
Повечето хора по света са изживели няка-
къв вид травма или шок. Това може да е 
инцидент, нараняване, природно бедствие, 
сътресение в личния им живот, заболяване 
или друго тежко преживяване. 

Хомеопатията може да предложи ефикасна 
помощ за трудни моменти и последствията 
от тях, независимо дали става въпрос за 
лична криза или събитие от по-мащабен 
характер.  

Често се подценява ефектът от първона-
чалния шок, който човек изживява в случай 
на бедствие или злополука. Това състоя-
ние може да остане незабелязано продъл-
жително време и да доведе до физически 
или умствени усложнения, възстановява-
нето от които да е бавно или невъзможно. 

Правилно подбраните хомеопатични лекар-
ства могат да предложат неоценима помощ 
в зависимост от случая – от оказване на 
спешна помощ и спасяване на живота (в 
допълнение към другите спешни мерки) до 
възстановяване от последиците след 
изживени травматични събития.  
Хомеопатичните лекарства обикновено 
имат мигновен ефект в кризисни ситуации 
и дават дълготраен, а много често и пос-
тоянен резултат.   

Изброените по-долу, както и много други 
състояния, могат да бъдат повлияни с пра-
вилно подбрани хомеопатични лекарства:  

� Шок 

� Сътресение 

� Порязвания & наранявания 

� Физически травми 

� Изгаряния 

� Вътрешни & външни кръвоизливи и 
натъртвания 

� Недостиг на кислород 

� Отрова, химични/биологични агенти 

� Навяхвания 

� Костни фрактури 

� Емоционална травма 

� Тъга, скръб 

� Синдром „посттравматичен стрес” 

� Синдром „вината на оцелелия” 

� Болка 

� Инфекции 

� Страх 
 

Има хомеопатични лекарства, които можете да 
използвате при различни видове физическа 
травма. Можете да си ги закупите като монопре-
парати или като хомеопатични комплекти за 
спешна самопомощ. В такива случаи е допус-
тимо и самоназначаване, въпреки че един квали-
фициран хомеопат може да окаже неоценима 
помощ в една  такава стресираща и объркана 
ситуация.  

След получаване на „спешната помощ” е важно 
проследяването на случая и последващото му 
лечение, за да е сигурно, че вредата от небла-
гоприятното събитие е неутрализирана и няма 
да възникнат хронични усложнения.  

Цената за хомеопатичното лечение е доста нис-
ка в сравнение с други лекарства и медицински 
процедури.   
 

WHAW 
По време на Световната седмица на хомеопа-
тията 2013, хомеопати по цял свят ще инфор-
мират обществеността относно възможностите 
на хомеопатията за оказване на бърза и 
безопасна помощ в случай на криза или бед-
ствие.  За да получите допълнителна информа-
ция за провежданите мероприятия, посетете 
сайта на Българското Хомеопатично общест-
во (www.bghomeopathy.org). 
 

Какво представлява хомеопатията? 
 

Хомеопатията е ефикасна алтернативна тера-
пия, която въз основа на стройна и логична фи-
лософска система съдейства за възстано-
вяване на здравето, като подпомага естестве-
ната способност на тялото и ума да се само-
лекуват. Счита се, че всички симптоми в със-
тояние на болест са проява на дисхармонията в 
човека и че самият той има нужда от лечение, а 
не неговата диагноза. 
 

През 1796 г. немският учен и лекар Самуел Ха-
неман  открил различен подход за лечение на 
болните, който той нарекъл хомеопатия (от 
гръцките думи, означаващи „подобно страда-
ние”). Той установил, както и Хипократ 2000 
години по-рано, че има два подхода при лече-
нието – въздействие с противоположното или 
въздействие с подобното.  
 

Да вземем един случай на изгаряне.  Противо-
положният подход (методът на конвенцио-
налната медицина) би третирал това състояние 
чрез лекарства или мехлеми, които да облекчат 
болката, да охлаждят и обезчувствят мястото... 
противоположно на усещането за парене, което 
се появява при изгарянето. 
 

При метода на подобието, т.е. при хомеопатич-
ната терапия, на пациента се дава малка доза 
хомеопатично лекарство, например Cantharis 
или Causticum, направени от вещества. които в 
материален вид могат да причинят подобни на 
изгаряне симптоми (болка, зачервяване, раз-
дразнение и мехури) в здрав индивид. Може да 
звучи изненадващо, но това ще разреши проб-
лема с изгарянето бързо и ефикасно. 
 

Винаги е препоръчително да сте под грижата на 
квалифициран хомеопат. Той/тя ще ви опре-
дели хомеопатичен препарат, който съответ-
ства на вас като цялостен индивид, и е в 
зависимост от начина, по който усещате своите 
симптоми. 
Хомеопатичните препарати нямат странични 
ефекти, ако се използват правилно. Те не водят 
до пристрастяване и не пречат на действието 
на  конвенционалните лекарства. 



12 разумни  причини 
да използваме хомеопатия: 

1- НЯМА ВРЕДНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 

Специалният процес на приготвяне, наречен 
потенциране, позволява да бъдат отстранени 
всички токсични ефекти от препарата. Хомео-
патията е безвредна за бебета, бременни, кър-
мачки и жени в менопауза. За препоръчване е 
да се възползвате от грижите на квалифициран 
хомеопат. 

2- НЕЖНА 

Хомеопатията работи за стимулиране на собст-
вения защитен механизъм на тялото. Тази те-
рапия е един нежен процес, който води до забе-
лежителни и трайни резултати. 

3- ХОЛИСТИЧНА 

Хомеопатията взема под внимание човека като 
цяло, с всички негови особености. Често само 
един-единствен препарат може да обхваща 
всичките ви оплаквания и да помогне за отстра-
няването им. 

4- ДОСТЪПНА 

Хомеопатичните препарати са доста по-евтини 
в сравнение с предписваните конвенционални 
лекарства. 

5- ПРЕДПАЗВАЩА ТЕРАПИЯ 

Засилвