция във 
футболния отбор, двете му главни заболявания – острата пневмония 
и хроничната екзема – и въобще начина му на живот. Това важи за 
всяка травма, която не успяваме да превъзмогнем навреме. 
 

Наследени предразположения 
 Непреодолените травми и болестите, които произтичат от тях, 
обикновено датират от времето на нашите родители, баби и дядовци. 
Случаят на пациентката, която обичала да се смее, ясно показва 
това. Травмите действително могат да се пренасят през стотици 
години. Сигурно ще бъде интересно за вас да се замислите над 
травмените модели в собственото си семейство. Ако например 
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поговорите с най-старите членове на рода, вероятно ще откриете 
доста многозначителни факти. Може би ще доловите и тяхното 
отражение в самите себе си. 
 Някои философи казват, че няма истинско начало. В този 
контекст, травмите също винаги са съществували и следователно 
присъства в семейството ви от много поколения. 
 Помислете върху един такъв пример:дълго след четирите 
планирани деца, в семейството се ражда пето, нежелано момче. То 
израства с дълбокото усещане, че не е обичано, и в зряла възраст 
дава израз на травмата си от детството, изоставяйки собствените си 
деца, които понасят последствията от неговата студена и 
безчувствена на пръв поглед природа. 
 Подобно поведение може да се повтаря в различни варианти 
поколение след поколение. Опитът ми показва, че проблеми като 
ревност „от трето поколение” съвсем не са рядкост. 
 

Фамилност на травмата 
 Когато видя събрано на едно място семейство, често се 
удивлявам на подобието в израженията на лицата, в телесните 
структури, в движенията, речта и цялостното поведение на отделните 
членове. Откривам, че посредством внимателно наблюдение може 
съвсем точно да се определи връзката родител-дете. Прилики има и 
по отношение на травмите, които се запечатват в човека под формата 
на спомени, мисли и чувства, напрежения в мускулите, структурни 
особености от рода на прегърбване или свиване на гръдния кош и 
като цяло в клетките на всички телесни системи. Травмите се 
проявяват също и чрез изтощение, липса на жизненост и сподавени 
чувства, които измъчват индивида. 
 

Влияние на травмите в живота 
 

Прекомерни и отслабени реакции 
 Поради програмирането и блокирането, описани по-горе, често 
се случва душевните наранявания да бъдат до известна степен 
потиснати и заключени. Така, всяка нова лека травма се прибавя към 
кълбото от травми, което непрекъснато расте, докато се превърне в 
някаква болест и се изяви на физическо ниво. По такъв начин, всеки 
път, когато преживяваме травма, тя извиква у нас, заедно със 
съответното ново чувство, и всички предишни травматични емоции. В 
резултат се получава прекомерна или отслабена реакция. Ето 
примери за неадекватни последици от натрупаната травма. 
 Ако някой в автобуса ви настъпи, уместната реакция би била да 
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му кажете направо и незабавно: „Настъпили сте ме. Моля, дръпнете 
се, защото ме боли.” 
 Травматичната прекомерна реакция може да бъде следната: 
„Разкарай се, бе, дръвник, да не ти фрасна един!” Това е 
свръхреакция без обяснение, която издава доскоро потискан гняв, 
дълбока травма, ярост, отприщена агресивност и като цяло 
нападателна позиция. 
 „Извинете, моля, бихте ли се отместили мъничко, ако обичате, 
стига да не ви притеснява” – това изречение, казано с плах гласец и 
мека усмивка, отново без да се изясняват причините, разкрива 
значителна интернализация и потискане на гнева при човек, възприел 
ролята на жертва. 

Извън настоящето 
 Всяка затаена травма от миналото ограничава и обременява 
нашите реакции спрямо настоящето и ни държи в плен на стари 
модели на поведение. Вместо да реагираме подходящо на 
ситуацията, ние привнасяме в нея багажа си от миналото. Например, 
когато чуем за смъртта на далечен познат, изтръпваме от болка, 
защото си спомняме за кончината на някой от своите близки. 
 Ако сме отгледани в страх, ще подхождаме крайно предпазливо 
към всичко, което вършим, ще се боим от новите неща и ще 
ненавиждаме промяната. Ако като малки сме били подлагани на 
насилие, сигурно ще се отнасяме насилнически към собствените си 
деца и ще ги удряме заради най-нищожни провинения. 
 Травмите ни карат да нападаме, критикуваме и обиждаме 
другите, вместо да ги подкрепяме и окуражаваме. 
 Така натрупаните емоционални наранявания обуславят 
ежедневното ни поведение. 

Повторяемост 
 Когато травмата се загнезди в нас, тя започва отново и отново да 
се повтаря. Ако, например, човек е застинал в скръбно състояние, по-
вероятно е животът му да се изпълни със ситуации, които 
предполагат скръб. 
 Бащата на едно петнадесетинагодишно момиче бе напуснал 
семейството преди много време и травматизираното дете бе 
изградило в съзнанието си идеализиран негов образ. Вече като 
девойка тя непрекъснато привличаше за свои приятели младежи, 
които приличаха на бащата и винаги я изоставяха. Така несъзнателно 
поддържаше процеса на идеализиране и отхвърляне. Момиче, което 
в утробата е било застрашено от аборт, ще си избира агресивни 
приятели. 
 Когато ги сполети неприятност, повечето хора я преживяват така, 
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както са преживявали нещо подобно в миналото. По този начин, 
болката от старата случка се прибавя към болката от настоящето и я 
увеличава. 
 На практика се оказва, че когато сме вътрешно травматизирани, 
ние привличаме събития, които причиняват връщане на чувствата, 
съпровождали травмата от миналото. Аз наричам това явление 
„повтаряне на сценария”. 
 В тази повторяемост има известна логика. Травмата в нас кара 
лечебния ни разум (имунната система) да търси пътища за 
разрешаване на проблема. Чрез „повтарянето на сценария” ни се 
напомня за някогашната травма и ни се дава възможност да 
предприемем активни стъпки към собственото си излекуване. Ако 
заедно с това получим истинска и навременна подкрепа, можем да се 
избавим от всичките си травми. Тогава вече няма нужда от ново 
повтаряне, стига оздравяването да е съпроводено с вътрешно 
пречистване и промени в поведението. 
 По този начин, във всяка житейска криза са заровени семената 
на пълното ни оздравяване. Затова е изключително важно да я 
оценяваме правилно и да разбираме истинския й смисъл – всяка 
криза е израз на вътрешния ни проблем. 
 В хомеопатията казваме, че белезите и симптомите на болестта 
представляват опитът на организма да покаже какво не е наред. Те не 
са самата болест или травма, а единствено техните признаци. Те са 
огледалото на всичко онова, което е свързано с първоначалната 
травма. Следователно, събитията в живота ни, особено тези, които 
смятаме за трудни и травматични, представляват признаците и 
симптомите на най-дълбоките ни първоначални травми или, с други 
думи, техни повторения. Като наблюдаваме „повторенията на 
сценария”, ние бихме могли да дешифрираме първоначалната 
травма. Това е мощно и практично средство за вникване в случилото 
се някога. То означава, че можем да прозрем миналото от позиция 
настоящето и обратно. 

Тук, разбира се, става дума само за още един аспект на 
универсалния принцип за действието и противодействието. 

Професиите също могат да отразяват „повторенията на 
сценария”. Съществуват много класически примери за това. Ето 
няколко, заимствани от ежедневната ми практика: 
- Ветеринарният лекар, който като дете е изпитвал емоционална 
сигурност единствено с животните. 
- Детективът, когото непрекъснато са мамили. 
- Полицаят, когото като момче често са биели. 
- Хирургът, преживял множество операции. 
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- Проститутката, пострадала като момиче от сексуално насилие. 
- Библиотекарят, който някога е бил самотно момче, потънало в 
книгите. 
 Травматичното състояние обуславя в различна степен начина, 
по който хората градят живота си. Влиянието може да се наблюдава в 
професията, в житейския стил, във взаимоотношенията. Това важи 
еднакво за политици, поп-звезди, работници, служители, милионери и 
бедняци. Познавам много хора, които почти неистово са „работили за 
освобождаването си от миналото” и въпреки всичко не са успели. 
Животът на всеки от нас представлява огромен травмен модел, като 
сравнително по-здравите аспекти са втъкани някъде вътре в него. 
Както казваше един мой учител, човекът е „хлабава мрежа от зле 
подбрани качества”. 
 Следователно, лекуването на емоционалните травми не е лесен 
процес. 

„Повтарянето на сценария” често се превръща в страст. 
Житейският стил, обусловен от болезнената привързаност към нещо, 
говори за травматично състояние и представлява опитът ни да се 
скрием от него, да го отречем и в същото време да го изживеем 
напълно. Пристрастяването може да се прояви както в контактите ни 
с даден човек, в когото сме се вкопчили поради чувството си за 
несигурност, така и по отношение на цигари, алкохол, наркотици, 
работа или гледане на телевизия – терминът характеризира случаите 
на обсебване от едно-единствено натрапчиво занимание. Болестите 
могат също да се разглеждат като вид пристрастяване, при което 
поведението се е превърнало в заболяване. 

Някои житейски ситуации ни подлагат на непрекъснат стрес, без 
да имаме възможност да ги избегнем. Можем да ги наречем 
повтарящи се неизбежни стресови фактори. Разбира се, някой би 
казал, че животът представлява непрестанен стрес, който е от 
съществено значение за индивидуалния и обществен прогрес. Това 
сигурно е вярно, но тук предлагам да се съсредоточим върху 
ситуациите, при които стресът е изключително силен. 

Да вземем за пример човек, който има добре платена работа в 
професионална област с висока степен на безработица. Колегите му 
често повтарят: „Голям късмет извади с тази работа.” Той знае, че 
трудно ще си намери друго място, а освен това, трябва сам да 
изхранва петчленно семейство, но, ката или иначе, ненавижда онова, 
което върши. След няколко леки заболявания, хваща остра простуда, 
която преминава в белите дробове и се превръща в пневмония. Това 
се оказва единственият начин, по който успява да се откъсне от 
работата и да облекчи непрекъснатия стрес. 
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Някои професии просто не подхождат на определени хора и 
заболяването може да бъде, без индивидът да го съзнава, средство 
за спечелване на известна почивка. Необходимостта да се работи в 
подобна ситуация постоянно активира травмата и нерядко е фактор 
за чести заболявания. 

Тъжен е случаят с един малолетен „престъпник”, който се 
пристрастява към наркотиците и за да си ги набавя, иска все повече и 
повече пари от скъпата си майка. Тя дава, тъй като обича своето дете 
и не е в състояние да му откаже. По-късно момчето прехвърля 
страстта си върху телевизията и няколко години прекарва почти 
цялото си време пред екрана. Никакви лекари и психиатри не успяват 
да помогнат. Майката не мажи да говори за това дори със съпруга си, 
защото темата е твърде болезнена. Бащата намира утеха и 
развлечение в кръчмата с приятелите си. В тази невъзможна 
ситуация, майката страда непрекъснато и дълбоко, в резултат на 
което се разболява от рак и умира. 

Такива крайни случаи вероятно са редки, но по-леки техни 
варианти се срещат ежедневно. 

Разбира се, положението може да се поправи. А съжаление, 
обаче, много често съответният човек не съзнава какво се случва в 
живота му, страхува се от промяната или е притиснат от 
икономическите обстоятелства. Не всеки е готов да положи нужните 
усилия, но в крайна сметка, за да се стигне до излекуване, винаги е 
необходимо да се предприеме нещо различно. Оказва се, че при 
критична ситуация, индивидът трябва да избере – или да се промени 
съзнателно, или да бъде променен, без да го съзнава, чрез болест 
или друго травматично събитие. 

 
Ефектът на унаследените болести 

 Унаследените болести често представляват основен проблем 
при децата и изискват компетентната помощ на специалист. 
 Наличие на туберкулоза като болестна травма в миналото на 
рода по същество означала гняв, натрупан в белите дробове под 
формата на тъга. Това създава почва за безкрайни дихателни и 
белодробни страдания, повтарящи се простуди и т.н. Очевидно, най-
подходящото време за прекратяването им би било преди зачеването. 
Разликата в здравословното състояние на децата, заченати преди и 
след лекуването на болестната травма у родителите, е доста 
чувствителна. В трета глава ще намерите повече подробности за този 
вид проблеми. 
 
 



Хомеопатия – практически наръчник за лекуване на емоционални травми                              Питър Чапел 

 25 

Усложнения на травмите 
 

Двойни обръчи, които ограничават лечението 
 Двойният обръч е ситуация, при която човекът, който би 
трябвало да ви помогне в случай на криза, сам по някакъв начин е 
въвлечен в нея или я причинява. 
 Ако съпругът ви почине, но вие имате добра приятелка, към 
която да се обърнете, ще можете д поговорите с нея и да облекчите 
страданието. Но ако скоро и тя почине, ситуацията се променя. След 
погребението оставате сама, без близък човек, с когото да споделите 
чувствата си. Това е двойният обръч и той прави възстановяването 
много по-трудно. 
 След развод, когато брачният партньор е бил вашият най-близък 
довереник, може да не се намери никой, с когото да се чувствате 
достатъчно сигурни, за да му разкажете своите преживявания и да се 
освободите от тях. При кръвосмешение, насилникът често е единият 
от родителите, а другият е в позиция на мълчаливо съучастничество, 
така че детето няма къде да потърси опора. Същото може да се каже 
за случаите на изневяра и много други травматични ситуации. 
 

Факторът ирония 
 Изглежда, травмата се задържа в нас и се повтаря поради един 
твърде очевиден човешки инстинкт. Хората обикновено се опитват да 
се борят с проблема, като вършат точно обратното на онова, което е 
необходимо. Показателен е случаят, при който не можете да понасяте 
родителите си и си казвате: „Никога няма да бъда като тях”, след 
което им обръщате гръб и се държите на разстояние. По този начин 
има много по-голяма вероятност да станете точно такива, каквито са 
те. За да разрешите личностни проблеми, свързани с родителите ви, 
по-добре е да сте близо до тях и да работите за преодоляване на 
вътрешното си раздразнение, иначе то ще се засили и затвърди. 
Нужно е да се изправите лице в лице с трудната ситуация. 
 Факторът ирония като че преобладава при вродените човешки 
реакции спрямо проблемите. Да избягаме, вместо да ги разрешим, да 
ги пренебрегнем, вместо да ги приемем, да си платим, вместо да 
проявим доброта, и при всяко предизвикателство да заравяме 
главата си в пясъка – това са причините травмите ни да остават 
заключени вътре в нас. 

Лечение 
Заболяването като криза 

 Болестите и уврежданията на всички нива могат да бъдат 
разглеждани като положителни явления. Те представляват кризи, 
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които нашата вътрешна необходимост създава, за да превъзмогнем 
травмите си от миналото и да променим вътрешния и външния си 
живот. Това са кризи, но не катастрофи. 
 

Полезно е да познаваме травмите си 
  Ако сме наясно с естеството на дълбоката си травма, по-лесно 
ще открием пътя, по който да преодолеем както самата травма, така и 
резултата от нея – заболяването. По този начин ще сме в състояние 
също да разберем колко дълго ще трае оздравителният процес и 
какви ще бъдат признаците за неговото правилно протичане. 
 Познаването на травмите – как да се живее без тях, как да се 
надмогват и намаляват – може да помогне на бъдещи и настоящи 
родители, а и да подобри живота ни като цяло. Въпреки всичко, бихме 
могли да осъществим хомеопатично лечение, без да познаваме 
травмата. 

Неуспехи в лечението 
 Поради продължителността, дълбочината и усложненията в 
травматичния процес, повърхностното лечение често не е 
достатъчно. Понякога човек дълги години прилага лечебни програми, 
изградени както върху традиционни, така и върху нетрадиционни 
методи, но те остават без резултат, защото не успяват да стигнат до 
корените на травмите му. Много от лечебните прийоми сякаш само се 
плъзгат по повърхността на проблема. Да се дават лекарства против 
симптомите на травматизиран човек означава просто да се заличават 
пукнатините и да се затвърждава отрицанието на травмата. Този 
подход не представлява дори опит за лечение. 
 Според мен, често пъти енергийните и животворящи целебни 
методи, включващи хомеопатията, акупунктурата, психотерапията, 
остеопатията и други, не успяват да досегнат корените на травмите, 
защото терапевтите и пациентите не осъзнават или не оценяват 
дълбочината на проблема и на съответното му разрешение. За 
преодоляването на дълбоки травматични състояния е необходимо да 
се третира прецизно същностният проблем. В много случаи това 
изисква месеци и години постоянство. Също така, пациентът трябва 
да възприеме нова нагласа към живота, нов стил на поведение, който 
да възпре натрупването на травми в бъдеще. И тук той се нуждае от 
подкрепа, за да открие начини да изразява гняв, страх или скръб по 
време на съответното травматично събитие, вместо да заключва тези 
чувства в себе си. Тъй като подобно упорито и дълбоко лечение не е 
от най-лесните, много често то не се осъществява успешно. 
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Лечебният процес 
Щом травмата бъде излекувана, естествените процеси в 

човека взимат връх и болестите отшумяват. 
 Лечението е обърнато към травмата, а тялото естествено 
започва да върши онова, което не е могло преди поради наличието на 
тази травма. 
 Моите приятели, практикуващи други алтернативни терапии, 
също следва подобен подход. Той важи и за всички лечители. 
Масажисти, остеопати, психотерапевти по един или друг начин се 
стремят да задвижат естествения оздравителен процес в пациента. 
Този процес е универсален и всеки от нас трябва да премине през 
него, за да се освободи от травмите си и да заживее пълноценно. 
 

Заключение 
 В тази глава изложих някои идеи и понятия, които съм осмислил 
в резултат от наблюденията си върху живота на много хора. Тези 
идеи присъстват под различни форми във всички системи, които се 
стремят да вникнат в дилемата на човешкото съществуване. Това, 
което съм написал тук, в никакъв случай не претендира за нещо 
повече от бегъл преглед. Все пак се надявам, че изложеното дотук е 
достатъчно, за да добиете представа за травмите и болестите (или, с 
други думи, „затлачените енергии), свързани с тях. 
 По-нататък ще прочетете още подробности за травмите и ще 
разберете как се извършва лечението с хомеопатичните препарати. 
 

3 
По пътя към лечение на емоционалните травми 

 
 Описаните по-долу действителни случаи, илюстрират много от 
травмите, които преживява човечеството като цяло. Доста от тях 
могат да бъдат отстранени чрез хомеопатично лечение, проведено от 
самия пострадал или близките му, а други изискват професионална 
намеса. 
 Приведените примери имат за цел да събудят съзнанието ви за 
възможните травматични събития и да ви помогнат да вникнете в 
процеса на травмиране. Обикновено подчертавам един аспект на 
случая, ала той неизменно съдържа и много черти, характерни за 
други случаи. Постарал съм се да опиша разнообразни проблеми, но 
те съвсем не покриват всички познати на човечеството травми, а по-
скоро представляват подбор, който отразява моя собствен опит. 
 Поредицата истории започва със случаи на скръб и загуба, тъй 
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като те се срещат най-често, следвани от травмите при зачеването, в 
утробата, по време на раждането, израстването и зрялата възраст. 
Опитал съм се да ги групирам, доколкото е възможно, но 
действителният живот не подлежи на строги класификации. 
 Съзнавам също, че съм опростил някои преживелици и по този 
начин съм отнел много от живия дух на разказите. Направих това, 
отчасти за да запазя анонимността на хората, от които съм ги чул, и 
за по-голяма яснота, защото съм установил, че повечето житейски 
истории в дълбочина представляват една-единствена, но 
завладяваща травма. 
 

Травмата на скръбта 
 

Смърт на най-близкия човек 
 Пи мен дойде възрастна жена. Съпругът й бе починал наскоро и 
оттогава в нея се бяха възобновили стари симптоми от времето на 
менопаузата – горещи вълни, изпотяване и други. Бяха й предложили 
хормонална терапия, но тя интуитивно бе усетила, че не това е 
правилното решение. 
 В хода на разговора установих, че жената всъщност не бе 
плакала след загубата на съпруга си. Скръбта й все още бе 
запечатана и тя често изпускаше тежки въздишки. За да се върне към 
нормално здраве, тази пациентка се нуждаеше от хомеопатичното 
лекарство Ignatia. 
 Травмата й се изразяваше в скорошна скръб, утежнена от факта, 
че нямаше с кого да сподели преживяванията си, тъй като най-
близкият й довереник бил именно починалият. Отгоре на всичко, тя 
смяташе, че най-правилният подход в случая е „каменното лице”, и не 
говореше с когото и да било за мъката си. Лекуващият лекар също не 
бе успял да вникне в истинския проблем. 
 Този случай е подобен на много други. Лекарството Ignatia бе 
верният избор, защото щеше да помогне на жената да плаче по-
свободно, вместо да потиска чувствата си. По този начин щяха да 
отшумят и другите й симптоми. 
 

Повтарящи се разочарования и трайна мъка 
 Шарън бе на около четиридесет години и след несполучлив 
първи брак се бе омъжила повторно за човек, с когото имаше 
стабилни, добри взаимоотношения. От години страдаше от лека 
астма, която напоследък значително се бе влошила. 
Шарън бе правила многократни неуспешни опити да забременее от 
втория си съпруг. Изследванията показали запушване на каналите. 
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Няколко пъти бяха пробвали с изкуствено осеменяване, но без 
резултат. При последния отчаян опит, преди да се откажат 
окончателно, тя най-сетне бе заченала. 
 Но предишните опити били съпроводени с толкова много разбити 
надежди и бяха довели до такова отчаяние и мъка, че 
дългоочакваното събитие не бе успяло да заличи натрупаната 
травма. Същевременно бащата на Шарън, към когото тя била 
дълбоко привързана, починал година преди това. И така се бе 
получила комплексна картина на разочарование и скръб. 
 За астмата трябваше да й се предпише най-напред лекарството 
Ignatia, което щеше да й помогне да се освободи от стреса в резултат 
на неуспешните опити за забременяване и смъртта на бащата. 
 

Смърт при раждане 
 Майката на едно момиченце бе починала при раждането. 
Смъртта настъпила поради медицинска грешка, отначало потулена от 
докторите, но впоследствие разкрита при аутопсията. Бащата бил 
съкрушен от скръб, изпълнен с гняв и безсилно негодувание срещу 
измамата. Но както се случва при много мъже, не смятал за редно да 
говори за чувствата си. Години наред задържал всичко в себе си. За 
новороденото момиченце това означавало не само да страда от 
загубата на майката, но и да бъде отглеждано от дълбоко 
травматизиран баща, прекалено погълнат от собствената си мъка, за 
да отдава необходимото внимание на дъщеря си. 
 Какво би могло да се очаква, когато това момиченце стане жена 
и на свой ред роди? Ако не преодолее своята скръб и чувство на 
изоставеност, тя най-вероятно въобще няма да пожелае да има деца. 
Ако все пак забременее, навярно ще започне да усеща някаква 
смътна тревожност, несъзнателно свързана със страха, че може да 
умре при раждането като майка си. Тази боязън ще бъде утежнена от 
мъката за бащата/съпруга. Или пък толкова ще се плаши от 
раждането, че ще се нуждае от цезарово сечение. А какво да кажем 
за детето в утробата й? Какви послания, пропити с мъка и страх, ще 
получава то? 
 Терапевтичният подход към такава жена зависи от това как точно 
е изграден проблемът и дали няма вероятност от комплексна травма. 
Сложните травми обикновено се нуждаят от серийно лечение, като 
най-напред се освобождава последната, а останалите се разкриват в 
обратен ред назад във времето. В случая, навярно първо е усетена 
скръбта, а след нея чувството за отхвърляне и изоставеност. В такива 
ситуации е правилно да се лекува онова, което е „на повърхността”, 
разбулено най-вероятно в резултат на „повтарянето на сценария”, а 
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после  да се следват промените в признаците и симптомите при 
навлизането в по-дълбокия и отдавнашен проблем. Дори когато две 
травми са засегнали човека много скоро една след друга, при 
връщането си те могат да бъдат разделени от месеци или дори 
години. 
 Разбира се, описаният случай можеше да се развие много по-
различно, ако бащата бе приел Ignatia след смъртта на съпругата си и 
ако детето също бе преминало през някакво лечение. Никога не е 
рано да се лекуват бебета – те като правило реагират прекрасно на 
хомеопатичните препарати. 
 

Животозастрашаваща травма 
 Деветгодишно момче страдало от сериозен бъбречен проблем. 
Богатите родители не жалели парите си и го водили при много 
лекари, но без резултат. Почти на прага на смъртта, детето било 
внесено на носилка в кабинета на един хомеопат. Оказало се, че 
родителите са в процес на продължителен и мъчителен развод и че 
единствената причина въобще да си говорят е болестта на сина им. 
Хомеопатът осъзнал, че момчето е дълбоко разстроено от тази 
раздяла. 
 Предписал Ignatia – класическото хомеопатично лекарство за 
разочарования, скръб и чувство на загуба. След четири дни, пред 
изумените погледи на всички присъстващи, пациентът влязъл сам в 
кабинета – видимо слаб, но налице било значително подобрение. 
Огромната травма вследствие на раздялата, останала незабелязана 
от лекарите, защото медицинското образование учи да се разглеждат 
само физическите симптоми, особено когато болният е застрашен от 
смърт. 

Травми в утробата 
 Нерядко травми се получават още в утробата. Обикновено това 
става по време на зачеването и при установяване на бременността. 
Примери за такива случаи са посочени по-долу. Състоянието на 
родителите при зачеването е от решаващо значение. Според мен, 
това вероятно е най-важният момент, защото „дава тон” за целия 
живот на бъдещото създание. 

Нежелано дете 
 Още неуспели да се отърсят от разочарованията на предишните 
си връзки, двама души се срещат и не след дълго жената 
забременява. Откриват, че са сторили грешка, но остават заедно в 
името на детето. Скоро обаче започват да се ненавиждат и 
несъзнателно да обвиняват за това новороденото. Атмосферата в 
дома действа съкрушително на малкия човек. Той израства с огромна 
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доза потискан гняв, без да знае защо се чувства така. Външната 
проява на този гняв е ужасно на вид червено акне по лицето. 
 Такива ранни травми най-често са неизвестни на засегнатия, 
което ги прави още по-трудни за преодоляване. Родителите пазят в 
тайна подобна информация поради чувство за вина, невежество или 
страх от последствията. Въпреки това, фактите обикновено излизат 
на повърхността чрез „повтарянето на сценария” и в някои ситуации 
човек мое да сглоби цялата история, подреждайки пръснатите й 
парчета. Понякога близките на семейството също могат да дадат 
ценна информация. 
 Помня един случай, при който майката желаела второ дете, но 
съпругът й бил против. Тя заченала от него, без той да знае, и не му 
съобщила за бременността си докато не станало твърде късно. 
Тогава мъжът изпаднал в ярост и пожелал аборт въпреки големия 
риск.  
 Представете си, че самите вие сте в утробата и сте станали 
причина за тази ситуация. Детето най-вероятно се е почувствало 
силно нежелано. В резултат на това се родило с аутизъм – 
неспособно да общува. През първите две години от живота си 
категорично отказвало да бъде държано от баща си. Просто изпадало 
в бурна ярост, която отразявала не само собствения му гняв, но и 
потисканите чувства на бащата, макар че той едва ли е осъзнавал 
това. А дори да е осъзнавал, какво е можел да стори? Как би могъл 
да освободи от такава травма себе си и детето? 
 

Идеята за съвършеното дете 
 Често се казва, че новороденото е в състояние на съвършенство. 
Но разположението на родителите при зачеването, тяхното 
отношение към забременяването и събитията по време на самата 
бременност, вече са създали  многобройни предпоставки за травми 
преди раждането. Следователно дори в първия миг от живота е почти 
невъзможно да съществува напълно свободно от травми създание. 
Обсъждането на идеята за аборт, например, може да окаже 
значително въздействие върху бъдещото дете. 
 Схващането, че събитията по време на вътреутробното развитие 
могат да повлияят на детето след раждането, е подкрепено от много 
съвременни научни разкрития. Специалисти от медицинската сфера 
проучили първите здравни документи на група седемдесетгодишни 
пациенти и открили доста стабилни съответствия между случилото се 
по времето, когато са били в утробата, и болестите, които развили по-
късно в живота си. Обобщавайки тази информация, аз заключавам, че 
най-вероятно всеки орган и система в тялото се формира основно в 
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един доста кратък решаващ период и ако именно тогава настъпи 
някаква криза, тя може да се отрази върху процеса на растежа. Дори 
леко сътресение би могло да окаже влияние върху целия живот на 
човека, като породи слабост в съответната област. Криза по време на 
вътреутробния живот може да стане определящ фактор за смъртта. 
Науката поддържа подобна теза, наблягайки на факта, че 
четиридесет от четиридесет и седемте нива на клетъчно делене при 
растежа от зачеването до зрелостта протичат вътре в утробата. 
Следователно не е чудно, че събитията, съпътстващи 
вътреутробното развитие, представляват най-критичната фаза от 
живота. 
 Така че, при раждането си човек е далеч от състоянието на 
съвършенство. Бебетата идват на бял свят травматизирани и 
започват да разиграват моделите си още при първата глътка въздух. 
Затова е изключително важно родителите да се стремят да осигурят 
спокойна и любвеобилна атмосфера за детето си по време на 
бременността и в ранните му години. За съжаление, почти всички 
родители на практика страдат от собствените си травми, а децата им 
неизбежно ги приемат като пример за подражание. Това не бива да 
става причина за отчаяние и чувство на вина. Аз лично съм 
заобиколен от млади хора (включително собствената ми дъщеря), 
които постигат сериозни успехи в опитите си да бъдат по-добри 
родители от своите майки и бащи. 
 

Родови травми 
 Засега мнозина не знаят, че по време на раждането си човек 
може да бъде засегнат от голям брой травми, и все пак в определени 
среди този период се смята за най-травматизиращия. 
 Изследвания, направени посредством връщане на пациенти към 
родовия процес, показват, че той съдържа четири основни етапа: 

1. In utero (в утробата) – самό по себе си състояние на 
космическо блаженство. Намираме се в топъл течен уют, защитени от 
външния свят и все пак с усещане за него. Сетивата са главната ни 
връзка с околната среда, затова ако по-късно се окажем прикрепени 
към някакъв прекалено сетивен модел на поведение, можем да 
заключим, че сме били травматизирани именно в този стадий. С 
напредването на бременността, ставаме все по-чувствителни към 
външните влияния (цигари и алкохол, например) и същевременно 
долавяме по-силно промените в емоционалното състояние на майка 
си. Все повече изпитваме последствията от несъвършенствата на 
околната действителност. 

2. Когато започнат контракциите на матката, усещаме огромно 
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налягане, притискане и напрежение, които могат да доведат до 
задушаване и чувство на безпомощност. 

3. Етапът на излизането през родовия канал има ефекта на 
огромен катаклизъм – сякаш светът, в който сме живели, се руши и 
ние водим ожесточена битка за оцеляване. Ето защо може да усетим 
смъртна заплаха, да изпитаме чувството, че умираме или че става 
някаква ужасна катастрофа. 

4. Окончателното излизане е съпроводено от облекчение, 
чувство за свобода и пре-раждане, а не раждане. 
 Разбира се, медицинската намеса също оказва голямо влияние. 
Форцепсът, например, често причинява физическа травма и усещане 
за сериозна физическа опасност, което може да остави следа върху 
целия по-нататъшен живот. Засядането в родовия канал нерядко 
води до задушаване, ужас и паника при мисълта за смъртта. Това 
също би могло да се запечата в съзнанието за години напред. В 
първите мигове след раждането отделянето от майката понякога бива 
изживявано като непреодолимо усещане за самота и несигурност. 
Проучванията показват, че ако новороденото бъде взето от друг дори 
за няколко минути, проблемите с кърменето са много по-вероятни, а в 
случай, че периодът на отделяне е по-дълъг, може да стане основа за 
дълбоко чувство на отхвърленост през целия живот. Ако бебето бъде 
държано главата надолу, ако го зашлевят, за да започне да диша или 
го инжектират с нещо, несъмнено ще усети това като груба физическа 
травма. 
 Един мой колега прилага и терапия чрез връщане на пациентите 
към родовия процес. Тази практика в основата си представлява 
йогистко упражнение за освобождаване на тялото от напрежения. 
Когато йога-техниките били пренесени на Запад, оказало се, че те 
често водят до повторно преживяване на различни видове родови 
травми, затова започнали да ги използват именно за такава цел. В 
днешно време тази терапия е много популярна и би могла да ви 
помогне да откриете собствената си травма, ако родителите ви не 
могат или не искат да споделят с вас. 
 Може би се питате защо хората вярват, че преживяванията им са 
свързани тъкмо с родови травми. Ето няколко класически израза, 
които пациентите използват при тяхното описание: 
„Сякаш главата ми бе хваната в тесен обръч.” 
„Чувствах силен натиск върху главата.” 
„Сънувах, че съм в тунел.” (Клаустрофобията често се корени в 
родовия процес.) 
„Там беше мокро и мъхнато.” (Усещане по време на сън.) 
„Сънувах, че съм на някакво много влажно, но много сигурно място.” 
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„В края на тунела имаше светлина.” 
„Когато съм разстроена, се свивам на топка” (което означава: 
„утробата е последното място, където съм се чувствала в 
безопасност”.) 
 Графичните детайли са поразителни и въпреки това толкова 
често биват подминавани! Една моя студентка веднъж изчете пред 
мен цяла житейска история, без да забележи нито едно от скритите 
послания. Когато започнах да й ги посочвам, тя бе изумена от факта, 
че ги е пропуснала. 

Медицинските проучвания 
 Медицинските проучвания показват, например, че родовите 
травми влияят върху типа самоубийство, избрано от извършителя. 
Когато по време на раждането са използвани много медикаменти, 
след години човек може да се самоубие чрез голяма доза лекарства 
(или по-вероятно да стане наркоман). При положение, че е имало 
задушаване, би избрал именно този вид самоубийство, а ако са били 
прилагани механични методи за изваждане на плода (форцепс и др.), 
навярно и самоубийството ще бъде с механични средства (например, 
чрез обесване). Тази тенденция отговаря на идеята за „повтаряне на 
сценария”, изложена в предишната глава. Всички факти сочат 
огромното значение на родовите травми. 
 

„Повторение на сценария” при раждане 
 За да разберем какви травми могат да засегнат детето по време 
на раждането му, най-добре е да разпитаме за родовите травми на 
родителите, тъй като е възможно то да повтори някой от техните 
„сценарии”. Трябва да се вземат предвид и преживяванията от 
предишните раждания на майката. 
 Ако бащата едва е оцелял при раждането си, същото би могло 
да стане и с първия му син. Ако е имало усукване на пъпната връв 
около врата на майката или бащата, това нерядко сполита и някое от 
децата им. Или пък, когато единият от родителите е отказвал да суче 
като бебе, детето от същия пол и то отказва. Опитът ми разкрива, че 
сценарият се повтаря отново и отново в поколенията, понякога с 
невероятна точност и с подобни последствия. Трудно е да се разбере 
какъв е всъщност механизмът на този феномен, но аз и моите 
пациенти знаем, че за съжаление, той представлява почти неизменно 
правило в живота на много хора. 
 И така, установено е, че при родовия процес могат да се 
повторят травми от раждането на майката и/или бащата. Не е 
изключено да бъдат задвижени и травмите на някой от 
присъстващите лекари или сестри, а това е силен аргумент в полза на 
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домашното раждане, за което ще стане дума по-долу. 
 

Място на раждането 
 От личния опит с децата ми и от стотиците чути родови истории, 
съм стигнал до дълбокото убеждение, че повечето раждания, особено 
това на първото дете, трябва да стават в дома и с възможно най-
малка медицинска намеса. 
 Представете си за момент, че лекарите и акушерките, 
асистирали при собственото ви раждане, са били родени в 
атмосфера на ужас и страх. Представете си също, че са били обучени 
в медицински училища, където са видели драматични примери за 
всякакви беди, които могат да се случат при раждане. Представете си 
как съзнанието им е изпълнено с подобни картини и си припомнете 
израза „мисълта твори реалността”. Ако раждането не върви както 
трябва, нима у тях няма неволно да изскочат страховете, свързани с 
възможните крайни усложнения? Помислете за скритите чувства на 
тези хора, за необходимостта да пазят кариерата си и да се 
придържат към законовите разпоредби, правилата в болниците и т.н. 
Всички тези страхове и травми се натрупват около родилката, която в 
момента има нужда единствено от спокойствие, подкрепа и любящо 
внимание. 
 Ето защо аз препоръчвам болничните раждания да се сведат до 
минимум, ако не са взети сигурни мерки асистентите при раждането 
предварително да се освободят от собствените си травми. 
 

Механични родови травми 
 Прекалено бързото прерязване на пъпната връв може да бъде 
травматизиращо и ненужно. Втората ми дъщеря беше родена у дома 
с усукана около шията връв. Тъй като първата бе починала, задушена 
от връвта при болнични условия в ръцете на компетентните 
медицински лица, аз имах всички основания да изпадна в паника. 
Вместо това, обаче, запазих спокойствие и когато акушерката 
припряно посегна към ножиците, предложих й внимателно да издърпа 
връвта, която би трябвало да е достатъчно дълга, и да я прехвърли 
през главичката. Тя направи точно това и раждането продължи 
съвсем нормално. 

Епизиотомията означава перинеумът да бъде разрязан, вместо 
оставен естествено да се разтегне или разкъса, за да се освободи 
бебето. Разкъсването е нормален процес и заздравява по-лесно, 
стига, разбира се, да не е прекалено голямо (макар че това 
становище все още се подлага на съмнения). И при най-добри 
намерения от страна на лекарите, епизиотомията създава усещане за 
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физическо насилие в твърде интимна област. Това усещане може да 
се пренесе върху цялото тяло. Хомеопатичното лекарство 
Staphisagria помага в много от случаите на подобна травма. Няколко 
дози биха освободили гнева и чувството за насилие и биха 
предпазили жената от проблеми при възобновяване на сексуалния й 
живот. (След хистеректомия, например, немалко жени 
преустановяват завинаги сексуалните си контакти и, според мен, 
главната причина е усещането за насилие и загуба, което вероятно се 
появява при всеки опит за интимност.) Тъй като за много хора е 
изключително трудно да споделят чувствата си, особено що се отнася 
до такива деликатни теми, подобни травми често не могат да бъдат 
освободени без намесата на терапевт. 

Цезаровото сечение обикновено предизвиква силен гняв у 
родилката. Ако не бъде изразен явно, той обръща острието си 
навътре, преминава в депресия и става причина за познатия 
следродилен синдром. 

Бавното начало на раждането може да бъде признак за липса на 
готовност у майката да освободи плода. Това често е проява на 
дълбока травма, свързана с раздяла и чувство на изоставеност. 
Хомеопатичното лекарство Pulsatilla е помогнало на много жени в 
подобно състояние. 

Arnica се справя чудесно с физически травми и чувствата, които 
ги съпътстват. Следователно, препаратът е изключително полезен за 
омекотяване на болките при контракциите и след самото раждане.  

 

Раждане и най-ранна възраст 
 

Раздяла при раждането и след това 
 Раздялата може да стане още при самото раждане. 
Новороденото бива отнесено в друго отделение, където  за него се 
грижат медицинските сестри, но през голяма част от времето е самό, 
лишено от майчината близост. Някои бебета преживяват 
няколкодневна раздяла от майката, докато тя се възстановява след 
тежкото раждане. Много новородени прекарват дни или дори седмици 
наред в инкубатор и биват посещавани от майката само в редки 
моменти.  
 Установил съм, че изолацията в инкубатор често води до 
сериозно психическо нараняване, което остава за цял живот като 
чувство на дълбока и непреодолима самотност. (Виж модела на 
Stramonium в Девета глава и рубриката „Изолация” в индекс N 1, 
Осма глава.) Убеден съм, че инкубаторите не бива да се използват, 
защото съществуват по-добри средства. Когато в една болница се 
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появил недостиг от инкубатори, лекарите върнали недоносените 
бебета на майките, като им казали да ги прикрепят към телата си. За 
голяма изненада на всички, тези бебета преодолели критичния 
период по-лесно, отколкото онези в инкубаторите. 
 За съжаление, много родители не прозират дълбочината на 
подобни травми, затова грижите, с които обграждат детето си, никога 
не са напълно достатъчни за възстановяването му. Така се получава 
двоен обръч от травмата на изолацията и слабата подкрепа за 
превъзмогването й. Кризата се превръща в катастрофа. 
Осъзнаването на тези факти би могло да помогне на младите майки и 
бащи на недоносени бебета. Такива деца се нуждаят от почти 
непрекъснат физически и емоционален контакт, те трябва да спят 
заедно с родителите, да бъдат люлени и да не остават сами. 
 Незадоволяването на потребността от близост и обич след 
раждането, може по-късно да доведе до силна депресия, склонност 
към престъпления или самоубийство, нездрава религиозност, 
пристъпи на паника и тревожност, анорексия и много други 
заболявания. Обществото често изпраща подобни хора в затвора или 
те самите се изолират чрез църквата или болестта си, но рядко някой 
съумява да свърже поведението или болезненото им състояние с 
най-ранните преживявания след раждането. 
 Липсата на баща също може да причини дълбока травма. Много 
бащи изоставят семейството с чувство за изневяра, загуба, скръб или 
отхвърленост. Те могат да заминат на война, да загинат при 
злополука или от някаква болест. Най-често все пак бащата си отива, 
защото отношенията с майката са непоносими или защото в живота 
му се е появила друга жена. Дори когато физически присъства, 
бащата често не обръща достатъчно внимание на детето си, той като 
е погълнат от служебни задължения или е прекалено уморен. В 
крайна сметка се оказва, че ролята на бащата в днешното общество е 
доста мъглява и повечето мъже буквално не знаят какво да правят с 
децата си. 
 Поради тези и ред други причини, бащата (по-рядко майката) 
напуска семейството или е непричастен към него. Това би могло 
силно да разстрои и травматизира детето, без възрастните да го 
осъзнаят. Ако можеха да разберат каква огромна болка причиняват 
чрез раздялата си, вероятно много от тях биха се замисляли по-
сериозно преди развода, а още по-добре, преди брака си. Защото 
запазването на брака поради чувство на вина няма да разреши 
проблема, а само ще прибави още един обръч към травмата. 
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Осиновяване 
 Осиновяването е труден процес, през който хората много рядко 
преминават, без да останат травмирани. Да вземем за пример 
следния случай: 
 Девойка се влюбва в чужденец и забременява от него. В 
началото всичко е наред и те планират женитбата си. После внезапно 
пристига писмо от съпругата на чужденеца. Резултатът за девойката 
е шок, гняв, дълбоко разочарование и чувство за предателство. 
Родителите на бъдещата майка предлагат да осиновят внучето си. На 
триседмична възраст детето е оставено при бабата и дядото, като 
майката от време на време го навестява и в продължение на година 
не успява да реши дали да се откаже от него или не. Осиновителите 
неизбежно са резервирани, той като в тази ситуация на несигурност 
не могат напълно да освободят любовта си. Накрая решението е 
взето. 
 Тридесет години по-късно порасналото дете е мъж, който има 
зад гърба си цяла поредица от любовни разочарования. В момента 
той е „между чук и наковалня” – влюбен в една жена, но неспособен 
да се раздели с досегашната си приятелка. Тази ситуация съвсем 
точно отразява както неговите чувства, свързани с осиновяването, 
така и вътрешната борба на майката. Разочарованията от интимните 
му връзки, също кореспондират с преживяванията на майката по 
времето, когато той е бил още в утробата й. 
 Едно момченце, изоставено веднага сред раждането, било 
отгледано в дом за сираци, където цяла година било държано само в 
креватче – хранено, къпано и повивано, но нищо повече. Сетне било 
осиновено от възрастна, чувствителна и интелигентна жена, на която 
било казано, че детето е напълно здраво. Оказало се обаче, че то 
страда от ужасен тинитус (шум в ушите), който непрекъснато 
отвличал вниманието му. На осемгодишна възраст детето напълно 
престанало да чува. Никога не било произнасяло нито дума, ала 
личало, че изпитва страхотни болки, защото правело гримаси и 
закривало ушите си с ръце. 
 Момчето дърпало дрехите си или отчаяно стискало своята 
осиновителка, като не й давало да се отдели от него нито за миг. 
Често се будело нощем от страх, крещяло и не можело да понася 
тъмнината. Картината на мозъчните импулси била нормална и 
специалистите не знаели какво да правят. 
 Очевидното лекарство за този случай е Straminium. То било 
предписано по начина, посочен по-нататък в тази книга, и след два 
дни детето се успокоило, спало цяла нощ, и за първи път от години 
чуло речта на околните и произнесло първата си дума: „Мамо”. 
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Отразяване на родителските проблеми 
 Въпреки че деветте месеца в утробата могат да породят много 
травми, ако бременността като цяло протече в любяща атмосфера и 
раждането стане по най-естествения и свободен от стресове начин, 
детето ще излезе на бял свят със сравнително добро усещане за 
живота.Но при положение, че родителите дадат воля на своите 
собствени травматични реакции или между тях се породи 
напрежение, проблемите незабавно ще се отразят върху детето. То 
ще започне да се държи така, сякаш всяко чувство го наранява, ще 
проявява гняв, страх или скръб, като плаче, хленчи и често се буди. 
Ако травмите на родителите са достатъчно силни, децата могат да 
развият симптоми и болести, които са израз на проблемите на 
родителите, вместо на техните собствени. 
 В такива ситуации наистина само от родителите зависи да 
напрегнат интуицията си и да я накарат да заработи на нивото на 
детето, за да разберат от какво то се оплаква чрез своя ограничен 
набор от изразни средства. 
 Когато децата пораснат и с тях може да се разговаря логично и 
разумно, те следва да бъдат насърчавани да поемат все по-голяма 
отговорност за самите себе си. Но в първите месеци и години от 
живота им родителите трябва да разрешават собствените си 
проблеми, без да ги пренасят върху децата.  
 

Колики 
 Коликите са типично оплакване при новородените, което често се 
дължи на сподавена ярост, идваща обикновено от майката, 
преминала през някаква травма по време на раждането (Staphisagria) 
или задушила до крайна степен обичта си (Sepia). От своя страна, 
детето може да се нуждае от Colocynthus – главното лекарство за 
крайно болезнени колики, при които пациентът се гърчи и превива 
надве (така както Staphisagria е класическо средство за потиснат гняв 
и ефектите от него). 
 

Недоспиването 
 Когато детето се буди редовно нощем, недоспиването може да 
прерасне във временна травма за родителите и ако те не намират 
достатъчно време за сън и през деня, проблемът постепенно се 
превръща в постоянен. Една година недоспиване би могла да бъде 
съсипваща. Хомеопатичното лекарство Cocculus помага в такива 
ситуации, макар че практическите мерки също са необходими. 
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Слабост 
 Немощ, която се дължи на загуба на кръв или продължителна 
диария, често изчезва с помощта на China – основното хомеопатично 
лекарство за физическо изтощение вследствие загуба на телесни 
течности. 
 След раждане, една жена бе получила язва на крака, която 
непрекъснато се разрастваше. Хомеопатичните лекарства не 
действаха, докато в съня й не се появи хомеопат, който и препоръча 
China. Лекарството изцери язвата в рамките на едно денонощие. Така 
че, ако имате добре развита връзка с по-висшите нива на съзнанието 
си, те могат да ви разкрият естеството на вашата основан житейска 
травма или пък лекарството, от което се нуждаете в момента. Моите 
пациенти често споделят с мен такива преживявания, които ми 
помагат в избора на лекарството. 
 

Ревност 
 Съществуват много случаи, при които първото дете е нежелано и 
става причина за брака между родителните или пък полът му ги 
разочарова. Така то се превръща в мишена за неволни обвинения от 
тяхна страна. 
 Ако по-късно се появи второ дете, което е от предпочитания пол 
или е съзнателно планирано, ако отгоре на това, единият родител 
установи по-силна връзка с него, първото дете може да изпита 
травмираща ревност и да се нуждае от хомеопатичното лекарство 
Lachesis. Когато един родител има ревниви деца, той сам често 
проявява класическите симптоми за това лекарство – лека 
немарливост, изключителна бъбривост и ирационален страх от змии. 
Вероятно собствената му травма, свързана с ревност от детството, 
намира израз у него и у децата му. 
 

Травма в зряла възраст 
 

Пристъпи на паника 
 Четиридесетгодишен компютърен специалист дойде при мен с 
кожни оплаквания, пукащи се капиляри на лицето и запушени синуси. 
След известен период на лечение, без особени резултати, пациентът 
ми разказа една история, която бе чул наскоро от своята леля. Когато 
бил на шест седмици, майка му го оставила сам в коритото, за да 
отговори на телефонно позвъняване. За нещастие, той някак се 
обърнал и едва не се удавил. 
 Този пациент също така често сънуваше, че се задавя, което, 
разбира се, не бе свързвал с това ранно преживяване. Оказа се, че 
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дори в работата си нерядко говори за удавяне, и след известни 
размишления призна, че всъщност запушените синуси са главния му 
проблем. 
 Когато чуя подобна история, винаги се поставям в описаната 
ситуация. Опитайте и вие: представете си, че лежите с вързани зад 
гърба ръце в пълна вана и не можете да държите главата си над 
водата. Вдишвате, но в носа ви влиза само течност. Задавяте се. 
После вдишвате отново … По този начин ще вникнете по-дълбоко в 
същността на преживяването. 
 С един любящ и чувствителен родител тази травма би могла да 
бъде преодоляна, но сънищата, поведението и запушените синуси 
показваха, че случаят не е такъв. 
 

Ужас вследствие оставяне на тъмно 
 Четиригодишно момиченце често било приспивано и оставяно 
самό в лятната къща, докато родителите прекарвали вечерта навън, а 
майката отивала от време на време да провери дали детето спи 
спокойно. Щом започнело да се мръква, тя включвала осветлението, 
защото малката се бояла от тъмнината. 
 Една вечер обаче, заета с нещо друго, жената пропуснала да 
нагледа дъщеря си и мракът паднал, без лампата в стаята да бъде 
запалена. Момиченцето дълго пищяло от страх, преди майката да се 
появи. Тя веднага инстинктивно усетила, че детето е дълбоко 
травматизирано от това преживяване. Месеци наред то се будело 
нощем от кошмари, които постепенно изчезнали. 
 Години по-късно, когато момиченцето беше вече 
десетинагодишно, то бе доведено при мен заради кошмарите, които 
се бяха възобновили. Причината бе ново травматично събитие в 
живота му – разводът на родителите. Когато новата травма е подобна 
на старата, тя може да я активира. При тази пациентка и в двата 
случая ставаше въпрос за раздяла. 
 Сега детето бе достатъчно голямо, за да опише кошмарите. 
Разбрах, че насън вижда черни предмети и се буди от ужас. 
Прибавено към силния страх от тъмното, това страдание изискваше 
хомеопатичното лекарство Straminium. Успехът бе пълен – не само 
смразяващите сънища изчезнаха, но малката замина на летен лагер, 
което преди бе отказвала категорично, вероятно поради 
несъзнателната асоциация с преживяването в лятната къща. Още 
редица промени в поведението й показваха, че е изцяло излекувана 
от ранната травма. 
 Straminium е лекарство, което помага на много деца, измъчвани 
от нощни страхове и кошмари. Предполагам, че в описания случай, 
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коренът им бе още по-отдавнашна травма, свързана с раждането. 
 

Ужас от порива за насилие 
 При мен дойде мъж със стомашни проблеми. Изражението на 
лицето му бе весело и бодро, той непрекъснато се усмихваше и 
шегуваше. Беше разведен и имаше една дъщеря, която живееше при 
майката. 
 Професионалния усет ми доказваше, че зад защитната маска на 
ведра непринуденост се крие противоположна нагласа. След 
известно време, когато доверието помежду ни нарасна, аз го попитах 
дали има някакви фантазии. Макар и неохотно, той сподели, че често 
си представя сцени на насилие. Тогава смених темата, защото 
усетих, че по-нататъшното настояване може да го смути, но след 
изясняване на някои по-безболезнени въпроси, отново по заобиколен 
път, се върнах към гнева му. 
 Поинтересувах се за развода и посещенията при дъщеря му. 
Отвърна, че я вижда рядко. Когато попитах защо, избягна отговора, 
ала по-късно изведнъж призна, че не живее с нея, защото се страхува 
да не започне да я бие.  Оказа се, че за първи път осъзнава това. 
Изказах предположението, че неговият собствен баща го е биел като 
дете, и той потвърди. Тогава се уверих, че бодрата му усмихната 
маска е само защитно средство срещу насилието: „Виж, аз съм весел 
и щастлив, няма защо да ме удряш.” Наистина интелигентно решение 
за едно беззащитно дете в такава ситуация. 
 И така, пред мен стоеше баща, за когото „огледалото” – с други 
думи, собственото му дете – бе станало непоносимо бреме. 
Той го бе напуснал, за да не започне да го бие. Питам че какви ли 
мъже ще привличат дъщеря му, когато порасне? Отхвърлена от 
бащата, стаил в себе си огромен заряд от насилие, тя навярно ще 
избира партньори, които ще я бият и изоставят. 
 Моят пациент и вероятните бъдещи приятели на дъщерята биха 
се повлияли положително от лекарството Nux vomica. 
 

Агресия 
 Обирите и внезапните нападения могат да породят състояние на 
ужас, което се лекува с хомеопатичния препарат Straminium. Ето един 
пример: 
 Студентка била нападната и изнасилена от непознат мъж, който 
след това решил да я удуши, за да избегне последствията. Тя 
изгубила съзнание, но тогава насилникът се уплашил и се измъкнал. 
След този случай девойката не можела да заспива, без всички лампи 
в къщата да бъдат запалени и някой да седи до леглото й. 
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Цялото й същество било изпълнено с непреодолим ужас. По-дълбоко 
в нея вероятно е клокочела огромна ярост, но в началото се 
проявявал единствено голият страх в очакване на смъртта при 
загубата на съзнание. 
 Straminium подейства незабавно и девойката започна да спи 
нормално. В следващия етап на възстановяването, когато ужасът бе 
вече стопен, яростта излезе на повърхността и тя на няколко пъти 
имаше нужда от Staphisagria. 
 

Под дулото на оръжието 
 Млад мъж бил нападнат, вързан и завлечен в отдалечен обор, 
където престъпникът насочил пистолет към главата му и процедил, че 
е „време за екзекуция”. Зареди оръжието с два патрона и натиснал 
спусъка, но изстрел не последвал. Оказало се, че това е просто 
жестока игра, тъй като патроните били тайно извадени. 
 Младежът, естествено, изпаднал в ужас. Той бил поет, който цял 
живот страдал от заекване, най-вече при първите думи. Т.е. налице 
бяха два класически симптома, които лекува хомеопатичното 
лекарство Straminium. Стигнах до заключението, че този случай е 
повторение на някогашни травми в живота на пациента. Ползата от 
Straminium бе невероятна, затова съм убеден, че в него бе живяло 
дълбоко наранено дете, ужасено от нещо, за което нямаше нужда да 
разпитвам. Трудно ми е да повярвам, че ставаше въпрос за 
„повторение на сценария” от предишно подобно събитие, а не просто 
за съвпадение, както ми подсказва разумът. И все пак съм сигурен, че 
Straminium е било неговото лекарство през по-голямата част от 
живота му - симптомите преди и по време на инцидента ясно сочеха 
това. 
 В заключение искам да подчертая, че практиката ежедневно ме 
среща с такива повторения на травмите у много хора. Ето защо 
логиката изисква да ги нарека закономерности, а не съвпадения. 
 

Шок по време на война 
 Ще цитирам историята на един войник от частите на ООН, 
датираща от 1993г. 
 Бригадата, към която се числял този мъж, била изпратена за 
поддържане на мира във военна зона. Там той прекарал 
седемнадесет денонощия в окоп, където по неговите думи било 
„твърде опасно да се спи”. След това бил избран да участва в 
разузнавателна група, но в последния момент го сменили с друг. 
Военната машина на групата била взривена и единият от 
разузнавачите, близък приятел на войника, за когото става дума, бил 
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буквално разкъсан на парчета. Останалите се спасили с различни 
наранявания. Тогава изпратили моя бъдещ пациент да се погрижи за 
ранените и убитите. Така че той трябвало да събере остатъците от 
трупа на загиналия си приятел и да ги занесе в базата. 
 Вследствие на това преживяване човекът изпаднал в силно 
шоково състояние. След известно лечение с медикаменти, го 
изпратили у дома, но според думите на жена му, не знаел къде се 
намира, нито коя е тя. Нямал никакво чувство за ориентация, 
ежедневно страдал от главоболие и стомашни болки и четири месеца 
след събитието все още заспивал за кратко само с помощта на 
хипнотични лекарства и най-вече алкохол, който му осигурявал два 
часа сън в денонощието. 
 Беше силен и едър човек с огромен страх в погледа. Съпругата 
му сподели, че състоянието му е непроменено от момента, в който се 
е завърнал. Тя също очевидно страдаше дълбоко. Каза, че мъжът й 
се страхувал да остане сам дори за малко. Боял се, че нещо би могло 
да се случи, и страхът му бил придружен от силно сърцебиене. 
Помолих го да уточни причината за страха си и той ми отвърна, че 
изпитва усещането, сякаш сърцето му всеки миг ще спре – с други 
думи, непрекъснато очаквал смъртта. Съзнанието му владеела само 
една мисъл: „В тази машина можех да бъда аз. Как така бях 
пощаден?” 
 Преди злощастния случай, мъжът бил съвсем здрав. При 
по.нататъшния разговор обаче, стана ясно, че е един от двама 
близнаци, родени в седмия месец. Първоначално лекарите не 
разбрали, че има второ дете, вследствие на което другият близнак 
бил изваден прекалено късно и скоро починал. Така първото, с което 
се сблъскал в живота си този мъж, била смъртта на най-близкия му 
човек и несъзнателното усещане, че той е бил пощаден само по 
волята на съдбата. Тогава прозрях защо военната трагедия го бе 
засегнала толкова дълбоко. Тя бе събудила забравения спомен за 
най-ранното му травматично преживяване, усложнено и от тридесетте 
дни в инкубатор след раждането. 
 Това бе историята на войника след като всичко излезе наяве, 
анализът бе лесен: 
 Шок 
 Очакване на смъртта всеки момент 
 Страх от смъртта, съпътстван от сърцебиене 
 Облекчаване на страха с алкохол 
 Подходящото лекарство бе Aconite. Пациентът го прие вечерта и 
спа до десет часа на следващата сутрин – нещо, което отдавна не му 
се бе случвало. Болките изчезнаха и той продължи да се 
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възстановява. При такива случаи човек не може да не се удиви на 
невероятната сила на хпомеопатичните лекарства! 
 Интересно „съвпадение” бе фактът, че на разговора 
присъстваше жената на един от съседите на семейството. Тя 
сподели, че нейния съпруг също е бил в армията и е преживял 
подобно събитие, след което вече от двадесет години не можел да 
спи добре. 

Изневяра и измама 
 Изневярата и измамата от стара на близки хора като приятели, 
родители или партньори биха могли много дълбоко да засегнат 
индивида и да събудят отдавна погребани травми от миналото. Ето 
един пример за това: 
 При мен дойде детектив с чревно разстройство. От разказа му 
стана ясно, че главният проблем в неговия живот е събитие от 
времето, когато бил на дванадесет години. Точно на Коледа му 
казали, че е осиновен … След това обаче не чул нито дума повече по 
въпроса. Сякаш нищо особено не се било случило! У него се стаил 
огромен гняв, задето е бил мамен толкова дълго. Травмата в случая 
може да се нарече „измама, причиняваща мъка и унижение”. 
 Крайъгълният камък на проблема според мен бе фактът, че му 
бяха съобщили за осиновяването по съвършено неуместен начин, без 
предварителна подготовка и без разговори по-късно. 
Предположението ми се потвърждаваше от професията, която той си 
бе избрал – в края на краищата детективът е човек, който издирва и 
разкрива измами. 
 Когато свързах измамата и унижението с някои други черти от 
характера на пациента, като, например, невероятната му страст към 
работата, стигнах до убеждението, че нужното лекарство е Nux 
vomica. Естеството на нараняването го изискваше. Nux vomica е 
лекарство за жестокост, твърдост и безсърдечие – по такъв начин е 
била нанесена душевната рана на този човек. От своя страна, 
жертвата на подобен акт може да развие същите качества. Nux 
vomica се получава от черупчест плод, богат на стрихнин, който има 
спазматично действие, напомнящо особеностите на конкретното 
оплакване в случая – чревното разстройство. 
 

Неизвестна самоличност на родителите 
 Съществуват и още по-дълбоки проблеми, свързани с измама от 
момента на зачеването. В днешно време е обичайна практика при 
стерилност на мъжа да се извършва изкуствено оплождане чрез 
семенна течност, чиито донори не могат да бъдат идентифицирани. 
Препоръчва се детето никога да не научава за начина, по който е 
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било заченато, и да бъде оставено да приеме, че „бащата” е 
фактическият му родител. Аз и много други хора смятаме, че това е 
дълбоко погрешно и обременява целия живот на личността с 
обърканост и лъжа. 
 Поддържам, че е необходимо човек да знае кои са родителите 
му. Детето прекарва в утробата на майката първите девет месеца от 
живота си. Това е изключително важен период, в който често се 
изгражда основата на цялостното по-нататъшно съществуване. 
Бащата също може силно да повлияе върху живота на детето си, 
дори когато не знае, че го е заченал. 
 Пример за това е случаят на една жена, която бе виждала майка 
си само веднъж преди смъртта й. На погребението около гроба били 
струпани роднините, които тя никога не била срещала, но те се 
държали, говорели и изглеждали също като нея, за разлика от 
членовете на осиновилото я семейство. В този момент жената 
изпитала дълбоко усещане за принадлежност към тези хора и чувство 
на непреодолима свързаност с тях. 
 Твърдо съм убеден, че е най-добре да не съществуват тайни, 
които обикновено пораждат емоционално отчуждаване и карат човека 
да бъде нащрек. Те са неизменен потенциален проблем, който най-
често след време довежда до травматизиращи наранявания. Мисля 
също, че някъде дълбоко в себе си измаменият човек винаги знае 
истината. Затова обсъждането на проблемите би могло да бъде само 
източник на сила, доверие и растеж на съзнанието. 
 

Раздяла 
 При раздяла единият от партньорите нерядко се чувства 
предаден или измамен. Той може да живее с убеждението, че другият 
е нарушил всички дадени обещания и неписани задължения, че е 
излъгал доверието му и просто го е изоставил. 
 Такива хора си припомнят събитията отново и отново и не са 
способни да се откъснат от тях (класическо състояние на Natrum 
Muriatikum). И като правило партньорът им е бил най-близкият 
приятел, така че сега няма с кого да споделят болката си. 
 Те могат дори да намразят своя бивш партньор и това да доведе 
до желание да го наранят или убият, а понякога се стига до 
пресъхване на чувствата и апатия. Възможно е също да изпитват 
силен вътрешен гняв, но да не са в състояние да го изразят. В тези 
случаи преобладават мъчителни мисли, агресивни чувства или 
действия и груб език. Такива изблици се наблюдават при разводи и 
други подобни ситуации, когато дълбокото доверие между двама 
души е разбито. 
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Загърбване на проблема 
 Родителите често вършат предателство спрямо децата си, като 
се преструват, че някакво събитие просто не се е случило. Те не 
оставят децата да видят починалия близък, не ги завеждат на 
погребението, не им казват нищо за смъртта му. Чул съм десетки 
истории за смърт, в които възрастните се държат така, сякаш нищо не 
е станало. Те изпращат детето някъде за траурния период и после не 
споменават нито дума за починалия. Може би бащата се е самоубил, 
може би майката е била прегазена … детето не узнава нищо за това. 
Така то заживява с усещането, че ще се случи нещо ужасно, но не 
разбира защо. Как тези измамени деца ще могат да се разделят с 
починалия, как ще се научат да скърбят естествено, как ще разберат 
какво става, за да подредят отново живота си? 
 

Насилие 
 Доведоха при мен осемгодишно момче, което имаше силни 
пориви за разрушение. Освен това, то самото като че привличаше 
насилие – отидеше ли на детската площадка, там изведнъж го 
нападаха непознати момчета. 
 Вкъщи малкият бе способен да изкърти врата, което хвърляше в 
ужас майка му – единственият човек, с когото живееше. По същия 
начин тормозеше преподаватели, социални работници и педагози, 
защото щом изпаднеше в ярост, изведнъж придобиваше огромна 
физическа сила и нищо не можеше да го спре. 
 При срещите ми с това момче то често се втренчваше в мен с 
хладен и безчувствен поглед, в който се долавяше елемент на 
смразяваща жестокост. В същото време на листа пред него изпод 
молива му се появяваха вълци с остри зъби. 
 Майката страдаше от патологична липса на самочувствие. 
Първоначално тя бе дошла при мен заради синузита си – следствие 
от побои, причинили счупване на носа. 
 Бащата излежаваше присъда за хладнокръвно убийство. Беше 
заловен с окървавени ръце над жертвата, прободена четиридесет 
пъти с нож, но въпреки това не се бе признал за виновен. 
 Травмата, която терзаеше момчето, изглежда бе наследена и от 
двамата родители. От едната страна бе майката с нейния комплекс за 
малоценност, добит вследствие на насилието, което бе понасяла в 
детството си, от другата – бащата престъпник, който почти със 
сигурност също страдаше от липса на самочувствие бе изградил 
престъпния рефлекс върху детските си преживявания, белязани от 
огромно насилие. Всичко това насочва към хомеопатичното лекарство 
Anacardium. Ярост и желание за убийство, подчертана жестокост, 
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злонамереност и сериозна липса на самочувствие са класическите 
симптоми, които то лекува. 
 Това дете едва ли получаваше много любов от майка си, кой като 
тя самата бе изключително травмирана. Най-вероятно е смятало, че 
само насилието му помага да усеща, че живее, че го забелязват, че 
му обръщат внимание, че в крайна сметка е човек. Предполагам, че 
неговото състояние в утробата не му е предоставяло друг избор, 
освен да се чувства изолирано и сам-само в света, сякаш никой не 
съществува за него. Именно върху това дълбоко изначално усещане 
Anacardium влияе благотворно. 
 Действието на лекарството по моите наблюдения и по мнението 
на майката далеч надмина постигнатото от болничните специалисти, 
детските психолози, преподавателите и социалните работници. 
 

Сексуално насилие 
 Този терми може да бъде използван за широк спектър от 
престъпления, но аз имам предвид конкретно случаите, при които 
възрастни хора влизат в сексуален контакт с деца. Тук трябва да се 
разграничат три различни ситуации, макар и сходни в някои аспекти: 
сексуално насилие над дете, което е твърде малко, за да запомни 
грозното събитие (възстановяването от тази травма е най-трудно); 
сексуално насилие, споменът за което първоначално е потиснат, но 
би могъл да бъде изваден наяве в атмосфера на сигурност и 
разбиране; сексуално насилие, чиято жертва е дете между десет и 
седемнадесет години – то никога не го забравя, ала се нуждае от 
силна подкрепа, за да се освободи от травмата. 
 Ситуациите са различни в зависимост от това дали насилникът е 
непознат, близък роднина или приятел на семейството. Такова 
престъпление често се осъществява в дома от страна на родител, 
близък роднина, втори баща, семеен приятел или помощник в 
домакинството. То може да се упражни както от баща спрямо дъщеря, 
така и от майка спрямо син. И в двата случая става въпрос за много 
по-чести престъпления, отколкото бихме могли да си представим. 
 Понякога участват и двамата родители – единият го извършва, а 
другият поема ролята на мълчалив свидетел или също е потърпевш. 
Не трябва да забравяме, че самите насилници обикновено са 
страдали от някаква агресия. Гневът и насилието вървят ръка за 
ръка. 

Отрицание 
Ако дете в ранна възраст стане жертва на сексуално насилие от 
страна на родител, то сигурно ще го намрази, но същевременно ще 
продължи и да го обича – напълно естествено, макар и 
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противоречиво отношение. И ако той му внуши, че това е особена 
тайна, която трябва да остане само между тях двамата, за 
невръстното съзнание ще бъде трудно да понесе такова бреме. 
Единственият изход за детето е да отрече, че нещо въобще се е 
случило. Но сигурно по-късно в живота споменът отново ще изплува, 
а ако това не стане, индивидът ще започне по несъзнателен път да 
пренася травмата си върху околните . 
 Отрицанието би могло да приеме по-различна форма. Ако детето 
се опита да сподели случилото се с другия родител, той може да 
застане на страната на насилника или дори да обвини детето в лъжа 
и да го накаже. 
 Заравянето на спомена за сексуалното насилие е подходящо 
защитно средство, докато човек успее да намери достатъчно сигурна 
подкрепа, за да се справи с нанесената травма. Това може да отнеме 
час, месец, година или двадесет години. Емоциите, които заключват и 
отричат спомена за случилото се, отразяват конфликта между 
собствените наранени чувства, нежеланието да бъде засегнат 
извършителят и страха от възможното разпадане на семейната тъкан. 
Така семейството заживява в лъжа, а бащата и дъщерята или 
майката и синът дори не разговарят помежду си поради неизменната 
заплаха от разкриване на тяхната тайна. 

Самообвинения 
 Жертвата може да стигне до убеждението, че е виновна за 
случилото се и сама го е предизвикала с поведението си, особено 
когато в началото е изпитвала някакво удоволствие от специалното 
отношение на родителя или от неговите действия. 
Реакции спрямо травмата 
 Себеомразата би могла да се прояви под формата на 
злоупотреба с наркотици, склонност към самоубийство или 
самонараняване, ярост и желание за убийство на близък. Често се 
наблюдават и пристъпи на паника. 
 „Повтарянето на сценария” при този вид травма понякога 
настъпва в периода, когато детето на жертвата наближи възрастта, в 
която е било извършено престъплението срещу родителя. Той може 
да стане прекалено емоционален и да изпита отново отдавнашните 
чувства, без да знае каква е причината за тях. 
 Отречените чувства могат да предизвикат емоционално 
„изтръпване” или пък безразборен полов живот – реакция на 
люшкането между сексуалността и сигурността на отношенията 
родител- дете. Не е изключено да изникнат и различни видове 
сексуални натрапчиви идеи. Дори да остане заровен дълбоко в 
съзнанието, тайната поражда голям брой страхове, фантазии и 
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заблуди. Често се появява силно омерзение или непоносимост към 
противоположния или собствения пол. Понякога се наблюдава 
отчуждение от семейството или някои негови членове. 
 Преживяното сексуално насилие обвива в мрежа човека и цялото 
му семейство, нарушавайки всички аспекти на живота им. 
 

Болестта като резултат 
 Както вече стана дума, жертвата на насилието често се опитва 
да премахне от съзнанието си помена за преживяното. Отрицанието 
отдръпва енергията от засегнатата област на тялото. Така тя 
отслабва и става уязвима за всякакви инфекции. Вече е известно 
например, че продължителното насочване на топли любящи чувства 
към болната телесна част, спомага за нейното излекуване. По същия 
начин, несъзнателното отвращение към определена област може да 
причини характерно за нея заболяване. 
 В случаите на сексуално насилие отрицанието би могло да 
доведе до чувство за откъсване от областта на половите органи или 
пък прекалено съсредоточаване върху нея. Така се стига до 
проблеми като болки по време на менструация, бяло течение, 
вагинит, цистит, ендометриоза, безплодие или трудности в 
сексуалното общуване. Недостатъчната ерекция или слабото полово 
желание при мъжете също може да води началото си от сексуално 
насилие в миналото. Понякога престъплението е извършено анално, 
така че проблемите в тази област могат да имат подобен произход. 
 

Приносът на родителите за травмите 
 Съществуват много травми, които не са причинени от внезапно 
събитие, а от бавен скрит процес, с който засегнатият не е в 
състояние да се справи. 

Критика 
 Повечето родители сякаш са склонни непрекъснато да 
критикуват децата си. Отначало детето се съпротивлява, но ако 
критиките продължават прекалено дълго или са придружени с 
наказания, накрая то се предава. Тогава изгубва вяра в себе си, а 
донякъде и в целия свят. 
 Непрекъснатите забележки могат да окажат трайно влияние 
върху самоувереността на индивида. Ако често повтаряме на децата 
си, че не ги бива, те почти със сигурност ще изпаднат в травматично 
състояние. 

„Заслужено” одобрение 
 Друг вид класическо нараняване получават децата, които отрано 
разбират, че обичта се дава само при определени успехи. И те винаги 
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търсят одобрение за своето изобретателно, необичайно или странно 
поведение, както и за придобитите знания. 
 Един от типовете травми, породени от подобни обстоятелства, 
се лекува с хомеопатичното лекарство Lycopodium. То действа на 
децата, привикнали с мисълта, че одобрението и обичта трябва да се 
заслужат с интелектуални постижения. Високите бележки в училище 
им осигуряват внимание и благосклонно отношение, затова учението 
за тях става път към любовта. В случая мисленето се цени повече от 
чувствата. 

Липса на обич 
 В дъното на всяка детска травма със сигурност лежи липса на 
нежност, ласки, истинско внимание и открито изразена обич. 
 Много от травмите се дължат на родителите, които хранят и 
обличат децата си, но ги лишават от своето емоционално присъствие. 
Заменят го с гувернантки, детски градини и пансиони, които пораждат 
у децата гняв, скръб и усещане за отхвърленост. Те израстват в 
необяснима и смътна, но дълбока несигурност, тъй като светът за тях 
е самотно и чуждо място. 
 Твърдо съм убеден, че потребността от обич е най-често 
срещаното чувство у децата на Запад. 
 

Ефект на огледалото 
 Когато детето започне да повтаря модела на собствената ви 
травма, то може да ви послужи за чудесно огледало, от което да 
извлечете важни поуки. Децата ще ви покажат всички ваши 
закостенели представи и почти насила ще ви накарат да се вгледате 
в скритите проблеми, които иначе пренебрегвате. Нещо повече – те 
ще станат актьори във вашите повтарящи се сценарии и ще бъдат 
такива до края на живота си, ако не се опитате да заличите своите 
емоционални травми. 
 Децата създават почва за невероятно осъзнаване, от което не 
можете да избягате, освен ако не решите да упражнявате строг 
контрол върху тях. За съжаление, често се случва именно това. Вече 
приведох някои типични примери за родители, които не могат да 
понесат силния ефект на огледалото. 
 Ако обградите детето си с емоционална сигурност, искрено 
внимание, уважение и любов, то ще ви даде възможност да видите и 
преживеете отново собственото си минало, да го преосмислите и да 
се почувствате нови, помъдрели личности. Децата често са по-добри, 
по-точни и по-честни от всякакви терапевти и лечители. Освен това са 
на разположение по всяко време, и то безплатно! 
 Посещенията при възрастните членове на семейството също 
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могат да разкрият много детайли. Вашите родители нерядко започват 
да се държат с внушите си по начина, по който някога са се отнасяли 
с вас, особено ако децата са от същия пол. Така ще можете да видите 
отстрани ситуацията, в която сте израснали. 
 

Типични сценарии от детството 
 Сценарий наричам типичната форма на поведение, приета в 
детството като начин за оцеляване. Той може да обуслови целия 
живот на човека. Например, най-често първото дете прилича на 
майката, а второто на бащата. Това е още по-забележимо, когато 
родителите притежават някои подчертани стереотипи на пола си и 
когато първото дете е момиче, а второто момче. Ако майката и 
бащата са равностойни и живеят в хармония, този ефект се 
омекотява и децата приемат като модели за подражание качества и 
от двамата родители. 
 Когато бащата не живее със семейството, първото дете може да 
се усети задължено да поеме неговата роля още на пет-шестгодишна 
възраст. Щом поотрасне, първородното момче започва да се чувства 
глава на семейството, докато всъщност често пъти е най-
травматизираното сред децата. 
 

Травма, причинена от нефункционално родителско 
отношение 

Двугодишното дете, което грабва играчката си от ръцете на 
друго, не мисли за болката, объркването и гнева, които ще 
предизвика у него, а само за своето собствено чувство на загуба при 
вида на любимата вещ в чужди ръце. То все още няма изградено 
съзнание, което да му подскаже, че най-вероятно играчката скоро ще 
му бъде върната (такова съзнание се създава с опита и нарастващата 
способност за свързано мислене). Детето живее изцяло в настоящия 
момент и обикновено силно протестира. 
 Докато човек не изгради разбиране за собствените си чувства и 
начините да се справя с тях, той не може да уважава чувствата на 
останалите – просто не притежава тази способност. Двегодишното 
дете, което си връща играчката без злоба, но с пълна увереност в 
своите чувства, ще бъде напълно отворено към всяко ново 
преживяване. То със сигурност би приело друга, по-хубава играчка, 
предложена от родителите му в замяна на първата. Ако възрастните 
откликват достатъчно често по безкритичен начин, детето постепенно 
ще разбере, че в подобни ситуации са възможни различни подходи. 
 От друга страна, и най-малкият намек за критичност (децата са 
изключително чувствителни към критиката, тъй като приемат всичко в 



Хомеопатия – практически наръчник за лекуване на емоционални травми                              Питър Чапел 

 53 

буквалния смисъл) ще предизвика смущение в съзнанието им. 
Първата наша реакция на смущението е защита чрез затваряне, при 
което се вглъбяваме в себе си (с други думи, опитваме се да се 
справим с непосредственото чувство на смущение). Концентрираното 
по този начин съзнание, не може да вземе под внимание чувствата на 
другия човек. Следователно, ако детето още не е стигнало 
естествено до етапа на развитие, в който е способно да мисли за 
другите, добронамерените опити да бъде научено на това ще доведат 
само до обратни резултати. 
 Любящият родител, който открито показва обичта си, като 
същевременно изразява уместно разочарование от поведението на 
своето дете, изпраща към него ясно послание: „Аз те обичам 
независимо от това, че не се държиш добре.” Така детето приема 
безрезервно факта, че не се държи добре – в крайна сметка го чува 
от най-висшия авторитет – човекът, който го обича повече от всеки 
друг на света. Но двегодишното момченце или момиченце, чиито 
родители смятат, че се държи „лошо”, не е достигнало нивото на 
разбиране, при което може правилно да изтълкува такова послание. 
 По същия начин седемгодишният първокласник, на когото 
майката крещи, че е забравил някоя тетрадка на тръгване за 
училище, вероятно все още е далеч от онази зрялост, при която би 
могъл да поеме отговорност за подобни неща. До съзнанието му 
стига само посланието, че не се справя, че се е провалил. 
 Всички ние допускаме такива грешки, защото сме хора и защото 
почти винаги сме под напрежение. Но като възрастни с улегнали 
разбирания, трябва да осъзнаем, че когато поведението ни не води 
до търсените резултати, добре е просто да помислим как бихме могли 
да поправим ситуацията. 
 

Някои травми, причинени от родителите 
 На един обяд у приятели около масата седяхме четирима 
възрастни и седемгодишното дете на домакините. Малката беше 
единствена дъщеря на горди родители, които се бяха сдобили с нея в 
зряла възраст. Малко след започване на обяда момиченцето, което 
бе фино, деликатно и в никакъв случай непохватно, случайно бутна и 
разля каната с вода. Незабавно гласовете на двамата родители се 
надигнаха в упрек: „Джералдин, колко си нескопосана, тичай веднага 
за гъбата!” – викна бащата, а майката добави със съжаление: „Ех, ти, 
глупаво момиче!” При тези резки забележки буквално се свих от 
смущение, макар че не аз бях разлял каната! Трудно е да си 
представим пълното въздействие на подобни думи върху едно 
чувствително и фино дето, сторило незначителна грешка. 
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 Най-вероятно първата реакция на малката е била да се свие под 
удара, да се прибере в себе си и несъзнателно да стегне мускулите 
на тялото като за отбрана. Всички ние правим същото при 
инстинктивната си защита срещу нападение, независимо дали 
физическо или словесно. Вследствие на това стягане белите ни 
дробове се свиват, дишането се затруднява и до всички части на 
тялото достига намалено количество кислород. Нарушава се 
действието на цялостния ни организъм. 
 Защо родителите реагираха така остро на детската грешка? 
Сигурен съм, че и за тримата (включително детето) случилото се бе 
дребен инцидент. Но той причини у родителите раздразнение, 
вероятно повишено от смущението поради присъствието на гостите. 
Според мен те не осъзнаваха, че силата на реакцията им е напълно 
несъразмерна със сериозността на случката. Какво толкова бе 
станало! Убеден съм също, че никой не се догаждаше за физическата 
реакция на детето, дори самото то. 
 Влиянието на такива инциденти върху здравето е свързано с 
начина, по който тялото се справя с последствията им. Ако през деня 
не се случи повече нищо подобно, детето постепенно ще забрави 
колко смутено се е чувствало и случката ще се изтрие от съзнанието 
му до следващия път, в който се озове в сходна ситуация (вероятно 
когато родителите отново му се скарат). Точно тук се крие опасността 
от тези сравнително малки травми. Възможни са два варианта. В 
единия неудобството на Джералдин постепенно ще се стопи и по-
късно през деня, когато родителите се поуспокоят, ще й отделят 
известно внимание, като й прочетат приказка или я гушнат. Така тя 
физически и емоционално ще усети, че я приемат и обичат. 
Остатъкът от мускулното напрежение ще изчезне и тялото й ще 
възстанови нормалния си ритъм. 
 Какво би станало обаче, ако с напредването на деня родителите 
все повече се изнервят? При тези обстоятелства не е трудно да си 
представим как следващата незначителна грешка от стана на 
Джералдин ще предизвика у тях реакция, подобна на първата. Този 
път тя ще окаже по-голямо въздействие върху детето, тъй като то ще 
бъде още напрегнато и притеснено от първоначалния упрек. 
 Познавах една четиринадесетгодишна девойка, дъщеря на 
интелектуалци. Тя страдаше и преживяваше непрекъснати стресове в 
опитите си да проумее кои от спонтанните й реакции са приемливи за 
възрастните около нея ( родители, преподаватели, познати) и кои не 
са. Още от бебешката й възраст имало периоди, в които ставала 
обект на силна привързаност и обич от страна на майка си, която й 
купувала подаръци, глезела я и поощрявала естествените й 
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склонности. Когато обаче детското поведение създавало неудобство 
за големите, случвало се обратното – момичето било наказвано и 
отблъсквано. В това емоционално семейство отхвърлянето било 
толкова смразяващо и дълбоко, колкото горещи и насърчителни били 
проявите на любов. И двата вида реакции обаче не съответствали 
обективно на поведението на дъщерята, а само отразявали 
настроенията на родителите. Понякога малката се оказвала глезена, 
друг път остро критикувана, но никога не можела да предвиди кое от 
двете ще извикат постъпките й, така че непрекъснато живеела в 
състояние на тревожност и следователно на напрежение. 
 Това е обичаен проблем за децата, чиито родители не реагират 
на поведението им адекватно, а в зависимост от собственото си 
емоционално разположение. Децата се объркват и постепенно 
осъзнават, че „Не” понякога означава: „Не, и ако настояваш, ще те 
плесна”, друг път: „Не сега, но ако настояваш, ще получиш каквото 
искаш, защото нямам нерви и сили да се занимавам с теб”, а в някои 
случаи просто: „Не желая това да става тук, но можеш да правиш 
каквото щеш, стига да не ми създаваш неприятности”. 
 Такова родителско отношение формира дълбоко объркани и 
притеснени индивиди, които никога не знаят дали поведението им ще 
предизвика одобрение или укор. Децата могат да чувстват 
непрекъснат гняв и омерзение, които ги карат да са опълчват срещу 
всяка форма на авторитет (това е същината на много от 
съвременните проблеми в училищата), или пък да живеят в 
състояние на вечна тревожност, неспособни да научат чрез опита си 
кое е приемливо и кое не. Именно по тази причина доста деца 
подхождат изключително неохотно и боязливо към всяко ново 
начинание. 
 Три и половингодишният Хенри дойде на гости с майка си – 
здравна служителка с две деца, уютен дом и успешен брак. Малкият 
излезе на двора с моите деца, а ние ги последвахме с чаши кафе в 
ръцете. В градината си имаме доста голямо езеро, не по-дълбоко от 
половин метър, с места за плаж от двете страни и мост по средата. 
 Хенри тичаше безгрижно по пътеката с другите деца, които след 
малко се качиха на моста. Когато майката видя накъде се запътва, 
незабавно се скова и извика тревожно: „Хенри, внимавай!”. После 
понечи да изтича нататък. Аз я уверих, че езерото е плитко (ние 
самите бяхме само на два-три метра от него), а тя се извърна и 
нервно ми обясни, че се безпокои за безопасността на децата. 
Продължи да наблюдава доста напрегнато, като същевременно ме 
осведомяваше за това колко тромаво и податливо на злополуки е 
другото й дете. 
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 Не бе трудно за се забележи как лицето на Хенри помръкна и 
загуби изражението на безгрижна радост, когато той чу уплашения 
вик на майка си. Момченцето се скова и тръгна да изкачва 
предпазливо и бавно двете ниски стъпала, водещи към моста, докато 
само минути преди това бе преодоляло съвсем свободно пет други 
стъпала заедно с моите деца. Майката бе предала своето 
притеснение на детето си и така бе ограничила естественото му 
умение да използва тялото си без напрежение, като се учи от 
собствения си опит. Сега то до известна степен бе принудено да 
преживява нещата в зависимост от нейната нагласа. 
 Съзнателно подбрах този второстепенен, тривиален инцидент, 
който вероятно не би могъл да се нарече травма, за да илюстрирам 
колко лесно у децата може да се натрупа напрежение. Не е нужно да 
споменавам, че и възрастните страдат не по-малко от стресови 
ситуации, особено като се имат предвид техните отговорности и 
сложността на съвременния живот. Когато си дадем сметка, че 
подобни случки стават ежедневно, понякога многократно в един и 
същи ден, ще осъзнаем постоянните ограничения, в рамките на които 
функционира тялото ни. 
 Момиченце, което на двегодишна възраст станало свидетел на 
жесток побой над майка му, при тръгването си на училище все още не 
можело да говори добре. В продължение на няколко години след това 
бивало класифицирано като дете с говорни проблеми. То беше 
доведено при мен на деветгодишна възраст и тогава научих, че 
никога не бе получавало помощ за психологическите си проблеми, 
тъй като било само едно от многото. Увериха ме, че поведението на 
малката се е подобрило заедно с напредването в говора, така че тя 
не създавала трудности както някои други деца. 
 Това момиче години наред е носило в себе си кошмара на 
спомена за побоя над майката, без някой да признае неговата болка и 
да му каже, че чувствата му – тогавашни и сегашни – са естествена 
човешка реакция на случилото се, не някаква странна, тайна и ужасна 
особеност. А то непрекъснато е давало израз на страданието си: 
представете си немия потрес на невръстното дете, което става 
единствен свидетел на изключителното насилие над обичната му 
майка, безпомощно да предотврати каквото и да било. То просто 
години наред не е можело да говори, завладяно от болезнената си 
объркана безпомощност. Дали по-късното постепенно развитие на 
говора му бе резултат от бавното изграждане на доверие в нещо или 
някого? 
 Струва ми се, че дадените примери показват как на пръв поглед 
нормално родителско отношение, но придружено с насилие или пък 
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не предвидимо в реакциите на одобрение и неодобрение, често 
поражда страх. А страхът е най-травмиращото чувство, с което 
трудно се живее. Той е основата на психологическа вреда, чиито 
последствия са неизмерими и нерядко водят до загуба на 
самоувереност, до притеснителност или апатия за цял живот. 
 

Училището 
 Джон Тейлор Гато, носител на наградата на нюйоркските учители 
за 1991г., каза следното в своята реч при връчването й: 

„Въпреки, че учителите наистина работят здраво и 
полагат големи усилия, самата институция е психопатична. 
Тя не притежава съвест и ако звънецът удари, докато един 
младеж пише стихове, той трябва да спре и да се придвижи 
към другата клетка… Нужно е да осъзнаем, че училището 
постига отлични резултати в „обучението”… То обучава 
децата да изпълняват заповеди, но не ги образова. 
Възможността за образоването им е елиминирана от самата 
училищна система … На практика, учениците губят всеки 
импулс за любознателност.” 

 
Пансионите 

Пансионите често причиняват дълготрайни травми, които се 
проявяват като откъсване на индивида от чувствата му. 

При мен бе доведено дете от един елитен пансион. Момчето 
страдаше от раздялата с родителите, утежнена от лошото отношение 
на съучениците му. През първия срок достъпът на децата до 
родителите им бил съзнателно ограничаван, за да могат „да свикнат” 
с новите условия. Това бе сценарият, който имаше за цел да 
прекъсне потока на топлина и родителска подкрепа, да научи 
момчетата, че чувствата не са важни и че те трябва „да бъдат мъже”. 
Оттам идваше болестта на детето. 

Когато обясних на родителите как виждам случая, бащата 
отвърна в типичен за възпитаниците на частните училища стил: „Аз 
също минах оттам. Мразех училището, но то беше добро за мен, 
значи трябва да е добро и за сина ми.” Иначе казано, този човек бе 
програмиран да не уважава нито своите чувства, нито тези на 
околните. 

Друг мой пациент – старши служител в местната власт със 
сериозни физически травми от безразборно използвана учителска 
пръчка – нарече пансионите „брутални институции”. 
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Травмата на болестните отпечатъци 
 Хомеопатията признава за неоспорим факта, че болестите на 
нашите прародители могат да окажат влияние както върху нас, така и 
върху поколенията ни. Аз наричам това явление „травма на 
болестните отпечатъци” и го разглеждам като изкривяване или 
увреждане на психологическата и физическата имунна система. 
Медицинската наука постепенно стига до разбирането, че всички 
хронични болести представляват бавно действащи вируси. Диабетът, 
например, е дълъг процес, който става очевиден чак в напредналия 
си стадий или когато някаква травма отслаби имунната система. 
Хомеопатията често предлага успешно разрешаване на подобни 
проблеми. 
 Болестите с най-драматичните последствия са туберкулозата, 
ракът и гонореята (а също и т.нар. неспецифични уретрити, резултат 
от недоизлекувана гонорея). Самуел Ханеман прибавя още две: 
сифилисът и това, което той нарича псора и най-общо представлява 
потисната жизненост – следствието много фактори, най-вече от 
лекарствата, използвани за премахване на кожни обриви. В такива 
случаи енергията на болния отслабва и той изпада в състояние на 
постоянно понижена функционалност. Псора всъщност е обобщаващо 
понятие за разновидните причини, поради които хората не 
функционират с пълните си възможности. 
 Туберкулозата оставя у поколенията отпечатък, който води до 
податливост на организма към състояния като добре познатия днес 
на Запад МЕ (миелоенцефалит) – неразположение с не много ясно 
откроени характеристики. (МЕ наподобява непаралитична форма на 
полиомиелит и тъй като се появи след въвеждането на ваксината 
срещу тази болест, може да се окаже нейно странично действие.) 
 Туберкулозният тип хора имат характерна симптоматична 
картина, описана в главата за травмените модели. Една от 
класическите й особености е желанието за пътуване – такива 
индивиди често правят по няколко околосветски пътешествия. 
Страстта към пътуване може да се появи у всички деца от 
следващото поколение или пък само у едно от тях – признак за това, 
че болестният отпечатък невинаги се активира. Такива хора нерядко 
сънуват, че бягат с влак в непознати страни и други подобни. Децата 
понякога имат странната склонност внезапно да се изтръгват от 
майките си в супермаркета и да изскачат навън – в рязък контраст с 
момичетата и момчетата, които страдат от чувство на изоставеност и 
не биха се отделили от родителите си нито за миг. 
 Хората с туберкулозен отпечатък обикновено изпитват силен 
страх от кучета и скърцат със зъби насън, а децата изпадат също в 
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ужасни пристъпи на гняв. Ако туберкулозният отпечатък не бъде 
премахнат, те често ще боледуват от простуди и остри дихателни 
инфекции, което ще пречи на цялостното им развитие. 
 Тъй като този тип индивиди са по-податливи и на ракови 
заболявания, добре е травмата да бъде преодоляна още в ранните 
години от живота. Изглежда, че отпечатъкът на туберкулозата 
представлява някакво увреждане на имунната система, което 
позволява ракът да се развива по-бързо или пък създава 
психологическите предпоставки за това. Тези хора са, например, 
много твърдоглави и неотстъпчиви, което често води до дълготрайни 
отрицателни чувства – един от класическите причинители на рака. Не 
са редки случаите на жени, при които се образуват бучки в гърдите 
поради потискано омерзение към съпрузите. 
 Отпечатъкът на гонореята предполага силна емоционална 
мотивация и склонност към крайности в поведението. Такива хора се 
отдават изцяло на всичко – от среднощните гуляи през секса до 
злоупотребата с наркотични средства. Чувстват се най-добре, когато 
спят по корем, обожават животните, а най-чудесното място за тях е 
морският бряг. Бебетата често страдат от подсичане с огненочервен 
цвят (вж.Medorrhinum). 
 Обременените от рак в миналите поколения проявяват 
противоположни черти – те не изразяват емоциите си, склонни са да 
потискат всичко в себе си и не се разболяват от обичайните детски 
болести. Вместо това, при тях често се наблюдават други остри 
заболявания като тежки пневмонии в ранна възраст. Тези хора също 
обичат морето, животните и спят по корем. Многобройни и 
разнообразни симптоми и характеристики оформят при тях уникална 
картина, ясно различима за добрия хомеопат и описана по-подробно 
в главата за травмените модели. Обикновено в миналото на 
семейството има много случаи на рак. Раковият отпечатък може да се 
изгради на основата на гонорея в предишните поколения, чийто 
отпечатък, от своя страна, често произхожда от наличието на 
туберкулоза в по-далечното минало. 
 Сифилитичният отпечатък присъства у хора със силни пориви за 
саморазрушение и вкус към занимания, които подхранват подобни 
изблици (алкохолизма, например). 
 Травмените отпечатъци не означават, че човекът непременно ще 
се разболее от съответната болест, а само, че е по-податлив на нея. 
Индивид с отпечатък на гонорея ще развие по-лесно болестта, ако 
бъде инфектиран, а то е твърде вероятно поради неговото 
безразборно сексуално поведение. Освен това, лечението му ще 
бъде по-трудно, отколкото при хора без гонореен отпечатък. 
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Не е тайна, че повечето познати терапевтични техники, за 
съжаление, не предлагат разрешение що се отнася до 
наследствените болестни травми, особено когато те са силно 
изразени, докато хомеопатичните лекарства, получени от продуктите 
или причинителите на съответните болести, са незаменимо средство 
за изличаване на техните отпечатъци, които в противен случай могат 
да обременяват човека през целия му живот. 

 

Отровите като травми 
 Всеки метал може да причини отравяне, но ако патологията не е 
твърде напреднала, тя би била значително облекчена посредством 
приемане на метала (или съответната отрова) в хомеопатична 
потенция. Алцхаймеровата болест понякога е свързана с алуминия, 
натрупван в тялото вследствие използване на алуминиеви съдове и 
кухненски прибори (обичайна практика в ресторантите). Живакът ни 
трови чрез присъствието си в зъбните пломби, оловни натрупвания се 
получават при боравене със стари печатни преси, а среброто е най-
често срещаната отрова в организма на фотографите, които си 
служат с разтвор на сребърен нитрат при промиване на черно-белите 
снимки. Всичко това не е трудно да се избегне: фотографите могат да 
използват специални ръкавици, а живачните пломби да се заменят с 
други. Типично за пациенти с живачно отравяна е, че страдат от язви 
в устата, които не се поддават на никакво лечение, докато пломбите 
не бъдат отстранени. 

Лекарствени травми 
 Ето една действителна история, разказана от мой пациент. 
 В миналото той имал многобройни брадавици, които били 
премахнати от лекар чрез изгаряне. След две години качил висока 
температура вследствие на възпалителен процес и известно време 
бил неспособен да работи. Почувствал също артритни болки в 
пръстите. След още две години по кожата му се появили големи 
червени петна, които били потиснати със стероиди. 
 Последвали улцеративен колит и МЕ. Лекарството, използвано 
за колита, предизвикало системен лупус еритематодес – сериозно 
имунно увреждане. 
 За мен бе ясно, че става въпрос за случай на последователно 
потискане на различни симптоми с медикаменти, без лекарите да са 
си давали сметка, че състоянието на пациента непрекъснато се 
влошава. Когато дойде при мен, този човек бе отсъствал от работа 
общо шест месеца поради МЕ. Една-единствена доза от подходящото 
хомеопатично лекарство предизвика незабавно облекчение, което по-
късно бе наречено от докторите „съвпадение”. 
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 Уврежданията, породени от лекарства, са сериозен проблем, 
който остава недооценен и недоразбран. Ако физическите симптоми 
бъдат признати за това, което са  знак, че нещо на по-дълбоко ниво 
не е наред – използването на модерните лекарства би било напълно 
неоправдано, освен в крайни ситуации на тежки животозастрашаващи 
заболявания, при които патологията е твърде напреднала и най-
вероятният изход е смъртта. 

Вредата от ваксините 
 Четиридесет и осем часа след ваксиниране против морбили едно 
дете вдигнало температура и получило лека конвулсия. Когато 
трябвало ваксината да се повтори, загрижената майка се опитала да 
говори с медицинската сестра. Въпреки благата, чувствителна и 
миролюбива природа на майката, опасенията й били приети 
враждебно и били наречени неоснователни. След повторението на 
ваксината, детето получило тежка конвулсия и в момента страда от 
чести епилептични припадъци. В миналото на семейството няма нито 
един случай на епилепсия. 
 Лекарите на Запад получават допълнителни възнаграждения за 
набиране на определен брой деца за ваксиниране. Как този факт 
може да насърчи създаване на нормална атмосфера, в която 
въпросът за ваксинациите да се обсъжда рационално и обективно? 
 Разбира се, подобен подход напълно пренебрегва и по-дълбокия 
проблем – дали ваксинациите изобщо са необходими. Моят опит и 
наблюденията на доста хора показват, че те увреждат имунната 
система на много деца, което обикновено остава незабелязано, а 
понякога се проявява чак по-късно в живота. Детето може да  има 
проблеми в училище или да изяви поведенчески нарушения, но никой 
не свързва това с ваксините. Убеден съм, че те често стават причина 
за трудното възстановяване от болести през целия живот. Повече от 
един процент от децата, които идват при мен, са с явно увреждане от 
ваксините. 
 Те също причиняват вид отравяне, което се лекува с 
хомеопатични лекарства, понякога приготвени от самата ваксина. 
Особено резултатни са в случаите, при които поражението не е 
прекалено тежко. 
 

Границите на оздравяването – нашето разпръснато 
общество 

 Ако съществуваха достатъчно действени механизми, които да 
подпомагат възстановяването ни, травмите не биха обременявали 
нашето съществуване. Често пъти ни е необходима само любящата 
подкрепа на родители или приятели. По този начин бихме могли да се 



Хомеопатия – практически наръчник за лекуване на емоционални травми                              Питър Чапел 

 62 

освободим от много тежки проблеми, докато болката, за която не сме 
получили помощ, често се превръща в доживотна травма. 
 Ние сме се откъснали от начина на живот, който ни осигурява 
подкрепата на близките. Някога хората са живели в големи семейства 
и родове, заобиколени от чичовци и лели, братовчеди, баби, дядовци 
и много приятели, като обществената среда е била сравнително 
стабилна. Така са можели да разчитат на значителна подкрепа при 
всякакви беди и когато някой от близките е умирал, друг е поемал 
ролята му. 
 В днешно време родителите нерядко се преместват да живеят в 
друг град или страна, променят мястото си в обществото или в 
професията, при което и възрастните, и децата губят стари 
приятелства. Ако това става често, както е например при 
военнослужещите, децата започват да страдат от липсата на корени 
и чувство на безродност. 
 В миналото хората са живели на племена или изобщо на споени 
групи. От индийските си пациенти често чувам, че смъртта на майката 
не е била нищо повече от временна криза, тъй като лелята, 
подпомагана от многобройни роднини, незабавно е поела грижата за 
децата в любящите си ръце. Съвсем друга е ситуацията при 
съвременното английско дете, чиято майка е починала рано. 
 Помня как хората от лондонските предградия, където учех като 
малък, бяха преселени от фамилни къщи в огромни бетонни блокове. 
Мога да си представя какво духовно опустошение е причинило 
разкъсването на тези общности. Лекувал съм много ограбени във 
всяко отношение семейства, които живият в многоетажни блокове. 
 Тук неволно се сещам за Непал – страна, залята от агенции за 
хуманитарна помощ, - където бях поразен от качествата на конкретен 
проект. Бедно предградие в Катманду бе построено наново чрез 
разглобяване на всяка отделна къща и връщане на старото й място 
със съответните подобрения. Това ми се стори напълно уместно и 
приемливо – модернизация със сърце. Хората заживяха в по-
здравословна среда – чиста вода, канали, тоалетни, солидни покриви, 
електричество и пр. – но общностната тъкан, изграждана с 
хилядолетия, остана непокътната. 
 Типичното западно семейство – двама родители, две деца – 
обикновено живее на километри от другите членове на рода, рядко 
поддържа трайни приятелства поради чести смени на 
местожителството и като цяло непрекъснато презарежда модела на 
откъснатост, липса на подкрепа, любов и загриженост в средата си. 
Няма я бабата, която да се грижи за децата, когато майката отсъства, 
няма го вуйчото, който при необходимост да поеме ролята на бащата 
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– на практика не съществува нищо стабилно, дълбоко и надеждно. 
Щом веднъж семейната тъкан се разнищи, необходими са поколения, 
за да се възстанови. Такава е ситуацията на Запад – реалност, която 
причинява и поддържа травмите. 
 

4 
Философски и психологически аспекти 

Същност на човешката природа 
 
 Често питам моите студенти лекари: „Каква е разликата между 
човешкото същество и мъртвото тяло?” Очевидно разлика 
съществува, но кое е това, което присъства в едното, а в другото го 
няма? 
 Смятам, че този въпрос е важен, защото ако не знаем разликата, 
как ще разберем дали нашето лечение приближава пациента към 
човешкото същество или по-скоро към трупа? Това е проблемът на 
повечето лекари днес. Атакуването на симптомите най-често ни 
приближава към трупа, прави ни по-болни и ускорява процеса на 
умиране. Такова е горчивото последствие от слепите действия.  
 Открил съм също, че моят въпрос обикновен е нов за тях, те 
никога не са си го задавали и нещо повече – никога не са го чували в 
медицинските школи и академии. Аз бих нарекъл това доста 
озадачаващ пропуск! 
 Хомеопатията учи, че човешкото същество представлява 
духовна енергия във физическо енергийно тяло. Подобно виждане е 
доста разпространено, може да се каже универсално за всички 
времена и култури извън бруталния материализъм на западното 
общество. Душата излъчва енергия, която вдъхва живот на цялото 
тяло чрез ума и чувствата ни. 
 Умът е дом на волята, стремежите, решимостта и мислите, а 
чувствата включват пламенност, любов към живота, страх, гняв, тъга. 
Не съществува чувство без мисъл, нито обратното и всяко чувство-
мисъл има физическо съответствие. Всеки процес се извършва в ума 
(psyche) и тялото (soma) или, с други думи, всичко е психосоматика 
(макар, че с тази дума доста се злоупотребява). 
 Казано накратко, душата енергизира тялото и го оживява чрез 
посредничеството на ума и чувствата, като по този начин поражда 
действия. В нормално нетравматизирано състояние ние сме 
съвършено разумни, притежаваме изначална страст към живота и се 
подхранваме от естествените предизвикателства. Можем да 
реагираме по най-добрия начин на всяка ситуация, радваме се на 
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общуването с другите, на споделянето и сътрудничеството, на 
отдаването и приемането. Това е същността на нормалната ни 
природа. 
 Ала не такова е днешното състояние на човечеството. Нещо 
сякаш се е объркало и непрекъснато ни пречи да проявяваме 
естествените си вътрешни качества. Затова повтаряме отново и 
отново грешките си, не реагираме уместно на различните 
обстоятелства, а им позволяваме все повече да ни ограничават, не 
успяваме да общуваме пълноценно, нито да си сътрудничим. 
Причината е в това, че сме били засегнати и усещаме болката от 
травмата, която ни е сполетяла наскоро или преди години и все още 
ни държи в оковите си. 
 Изглежда, че се случва следното – когато се чувстваме 
наранени, нашият гъвкав човешки разум престава да откликва 
адекватно на ситуациите в живота и не съумява да ги 
обработи. Важно е да осъзнаем този факт, защото той лежи в 
основата на нарушените ни функции. От него произхождат всички 
заболявания. В него се крие ключът за разбиране на главната дилема 
на човечеството. Тези идеи са развити и графично представени от 
Харви Джакинс в книгата му „Човешката страна на хората”. 
 Много авторитети в областта на здравеопазването днес разбират 
заболяванията като някакво същностно „затлачване” или страдание, 
което трябва да бъде отприщено, за да отвори пътя към здравето. 
Щом веднъж застинем в дадено състояние, ние реагираме от 
неговата позиция на всяка подобна ситуация, с която се сблъскваме в 
живота. Вместо да я посрещнем с чисти възприятия, изпадаме в 
модела на дисфункция и затъваме все по-дълбоко. Затлачването има 
мисловен, емоционален и физически аспект. Всички те действат 
едновременно и поддържат модела жив, като постоянно го 
презареждат. Той се превръща в чест от нагласата ни, влиза в 
химията на клетките ни, прониква във възгледите, реакциите, 
обуславя заниманията, провалите и цялостния ни начин на 
поведение. 

В своята чудесна книга „Да осмислим страданието” 
швейцарският психотерапевт Джей Конрад Стетбекер потвърждава 
това, което и аз самият съм наблюдавал многократно. Ето един пасаж 
от труда му: 

„Бремето на травмата нарушава изначалната вътрешна 
хармония на детето и способността му да подрежда и свързва 
опитностите си (да осмисля онова, което се случва с него в 
нормалния живот след това). Нараняването се причинява от 
стимули, които предизвикват страх и болка (например наказания, 
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забрани) и на които детето в най-добрия случай е в състояние да 
реагира сома донякъде, без да може адекватно да ги интегрира в 
себе си. Изопачаването на лични и исторически истини, 
деформациите на действителността и други подобни травми 
могат да наранят човека до такава степен, че той започва да 
усеща дълбока несигурност… Много действителни преживявания, 
които би трябвало да послужат за развитие на съзнанието, биват 
заключвани в подсъзнанието, защото не съответстват на 
възприеманите изкривени варианти на действителността. 

Трудни раждания, порочни практики на възпитание и други 
ранни травми – това са само някои от преживяванията, които 
водят до дълготрайни опустошителни последствия в живота на 
доста хора; стига се до страхове, тревоги и безрадостни чувства, 
а нерядко и до ярост, насилие и неспособност за любов, 
натрапчиво поведение и многобройни физически симптоми. ” 

Ако сравним човека с река, бихме могли по-лесно да разберем 
механизма на зареждане и действие на травмата. Изворът на реката 
е човешката душа, от която блика жизненост, проникваща в цялото 
тяло и намираща израз в нашите мисли, чувства и поведение. С други 
думи, това е потокът на живота ни. 

Някъде по течените на реката има бент, изграден от погрешно 
обработени и натрупани чувства, така че движението на водата е 
възпрепятствано и тя прелива от бреговете. Над бента се струпва 
излишна жизненост, която изтича в различни посоки, докато под него 
се процежда само тънка струйка. Например, затлачването може да е 
в сърцето и да се проява(явява в гнойно акне или в някакъв абсцес, 
докато в същото време лошото кръвообращение причинява изстиване 
на крайниците. Отстраняването на бента ще възстанови нормалното 
течение на реката, т.е. хармонията в организма. 

Нервната система би могла да се сравни с групи от хора, които 
живеят около бента. Тези над него пращат известия за наводнения, 
замърсяване на водите и други подобни, до самия бент се наблюдава 
задръстване на каналите, а под него водите не достигат за пиене, 
нито за напояване, така че растенията започват да вехнат. 

Да се вземе предвид само едно от тези послания (както биха 
направили лекарите) очевидно е погрешно. Да се разгледат всички, 
но като независими едно от друго (различните отделения в болниците 
се занимават с отделните части на тялото), също би било неразумно. 
Посланията от хората над бента сигурно ще ви накарат да мислите, 
че е необходима по-висока преграда. Ако слушате онези по долното 
течение, ще ви се стори, че изворът пресъхва. Най-важната 
информация се съдържа в състоянието на самия бент. Но дори 
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хората, живеещи около него да не изпращат послания, ако 
съпоставите известията от всички части на реката, логиката ще ви 
помогне да разберете, че някъде течението е блокирано. 

 

Отражения на човешките дисфункции 
За щастие, хомеопатичните препарати са отражения на всички 

познати човешки дисфункции, така че за всеки конкретен случай може 
да се намери лекарство, което да премахне бента, т.е. ограничението, 
и по този начин реката да се пречисти. Първоначално ще се получи 
показване на водите, които ще носят със себе си много нечистотии от 
бента и натрупаното зад него. Това е процесът на детоксикация, 
който често настъпва след приемането на хомеопатично лекарство. 
После равновесието ще се възстанови, всички хора край реката ще се 
успокоят и отново ще се възцари мир и хармония. 

 

Поддържащи причини 
В хомеопатията съществува понятието „поддържаща причина”. 

Това е травма, която непрекъснато подхранва проблема. Типичен 
пример за поддържаща причина е пушенето. Ако човек страда от 
заболяване на нервите като множествена склероза, би било глупаво 
да продължава да пуши и да очаква оздравяване. Пушенето би могло 
да бъде причина за оплакванията му или основен влошаващ фактор. 
Предписването на хомеопатични лекарства се превръща в 
прахосване на време и сблъсък между пациента, който смята, че 
пушенето няма връзка с болестта, и хомеопата, който полага усилия 
да даде най-доброто от себе си. 

Друга поддържаща причина са несполучливите бракове. Според 
компетентните източници, такива са голяма част от браковете в 
Англия. Това означава, че повече от половината деца в страната 
биват отглеждани от зле функциониращи родители, които са техни 
модели за подражание, както и коренът на най-тежките стресове в 
живота им. 

Струва ми се съвършено ясно, че всяко дете се нуждае от двама 
родители и четирима дядовци и баби, които трябва да се обичат и 
уважават помежду си, за да могат да се отнасят ката и към детето. 
Звучи разумно, нали? Всички алтернативни ситуации страдат от 
някакъв основен недостатък и вероятно не биха осигурили добра, 
укрепваща среда за формирането и развитието на крехкото създание. 

 

Всичко е реално 
 Много проблеми изглеждат необясними и хората измислят 
всевъзможни причини за съществуването им – например Божията 
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воля, късмета, кармата, предишните животи, генетичните грешки. 
Докторите пък им приказват диагностични наименования, които най-
често представляват откъснати от реалността опити да се осветлят 
състояния, криещи в същността си някакъв вид травма. 
 Лекарите са обучени да наблюдават предимно общите симптоми 
и да се съсредоточават върху тяхното отъждествяване с някаква 
болест, като избягват индивидуалните особености и по този начин 
отделят заболяването от пациента, дават му някакво мистично име и 
оставят човека в напълно безпомощна позиция. Според мен, всичко, 
което болните казват или казват, трябва да се приема за истина, 
макар и не винаги в буквален смисъл. На някакво ниво всяка черта на 
пациента се интегрира в картината на това, което той е. 
Шизофрениците, например, чуват гласове, от които не могат да се 
освободят. Опитът ми е доказал, че източникът често е насилие от 
детството, спомените за което са потискани дълги години и сега се 
проявяват като гласове от подсъзнанието. Така че вместо 
шизофрения, това страдание може да се нарече „зачеркнати 
травматични спомени”, което ще спомогне и за по-доброто му 
разбиране. 
 Медицинските наименования обикновено не дават никаква 
информация за действителното състояние на индивида и по този 
начин го карат да се чувства изгубен и безпомощен. 
 Ако човек има някакъв проблем, той се основава на 
действителни събития. Нещо наистина се е случило, за да го 
предизвика. Може да е травма в утробата – например, ако майката 
отначало е искала да абортира плода, но после е променила 
решението си. Непрекъснато се сблъсквам в практиката си с тежки и 
по-леки поведенчески нарушения, които могат да се обяснят с 
действителни инциденти, така че, ако подхождам с отворени за тях 
възприятия, те често се разкриват пред мен. Убеден съм, че в 
основата на всеки модел на поведение лежат травматични събития, 
които са се случили през този живот. 
 Когато някой ми каже, че трудностите му произтичат от предишни 
прераждания, отговарям, че може да е вярно, но проблемите 
непременно са презаредени от травми в настоящия живот, вероятно 
подобни на тези от миналото. Ако приемем това гледище, ние ще сме 
свободни да се справим с всяка ситуация и няма да позволим 
страданието да продължава. 
 

Мисли и травми 
 В тази книга съсредоточавам вниманието си върху 
емоционалните травми, тъй като те най-често са в основата на 
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човешките проблеми. Все пак, преживяванията ни са изтъкани от 
мисли, чувства и физически реалности и всички те оказват мощно 
влияние върху нас. Негативните мисли обикновено са коренът на 
страданието. 
 Някога разглеждахме заболяванията като резултат от нападение 
на микроорганизми, но днес холистичната медицина е стигнала до 
разбирането, че задръстванията в организма и енергийният недостиг 
са тези, които улесняват натрупването на токсините (нещо подобно на 
наносите зад бента), и микроорганизмите биват просто привлечени от 
тази нечиста среда. 
 Ако погледнем в по-широк мащаб, ще установим, че само за 
петдесетина години станахме свидетели на краха на много системи 
на мислене. Китайците унищожиха огромна част от културното си 
наследство и това доведе до изоставяне на старите идеи. 
Комунизмът е чудесен като идея, но опитът за практическото му 
приложение пося семената на своята собствена разруха. 
 Върнем ли се по-назад в миналото, ще видим как от племенния 
начин на живот хората са преминали към обособяване в групи на 
определени територии, създали са държави с политически и 
икономически структури. Технологическите постижения през този век 
са главозамайващи. Летателните апарати, компютрите, средствата за 
комуникация и международните организации сближават нациите. 
Телевизията ни показва какво се случва по света всеки миг. 
 С всичко това искам да изтъкна, че скоростта на промените е 
изключителна. Човечеството върви напред, независимо дали му 
харесва или не, така че мисловните модели също трябва да се 
модифицират, колкото и трудно да е понякога. Всъщност, нямаме 
друг избор – ако вместо да се адаптираме към действителността по 
съзнателен път, решим да се прикрепим към миналото, просто 
промяната ни ще бъде по-болезнена. За съжаление, повечето от нас 
правят именно това. 
 Същото важи и за лекарската професия в западния свят. В 
основата на днешната медицина лежи разбирането, че болестите 
просто се случват и трябва да бъдат премахнати, като начинът на 
живот на човека няма нищо общо с тях. Така тя поощрява 
несъзнателните процеси у индивида, прави хората по-болни, 
отколкото са, превръща кризите им в катастрофи и често ги води към 
по-болезнена и скорошна смърт. 
 Хомеопатията представлява огромен скок в развитието на 
медицинската мисъл. Заедно с другите холистични системи, тя бързо 
напредва и неизменно ще заеме водещо място в световното 
здравеопазване, предлагайки богат набор от задълбочени и 
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комплексни лечебни методи. А монополистичната конвенционална 
медицина, от своя страна, ще се съсредоточи заслужено в областите, 
в които се справя най-добре – физическа диагностика, хирургия и 
животоспасяване. 
 Всеки е призван да променя и развива мисленето си. Често след 
приемането на хомеопатично лекарство, човек се освобождава от 
травмите и страховете си, съзнанието му се отваря за нови мисли и 
идеи. Той осъзнава „глупостта” на предишния си начин на живот и 
започва да се променя. Хомеопатичните лекарства ни помагат да 
виждаме света по-ясно и в по-вени тонове. 
 Повечето мисли, според мен, са в действителност чувства, 
изразени чрез ума. Те могат да бъдат както мощни и положителни 
(например, идеалистични идеи и порив към добри дела), така и 
отрицателни (свързани с усещане за неадекватност, например). И в 
двата случая мислите възникват вследствие на дълбоки емоционални 
процеси и ако ги разгледаме по-отблизо, ще се уверим, че в основата 
си те всъщност са чувства. 
 

Уязвимост и причинност 
 Хомеопатията борави с понятието уязвимост, което обяснява 
защо някои от нас биват дълбоко засегнати от дадено събитие, 
докато други успяват лесно да го преодолеят. Уязвимостта често се 
крие в семейното минало на човека, в генетичната и поведенческа 
информация, получена от родителите. Не е тук мястото да търсим по-
дълбоките корени на това явление, но все пак ще ви предложа една 
от възможните версии. 
 Според мен, заболявания като туберкулозата или рака са се 
появили вследствие на утайките от натрупването на многобройни 
травми в човешкия род. С други думи, чрез „повторението на 
сценариите” ние сме станали уязвими за съвършено нормални 
естествени организми и сме нарекли резултатите от това „болести”. 
Тези процеси са се развивали в продължение на много години, през 
които травмите са се утвърждавали и задълбочавали. Туберкулоза, 
рак, СПИН – всички те се появяват като внезапни събития след дълга 
подготовка. Вече проявени, могат да бъдат изследвани, както и да 
засегнат всеки уязвим за тях човек и по този начин да породят още 
по-силна уязвимост в следващите поколения. 
 И така, смятам, че болестите най-вероятно са резултат от 
травмените модели, за които масово сме станали уязвими. Те трябва 
да бъдат разглеждани като крайни резултати от глобалните процеси 
на дисфункция и да бъдат назовани в съответствие с тях. Аз бих 
нарекъл туберкулозата „страх в бъбреците, който заключва гнева в 
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белите дробове”,  артрита – „гняв, натрупан в ставите” и т.н. Тези 
наименования ми се струват по-близки до действителността, те дават 
повече информация, а оттам и сила на пациента. 
 Уязвимостта и причината са като кокошката и яйцето. Не можем 
да кажем кое е първо – те просто са и всяко от тях се нуждае от 
другото, за да съществува. Те са оръдията на дразнението и болката, 
които пораждат кризите и възможностите за развиване на съзнанието 
– очевидната цел на човешкия живот. 
 

Нов речник на симптомите 
 Част от трудностите при разбирането на болестите се корени в 
думите, които медицината употребява. Колкото са по-специализирани 
и сложни, толкова са по-отдалечени от самия проблем. Често пъти, те 
представляват просто латинският превод на нещо съвсем 
обикновено. Отивате, например, на лекар с болки в ухото и излизате 
от кабинета му с отитис медиа. И двата израза обаче нямат нищо 
общо с причината на заболяването, а само назовават резултата. 
Медицинските термини объркват хората със своята фалшива 
мистичност и ги правят безпомощни пред лицето на болестта. Нещо 
повече – те елиминират всяка възможност да се излекуваме сами или 
да предотвратим повторените на проблема. 
 Би било  полезно, струва ми се, да се опитаме да изясним 
болестните процеси, като им дадем по-информативни и близки до 
реалността наименования. Ето някои примери: 
Екзема – гняв, който се изразява чрез кожата. 
Сърбеж – раздразнителност и неспокойствие, проявени посредством 
кожата. 
Главоболие – гняв, който избухва в мозъка под формата на болка. 
Световъртеж – противоречиви пориви, пораждащи физическо 
неравновесие. 
Възпаления – локални натрупвания на токсини, причинени от страх да 
изразим чувствата си. 
Проблеми със ставите – наслоено психично напрежение, което се 
проявява в мускулите и ставите като стягане, водещо до възпаления 
и изкривявания. 
Акне – неприязнени чувства, проявени върху лицето. 
Рак (при непушачи) – дълго трупани отрицателни емоции, фокусирани 
в дадена област. 
Депресия – неизразен гняв, заключен от страх, който се корени в 
позната или забравена (датираща от най-ранното детство) причина. 
Астма – гняв, заключен в белите дробове от страх, напластен в 
бъбреците. 
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Проблеми с очите – неспособност или нежелание да видим нещата, 
които ни заобикалят. 
Проблеми с ушите – неспособност или нежелание да чуваме. 
Глухота – отказ да чуваме, изключване. 
Скованост – свръхконтрол и неподатливост към промяна на всички 
нива. 
Синузит, сенна хрема, пристъпи на кихане, секрети от носа – 
неизплакани сълзи. 
 Дори тези определения са много общи и би било далеч по-добре 
да ги индивидуализираме във всеки конкретен случай. Все пак, ако 
схванете идеята, която се крие зад тях, сигурен съм, че ще можете да 
намерите специфични имена за страданията на своите близки и 
познати, без да обръщате внимание на медицинските диагнози. Ето 
как би звучало едно индивидуално определение: „Родителите се 
разделили преди две години и потиснатото разочарование на 
дъщерята се проявява чрез болки в ставите й.” 
 

Модерната психология 
 Модерната психология и хомеопатията предлагат прост, но 
задълбочен модел за вникване в травмите и заболяванията. Когато 
ни сполети някаква тежка беда, ние частично или напълно застиваме 
във възрастта, при която това става, и започваме да действаме така, 
сякаш развитието ни е спряло. Разбира се, физическият растеж 
продължава, но в някои случаи дори той може да бъде повлиян от 
травмата и човекът да остане прекалено нисък или с недоразвити 
полови органи, например. 
Обикновено се наблюдава частично ограничаване на развитието. 
Някои хора преминават от детството към старостта, без въобще да 
достигнат зряла възраст. Общо взето, те цял живот се държат като 
деца. 
 Когато действаме върху травмата чрез хомеопатично лекарство, 
ние я извикваме на повърхността за повторно преживяване на 
подсъзнателно или полусъзнателно ниво. Получава се „повторение 
на сценария” от миналото, но с една разлика – преживяването на 
травмата се връща без самото болезнено събитие. Преди да се 
уплашите и да се разтревожите от това, което бихте могли да 
усетите, запомнете, че става въпрос предимно за преживявания по 
време на сън, които рядко дават отражение върху будното съзнание. 
 Чрез този процес на връщане и обработване на травмата на 
подсъзнателно ниво, хомеопатичното лекарство „размразява” човека 
и го освобождава за промяна и развитие. Той започва естествено да 
израства или пък се възстановява старата му същност от преди 
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травматичното събитие. Нерядко, след приемане на хомеопатично 
лекарство, пациентът казва: „Отново съм си аз.” 
 Ако някоя травма е ограничила развитието ни още от ранна 
детска възраст или преди това, късното израстване ще отнеме повече 
време – често пъти месеци, а понякога години. Срещал съм, 
например, тридесетинагодишни мъже, страдащи от детински наивно 
обожествяване на жените. Тези пациенти успяха да вникнат в 
слабостите на другия пол и вече са способни да общуват на 
равноправна основа. 

Още за съзнанието 
 Може би първата стъпка към по-дълбоко разбиране на живота е 
осъзнаването, че той има свои тайни. Ако не прозрем това, никога 
няма да ги потърсим и съответно няма да разгадаем смисъла на 
съществуването. 
 Тези тайни са скрити там, където най-малко очакваме да ги 
открием и където традиционното логическо и редукционистично 
мислене въобще не би ги подирило – те са вложени в простите неща, 
в очевидностите, които приемаме за дадени и срещаме ежедневно, 
така че не ги забелязваме. 
 Дори ако разберем за тях, не сме ли наистина отворени да ги 
чуем и видим, не ще ги допуснем в съзнанието си. Следователно, 
само от нашата отвореност на дълбоко ниво зависи какво в крайна 
сметка ще стигне до нас. С възрастта човек може да избере да 
пренебрегва много неща поради необходимостта да се съсредоточи 
върху определена област, но истинската неспособност да възприема 
е проблем от различно естество – тя се дължи на неосъзнатост. 
 Друга велика тайна на живота е, че той представлява пътуване 
от несъзнание към съзнание на много нива – от личното до 
планетарното, - като несъзнанието води до болести, а съзнанието 
твори здраве. В хомеопатията казваме, че болестта поражда кризата, 
чрез която съзнанието може да израсне. Ако болестта бъде потисната 
или изкуствено отстранена, възможността за израстване е изгубена. 
Ако бъде предписано точното хомеопатично лекарство или настъпи 
подходяща ситуация, съзнанието преминава на ново ниво. Когато по 
време на лечението признаците на оздравяването биват премахвани, 
получава се потискане на растежа на съзнанието и истинското 
излекуване става невъзможно. 
 Този процес може да бъде илюстриран чрез лекарството Natrum 
muriaticum. Представете си девойка, която е прекалено затворена 
поради изключителна емоционална ранимост. Тя страда тежко от 
разочарования, тъй като сълзите й са блокирани и като цяло не умее 
да изразява чувствата си. Непрекъснато е на ръба на криза. Всяка 
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връзка е обречена поради инстинктивната й склонност към потайност. 
Така тя трупа в себе си обиди, мъка и огорчения, които слагат край на 
връзките й, и всеки такъв край бива преживяван направо болезнено. 
Ако сподели проблемите си с някого и си поплаче, би могла да се 
съвземе от поредната криза, ала след време, вероятно, ще повтори 
същата грешка. Щом обаче бъде предписано лекарството Natrum 
muriaticum, възстановяването ще стане спонтанно и чрез наблюдение 
или друго преживяване девойката ще открие, че споделянето на 
чувства и тайни създава онази близост, която е в основата на 
стабилните взаимоотношения. По този начин хомеопатичното 
лекарство издига съзнанието на ново ниво, предполагащо по-голяма 
зрялост в поведението. Мъката и моделът, който я поражда, се 
стопяват. Този случай показва как лечебният процес стимулира 
израстването на съзнанието. 
 

Заключение 
 Докато пишех настоящата книга, пътувах из много страни, в 
които преподавам. Междувременно бях и на един осемдневен 
семинар, където заедно с моя колежка непрекъснато четяхме лекции 
и лекувахме. Пациентите бяха главно от близкото село. Чухме 
истории за невероятни страдания – системни побои и изтезания, 
въоръжени сблъсъци, шокови състояния, изоставеност и самотност. В 
доста случаи ставаше дума за дълбоки патологии и сериозни 
умствени разстройства. На практика, цялото многообразие на 
човешкото страдание бе намерило израз у хората от този малък и 
сравнително изолиран район. 
 Да се проврем през иглено ухо, да възкръснем, да разширим 
съзнанието си – всичко това означава да преминем отвъд травмите 
чрез вътрешно разбиране и осъзнаване. Като осмисляме 
страданието, ние го трансформираме в ново ниво на съзнание, готово 
за по-нататъшно израстване. По този начин се освобождаваме от 
болката, от привързването, от разпятието на материята, което 
ограничава земното ни съществуване, а съзнанието ни се слива с 
настоящия момент. 
 Така че аз тълкувам Христовото послание като процес на 
преодоляване на травмите, при който чрез страдание се изгражда 
съзнание. Това е, за което пиша в тази книга. 
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Част втора 

Лечение с хомеопатия 
5 

Основи на хомеопатията 
 
Предлагам най-краткото възможно въведение за начинаещи. Повече 
информация може да бъде намерена в трудовете на двата стълба на 
хомеопатията – Ханеман и Кент, - както и в многобройните книги на 
съвременни класически хомеопати от различни страни. 
 

Създаване на хомеопатичната медицина 
 Хомеопатичната лечебна система съществува от около двеста 
години. Тя се е развила на базата на откритията и многочислените 
разработки на нейния основател Самуел Ханеман – немски лекар, 
осъзнал безсилието на медицината по негово време. Той открил или 
по-скоро преоткрил няколко изключително важни лечебни принципа. 
 

Лечението е рационален процес 
 Основният принцип, който Ханеман формулирал, гласи, че 
лекуването е рационален процес. Това накратко означава, че 
съществуват правила с основополагащо значение за практиката и 
когато те бъдат спазвани, хомеопатията се превръща в наука. Днес 
често казваме, че тя е не само наука, но и изкуство, защото ако 
самият процес на лечение е научен, то получаването на 
необходимата информация от пациента и вникването в случая 
изискват много психологически и чисто човешки умения. 
 

Подобното се лекува с подобно 
 Вторият принцип на хомеопатията означава, че ако дадено 
вещество причинява определена реакция у здрав човек, то може да 
излекува болен със симптоми, подобни на тази реакция. Например, 
ако приемем микроскопично количество арсеник, ще започнем да 
повръщаме, ще последва разстройство и сериозно ще се 
разтревожим за състоянието си. От друга страна, ако сме получили 
хранително отравяне и развием симптоми, сходни с описаните, 
хомеопатичният разтвор на арсеника ще ни освободи от тях. 
 

Потенциране 
 Третият принцип е свързан с превръщането на отровни 
субстанции в безвредни, като същевременно се запазва лечебният 
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им ефект. Ханеман установил, че това може да се постигне чрез 
разтваряне на субстанцията (друго негово откритие), след което 
разтворът многократно се разрежда и разтърсва енергично. Този 
процес нарекъл потенциране. 
 Така Ханеман създал активни лечебни субстанции, които 
действат дълбоко и в съгласие с втория принцип, като не причиняват 
странични ефекти. Самото им производство също е изключително 
просто. Нищо подобно не било познато преди него. Процесът се 
оказал алхимия в действие – трансформация на огромна енергия. 
 

Единственото лекарство 
 Хомеопатията приема схващането, че човешкото същество 
представлява една душа в едно физическо тяло. От това естествено 
следва, че във всеки отделен момент индивидът се нуждае от 
лечебна субстанция – онова единствено лекарство, което ще 
произведе оздравителния ефект. След като лекарството бъде 
предписано и поето, необходимо е да изчакаме, преди да решим 
какво да предприемем по-нататък (макар че при остри заболявания 
това изчакване може да трае само няколко минути, а единствената 
доза да означава многократно приемане на същото лекарство в 
рамките на кратък период). 
 

Всеобхватност на картината 
 Единственото лекарство се подбира въз основа на цялостната 
болестна картина на пациента, тъй като във всички случаи боледува 
човекът като цяло, а не само отделен орган или част от тялото му. 
Този принцип налага хомеопатът да вземе предвид всеки аспект на 
ситуацията, в която живее пациентът. От дълбоките същностни 
проблеми до дребните детайли на ежедневието му. 
 

Йерархия на симптомите 
 Този принцип най-общо означава, че „умствените” симптоми, 
свързани с волята, желанията и чувствата, проявени на различни 
нива, обикновено са по-важни от физическите признаци на болестта. 
Симптомите могат да бъдат йерархично подредени, като умът има 
предимство над материята и лекарството се подбира в съгласие с 
този подход, а не отдавайки водещо значение на физическата 
патология. (Все пак, когато същностният проблем е много дълбоко 
патологичен, „умствените” симптоми могат да останат на втори план. 
При критичен случай на сърдечна недостатъчност, например, 
вероятно ще имаме нужда от лекарство с установен ефект върху 
сърдечната дейност, но то също трябва да бъде предписано въз 
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основа на цялостната умствено-телесна картина.) 
 

Динамична жизненост 
 Този принцип утвърждава разбирането, че човешкото същество е 
духовна енергия, трептяща във физическо тяло. Тялото, от своя 
страна, също представлява сгъстена енергия или жизненост, която 
функционира по определен начин. Душата изпраща послания към ума 
и те активират енергийните чувства и действия като реч, движения и 
пр. 
 Болестта се появява там, където поради прегради на енергийно 
ниво съществува конфликт между желаните действия и практическата 
ситуация. Преградите се поддържат от енергията на мисли, чувства и 
физически процеси, следователно е логично да бъдат лекувани също 
чрез енергия, каквато са хомеопатичните лекарства. Всяка преграда 
има определена жизненост и за да бъде преодоляна, лекарството 
трябва да съответства на тази жизненост. 
 

Посока на излекуването 
 Оздравяването е динамичен процес с определени ясни 
характеристики. В основата си то протича на нивото на 
взаимоотношенията между душата, мислите, чувствата и 
физическите процеси, затова посоката на излекуване съответства на 
тези взаимоотношения. Излекуването се съпровожда с реакции на 
физическо, умствено и емоционално равнище и всички те са от 
значение. Теоретически, най-бързо се появява реакцията на умствено 
и емоционално ниво, така че обикновено наблюдаваме най-напред 
установяване на вътрешен мир, след това покачване на енергията и 
накрая благотворни промени във физическото тяло. В 
действителност, при всеки отделен случай са видими само някои от 
тези аспекти. 
 Признаците на оздравяване във физическото тяло също по 
принцип се явяват в последователност, която започва с най-
дълбоките нива и най-скорошните патологии и върви към по-леките и 
по-отдавнашни болести. Излекуването обикновено протича отгоре 
надолу, отвътре навън и от по-важните органи към по-
второстепенните – например, от сърцето към ставите, от таза към 
краката, от белите дробове към носа (което е отдолу нагоре, но 
отвътре навън и от по-важен към по-второстепенен орган) – в посока, 
обратна на развитието на болестта. 
 Нерядко лекуваният прекарва в лека форма всички свои 
предишни заболявания. Това връщане на симптоми може да трае от 
няколко секунди до няколко дни, в зависимост от продължителността 
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и дълбочината на съответното заболяване. 
 

Изпитване на лекарствата 
 Началото на хомеопатията може би датира от деня, в който 
Ханеман умишлено приел няколко дози хинин, за да установи каква е 
връзката му с маларията – болест, лекувана успешно с това 
вещество. Не след дълго изпаднал в треска, започнал обилно да се 
поти и получил стомашно разстройство – все познати типични 
признаци на маларията. Значението на това събитие е огромно, той 
като то поставило основите на първия хомеопатичен закон – 
„подобното се лекува с подобно” – и довело до приготовлението на 
първото хомеопатично лекарство, China. В същото време, показало 
процеса, чрез който ефектът от лекарствата може да бъде открит и 
описан преди приложението им в практиката. Това, което направил 
Ханеман, днес в хомеопатията се нарича „изпитване”. Всяко 
потенциално лекарство, най-напред се „изпитва” върху група 
доброволци, на които се дават няколко дози от потенцираната 
субстанция. В продължение на седмици, техните реакции внимателно 
се наблюдават и записват от специалисти. Цялостният набор от 
симптомите на всички участници в експеримента, служи за 
изграждане на лекарствената картина, въз основа на която 
хомеопатичната субстанция след това се предписва на болните. 
 

Източници на хомеопатичните лекарства 
 Всяко хомеопатично лекарство представлява многократно 
разреден, но петенциран материал, взет от природата в естествения 
му вид. Сред най-често прилаганите препарати се срещат минерали, 
метали, растения, животински секрети и продукти на човешки 
заболявания. Някои от тези вещества са инертни в естествения си 
вид, други са силно отровни. Използват се токсични метали от рода 
на живака и оловото и болестни продукти като секрета на гонореята. 
Заявявам го, за да премахна заблудата, че хомеопатичните лекарства 
се извличат само от „безобидни леки билки”. Това не е вярно. 
Хомеопатичните медикаменти представляват мощни и ефикасни 
лечебни енергии, често получени от силни природни отрови, но 
разредени до степен, в която токсичният ефект е напълно 
елиминиран. 

Развитие на хомеопатията 
Речници на симптомите 

 От създаването на хомеопатията насам е извършена много 
работа по събиране и систематизиране на хомеопатичните знания. 
Днес съществуват голям брой реперториуми (справочници), които 
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изброяват умствени и физически симптоми заедно с лекарствата, от 
които те се повлияват. Компютърните версии, например, съдържат 
над 130 000 рубрики и подрубрики на такива симптоми. 
 

Картини на травмите 
 Постепенно станало ясно, че определени лекарства 
съответстват на конкретни психологични типове и видове травми, 
които хомеопатите наричат с различни имена – есенции на 
лекарствата, Материя Медика или травмени картини. С течение на 
времето, опитът показал, че ако на пациента се предпише лекарство 
въз основа на същностната картина на травмата, той се възстановява 
независимо от характера на физическите симптоми, въпреки че в 
действителност, обикновено симптомите на ума и на тялото са 
взаимно обусловени. С други думи, физическите симптоми са 
огледало на умствените и обратно. Ако вникнем достатъчно във всеки 
отделен случай, ще видим, че умствените състояния, мислите и 
чувствата отразяват най-дълбоката травма, която има нужда от 
лечение в настоящия момент. Лечебният разум (имунната система) 
винаги представя проблемите ни на най-видимото ниво, така че да 
„изиска” целебна помощ. Често начинът на представяне се основава 
ва преживявания в най-ранна възраст. 
 Хомеопатията днес ползва много от познанията в областта на 
традиционната и модерна психология и все повече хомеопати 
осъзнават огромното значение на преживяванията в утробата, по 
време на раждането и в първите месеци и години след това. 
 

Травмени модели 
 За всяко хомеопатично лекарство е характерна ясно различима 
картина на онова, което може да излекува. Най-общо става дума за 
емоционалното състояние на пациента, както и за уникалните 
признаци и симптоми на болестите. Например, хомеопатичното 
лекарство Ignatia е подходящо за идеалисти и романтично настроени 
личности, които страдат от скръб, загуба или разочарование. Хората 
от този тип проявяват склонност често да въздишат. Това е техният 
„отличителен белег”, който обикновено е израз на напрежение в 
диафрагмата (разположена под белите дробове) и има връзка с 
отрицателните чувства към долната половина на тялото. Индивидите 
тип Ignatia не плачат лесно, а когато го правят, предпочитат да бъдат 
сами. Те не обичат плодове и често се боят от птици. 
 Всички тези особености са описани подробно в травмените 
модели, които отразяват умствено-емоционално-физическа 
предразположеност в определена посока, заедно със значителен 
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набор от специфични белези и общи черти, характерни за дадено 
лекарство. Тези „факти” са в действителност дълбоко отражение на 
индивидуалния човешки разум, материализиран в модели на дишане, 
хранителни предпочитания, особености на телесните функции, 
модели на сън и пози на тялото, речеви специфики, нагласи, любими 
занимания и стотици други неща, които различават един човек от 
друг. 
 Много от тези модели са дълбоко символични – Natrum 
muriaticum, например, мрази да споделя проблемите си и има сухи 
устни и очи – с други думи, сухотата на физическо ниво отразява 
неспособността му да излива емоциите си. По същия начин любимите 
ни изрази или дрехите, които носим, говорят за нашите травми. 
Natrum muriaticum често употребява думата „мразя”, докато за 
Cannabis indica всичко е или „прекрасно”, или „ужасно”. Apis се 
приготвя от пчелното жило и хората от този тип предпочитат жълти и 
черни дрехи или раирани тъкани в същите цветове. 
 

Приемане на лекарството 
 Приемането на хомеопатично лекарство е лесно. Таблетката или 
капката се слага в устата и се абсорбира директно чрез сетивата на 
вкуса и обонянието в нервната система. 
 Навсякъде по света можете да намерите хомеопатични препарат 
в споменатите форми, но според мен, най-ефикасно е поемането им 
във вид на течен разтвор на потенцията (т.е. степента на разреждане 
и динамизиране) LM1. Тази потенция представлява разтвор на 
изходната течна тинктура в съотношение 1:50000.   

6 
Хомеопатия за скептици 

 В тази глава се обръщам към онези, които все още са 
резервирани спрямо хомеопатията. Предлагам информация и идеи, 
които се надявам да им помогнат да прекрачат прага на неверието. 
Не съм се стремил да подбирам систематизирани аргументи, а по-
скоро да коментирам някои от най-често срещаните възражения, 
както и становища, които биха могли неоснователно да поддържат 
скептицизма им. 

Трансформиращо преживяване 
 Моят интерес към хомеопатията бе разпален от следната 
история. Баща ми страдаше от гангрена, която в продължение на 
десет години разяждаше краката му. Части от тях бяха ампутирани 
многократно, но болестта се възобновяваше отново и отново, докато 
накрая той почина. Едва ли е необходимо да споменавам, че 
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правехме всичко възможно, за да му осигурим най-добрата 
медицинска помощ. 
 После майка ми се омъжи повторно и след няколко години 
вторият ми баща също разви гангренозна язва на крака. Една сестра 
от местната болница следеше състоянието му в продължение на 
години. Първото ми хомеопатично предписание – Secale 6x веднъж 
дневно в течение на десет дни – излекува оплакването напълно и 
завинаги. Можете да си представите въздействието, което това 
символично събитие имаше върху мен. 
 

Ефектът на плацебо 
 Много хора и особено лекари, които знаят, че в хомеопатичните 
лекарства не се съдържат почти никакви различими активни съставки, 
споделят твърдението, че целебните резултати се дължат на ефекта 
на плацебо – лекарствена форма от неутрални вещества, чрез която 
се упражнява ефект на внушение в медицината. Хомеопатите обаче 
са наясно, че не е вярно, тъй като нерядко правят погрешни 
предписания. В такива случаи, както лечителят, така и пациентът 
вярват, че лекарството ще подейства, но щом то не е правилно 
подбрано, това не става. В хомеопатията имаме една поговорка, 
която казва, че „погрешното лекарство не действа, дори да е 
предписано от най-добрия хомеопат”. 
 Всъщност, ние се стремим към особена критичност при оценката 
на собствените си предписания. Критериите за приемане на даден 
случай за излекуван са ясно определени (ще ги намерите в Десета 
глава), така че знаем какво трябва да очакваме. Често не стигаме до 
желания резултат, макар да се наблюдава известно подобрение. 
Заключението дали пациентът е излекуван или не представлява един 
от най-важните аспекти на работата ни, тъй като ако заблуждаваме 
сами себе си, бихме изпаднали в доста карикатурно положение. 
Коректната, критична и точна преценка на резултата от дадено 
лекарство е ключът към решението какво да се предприеме по-
нататък. 
 Английската телевизия преди години показа филм за 
безспорното въздействие на хомеопатичните лекарства върху 
животни – трудно е да се повярва, че плацебо може да има ефект 
върху тях. Направен бе експеримент, при който на половината от 
заболелите от мастит крави в едно стадо бе дадено хомеопатично 
лекарство. Не след дълго 95% от тях бяха излекувани, докато 
останалите продължаваха да боледуват. Бебетата също откликват 
добре на хомеопатията. Правени са строги, безупречно ръководени 
двойно слепи опити, които показват, че ефектът от хомеопатичните 
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лекарства в никакъв случай не може да се сравнява с този на 
плацебо. 

Ефектът на разговора 
 Разпространено е схващането, че продължителният загрижен 
разговор с пациентите подобрява състоянието им, тъй като често те 
за първи път имат възможността да споделят проблемите си с някого. 
Но ако хората можеха да бъдат лекувани само с изслушване, всички 
видове медицина отдавна биха изчезнали. Истината е, че дори най-
внимателно и умело проведеният разговор, не би могъл да 
предизвика особени резултати, в противен случай психотерапевтите 
щяха да бъдат обявени за чудотворци. На практика, много от тях 
признават, че пациентите им, които се подлагат на хомеопатично 
лечение, преминават през житейските драми доста по-бързо и 
безболезнено от останалите. 
 

Вярата 
  Често се среща и заблудата, че за да ти действат лекарствата, 
трябва да вярваш в хомеопатията. Но хомеопатичните препарати са 
по-силни от нашите задръжки, подозрения и съмнения. Ето какво каза 
един изключително скептичен пациент с тежък следвирусен синдром 
месец след първото хомеопатично предписание: „Ако това, че отново 
се чувствам добре и за пръв път от месеци имам достатъчно енергия, 
оценявате като успех – да, успяхте. Трябва да призная, че промяната 
стана в рамките на три дни след първия прием на лекарството, така 
че ми бе трудно да пренебрегна съвпадението.” 
 Понастоящем повечето от моите пациенти са лекари, които 
въпреки това идват при мен с оплаквания, срещащи се и при 
останалите хора. Много от тях са осъзнали безсилието на 
съвременната медицина, но немалко са и тези, които проявяват 
открит скептицизъм. След първите си съприкосновения с 
хомеопатичните лекарства, обаче, те неизменно признават, че 
промяната у тях не може да се дължи на нищо друго. 
 

Дългогодишната практика 
 Самият факт, че от осемнадесет години печеля хляба си с 
практикуване на хомеопатия показва, че системата действа. Никога 
не съм прибягвал до реклама, всичките ми пациенти са идвали и 
продължават да идват по препоръка на излекуваните от мен. А нима 
някой би бил готов да плаща за нещо безполезно, като се има 
предвид, че официалната алтернатива е безплатна? 
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Хапче срещу травма? 
 Понеже в тази книга разглеждам хомеопатията като средство за 
лечение на емоционалните травми, бих искал да се спра на още едно 
възражение срещу нея: „Как може с хапче да се въздейства на 
емоциите?” С други думи, идеята, че емоционалните травми могат да 
се лекуват по холистичен и психотерапевтичен начин с помощта на 
хапчета, изглежда странна и невероятна. В най-добрия случай, човек 
си представя, че става дума за нещо като Валиум, който потиска и за 
известно време скрива травмата, но не я премахва. 
 И така, какво прави лекарството, за да излекува всички тези 
продължително поддържани модели и да освободи преградената 
енергия? Как едно хапче може да въздейства върху психиката ви и да 
се справи с травма, която датира от момента на зачеването, 
раждането или ранното ви детство? Как с една таблетка би могла да 
се компенсира липсата на любящо внимание? 
 Лекарството е получено от вещество, което притежава качества, 
открити чрез принципа на изпитването, изложен по-горе. Тези 
качества резонират с умствено-телесния болестен процес в пациента 
и припомнят на жизнената сила какво не е наред. Това е 
изключително важно, тъй като организмът е бил скован в болестния 
модел толкова дълго, че го е приел за нормален, и първоначалният 
лечебен стимул е престанал да действа. Когато болният поеме 
хомеопатичното лекарство, то изостря симптомите на болестта. Тази 
изкуствено предизвикана реакция автоматично създава нов лечебен 
стимул, който заменя или засилва първоначалния. Нормалният 
вътрешен оздравителен процес се мобилизира, сякаш проблемът 
току-що се е появил. 
 

Защо все още липсва доверие в хомеопатията? 
 Въпросът за това, как действа хомеопатията занимава много 
изследователски умове от години, ала дори когато убедителни 
резултати от стриктно проведени научни експерименти биват 
представяни в уважавани списания като „Лансет” и „Нейчър”, 
медицинските капацитети отвръщат с лаконичното: „Не е възможно.” 
 За съжаление истината е, че повечето медици са твърде 
обвързани с настоящите си убеждения и методи на практика, за да 
отдадат на хомеопатията заслуженото внимание. Всъщност, повечето 
лекари днес признават, че тази лечебна система действа, но малко са 
онези, които отиват по-далеч, въпреки че в модерните клиники на 
Запад хомеопатията се предлага за специализация редом с други 
алтернативни методи. 
 Изглежда, че като цяло учените все още са нетолерантни към 
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всяко нещо, което изисква поглед отвъд общоприетите „научни” 
постановки. Когато попитах един физик какво мисли по въпроса, той 
отвърна с типичния „аргумент”: „Не е възможно, защото разреждате 
лекарствата до степен, която е под числото на Авогадро, но жена ми 
често лекува с тях децата и те, изглежда се оправят.” Едва ли бих 
могъл да убедя този учен в способността на водата да пренася 
енергия, но що се отнася до лекарствата, препоръчвани в настоящата 
книга, те съдържат частица от физическата субстанция, така че 
доводът му просто не е приложим към тях. 
 Известен е експериментът, проведен от уважавания френски 
учен Бенвенист и по-късно повторен на няколко континента. „Нейчър” 
писа за него през 1988 година. Експериментът недвусмислено 
потвърди, че хомеопатични лекарства, които не съдържат никаква 
физическа субстанция, оказват определен ефект, подлежащ на 
научно измерване. Пресата, телевизията и радиото незабавно бяха 
залети от жлъчни нападки и яростно отрицание, които само показаха, 
че хората с ограничено мислене и закостенели схващания всъщност 
не се интересуват от истината. 
 Невежеството, страхът от новото и щраусовият подход се 
оказват значителна спънка пред широкото навлизане на 
алтернативните лечебни методи в практиката. Но макар учените да 
не признават хомеопатията, самата наука доказа действието на 
хомеопатичните лекарства и очевидно ще продължава да го доказва 
с нови и нови експерименти. Нетрадиционните лечебни системи ще 
стават все по-популярни, науката и мистиката ще се сближават и 
само времето ни дели от момента, в който недоверието ще се стопи 
пред лицето на новото познание. 
 

Хомеопатията и съвременната медицина 
 Принципът на изпитването води до съставяне на хомеопатичните 
картини на лекарствата, които остават валидни за всички времена. Те 
могат да бъдат обогатявани и осъвременявани, но главното им 
съдържание не се променя. Интересно е наистина да се сравнят 
солидните и непроменими правила и практики, които показват, че 
повечето алопатични лекарства имат петнадесет, до 
двадесетгодишен жизнен цикъл: пет години като чудотворни 
средства, още пет-десет на нарастващи поражения от страничните 
ефекти и пет във фаза на умиране, през която биват отстранявани от 
пазара или заменяни с нови. За съжаление, съществува още една 
възможност, при която те не могат да бъдат премахнати поради 
разрушителното влияние на абстинентния период, какъвто е случая с 
лекарството валиум. 
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Какво все пак представляват лекарствата? 
 Хомеопатичните препарати нямат нищо общо с лекарствата на 
съвременната медицина. Те не съдържат почти или абсолютно 
никаква физическа субстанция, но ефектът им може да бъде измерен 
по научен път. Какво тогава представляват? 
 Да се върнем малко назад. Всеки от нас знае кога се чувства 
болен и кога здрав, кога силен и кога отпаднал. Следователно, може 
да усети енергията или жизнената сила на тялото си, макар че не е в 
състояние да я измери. Не съществуват уреди, които да прикачим 
към тялото, за да следим нивото на енергията си. Ако отидете на 
лекар с оплакването, че се чувствате отпаднали, той измерва ли тази 
отпадналост? Разбира се, че не. Всъщност, една от най-
разпространените болести днес, свързана с тежка умора след 
вирусно заболяване и вече получила името поствирусен синдром или 
МЕ, в началото бе наричана „болестта на ленивците”, тъй като много 
доктори предпочита два не вярват на пациентите си, а само на 
уредите, които в този случай не могат да измерят нищо. 
 

Енергия 
 Всичко е енергия. Самите ние не сме нищо друго освен жизнена 
енергия в определени модели на свързване. Много древни лечебни 
системи работят с тази енергия, наричана в акупунктурата „чи”, а в 
йога-практиките „прана”. Всяко холистично лечение действа върху 
нашата жизненост. 
 Хомеопатичните лекарства също са енергийни модели и тяхното 
приготовление представлява извличане на тези модели от 
физическата материя на източниците им в преносима и запазваща се 
форма. Този процес сам по себе си е гениално и прекрасно 
изобретение. Всички лекарства носят имената на източниците, от 
които са получени. След дългогодишно експериментиране и трупане 
на опит и познания, обаче, не бихме сгрешили, ако ги назовем според 
травмите, които лекуват. Тъй като травмите са архетипни модели на 
човешките страдания, средствата против тях могат да бъдат 
наречени архетипни лекарства, насочени към травмените модели, 
които се лекуват и от останалите холистични терапии. Същите 
архетипи срещаме в гръцките митове, в пиесите на Шекспир, в 
съвременната психология. Акупунктура, психотерапия, аюрведа – 
всички те действат върху архетипните енергии. 
 Така че в хомеопатията се използват енергии, настроени към 
комплексни психически и физически травмени модели с цел да ги 
стопят и превъзмогнат. 
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7 
Насоки за лечение 

 Описаното в настоящата книга представлява прост, но 
изключително въздействащ метод за лечение на емоционалните 
травми. Можете да го използвате сравнително безопасно, стига да 
следвате напътствията в тази глава и да действате в рамките на 
собствената си увереност и компетентност. Все пак трябва да се 
отнасяме с уважение към енергията, която предизвиква такива 
дълбоки лечебни трансформации у хората. 
 По-долу се опитвам да определя областите, в които 
хомеопатията би могла да се прилага от неспециалисти. Разбира се, 
ако никога не сте чували за родова травма, няма да знаете какво 
правите, когато работите с нея, особено при възрастни хора. Но ако 
се опитвате да помогнете на новородено, ситуацията може да е по-
ясна. При всички случаи, здравият разум трябва да играе 
първостепенна роля. 
 Карл Юнг - този мъдрец в психотерапията – казва, че лечителят 
никога не идва сам. Това означава, че заедно с вашите добри 
намерения и действия, болният обикновено получава подкрепа и 
насока от някое по-висше духовно ниво. 
 

Дали да си помогнем сами? 
 Не. За хората, които сами си предписват хомеопатични 
лекарства, казваме, че имат глупав лечител и пациент идиот. Най-
добре помолете друг да го направи вместо вас. Никога не можем да 
бъдем напълно обективни в отношението към себе си. Наистина, 
съществуват случаи, в които човек се вижда стопроцентово 
изобразен в картината на дадено лекарство, но дори тогава той се 
нуждае от нечия подкрепа по време на лечебния процес. Намерете си 
някой приятел за целта – заслужавате го. 
 

Общи напътствия 
1. Опитвайте се да помагате само при проблеми, с които се чувствате 
запознати и уверени в способността си да ги разрешите. Започнете с 
не особено сложни ситуации, за да можете постепенно да набирате 
опит и умения. 
2. Започнете със ситуации, в които проблемът и разрешението му са 
ясно очертани: 

• Хора с един-единствен очевиден проблем (скръб, 
разочарование, шок), който би могъл да боде лесно разбран. 

• Бебета и деца, които като цяло са здрави. 
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• Хора без физически болести. 
•Хора без сериозни разстройства, при които е възможен фатален 

завършек. Подходящи са случаи на временно главоболие, лека 
кашлица и други подобни. 

• Хора, чийто живот не е бил тежък и изпълнен с травматични 
събития. 

• Хора, които са имали задоволителен живот без хронични 
заболявания, но внезапно са били връхлетени от травматично 
събитие. 

• Хора, които вече са били на лекар, но изследванията им са 
показали, че всичко е наред. 

• Хора, при които има не повече от един случай на сериозно 
заболяване (като туберкулоза, диабет, рак и други подобни) в 
миналото на семейството – например, само един дядо, починал от 
туберкулоза. 
 3. Ако ситуацията не е ясна или се чувствате неуверени в 
способностите си да се справите, непременно потърсете 
професионална помощ. Ако по някаква причина не сте сигурни какво 
трябва да се направи, не правете нищо. Би било сериозна грешка да 
продължите. Ако обаче сте достатъчно предпазливи и вече сте се 
справяли с подобни проблеми, можете да опитате и нещо по-
сериозно. 
 4. Ако по природа сте импулсивни, трябва да се въздържате от 
експерименти. Хаотичните предписания рядко могат да навредят на 
пациента, но понякога объркват симптоматичната картина и правят 
случая по-труден за разрешаване. Излишно е да споменавам и 
вредата, която такова несериозно отношение нанася върху 
авторитета на хомеопатията. 
 

Кой има нужда от професионална помощ? 
1. Хора, на които е поставена диагноза за физическо или 

психично заболяване. 
2. Хора, които приемат медикаменти по лекарско предписание 

или по собствено усмотрение. 
3. Хора с натрапчиво поведение или пристрастяване към нещо 

(алкохолици, комарджии, наркомани). Подобни увреждания често са 
резултат от тежка травма в ранното детство и не се лекуват лесно. 

4. Хора, които не желаят помощ, стига да са достатъчно зрели, 
за да го заявят. 

5. Хора с дългогодишен проблем (ако не е съвсем повърхностен). 
6. Хора със симптоми, които са били премахнати посредством 

лекарства или кремове (например, напълно „излекуван” кожен обрив). 
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7. Астматици. 
8. Възрастни хора с ниска жизненост или такива, които желаят да 

умрат. 
9. Хора в напреднала старост. 
10. Хора с голям брой болести в семейното минало. Зная, че 

това условие елиминира много пациенти, но те представляват трудни 
случаи, неподходящи за начинаещи. 

 

Помощта трябва да бъде търсена 
 Помощ следва да се дава единствено на онези, които я търсят 
или по начало са под вашите грижи. Опитът ми показва, че това 
правило не бива да се нарушава, тъй като несигурните пациенти, 
които се съгласяват да бъдат лекувани само поради вашето желание, 
в повечето случаи съзнателно или несъзнателно саботират 
лечението и объркват целия процес. Човек, който непрестанно желае 
да помага на другите, може да бъде наречен „спасител”. Тежнението 
към ролята на спасител е вид пристрастяване, от което трябва да се 
освободим, преди да поемем лечителската роля, защото то би могло 
да попречи на правилната ни преценка. Хомеопатията изисква 
непредубедено наблюдение, не отчаяно спасителство. Не бива да 
забравяме също, че единствено пациентите носят отговорността за 
собственото си заболяване. Наш дълг и отговорност е да дадем най-
доброто, на което сме способни, за да им помогнем, но само ако са ни 
помолили за това и без да поемаме бремето на проблемите им върху 
себе си. 
 

Хора с други медицински или терапевтични умения 
 Не бих искал да препоръчвам прекалено много ограничения на 
тези специалисти, тъй като всеки отделен случай трябва да бъде 
оценяван самостоятелно, в зависимост от достъпа на пациента до 
професионална хомеопатична помощ. За мен е несъмнено, че 
хомеопатията може да допълни и обогати ред други терапевтични 
процеси, като ги направи по-ефективни. Все пак за повечето лекари и 
въобще за съвременните хора е трудно да разберат, че „по-малко” в 
хомеопатията означава „повече”, и затова са склонни към твърде 
чести ненужни предписания. Бих препоръчал на лечителните от 
другите области да се придържат към насоките, дадени по-гори, 
докато не натрупат достатъчно положителен опит. Много хора не 
успяват да се усъвършенства хомеопатичното лечение просто защото 
започват с най-трудните случаи. 
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Лечение на травмата или човека 
 Понякога травмата отначало изглежда най-явният проблем, но 
по-късно това престава да бъде така и бихме могли да изпаднем в 
двоумение. Например, един пациент може да прилича на типа Nux 
vomica, но да страда от скръб като Ignatia. Разрешението е да се 
насочим към онова, което е най-очевидно. Ако дори в скръбта си той 
действа като Nux vomica, предпишете му това лекарство. Ако обаче е 
започнал да се държи като Ignatia, очевидно има нужда от Ignatia. 
Когато ситуацията е съвсем неясна, най-сигурният подход е да се 
даде първо лекарството за травмата. 
 

Снемане на случая 
 

Вникване в проблема 
 Под „снемане на случая” разбираме вникване в проблемите на 
пациента и тяхното подробно записване. Вероятно в отделни случаи 
ща сте наясно с всички факти предварително и все пак ще ви бъде от 
полза да ги отбележите и подредите. Помислете за някой от вашите 
близки или приятели, който се нуждае от помощ. Какво със сигурност 
знаете за този човек? Поговорете си с него за живота му. Вслушайте 
се в информацията „между редовете” – не само във фактите, но и в 
начина, по който ги излага, в отношението му към тях. Кои са най-
критичните събития? Как е реагирал на тях? (Често пъти приятелите 
или близките на пациента могат да помогнат значително в 
попълването на картината.) Какви са повтарящите се модели в 
живота на този човек? Как приема света? Какви са били най-големите 
проблеми на родителите му? Дали те не са пренесени и у него? Кои 
са най-силните му страхове, вижданията, принципите? Защо е избрал 
точно тази професия и точно тази жена за съпруга? Какво е 
отношението към децата му? 
 За да можете да анализирате информацията, систематизирайте 
я внимателно и помислете върху нея. Седнете на спокойствие и 
опитайте да се поставите на мястото на този човек, да изпитате 
неговите чувства. Това е много добър способ да оцените истинската 
значимост на проблемите. Не се осланяйте единствено на 
фактологичната информация, защото често пъти е важно не самото 
събитие, а начинът, по който човекът е реагирал на него. Събитията 
сочат различните възможности, но не и действителното състояние на 
нещата. 
 Не усложнявайте излишно чутото, придържайте се към 
минимален брой неоспорими и надеждни факти, както и към силните 
си вътрешни усещания (освен ако не сте твърде импулсивни – тогава 
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вътрешните ви усещания ще говорят повече за вас, отколкото за 
пациента; тази грешка се среща доста често, затова внимавайте – 
трябва да познавате себе си!). Един или два сигурни факта са много 
по-добри от десетина спорни. 
 Когато решите, че имате сравнително пълен списък от 
характеристики, повтарящи се модели и т.н., обърнете се към 
индексите. Докато ги преглеждате, може би ще забележите неща, 
свързани пряко с човека, на когото помагате. Бихте могли да 
предприемете активно разглеждане на хомеопатичните описания 
заедно с пациента, като изяснявате точните му чувства и мисли и ги 
отнасяте към вероятните травмени модели. 
 Смятам този етап за особено важен. Когато започна да 
обсъждам с пациента как виждам живота му, аз му давам възможност 
да ме поправи или да се съгласи с мен, като по този начин, лека-
полека нашите гледища се доближават и тогава се чувствам сигурен 
за посоката, в която сме поели. 
 След като сте записали няколко рубрики (симптоми) от 
съответния индекс и лекарствата, които се срещат най-често в тях, 
прочетете картините на тези лекарства, за да стигнете до избора 
само на едно. 
 Предупреждение: Човек лесно може да се заблуди, че има нужда 
от това или онова лекарство, затова важното е най-напред да 
подберете сигурни и надеждни факти в подкрепа, особено ако сте 
решили да лекувате сами себе си. По-лесно е да бъдем обективни с 
другите, но що се касае до нас самите, това е трудно постижимо. Най-
разпространеното заболяване сред студентите по хомеопатия е 
убеждението, че се нуждаят от лекарството, за което току-що са 
прочели. 

Подробен анализ 
 Направете кратък списък на онова, което със сигурност знаете за 
пациента – причини за травмата, нагласи, страхове, хранителни 
предпочитания и т.н. (След като сте се запознали с индекса, ще се 
ориентирате кои са областите, на които трябва да обърнете 
внимание.) 
 Прегледайте индекса и открийте в него рубриките, които 
съответстват на вашия списък. Ако за някой факт се натъкнете на 
приблизително, но не пълно съответствие, внимавайте! Попитайте 
пациента дали хомеопатичното описание на дадения факт отговаря 
на неговия случай и ако той отрече, по-добре не го използвайте. 
 Запишете всички рубрики, кореспондиращи със списъка, заедно 
с лекарствата, изброени в тях – достатъчни са три до пет рубрики. 
 Сега прегледайте целия списък и вижте дали има лекарства, 
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които се срещат във всички или повечето рубрики. В идеалния 
случай, едно лекарство ще е най.силно застъпено, но може и да са 
две или три. Ръководете се също от степента на важност на 
лекарствата, обозначена шрифтово. Така ще стигнете до набор от 
възможни препарати, един от които трябва да е най-подходящ за 
пациента. 
 След това се обърнете към травмените модели, на които влияят 
подбраните лекарства, и преценете кой от тях най-точно съответства 
на човека. Запомнете, че комбинация от лекарства не е разрешение. 
 Ако, въпреки усърдието си, все пак не сте в състояние да се 
спрете на едно лекарство, причините могат да бъдат следните: 

1. В съответния индекс са дадени най-широко прилаганите 
лекарства, а пациентът може да се нуждае от някое по-рядко 
срещано. 

2. Човекът, на когото се опитвате да помогнете, вероятно има по-
сложни проблеми, отколкото ви се струва, и се налага намесата на 
професионалист. 

3. Информацията в индекса е ограничена поради обхвата на 
книгата и може да не включва симптомите, които са характерни за 
вашия пациент. 

4. Много хора вътрешно са твърде различни от това, което 
показват пред другите. 

5. В книгата липсва информация за физическите симптоми, но те 
обикновено са от второстепенно значение за хомеопатичното 
предписание. 
 
Пример 1 
  

Да приемем, че пациентът страда от прекъсната любовна връзка: 
 
Любовно разочарование: AUR, Bell, Caust, HYOS, IGN, Kali c, Lach, 
NAT M, Nux v, PH AC, Phos, Sep, STAPH, Sulph, Tarant 

 
Знаем също, че той често гризе ноктите си, дори виждаме да го 

прави пред нас: 
 
Гризе ноктите си, скубе косите си: ACON, ARS, Bar c, Calc, Carc, 
Caust, Hyos, Lyc, Med, Nat m, Nit ac, Phos, Puls, Sil, Staph, Stram, 
Sulph, Tarant 
 
 Определено не понася тлъсти храни: 
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Непоносимост към тлъсти и тежки храни: Ars, Bell, Calc, Carc, 
CHINA, lyc, Merc, NAT M, Nit ac, Photos, Puls, Sep, Sulph, Tarant 
 
 Освен това приятелят ни получава световъртеж, когато се изкачи 
на високо място: 
 
Световъртеж от височини: ARG N, Aur, CALC, Nat m, Phos, Puls, 
Staph, SULPH 
 
 Той често спи по корем и това е най-удобната поза за него: 
 
Спи по корем: Ars, Bell, Calc, Carc, Caust, Coloc, Ign, Lach, Lyc, MED, 
Nat m, Phos, PULS, Sep, Stram, Sulph, Tub 
 
 Виждаме, че Nat mur се явява в пет от пет възможни рубрики, 
Sulphur също, Pulsatilla в четири и т.н. Ако лекарствата получат 
числено изражение – изписаните с тъмни главни букви 4 точки, със 
светли главни 3, с черни малки 2 и със светли малки 1, можем да 
направим проста сметка, за да установим кое лекарство е най-силно 
застъпено в тези рубрики. Резултатите показват, че Nat mur има 12 
точки, Sulphur 10, а Pulsatilla 9. Трябва обаче да преценим и до колко 
е изразен симптомът в самия човек. Например, ако сме напълно 
убедени, че причината за проблема е любовно разочарование, можем 
да изключим Pulsatilla. Следователно числените стойности не бива да 
надделяват над обективната ни преценка за това кое е важно и кое не 
толкова. 
 След като сме стигнали до кратък списък на възможните 
лекарства, обръщаме се към травмените им модели. Скоро 
откриваме, че Sulphur често има сърбежи, не обича да подрежда 
нещата си и е склонен към философстване, Pulsatilla е мекушава, 
отстъпчива и винаги готова да заплаче, а Nat mur е лесно раним, но 
резервиран и рядко показва чувствата си, като почти никога не плаче. 
Вече би трябвало да сме в състояние да решим коя от тези картини 
най-точно съответства на нашия пациент. 
 
Пример 2 
 
 Една жена е много разстроена и ядосана от снаха си, но не може 
да го изрази. Чувства се унизена и изпитва възмущение от 
безпричинното лошо отношение. За нея знаем също със сигурност, че 
косата й е посивяла още на младини. 
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Потиснат гняв: Aur, Carc, Cham, Ign, LYC, Nat m, Sep, STAPH 
 
Унижение с негодувание: STAPH 
 
Посивяване на косата: Ars, LYC, Nat m, Ph ac, Sil, Staph, 

Sulph, Thuja 
 
Единственото лекарство, което присъства в трите рубрики, е 

Staphisagria. Ако прочетете травмения му модел, ще видите, че 
хората от неговия тип са покорни и мекушави, но дълбоко в себе си 
крият огромно количество натрупан гняв. Те принадлежат към типа 
„жертви”. 
 
Пример 3 
 Девойка страда от сенна хрема, която се е появила скоро след 
ваксинацията против туберкулоза. Носът е запушен в основата. 
Всичко останало е нормално. Тя предпочита да е сред хора, не обича 
да остава сама. Прилошава й в топли и задушни стаи, затова винаги 
разтваря прозорците. Не изпитва жажда и не може да понася тлъсто - 
повдига й се. Като дете е имала силен страх от кучета, но го е 
преодоляла. 
 
Непоносимост към тлъсти и тежки храни: Ars, Bell, Calc, Carc, 
CHINA, Lyc, Merc, NAT M, Nit ac, Phos, PULS, Sep, Sulph, Tarant 
 
Потребност от компания: SRG N, ARS, Calc, HYOS, Ign, KALI C, 
LYC, Nux v, PHOS, Puls, Sep, STRAM 
 
Страх от кучета: BELL, Calc, Carc, Caust, CHINA, Hyos, Lach, Merc, 
Nat m, Plat, Puls, Sep, Sil, Stram, Sulph, TUB 

 
Основно застъпените лекарства в тези рубрики са Calcarea (5), 

Pulsatilla (7) и Sepia (5). Проверката в картините на травмените 
модели показва, че пациентката очевидно е тип Pulsatilla. 

 

Въпроси и отговори 
Ето отговорите на най-често задаваните ми въпроси: 

1.Може ли човек да се нуждае от определено лекарство, ако 
отговаря на травмения модел, но не на патологията, характерна 
за него? 

Да, може. Щом моделът отговаря точно на пациента, лекарството 
ще излекува каквато и да било патология. 
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2.Познавам една жена, чиято основна черта е бъбривостта й. 
Може ли да е тип Lachesis? Нищо друго у нея не отговаря на тази 
картина, но може би аз не знам достатъчно. Да опитам ли с това 
лекарство? 

Не. Този метод на работа е несигурен и не ви препоръчвам да го 
използвате. В рубриката „Приказливост” са посочени голям брой 
лекарства. 

 
3.Имам приятелка, която е донякъде Pulsatilla, донякъде 

Sepia. Да опитам ли комбинация от двете лекарства, или да ги 
използвам едно след друго? 

Не. Човек може да бъде само един-единствен лекарствен тип 
вдаден момент – той е една душа в едно тяло, с един проблем, който 
се нуждае от едно разрешение. Съберете повече информация. 
Изучете добре двете лекарства и задайте въпроси, които да ви 
помогнат да определите кое от тях е необходимо. В конкретния 
случай са подходящи въпроси относно жаждата, реакцията спрямо 
топло и студено, танците. 

 
4.Изчетох картините на всички лекарства и във всяка от тях 

намирам по нещо от себе си. Може ли да пробвам с някое и ако 
да, с кое? 

Това е често срещан проблем при студентите по хомеопатия. 
Както споменах по-горе, самолечението е крайно неуместен подход и 
ще направите най-добре, ако се обърнете за помощ към другиго. 

 

Една последна и важна препоръка 
 Предписвайте само когато сте убедени в избора на лекарството. 
Ако не сте съвсем сигурни, прочетете повече, съберете още 
информация от пациента, купете си нова книга по хомеопатия, 
потърсете нечия помощ, направете всичко възможно, но не 
предписвайте на този етап. Спазвате ли това златно правило, ще 
постигате прекрасни резултати и с натрупването на опит, ще бъдете 
способни да лекувате все по-сериозни травми. Този процес прилича 
на шофиране в непозната територия: най-напред човек използва 
главните пътища, снабдени с достатъчно знаци, после набира 
увереност и започва да изследва малките улички. 
 Така че в началото не бързайте и изпращайте по-сложните 
случаи при опитни специалисти. 
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8 
Индекси за лекарствата 

 
Как да се използват индексите 

 Индексите имат за цел да ви служат при намирането на 
хомеопатично лекарство за травмата, която се опитвате да лекувате. 
Посочени са многобройни рубрики (симптоми), които сочат пътища 
към системата от лекарства. 
 Много е важно да бъдете гъвкави: да не пропускате очевидни 
факти като например професията на пациента, но в същото време да 
се фокусирате върху травмата, която преживява в момента, защото 
тя може да отразява всички най-важни характеристики на този човек. 
Някои факти могат взаимно да се подсилват – например, закостенял 
ум, скован гръбнак и схванат глезен са все симптоми на едно и също 
оплакване. Такива неща не бива да убягват от вниманието ви. 
 Начинът на изписване показва степента на важност, с която 
лекарствата се явяват в съответната рубрика. В идеалния случай 
симптомът би трябвало да присъства в пациента със същата сила, с 
която е представено лекарството в рубриката. 
 Светлите малки букви означават, че лекарството „проявява” 
дадения симптом и е препоръчително за него. Черните малки сочат, 
че лекарството е обичайно за симптома. 

Светлите главни са знак, че лекарството е КЛЮЧОВО за този 
симптом. 

Черните главни указват, че това е ГЛАВНОТО лекарство за 
посочения симптом. 

Накратко, лекарствата са представени в рубриките в следните 
степени: 
ГЛАВНО, КЛЮЧОВО, обичайно, препоръчително. 
 В много случаи за по-голяма простота и улеснение към 
пропускал някои от препоръчителните и дори обичайни лекарства. 
Това е означено със звездичка (*) пред съответната рубрика. 
 Хомеопатите навярно ще забележат, че рубриките в тази книга 
не отговарят напълно на класификациите в съществуващата 
хомеопатична литература. Някои лекарства са получили по-висока 
степен на важност при даден симптом, когато практиката е показала 
по-голяма ефикасност на препарата. Информацията е почерпена от 
Пълния реперториум на Роджър ван Зандовоорт. Изключително 
благодарен съм на Роджър за позволението му да ползвам в книгата 
си този реперториум за двадесет и първия век. 
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Списък на лекарствата 

Acon – Aconite   Anac – Anacardium 

Arg n – Argentum nitrate Arn  – Arnica 

Ars  – Arsenicum   Bar c – Baryta carbonicum 

Bell  – Belladonna   Calc – Calcarea carbonicum 

Cann I – Cannabis indica Carc – Carcinosis 

Cast – Causticum   Chan – Chamomilla 

China – China    Coloc – Colocynthis 

Hyos – Hyoscyamus  Ign  – Ignatia 

Kali c – Kali Carbonicum Lach – Lachesis 

Lyc  – Licopodium  Med  – Medorrhinum 

Merc – Mercury   Nat m – Natrium muriaticum 

Nit ac – Nitric acid   Nux v – Nux vomica 

Ph ac – Phosphoric acid Phos – Phosphorus 

Plat  – Platina    Puls  – Pulsatilla 

Sep  – Sepia    Sil   – Silica 

Staph  – Stafosagria   Stram – Stramonium 

Sulph  – Sulphur   Tarant  – Tarantula 

Thuja  – Thuja    Tub  – Tuberculinum 
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Индекс №1 
Причини за травмите (стресове) 

Когато използвате този индекс, търсете главната причина – 
онази, която най-дълбоко обуславя травмата. Може да погледнете и 
други рубрики, които биха могли да ви помогнат, но трябва да се 
спрете само на най-главната. 
 Бъдете внимателни в подбора на най-доброто описание, 
разгледайте го от всички страни. Понякога това е лесно: при 
заболявания вследствие на скорошно разочарование е подходящо 
само едно лекарство – Ignatia. В други случаи, като изневяра, 
например, имате различни възможности. 
 Не е изключено причината за заболяването и общата нагласа на 
пациента да съвпадат – да кажем, причината е ревност и човекът по 
принцип е ревнив. Понякога обаче, причината може да бъде ревност, 
но индивидът да не е ревнив по природа. Следователно, трябва да се 
прави разграничение и при една и съща причина и за да ви улесня в 
това, съм се опитал да поставя близките по значение рубрики една 
след друга. 
 Напомням ви още веднъж, че този индекс включва единствено 
причините за заболяванията или оплакванията. 
 

Гняв 
 
Потиснат гняв: Aur, Carc, Cham, Igh, LYC, Nat m, Sep, STAPH 
 
Гняв и негодувание: Ars, Aur, COLOC, Lyc, Merc, Nat m, Nux v, Plat, 
STAPH 
 
Гняв с мълчалива скръб: Acon, Ars, Aur, Bell, Carc, Cham, China, 
Coloc, Hyos, IGN, LYC, Nat m, Nux v, Ph ac, Plat, Puls, STAPH 
 
Противоречие, разногласия (предизвикващи дълбока травма): 
Anac, Aur, Cham, Ign, Med, Sil 
 
Унижение, срам, умишлено пренебрежение (нещо трудно 
поносимо): Acon, Anac, Arg n, Ars, Aur, Bell, Calc, CHAM, COLOC, 
IGN, Lach, LYC, Merc, NAT M, Nux v, PH AC, Plat, Puls, Sep, Sil, 
STAPH, Stram, Sulph 
 
Унижение с гняв: COLOC 
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Унижение с негодувание: STAPH 
 
*Обидчивост: Acon, ARS, Aur, Bell, CALC, CARC, CAUST, Coloc, 
Lach, LYC, Med, Nat m, Nit ac, NUX V, Plat, Puls, Sep, Sil, STAPH, 
Sulph, Thuja, TUB 
 
Обиди от миналото: Calc, Cham, Ign, Staph 
 
Наказание; човек (обикновено дете), който се разболява, след 
като бъде наказан: Ign, Nat m, Tarant 
 
Укори, остра критика, лоши думи (вж. вариантите на „Унижение”): 
Bell, Carc, Coloc, Ign, Med, NAT M, Nux v, Ph ac, Plat, Staph, Stram, 
Tarant 
 
Грубост от страна на околните: Anac, Calc, Carc, Med, Nat m, Nux v, 
Ph ac, STAPH 
 
Презрение (подложен на изключително презрително отношение): 
Acon, Aur, Bell, CHAM, Coloc, Hyos, Lyc, Nat m, NUX V, Phos, Plat, 
Sep, Staph, Sulph, Tarant 
 
Насилие: Aur, Sil, STRAM, Tarant 
 

Страх 
 
*Тревожно очакване, стрес, нервност преди изпит, 
представление, среща и т.н.: Anac, ARG N, ARS, Bar c, CALC, 
CARC, Caust, China, Hyos, IGN, LYC, MED, Nat m, Ph ac, PHOS, PULS, 
SIL, Tub 
 
Смущение: Coloc, Ign, Ph ac, Plat, Sep, Staph, SULPH 
 
Страх: ACON, Arg n, Bell, Calc, Carc, Caust, Ign, Lyc, Phos, Phuls, Sil 
 
*Уплаха: Acon, Arg n, Aur, Bell, Calc, CAUST, Hyos, IGN, Lach, NAT 
M, Nux v, PH AC, PHOS, Plat, PULS, Sep, SIL, Stram 
 
Уплаха от видяна злополука: Acon 
 

Скръб, загуба, изневяра 
Изневяра: AUR, Ign, Lach, LYC, Merc. NAT M, Nux v, Ph ac, Puls, Sep 
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Измамени амбиции: Bell, Merc, Nux v, Plat, Puls 
 
Предателство от страна на приятел: Ign, Nux v, Ph ac, Sil, Sulph 
 
Смърт на дете: Calc, CAUST, IGN, Lach, Nat m, Nux v, Ph ac, Plat, 
Staph, Sulph 
 
Смърт на родител или приятел: Ars, Calc, CAUST, Ign, Nit ac, Nux v, 
Plat, Staph 
 
Разочарование: Acon, Ars, AUR, CAUST, Cham, Coloc, Hyos, IGN, 
Lach, LYC, Merc, NAT M, Nux v, PH AC, Plat, PULS, Sep, STAPH 
 
Скорошно разочарование: IGN 
 
Скръб: Anac, Arn, AUR, Bell, Calc, Carc, CAUST, Coloc, Hyos, IGN, 
LACH, NAT M, Nux v, PH AC, PHOS, Plat, Puls, SEP, Sil, STAPH, Tub 
 
Скръб (и не може да плаче): Carc, Ign, NAT M, Nux v, Puls, 
 
Скорошна скръб: Ign 
 
Носталгия по дома: Ign, PH AC 
 
Любовно разочарование: AUR, Bell, Caust, HYOS, IGN, Kali c, Lach, 
NAT M, Nux v, PH AC, Phos, Sep, STAPH, Sulph, Tarant 
 
Любов с мълчалива скръб: IGN, NAT M, PH AC, Phos 
 

Други причини 
 
Алкохолизъм: Ars, Calc, Lach, Nux v, Ph ac, Sulph 
 
Лоши вести: Arn, CALC, Cham, Coloc, Ign, Med, Merc, Nat m, Nux v, 
Staph, Sulph 
 
Провал в бизнеса: Calc, Coloc, Nat m, Nux v, Ph ac, Puls, Sep, Sulph 
 
Разногласие между началник и подчинен: Lach, Merc, Nat m, Nit ac, 
Nux v, Sulph 
 
Разногласие с/между родители, с приятели: Ars, Lach, Merc, Nat m, 
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Nit ac, Nux v, Sulph 
 
Продължително потискан от околните: Carc, Lyc, Sep 
 
Емоционална възбуда: Acon, Arg n, Aur, Bell, Calc, Caust, IGN, Nat 
m, Nux v, PH AC, Phos, PULS, Sep, STAPH, Tarant, TUB 
 
Сексуална възбуда: Nat m, Plat, Staph 
 
Ужас, тъжни и страшни истории: Aur, CALC, Caust, Lach, Lyc, Nit 
ac, PHOS, Puls, Sep, Sil, STAPH, Sulph 
 
Бързане: Acon, Arn, Nit ac, Nux v, Puls, Sulph 
 
Изолация: Anac, Arg n, Cann i, Plat, Puls, Stram 
 
Ревност: Hyos, Ign, Lach, NUX V, Phos, PULS, Staph 
 
Прекомерна радост: Acon, Ars, Aur, Caust, China, Merc, Plat, Puls 
 
Творчески провал: Calc, Ign, Lyc, Nux v, Puls, Sulph 
 
Загуба на пари: Arn, Ars, Aur, Calc, Ign, Nux v, Puls 
 
Загуба на положение: Ign, Plat, Staph 
 
Гордост, травматизирано самочувствие: Calc, Lyc, Merc, Sil, Sulph 
 
Пререкания: Thuja 
 
Ярост, бяс: Arn, Aur 
 
Отхвърляне, изоставяне, самотност (сравни с „Изолация”): Anac, 
Arg n, AUR, Bar c, Calc, Cann I, Carc, China, Kali c, Lach, Merc, Plat, 
Puls, Sep, Stram 
 
Обрати на съдбата: Lach, Staph 
 
Сексуално насилие: вж. Трета глава 
 
*Сексуална разпуснатост: Phos 
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Срам: вж. вариантите на „Унижение”, също „Сексуално насилие”, 
„Обидчивост”, „Смущение”, „Противоречие” 
 
Шок: вж. „Уплаха” 
 
Стрес: вж. „Тревожно очакване” 
 
Приятни изненади: China, Merc 
 
*Умствена работа: Anac, Arg n, Kali c, Lach, NUX V, Ph ac, Sil, 
STAPH, TUB 

 
Индекс № 2 

Нагласи, поведение, личностни специфики 
Тук става дума за естествените черти на човека – онези негови 

особености, които го характеризират най-добре и могат да послужат 
за ключ към хомеопатичното му лекарство. Понякога рубриките 
изглеждат сходни, като например „Импулсивност” и „Стремителност”. 
Някои от лекарствата в тези рубрики се повтарят. Вероятно ще ви се 
налага да преценявате кое описание подхожда най-точно на 
пациента. 
 Най-важното е да се ръководите само то характеристики, които 
човекът със сигурност притежава – такива, които повечето му познати 
биха потвърдили. Ако даден индивид винаги излапва храната си на 
няколко залъка и приключва преди всички останали, той очевидно е 
бърз в храненето. 
 Често можете да определите нагласите на човека според думите, 
които употребява – например, „мразя”, „изолация”, „пренебрегнат”. 
Някои хора говорят рязко, други са склонни да противоречат, трети 
никога не влизат в спор. Трябва да забелязвате тези отлики и да ги 
използвате по подходящия начин. 
 

Гняв, насочен към другите 
 
Рязко държане: Calc, Cham, Lyc, Med, Nat m, Nit ac, Nux v, Plat,  
PULS, Sil, Sulph, Tarant 
 
*Обижда, напада: Acon, Anac, Arn, Aur, Bell, CHAM, Hyos, Ign, LYC, 
Nux v, Sep, Stram, Tarant, Tub 
 
Обижда (дете, което обижда родителите си): Hyos, Lach, Lyc, Nat m, 
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PLAT 
 
Анархизъм: Arg n, Caust, Merc 
 
Революционен анархизъм: Caust, Kali c, MERC, Sep 
 
Омерзение, горчивина: Ars, Ign, Nit ac, Puls, Sulph 
 
Обвинява другите: ACON, ARS, Aur, Calc, Carc, Cham, Caust, CHINA, 
Hyos, Ign, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat m, Nux v, Sep, Staph, Sulph 
 
Желание да чупи предмети: Bell, Hyos, Nux v, Staph, Stram, Sulph, 
Tarant, Tub 
 
*Презрителност: Arg n, Ars, China, Lyc, Nux v, PLAT 
 
Склонност да противоречи: ANAC, Ars, Aur, CAUST, LACH, Lyc, 
Merc 
 
*Критичност: Arn, ARS, Bar c, Caust, Lach, Lyc, Nux v, Phos, Plat, 
Sep, SULPH 
 
Жестокост, безчовечност: ANAC, Ars, Bell, Carc, China, Hyos, Lach, 
Med, Nit ac, Nux v, Plat, Staph, Stram, Tarant 
 
Жестокост към животни: ARS, Bell, Calc, Med 
 
Разрушителност: Bell, Calc, Carc, Hyos, Lach, Nux v, Phos, Plat, 
Staph, STRAM, Sulph, Tarant, Tub 
 
Счита всички за врагове: Merc 
 
Отчуждение от семейството: Anac, Arn, Ars, Nat m, Nit ac, Nux v, 
Phos, Plat, Sep, Staph 
 
Коравосърдечие, безчувственост, хладен поглед: ANAC, Ars, 
Hyos, Lach, Plat, Sulph 
 
*Омраза: ANAC, Aur, Calc, Cham, Lach, NAT M, Nit ac, NUX V, Ph ac 
 
Омраза към мъже: Bar c, Ign, Lyc, Phos 
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Омраза към жени: Puls 
 
Желание да убива: Anac, Ars, Bell, Calc, China, HYOS, Lach, Lyc, 
Med, Merc, Nux v, Phos, Plat, Sil, Staph, Stram 
 
Присмехулност: Acon, Ars, China, Hyos, Ign, Lach, Nux v, Plat, Tarant 
 
*Свадливост: Anac, Arn, Ars, AUR, Bell, Caust, Cham, HYOS, IGN, 
Kali c, Lach, Lyc, Merc, Nat m, Nit ac, NUX V, Ph ac, Phos, Plat, Sep, 
Sil, Staph, Stram, SULPH, TARANT, Thuja 
 
*Ярост, бяс: Acon, Anac, Arn, Ars, BELL, HYOS, Lach, LYC, Merc, Nat 
ac, Phos, Puls, STRAM, Sulph 
 
*Неприязън, отмъстителност и злоба: Acon, ANAC, ARS, Aur, Bell, 
Calc, Cham, Hyos, Lach, Lyc, NAT M, Nit ac, NUX V, Ph ac, Staph, 
STRAM, TUB 
 
Склонност към подигравки: Acon, Hyos, Lch, Nux v 
 
*Грубост: Anac, Cham, China, HYOS, LYC, Nux v, Phos, PLAT, Stram 
*Ругае: Ars, Bell, Hyos, Lyc, Nat m, NIT AC, Nux v, Tub 
 
Лишен от състрадателност: Anac, Ars, Cham, China, Nat m, Nit ac, 
Plat, Puls, Sep 
 

Потиснат гняв, превърнат в тъга и други отрицателни 
емоции 
 
Усещане за лош късмет: Carc, China, Kali c, Lyc, Sep, Staph, Sulph 
 
*Гризе ноктите си, скубе косите си: ACON, ARS, Bar c, Calc, Carc, 
Caust, Hyos, Lyc, Med, Nat m, Nit ac, Phos, Puls, Sil, Staph, Stram, 
Sulph, Tarant 
Гризе предмети: BELL, Hyos, Sil, STRAM 
 
*Депресия, отчаяние: Acon, Anac, Arg n, ARS, AUR, CALC, Cann i, 
Caust, China, IGN, Lach, LYC, Med, Merc, Nat m, Nit ac, Nux v, Puls, 
Staph, Stram, SULPH 
 
*Депресия със склонност към самоубийство: Anac, Ars, AUR, Bell, 
Calc, Carc, China, Hyos, Ign, Lach, Med, Merc, Nat m, Nux v, Puls, Sep, 
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Stram 
 
Отчаяние, предизвикано от болка: Acon, Ars, AUR, Calc, Cham, 
China, IGN, Lach, Med, NAT M, Nux v, Stram 
 
*Загубена надежда за оздравяване: Acon, ARS, CALC, Ign, Med, 
MERC, Nit ac, Sep 
 
*Религиозно отчаяние: Arg n, ARS, AUR, Calc, LACH, Lyc, Med, 
SULS, Stram, Sulph, Thuja 
 
Чувство на отвращение: Kali c, Merc, PULS, Stram, SULPH 
 
Склонност към съмнение: Ars, Aur, Bar c, China, Lach, Nux v, Sep, 
Sil, Staph, Thuja 
 
*Усещане за вина: ARS, AUR, Bell, Caust, Hyos, Ign, Lach, Med, 
Merc, Nat m, Nux v, Ph ac, Puls, Sil, Stram, SULPH, Thuja 
 
Склонност към самоубийство чрез обесване:Ars, Aur, Bell 
 
Желание да бъде убит: Ars, Bell, Stram 
 
Тъга със склонност към самоубийство: AUR, Calc, Caust, China, 
Ign, Med, Nat m, Sep, STAPH, Sulph 
 
Самообвинения: Acon, Anac, Ars, Aur, Hyos, Ign, Lach, Lyc, Med, 
Merc, Nat m, Puls, Sil, Stram, Sulph, Thuja 
Самосъжаление: CALC, Nit ac, Staph 
 
Сериозност, строгост: ARS, Aur, China, Merc, Staph 
 
Никога не се усмихва: ARS, AUR 
 
Склонност към самоубийство чрез скачане от високо: Anac, Arg n, 
Ars, AUR, BELL, Hyos, Ign, Lach, Nux v, Sil, Staph, Stram, Sulph, Thuja 
 
*Отегчение от живота: ARS, AUR, Bell, CHINA, Merc, NAT M, Nit ac, 
Nux v, Ph ac, PHOS, Puls, Sil 
 

Хаос 
*Хаотично, объркано поведение: Ars, Bell, CHINA, Merc, NUX V, Ph 
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ac, Phos, Puls, Staph 
 
Неугледен, занемарен външен вид: Lach, Med, Merc, Nux v, Phos, 
Plat, SEP, Sil, STAPH, SULPH 
 
Разхвърляност, немарливост: Carc, Sil, SULPH 
 

Припряност 
 
*Забързана, припряна реч: Bell, HYOS, Ign, LACH, Med, MERC, Ph 
ac, Sep, Stram, Thja 
 
*Преждевременно семеизпразване: Calc, China, LYC, Nat m, Ph ac, 
Phos, Plat, Sep, Sulph 
 
*Вечна забързаност: Arg n, ARS, Aur, Bar c, BELL, Hyos, IGN, Kali c, 
Lach, MED, MERC, NAT M, NUX V, Puls,SIL, Stram, SULPH, TARANT, 
Thuja 
 
*Бързо хранене: Bell, CAUST, Lach, Plat,  
 
*Бързо ходене: Arg n, Sulph, TARANT, Thuja 
 
*Нетърпеливост: CHAM, IGN, Med, NUX V, SEP, SIL, Sulph 
 
*Стремителност: Anac, Cham, Kali c, Med, Nat m, NIT AC, NUX V, 
SEP, Staph, Sulph 
 
*Импулсивност, внезапно желание да извърши нещо: ARG N, Ars, 
Aur, IGN, Med, PULS 
 
*Склонност да тича, вместо да ходи: Bell, Calc, China, HYOS, 
STRAM, Sulph, Tarant 
 
*Наплив от мисли: Ars, BELL, Calc, China, Ign, Kali c, LACH, Nux v, 
Ph ac, PHOS, Puls, Sil, Sulph 
 

Контрол 
 
*Внимателен, грижи се за всичко: Ars, Aur, Bar c, CHINA, Ign, Lach, 
Lyc, Nux v, Sep, STRAM, SULPH 
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Предпазливост: Ars, Bar c, Calc, Caust, Hyos, Ign, Nux v, Puls, Stram 
 
Склонност към прекалена взискателност: Puls 
 
*Усърдност в дреболиите: ARS, Bar c, IGN, Lach, Lyc, Med, Nux v, 
SIL, STAPH, Stram, Sulph, THUJA 
 
Подреденост, спретнатост: Anac, Arg n, ARS, Aur, CARC, Kali c, 
Med, Nat m, Nux v, Phos, Plat, Puls, Sep, Sil, Sulph, Thuja 
 

Притежания, пари, доверие 
 
Склонност да се пазари: Puls, Sil, Sulph 
 
Склонност да проси и умолява: Ars, Aur, Bell, Kali c, Plat, Puls, Stram 
 
Нечестност: Ars, Hyos, Lach, NAT M, Tarant 
 
Алчност за пари и имущество: Ars, Calc, China, Lyc, Merc, Puls, 
Sep, Staph, Sulph 
 
Трупа притежания: ARS, Lyc, Med, Ph ac, PULS, Sep, SIL, Sulph 
 
Прахосничество: Bell, Calc, Caust, MERC, Nux v, Stram, Sulph 
 
Краде: BELL, Nux v, Sulph 
 
*Недоверчивост, подозрителност: ACON, ANAC, Arn, ARS, Aur, 
BAR C, Bell, CANN I, CAUST, Hyos, LACH, LYC, Med, Merc, Nit ac, 
Nux v, Phos, PULS, Sep, Staph, STRAM, SULPH 

 
Свръхестествена чувствителност 
 
Ясновидство, свръхсензитивност: Acon, Anac, Arn, Calc, Cann i, 
Carc, Hyos, Med, Phos, Sil, Stram, Tarant 
 

Ниско самочувствие 
 
*Детинско поведение: Arg n, BAR C, Ign, Ph ac, Stram 
 
*Ниско самочувствие: ANAC, Aur, Bar c, China, Kali c, Lyc, Med, Nat 
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m, Ph ac, Puls, SIL 
 
*Малодушие, страхливост: Acon, Arg n, Bar c, Cham, China, LYC, 
Nux v, Puls, Sil, STRAM 
 
Склонност към ласкателство: Arn, LYC, Nux v, Plat, Puls, Sil, Staph 
 
Чувство на безпомощност: Anac, Arg n, LYC, Phos, Puls, Stram 
 
*Голяма нерешителност: Anac, Arg n, Ars, BAR C, Calc, IGN, LACH, 
Lyc, Merc, Nat m, Nux v, Phos, PULS, Sep, Sil, Sulph 
 
Чувство за изолация: Anac, Arg n, Cann i, Plat, Puls, STRAM 
  
*Кротост, хрисимост: Acon, ARN, ARS, Calc, CARC, Ign, Lyc, NAT M, 
Nit ac, Nux v, Phos, PULS, Sep, SIL, Stram, Sulph, Thuja 
 
Чувство за отхвърленост, изоставеност, самотност: Anac, Arg n, 
AUR, Bar c, Calc, Cann i, Carc, China, Kali c, Lach, Merc, Plat, PULS, 
Sep, STRAM 
 
Почит към другите: Hyos, Nat m, Nux v, Plat, Puls, Sil, Sulph 
 
Сервилност, подчинение, покорство: Anac, Lyc, PULS, Sil, Sulph 
 
*Срамежливост, стеснителност: Acon, Ars, Aur, BAR C, CALC, 
Caust, China, Ign, KALI C, LYC, Merc, Nat m, Nit ac, Nux v, PHOS, 
PULS, SEP, SIL, Staph, Stram, SULPH, Tub 
  
*Плахост, свенливост (трудно установява контакт с очите): Bar c, 
Calc, China, Ign, Merc, PULS, Staph, Stram, Sulph 
 
Безгръбначност, безхарактерност: Bar c, Calc, Sil 
 
Липса на успех, очакване на провал: Arg n, Aur, Merc, Nux v, Sil 
 
Отстъпчив, мекушав характер, лесно се поддава на влияние: Ars, 
Ign, Lyc, Nux v, PULS, Sil, Staph, Sulph 
 

Прекомерно самочувствие 
Хвали се, самоизтъква се: Arn, Ars, Bell, Lach, Merc, Nat m, Nux v, 
Plat, Stram, Silph 
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Лицемерност: Bar c, Caust, Lyc, Merc, Nux v, Phos, Puls, Sep, Sil, 
Sulph 
 
Деспотичност, властност: ARS, Lyc 
 
Ексцентричност: Bell, Cann i, LACH, Tarant 
 
Екзалтираност при разискване на политически теми: Bell, Caust, 
Lach, Nux v 
 
Егоцентричност: Anac, Arn, Aur, Calc, Lach, Lyc, Med, Merc, Nux v, 
Phos, PLAT, Sil, Staph, Stram, Sulph 
 
Високомерие, надменност: Caust, Hyos, Lach, LYC, PLAT, Puls, Sil, 
Staph, Stram, SULPH 
 
Жажда за власт: Ars, Lach, Lyc, Nux v, Sulph 
 
Гордост: Arn, Ars, Caust, China, Hyos, LACH, Lyc, Nux v, PLAT, Staph, 
Stram, Sulph 
 
Нахалство, наглост, безочие: Arn, Calc, Lyc, Plat, Staph 
 
Егоизъм, себичност: Ars, Bell, Calc, China, Ign, Lach, Lyc, Med, Merc, 
Nat m, Nux v, Phos, Plat, Puls, Sep, Sil, Sulph, Tarant, Tub 
 

Повърхностно щастие 
 
*Жизнерадост, бодрост (без връзка с действителността): CANN I, 
HYOS, LACH 
 
Идеализъм: Caust, Ign, Lyc, Plat, Tub 
 
Шеговитост: Ars, Cann i, Hyos, IGN, Lach, Stram, Tarant 
 
Невъздържан смях: Anac, Bar c, Bell, CANN I, Hyos, Ign, Nat m, Nux 
v, Plat, Stram, Tarant 
 
Неволен смях: Aur, Bell, CANN I, Hyos, IGN, Lyc, Nat m, Nit ac, Phos, 
Puls, Sep, Tarant 
 
Смях над сериозни неща: Anac, Arg n, Cann i, Ign, Lyc, Nat m, Phos, 
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Plat, Sulph 
 
Смях по време на сън: Bell, Caust, Hyos, LYC, Ph ac, Sep, Sil, Stram, 
SULPH 
 
Пее: Bell, Hyos. Lach, Plat, Stram 
 
Пее високо: Hyos, Stram 
 
Усмихва се: Ars, Bell, HYOS, Nux v 
 
Пише или съчинява стихове, рими и песни: Cann i, China, Lach, 
Lyc, Nat m, Staph, Stram  
 

Дейности, които облекчават състоянието на пациента 
 
Танци: Carc, Caust, Ign, Nat m, SEP, Sil 
 
Музика: AUR (класическа), Carc, Merc, Nat m, Tarant (бърза, ритмична 
– поп и рок), Thuja (църковна), TUB 
 
Музика за облекчаване напрежението в краката: TARANT 
 
*Занимание, заетост (не може да гледа телевизия, без да 
извършва друга дейност): Ars, Aur, Calc, Carc, China, Ign, Lach, Lyc, 
Nux v, Puls, SEP, Sil, Stram 
 
*Потребност от компания: ARG N, ARS, Calc, HYOS, Ign, KALI C, 
LYC, Nux v, PHOS, Puls, Sep, STRAM 
 

Религия 
 
*Съмнения относно спасението на душата: ARS, AUR, LACH, PULS, 
Sulph 
 
Фанатизъм: Caust, Med, Puls, Sulph, Thuja 
 
Маниакалност: Lach, Plat, Puls, Stram, Sulph 
 
*Религиозност: Arg n, Ars, Aur, Bell, Calc, Cham, HYOS, Ign, LACH, 
Lyc, Med, Plat, Puls, SEP, STRAM, SULPH 
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Ревност 
 
Завист; желание за онова, което имат другите (не е ревност): 
ARS, Calc, Lach, Lyc, Nux v, Plat, Puls, Sep, Staph, Sulph 
 
Ревност: Anac, Ars, Calc, Coloc, HYOS, Ign, Kali c, LACH, Lyc, Med, 
Nat m, NUX V, Ph ac, Plat, Puls, Sep, Staph, Stram, Thuja 
 

Сексуалност 
 
Неприлично облекло; склонност към събличане, разголване, 
нудизъм: Bell, HYOS, Merc, Phos, Stram, Tarant 
 
*Сладострастност: Acon, Calc, Cann i, Caust, China, HYOS, LACH, 
PHOS, PLAT, Puls, Sep, Sil, STAPH, Stram, Tarant, Tub 
 
*Чувственост, влюбчивост: Bell, CALC, CAUST, CHINA, Coloc, 
Hyos, IGN, Lach, LYC, MED, Merc, NAT M, NUX V, PHOS, PLAT, PULS, 
Sep, SIL, Staph, STRAM 
 
*Цинична и развратна природа: Calc, China, Hyos, Lach, Lyc, Med, 
Nat m, Plat, Sil 

 
Мисли 
 
Обсебеност от мисли: Arn, Nat m, Nux v, Puls, SULPH 
 
*Угнетеност, отдаденост на мисли за минали неприятни събития, 
злопаметност: Cham, China, Lyc, NAT M, Plat, Sep, Sulph 
 
*Самоизследване (вглъбеност в себе си): ACON, Aur, China, IGN, 
PULS, Sep, SULPH 
 
Тесногръдие: Bar c, Puls 
 
Еднопосочност на мислите: Ign, Sil 
 
Философски наклонности: Anac, Lach, Nit ac, Sulph 
 
Съставя много планове: Anac, Arg n, CHINA, Nux v, Sep, Sulph 
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Упорити, повтарящи се мисли: STRAM 
 
*Склонност към теоретизиране: Aur, CANN I, China, Lach, Sep, 
SULPH 
*Мъчителни мисли: Ars, Caust, Lach, Lyc, NAT M, Nit ac, Sulph 
 

Загриженост 
 
Не може да търпи несправедливости: Calc., CAUST, Ign, Med, Merc, 
Nat m, Nux v, Phos, STAPH, Sulph 
 
Любознателност: Aur, Hyos, Lach, Puls, Sep, Sulph 
 
*Добросърдечие, състрадателност:Carc, Caust, Ign, Med, Nat m, Nit 
ac, Nux v, PHOS 
 
*Сантименталност: IGN, Nat m, NUX V, Phos, Puls, Sulph, Tub 
 
*Загриженост, тревожи се за близките: Phos, Sulph 
 
*Загриженост, тревожи се за другите: Arg n, Ars, Carc, CAUST, Nux 
v, Phos, Staph, Sulph 
 

Равнодушие 
В компания, в обществото: ARG N, Kali c, Lyc, Nat m, Plat 
 
*Към професионалните ангажименти: Arg n, Arn, Ph ac, Puls, Sep, 
Stram, Sulph 
 
Към близки и роднини: Acon, Ars, Bell, Carc, Merc, PHOS, Plat, SEP 
 
Към другия пол: Puls, SEP, Thuja 
 
Към външния си вид: SULPH 
 
Към състоянието на другите: Ars, Caust, Lach, Nat m, Nux v, Plat, 
SULPH 
 

Затвореност 
*Сдържаност, резервираност: Calc, Hyos, Ign, NAT M, PHOS, Plat, 
Puls, Staph 
Потайност: Aur, Bar c, Caust, Ign, Lyc, Nat m, Nit ac, Phos, Sep, Thuja 
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Отвореност: 
 
Екстровертност: Acon, Arg n, Bar c, Carc, Lach, Lyc, Med, Nux v, 
Phos, Sulph, Tarant 
 
Наивност: Bell, Stram 
 
Наивност, но придружена с висока интелигентност: China, Hyos, 
Stram, Sulph 
 

Реч 
 
Склонност към клюкарство: Ars, Calc, Caust, Hyos, Lach, Stram 
 
*Въздиша често: Aur, Cham, IGN, Nux v, Ph ac, Puls, Sep, Stram 
 
*Приказливост или влечение към дълги писма: Aur, Bell, Cann I, 
HYOS, LACH, Phos, STRAM 
 

Воля 
 
*Смелост, безстрашие: Ign, Puls, Tub 
 
Оптимизъм: Calc, Lyc, Nux v, Puls, Sil, Sulph, Tub 
 
*Твърдоглавие, инат: ANAC, ARG N, BAR C, BELL, CALC, CHAM, 
NUX V, TARANT, TUB 
 
*Твърдоглавие, инат (при деца): CALC, Carc, Cham, China, TUB 
 
*Непрестанна необходимост да работи: AUR, Bar c, Carc, Hyos, 
Ign, Lach, Lyc, NUX V, Sep, TARANT, TUB 
 

Безволие 
 
Отказ от амбиции: Arg n, Ars, Caust, Sep 
 
*Леност, особено във връзка с работата: CHINA, LACH, NAT M, NIT 
AC, NUX V, PHOS, PULS, SEP, SULPH, TUB 
 
Раздвоена воля: ANAC, Lach 
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Загуба на волята; липса на стремежи: Bar c, Calc, Lyc, Merc, Nat m, 
Phos, Sil, Sulph 
 
Слаба воля: Anac, Ars, Bar c, CALC, Caust, China, Ign, Kali c, Lach, 
Lyc, Merc, Nat m, Nux v, Puls, Sil, Staph, Sulph, Tarant 
 

Индекс №3 
Страхове и фобии 

Страховете съпътстват в по-голяма или по-малка степен живота 
на всекиго от нас. За да се вземат под внимание в хомеопатията, те 
трябва да бъдат силни и определени. Ето най-често срещаните 
причини, пораждащи страхове: 
 
Злополука с приятел: Ars, Caust 
 
Самолети: Acon, Arg n, Ars, CALC, Nat m 
 
*Да остане сам: ARG N, ARS, HYOS, KALI C, LYC, PHOS, Puls, Sep, 
Stram 
 
Да остане сам нощем: Arg n, Caust, Med, STRAM 
 
Да остане сам, за да не умре: Arg n, ARS, Kali c, Phos 
 
Да остане сам, за да не се нарани умишлено: Ars, Merc, Sulph 
 
Животни: BELL, Calc, Carc, Caust, CHINA, Hyos, Lyc, Med, Nat m, 
Stram, TUB 
 
Въображаеми животни: BELL 
 
Птици: Ign, NAT M 
 
Черно: Ars, STRAM, Tarant 
 
Ослепяване: Nux v, Sulph 
 
Блестящи предмети, огледала и други подобни: Cann I, Lach, 
Stram 
 
Разбойници, крадци (проверява под леглото): Anac, Arg n, ARS, 
Aur, Bell, Ign, Lach, Lyc, Merc, NAT M, Phos, Sil, Sulph 
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Оживени улици: Acon, Bar c, Carc, Caust 
 
Рак: ARS, Bar c, CALC, Carc, Ign, Med, Nat m, Nit ac, Phos, PLAT, Sep 
 
Пътуване с кола: Acon, Arg n, Aur, Lach, Sep 
 
Котки: Calc, China, Med, Tub 
 
Гробища: Stram 
 
Отиване на църква или театър: ARG N 
 
*Клаустрофобия: Acon, Arg n, Calc, Ign, LYC, Med, PULS, STRAM 
 
Зараза: Bar c, CALC, Lach, Sil, SULPH 
 
Минаване покрай определени ъгли: Arg n 
 
Да не би нещо да изпълзи от някой ъгъл: Med, Phos 
 
Преминаване по мостове: Arg n, Bar c, Puls 
 
Тълпи, публични места, агорафобия: Acon, Arg n, Arn, Bar c, Nux v, 
Puls 
 
Разкази за жестокости: Calc 
 
Тъмнина: Acon, Arg n, Ars, Bell, Calc, CANN I, Carc, Caust, China, 
Hyos, Lyc, Med, Nat m, Phos, Puls, Sil, STRAM, Silph, Tub 
 
*Смърт: ACON, Arg n, Arn, ARS, Bell, CALC, Cann I, Caust, Kali c, 
Lach, Lyc, Med, Merc, Nat m, NIT AC, Nux v, Ph ac, PHOS, PLAT, Puls 
 
*Смърт (когато е сам): Arg n, Arn, ARS, Kali c, Med, Phos 
 
Зъболекар: Calc, Puls, Tub 
 
Да не остане безпомощен: Ars 
 
Беди, катаклизми: Puls, Tub 
 
Лекари: Arg n, Arn, Ign, Nat m, Nux v, Phos, Sep, Stram, Thuja, Tub 
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Кучета: BELL, Calc, Carc, Caust, CHINA, Hyos, Lach, Med, Merc, Nat 
m, Plat, Puls, Sep, Sil, Stram, Sulph, TUB 
 
Врагове: Anac, Hyos 
 
Зло: Arg n, Ars, CALC, Caust, China, Lach, Nat m, Phos, Sep, Staph, 
Stram 
 
Провал: Arg n, Arn, Carc, Lyc, Nat m, Phos, Sil, Sulph 
 
Припадък: Acon, Arg n, Plat 
 
Падане: Acon, Arg n, Ars, Calc, Caust, China, KaIi c, Med, Nux v, Phos, 
Sil, Stram, Tub 
 
Призраци: Acon, Ars, Bell, Calc, Cann I, Carc, Caust, China, Hyos, Kali 
c, Lyc, Med, Phos, Plat, Puls, Sep, Stram, Sulph 
 
*Че нещо ще се случи: Ars, Calc, CAUST, Coloc, Nat m, NUX V, Ph 
ac, PHOS, PLAT, TUB 
 
Че нещо ужасно ще се случи: Ign, Sep 
 
Сърдечна болест: Acon, Arg n, Arn, Aur, Calc, Caust, Lach, Med, Nat 
m, Phos, Tarant 
 
Височини (получава световъртеж): Arg n, Aur, Calc, Carc, Nat m, 
Phos, Puls, Staph, Stram, Sulph 
 
Унижение: Puls, Sep 
 
Въображаеми неща: Acon, Ars, BELL, Lyc, Merc, Phos, Sep, STRAM 
 
Нараняване: Arn, Ars, Aur, Cann I, China, Hyos, Kali c, STRAM 
 
*Полудяване: INAC, CALC, CANN I, Med, Merc, Nat m, Nux v, Phos, 
PULS, Sep, Staph, Stram 
 
Насекоми: CALC, Lyc, Nat m, Phos, Puls, Sulph 
 
Загуба на работата: Calc, Ign, Puls, Sep, Staph, Sulph 
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Ножове (държи ги извън обсега на погледа си): Ars, China, Hyos, 
Merc, Nux v 
 
Закъсняване: Arg n, Med 
 
Светкавици: Bell, Lach, Phos, Sil 
 
Да бъде наблюдаван: ARS, Bar c, Calc, Cham, China, Merc, Nat m, 
Nux v, Sil, Stram, Sulph, Tarant, Thuja, Tub 
 
Мъже: Acon, Anac, Aur, Bar c, Bell, Ign, Lach, Lyc, Merc, Nat m,Phos, 
Plat, Puls, Sep, Sulph 
 
Музика: Acon, Bar c, Nut ac, Nux v, Phos, Sulph, Tarant, Thyja 
 
*Шумове (изобщо): Aur, Bell, Caust, Cham, Lyc, Med, Phos, Sil 
 
Шум от течаща вода: Hyos, STRAM, Sulph 
 
Шумове нощем: Bar c, Caust 
 
Шум пред вратата: Aur, Lyc 
 
Шум от улицата: Bar c, Caust 
 
Състоянието му да бъде видяно: CALC 
 
Изпитания, трудности: Arg n, Arn, Ars, Thyja 
 
*Хора: Acon, Anac, Aur, Bar c, Caust, HYOS, Kali c, LYC, Nat m, Plat, 
Puls 
 
Хора (при деца): BAR C, Lyc 
 
По време на менструация: Acon, Bell, IGN, Lach, Nat m, Nyx v, Ph 
ac, Phos, Plat, Staph, Sulph 
 
Игли, остри предмети: Ars, Merc, Nat m, Plat, SIL 
 
Отравянe (форма на подозрение): Anac, Ars, Bell, Hyos, Ign, Lach, 
Nat m, Ph ac, Phos 
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Обедняване; тревоги за пари: ARS, Calc, Kali c, Nux v, Puls, Sep, 
Staph, Sulph 
 
Появяване пред публика: Anac, Arg n, Lyc, SIL 
 
Загуба на самоконтрол: Ars n, Cann I, Merc, Nux v, Staph, Sulph. 
Thuja 
 
Сенки: Calc, Phos, Staph 
 
При заспиване: Calc, Lach, Merc, Nat m, Nux v 
 
Змии: Arg n, Bell, Carc, LACH, Nat m, Puls, Tub 
 
Че зад него има някой: Anac, Lach, MED, Merc, Staph 
 
Паяци: Calc, Carc, Nat m, Stram, Tarant 
 
*”Пърхане в стомаха”: ARS, Aur, Bar c, China, Kali c, Sulph, Tarant 
 
Непознати: Bar c, Carc, Caust, Lach, Lyc, Puls, Stram, Thuja, Tub 
 
Оживени улици: Acon, Carc, Caust 
 
Удушаване: PLAT 
 
Да не бъде ударен от хората, идващи насреща му: ARN, Bell, Ign, 
Kali c, Lach, Stram, Thuja 
 
Подлези, подземия: ACON, STRAM 
 
Задушаване: ACON, Ars, Lach, Merc, Nux v, Phos, Staph, Stram, Sulph 
 
Задушаване, нощем: Arn, Ars, China, Lyc, Med, Puls, Sil, Sulph 
 
Самоубийство: Arg n, Ars, Lach, Med, Merc, Nux v, Plat, Sep, Tub 
 
Гръмотевични бури: Bell, Calc, Carc, Caust, Coloc, Lach, Lyc, Merc, 
Nat m, Nit ac, PHOS, Sep, Sil, STAPH, Stram, Sulph, Tub 
 
*Докосване: Acon, Arn, Bell, Cham, China, Kali c, Nux v, Tarant 
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Тунели: Acon, Arg n, Bell, Nat m, STRAM 
 
Да предприеме нещо: Arg n, Ars, Lyc, Nux v, Sil 
 
Насилие: Вж. ”Нараняване”, „Да не бъде ударен”, „Разбойници” 
 
Вода: Bell, Cann I, Carc, HYOS, Lach, Med, Merc, Nux v, Phos, STRAM, 
Sulph, Tarant 
 
Вятър: Cham, Thuja 
 
Жени: Puls, Sep, Staph 
 
Работа: Arg n, Calc, Cham, China, Coloc, Hyos, Kali c, Lyc, Nat m, Nux 
v, Phos, Puls, Sil, Sulph 

 
Индекс №4 

Хранителни предпочитания 
 Хранителните предпочитания отразяват три неща: естествената 
вътрешна интелигентност, която търси най-доброто за телесните 
нужди и хранене; хранителни моди, приети вследствие на външно 
влияние; социалното съзнание на човека – например, някои хора са 
вегетарианци, защото не одобряват убиването на животни. 
 Значение в хомеопатията имат само естествените 
предпочитания, а не тези, които са резултат на външно влияние или 
социално съзнание. Така че ако обикновено се храните с онова, което 
смятате за полезно, опитайте се да го забравите и се насочете към 
рубриките, включващи неща, които наистина ви се нравят, 
независимо дали отговарят на разбиранията ви за здравословно 
хранене. Ако обичате шоколад или тлъсто, но не ги консумирате, тук 
можете спокойно да използвате рубриките „Шоколад” и „Тлъсто”. 
 Изберете само онези предпочитания, които са наистина силно 
изявени. 
 
*Алкохолни напитки: Arn, ARS, Aur, Calc, China, LACH, Lyc, Med, 
NUX V, Phos, Puls, Sep, Staph, SULPH, Tub 
 
Банани: Thuja, Tub 
 
Горчиви напитки: NAT M, Sep 
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Горчива храна: Nat m, Nux v, Sep 
 
Хляб: Ars, Aur, Bell, Cann I, Cham, Coloc, Ign, Lyc, Merc, Nat m, Puls, 
Sil, Staph 
 
Хляб и масло: Bell, Ign, MERC, Puls 
 
Ръжен хляб: Ars, Ign,  
 
Масло: Carc, Ign, Merc, Nit ac, Puls, Sulph, Tub 
 
Сирене: Arg n, Calc, Carc, Caust, Ign, Nit ac, Phos, Puls, Sep, Tub 
 
Пиле: Phos 
 
Шоколад: Arg n, Calc, Carc, China, Lyc, Nat m, PHOS, Puls, Sep, Sulph, 
Tarant 
 
Кафе: Arg n, Ars, Aur, Bell, Calc, Cham, China, Lach, NUX V, Puls, 
Sulph 
 
*Студена Храна: Ars, Cham, Ign, Lyc, Merc, Nux v, PHOS, PULS, Sil, 
Thuja 
 
Краставици: Phos, Sulph 
 
*Деликатеси, сладки и пикантни: Aur, CHINA, TUB 
 
Змиорки: Med 
 
Яйца: Calc, Carc, Caust, Puls, Sil, Tub 
 
Твърдо сварени яйца: Calc 
 
Рохки яйца: Calc, Puls 
 
Нишестени храни: Calc, Carc, Lach, Nat m, Sulph 
 
Тлъсто: Arg n, Ars, Calc, Carc, Med, Nat m, NIT AC, Nux v, Phos, Sil, 
Sulph, Tub 
 
Тлъста шунка: Carc, Tub 
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Риба: Caust, Med, Nat m, Nit ac, Phos 
 
Солена риба: Nat m 
 
Риба херинга: NIT AC, Puls 
 
Плодове: Ars, Carc, China, Ign, Lach, Med, Nat m, PH AC, Phos, Puls 
 
Кисели плодове: Ars, Calc, China, Ign, Lach, Thuja 
 
Зелени плодове: Calc, Med 
 
Гореща храна: Ars, LYC, Ph ac 
 
Лед: Arg n, Ars, Calc, Med, Phos, Sil 
 
Сладолед: Arg n, Calc, Carc, Med, Nat m, PHOS, Sil, Sulph, Tub 
 
Трудносмилаеми храни: Aur, Bell, Calc, Ign, LACH, Nat m, NIT AC, 
SIL, Sulph, Tarant 
 
Сочни храни: Ars, China, Med, Nux v, PH AC, Phos, Puls, Staph 
 
Лимонада: BELL, Calc, Lach, Nit ac, Puls 
 
Лимони: Ars, BELL, Merc, Nat m, Puls, Tarant 
 
*Месо: Calc, Nux v, Staph, Sulph 
 
Свинско месо: Nit ax, Nux v, Tub 
 
Сурово месо: Phos 
 
Пушено месо: Carc, CAUST, TUB 
 
Мляко: Anac, Ars, Aur, Calc, Carc, Lach, Merc, Nat m, Nux v, Ph ac, 
Phos, Sil, Staph, Sulph, Tub 
 
Студено мляко: Carc, Ph ac, Phos, Staph, Tub 
 
Маслини: Calc, LYC, Sulph 
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Суров лук: Carc, Med, Staph, Thuja 
 
Портокали и портокалов сок: MED 
 
Стриди: Calc, LACH, Lyc, Nat m, Phos, Sulph 
 
Чер пипер: Carc, Nat m, Nux v 
 
Туршия: Ars, Ign, Lach, Sep, Staph, Sulph 
 
Картофи: Calc, Med, Tub 
 
Сурова храна: Calc, Ign, Med, SIL, SULPH, Taramt 
 
Освежителни храни и напитки: Ars, Calc, Caust, China, Med, PH AC, 
Phos, Puls, Thuja, Tub 
 
Ориз: Phos, Staph 
 
Солени неща: ARG N, Calc, Carc, Caust, China, Med, NAT M, NIT AC, 
Ph ac, PHOS, Sil, Staph, Sulph, Tarant, Thuja, Tub 
 
Сокове: Arg n, Nux v 
 
Силно подправени ястия: Acon, Arg n, Ars, Aur, Carc, Caust, CHINA, 
Nat m, Nit ac, Nux v, PHOS, Puls, Sep, Staph, SULPH, Tarant, Tub 
 
Супа: Carc, Merc, Nat m, Staph, Sulph 
 
*Кисели храни: ACON, ARN, Ars, Calc, Cham, China, Ign, Kali c, 
Lach, Med, Nat m, Ph ac, Phos, Puls, Sep, Stram, SULPH 
 
Влечение към нетипични храни по време на бременност: Calc, 
Sep 
 
Захар: ARG N, Calc, Carc, Kali c, Lyc, Phos 
 
*Сладки неща въобще (не се отнася за шоколад): ARG N, ARS, 
Calc, CANN I, Carc, CHINA, Kali c, LYC, Med, Merc, Nit ac, Phos, Puls, 
Sep, STAPH, SULPH, Tub 
 
Чай: Thuja 
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Домати: Ign 
 
Зеленчуци: Ars, Cham, Sulph 
 
Оцет: Arn, Ars, Carc, Nat m, Puls, Sep, Sulph 
 
Желае нещо, но не знае какво: Cham, China, IGN, Lach, PULS, Sil 
 
Топли напитки: ARS, Bell, Carc, Kali c, Lyc, Sulph 
 
Топла храна: ARS, Lyc, Med, Ph ac, Sil 
 

Индекс № 5 
Отвращение и непоносимост към храни 

 Става дума за храните, които наистина не харесване, а не за 
онези, които не приемате поради някакви причини от здравно или 
друго естество. Може да обичате шоколад, но да знаете, че не ви се 
отразява добре. Това не е отвращение.  
 
Кисели храни: Arg n, Bell, China, Ign, Lyc, Nat m, Nux v, Ph ac, Sulph, 
Tub 
 
Алкохолни напитки (изобщо): Ars, Bell, Calc, Cham, China, Hyos, Ign, 
Lyc, Merc, Nux v, Ph ac, Phos, Sil, Stram, Sulph 
 
Бира: BELL, Calc, Cham, CHINA, Med, Merc, Nat m, NUX V, Ph ac, 
Phos, Puls, Sep, Sulph 
 
Уиски: Ign, Merc, Ph ac, Stram 
 
Вино: ACON, Carc, Ign, LACH, Merc, Nat m, Nux v, Ph ac, Puls, Sil, 
Sulph, Tub 
 
Бобови храни: Lyc, Med, Nat m 
 
Хляб: Calc, CHINA, Ign, KALI C, Lyc, NAT M, Nit ac, Nux v, Ph ac, 
Phos, PULS, Sep, SULPH, Tarant 
 
Хляб по време на бременност: Sep 
 
Закуска: Lyc 
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Масло: Ars, Carc, CHINA, Merc, Nat m, Phos, PULS 
 
Зеле: Kali c, Lyc 
 
Сирене: Arg n, China, Nat m, Nit ac, Sil, Staph, Tub 
 
Сирене с остър мирис: Merc, Nit ac, Sulph 
 
Кафе: Acon, Bell, CALC, Carc, Caust, Cham, China, Lyc, Merc, Nat m, 
NUX V, Ph ac, Phos, Puls 
 
Миризма на кафе: Lach, Nat m, Tub 
 
Студени напитки: Acon, Ars, Lyc, Med, Nux v, Phos  
 
Топли напитки: Caust, Cham, Med, PHOS, Puls 
 
Яйца: Bell, Calc, Carc, Nit ac, Phos, Puls, SULPH, Tub 
 
Нишестени храни: Ars, Nat m, Phos 
 
Тлъста и тежка храна: Ars, Bell, Calc, Carc, CHINA, Lyc, Merc, NAT 
M, Nit ac, Phos, PULS, Sep, Sulph, Tarant 
 
Риба: Nat m, Phos, Sulph 
 
Плодове: ARS, Bar c, Bell, Carc, Caust, CHINA, Ign, Nat m, Phos, PULS 
 
Чесън: Phos 
 
Мед: Nat m 
 
*Месо: Arn, Ars, Aur, CALC, Carc, CHINA, Ign, Kali c, Lyc, Merc, Nat 
m, Nit ac, NUX V, Phos, Plat, PULS, SEP, SIL, SULPH, Tarant, Tub 
 
Говеждо месо: Merc 
 
Прясно месо: Thuja 
 
Пъпеши, дини: Ars, China 
 
Мляко: Arn, Ars, Calc, Carc, IGN, Phos, Puls, Sep, Sil, STAPH, Sulph 
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Майчино мляко: Calc, Lach, Merc, Nat m, SIL, Stram 
 
Маслини: SULPH 
 
Стриди: Acon, Calc, Lyc, Med, Phos, Sep 
 
Грах: Med 
 
Картофи: Phos, Sep, Thuja 
 
Сладкиши: Ars, Calc, Phos 
 
Сол, солени храни: Carc, China, Lyc, Merc, Nat m, Nit ac, Phos, Puls, 
Sep, Sil 
 
Слузести храни: Calc, Ned, Nat m 
 
Твърди храни: Bell, Lyc, Merc, Staph, Sulph 
 
Супа: Arn, Ars, Bell, Carc, Cham, China, Kali c, Lyc, Nat m, Puls, Staph 
 
Кисела храна: Bell, China, Ign, Lyc, Nat m, Nux v, Ph ac, Sulph 
 
Ягоди: China, Sulph 
 
Захар: Ars, Caust, Merc, Phos 
 
Сладки неща (не включва шоколад): Arg n, Ars, Bar c, Carc, CAUST, 
Kali c, Lyc, Merc, Nit ac, Nux v, Phos, Puls, Sulph 
 
Чай: China, Nux v, Phos, Thuja 
 
Домати: Phos 
 
Ряпа: Puls, Sulph 
 
Зеленчуци: Bell, Caust, Nat m, Phos, Sulph, Tub 
 
Студена вода: BELL, Caust, China, Nat m, NUX V, Phos, Puls, STRAM, 
Sulph 
 
 



Хомеопатия – практически наръчник за лекуване на емоционални травми                              Питър Чапел 

 124 

Индекс № 6 
Външен вид 

 
Наднормено тегло: Acon, Ars, Aur, Bell, CALC, Hyos, Kali c, Lyc, 
Phoc, Puls, Sulph 
 
Наднормено тегло при деца: Bar c, Bell, CALC 
 
Прегърбен, с увиснали рамене: Ars n, Aur, Calc, Coloc, Lyc, Med, 
Nat m, Nux v, PHOS, Sil, SULPH, Tub 
 
Слаб: Arg n, Ars, Bar c, Calc, Caust, Ign, Lach, Lyc, Merc, Nat m, Nit ac, 
Nux v, Ph ac, Phos, Sep, Sil, SULPH, Tub 
 

Индекс № 7 
Пози при спане 

 
 Тази особеност може да се вземе предвид в случай, че човекът 
заема точно определена поза при сън или я предпочита, макар 
понякога да спи по друг начин. Например, хората тип Medorrhinum 
твърдят, че се чувстват най-добре, когато спят по корем. Би било 
полезно и ако пациентът спомене нещо от рода на: „Разстроен ли 
съм, спя …” 
 
По гръб: Acon, Arn, Ars, Aur, Calc, Cham, China, Coloc, Ign, Lyc, Med, 
Nat m, Ni ac, Nux v, Phos, Plat, PULS, Stram, Sulph 
 
По гръб, с ръце на корема: PULS 
 
По гръб, с ръце над главата: Ars, Carc, Med, Nux v, Plat, PULS, Sulph 
 
Често сменя позата: ARS, Aur, Ign, Kali c, Lach, Lyc, Phos, Plat 
 
На кълбо, със свити крака: Anac, Cham, China, MERC, Nat m, Plat, 
PULS, Stram 
 
С отвити крака, за да ги охлади: Calc, CHAM, LACH, MED, Phos, 
Plat, PULS, Sep, Sil, Sulph 
 
По корем: Ars, Bell, Calc, Carc, Caust, Coloc, Ign, Lach, Lyc, MED, Nat 
m, Phos, PULS, Sep, Stram, Sulph, Tub 
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С глава, заровена във възглавницата: Arn, Bell, Lach 
 
С извита назад глава: Bell, China, Hyos, Ign, Nux v, Sep 
 
С наведена напред глава: Acon, Phos, Puls, Staph 
 
На ниска възглавница: Arn, Nux v, Sil, Sulph 
 
На колене, с глава, заровена във възглавницата: Carc, Lyc, MED, 
Phos, Sep, Tub 
 
На колене и лакти: Calc, Carc, Lyc, Med, Phos, Sep, Stram, Tub 
 
На лява страна: Acon, Bar c, Calc, Carc, China, Merc, Nat m, Phos, Sep, 
Sulph 
 
С разперени ръце и крака:Bell, Cham, Nux v, Plat, Puls, Sulph 
 
С протегнати крайници: Bell, Cham, China, Plat, Puls,  
 
На дясна страна: Ars, Cham, China, Ign, Kali c, LACH, Lyc, Merc, 
PHOS, Sulph 
 

Индекс № 8 
Необичайни телесни симптоми 

 
 Съществуват общи симптоми, характерни за някои състояния 
или болести. Хомеопатията не се интересува толкова от тях, колкото 
от необичайните или ключови белези, които могат да бъдат много 
полезни при избора на лекарството. Ето някои: 
 
*Влошава се през есента: Calc, China, Coloc, LACH, LYC, Merc, 
Stram 
 
Чувства облекчение при смяна на позата: Arn, Ars, Caust, Cham, 
IGN, Lach, Lyc, Ph ac, Phos, Plat, PULS, Sep, Staph, Thuja 
 
Непрекъсната смяна на симптомите: Carc, Ign, Kali c, Puls, Tub 
 
Влошава се при ясно време: Acon, Caust, Nux v 
 
Подобрява се при облачно време: Caust 
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*Противоречиви и редуващи се състояния: Carc, IGN, Lyc, Nat m, 
Plat, PULS, Sep, Staph, Thuja, TUB 
 
Недоразвит, дребен, с ръст на джудже: BAR C, Calc, Carc, Med, Sil, 
SULPH, Tub 
 
*Влошава се в 11,00 часа: Nat m, Nux v, Phos, Sep, SULPH 
 
Подобрява се вечер: Arn, AUR, Carc, Lyc, MED, Nat m, Nux v, Puls, 
Sep 
 
Подобрява се вследствие на физически упражнения: Arg n, Calc, 
Carc, Caust, Ign, Kali c, Nat m, SEP, Sil, TUB 
 
*Прималяване, припадъци по време на менструация: Acon, Calc, 
Ign, LACH, NUX V, Puls, SEP 
 
Прималяване, припадъци по време на бременност: Bell, Kali c, 
Nux v, Puls, Sep 
 
Влошава се между 16,00 и 18,00 часа: Sep 
 
*Влошава се между 16,00 и 20,00 часа: Coloc, LYC, Med, Sulph 
 
*Горещи вълни с изпотяване: CHINA, Ign, LACH, SEP, SULPH, TUB 
 
*Горещи вълни отдолу нагоре: Calc, Kali c, Lyc, Phos, SEP, Sulph 
 
Подобрява се сутрин: LYC 
 
*Влошава се в препълнено с хора помещение: Arg n, Lyc, Phos, 
Puls, Sep, Sulph 
 
Подобрява се в резултат на тичане: Ars, Caust, Ign, Nat m, Nit ac, 
SEP, Sil, Tarant 
 
*Влошава се на море: Ars, Carc, Med, Nat m, Sep, Tub 
 
Подобрява се на море: Acon, Carc, Hyos, Lyc, MED, Nat m, Plat, Sep, 
Sil, Stram, Tub 
 
*Влошава се през пролетта: Aur, BELL, CALC, LACH, LYC, Nat m, 
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Puls, Sep, Sil, SULPH 
 
*Влошава се през лятото: BELL, LACH, Lyc, Nat m, Nux v, Ph ac, 
Phos, PULS 
 
Влошава се по здрач: Arg n, Ars, Calc, Caust, Cham, Nat m, Phos, 
Plat, PULS, Staph 
 
Подобрява се при влажно време: Acon, Ars, Bell, CAUST, Cham, 
MED, Nit ac, NUX V, Plat, Sep, Sil, Staph, Sulph 
 
*Влошава се през зимата: ACON, ARS, AUR, Bar c, Bell, Calc, Caust, 
Cham, Hyos, Ign, KALI C, LYC, Merc, NUX V, Phos, PULS, Sep, Sil, 
Sulph 
 

Индекс № 9 
Необичайни сънища 

 
*Натоварване, полагане на огромни физически усилия: ARS 
 
*Падане отвисоко: Sulph, THUJA 
 
Падане във вода: Ign, Merc, Ph ac, Puls, Sep, Sulph 
 
Повтарящи се сънища: Arg n, Ign, Nat m 
 
Змии: Arg n, Carc, Kali c, Lach, Sep, Sil, Tub 
 

 
Професии, занимания и наклонности, асоцииращи 

се с определени лекарства 
 
 Тук предлагам един по-лек, дори шеговит, поглед върху 
хомеопатията, но без да омаловажавам факта, че твърде често 
избраната от даден човек професия говори много за неговата 
дълбока вътрешна травма. 
Актьори: Thuja 
Ентусиасти, практикуващи аеробика: Tarantula, Sepia 
Преподаватели: Kali carb 
Художници: Phosphorus, China (много изтънчени и деликатни) 
Плодовити автори на книги: Lachesis 
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Бизнесмени: Nux vomica 
Началници: Kali carb(сприхави), Lycopodium (деспотични), Nux vomica 
(амбициозни и енергични) 
Черковни настоятели: Thuja 
Колекционери: Arsenicum 
Колекционери на вехтории: Sulphur 
Престъпници: Anacardium 
Танцьори: Sepia, Carcinosin, Tarantula (бързи, ритмични) 
Хора, които си водят дневник: Lachesis 
Ръководител на професионални организации: Kali carb, Lycopodium 
Евангелисти: Argentum nitrate 
Пътешественици-изследователи: Tuberculicum 
Помощници, истински „спасители”: Natrum muriaticum 
Изобретатели: Sulphur 
Съдии: Arsenicum, Lycopodium 
Хора, които непрекъснато се смеят: Canabis indica 
Мафиоти: Thuja 
Маратонци: Natrium Muriaticum 
Музейни работници: Arsenicum, Sulphur 
Музиканти: Lycopodium (гайда), Aurum (класическа музика, 
оркестранти), Thuja (орган), Lycopodium (диригенти), Platina (соло 
музиканти) 
Нудисти: Hyoscyamus 
Детски учителки: Pulsatilla, Stramonium 
Акушерки: Stramonium 
Философи: Sulphur 
Полицаи: Anacardium, Lycopodium 
Поп-звезди: Lachesis, Hyoscyamus, Medorrhinum (мегазвезди) 
Порнографи: Hyoscyamus 
Професори: Lycopodium 
Проститутки: Medorrhinum 
Екстрасенси и мистици: Phosphorus 
Сценаристи на семейни сериали: Phosphorus, Silica 
Певци: Lachesis 
Вечни студенти: Silica 
Плувци: Pulsatilla 
Туристически посредници: Tuberculinum 
Ветеринари: Natrum muriaticum 
Хора от типа „жертви”: Staphisagria 
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9 
Травмени модели 

Защо модели? 
 Някои изследователи са направили интересни проучвания, като 
са се позовавали на спомени на стари хора за детските истории на 
техните деди. Така теса проникнали стотици години назад и са 
открили, че и тогава, както и сега, в живота на човека са властвали 
вечните теми, свързани с емоционални травми. Тези теми присъстват 
още в древногръцките митове, в легендите и преданията на различни 
народи, в произведенията на най-големите писатели на човечеството 
като Шекспир и Достоевски. Травмените модели в днешното 
общество са може би същите като онези от преди хиляди години. 
Всъщност, те вероятно никога не са се променяли и винаги са били 
сравнително малко на брой. 
 Човекът и травменият му модел могат да се оприличат на 
музиканта и неговия инструмент, като душата е съвършената 
мелодия, която търси начин да се прояви чрез тях.  
 Нека за начало предположим, че инструментът е едно зле 
повредено пиано. Хомеопатичното лекарство най-напред поправя 
заглушителите и заседналите клавиши, а след това настройва 
пианото. Колкото по-здрав става човекът, толкова повече музиката, 
която свири на своя инструмент, съответства на мелодията на душата 
му и толкова по-вярно е самото й изпълнение. Подир известно време 
той решава да създаде собствена музика. По-късно, натрупал опит и 
увереност, музикантът се слива с инструмента, така че музиката, 
която звучи от него, се превръща в трансцедентална: чува се само 
мелодията, а инструментът сякаш изчезва – това е свободната изява 
на душата. Но човекът все още свири на пиано. Като цяло, хората не 
променят първоначалния си модел – те по принцип използват един и 
същ инструмент, понякога с известни вариации (в случая друг 
клавишен инструмент може би). Когато са здрави обаче, той не 
действа като ограничение за душата. 
 Следователно, според това сравнение, всеки от нас свири на 
някакъв музикален инструмент, създаден в началото на живота му, а 
хомеопатичното лекарство е средството, което помага на душата да 
се изяви чрез този инструмент по на-добрия възможен начин. 

 
Описания на травмените модели 

 Макар и на места доста условно, травмените модели са 
представени чрез три основни раздела: „Стресове” (или причини за 
травмата), „Нагласа” (понякога също „Ключови симптоми”) и 
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„Травмата като заболяване”. 
 Стресът в ролята си пораждащ фактор е свързан също с 
конкретната уязвимост на човека. И стресът, и уязвимостта могат да 
бъдат разглеждани като причина или следствие, понеже моделите 
съществуват от началото на човешкия род, но повечето хомеопати 
защитават идеята, че именно уязвимостта прави причините да 
изглеждат реални. (Ако сте уязвими за обидите, вероятно по-често ще 
ги забелязвате и те ще ви нараняват, докато в противен случай ще ги 
отминавате безстрастно, като просто установявате, че някой изрича 
обиди.) 
 При избора на лекарството, главни критерии трябва да бъдат 
стресовете и травмената нагласа. 
 Разделът „Травмата като заболяване” е призван да дава само 
най-обща представа за обичайната патология, която в някои случаи 
може да ви послужи като потвърждение на предписанието, но в 
никакъв случай не бива да бъде основният критерий за определяне 
на лекарството.  
 Не съм изложил травмените модели на всички лекарства, които 
се появяват в индексите. Присъстват само най-често срещаните, като 
целта ми е била книгата да стане възможно най-ясна и ползваема. 
Ако имате желание да проникнете в по-дълбоките дебри на 
хомеопатията, обърнете се към по-обстойни хомеопатични трудове. 
 Всеки травмен модел притежава свой същностен „образ”, но 
всяко лекарство е способно да лекува пациенти в бебешка възраст, в 
зряло и сравнително добро функционално състояние, както и 
изпаднали в старческа немощ. Така че травмените модели проявяват 
различни свои аспекти в отделните възрастови групи – например, 
болките в ушите са обичайни за децата, докато при възрастните се 
срещат рядко. Това трябва да се има предвид при използване на 
моделите и понякога ще ви е необходимо повече въображение, за да 
си представите картината на даден модел в определена възраст. 
 „Възрастният” модел на едно лекарство нерядко притежава 
различни „лица” – например философът Sulphur и практичният 
Sulphur. 
 За травмения модел обикновено са характерни две 
противоположни състояния и човек би могъл да проявява или 
„добрата”, или неприятната му страна. Lycopodium може да бъде 
диктатор, но да страда от изключително чувство за малоценност. Kali 
carb веднъж е силен, друг път немощен. При някои модели 
различните аспекти се проявяват едновременно или пък в зависимост 
от съответната ситуация - например,  Lycopodium би могъл да бъде 
деспотичен у дома и раболепен в службата (или обратното). 
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 Всеки модел има външна и вътрешна страна. Вътрешната често 
представлява по-меката, слаба и уязвима природа – анази, която 
понякога намира реален външен израз при младите хора. Външната 
страна в повечето случаи е компенсация на вътрешното състояние, 
тя е проявеното его или отбранителната нагласа, която се опитва да 
защити вътрешната слабост. Важно е да разберем, че всички ние 
притежаваме външна личност или фасада, която представяме пред 
света и зад която крием своята по-крехка и ранима, незряла и 
детинска, необичана и объркана вътрешна личност. Много от 
световните проблеми произтичат от конфликтите между външната 
маска и вътрешната реалност, пренесени на глобално ниво. Тази така 
бранена маска нерядко е необходима компенсация в детството, за да 
оцелеем в един враждебен или беден на обич свят, но ако я запазим 
и след съзряването си, след като е отминало времето, когато би 
могла да ни бъде от полза, и продължим да я прилагаме във 
взаимоотношенията си, тя се превръща в затвор и „защита” срещу 
любовта, отдалечавайки ни от онова, което желаем най-силно. 
Хомеопатичните лекарства могат да бъдат разглеждани като 
инструменти за смекчаване на тази външна защита, така че любовта 
да проникне в нас. 
 През целия си живот сме заобиколен от множество източници на 
любов, но сме се научили да се оттегляме на „сигурни” затворени 
места, където тя не може да достигне. Например, хората тип 
Arsenicum са много критични. Те критикуват другите открито или 
индиректно, като по този начин ги държат на разстояние. Кой би 
пожелал да се сближи с такава личност? По същия начин съдят 
собственото си поведение и подценявайки се, очернят своя вътрешен 
„аз”. Лекарството помага за отслабване на склонността им към 
критика. Това от своя страна позволява на околните да изпитат 
топлота спрямо тях. Намалява и самокритиката, при което 
вътрешната им природа усеща сърдечността на другите и добива 
увереност и сила. 
 Понякога травмените картини са доста сурови. Например, когато 
се запознавате с някого, той би могъл да ви порази със своята 
надменност или арогантност. Ако за първи път се сблъсквате с 
подобни качества, вероятно не ще можете да повярвате. Ако обаче 
самите вие сте надменни, естествено ще откриване тази черта у 
другите, защото ще виждате там своето отражение. Така че, ако ви се 
струва, че всички притежават дадена черта, най-вероятно тя е ваша 
собствена слабост. Самоосъзнаването е от изключително значение 
за непредубедеността на наблюдението, съществено условие в 
хомеопатията. 
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 Трябва да подчертая също, че описаните модели отразяват 
моето лично гледище. Това са словесни картини, които не е лесно да 
бъдат нарисувани, а аз като художник съм част от процеса, така че 
вие виждате какъв е моят избор на цветове, моите „слепи петна”, 
доловените от мен светлини и сенки. Да се постигне равновесие 
между „образа” на модела, собственото отношение и разнообразието 
на личностните изяви е трудно, така че ви моля да бъдете 
благосклонни към резултата и да се опитате да вникнете сами в 
подвижните и многостранни картини, които съм се помъчил да 
скицирам. 

 
ACONITE 

Ключова характеристика: Податливост на шок 
Източник: Самакитка 

 
Стресове 

 Ключавата характеристика на този модел е „податливост на шок”. 
Страхът и уплахата при шок са направо смразяващи. При Aconite се 
наблюдават най-силните страхове сред всички хомеопатични типове. 
Огромна паника и страх от смъртта. Поразяващ шок при вида на 
произшествие или при известие за смъртта на познат човек, но не 
ужас или дълго поддържан страх, което е по-характерно за 
Sramonium. 
 Сериозни проблеми, свързани със страх, породен от лоши вести. 
Също така гняв, съчетан с тревожност, уплаха или мълчалива скръб. 
Свръхвълнението или прекалената радост могат да разстроят този 
тип хора. Влияят им и унижението и прекаленото бързане. 
Мразовитото време или леденият сух вятър (които също са форма на 
внезапен шок) могат да ги разболеят. 
 

Нагласа 
 Жизнени, енергични, екстровертни, жилави личности, които 
въпреки това са изключително чувствителни към ситуации, водещи до 
психически шок – например, земетресения, засядане в асансьор, 
угасване на осветлението в тунел и всякакви злополуки. Срещат се и 
по-слаби хора тип Aconite. 
 Държат се така, сякаш всеки миг ще умрат. Страхът им от 
смъртта е невероятно силен (това може и да не е очевидно, затова 
трябва да опитате да вникнете в същностното им умствено 
състояние). Изключително тежка клаустрофобия, роди при шофиране 
по магистрали, а също в асансьори и др. Огромен страх от 
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земетресения. 
 Състрадателни и дружелюбни. 
 

Травмата като заболяване 
 Клаустрофобия. Шок или уплаха, които водят до фобии, 
многократно надвишаващи мащабите на случилото се. 
 Внезапни и бурно протичащи болести. Пристъпи на силна 
паника, особено в резултат на събитие, подобно на онова,  
причинило първоначалния шок. Сърцебиене. 
 
 

ANACARDIUM 
Ключови характеристики: Пълна изолация 
Източник: Кашу 

 
Стресове 

 Изолация и отделяне на бебето от майката веднага след 
раждането или скоро след това – резултатът е огромна загуба на 
самоувереност. Пренебрежение от страна на околните. За да докажат 
себе си, работят усилено при неблагоприятни условия, след което 
рухват. 
 Жестоко себепотискане, често представяна като „дисциплина”. 
 

Нагласа 
 Изключително чувство за малоценност и липса на 
сомоувереност, които водят до жестокост, бездушие и убийствена 
агресивност. Фантазии, свързани с насилие. Образът на самотния 
вълк с оголени зъби, който не е достатъчно самоуверен, за да 
нападне. 
 Усещане за безсилие. Трябва да доказват себе си, защото 
чувстват, че са „никой”. Изпитват отчаяна нужда от обич и приемане. 
 Характерно за Anacardium е, че самооценката е силно зависима 
от постиженията – например, взет изпит, повишение и т.н. Ако не 
успеят, развиват чувство за малоценност и изпадат във вътрешен 
конфликт, което води до изолация и раздвояване. 
 Децата Anacardium са онези, които ще видим да разкъсват мухи 
или непрестанно да рисуват зли животни. По време на събрания 
Сталин често драскал върху листа си скици на вълци … В началото 
Anacardium могат да изглеждат много боязливи. Винаги се чувстват 
аутсайдери, самотни, лишени от подкрепата на близък човек, 
независимо от усилията си да я получат. 
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 Така те си изграждат нещо като двойствена личност – или много 
мила, или много зла, без почти никакви нюанси между крайните 
състояния. 
 Ето каква последователност от събития може да доведе до 
израстването на един престъпник: Бащата безсърдечно и жестоко бие 
детето, а майката не се възпротивява или пък също попада под 
ударите. В отговор на насилието детето става сурово и безчувствено. 
В училище получава добри оценки и насочва енергията си към 
ученето, защото това му донася одобрение и „любов”. Но ако се 
старае прекалено много и се провали или пък стане обект на критика, 
бързо губи увереност. Започва да закача другите деца и да ги дразни. 
Заради подобни прояви възрастните го лишават от своето 
съчувствие, обич и грижи. Детето Anacardium все повече тормози и 
заплашва останалите деца, задълбочава се в този модел и накрая 
става агресивен и зъл лидер на някоя банда, готова да извърши 
престъпления. 
 В крайнотосъстояние пациентите от този тип са убийци или хора, 
които не биха се спрели пред убийство, ако не умееха да се 
контролират. Можем да ги видим като лидери на организации, 
поддържащи евтаназията или „планираната смърт”, като 
професионални войници, агресивни диктатори или полицейски 
служители, привлечени от възможността за убийство. С Anacardium 
бихме да се срещнем и в съдебната зала - той ще бъде прословутият 
със своята злонамереност съдия или прокурор. 
 

Ключови симптоми 
 Чувство за малоценност; пълна липса на самоувереност. 
 Двойственост, изолация, самота. 
 Наслаждават се на жестокостите и насилието. Ругаят и обиждат, 
но вътрешно се чувстват изключително непълноценни. Храненето им 
действа благотворно. Често пъти не проявяват агресивност, а само 
търсят одобрение. 
 Усещане за обръч и стягане около някои части на тялото 
(„психологически белезници” или „нашийник”). 
 Студен суров поглед. 
 

Травмата като заболяване 
 Способни на жестоки престъпления. Затворници. Хора, живеещи 
в изолация. Шизофрения. Свирепи диктатори. 
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ARGENTUM NITRATE 
Ключова характеристика: Импулсивен 
Източник: Сребърен нитрат 

 
Стресове 

 Ранно отделяне и изолация от родителите*. Напрежение, 
свързано с поставени срокове, и паника, когато нещо не бъде 
свършено навреме*. Вероятно е отделянето да се дължи на 
преждевременно раждане, придружено със суматоха и бързане. 
Тревожно очакване. 

 
Нагласа 

 Тези хора са изключително импулсивни и непрекъснато се 
чувстват притиснати от времето. По-скоро са нечувствителни, защото 
не си дават време за емоции. Първо действа, а после мислят. Често 
изричат неща, преди да са ги претеглили в ума си. Екстровертни, 
отворени, приветливи, прями. Обичат да говорят пред публика. 
Типичният образ на свещеника евангелист от площадите. Получават 
възпаление на гърлото от прекалено говорене или пеене. 
 Не притежават особено силен ум, а в някои случаи са направо 
наивни. Освен това са доста лековерни и повърхностни – биха 
създали извънбрачна връзка, без да се замислят, след което биха 
разказали за нея на брачния си партньор. 
 Като че от тях всичко изригва* - газове, оригвания, мисли и дори 
изпражнения, чрез типичната за тях нервна диария. Често страдат от 
синдрома на раздразнителните черва.  
 Податливи са на суеверия, свързани с пукнатини в паважа, 
улични ъгли и др. Плашат се от това „какво би могло да се случи”. В 
ума им често се явяват ярки картини на въображаеми ужасни 
събития. 
 Нерядко страдат от клаустрофобия*, страхуват се да преминават 
по мостове*, както и да пътуват с асансьор или в самолет. Боят се от 
височини, защото изпитват порив да скочат*. 
 Бързат и се притесняват, което ги кара още повече да ускоряват 
крачките си. Ужасно се страхуват да не закъснеят или да не 
пристигнат прекалено рано за насрочена среща*, както и да не 
изпуснат крайния срок за извършването на нещо. 
 Мъчи ги силно чувство за самота и изоставеност, дори 
изолация*. 
 Понякога се боят да предприемат каквото и да било, защото 
смятат, че ще се провалят*. 
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Ключови симптоми 
 Изключително нервни преди важни събития*, особено когато 
трябва да се изказват пред аудитория – нещо, което обичат да 
правят, като импулсивно оставят ума си да „заплува по течението”. 
 Много топлокръвни с редки изключения. Обичат сол и сладки 
неща, въпреки че захарта и сладкишите често разстройват 
храносмилането им. 

Клаустрофобия и агорафобия (страх от затворени и открити 
пространства). Боязън от височини, защото може да скочат. 

 

Травмата като заболяване 
 Родова травма. Всички характеристики, отбелязани по-горе със 
звездичка (*), биха могли да се дължат на събития по време на 
раждането (например, насилствено изваждане на бебето), 
последвани от паника, бързане и отделяне на новороденото от 
майката, докато тя самата се възстановява от болките и неприятните 
преживявания. 
 Храносмилателни проблеми с нервна диария, особено типична 
след консумация на захар. Газове, освобождавани главно чрез 
оригвания. Периодична слабост. Ужасно сърцебиене. Язви на очите. 
Болки като от забита треска. 
 
 

ARNICA 
Ключова характеристика: Натъртен 
Източник: Арника 

 
Това е главното лекарство за травма, която е предимно 

физическа и придружена с натъртване. Наличието на шок и 
емоционален елемент не е задължително. Когато става дума за 
„чисто” състояние на шок (тип Aconite), при което основната 
характеристика е ужас, лекарството често е Stramonium, но в случаи 
само на физическо нараняване (падане в шахта или по стълби, 
юмручен удар, изхвърчане през предното стъкло на автомобил или 
просто удар по главата) Arnica няма равна на себе си. Тя е истинско 
чудо в действие. Би трябвало да присъства във всяка домашна 
аптечка, защото е жизнено необходима. 

Наред с това Arnica има и по-дълбоко приложение – тя е 
превъзходна за болки от стари (дори двадесетгодишни) наранявания. 
Причината за подобна ефикасност се крие във факта, че в настоящия 
момент травмата е толкова жива, колкото и по времето, когато е била 
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нанесена. Arnica е подходяща и при чести наранявания вследствие на 
деформирани стави след прекаран детски паралич, например. Също 
така облекчава болки от неизбежни и повтарящи не наранявания. 
 

 
ARSENICUM 

Ключова характеристика: Изряден 
Източник: Арсеник 

 
Стресове 

 Дълбок гняв, породен от липсата на грижи и внимание в най-
ранна възраст. В детството си хората от този тип никога не са се 
усещали сигурни и са израснали в непрекъснати опити да 
компенсират това. Твърде вероятно е да са получавали прекалено 
много критики и недостатъчно обич и топлота. 

 
Нагласа 

 Arsenicum е лекарство за „маниаци” на тема ред и чистота. 
Техните домове са винаги в безупречен вид – всичко е на мястото си, 
в идеално състояние. Имат изискан вкус, обличат се елегантно и 
често носят златни часовници или бижута. 
 Нагласата им към света е в същността си егоистична – те търсят 
сигурност посредством притежания. Стремят се да трупат пари и 
предмети, но превръщат в свое притежание и хората около себе си – 
съпрузи, деца, роднини. Контролират другите чрез властта на парите 
си. Подхождат към всяка ситуация с мисълта за това какво ще 
получат от нея. Когато партньорът им се разболее, веднага се питат: 
„Какво ще стане с мен, ако той/тя умре?” Страхът от смъртта е 
основна характеристика на психическото им състояние. 
 Стремежът към ред и контрол над обкръжението произтича от 
дълбоко чувство на ярост и несигурност, свързано с преживявания в 
ранното детство. Нуждата от порядък и натрупване на богатство 
отразява несъзнателния им копнеж да създадат онази сигурност, 
която винаги им е липсвала. 
 Arsenicum се страхува да остане сам, винаги желае да има 
някого до себе си и ужасно се притеснява за своето здравословно 
състояние. 
  В началото картината на този модел се проявява чрез 
множество простуди, жажда за малки глътки течност и силно 
неспокойствие. Състоянието на Arsenicum се влошава предимно след 
полунощ. В типичния случай пациентът се събужда около 1,00 часа, 
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започва нервно да обикаля стаята с изключително изтерзан вид, 
твърди, че сигурно ще умре, и настоява близките му да повикат 
лекар, докато всъщност оплакването му е съвсем дребно. При 
напредване на патологията страхът се засилва (особено страхът от 
смъртта), индивидът все повече се тревожи за здравето си (поради 
страх от смъртта) и непрекъснато има нужда някой да бъде до него. 
 При тези хора нерядко се забелязват симптоми, характерни за 
астма и получени в резултат на злоупотреба с антибиотици – 
лекарите понякога се виждат принудени да ги предписват поради 
изключителното настояване на пациентите при честите простуди. 
Всъщност, тип Arsenicum са онези, които обикновено страдат от 
прекаляване с медикаменти – следствие на силното им чувство за 
несигурност и страх за здравето. Те търсят помощ и за най-дребното 
оплакване, което води до употреба на повече лекарства, отколкото 
организмът им може да понесе. 
 На по-късен етап от патологията се наблюдава изключителна 
критичност, заядливост, непрестанно вътрешно терзание, отчаяние 
относно оздравяването и опити за самоубийство. 
 

Психодинамика 
 Arsenicum е човек, изпълнен с гняв, който проявява прекомерна 
критичност към себе си и към другите. Често подхвърля злобни шеги, 
които според него са смешни, но карат обекта им да се чувства 
уязвен и засегнат. В резултат на това хората се отдръпват и го 
изоставят. От своя страна, той започва да се чувства самотен и 
несигурен в един враждебен за него свят, без да съзнава, че сам го е 
създал. Такъв индивид буквално отравя средата, в която живее. 
Гневът му може да доведе до порив за убийство, а ако бъде насочен 
навътре, предизвиква усещане за вина, мъка, отчаяние и в крайна 
сметка желание за самоубийство. Той се опитва да сложи край на 
живота си чрез обесване или несъзнателно чрез астмата, която е 
основната му патология на физическо ниво и подобно на обесването 
поражда задушаване. Когато остане сам, Arsenicum няма върху кого 
да излее гнева си чрез своите злобни шеги и го насочва навътре. Той 
се бои от самотата, защото дълбоко в себе си долавя желанието да 
се самоубие, а същевременно смъртта го ужасява. 
 

Ключови симптоми 
 Изрядност, критичност, неспокойствие, тревожност, чести 
събуждания. Страх от болести, от смъртта, от крадци и разбойници. 
Скъперничество, алчност, трупане на пари и предмети като 
компенсация на вътрешната несигурност. 
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 Парещи болки, които биват облекчавани от горещи напитки и 
горещи компреси. Характерни за простудните заболявания при този 
тип хора са парещите секрети, които причиняват зачервяване на 
ноздрите. 
 

Травмата като заболяване 
 Астма, която се влошава нощем. Често се получава вследствие 
на злоупотреба с антибиотици, приемани при простуди, които слизат 
в белите дробове. 
 
 

AURUM 
Ключова характеристика: Сериозен и отговорен 
Източник: Злато 

Стресове 
 Хората тип Aurum лесно се обиждат или се чувстват унижени, 
когато ги критикуват или мъмрят, както и при противоречия и спорове. 
 Провалените любовни връзки ги съсипват и те често си 
отмъщават на следващия партньор. 
 Изоставяне след раждането или в първите години от живота. 
 Идеалисти. Поставят си високи цели и умеят да ги постигат. 
 

Нагласа 
 Aurum е основното лекарство за дълбоко наранено сърце и често 
се оказва ефикасно при пациенти със склонност към самоубийство. 
Все пак, не всички хора, които имат нужда от това лекарство, желаят 
да се самоубият. Aurum са почитатели на класическата музика, която 
облекчава емоционалната им болка, като им помага да надживеят 
своите потискащи и отчаяно тъжни чувства. 
 Преди нещо в живота им да се обърка, тези личности обикновено 
постигат много. Те са сериозни, горди и надменни. Нерядко смущават 
другите с постиженията и поведението си. Подчертано се стремят да 
направят кариера, с което търсят признанието, полагащо се на 
златото – благородният метал, символ на тяхната същност. 
Обикновено имат силно чувство за дълг, съпроводено и с неговата 
противоположност – вината. Докато се изкачват нагоре по стълбицата 
на успеха, състоянието им е добро, но се влошава в мига, в който 
започнат да се провалят. А тъй като са много чувствителни към 
критиката, тя може да ги доведе до крах. Засяга ги също всяка пречка 
по пътя към постигане на целите им. 

Aurum могат да потърсят спасение в алкохола или наркотиците, 
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както и в религията или самоубийството.  
Те отговарят на образа на отличника и идеалиста в училище, 

който изведнъж започва да получава лоши оценки , както и на 
милионера бизнесмен, чиято империя внезапно рухва. 

Ето един пасаж от вестникарска статия, който добре илюстрира 
типа Aurum: 

„Нямахме представа, че мисли за самоубийство – каза малката 
на двадесет и четири годишния младеж, който се обесил, след като 
приятелката му загинала при пътна злополука. – Като се връщам 
мислено назад, виждам, че е трябвало да осъзнаем колко дълбоко е 
бил депресиран. Той бе доста отворен по характер, а след 
нещастието с момичето изведнъж започна за отбягва всички, да се 
затваря в стаята си и да слуша музика, напълно изолиран от света.” 

В състояние на стрес тези хора стават безразсъдни и биха могли 
умишлено да насочат колата си в насрещното движение или пък към 
някое дърво. Все пак, чувствата за дълг и вина, така характерни за 
тях, обикновено ги възпират да осъществят плановете за 
самоубийство. Вместо това търсят спасение в религията, в 
медитациите или в някакви други духовни занимания, на които се 
отдават с голямо усърдие. Ориентират се към отговорни професии и 
дейности, с които компенсират вътрешното си усещане за вина и 
безполезност. Те са сред най-редовните посетители на църквите, 
сред най-прилежните медитатори и жители на ашрами, в които 
остават дълго след като техният гуру е починал. Нерядко заемат 
високи и отговорни постове в обществото, понякога също свързани с 
религиозна дейност. 

Типичният пациент Aurum се чувства по-добре вечер. 
 

Ключови симптоми 
 Силно чувство за дълг и вина, високи постижения, непоносимост 
към критика. Класическата музика им действа благотворно, влечение 
към религиозни занимания или медитация. Поведение, което кара 
околните да се чувстват по-низши. 
 

Травмата като заболяване 
 Депресия и склонност към самоубийство, пълна липса на радост 
от живота. Потискат гнева, страха и чувствата си изобщо, което води 
до ангина пекторис и други сърдечно-съдови смущения. Чести 
проблеми с тестисите, особено десния.  
 Всички болки се засилват нощем. Изключително мъчителни 
главоболия с усещане като от свредел над дясното око.  
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BARYTA CARBONICUM 
Ключова характеристика: Забавено развитие 
Източник: Бариев карбонат 

 
Стресове 

Очакване. Незначителни събития. 

 
Нагласа 

Тези хора не успяват да пораснат и „засядат” в един вид 
детинско състояние. Може да останат недорасли на умствено, 
емоционално и физическо ниво. Понякога са високи, но емоционално 
незрели, друг път се забелязва забавено развитие на физически 
органи. Такива деца често страдат от подути сливици, при което 
дишат през устата. Боледуват от упорити простуди. Обикновено са 
много срамежливи и в присъствието на непознати винаги се крият зад 
полите на майките си. Трудно прохождат и проговарят и като цяло 
растат бавно. 

Типичните пациенти Baryta carbonicum имат дребен ръст, 
тесногръди разбирания и бавен ум. Мислите им често са детински, 
идеите наивни, изказванията все едни и същи, изпълнени с неуместни 
подробности. Картината на този модел се проявява и при доста хора 
в напреднала възраст. 

Baryta carbonicum могат да се справят е елементарно подреден 
живот, но и най-малкото усложнение ги хвърля в ужасен смут и 
нерешителност. Страхуват се от непознати хора, от нови ситуации, от 
присмеха на околните. Поради държането си наистина стават обект 
на присмех и се научават да го елиминират, като не проронват нито 
дума в компания. 

Ключовите думи за този модел биха могли да бъдат и наивност и 
глуповатост. Ако дадете съвет на Baryta carbonicum, бъдете сигурни, 
че ще го последват буквално. Лесно стават зависими и бързо се 
поддават на всякакво чуждо влияние. Страдат от крайно чувство за 
малоценност и липса на самоувереност. Гризат ноктите си. 

Въпреки всичко това, с упорити усилия могат успешно да стигнат 
до зряла възраст и да се реализират в някои тясно специализирани 
професии, където се изискват точно определени умения в повтарящи 
се ситуации. Все пак в същността си остават такива, каквито вече 
бяха описани. 

Травмата като заболяване 
 Забавено умствено развитие. Хронично подуващи се сливици и 
твърди жлези. Второ детство в напреднала старост. Недоразвити 
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органи – например тестисите. Ранно оплешивяване. Главоболие в 
юношеска възраст. 
 

BELLADONNA 
Ключова характеристика: Червен 
Източник: Лудо биле 
 
 Belladonna нерядко е подходящото лекарство при остри 
заболявания с висока температура и интензивни симптоми – огнено 
зачервяване на лицето, разширени зеници и изцъклени очи, 
пулсиращо главоболие, сухи и горещи устни, език и гърло, сънища, в 
които често се появяват видения на огньове и пожари. Болките са 
предимно от дясната страна – пулсиращи, пронизващи, режещи. 
Ключовият симптом е гореща глава и тяло със студени ръце и крака. 
 Лекарството е ефикасно и при хронични състояния с много силно 
изявени симптоми. 

Стресове 
 Предполагам, че в детството на такива хора високата 
температура често е била потискана с лекарства. (Високата 
температура е естествен процес, каквото е дишането, и 
медикаментите в повечето случаи са напълно погрешно решение. 
Така или иначе, треската при децата обикновено трае най-много 48 
часа и не крие никакви рискове. Все пак, ако термометърът показва 
40 градуса или повече, добре е да се приложат охлаждащи бани и 
компреси. При всички случаи обаче, трябва да се ръководим от 
индивидуалните особености на пациента – някои деца вдигат 
температура над 40 градуса, като чувстват само леко 
неразположение, други могат да получат гърч и при 39 градуса.) 
Яростното насилие също може да причини състоянието тип 
Belladonna. 

Нагласа 
 Насилие без сексуален елемент. Чести поведенчески проблеми. 
Гореща глава и студени крака във физически и емоционален смисъл. 
В емоционален план, за такива хора казваме, че имат „гореща кръв”, 
докато „студените крака” означават, че те лесно се смущават и затова 
непрекъснато се усмихват или се смеят на висок клас – всъщност, 
някои индивиди тип Belladonna изпадат в пристъпи на силен смях и 
при най-малкия повод. Краят на всяко тяхно изречение може да бъде 
съпроводен с усмивка. 
 В много случаи изглеждат жизнерадостни, но соматизират 
чувствата в главата си. Това би могло да причини внезапни 



Хомеопатия – практически наръчник за лекуване на емоционални травми                              Питър Чапел 

 143 

оплаквания и реакции – раздразнение, гняв (може би придружен с 
увеличена физическа сила), хапане, ритане, плюене и плач, 
зачервяване и свиреп израз на лицето. Удрят и ритат дори насън. 
Лицето става наситено червено от гняв, ярост, кашлица и други 
симптоми. При смущение също лесно се изчервяват. 
 Измъчва ги пулсиращо главоболие в дясната страна, което 
отслабват, ако се отпуснат в пълен покой. Възрастните тип Belladonna 
получават мигрена или лицева парализа отдясно, страдат от 
менструални болки и всякакви оплаквания, при които имат желание 
да лежат на тишина. Менструациите често са съпроводени с 
невероятни, дърпащи болки, които се засилват при всяко движение, 
при ходене и натиск. 
 Децата обикновено обичат лимони и могат да ги ядат без захар. 
Страхуват се от кучета. 

 
Травмата като заболяване 

 Поведенчески проблеми. Мигрена и главоболие отдясно. Много 
висока температура. Лицева парализа отдясно. Болезнена 
менструация. Агресивно държане. 
 
 

CALCAREA CARBONICUM 
Ключова характеристика: Дебел и бавен 
Източник: Калциев карбонат 

 
Стресове 

 Най-вече продължителните натоварвания – умствени или 
физически. Картините на страдания и несправедливости силно 
разстройват хората тип Calcarea carbonicum. Особено им влияят 
показваните по телевизията ужаси и трагични събития, вестите за 
самолетни катастрофи и потънали кораби. Могат да се разболеят от 
грубостта на околните, от притеснения, от скръб и от очакване. 
 Често ги завладяват и безбройни страхове: от полудяване и 
обедняване, от насекоми, най-вече паяци, от кучета и призраци, от 
тъмното, от височините, от рак или други болести, както и от смъртта, 
от злото, от злополуки, от мишки и плъхове. При децата се 
наблюдава главно страх от ужасни истории, от тъмното и от призраци 
– така се стига до прословутите кошмари на Calcarea. 

 
Нагласа 

 Лесно ще разпознаем пациентите от този тип. Те почти винаги са 
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пълни, едва ли не квадратни и със силно набраздени от бръчки лица. 
Наднорменото тегло е проблем за повечето от тях – рядко ще видим 
фина Calcarea. Често ги описват с нелюбезното „рус, дебел и 
отпуснат”. 
 Тези хора се влошават от всяко натоварване, потят се и остават 
без дъх дори при изкачване по стълби. Зиморничави са и по принцип 
лесно се потят (децата могат да бъдат топлокръвни, каквито са 
повечето деца под петгодишна възраст). 
 Малките Calcarea се развиват бавно и често стават известни като 
зубрачи. Бебетата нощем се потят по главата (подобно на Silica, 
чиято пот обаче има кисел дъх) и нямат нищо против с часове да 
стоят на едно място и да си играят с една играчка. Въпреки че са 
бавни, Calcarea могат да бъдат много интелигентни и нерядко са 
добри мислители. По-близо са до образа на костенурката, отколкото 
до този на заека. 
 Изглеждат щастливи и доволни хора, които се трудят упорито, но 
постигат своето. Солидни са и на тях може да се разчита – те обичат 
да доставят радост на околните. Често обаче се претоварват – 
работят до изтощение, а накрая рухват и се отказват. Интересуват се 
от религия и метафизика, вълнуват ги феномени като прераждането и 
животът в отвъдното. 
 В редки случаи ще срещнете мършава Calcarea със силно 
набраздено то кръстосани бръчки лице.   
 Индивидите от този тип са невероятно мудни във всяко свое 
начинание. Бавно заспиват (като деца нарочно стоят будни заради 
кошмарите, от които се боят), бавно започват и бавно завършват 
всяко нещо, бавно усвояват знания, бавно променят решенията си, 
бавно се приспособяват към усилената работа, която ги претоварва. 
 

Травмата като заболяване 
 Астма, екзема, ревматизъм. Чести простудни заболявания при 
децата. Наднормено тегло. 
 
 

CANNABIS INDICA 
Ключова характеристика: Хихикане 
Източник: Индийски коноп 

 
Стресове 

 Съществуват два основни типа Cannabis indica – към единия 
принадлежат хора, чийто дух не е напълно въплътен в тялото, а към 
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другия онези, които злоупотребяват с хашиш и марихуана. Първият 
тип се нуждае от лекарството, въпреки че никога не е приемал 
наркотика, вторият чрез хомеопатичния разтвор на растението и 
могъл да се откаже от поемането на реални дози. Стига 
пристрастеният да има желание да се освободи от навика си, 
Cannabis indica може много да му помогне. 
 

Нагласа 
 „Естествения” тип Cannabis indica са хора не напълно приземени, 
а по-скоро „хвърчащи в небесата”. Често притежават висока психична 
и ясновидска мобилност, която им позволява да долавят неща от 
други измерения – например прекрасна музика, извираща от висши 
селения. Мнозина получават видения на бъдещи събития. 
 Любими думи в речника на тези индивиди са „прекрасно” и 
неговата грозна сестра – „ужасно”. Използват и много други крайни 
епитети. Описват със суперлативи своите приятели и близки, като ги 
идеализират извън рамките на допустимата реалност. В същото 
време смятат себе си за точно обратното – ужасни и безполезни 
същества. Самочувствие им е изключително ниско и са твърде 
чувствителни към критика.  
 Имат склонността да се смеят и хихикат по най-незначителни 
поводи. Обикновено изглеждат невероятно щастливи, жизнерадостни, 
бодри и весели. Оплакват се най-вече от чувството, че не са на 
мястото си – техният истински дом е някъде „горе”, накъдето 
неудържимо ги тегли. Всъщност още при раждането си Cannabis 
indica не са успели напълно да се въплътят и хомеопатичното 
лекарство ще им помогне да го сторят. 
 Способни са да забелязват само на-хубавото или най-лошото в 
света, като не могат да понасят второто, затова предпочитат да 
идеализират. Понякога ще видим да се люшкат между ада и рая, 
между блаженството и депресията. Могат и да останат в някое от тези 
състояния за по-дълго време. Спохождат ги мисли за самоубийство и 
някои от тях вземат свръхдози наркотик, за да сложат край на живота 
си. По време на депресията класическата музика повдига духа им и 
отново ги извисява в небесата. 
 Често се отдават на духовни практики, които задълбочават 
патологията им, защото задачата на тези хора е да слязат на земята 
и да се научат да живеят в телата си. 
 Cannabis indica страдат от чувство за нереалност и изкривено 
усещане за времето, както и от заблуди по отношение размерите на 
нещата. Мислите им са замъглени и те често забравят. Умовете им са 
пълни с теории – изградили са си свое виждане за всичко. 
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Обикновено обичат танците и имат силен апетит. 
 Онези, които злоупотребяват с реални дози от растението, са 
свръхинтелектуални и задръстени от безбройни теории. Те прилагат 
сложна логика за обясняване на най-очевидните ситуации, като 
изглеждат неспособни да стигнат до каквото и да било по прекия път. 
 

Травмата като заболяване 
 Най-чести оплаквания са анемията и менструалните проблеми. 
 
 

CARCINOSIN 
Ключова характеристика: Подреден хаос 
Източник: Ракова тъкан 

 
Стресове 

Ракът в някой от членовете на семейството оставя своя болестен 
отпечатък върху следващите поколения. Това не означава, че 
носителите му непременно ще се разболеят от рак, макар да е 
възможно, особено ако отпечатъкът е ясен. 

Причини за състоянието са укорите, мъмренето, тревожното 
очакване, скръбта, ужасните неща, тъжните истории. 

 

Нагласа 
Тези хора са щедри, състрадателни и жизнерадостни. Обичат 

танците и гръмотевичните бури. Състоянието им е белязано от много 
и различни фактори от миналите поколения: рак, левкемия, болест на 
Ходжкин, туберкулоза, диабет, лупус или ревматоиден артрит. 
Детските болести или напълно липсват, или биват прекарвани тежко и 
многократно. Характерен е синкавият оттенък на бялото на очите. 

Често в ранното детство преживяват сериозна болест като, 
например, пневмония. Забелязват се вродени аномалии, забавено 
умствено развитие, продължително и безпричинно безсъние, 
включително при деца и бебета. 

Carcinosin са придирчиви до крайна степен – дрехите им са в 
съвършено цветово съчетание, чорапите им винаги са еднакво 
опънати. Перфекционизмът е тяхна характерна черта. 

Нерядко в миналото си такива пациенти са били потискани от 
строги родители или агресивни партньори. Страдат от извънреден 
самоконтрол и подчертано чувство за отговорност, свързано с 
усещане за вина. По характер са отстъпчиви, състрадателни и 
любвеобилни. Чувствителни са към критика и лесно се обиждат. 
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Изпитват силен страх от ракови заболявания. Кожата им е 
покрита с бенки, а лицето има характерен кафеен цвят. При бебетата 
се появяват огнени обриви около половата област, напомнящи тези 
при Medorrhinum. 

Артистични са, обичат музиката и танците и още от утробата 
проявяват чувствителност към тях, подобно на Sepia. И двата 
лекарствени типа могат да бъдат оприличени на „деца, танцуващи 
под гръмотевици и дъжд”. Обичат да пътуват като  Tuberculicum. 

Обикновено такива пациенти се доближават частично до 
картините на няколко хомеопатични лекарства, като на никое от тях 
не отговарят напълно. Повърхностното разбиране на случая може 
лесно да ви доведе до погрешен извод, ката че внимавайте! При 
Carcinosin ракът сякаш разстройва нормалния модел на здравословна 
изява на травмата и имитира няколко други едновременно. 

 

Ключови симптоми 
 Обикновено се подобряват на море, но не е изключено и да се 
влошават от морския климат. Чувстват се по-бодри вечер. Спят по 
корем, със свити под гърдите колене. Влияят се от луните фази. 
Разболяват се от очакване. Обичат танците, животните, 
пътешествията, бурите. При децата се наблюдава неспокойствие и 
разрушителност. Маслото е предпочитана храна. Множество бенки, 
кафеен цвят на лицето, синкав оттенък на склерите. Безсъние, дори 
при деца. 
 Потенциален фактор за изграждане на картината на Carcinosin са 
заболяванията от рак, диабет или туберкулоза при единия от 
родителите или при двама души от предишното поколение. 
 Продължителен страх в миналото. 
 

Травмата като заболяване 
 Всяко заболяване, за което са характерни горните симптоми. 
 
 

CAUSTICUM 
Ключова характеристика: Парализиран от притеснения 
Източник: Гасена вар, смесена с разтвор на калиев 
сулфат 

Стресове 
Смърт на дете, роднина или приятел. Продължителна скръб. 

Нервно очакване на събития. Свръхвъзбуда. Страх, уплаха от ужасни 
истории. Тревоги за другите – за приятелите и особено за децата. 
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Негодувание срещу социални несправедливости, експлоатация и т.н. 
 

Нагласа 
Наслоената скръб при този тип хора има опустошителен ефект. 

Те са изключително загрижени за добруването на другите и го 
изразяват чрез действия. Безпокойството за децата понякога е 
натрапчиво. Упражняват върху тях такъв контрол, че не ги допускат 
до нищо, което крие дори минимален риск. Проявяват прекомерна 
предпазливост. 

Зависими са от другите, но у дома могат да бъдат сприхави и 
деспотични. Притесненията им изграждат у тях силна 
състрадателност. Изпитват страх и дори ужас, че ще се случи нещо 
лошо. Страдат от чувството, че са забравили нещо, и често се 
връщат, за да проверят. 

Съчувстват на експлоатираните, което ги подтиква да стават 
профсъюзни деятели, революционери, анархисти, моралисти или 
социални активисти. 

Притесненията им са силно проявени. Те ги парализират не само 
вътрешно, но и външно под формата на локална или цялостна 
парализа. В по-напреднал стадий на патологията се забелязва 
чувство за безнадеждност и безполезност, а също и безпричинен 
плач, отчаяние, терзаещо усещане за вина и дори желание за 
самоубийство. 

Чувствителни са както към топлината, така и към студа – 
предпочитат умерените температури. 

Чувстват се сковани в ситуация на отчайваща неправда и ако е 
възможно, въстават срещу нея. 

Децата също са много състрадателни и чувствителни към 
несправедливостите, а в младежка възраст стават идеалисти и 
бунтари. 

 

Травмата като заболяване 
Местна парализа в зависимост от фокуса и дълбочината на 

проектираната тревожност. Загуба на гласа. Слабост на пикочния 
мехур с изпускане на урина при смях, кашлица или напрягане. 

Парализа на Бел, изтръпване на лицето, синдром на Мениер, 
множествена склероза, контракции на сухожилията. 

Невероятната им тревожност може да доведе до парализиращ 
деформиращ артрит. Не могат да стъпват на петите си от болка. 
Схващане на китките при писатели. Брадавици по върховете на 
пръстите и близо до ноктите. 
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CHAMOMILLA 
Ключова характеристика: Гняв на пристъпи 
Източник: Лайкучка 

 
Стресове 

Гневът е основният източник на разстройствата при хората тип 
Chamomilla. Самите те често са много гневни. Силен стрес за тях 
може да бъде никненето на зъби и зъбоболът, при който болката се 
усеща особено силно. Получават болезнени симптоми и след остро 
смъмряне и разочарование. 

 
Нагласа 

 Деца, които страдат от силни болки и отчайват родителите с 
поведението си – изключително капризни, раздразнителни, хленчещи 
и ревливи. Не може да им се угоди – настояват за нещо, след което 
веднага го захвърлят. Трябва да бъдат носени на ръце, защото в 
противен случай започват да плачат. Не знаят какво искат.  
 При висока температура бузите им са зачервени. Характерен 
белег е зачервяването на едната буза, докато другата остава бледа. 
 

Травмата като заболяване 
 Болки в ушите, кашлица или колики от гняв. Болки в зъбите, 
особено при поникването им. Зелени изпражнение. 
 Всяко оплакване вследствие на гняв с локално усещане на 
топлина. Много раздразнителни и нелюбезни пациенти. 

 
 

CHINA 
Ключова характеристика: Крехък 
Източник: Хининово дърво 

Стресове 
 Изтичане на енергия. Дълги периоди на тежка загуба на телесни 
течности (например, силно потене или обилна менструация). Загуба 
на много кръв. Продължителна диария. Раждане със силно 
обезводняване. Мъчителни, упорити заболявания. 
 Лесно уязвими за всичко, свръхчувствителни към докосване, 
движение, студен въздух, миризми и всякакви влияния на околната 
среда. 
 Деца, чиито родители са боледували от малария и са лекувани с 
хинин. 
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Нагласа 
 Самовглъбени, идеалистични, лесно възбудими, изключително 
докачливи или раздразнителни (особено подрастващите). Страх от 
кучета. 
 Отдават се на буйни фантазии, предимно вечер. Градят 
въздушни кули. Немощни и обгърнати в самозащитна апатия. Смятат, 
че имат лош късмет, и вечно се оплакват от хора или организационни 
трудности, които според тях пречат на работата им. Често страдат от 
усещането, че другите ги отхвърлят, че не ги обичат или ги 
преследват. Обвиняват останалите за собствените си нещастия. 
 Изтичане на емоционална и физическа енергия. Артистичност. 
Изключителна немощ след болести, породени от посочените причини. 
Периодичност на оплакванията. 
 

Травмата като заболяване 
 Анемия. Газове и подуване на корема. Обилни нощни 
изпотявания. Тежки продължителни менструации. Немощ. 

 
 

COLOCYNTHUS 
Ключова характеристика: Колики 
Източник: Горчива любеница 

Стресове 
Причинители на заболяванията могат да бъдат чуждите 

проблеми. Colocynthus страдат от гняв, придружен с негодувание или 
тиха скръб. Силно се влияят от лоши вести, разочарования, унижения 
и обиди. 

Нагласа 
Типични случаи на колики при деца, чиито родители често са 

гневни. Характерна е ситуацията, при която майката е претърпяла 
епизиотомия (тя вероятно ще се нуждае от Staphisagria). 

Бебе, което получава колики при всяко притеснение на 
родителите. 

Травмата като заболяване 
 Стомашни болки. Колики или невралгия със силни болки 
вследствие потиснат гняв или раздразнение. Внезапни бурни крампи 
с разкъсващи, режещи, разяждащи, присвиващи, свределни болки. 
Облекчават се при превиване надве, сгърчване или силен натиск. 
 Кашлица и всякакви остри симптоми, предизвикани от гняв. 
Колики в жлъчката (жлъчни камъни), уретера (бъбречни камъни) и 
матката (дисменорея). Невралгия и ишиас. 
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HYISCYAMUS 
Ключова характеристика: Шокиращо разголване 
Източник: Блян 

Стресове 
Ревност, Сексуално насилие. Нервно очакване. Любовни мъки и 

разочарования. Укори. 

Нагласа 
Основното в същността на този травмен модел е безсрамието и 

шокиращото поведение, в което обикновено присъства сексуален 
елемент. Често пъти сексуалността е напълно открита и се изражда в 
сквернословия и порнография. Понякога се наблюдава смущаваща 
откровеност относно интимни неща. 

Тези хора използват голотата като начин да шокират другите. 
Нерядко детето Hyoscyamus държи да оставя вратата на тоалетната 
отворена, за да бъде пред погледа на останалите членове на 
семейството. Възрастните могат да бъдат ексхибионисти, заклети 
нудисти или просто предпочитат предизвикателното еротично 
облекло. Обичат да скандализират, предизвикват и привличат 
чуждото внимание чрез сексуалност в речта, дрехите, творбите и 
действията си. 

Hyoscyamus подхвърлят непристойни шеги и закачки в най-
неуместни ситуации – сексът неизменно присъства в разговорите им. 

Ключов белег за тях е, че ръцете им често посягат към 
гениталната област, като децата направо бъркат в панталонките или 
под рокличките си. Те могат дори да мастурбират пред гостите на 
семейството, за да смутят и притеснят родителите си. 

Пациентите тип Hyoscyamus имат силен полов нагон, възбуждат 
се лесно и страдат от изключителна ревност. Както възрастните, така 
и децата са способни да убият съперника си. 

Заедно с това се наблюдава агресивно поведение, изразяващо 
се в удряне, бой, хапане, късане и събличане. Агресията не е толкова 
силна, както при някои други подобни модели, но съчетанието със 
сексуална невъздържаност, прави от Hyoscyamus открояващ се 
характер. Децата от този тип могат да бъдат изгонени от детската 
градина заради антисоциалното си поведение. 

Често пациентите се отличават и с други, не по-малко 
отблъскващи черти – злост и коварство. Шегите им понякога стават 
злонамерени и противни, макар че в началните стадии на патологията 
Hyoscyamus се проявяват само като глупави шегобийци с неуместно 
поведение и циничен език. 

При децата и при параноиците се наблюдава тихо мърморене, 
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шепот или упорито мълчание, но може да срещнете и 
противоположния тип – хора, които много говорят, като непрекъснато 
сменят темите и употребяват нецензурни изрази. 

Hyoscyamus са егоистични и държат да бъдат център на 
внимание. Подозрението им би могло да се изроди в дълбоки 
умствени увреждания като параноя и всякакви заблуди. Ще ги видите 
да подръпват дрехите си, да играят с пръстите, да помръдват устни 
или да движат несъзнателно лицата си. 

И така, когато основните черти в образа на пациента са 
шокиращо сексуално поведение, склонност към разголване, 
мастурбиране, ревност, мърморене, странни тикове, егоизъм, 
подозрителност, мръсни шеги и умишлено антисоциално поведение – 
вече знаете отговора! 

 

Травмата като заболяване 
 Поведенчески проблеми при децата. Желание да се разсъбличат 
на публични места. Маниакално-депресивни състояния. Параноя. 
Шизофрения. 
 
 

IGNACIA 
Ключова характеристика: Въздишки 
Източник: Игнация 

Стресове 
Всяка скорошна скръб. Ignacia е главното лекарство за такъв 

стрес и е необходимо толкова често, че би трябвало да присъства 
във всяка домашна аптечка. Някои хора, включително деца, могат 
едва ли не да умрат от скръб и именно този препарат би възстановил 
равновесието им.Друга основна причина за болестите при тях е 
разочарованието, особено в романтичните взаимоотношения. В 
такива случаи Ignacia предпочита да плаче насаме. Лекарството 
действа облекчаващо и при заболявания вследствие на гняв, 
противоречия, упреци, срам, унижение, смущение и уплаха. 
 Болестотворна травма може да бъде смъртта на дете или 
родител, както и скръбта на родителите, докато детето е още в 
утробата. 

Нагласа 
 Това най-често са романтични и идеалистични личности с висока 
култура, изтънчени обноски и силна чувствителност. Емоционалната 
им уязвимост ги прави лесни жертви на всякакви разочарования. В 
началото обикновено страдат в угнетено мълчание. 
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 Ignacia не се нуждая от чужда подкрепа. Притежават солидни 
професионални качества и бързо усвояват нови знания.  
 Когато плачат, трябва да бъдат сами. Тогава ридаят, а в гърлото 
им сякаш засяда буца. Много характерни при възрастните са честите 
въздишки, особено по време на задълбочен, важен разговор. 
 Тези хора често си изграждат фасада, свидетелстваща за 
твърдост и непоклатимост, като външно изглеждат студени, но 
вътрешно страдат. Маската им може да говори също за грубост, 
подозрителност и предизвикателност. Подрастващите се 
характеризират с това, че обиждат и критикуват околните. В много 
случаи пациентите от този тип не ядат плодове и се страхуват от 
птици. 

Травмата като заболяване 
 Всички болести, които са се появили в резултатна скръб при 
пациенти, чиито характери отговарят на описание. Ignacia може да 
излекува и фатални заболявания, настъпили след тежка загуба. 
 Подобно е на лекарствата Natrum mur и Causticum. 
 
 

KALI CARBONICUM 
Ключова характеристика: Слаб гръбнак 
Източник: Калиев карбонат 

 
Стресове 

Суров контрол над чувствата. Претоварване. 

 
Нагласа 

Тези хора много трудно изразяват чувствата си, защото 
упражняват непрестанен контрол върху тях. Имат силно усещане за 
дълг и се придържат към строг вътрешен морален кодекс. Като че 
животът им е изграден от закони за добро и зло, правилно и 
погрешно, редно и нередно. 

Стоици са. Не забелязват стреса, в който живеят, докато 
състоянието им не стане наистина тежко. Нещата извън техния 
контрол ги притесняват- особено се страхуват от болести. Личи 
скованост на всички нива. Имат силна склонност да контролират и се 
изявяват най-вече като полицаи, прокурори, счетоводители – изобщо 
навсякъде, където се изисква действие „по правилата”. 

Страдат мълчаливо и може да изглеждат студени и бездушни, но 
вътрешно са чувствителни. Все пак в брака са трудни партньори, тъй 
като не дават воля на емоциите си. 
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Типът Kali carbonicum  отговаря и на образа на остеопата – човек 
със слаб гръбнак, който има нужда от стол с твърда облегалка, за да 
седи изправен. Тези пациенти са почтени, конвенционални, с 
подчертана нравственост. Склонни са към догматизъм и си изграждат 
високи морални критерии. Винаги държат да постъпват според 
правилата. 

Задържат всичко вътре в себе си, докато не „поддадат” на 
физическо ниво, така че болестите обикновено идват внезапно и 
често са доста сериозни. Непрекъснато идват внезапно и често са 
доста сериозни. Непрекъснато се карат със съпруга или съпругата си, 
както и с останалите членове на семейството, но са прекалено 
зависими от тях, за да ги напуснат. Понякога се оплакват до такава 
степен, че ви се приисква да ги удушите. 

Други белези на този тип са торбичките под очите и на 
клепачите. Измъчва ги безсъние и астма, особено между 2,00 и 5,00 
часа след полунощ. Чувствителни са към течение, усещат слабост в 
сърцето, гърба, крайниците и ума, както и болки в гърба (най-често 
пронизващи), придружени с изпотяване и отпадналост. 

Някои от пациентите имат притъпена умствена дейност. Те са 
отпуснати и немощни, но силно притеснени за здравето си. Чувстват 
тревогите и страха в стомаха. Там „отекват” и внезапните шумове. 
Майката често проявява нетърпение спрямо децата си. 

В типичните случаи Kali carbonicum изглеждат безволеви, 
отпуснати, потни и задъхани вследствие астма. Оплакванията им 
могат да бъдат породени от потиснат гняв, който предизвиква 
астматични пристъпи. Силният контрол принуждава чувствата да се 
освободят чрез физически симптоми, но с болестта идва 
раздразнителността и Kali carbonicum започват да се карат с близките 
си, докато иначе спестяват своята критичност и я насочват само към 
себе си. 

Травмата като заболяване 
 Болки в гърба и ставите, артрит, катар, астма, язви и рак. 
 
 

LACHESIS 
Ключова характеристика: Неистово приказлив 
Източник: Змийска отрова 

 
Стресове 

Скръб или любовни разочарования. Каквито и да било 
ограничения. Ревност. Липса на сексуален отдушник. 
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Нагласа 
Тези хора притежават цял набор от типични белези. Преди 

всичко са изключително бъбриви и думите им се леят в неспирен 
поток  - ще ви бъде трудно да вмъкнете своя реплика в разговора с 
тях. Те като че само говорят, без да слушат останалите. Преливат от 
идеи и изпитват толкова силна нужда да ги изразят, че често биват 
описвани като досадници. Диалогът с тях е всъщност монолог. Ако ги 
заговорите, вероятно скоро отчаяно ще ви се прииска да се 
измъкнете, но опитате ли да смените темата, ще се окажете залети от 
нов словесен порой. Често те самите скачат от тема на тема с 
огромна скорост. Речта им може да бъде остроумнма, находчива, 
саркастична и язвителна. 

Положителен аспект на словесните им умения е способността 
бързо да научават чужди езици. Притежават и певчески талант. 

Всичко в тях е заредено с енергия до неистова степен. Ако се 
притесняват, ще се притесняват ужасно – страхът за здравето им 
може да ви накара да помислите дори за Arsenicum. За да се убедите, 
че пред вас стои Lachesis, накарайте ги да се изплезят – езикът им 
трепери като на змия. Има и други типове с този белег, но Lachesis е 
основният. Характерна тяхна черта е и страхът от змии. 

Тези хора обикновено развиват симптоми в лявата страна на 
тялото, а всички органи на змията, от чиято отрова е направено 
лекарството, се намират в лявата й половина. Оплакванията по 
принцип се придвижват отляво надясно, особено при възпалено 
гърло. 

Жените тип Lachesis се чувстват по-добре веднага щом започне 
менструацията им, което означава не само в същия ден, както е при 
много пациентки, но и в същия час. Често са зиморничави, ала могат 
да бъдат и топлокръвни. Всъщност, най-характерни за тях са 
горещите вълни, които ги заливат при различни ситуации – например 
по време на менопаузата или точно преди пубертета. 

Друга основна черта на Lachesis е ревността. Тя ги довежда до 
лудост. Дори при щастлив брак, често изпитват безпричинна ревност, 
която може да прерасне в огромна подозрителност и дори параноя. 
Децата почти винаги ревнуват от братята и сестрите си – в началото 
вероятно основателно, но без да могат да се освободят от това 
чувство и по-късно. Неприязънта към новородено братче или 
сестриче е възможно да се превърне в астма. Ревността 
представлява гняв, примесен със сексуалност. Когато това чувство се 
потисне в гръдния кош, лесно може да избие под формата на астма. 
Детето казва, че „мрази” братчето или сестричето си. Думата „мразя” 
е най-често срещаната в речника на пациентите тип Natrum mur, ала 
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при тях не е наситена с такава сила, както при Lachesis. Детето 
Lachesis не само твърди, че мрази „съперника” си, но проявява 
открита агресивност и отмъстителност. 

Възрастните пациенти получават сърдечни крампи, страдат от 
високо кръвно налягане, ангина пекторис и сърцебиене. Тези 
оплаквания не им позволяват да спят на лявата страна, защото това 
влошава състоянието им. 

Често са егоистични и високомерни. 
Съществува и по-затворен тип Lachesis. Подобни хора имат 

чувство за малоценност и са особено критични към другите. Като че 
винаги откриват най-слабите им черти и ги подлагат на безмилостна 
критика. Всъщност, лошите качества понякога са единствените, които 
те могат да забележат. Интровертният тип Lachesis страда от завист, 
усещане за вътрешна неадекватност и плахост. 

Lachesis не търпят никакви ограничения, никакъв натиск – поло-
яките и стегнатите вратовръзки са непоносими за тях. Трудно 
приемат дори докосване по тялото. По същата причина отхвърлят 
родителската власт, както и задълженията на брака – самата идея за 
ограничаване от всякакъв род ги ужасява. Потвърждаващ белег може 
да бъде типичният навик да дърпат високото си деколте надолу. 

 

Ключови симптоми 
 Страх от змии – не могат да ги гледат дори на екран. Страх от 
сърдечна болест. Обичат алкохола, но в по-напреднала възраст и 
малките количества алкохол силно влошават състоянието им. 

Често ги описват като топлокръвни, ала в моята практика съм се 
сблъсквал най-вече със зиморничави. Страдат от много неприятни 
горещи вълни. 

Влошават се след сън. Жените усещат облекчение веднага след 
началото на менструацията. Симптоми в лявата половина на тялото 
или преминаващи отляво надясно. Влошават се през пролетта, 
понякога и през есента. Чувстват се зле, когато лежат на лявата 
страна. 

Морави петнисти оцветявания по кожата. Червено лице, което 
сякаш всеки момент ще се пръсне. Змийски вид. Непоносимост към 
докосване. 

Травмата като заболяване 
 Мигренозни болки. Главоболието се усилва от топлина и преди 
менструация. Топли вълни към лицето, особено по време на 
менопаузата.  
 Възпаление на средното ухо, най-вече на лявото. Възпаления на 
сливиците. Трудно преглъщане. 
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 Стомашно-чревни проблеми. Бъбречни камъни. Нефрит. Кисти 
на яйчниците, предимно отляво. Напрежение преди менструация. 
 Астма. Събуждат се с усещане за задушаване, особено веднага 
след заспиване. Високо кръвно налягане. Злополуки, засягащи 
гръбначния стълб. Хемиплегия. Ангина пекторис. Инфаркт на 
миокарда със стягане в гръдния кош и болка, разпространяваща се 
към лявата страна. Спят винаги обърнати надясно. 
 
 

LYCOPODIUM 
Ключова характеристика: Въздух под налягане 
Източник: Бухалковиден плаун 

 
Lycopodium се получава от бледожълтите спори на растението 

плаун, в Англия познато също като „еленови рога”. Някога е било 
използвано за производство на лекарствени таблетки, тъй като 
субстанцията му е инертна. Чрез потенциране обаче от нея се 
получава мощно лекарство. Преди векове Lycopodium бил огромно 
растение, подобно на дърво. Еволюцията довела до превръщането 
му в дребен мъх. Спорите на този мъх не попиват водата, а плават на 
повърхността й. Те нямат нито миризма, нито вкус. Растението 
Lycopodium вирее в сухи гористи местности. 

Като всички останали хомеопатични лекарства, Lycopodium 
отразява характерните белези на своя източник. Хората от този тип 
обичат властта и често имат горда величава осанка, подобно на 
еленовите рога – символ на вътрешно усещане за слабост и 
малоценност, което не осъзнават. В някои случаи именно във 
външната им изява личи слабост и чувство за малоценност, докато 
другата страна остава скрита. В интелектуално отношение 
обикновено са суховати (подобно на спорите, които не попиват вода) 
и не изразяват чувства. В никакъв случай не могат да бъдат наречени 
емоционални личности. Lycopodium е подходящо лекарство за черния 
дроб, а жълтият цвят на кожата е характерен при чернодробни 
увреждания. 

 
Стресове 

 Напрежение, наранена гордост, уязвено его, унижение, 
разочарование, изневяра, потиснат гняв с мълчалива скръб, 
подчинено положение, творчески неуспехи и всичко, свързано с 
нараняване на егото. 
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Нагласа 
 Тези хора са добре познати като диктатори в работата или у 
дома, но за тях е характерна и другата крайност в поведението – 
изключителна плахост във всякакви ситуации. В типичния случай 
проявяват и двете противоположности в зависимост от 
обстоятелствата. 
 Властническата им нагласа ги прави лоши партньори – те то 
напрежение ги потиска. Обичат да преподават, но се стесняват и не 
вярват в способностите си. Липсва им сила на характера. 
 Децата често са тиранични и преди още да проговорят, 
командват родителите, които нерядко подхвърлят на шега за 
шестмесечното си бебе: „Той е шефът у дома.” Щом поотраснат, 
децата тип Lycopodium поемат ръководната роля и казват на другите 
какво са сгрешили. Поправят родителите си и като че ги управляват 
във всяко отношение. Възможно е да принадлежат и към 
интровертния тип – предпазливи и страхливи на детската площадка, 
деца, които предпочитат да се отдават на интелектуални занимания 
като четене или компютри. В зависимост от това към той тип спадат, 
могат да бъдат или потиснатите, или потисниците. 
 Възрастните Lycopodium не се чувства добре в късните 
следобедни часове, но вечер се обдряват. „Въздух под налягане” е 
добро описание на тяхната същност. То характеризира не само 
външното поведение и речта (която обикновено е суха и скучна), но и 
физическите им проблеми, най-често свързани с натрупване на 
газове в стомаха. Друг метафоричен образ, подходящ в случая, е 
гайдата, пълна с въздух и издаваща протяжни монотонни звуци. 
 Lycopodium са малодушни. Те се плашат лесно и най-вече то 
хора, което е проекция на собственото им чувство за непълноценност. 
 Съществен елемент в картината на този модел е стресът – той 
отразява начина, по който Lycopodium преживяват тревожното 
очакване преди важни събития, като и страха от другите. Те много 
често се оплакват от стрес, което е доста общо, затова хомеопатът се 
нуждае от допълнително изясняване. Попитайте пациента какво 
точно има предвид под „стрес”. 
 Поемането на отговорност в интимните отношения е основен 
проблем за хората от този тип, тъй като страстите при тях са 
краткотрайни. Те лесно завързват интимни контакти, но трудно се 
решават на брак. Всъщност, много мъже тип Lycopodium предпочитат 
да не се женят. В други случаи, след раждането на децата, когато 
вече не са център на внимание за съпругата си, могат да се насочат 
към секретарката, която възстановява привидно водещата им роля и 
ласкае тяхното его. Остават обаче малодушието и притесненията 
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преди изява, които в любовните връзки водят до полова слабост и 
недостатъчна ерекция. 

Lycopodium е фино лекарство и в началото пациентът може да 
не усети неговото действие. Почти винаги самочувствието му 
нараства, но за това той трябва да попита някой страничен 
наблюдател – Lycopodium не са склонни да забелязват такива 
промени в себе си. Лекарството е подходящо повече за мъжете, както 
и за свръхинтелектуални, академични жени, лишени от женственост. 

 

Ключови симптоми 
 Властни с подчинените, плахи пред началниците. 
 Симптоми предимно в дясната страна, което показва нарушения 
в мъжкия аспект на личността. Симптоми, които се придвижват 
отдясно наляво, особено при остри заболявания.  
 Най-тежките часове за този тип хора са между 16,00 и 20,00. 
Често ще чуете, че започват да се чувстват зле около 16,00 и трябва 
да ги попитате кога отново се подобряват, за да установите със 
сигурност дали е към 20,00 часа. По това време усещат прилив на 
сили и остават умствено активни до късно. 
 Чувстват се неразположени след събуждане. 
 Много от тях се засищат с малко количество храна, при други 
„апетитът идва с яденето” (което отново отразява двете страни на 
природата им – малодушие и раздуто его). Типичен Lycopodium е 
интелектуалният студент, който се връща у дома и нарежда на някого 
да изпере вместо него дрехите му, след това сяда уж да хапне един 
сандвич, но в крайна сметка опустошава хладилника. Този тип много 
обича сладкиши. 
 Характерен симптом, който обаче не се среща често, е изстиване 
на едното стъпало, докато другото е горещо. 
 

Травмата като заболяване 
 Газове в стомаха и червата, отделяни най-често през ануса. 
Раздразнителни черва, които в състояние на стрес предизвикват 
позиви за голяма нужда.  
 Напрежение. Оплаквания, свързани със стрес. Импотентност 
поради тревожно очакване. 
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MEDORRHINUM 
Ключова характеристика: Необуздан 
Източник: Гонорея 

Стресове 
Гонорея пир родителите или по-ранните поколения; заболявания 

от рода на неспецифичния уретрит. Прекомерна активност. 
Злоупотреба с наркотици, секс и удоволствия. 

Силна нервност преди важни събития или при уречен час.  
Ревност. 

Гонореята 
Това е най-често срещаното венерическо заболяване, което 

предизвиква секрети от уретрата, възпаление на пикочните органи, 
стесняване на пикочопроводите, възпаление на ставите (колене, 
глезени, китки, лакти), възпаление на сърдечните клапи, остър 
конюнктивит, при жените също подуване на бартолиновите жлези, 
възпаление на фалопиевите тръби, поредица то спонтанни аборти, 
стерилитет, отслабено здраве и т.н. Тези симтоми дават ясна 
представа за областите на физическа проявя.  

Вече е напълно призната връзката между потиснатите секрети и 
ревматоидния артрит и ендокардита, както и между потиснатите 
бебешки обриви и астмата. 

 

Нагласа 
Този тип хора обичат да опитват от всичко – наркотици, секс, 

приключения. Имат силен сексуален нагон, проявяват буйство и 
невъздържаност и се чувстват най-добре вечер и през нощта. Често 
ще ги видите неистово да гризат ноктите си. Влече ги морският бряг и 
когато отидат на море, състоянието им се подобрява. 

Най-удобно спят по корем. Могат да бъдат изключително 
припрени и силно ревниви. Обичат животните, дори когато са 
алергични към тях. 

По същество Medorrhinum са хора на крайностите – грубовати, 
невъздържани и не особено чувствителни. Прекаляват във всичко, 
говорят високо, обичат да бъдат център на внимание и умеят да го 
постигат. Те са екстровертни и много жизнерадостни. 

Страдат от тревожно очакване преди изпит и важни събития 
изобщо, често имат сенна хрема и почти винаги се чувстват виновни 
за нещо. Преувеличават всичко и като че целият им живот излиза 
някак извън границите на приемливото. 

Буйни, припрени и забързани, тези индивиди непрекъснато се 
намират в объркано, хаотично и неуравновесено състояние на ума. 
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Мислите им сякаш са скрити зад було или стъклена стена и те 
изпитват усещане за нереалност – като че са в някакъв сън. 
Обикновено преливат от идеи, но не знаят какво да правят с тях. 

Отлагането от днес за утре е характерна тяхна черта. Често 
страдат от слаба памет. 

Ако успеят да съсредоточат усилията си, стигат до крайности – 
прекаляват предимно с рисковете, секса, наркотиците, обичта към 
домашните животни, екстроветното или интровертно поведение. Това 
може да ги доведе до хаотични състояния. 

Сексът е първоначалната причина за инфекцията (гонорея) и 
често стои в центъра на травмения модел. Medorrhinum са обсебени 
от секса и се отдават на безразборни връзки. Сексуалността им се 
пробужда понякога на двегодишна възраст, на петнадесет те вече 
живеят с партньор, а на шестдесет са изтощени и преминали през 
няколко операции на гениталиите. 

Почти винаги се мятат между противоположности – мили или 
ужасни, самоуверени или плахи, жестоки или състрадателни. Ще ги 
видите как ритат котката, а след малко нежно я милват (въпреки че в 
някои случаи се забелязва истински страх от котки). 

Тези хора живеят и действат на пристъпи. Не са подходящи за 
работа, която изисква упоритост и последователност. 

Като бебета често изглеждат хилави, не наддават и имат 
характерен яркочервен обрив около половите органи. В по-тежките 
случаи подобен обрив се появява и на други места (по лицето, 
например). Нерядко страдат от астма. Спят опрени на лакти и колене, 
с вирнати задни части. Ако продължават да го правят и след 
двегодишна възраст, помислете сериозно за това лекарство.  

Децата са много чувствителни към критика. Когато някой ги 
укорява, плачат и се чувстват така, сякаш са извършили някакво 
ужасно престъпление. Трудни характери, независимо от възрастта. 

 

Ключови симптоми 
 Изключителна стеснителност. Крайна екстровертност. Страх от 
тъмнина. Страх, че зад тях има някой. Страх от полудяване. 
 Натрапчив порив да си мият ръцете. Ожесточено гризане на 
ноктите. 

Ясновидство (особено а неприятни събития), което отричат. 
Силна чувствителност на ходилата при ревматизъм. 

„Нощни птици” – оживяват се вечер. Обожават морето. Спят по 
корем. 

Много обичат портокали, портокалов сок, неузрели плодове, сол, 
сладкиши и тлъсто. Отвращение към грах. 
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Силно окосмени. Менструалното течение оставя петна. Припряна 
агресивна реч дори при дружелюбен разговор. 

Буйни и изпълнени с вътрешна необходимост да опитат от 
всичко. Многобройни сексуални партньорства. Ревност, водеща до 
кървави схватки. 

Ярки сънища, които изглеждат реални. Ранна мастурбация. 
Изоставащи в умственото си развитие деца, които мастурбират и 
страдат от червени обриви. Егоцентризъм. 

Горещи стъпала – нощем ги отвиват. 
 

Травмата като заболяване 
 Яркочевени обриви около половите органи на бебетата при 
венерически зарази у родителите. Бяло течение и други секрети с 
миризма на риба. Обилен постназален секрет, който залепва за 
гърлото и трябва да се отхрачи. Гъст секрет от носа. 
 Астма (изпитват облекчение, ако застанат на колене и лакти в 
леглото). Секрети от бебешка възраст. Сенна хрема. Брадавици 
навсякъде. Ранни сърдечни оплаквания. Синдром на Райтер. Гризане 
на нокти. 
 

MERCURY 
Ключова характеристика: Реактивен 
Източник: Живак 

Стресове 
Уязвими по отношение на спънки от рода на съдебни дела и 

делови проблеми. 
Страдат от изневяра, отхвърляне, разочароване и прекаляване 

със секса.  

Нагласа 
Изключително чувствителни към всичко. Ако ги посрещнете 

топло и ги накарате да се чувства сигурни, ще се отворят и ще 
разцъфнат пред вас, но забележат ли и най-дребния негативизъм, 
веднага отново ще се отдръпнат. Така че подобно на живачния 
термометър, те усещат емоционалната температура на всяка 
ситуация и реагират невероятно бързо. Това е техният отличителен 
белег. Когато се затворят, понякога започват да заекват и да 
треперят, но отпуснат ли се, тези симптоми изчезват. Следователно 
Mercury могат да бъдат крайно затворени и предпазливи, а нерядко и 
подозрителни (често гледат с ъгълчетата на очите си). 

В интимните връзки имат склонността да се вкопчват в партньора 
си. Това понякога е свързано със сексуална свръхактивност. Обичат 



Хомеопатия – практически наръчник за лекуване на емоционални травми                              Питър Чапел 

 163 

да флиртуват. Правят го и децата, които обикновено са твърде 
развити за възрастта си. 

Почти винаги чувстват вътрешна припряност, свързана с 
убеждението, че не могат да се справят и че ситуацията е по-силна от 
тях. 

Външно са консервативни хора, защото имат нужда от стабилен 
живот, който да противостои на вътрешното им състояние на 
разпадане. Проявяват непоследователност и ниско самочувствие. 
Раними са по отношение на критиката и често намразват този, който 
ги е обидил. Това води и до агресивни пориви. 

Обожават хляб и масло, имат повишено слюноотделяне (особено 
бебетата) и понякога заекват. 

 

Живакът 
 Този метал прилича на наелектризирано желе и затова хората от 
типа Mercury са чувствителни, импулсивни и треперещи. Живакът е 
единственият течен метал и е най-тежката течност. За да се задържи 
цялостен, има нужда от огромно повърхностно напрежение, което 
противостои на вътрешната тенденция към разпадане. Ето защо 
индивидите от този тип често страдат от заблудата, че са 
заобиколени от врагове или че водят война вътре в себе си и с 
околните. Понякога са параноици и имат усещане за раздвояване и 
отчуждение. 
 В миналото живакът е бил наричан минералът хамелеон поради 
способността си да отразява окръжаващата среда като огледало. 
Затова и хората Mercury са в известен смисъл измамни – те 
отразяват външната ситуация, а не вътрешното си състояние. 
 При леко сътресение, топчето живак се разпада на множество 
малки частички. Ако не е затворен в съд, металът като цяло е твърде 
нестабилен. Хората тип Mercury също са извънредно податливи на 
всякакви сътресения. Те са лабилни и импулсивни, не могат да си 
намерят място нито във физически, нито в психологически план и 
лесно рухват. 
 Живакът образува амалгама д други вещества, които го 
стабилизират. По същия начин човекът от този тип се слива със своя 
партньор в стремежа си към сигурност. 
 

Травмата като заболяване 
 Чести ушни проблеми при бебетата. Заболяване на средното 
ухо. Оплаквания от зъбите и венците. Улцеративен колит. 
Паркинсонова болест. 
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NATRUM MURIATICUM 
Ключова характеристика: Съвестен помощник 
Източник: Готварска сол 

 
Стресове 

Тези уязвими хора страдат най-вече от разочарования (особено 
любовни), от скръб и дълго помнени огорчения. 

Всякакви житейски трагедии ги засягат дълбоко. Зле им се 
отразява крритиката, унижението, отхвърлянето, изневярата или 
предателството, тревожното очакване, лошите новини, уплахата, 
подигравките и презрението. 

 

Нагласа 
Хората от типа Natrum mur присъстват във всички области на 

живота, отговорни и съвестни, помагачи по професия или по душа. Те 
са чудесни слушатели, но не умеят да споделят собствените си 
чувства. Може от години да имате приятел Natrum mur и все още да 
не го познавате. Сдържани са. Биха могли да бъдат наречени 
затворени и потайни. Изглеждат силни, защото не издават 
вътрешната си ранимост. 

Много често (макар и не винаги) функционират добре в 
обществото, в училище или на работното място, правят впечатление 
на интелектуални, общителни и способни професионалисти. Зад този 
образ, обаче, се крие изключително уязвима вътрешна природа. Те 
не смеят да изразяват чувствата си от страх да не бъдат наранени. В 
съвременния свят този тип се среща доста често. 

Закотвени в своя модел, хората Natrum mur не успяват да 
разберат от собствен опит високата стойност на споделянето. Ако не 
приемат хомеопатичното лекарство, приготвено от сол, могат да 
останат затворени за цял живот. 

Главните травми, които преживяват, са свързани с 
разочарования, особено любовни. Всъщност, поради лесната си 
ранимост, Natrum mur таят огорченията от обидите дълго време, 
понякога цял живот. В класическия случай ще ви кажат неща от рода 
на: „Човек прощава, но не може да забрави”, като че това е 
единствената възможност. Те наистина го вярват, тъй като такава е 
вътрешната им нагласа. Лекарството обаче би могло да я промени. 

„Мразя” е любима дима в речника на тези пациенти, въпреки че 
обикновено означава просто „не харесвам”. 

Natrum mur плачат рядко и го правят само когато са сами, защото 
смятат плача пред хора за унижение. Не обичат да бъдат утешавани. 
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Често очите им издават мъчителна тъга и дълго трупани сълзи. 
Блокираният плач води до симптоми като сенна хрема или 

синузит, които са алтернативната проява насълзите. 
Майките Natrum mur не одобряват плача у децата си – те или им 

се надсмиват, или се опитват да ги разсеят. Подобен подход създава 
у малките убеждението, че сълзите не са приемлива форма за 
изразяване на емоции. 

Хората от този тип са отговорни родители и въпреки че силно 
обичат своите деца, проявяват чувствата си само чрез материална 
помощ и загриженост, но никога чрез ласки и близост. 

Още от ранна възраст се отличават с подчертано чувство за дълг 
и отговорност. Често пъти Natrum mur е по-голямото дете, което 
помага на майката в отглеждането на малкото си братче или 
сестриче. Много рано е осъзнало, че помагането е начин да получи 
одобрение – жалък заместител на обичта, но най-доброто, което му 
се предлага. 

По време на пубертета младежът или девойката нерядко 
преживяват ранно любовно разочарование, което ги наранява 
дълбоко и ги кара да се отдръпнат и затворят в себе си. Поради страх 
да не бъдат повторно отхвърлени, те се усамотяват и се отдават на 
„сигурни” занимания като четене или слушане на музика. В групи или 
в клас също се изолират – обикновено ще ги видите да седят сами на 
последния чин. Понякога стават прекалено сериозни и не могат да се 
шегуват, нито да приемат шегите, защото се боят да не бъдат 
наранени или да не наранят другиго. Често изглеждат хладни и 
дистанцирани. В училище се справят отлично. Лесно се поддават на 
дисциплиниране, тъй като и най-слабото неодобрение е достатъчно, 
за да се поправят. Към критиката са свръхчувствителни. Накратко, на 
този етап те са изключително интровертни – винаги и във всичко 
избират ролята на наблюдатели. 

По-късно в живота могат да развият известна общителност, но 
никога не допускат някого прекалено близо до себе си. Бащите 
Natrum mur не изразяват чувствата си, в резултат на което децата им 
не получават открита подкрепа в емоционално отношение. 

Natrum mur е класическият тип съвестен професионален 
помощник – „лечителят”, учителят, социалният работник, писателят, 
медицинската сестра, секретарката и пр. В работата се стремят към 
съвършенство, за да избегнат критиката и съпътстващата я болка, 
така че обикновено са изключително квалифицирани, но не са 
подходящи за дейности, свързани с партньорство и преговори. 

Мъжете от този тип не могат да използват откритите писоари. 
Както те, така и жените мразят да плачат пред хора. Алкохолът 
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отслабва самоконтрола им и често след няколко чашки стават открити 
и весели, каквито иначе не бихте ги видели. 

Сред бегачите на дълги разстояния нерядко се срещат Natrum 
mur (дали не бягат от болката вследствие наранените си преди 
години чувства?). Накрая рухват, повалени от някоя болест като 
хроничната умора, например, и след като приемат лекарството, не 
признават, че се чувстват по-добре, докато отново не бъдат в 
състояние да участват в маратон. Всъщност Natrum mur са 
„неблагодарни” пациенти, тъй като не говорят за подобрение, ако не е 
100 %. Както виждате, дори оздравяването за тях е тайна! 

И двата пола често се влюбват тайно в семейни хора, защото 
невъзможността на връзката ги държи на сигурно разстояние от 
действителността и интимното общуване, което ги смущава. Понякога 
имат за партньор чужденец или някой, с когото по други причини не 
могат да се виждат често. 

 

Ключови симптоми 
 Предпочитат солените храни. Мразят тлъстото месо и изобщо не 
го ядат. Понякога обичат шоколад. 
 Най-честите им страдания са главоболието и мигрената, както и 
сенната хрема (заместител на сълзите). Пряката слънчева светлина 
или топлина засилва оплакванията им, особено главоболието. 
 Затворени, потайни и раними. Плачат рядко и насаме, като не 
понасят да бъдат утешавани. Любимата им дума е „мразя”. 
 Дълго помнят оскърбленията и страдат от тях Поемат 
отговорност за други хора и са добри слушатели. Тихи и сдържани, те 
предпочитат да наблюдават събитията отстрани, вместо да участват 
в тях. Имат нужда от хармония. В групи седят сами и рядко вземат 
думата. 
 Влюбват се в недостъпни хора и се привързват силно, макар да 
не го показват. Скърбят дълбоко, но мълчаливо и проявяват много 
симптоми вследствие на скръбта.  
 Не обичат шум, светлина и дим. 
 

Травмата като заболяване 
 Алергии и екзема, Разногледство. Болки в гърба, които биват 
облекчавани при лежане върху твърда повърхност. Клаустрофобия. 
Страх от разбойници и крадци. 
 Главният им симптом е главоболието, което представлява 
потиснат гняв, експлодиращ в мозъка. Не понасят слънцето, както и 
топлината и близостта в отношенията (поради уязвимата си природа). 
 Страдат от поствирусен синдром, множествена склероза и 
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лимфатична треска, особено при случаи на туберкулоза в 
предишните поколения. 
 Сенна хрема (неизплакани сълзи). Безсъние поради мисли за 
обидите от деня. Сухота на очите, устните, езика, влагалището, 
кожата. Херпеси и цепнатини по устните. 
 
 

NITRIC ACID 
Ключова Характеристика: Злопаметен 
Източник: Азотна Киселина 

 
Стресове 

Огромна чувствителност към емоционална и физическа болка, 
към сътресения и докосване, към дреболии, тъжни разкази, припряна 
работа, вълнения, недоспиване. 

Разногласия между родители и деца, между партньори, между 
началник и подчинен, между съседи. 

 

Нагласа 
Тези хора са злопаметни дори против собствената си воля . 

просто не могат да забравят и да простят. Не се трогват от 
извиненията и запазват агресивния гняв срещу действителната или 
въображаема несправедливост до края на живота си. Те са 
песимистично настроени и критични, но преди проблемите им да се 
задълбочат, могат да бъдат чувствителни, състрадателни, грижовни и 
изтънчени. По-късно обикновено стават егоцентрични, цинични, 
сприхави, недоверчиви и като цяло трудни за общуване. 

Ужасно се притесняват за здравето си и не вярват, че някога ще 
оздравеят. Страхуват се от смъртта и понякога отчаянието ги тласка 
към самоубийство. Не се влияят от утешения и непрекъснато се 
притесняват дали лекарството няма да бъде обезсилено от някоя 
дреболия. 

Копнеят за смъртта, въпреки че се боят от нея. 
 

Травмата като заболяване 
Акне (Nitric acid е лекарство №1 за това оплакване). Болки, 

подобни на тези от забита треска – породени от язви, абсцеси, 
възпаления. Образуване на язви с глождеща болка. Брадавици. 
Напукана кожа. 
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NUX VOMICA 
Ключова характеристика: Бизнесмен 
Източник: Стрихнинов орех 

 
Стресове 

Основният проблем за хората от този тип е гневът. Гневът и 
негодуванието, а опнякога и мълчаливата скръб са главните 
причинители на заболявания при тях. Особено изявена е 
чувствителността им към унижение. Травби вследствие на лоши 
новини, разочарование, мъка и обида. 

Всяка измама, несправедливост или некоректност в бизнеса 
силно ги засяга. Може да ги обземе и професионална завист. Влияят 
им измами от всякакъв род – ако на двадесетгодишна възраст 
пациентът разбере, че е бил осиновен, може да остане дълбоко 
травмиран за цял живот. 

Ревността също е сред основните причинители на болести при 
Nux vomica, особено ревността между децата в едно семейство. 

Това лекарство е сред най-необходимите за деловите среди, то е 
подходящо изобщо за хора, чиито проблеми са свързани с 
професионалната им работа. 

 

Нагласа 
 Стрихнинът в източника на лекарството причинява спазми и 
спазматичността е характерен белег в поведението на Nux vomica. В 
действията им има огромен заряд: Например понякога изпадат в 
изблици на ярост, която не са в състояние да контролират. 
 Nux vomica е класическият припрян, енергичен и напорист 
бизнесмен. Хората от този тип могат да бъдат в(дребни търговци, 
едри индустриалци, полицаи, офицери от армията и изобщо 
амбициозни и предприемчиви професионалисти. Мисъл и действие – 
Това е основната им нагласа в живота. Проявяват силна 
чувствителност към обкръжаващата ги среда и лесно се дразнят от 
дреболии – шум, светлина, докосване, миризма, лека болка. Всяко 
закъснение разпалва гнева им. В телефонен разговор и при директен 
контакт се държат прямо, взискателно и властно. Всяка спънка пред 
постигане на целите им ги нервира. Притежават огромна амбиция и 
по принцип са силно сексуални. В повечето случаи са зиморничави. 
 Този тип се среща по-често сред мъжете. Жените Nux vomica 
обикновено са сухи и с мъжествена осанка. 
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Ключови симптоми 
 Подчертано амбициозни, целеустремени, работоспособни. Боят 
се от брак и интимност. 
 Нетърпеливи и раздразнителни – не понасят да се редят на 
опашка, ругаят другите шофьори и пр. Критични и взискателни. 
Агресивни и сприхави. Силна сексуална енергия. 
 Зиморничави. Пристрастени към кафе, алкохол и стимуланти. 
Будят се в 4,00 през нощта. 
 Чувствителни към шум, миризми, светлина, докосване, стегнати 
дрехи (особено около кръста). 
 

Травмата като заболяване 
 Язви, стомашни неразположения, запек, крампи, раздразнение 
на червата, сенна хрема, цистит, главоболие, махмурлук, херния, 
повтарящи се пристъпи на кихане и др. 
 След изхождане при запек имат характерното усещане, че не са 
свършили. 
 Усещане за камък в стомаха. 
 
 

PHOSPHORIC ACID 
Ключова характеристика: Апатичен 
Източник: Фосфорна киселина 

 
Стресове 

Злоупотреба с лекарства и наркотици. Изтощително боледуване. 
Изключително потиснати хора, които мълчаливо страдат от гняв или 
сподавена скръб, свързана със смъртта на някой близък (особено 
дете) или с разочарование (най-вече любовно). 

Уплаха. Носталгия. Унижение. Превъзбуда. 
 

Нагласа 
Равнодушни, изчерпани, изтощени хора. Чувствата им сякаш са 

замрели. Все пак могат да работят дълги часове като примирени 
впрегатни коне. Състоянието им е по-тежко дори от това на Sepia. 
Обичат освежителни плодове и напитки. 

 

Травмата като заболяване 
 Косопад и посивяване на косата в млада възраст. Апатия. 
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PHOSPHORUS 
Ключова характеристика: Дружелюбен 
Източник: Фосфор 

Стресове 
Прекалено впечатлителни. Имат много приятели и са склонни 

към прекомерна загриженост за другите. Изтощават се поради щедро 
пръскане на енергия. 

Нагласа 
Phosphorus са пламенни хора, често с червена, гарваново-черна 

или рано побеляла коса. Открити са, държат се приятелски, въпреки 
че когато са изчерпани, могат да изглеждат равнодушни. Обикновено 
са жизнени, артистични и музикални. Притежават разнообразни 
творчески умения. Особено склонни са към рисуване, така че 
Phosphorus е първото лекарство, за което бихме си помислили при 
художниците. В много случаи имат полупрозрачна кожа, която сякаш 
излъчва светлина. Обикновено са високи, привлекателни и 
топлосърдечни, с блестящи очи, дълги кадифени мигли и изящни 
движения. Обичат живота и му се наслаждават. Заобиколени са от 
много приятели – ще ви кажат, че най-близките им са поне пет-шест – 
и лесно се доверяват за всичко. Когато сменят местоживеенето си, 
незабавно си създават нов приятелски кръг поради способността да 
общуват и да се разкриват. Тази черта може да послужи като 
потвърждение на необходимостта от предписване на Phosphorus, ако 
останалите симптоми съвпадат. 

Не е трудно да забележим децата Phosphorus. По-често фини, 
отколкото закръглени, те с лекота отдават и приемат ласки (за 
разлика от Pulsatilla, която само приема). Лесно целуват дори 
непознати и много обичат да бъдат милвани – като че това ги 
магнетизира. Обикновено рисуват добре, имат музикален слух и като 
цяло спадат към артистичния изтънчен тип деца. От тях сякаш лъха 
топлота, дружелюбие и дори светлина. 

Малките Phosphorus се страхуват от тъмнината и историите за 
призраци и вещици. Даже приказки от рода на „Червената шапчица” 
могат силно да ги разстроят. Родителите бързо осъзнават тази 
чувствителност у децата си и непременно ще ви разкажат за нея. 
Сред някоя страшна история или филм, детето тип Phosphorus 
настоява да спи на запалена лампа и при отворена врата, дори 
понякога в леглото на родителите. Характерно е, че страхът от 
тъмнината се запазва и след преминаване на детската възраст. 
Нерядко ще срещнете възрастни пациенти, които все още се боят от 
тъмното, но при тях е възможно този страх да се е превърнал в 
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странна привързаност към мрака и призрачните истории. 
Много често изпитват почти неутолима жажда за студени 

газирани напитки. Обичат сладолед, шоколад, хамбургери, риба, сол. 
По предпочитанията си към солено и шоколад напомнят Natrum mur, 
но като личности представляват пълна противоположност на този тип. 

Във възрастта между дванайсет и осемнайсет години ще 
открием два типа Phosphorus – единият е сдържан и срамежлив, 
другият все още сияен и открит като дете. Младежите от втория тип 
са пълни с ентусиазъм и жизненост, обикновено следват в колежи по 
изкуствата или медицина и са пристрастени към шоколада. Могат да 
стигнат до изтощение от танци, забави и недоспиване. Учението им 
се удава лесно, но често се претоварват със странични занимания и 
забавления. 

По-късно хората Phosphorus обикновено стават притеснителни и 
загрижени за околните, като към страха им от тъмното се прибавя нов 
страх – „да не се случи нещо”. Нерядко се появяват нарушения в 
дейността на щитовидната им жлеза – особено след раждане. 
Жлезата, така да се каже, „прегаря” и има нужда от хомеопатичното 
лекарство, за да се възстанови. Phosphorus си тревожат за здравето 
си, но дори уверени по телефона, че всичко е наред, ще накара и най-
лошите им страхове да се изпарят. 

Родителите Phosphorus се притесняват непрекъснато за своите 
деца, даже след като те пораснат и напуснат дома. 

Характерни симптоми при този тип са изтръпването на 
връхчетата на пръстите, честите кръвоизливи с яркочервен цвят и 
болките, парещи подобно на фосфорния пламък. Слабото им място е 
гръдният кош, затова често страдат от кашлица, остри белодробни 
заболявания, затруднено дишане, слизащи в белия дроб простуди, 
както и храчки с кървави нишки и всякакви смущения в дихателната 
система. 

Ключови черти 
 Открити и екстровертни или сдържани и стеснителни. Талант в 
изкуствата. Мили и състрадателни. 
 Високи, слаби, с изтънчен вид. Червена, бяла или 
гарвановочерна лъскава коса. 
 Ненаситни са на шоколад, солени храни, студени газирани 
напитки, сладолед, риба, пиле. Не обичат домати (с изключение на 
кетчуп). 

Страх от тъмнина. Не могат да заспят от уплаха след истории за 
призраци и вещици. Обичат компания и се нуждаят от нея. Лесно 
завързват приятелства. Искрят и сияят като фосфор. 

В по-късна възраст – тревоги за здравето. Притеснения за 
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близките. Отдават енергия и лесно се изтощават от прекомерна 
състрадателност, загриженост и тревога. Не умеят да си поставят 
граници и страдат от това. 

Фосфор 
 Това е веществото, от което се произвеждат главичките на 
кибритените клечки. Когато драснете клечка кибрит, тя се 
възпламенява, искри, изпуска силна топлина и светлина, после бързо 
угасва и се превръща в черна пепел. Хората от типа Phosphorus се 
изявяват по подобен начин. Мигом се отварят и засияват, излъчват 
топлина, дружелюбие и състрадание, след което се чувствата 
изтощени и изчерпани. Изкуството на бавното горене не им е познато. 
Затова скоро губят енергията и цвета си, избледняват и посивяват. 

 
 

PLATINA 
Ключова характеристика: Надменен 
Източник: Платина 

Стресове 
Наранено его. Хората тип Platina страдат от гняв, често свързан с 

уплаха или тревога, както и от пренебрежението или презрението на 
околните. Разочарование (особено сексуално). Неосъществени 
амбиции. 

Емоции. Докосване. 

Нагласа 
 Високомерни, себелюбиви, пренебрежителни, безочливи, горди, 
властни и надменни. Имат усещането, че всички останали са дребни 
на ръст или по някакъв начин малки. Подобно отношение може да се 
прокрадне в шеги от рода на: „Ех, тези тъй наречени мъже, никога 
няма да пораснат!” Уж случайно подхвърлените реплики нерядко 
издават фундаменталното състояние на пациента. 
 Проявяват невъздържаност в интимните контакти, като опитват 
всички видове секс. Лесно се възбуждат и често мастурбират. 
 Изявите им са крайни, изпълнени с драматизъм и привкус на 
загадъчност и прелъстителство. В любовните отношения са бурни, 
страстни и ревниви, но връзките им обикновено са краткотрайни. 
 Много пациенти Platina имат плътни чувствени устни. Настроени 
са идеалистично, ала страдат от злопаметност и нерядко се чувстват 
изоставени, низвергнати, раздвоени и изолирани. Лесно изпадат в 
депресия, но състоянието им се подобрява на чист въздух. 
 

Травмата като заболяване 
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 Общо или локално изтръпване – на главата и устните, на 
половата област, на крайниците. Парализа на Бел. Усещане за 
стягане като от превръзка. Изстиване на отделни части на тялото. 
Кисти на яйчниците. 
 

PULSATILLA 
Ключова характеристика: Търси внимание 
Източник: Полско котенце (съсънка) 

 
Стресове 

Основната травма за тях е неприемането и отхвърлянето. 
Понякога това е само усещане, че са нежелани и необичани. Всичко 
се върти около потребността от топлота. До подобно състояние се 
стига, когато детето е било насилствено отделено от майката веднага 
след раждането или единият родител е напуснал семейството скоро 
след това. Pulsatilla често изпитват чувството, че не са и никога не са 
били достатъчно обичани (което може и да е вярно). Изневярата 
също ги наранява тежко. 

Други травми за тях са уплахата, скръбта, лошите новини, 
унижението и разочарованието, притесненията и прекалените 
вълнения. 

Нагласа 
 Като символи на Pulsatilla могат да послужат два образа – 
гальовна котка и лаещото куче. Подобно на котките те обичат ласките 
и вниманието, което жадно попиват както в детските години, така 
понякога и през целия си живот. Децата почти винаги предпочитат да 
седят в скута на майките си, особено когато имат братче или 
сестриче. Те искат да бъдат номер едно за родителите си. 
 По-късно започват да манипулират своите близки с неизменния 
въпрос: „Обичаш ли ме?” Могат да бъдат еднопосочни като кучетата, 
досадни в търсенето на внимание, фанатични и сковани в мисленето. 
Тази често догматична нагласа произтича от несигурността, свързана 
с изоставянето – преживяването, което е белязало живота им от 
ранно детство. Отделяне при раждането, „изчезнал” родител, 
отсъстващ баща, ранна смърт в семейството – обикновено един от 
тези сценарии е причина за състоянието Pulsatilla. 
 Поради своето тесногръдие и отчаяна нужда от нечие 
присъствие, жените от този тип рано стават майки. Pulsatilla е 
архетипният образ на майката, която жадува много деца, за да 
запълни празнотата от собственото си чувство за изоставеност. Тя 
има мляко дори когато не е кърмачка – само при вида на дете 
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млякото нахлува в гърдите й. Pulsatilla даряват щедро рожбите си с 
ласки и внимание, но често такова внимание е обсебващо, той като 
служи за компенсация на собствената им травма. 
 Всичко това е израз на стремежа да задоволят своята дълбока, 
сякаш непреодолима потребност. Pulsatilla са хората, които 
непрестанно търсят съжаление и съчувствие. Много често проявяват 
отстъпчивост и се подчиняват на чуждата воля, но понеже са добри 
манипулатори, това за тях са само способи да постигнат своето. 
Детето се вкопчва в родителите, съпругата в съпруга, родителите – в 
децата си. 
 Тъй като по същество са останали деца, те се разплакват 
извънредно лесно и понякога дори умишлено. С възрастта могат да 
си наложат по-корава маска, но под нея прозира детинската стратегия 
за търсене на внимание. Те плачат, когато са ядосани – гневът и 
сълзите вървят редом при Pulsatilla. Обикновено са много 
дружелюбни, загрижени за другите и винаги държат да участват в 
събитията. 
 Ревността често ги спохожда, макар и в омекотен вид. Въобще, 
мекото излъчване е характерно за този тип. По принцип имат 
променлива природа – настроенията им са твърде непостоянни и 
всеки път трябва да преценяваме точно в какво състояние се 
намират. 
 Обикновено им е горещо, но не изпитват жажда. Понякога казват, 
че пият насила. Лесно се изчервяват и винаги имат нужда от свеж 
въздух. Често са закръглени, предимно русокоси и като правило 
ревниви. Страхуват се от полудяване. 
 Много обичат сладки неща, масло и сирене. Не понасят тлъстото 
и свинското месо. Сладоледът и особено тлъстото се отразяват зле 
на храносмилането им. 
 Както децата, така и възрастните предпочитат да спят по корем 
или по гръб, с вдигнати над главата ръце. 
 Хората от типа Pulsatilla бързо изпадат в зависимост и затова 
трудно преустановяват вече създадена връзка. Обичат реда, 
изпитват чувство на отвращение и от най-дребната нередност, което 
довежда до натрапчив стремеж към чистота. 
 Сутрините и вечерите са неприятно време за този тип. 
 Чистият въздух винаги им помага. В училище или в работата ще 
ги видите да седят до прозореца, а задимените заведения са места, 
където кракът им рядко стъпва. 
 

Ключови симптоми 
 Не изпитват жажда. Обикновено им е топло и се нуждаят от свеж 
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въздух.  
 Потребно им е внимание и го търсят настойчиво. Обичат да 
бъдат сред хора. Чувстват се изоставени. 
 Не понасят никакви тлъстини. Предпочитат сладко. Ревниви са. 
Лесно плачат и обичат да бъдат утешавани. Секретите им са 
жълтеникави. 
 Догматичност и манипулативност. 
 

Травмата като заболяване 
 Децата страдат от ушни секрети с жълтеникав цвят. Жълти 
секрети се отделят и от ъгълчетата на очите им. 
 Леки ушни болки. Малките хленчат и искат да бъдат носени. 
Болки в стомаха или главата по време на занятията в училище 
(подсъзнателно търсене на съчувствие и внимание по манипулативен 
път). Плачат, когато майките им ги оставят в детската градина.  
 Болести като заушки и шарка дават поражения върху гърдите 
или тестисите. Менствуацията е лека и кратка. Болезнени и парещи 
разширени вени, особено през бременността. Измръзвания с 
възпаления на кожата. Местещи се артрити. Подуване около 
коленете. 
 Безсъние вследствие натрапчиви мисли. Сърдечни болки. 
Тревожност и чувство за тежест в областта на сърцето, обикновено 
вечер. Множество бенки. Запушен нос. 
 
 

SEPIA 
Ключова характеристика: Нуждае се от танци 
Източник: Сепия 

Стресове 
Тези хора усещат повечето от проблемите си в половата област, 

която е най-уязвимото им място. Потиснатият гняв, романтичните 
разочарования, уплахата, лошите новини и обидите са все неща, 
които ги засягат силно, но най-зле им се отразяват абортите, 
нежеланите сексуални контакти (а те рядко изпитват истинско 
желание за секс) и изтощението от семейните и домакински 
задължения. Особено им тежат грижите за малките деца, които 
изискват всеотдайност (а жените тип Sepia са чужди на 
привързаността и ласките). 

 
Нагласа 

 Трудно можем да открием модела Sepia в детската и младежка 



Хомеопатия – практически наръчник за лекуване на емоционални травми                              Питър Чапел 

 176 

възраст – тогава индивидите са все още енергични и се радват на 
живота и емоционалните връзки. По-късно обаче, започват да страдат 
от апатия и безразличие – към собствения си съпруг, към децата, към 
близките. Често ще ги видим с „увехнали” чувства, отчуждени и 
враждебни към ласките. Компаниите ги дразнят. Предпочитат 
самотата и не проявяват интерес към секса. Главният им отдушник са 
танците и физическите упражнения – от тях се чувстват добре и 
сякаш се преобразяват. Така изразходват сексуалната си енергия. 
 В младежка възраст биха казали, че харесват секса само когато 
са в добри отношения с партньора си. Те не са от хората, които се 
впускат в сексуални приключения. Менструацията при девойките трае 
по цяла седмица. Типът Sepia ежедневно се нуждае от танци или 
физически упражнения. 
 Ако са руси или червенокоси, може да имат лунички, събрани 
нагъсто върху носа и бузите. (При типа Phosphorus, който също 
понякога стига до равнодушие, луничките са само върху носа. Така е 
и при Sulphur.) 
 Sepia са много проницателни. Те често търсят слабостите на 
другите и подхвърлят остри забележки по техен адрес. По-късно 
могат да се превърнат в тип „гуру”, при който емоционалното 
безстрастие е всъщност резултат от изхабяването на чувствата. 
 Това лекарство се слави като жива вода за разклатени 
семейства, в които единият от партньорите е изпаднал в състояние 
Sepia поради изтощение от непрестанните домакински задължения. 
То е особено полезно в случаите, когато майката се е предала и иска 
да напусне дори децата си, за да отпътува нанякъде сама – да, 
безразличието на Sepia наистина може да стигне до такава трайност. 
 Обикновено имат нужда от някакво занимание – дори когато 
гледат телевизия, предпочитат да плетат или шият. 
 Децата обожават гръмотевичните бури и често танцуват. 
 Sepia не понасят утешенията и плачат най-вече насаме. Често по 
устните им ще забележите цепнатини или херпеси. 
 Не е изключено да бъдат объркани с Natrum mur, но при Sepia 
обикновено съществува силно влечение към физически упражнения, 
докато за Natrum mur е особено характерно предпочитанието на 
солена храна. Общата нагласа на двата типа също е различна. 
 

Травмата като заболяване 
 Фригидност, липса на сексуално удоволствие, стерилитет и 
спонтанни аборти – все последици от понижената енергия в 
сексуалната област. 
 Сухота във влагалището.  Бяло течение, дори при момичета. 
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Продължителна обилна менструация. Разновидни менструални 
проблеми. Предменструален синдром. 
 Болки в гърба. Витилиго. Горещи вълни по време на 
менопаузата. 
 

SILICA 
Ключова характеристика: Отстъпчив, но непоклатим 
Източник: Кремък  

Стресове 
Силно напрежение, изпити, публични изяви, нови ситуации, 

провали, смъмряне, подигравки, наранена гордост, уплаха, 
прекомерна сексуална или умствена активност. 

Ваксинации (освен против едра шарка – вж. Thuja). 
 

Нагласа 
„Отстъпчиви, но непоклатими” – тази на пръв поглед 

противоречива характеристика най-точно представя същността на 
Silica. Тези хора обикновено са малодушни и пасивни. Не проявяват 
инициативност в работата, защото се ужасяват от провал. Могат да 
бъдат описани като безгръбначни, колебливи, стеснителни, плахи и 
предпазливи. По принцип мразят споровете и конфликтите и избягват 
пряката конфронтация. 

Същевременно те са много твърдоглави и макар привидно да 
отстъпват, никога не променят позициите си, а отклоняват спорния 
въпрос, който остава неразрешен. След като влезе в конфликт с 
родителите си, детето ще отиде в другата стая, без да обели дума, и 
там ще направи онова, което вече е решило. 

 Един от главните проблеми при хората тип Silica е 
неумението да отдават и приемат. На физическо ниво това се 
проявява като трудно изхвърляне на гной, трънчета, трески и 
всякакви попаднали в тялото чужди тела (лекарството помага в тази 
насока), както и трудно изхождане по голяма нужда. В умствено-
емоционалната сфера се наблюдават трудности по отношение на 
личната изява – Silicaне умеят открито да отстояват позициите си и 
като цяло са доста мудни. Преработката на храната в тялото им става 
бавно, както и осмислянето на идеите в ума им - те имат нужда от 
продължително и упорито учене, за да усвоят нещо. Трудната 
асимилация се забелязва на всички нива, а неин двигател все пак е 
голямата упоритост, последователност и твърдоглавост на Silica. 

Младежът от този тип е интелигентен, умен и способен ученик, 
който обикновено постига много. Учението може да се превърне в 
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смисъл на съществуването му и за да избегне рисковете на реалния 
живот, той често предпочита варианта „вечен студент”. Друг обичаен 
сценария е изкачването по академичната стълбица – студент, 
асистент, професор. Ала вследствие на всичките тези усилия, които 
трябва да полага, за да успее, Silica натрупва множество симптоми. 
Крайният резултат е умствена преумора и „изключване”. Често 
оплешивява на ранна възраст, особено на върха на главата. По 
ноктите и зъбите му се забелязват бели петънца. 

Сред този тип хора се срещат повече специалисти, отколкото 
бизнесмени, тъй като Silica са лишени от агресивност. По природа не 
са водачи, защото не притежават необходимата инициативност и 
смелост, но понякога заемат ръководни позиции, макар и с неохота. 
Предпочитат да бъдат ценени заради професионализма си и често 
правят кариера като проникновени изследователи и задълбочени 
автори на научни трудове. 

Не е изключено да ги видим като бивши знаменитости, отказали 
се от активния живот в името на нещо по-необременително 
(например телевизионният продуцент става пощальон). 

Детето тип Silica е твърде стеснително, за да осъществи 
директен контакт с непознат. То предпочита да използва майка си за 
посредник в обуването с други хора. 

 

Ключови симптоми 
 Страхуват се от игли, зъболекари и всичко, свързано с остриета. 
По тази причина не биха се подложили на акупунктура. 
 Тревожно очакване. 
 Бебетата често имат непоносимост към майчиното мляко. 
Главите им са едри, телата слаби (лоша асимилация), а 
изпражненията и потта кисели. Фонтанелите им се затварят късно. 
 Интелектуален тип. Ранно оплешивяване. Бели петънца по 
ноктите, които са чупливи и понякога растат навътре. Миризлива пот 
на краката и гъбички между пръстите. Слабо изразена брадичка. 
 Непоносимост към ярки цветове. Вяло ръкостискане. Силна 
чувствителност към лунните фази. 
 

Травмата като заболяване 
 Главоболие, което започва отзад и се разпространява към 
челото. Упорити, незарастващи рани. Дълготрайни абсцеси. 
Увеличени жлези. Белези (от акне и др.). Склонност към умствено 
натоварване, което ги изтощава. 
 Чести повтарящи се инфекции. Ушни инфекции при децата. 
Втвърдени жлези. 
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 Това лекарство действа бавно, в съответствие с енергията на 
пациентите от този тип, така че изчакайте около два месеца, преди да 
решите дали е дало резултат или не. 
 
 

STAPHISAGRIA 
Ключова характеристика: Потискане 
Източник: Стафизагрия 

 
Стресове 

Потискане на чувствата. Неизразен гняв. Изнасилване. Гневът ги 
раздира отвътре, но никога не го изливат. Типичният образ на човека 
изтривалка – колкото и лошо да се отнасят с него, той се усмихва и 
търпи. Често пъти това са жени, при които изявата на гнева се 
наказва с насилие от страна на съпруга. 

Жертвите на изнасилвания нерядко се намират в състоянието 
Staphisagria, чийто главни елементи са яростта и оскърблението, не 
толкова страхът. При изнасилвания, обикновено първото необходимо 
лекарство е Stramonium (насилие и ужас), а след това Staphisagria 
(оскърбление и гняв). Яростта блокира енергията в половата система 
или която и да е телесна област, жертва на насилието. 

Жените често имат нужда от Staphisagria след операции на 
половите органи (епизиотомия, хистеректомия), при които тялото се 
чувства „изнасилено”, макар процесът да е станал под действието на 
упойка. Много жени напълно изоставят секса след подобни операции, 
тъй като се усещат физически оскърбени и задържат огромен гняв в 
гениталната област. Сексуалният контакт събужда у тях натрупания 
гняв, но понеже те го потискат, стигат дотам, че се отказват от секса. 

Често пъти Staphisagria е необходимо лекарство за родилките, 
които се чувстват физически атакувани. Опитите за аборт обикновено 
наслояват в зародиша огромна ярост, която не може да бъде 
изразена по никакъв начин. В тези случаи, бъдещото дете ще носи 
белезите на типа Staphisagria. 

Това лекарство е полезно при много оплаквания, свързани с 
неизразен гняв, негодувание, мълчалива скръб, потиснати 
разочарования, любовни мъки и чувство на унижение. 

Staphisagria е подходящ лек за хора, възприели модел на 
поведение, при който те са непрекъснати жертви на оскърбления или 
насилие. 

На по-глобално ниво типът Staphisagria се среща често в страни 
и култури, страдали от продължително потисничество и колонизация, 
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както и в райони, намиращи се под влиянието на външни сили. Това 
лекарство е много необходимо и в онези места, където от векове 
мъжете имат почти неограничена власт над жените, а те живеят 
примирени и привидно щастливи в подчиненото си положение. 
Staphisagria е характелно състояние за семействата, в които 
съжителстват няколко поколения и младите са заставени да се 
покоряват безпрекословно на по-възрастните. 

Ключовата рубрика за този тип хора е „Потиснат гняв”. Тъй като 
съществуват и други лекарства за посочения симптом, обърнете 
внимание и на следващите характеристики. 

 

Нагласа 
 В класическия случай Staphisagria е мила и приятна жена с 
властен съпруг или свекърва (снаха), живееща в същия дом. (В по-
редки случаи моделът Staphisagria може да се прояви и при мъже.) 
 Това лекарство е подходящо за всяка жертва на физическа 
агресия. 
 Staphisagria понасят потисничеството търпеливо или защото 
нямат друг избор (агресивни родители, срещу които не могат да се 
опълчат), или поради нравствените си възгледи (християнски морал, 
според който трябва да обърнеш и другата буза). 
 Такива хора могат да ви кажат, че когато се ядосат, изпадат в 
ужасно състояние. Всъщност те просто мятат или чупят предмети и 
затръшват врати, но в техните очи това е ужасно. Представете си 
дете на строги родители, което след грубите укори излиза навън и 
хвърля яростно играчката си. Потиснат гняв и мятане на предмети – 
ето двете основни характеристики за този тип. 
 Ключовите симптоми са ечемици на клепачите и мастурбация 
при деца. Сексуалността и мастурбирането съответстват на степента 
на потискане на чувствата. 
 

Травмата като заболяване 
 Всяко оплакване, получено вследствие на описаните стресови 
ситуации. 
 

STRAMONIUM 
Ключова характеристика: Вкопчен в някого или нещо от 
ужас 
Източник: Татул 

Стресове 
Това е основното лекарство за състояние на ужас. Често 
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причинител на заболяванията е родова травма или изживяване на 
ужас от по-далечното или по-близко минало. Понякога лекарството е 
необходимо за поколенията на пострадали от война. 

Тук става дума за ужаса, който човек може да изпита, когато е 
притиснат в затворено пространство като родовия канал, инкубатора 
или заседнал асансьор. Stramonium е лекарство и за ужаса, породен 
от бомбено нападение. 

Друг причинител на състоянието Stramonium е продължителната 
раздяла с усещане за изолация или краткото, но драстично откъсване 
от майката след раждането – то може да доведе до ужас, уплаха и 
гняв. Същите чувства често предизвиква поведението на агресивен 
родител. Неуспешните опити за аборт или дори самото обсъждане на 
тази възможност, би могло да бъде преживяно от детето в утробата 
като смъртна заплаха и да сложи отпечатък върху целия му живот. 

Нерядко от това лекарство се нуждаят деца, отгледани от 
родители алкохолици, насилници или религиозни фанатици, според 
които физическото наказание е средство за възпитание. Stramonium 
може да помогне и при хора, за чиито учители пръчката е била 
предпочитаният инструмент за въвеждане на ред. 

Пациентите от този тип вероятно са били жертви на улични 
нападения и изнасилвачи или са ги заплашвали с пистолет. Угроза за 
живота, близки до смъртта преживявания, опит за удушаване, при 
който потърпевшият изпада в безсъзнание – последствията от всички 
тези ситуации често се преодоляват с помощта на лекарството 
Stramonium. 

Нагласа 
 Stramonium ужасно се страхуват от агресия. Нерядко 
въображението им рисува картини, изпълнени с насилие, или самите 
се са агресивни. Войниците, които изнасилват под смъртна заплаха, 
или бащите, които напускат семействата си поради порива за 
насилие, извикван у тях от страна на децата им, също могат да бъдат 
тип Stramonium. 
 Лекарството ще помогне и на хора, които живеят с груб и 
брутален партньор, но не могат да го напуснат поради ужасното си 
чувство за изоставеност и самотност.  
 Ключов симптом при пациентите от този тип е страхът да остават 
сами през нощта. Те толкова се боят от тъмнината, че дори като 
възрастни заспиват на запалена лампа. 
 Друга характерна черта е заекването на първата дума. 
 Често пишат стихове, композират или пеят. 
 Понякога сънуват ужасяващи кошмари, от които се будят с почти 
безумно изражение и трудно могат да бъдат успокоени. Това често се 
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случва с бебета и деца, при които вторият етап от раждането е бил 
забавен. 
 Страхуват се от насилие, от дълбока вода, от блестящи и 
отразяващи предмети (огледала и дори филмови ленти), от тъмнина, 
чудовища и кучета. Черните кучета ги ужасяват, особено нощем. В 
същото време носят тъмни дрехи и мракът ги очарова по своеобразен 
начин, въпреки че се боят от гробища и жадуват за светлина. 
 Изпитват и страх от затворени пространства и тунели, особено 
ако влакът спре и светлината угасне. Като деца обичат да ритат, 
удрят и хапят подобно на Belladonna, но за разлика от нея са доста 
ревниви. Все пак, основното при Stramonium си остават нощните 
страхове, усещането за самота, ужасът. 
 Тъй като се чувстват изолирани и самотни, често компенсират 
това състояние с вкопчване в някакъв модел на поведение или човек. 
Например, винаги седят на едно и също място в библиотеката или 
пък не излизат от къщи в продължение на месеци. Може да са 
прилепени към партньора си и да казват, че го обичат, но всъщност 
обичта им представлява привързване от страх и чувство на 
самотност. 
 Религията също би могла да служи като компенсация на 
дълбокото усещане за изолация, в края на краищата нали Бог е 
навсякъде – винаги можем да се вкопчим в Него. 
 (Сравнете с Aconite.) 
 

Травмата като заболяване 
 Гърчове. Заекване, Религиозен фанатизъм. 
 Всяко заболяване, причинено от гореописаните травми и 
нагласи. 
 

SULPHUR 
Ключова характеристика: Изобретателност и сърбежи 
Източник: Сяра 

Стресове 
Главният стрес за тях е наранената гордост или ударите върху 

егото. Поради егоцентричната им природа, почти нищо друго не може 
да ги засегне, като се изключат смущението и объркването, които 
също имат връзка с гордостта. В някои случаи ще видим хора от този 
тип да страдат от лоши вести и ужасни истории – това произтича от 
условната любов на техните родители. 

Потиснатият гняв пропълзява върху кожата им във вид на 
сърбеж (раздразнение) и обриви (изкипял гняв). 
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Нагласа 
Това основно лекарство в хомеопатията е богато на много и 

различни аспекти, но все пак притежава определени характеристики, 
които се проявяват във всичките му профили. 

Почти винаги пациентите от този тип някога са страдали от кожни 
обриви със силни сърбежи. Те са любознателни и изобретателни. 
Енергията им е обилна и затова често проявяват свръхактивност. 

Егоцентризмът е характерна тяхна черта от люлката до гроба. 
„Азът” е центърът на вселената - Sulphur  възприема останалите хора 
и неща единствено във връзката им с него самия. 

Лениви и разхвърляни до крайна степен – в стаята им цари 
бъркотия, ала неизменно твърдят, че знаят точно кое къде се намира. 

Почти винаги са гладни, но усещането за празнота в стомаха им 
се изостря особено към 11,00 часа преди обяд и те нерядко 
напълняват вследствие на честите похапвания. Обичат сладките 
неща, а към яйцата изпитват непоносимост. 

Много от тях се боят от високото. 
Обикновено им е горещо, затова се обличат леко дори в най-

големите студове и нощем отвиват краката си подобно на Pulsatilla и 
Medorrhinum. 

Могат да бъдат практични и способни да вършат творческа, но 
същевременно приложима в ежедневния живот работа, изискваща 
изобретателски талант. 

Често имат зачервени лица (вътрешен гняв, който не съзнават), 
склонност към пиянство, излишество от енергия и огромен апетит. 
Притежават екстровертен и щедър характер, но дават, за да получат 
одобрение – това е техният способ за привличане на любов. В 
детството си тези хора са научили, че за да бъдеш обичан, трябва да 
извършиш нещо особено. Ето защо точно на това посвещават живота 
си. В компания проявяват известна тромавост поради наивното си 
убеждение, че винаги и навсякъде са най-важните личности. 

Могат да бъдат сервизни инженери, хирурзи на отдалечени 
острови, водопроводчици, дърводелци. По-непрактичните сред тях 
стават задълбочени мислители-философи, които са добри в идеите, 
не не толкова добри в осъществяването им (вторият тип страда от 
понижена енергия). Могат да бъдат професори, инженери-
изобретатели, физици-изследователи, психолози, изобщо хора на 
Новата епоха. Те са онези, които се опитват да изобретят машина на 
времето, перпетуум мобиле, антигравитационни апарати – всичко, 
което е странно, необичайно и би ги направило известни. 

Свързани са повече с идеите и теориите, отколкото със 
семейството си. Смятат се за по-интелектуални от останалите и 
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гледат с отвращение на обикновените „простосмъртни”. 
Хората от този тип могат да бъдат високи, прегърбени, нерядко и 

небрежни. Те носят сандали дори  през зимата и често ходят 
неизмити, поради което излъчват неприятна миризма. Понякога 
живеят в твърде неугледни жилища и външният им вид също е такъв. 
Привличат ги егоцентричните занимания. В типичния случай правят 
изобретения, които най-често остават неосъществени. Има ги сред 
наркоманите, фантазьорите, мързеливите студенти, 
самохвалковците. 

Жената тип Sulphur обикновено е мъжкарана, известна с 
остроумните си и  критични забележки. Интелигентна е и нерядко 
играе водещата роля в семейството. 

Лесно е да открием Sulphur в аудиториите и класните стаи. Те 
задават интересни, но чисто теоретични въпроси, а облеклото им е 
ексцентрично и привлича погледа. Ако се пошегувате с техните 
теории, просто няма да го забележат – тъй като са изключително 
погълнати от собствената си личност, направо ще продължат със 
следващия въпрос. 

Като деца често ще ги сварите да разглобяват нещо с цел да 
видят как работи, след което безпогрешно ще го сглобят. Обикновено 
не искат да си лягат рано, за да не пропуснат интересните разговори 
на родителите. Децата Sulphur са мръсни, любопитни и егоцентрични. 
Обичат да се хвалят. 

 

Ключови симптоми 
 Егоцентризъм, себичност, високомерие. Изобретателни творци. 
Децата проявяват интерес към техниката и имат нечистоплътен вид. 
 Вечно създават теории. Почти винаги им е горещо, но могат да 
бъда и зиморничави. Сърбежи и екзема. Колекционират „полезни 
неща”. 
 Гризат ноктите си. Обичат тлъсто месо, сладкиши, сол, пикантна 
храна. Повечето от тях не понасят яйцата. Разхвърляни. Интересуват 
се от философия. 
 

Травмата като заболяване 
 Предимно кожни проблеми. Това е типът, най-много страдащ от 
сърбежи. Екзема. Алкохолици с червени носове. Хемороиди. 
 Едно предупреждение: Ако пациентът е премахнал повечето си 
обриви с кремове (особено кортизонови), бъдете внимателни при 
предписването на Sulphur. Помолете го да остави кремовете и 
наблюдавайте симптомите. Ако спрете медикаментите и незабавно 
дадете хомеопатичното лекарство, обривите могат да се влошат от 
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само себе си, но обвиненията ще паднат върху вас. 
 Когато лекувате тежки кожни проблеми, бъдете много 
внимателни. Не карайте пациентите си рязко да се отказват от 
алопатичните препарати. Чак когато видите определено подобрение 
от хомеопатичното лекарство, започнете да ги намаляване до 
пълното им отстраняване. 
 Друго предупреждение: Всяко лекарство може да излекува кожни 
заболявания, така че използвайте Sulphur само там, където общата 
картина съответства на описаната. 
 
 

TARANTULA 
Ключова характеристика: Бърз 
Източник: Тарантула 

 
Стресове 

Несподелена любов. Лоши новини, смъмряне и наказание (може 
да е станало още в утробата). 

Работа при поставени срокове. Извънредно претоварване (тези 
хора работят, за да се скрият от емоционалната си болка).  

Физическо наказание заради провал на изпит (което води, 
например, до нанна поява на диабет). 

 

Нагласа 
Свръхактивни, с вечно шаващи крака. Сутрин леглото им винаги 

е в ужасно състояние. 
Приличат на навита пружина – когато се контролират, проявяват 

свръхчовешка издръжливост и сила. Вършат всичко на високи 
обороти. 

Изключително работоспособни са и могат да упражняват няколко 
професии, като същевременно учат за изпити и всеки ден правят 
физически упражнения. Особено им допада аеробиката. Проявяват 
нетърпение към по-бавните от тях. 

Отличителен белег за този тип са бурните танци в кръг. Това е 
крайна проява, разбира се, но почти винаги у тях ще забележите 
нещо, свързано с кръгови движения – гимнастика, въртене по време 
на сън, плетене. Те имат силно чувство за ритъм. Нуждаят се от 
музика, докато учат. Ритмичните мелодии ги успокояват. Ако не могат 
да танцуват, вероятно ще свирят на пиано, ще плетат или ще работят 
по някакъв друг начин с пръстите си. 

Не понасят червения, черния и зеления цвят и ги избягват както в 
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облеклото, така и в храната си. 
Повечето хора тип Tarantula са лукави, хитри и двулични. Мамят, 

преструват се на болни и обичат да се крият. Подобно на паяка тъкат 
мрежи, в които могат да ви оплетат с помощта на манипулации и 
хитрост, за да извлекат полза за себе си. 

Внезапните им разрушителни действия често биват следвани от 
бурен изблик на смях. Истерията може да се укроти с музика или да 
завърши със смях и извинения за неуместното държане. 

Страдат от непоносимост към докосване и често ядат пясък. 
 

Травмата като заболяване 
 Изключително силна сексуалност, еротомания, сърбежи в 
половата област. Тумори на тестисите и яйчниците. Болки в гърба. 
Лумбаго. Ишиас. 
 Сърцебиене, гръдна жаба, болест на митралната клапа. Хорея. 
Диабет. 
 

THUJA 
Ключова характеристика: Актьор 
Източник: Туя 

Стресове 
 Вина, ваксина против едра шарка. Потиснати брадавици. 
Гонорея при родителите. Влага. 
 

Нагласа 
 Хората от този тип са потайни, двулични и изпълнени с чувство 
за вина. Зад любезния им външен вид понякога се крие подлост. 
Никога не показват истинската си същност, за да не събуждат 
подозрения. Наблюдават внимателно околните, но за себе си не 
издават нищо.  
 Могат да бъдат самодоволни и надменни. Понякога страдат от 
странното внушение, че в корема им има нещо живо или че тялото им 
е крехко като стъкло. 
 Нуждаят се от одобрение, но се чувстват прекалено лоши, за да 
бъдат обичани, затова се опитват да изградят пред света образ, който 
се вмества в общите представи за добро или пък имитира някакъв 
избран модел. Непрекъснато кроят нещо, но най-голямата им тайна е, 
че се чувстват ужасни и зли. 
 Като деца обикновено са били пренебрегвани. Симптомите им се 
изострят към 3,00 часа през нощта. 
 Сънуват, че падат от височина. Състоянието им се влошава при 



Хомеопатия – практически наръчник за лекуване на емоционални травми                              Питър Чапел 

 187 

влага. Обичат лук, но често им прилошава от него.  
 Това лекарство помага при вредни ефекти от ваксината против 
едра шарка. Тази ваксина е спряна през 1950 година в Западна 
Европа и през 1972 в Източна. 
 

Травмата като заболяване 
 Набраздени, грапави, дебели, грозни и деформирани нокти. 
Пронизващи болки в главата. 
 Всевъзможни израстъци, особено брадавици, при това едни. 
 Ерозия на маточната шийка. При лечение на астма Thuja често 
следва Arsenicum. Влошават се при влага. Потта им има сладникава 
миризма.  
 Всякакви секрети – влагалищен, назален, в носоглътката. 
Родилни петна. 
 
 

TUBERKULINUM 
Ключова характеристика: Отегчен пътешественик 
Източник: Туберкулозен секрет 

 
Стресове 

Туберкулоза в предишни поколения, за която говорят 
продължителни белодробни оплаквания при някой от родителите или 
в по-ранните поколения. 

 
Нагласа 

Изпълнени са с желание за пътуване и промени. Непрекъснато 
изпитват някакъв романтичен копнеж и непоносимо усещане за 
неудовлетворение от живота. Често сменят работата, дома, 
партньора, колата си – като че непрекъснато водят битка против 
отегчението. 

Сутрин са крайно раздразнителни, а в момент на объркване и 
смут стават разрушителни. Фантазиите им са изпълнени с агресия. 
Раздразнението може да стигне до крайност, особено при умствено 
изоставащи или аутисти. 

Малките от този тип често изпадат в изблици на гняв и се числят 
към така наречените „трудни деца”. Свръхактивни са, склонни да 
чупят любимите предмети на околните и проявяват ужасно 
твърдоглавие. Страхуват се от кучета, а към котките са алергични, но 
въпреки това нерядко ги отглеждат у дома си. Скърцат със зъби и 
понякога пищят насън. По природа са оптимисти. 
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Влошават се преди буря. При пътуване обичат да отварят 
прозорците на колата. Страдат от белодробни проблеми. Децата 
понякога имат навика да мятат главите си или да ги блъскат в 
стената. По протежение на гръбначния им стълб се забелязват фини 
косъмчета. 

Бялото на очите им е със синкав оттенък. Обичат сол, тлъсто, 
сладолед и студено мляко, към което често са алергични. 

Ето един откъс от книгата на Стюарт УАйлд „Тайнствата на 
живота”: 

„Цял живот непрекъснато пътувам. Родил съм се с вкус към 
приключенията. Не знам как е при вас, но при мен всяко ново нещо 
бързо губи очарованието си. Когато посещавам някое място за 
първи път, то е интересно, магично, свежо . изпълва те с енергия 
и вдъхновение. Но една сутрин се събуждаш и симпатичния магазин 
на ъгъла вече не е толкова симпатичен, а в любимото бистро ти 
сервират хлебарка в супата. Всички хора, които срещаш, 
разказват същото, дето са ти разказвали предишната седмица, и 
изведнъж осъзнаваш, че магията е изчерпана. В такива моменти 
умът ми започва тихо да жужи. Отначало е неразбираемо, но 
когато се заслушам, става все по-ясно и гръмко, докато накрая 
доловя, че ми повтаря: „Към летището, към летището, към 
летището!” 

Струва ми се, че този пасаж дава прекрасна представа за 
психологическата нагласа на Tuberculinum. 

 

Травмата като заболяване 
 Гръдни инфекции и дори пневмонии при пациенти, чиито 
родители са боледували от туберкулоза. Кашлица – остра, насечена, 
суха, плитка или постоянна. Хилав тесен гръден кош. 
 Астма, която се облекчава на открито и при пътуване на 
отворени прозорци. Слаботелесни деца с повтарящи се белодробни 
оплаквания, простуди и т.н. Честа, понякога необяснима висока 
температура. Диария. 
 Главоболие, подобно на железен обръч около главата, нерядко 
периодично. Артрит със ставни болки, които се засилват на студено 
влажно време, при ставане от сън и нощем (тогава са придружени с 
неспокойствие), а отслабват от топлина и движение. 
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10 
Преодоляване на емоционалното страдание – 

механизъм на лечението 
 

Съсредоточаване 
 За да освободим блокираната от дълбока травма енергия, за да 
излекуваме емоционалната болка, трябва да вложим съсредоточено 
внимание и постоянство. Хомеопатичното лекарство само по себе си 
действа като фокусирана енергия, така че по-голямата и най-важна 
част от работата ни е спестена. Лекарствата представляват 
фиксирани, дълбоки, архетипни лечебни енергии, които действат с 
огромна сила, стига да бъдат прилагани правилно. 
 Ала на практика често се получават временни състояния, 
наложени върху основния травмен модел. Например, същностният 
проблем на даден човек би могъл да бъде страх, но поради скорошни 
трагични събития той да е изпълнен сос скръб, която не може да 
изрази. Освобождаването на скръбта му несъмнено би било полезно 
и жизненоважно, но то не бива да ни пречи да видим главния 
проблем, от чието разрешаване зависи истинското оздравяване на 
индивида. 
 Да се съсредоточим върху травмата означава да вникнем 
дълбоко в психиката на пациента, а не да се задоволим с 
повърхностните му симптоми. Правилният подход изисква и от 
болния готовност и решимост за промяна. В това се изразява силата 
на хомеопатичното лечение. По назовава травмата и я неутрализира 
чрез хомеопатично лекарство, което действа съсредоточено, 
последователно и неотклонно, но същевременно леко и със скорост, 
съответстваща на енергията на пациента, за да се стигне до 
разкриване на енергийните модели, тяхното освобождаване и 
стопяване. И така се постига здраве. 
 

Предписване и изчакване 
 На-напред е необходимо подходящото единствено лекарство или 
в някои случаи поредица от лекарства, след което дълготрайно 
търпение (понякога в продължение на месеци), за да настъпи 
истинско, дълбоко излекуване. Цялостният процес може да изисква 
години, когато първоначалната доза се окаже недостатъчна и 
лекарството трябва периодично да се повтаря. 
 Хомеопатичната субстанция стимулира в организма лечебен 
отклик, по-бърз или по-бавен в зависимост от енергията на пациента. 
Като правило младите хора оздравяват по-лесно, докато по-
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възрастните имат нужда от месеци или дори по-дълги периоди. 
 

Грешките са безопасни 
 Хомеопатията е мека и благосклонна към практикуващите – ако 
спазвате указанията и съветите на здравия разум, трудно може да 
объркате нещо. Дори това да стане, спирането на лекарството скоро 
ще облекчи ситуацията. Въобще, с хомеопатичен препарат е почти 
изключено да се нанесе вреда. 
 Едно основно предупреждение: Никога не използвайте 
комбинации от две или повече лекарства едновременно. 
Хомеопатичното лекарство не е витамин, тонизиращо средство, 
цветна есенция или друг медикамент от този вид. То представлява 
дълбока енергия, която се подчинява на осмислени философски 
принципи и следва да се третира като такава. Методът на 
комбинациите може да бъде опасен и да причини потискане. Само 
едно.единствено лекарство е способно да ви излекува в даден 
момент. Останалите просто са погрешни и не са ви необходими. Не 
забравяйте това. 
 Използването на различни лекарства едно след друго е напълно 
нормално. Имам предвид смяна на лекарството при промяна в 
симптомите на пациента, което понякога става след няколкомесечно 
или няколко годишно успешно лечение. При децата, както и в случаи 
на остри заболявания, промените настъпват по-често. 
 

Умения за лекуване 
 Изискват се две различни умения. Едното служи за подбиране на 
правилното лекарство, а другото – за направляване на лечебния 
процес така, че пациентът да получи необходимия за него брой дози 
от подходящото лекарство на подходящи интервали от време. Това 
обикновено не е толкова трудно, тъй като предозирането означава 
прекомерна стимулация на организма, към която той се адаптира. Все 
пак, съществуват стръхчувствителни хора, които реагират силно и на 
най-леките дози. За тяхното лечение вече споменах. 
 

Признаци на оздравяване 
Оздравяването обикновено придружават няколко от изброените 

по-долу признаци: 
1. Лекуваният се чувства по-добре. Долавя, че отново всичко е 

наред и той се е върнал към предишната си същност. Ако е по-
самоуверен, с по-силен дух и с радостно усещане, можете да бъдете 
сигурни, че сте на прав път. 

2. Пациентът усеща способност да се справя по-лесно с 
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трудностите, без стресовете да му влияят по предишния начин. 
3. Повишена жизненост и енергия, желание и способност за 

физически занимания; смях. 
4. Промяна в живота, дори когато на пръв поглед изглежда 

съвпадение. Може лекувания да смени работата или отношението си 
към нея. Личните взаимоотношения също са показателни. Пациентът 
се освобождава от негативността и възприема по-градивен подход 
към житейската си ситуация. 

5. Повишаване на творческата енергия. 
6. Хомеопатичната реакция. След приемане на хомеопатично 

лекарство често се получава временно изостряне на симптомите, 
макар че с препоръчваните в тази книга потенции подобна 
възможност е отграничена. Първоначалната травма почти никога не 
се връща със силата и дълбочината на отминалото изживяване, 
освен ако не е много скорошна и тежка. В тези случаи понякога е 
необходима професионална помощ, но обикновено е достатъчна 
подкрепата на някой близък, който да изслуша страдащия. 

Възможно е да настъпи изостряне на физическите симптоми. То 
трае дни, седмици или месеци, в зависимост от сериозността и 
продължителността на заболяването. Като цяло влошаването е или 
кратко и болезнено, или по-упорито, но не толкова драматично. 

Кризата обикновено представлява освобождаване на токсини от 
тялото под формата на изпражнения или урина, обриви, висока 
температура, кихане, хрема или повръщане. Често се явяват гнойни 
пъпки в близост до засегната област. Етапът на подобрение по 
принцип трае колкото е траяла кризата, след което пациентът се 
стабилизира. Следователно периодът на влошаване не била да се 
тълкува като страничен ефект на хомеопатичното лекарство, а като 
реакция на организма, който лекува себе си. 

7. Краткото завръщане на стари симптоми е добър признак, 
особено когато става в посока, обратна на първоначалното им 
появяване. Това завръщане може да бъде само като минутно 
напомняне, подобно на преминаващ облак. Наричаме го закон на 
излекуването. 

Законът на излекуването означава също, че симптомите ще 
бъдат елиминирани в посока от по-сериозните към по-леките и от 
вътрешните органи към външните и второстепенните. С други думи, 
отвътре навън и отгоре надолу. Дихателните и сърдечните симптоми 
могат да се придвижат нагоре и навън, защото белите дробове са по-
важен орган в сравнение с гърлото и носа. При астматични 
оплаквания появата на кашлица е добър признак, тъй като белите 
дробове се прочистват. 
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Следователно преминаването на астмата в кожен обрив е белег 
за излекуване, докато прерастването на сенната хрема или екземата 
в астма означава потискане и движение в погрешна посока. 

8. Понякога не настъпва криза, а направо подобрение – това е 
нормално, стига процесът да следва закона на излекуването. 

9. Признак на излекуване може да бъде някой сън или поредица 
от сънища, които са свързани с позитивно усещане. Например, да се 
сънува починал наскоро близък в радостна ситуация би било доста 
оздравително. Усещане за облекчение в съня означава много при 
страховите травми. Доверете се на впечатленията си от 
преживяванията си по време на сън. 

10. Като цяло най-напред пациентът започва да се чувства по-
добре на умствено и емоционално ниво, после физическите му 
симптоми временно се изострят и тялото отделя токсини. Леката 
плодова диета може да смекчи тази криза. 

Ако симптомите са имали спазматичен характер, както е при 
астмата или главоболията, пристъпите постепенно ще се разреждат и 
отслабват, докато напълно изчезнат. Следователно връщането на 
някакъв симптом в лека форма не бива да бъде причина за паника и 
нови предписания когато процесът на оздравяване вече е започнал. 

 

Признаци за погрешно предписание: 
 1. Никакъв ефект от лекарството в продължение на няколко 
месеца. 
 2. Поява на напълно нови симптоми. 
 3. Посока, обратна на закона на излекуването, означава 
потискане – спрете, изчакайте и ако е необходимо, антидотирайте. 
 4. Влошаване и връщане към старото състояние, без последвало 
подобрение – най-вероятно сте предписали близко до подходящото 
лекарство. 
 

Вътрешният оздравителен процес 
 Травмите се задържат в плътта, клетките, мускулите, 
сухожилията, костната структура и всички органи. Те обременяват 
паметта във вид на натрупани стари емоции и ограничаващи мисли. 
Докато лекарството работи за стимулиране на имунната система, 
напреженията, деформациите и спомените постепенно се стопяват, 
така че енергията, използвана за тяхното задържане, се освобождава 
и отново потича в тялото, за да осигурява повече жизненост. 
Енергийният поток отмива наслоени чувства на болка и терзание, при 
което душата се прояснява и усещаме вътрешен покой и радост. 
Изоставяме негативните модели на поведение и започваме да 
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реагираме по нов начин на старите ситуации или пък използваме 
възможностите, които преди сме отминавали. По този начин се 
осъществяват истинските промени. 
 Освобождаването на енергията може да доведе до разхлабване 
на емоционалните възли, при което напрежението в мускулите и 
около ставите се облекчава. Задържаният в утробата гняв се стопява 
и на негово място се връща сексуалното желание. В съня се 
обръщаме приятелски към преследвача си и след това преставаме да 
треперим от страх, когато нощем вървим сами по улиците. Ако сме 
страдали от дългогодишна скръб, някоя незначителна случка 
отключва порой от сълзи и отново преживяваме мъката, след което я 
забравяме. 
 Всички тези емоционални изблици могат да се получат в отклик 
на привидно дребно събитие, което причинява дълбоко 
освобождаване от стара травма. Но много често не забелязваме 
нищо съществено – просто цялото ни състояние постепенно се 
подобрява. Така е с повечето хора. Ние обикновено не обръщаме 
внимание на чувствата си, затова възстановяването протича по 
подобен начин. Оздравителният процес по същество е скрит и 
преминава незабелязано. 
 

Лекарства и напътствия за предписване 
 

Лекарствата 
 Аз работя единствено с лекарства в потенция LM1 и 
препоръчвам същото на всички, особено на начинаещите хомеопати. 
Ако не можете да се снабдите с тази потенция, използвайте таблетки 
от 3С, 6С или 9С по начина, описан по-долу. Не е от значение дали 
таблетката ще се разтвори напълно или не. 
 Ако лекарството ви е в течна форма, процедирайте направо по 
посочения способ, а ако е на гранули или таблетки, разтворете една 
от тях в стомилилитрово шише, две трети от което е пълно с чиста 
(дестилирана) вода. 
 

Първи етап: Приемане на лекарството 
 Всеки ден изпълнявайте следната процедура: 
1. Ударете енергично дъното на шишето с разтвореното лекарство 
десет пъти в солидна, но не твърда повърхност (например книга или 
килим). 
2. Сипете половин чаена лъжичка от съдържанието на шишето в 
половин чаша (точното количество не е от значение). 
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3. Разбъркайте енергично водата в чашата. 
4. Отпийте глътка от чашата и я задръжте няколко секунди в устата 
(децата просто ги накарайте да отпият). Течността сама ще се 
всмуче. 
5. Изхвърлете остатъка от съдържанието на чашата. 
 Повтаряйте този процес всеки ден. 
 

Втори етап: Направляване на процеса 
 Златното правило гласи, че лекарството трябва да се приема до 
момента, в който започне да действа, след което се спира. Ако се 
получи някаква реакция, независимо дали добра или лоша, 
преустановете лечението. Възможните реакции бяха описани по-горе, 
но ето ги още веднъж накратко: 
• Чувствате се по-добре; 
• Усещате стабилен прилив на енергия; 
• Симптомите ви започват да се усилват; 
• Симптомите ви започват да отслабват; 
• Стари симптоми се появяват с особена сила; 
• Симптоми отпреди години се възобновяват за кратко; 
• Стари симптоми се връщат в съответствие със закона на 
излекуването 
• Тялото се освобождава от токсини под формата на гнойни пъпки, 
обриви, висока температура, повръщане или промени в 
изпражненията и урината; 
• Съчетание от няколко признака на оздравяване – колкото повече са 
те, толкова по-основателно е прекратяването и изчакването. 
 Ако не забележите нищо съществено, продължете, докато 
установите определено подобряване и тогава спрете. Ако нищо не се 
случи в рамките на две седмици, вероятно лекарството е погрешно. 
При пълна увереност в избора можете да продължите лечението най-
много до два месеца. 
 Често хората не могат да повярват на онова, което става, и не 
желаят да спрат при първия сигурен знак за излекуване. Все пак 
подчертавам, че това е най-доброто, което можете да направите в 
този момент. Оздравяването ще продължи от само себе си. То 
прилича на търкулнат по стръмнина камък – щом веднъж е поел, 
няма смисъл да го гоните, за да го ритате по-силно. 
 След като спрете, изчакайте. Нека лекарството свърши своята 
работа. Дори в един момент да забележите, че нещата се влошават, 
ако съществува временна причина за това (например простуда, стрес, 
посещение при зъболекар), дайте си време, за да разберете дали 
възстановяването няма да стане от само себе си. Основното правило 
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гласи, че не бива да се прибягва към друго лекарство при първото 
връщане на симптоми след добро предписание – обикновено 
оплакванията отминават сами. Просто изчаквайте. 
 

Методът на трите чаши 
 Подходящ е за стари хора, при които силната реакция е 
нежелателна, за болнави деца, за възрастни с проблеми от много 
поколения и за прекомерно чувствителни индивиди. Но такива 
пациенти все пак е най-добре да бъдат препращани към 
професионални хомеопати. 
 При метода на трите чаши, след разбъркване на лекарството в 
чашата с вода, една чаена лъжичка от съдържанието й се излива във 
втора чаша с вода и пак се разбърква, оттам се взима отново чаена 
лъжичка, изсипва се в трета чаша, разбърква се и от съдържанието й 
се приема една чаена лъжичка. След това остатъкът от течността и в 
трите чаши се изхвърля. 
 При много болни и стари хора шишето с лекарството може да не 
се разтърсва. 
 

Съвети към пациентите 
 Не приемайте лекарство поне 15 минути преди или след 
измиване на зъбите. 
 Не поемайте храна или напитки 15 минути преди и след вземане 
на лекарството. Това условие не е фатално, така че ако бързате за 
някъде, все пак е по-добре да приемете дозата, макар и да го 
нарушите. 
 Не пийте кафе по време на лечението и ако е възможно, три 
месеца след това. Черният чай не влияе на хомеопатичното лечение. 
 Алкохолът в умерени количества е позволен, освен в случаите, 
когато основният проблем е свързан с него (например при псориазис). 

Противозачатъчните средства и всички медикаменти могат да 
забавят, ограничат или дори спрат процеса на излекуване. 
 

Допълване на шишето 
 Ако шишето с лекарството е почти изпразнено, допълнете до две 
трети от обема ум с дестилирана вода, ударете го четиридесет пъти в 
солидна повърхност и продължете приемането. Не се притеснявайте, 
че ефектът ще бъде намален – в хомеопатията „по-малко” означава 
„повече”. Освен това, всекидневната вибрация на разтвора също 
засилва ефекта му. 
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Повторение 
 Ако сте убедени, че се налага повторение на лечението, отново 
процедирайте по описания по-горе начин. Все пак не забравяйте, че 
твърде скорошното повторение на лекарството създава повече 
проблеми, отколкото каквото и да било друго в хомеопатията. Трудно 
е за хора със съвременно възпитание да осъзнаят, че „по-малко” 
означава „повече”. По-леки са грешките, които се дължат на 
недостатъчно предписване и прекалено изчакване. Много често 
привидното влошаване е временно явление, което отминава самό. 
Повторете лечението само когато симптомите се завърнат почти с 
първоначалната си сила и се задържат прекалено дълго. 
 Ако обаче симптоматичната картина е променена, може би 
пациентът има нужда от нова лекарство. Изчакайте, докато 
симптомите се изявят напълно. Не предписвайте в периоди на 
промяна, когато не е съвсем ясно какво точно става. 
 

Последователност 
 Прилагайте дозите бавно, последователно, обмислено и 
разумно, като изчаквате максимално и не забравяне, че колкото по-
малко използвате лекарството, толкова по-добре. 
 Оздравяването може да трае ден, седмица, месец, година или 
по-дълго – колкото по-дълбока е травмата и колкото по-назад във 
времето е коренът й, толкова по-дълъг период е необходим. Понякога 
обаче дори секунди след приемане на лекарството настъпват 
забележителни оздравителни ефекти. Най-често, за пълното 
излекуване са потребни няколко поредици от дози през половин или 
една година. Нека този факт не ви притеснява. Вероятно ще 
възпитате у себе си вътрешно усещане, което да ви подсказва кога 
точно да предпишете нова доза. Това като че става по естествен път. 
Очевидно пълното оздравяване изисква много повече време, 
отколкото продължава приемането на дозите. Лекарството е просто 
катализатор – неговото действие трае няколко секунди. Жизнената 
енергия се променя бързо. Щом веднъж субстанцията е подействала, 
лечебният процес постепенно обхваща човека като цяло, без да има 
нужда от по-нататъшен стимул. Но природата също изисква 
определено време, за да възстанови здравето. 
 

Записвайте какво правите 
 Водете си подробни бележки за това какво предприемате и какви 
са резултатите. Записаната информация може да ви спести 
объркването и несигурността в някой бъдещ момент. 
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По-силна доза? 
 Ако след няколко повторения лекарството постепенно престане 
да действа, причините за това могат да бъдат следните: 

1.От самото начало лекарството е било погрешно и лечението е 
повърхностно. Ако смятате, че е така, обмислете отново 
първоначалните факти, както и онези, които сте научили 
впоследствие, после опитайте с подходящо лекарство. 

2.Човекът може да е изживял нова травма или да се е разкрил 
по-стар проблем, който се нуждае от предписание. 

3.Ако оздравяването е било явно и сигурно, но старите симптоми 
се появяват, без да се влияят от същото лекарство, възможни са 
няколко варианта. Може би трябва да се повиши потенцията, което е 
малко вероятно. По-скоро съществува някаква преграда под формата 
на поддържаща заболяването причина. Това би могло да бъде трудна 
житейска ситуация, редовно приемане на кафе или медикаменти, 
които забавят и блокират действието на лекарството, както и тежко 
заболяване (като туберкулоза, например) при един от родителите. 
Премахването на тази поддържаща причина изисква намесата на 
специалист хомеопат. 
 Ако пациентът се нуждае от по-висока потенция, процедирайте 
по следния начин: Обърнете шишето и капачката му с отворите 
надолу, изцеждайте ги в продължение на пет минути върху салфетка, 
после напълнете две трети от шишето с чиста вода и го ударете 
четиридесет пъти. Така се получава разреждане и повишаване на 
потенцията, като се използват остатъчните капки от лекарството в 
шишето. 

Грешки 
 Най-честите грешки в предписанията са следните: 
1.Погрешно лекарство. Обикновено не се случва нищо особено, но 
понякога се наблюдава временен повърхностен ефект. 
2.Предписващият не осъзнава, че пациентът е в процес на 
оздравяване. В такива случаи е полезно трето мнение на обективен 
наблюдател. 
3.Повтаряне на дозите прекалено често (поради убеждението, че 
повече лекарство означава по-добър ефект, което е невярно). 
 

Съхранение 
 Ако искате да запазите лекарството за дълго, поставете го в 
хладилника. Гранулите и таблетките имат трайност десетки, дори 
стотици години, стига да бъдат съхранявани на чисто проветриво 
място и в запечатан съд. Лекарствата, приготвени от Самуел Ханеман 
преди двеста години, все още действат. 
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Примерни предписания 
Причина: Скръб поради смъртта на бащата преди пет години 
Проблем: Безсъние 
Подбрано лекарство: Ignatia 
Доза: Ignatia LM1 по една доза всеки ден. 
Ефект: След първата доза на пациента му се доплаква, после спи в 
продължение на дванадесет часа, което е необичайно за него. 
Чувства се различно. Спира приемането, тъй като лекарството 
очевидно е подействало. Никога повече не се нуждае от повторение. 
Причина: Смърт на двамата родители и развод. 
Проблем: Главоболие 
Подбрано лекарство: Natrum mur 
Доза: Natrum mur LM1 по една доза всеки ден. 
Ефект: Пациентът приема лекарството в продължение на две 
седмици, през които главоболието постепенно отслабва. Спира 
приемането. Главоболието изчезва напълно, но след шест седмици 
отново се възобновява. Изчакване. Главоболието отзвучава без 
странична намеса. След още четири седмици пак се появява както 
преди. Приема Natrum mur три дни до спиране на оплакванията. 
Лекарството се използва от време на време при нужда. 
 
Причина: Неизвестни влияния от ранното детство, свързани с 
отношението на родителите 
Проблем: Сърбящ обрив по гърдите 
Подбрано лекарство: Sulphur 
Доза: Sulphur LM1 по една доза всеки ден. (Прегледайте съветите за 
лекуване на кожни проблеми.) 
Ефект: Постепенно подобрение в продължение на две седмици. 
Обривът е облекчен със 75%, сънят също се стабилизира. Пациентът 
преминава на Sulphur LM1 три пъти седмично, след което на 
поддържаща доза при леки влошавания. 
 
Причина: Преживяване на изолация около раждането. Три седмици в 
инкубатор. 
Проблем: Пристъпи на дълбока депресия, загуба на творческите 
импулси. Безсъние. 
Подбрано лекарство: Aurum 
Доза: Aurum LM1 по една доза всеки ден. 
Ефект: След няколко седмици пациентът заявява, че се усеща по-
истински, отново се пробужда способността му за творчество, не 
получава пристъпи на депресия. Лекарството се повтаря при нужда 
през няколко месеца. 
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11 
Заключителни забележки 

 В тази книга се опитах да погледна на света през призмата, 
наречена травма и страдание. Страданието владее цялото човешко 
семейство на всички обществени нива, във всички страни, при всички 
професии и занимания. Надялам се да съм разкрил, че травмите и 
страданията лежат в основата на много, ако не на всички нарушени 
човешки функции и именно от това произтичат повечето остри и 
хронични заболявания. Опитах се да покажа, че всичките ни 
институции – дом, училище, болници, затвори, армия, политически 
структури и т.н. – действат според модели на страдание и са 
неимоверно изкривени от тях. 
 Погледът ми може да изглежда твърде едностранчив, но той е 
резултат от двадесетгодишна практика в помощ на страдащи хора. 
Изграден е върху дълго поддържана традиция и се споделя от много 
колеги. Тъй като се занимавам с хомеопатично обучение на стотици 
лекари, зная, че не преувеличавам медицинските проблеми. 
 Наблюдавал съм как пациенти с различни професии и социални 
роли преживяват трансформация на съзнанието и преминават от 
страдание и болест към свобода, жизненост и щастие. 
 Ситуацията на повсеместно страдание може да се промени 
ефективно, лесно и евтино с помощта на широкото прилагане на 
хомеопатичната медицина. Засега процесът на утвърждаване на тази 
лечебна система е бавен, макар и сигурен, затова се надявам тази 
книга да ви помогне в чакането.  
 Разбира се, съществуват и други холистични целебни способи, 
които вършат подобна работа и спомагат за преобразяването на 
съвременното общество. Самият аз съм практикувал много форми на 
алтернативната медицина – медитация, психотерапия, шаманизъм – 
и виждам бъдещето на здравеопазването в плурализма на методите, 
сред които моделната медицина също заема своето място. 
 И все пак ми се иска още веднъж да подчертая, че 
хомеопатичните лекарства, прилагани в съгласие с класическите 
принципи и подходи, са уникални по своето въздествие. Светът има 
какво още много да научи за тях. В живота си не съм се натъквал на 
нищо друго, което да оказва толкова дълбок и трансформиращ ефект, 
както правилно подбраното хомеопатично лекарство. 
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Приложение 
Първа помощ 

 Най добре е лекарствата да се приемат вътрешно, с изключение 
на случаите, в които изрично е упоменат друг начин. 
 
 Физическо нараняване на която и да е телесна част, придружено 
с шок, натъртване, сътресение и пр. - Arnica. 
 

Прободни рани, особено на ходилата и дланите от пирон, нож 
или друг остър предмет - Ledum. (Спомага за предотвратяване на 
тетанус, в този случай в съчетание с Hypericum.) 
 
 Болезнени рани, разкъсване на тъкан в богати на нерви участъци 
(възглавничките на пръстите; устните и пр.) - Hypericum. 
 
 Септични рани. Pyrogen лекува повечето септични рани и води 
до пълно възстановяване. Приложим при котешки одрасквания, 
непочистени, незарастващи и лошо миришещи рани, гангрени и пр. 
Другата възможност е Secale, особено при гангрена. 
 
 Нараняване на опашната кост - Hypericum след Arnica. 
 
 Порязвания и ожулвания – почистете с лосион от Calendula, 
след това намажете с мехлем от Calendula и превържете. 
 
 Разтегнат мускул - Arnica, след това Bryonia. 
 Изкълчване – Ruta, Rhus toxicodendron. 
 
 Ударено око - Ledum след Arnica. 
 
 Счупени кости. Някои се нуждаят от шина и гипс, други само от 
почивка и превръзка. Bryonia лекува болката от фрактури, когато тя 
се усилва при движение.    Symphitum или чай от зарасличе ускорява 
зарастването на счупени кости. 
 
 Изгаряния. Urtica urens (коприва) действа добре външно (капки 
или мехлем върху стерилна марля). За болките използвайте 
вътрешно Cantharis или Causticum. Важи и при слънчево изгаряне. 
 
 Операции. Вземайте Arnica преди и в продължение на няколко 
дена след това – съкращава наполовина възстановителния период, 
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ускорява зарастването. 
 
 (Тук не споменавам превръзките и хигиенните мерки, които 
очевидно трябва да се имат предвид.) 
 
 Бавно зарастващи рани, ухапвания и др. – Sulphur, Silica или 
Carbo Vegetabilis. 
 
 Ужилвания - Ledum и Aris. Aris е подходящ за големи 
подпухнали розови отоци, вследствие ужилвания от пчела, а Ledum 
при болезнени ужилвания без особени видими белези. Cantharis при 
мехурчета, пълни с течност. 
 
 Ужилвания от комар - Ledum помага вътрешно. 
 
 Забодени тръни, трески и др. - Silica ги изхвърля. Ако са в 
ходилата, трябва да легнете, за да им позволите да излязат. 
 
 При „чисто” състояние на шок без нараняване (например, за 
свидетел или участник в злополука) - Aconite. 
 
 При скорошна смърт на близък - Ignatia върши чудеса. 
 
 Symphitum, Urtica urens и Calendula бихте могли да си 
приготвите сами: 
 За Urtica urens - сложете коприва в тиган, варете я, докато се 
получи зелена течност, охладете, прецедете, напоете марля и я 
поставете върху изгореното място. 
 Symphitum (зарасличе) може да се приема във вид на чай. 
 Calendula (невен) – пригответе настойка от растението и я 
оставете леко да ферментира. Действа чудесно като лосион или 
мехлем. 
 
 Когато приемате лекарствата на таблетки, поставяйте ги под 
езика и ги преглъщайте след 5 минути. За предпочитане е да не 
поемате храна и течности 15 минути преди и сред вземане на 
лекарството. 
 

Необходимо указание 
 Ако сте открили, че страдате от някои описани в тази книга 
проблеми, но тя не е в състояние да ви предложи решение, 
съществуват различни възможности. 
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 Очевидно нерядко самите лекари могат да ви помогнат или да ви 
изпратят при подходящи специалисти. Все пак, най-препоръчителни 
са онези лечители, които практикуват холистични медицински 
системи. Ако не можете да се посъветвате с хомеопат, потърсете 
специалисти по акупунктура или психотерапия. Обърнете се към свои 
приятели, които биха могли да ви насочат към добър 
професионалист. В много страни има отлични лечители, билкари и 
фитотерапевти. В повечето случаи не е от значение каква точно е 
терапията, стига тя да е холистична – по-важни са уменията и 
нагласата на практикуващия. 
 
 
 

И накрая един призив от автора 

 Много от страданията, описани в тази книга, връхлитат хора 

от различни страни по света, където бедността е повсеместна. 

Заедно с група всеотдайни колеги, които работят на 

благотворителни начала, аз прекарвам по-голяма част от 

времето си, като преподавам в тези страни и организирам курсове 

за обучение на лекари и лечители по хомеопатия. 

 Средствата за подобна дейност са изключително ограничени 

и много от това, което би могло да се направи, не се прави поради 

липсата на сравнително неголеми суми.  

 В случай, че бихте желали да помогнете за развитието на 

този проект, можете да се обърнете направо към Лондонския 

колеж по класическа хомеопатия или, ако искате да подкрепите 

конкретно програмата за България, хъм Хомеопатичното 

общество в България. 


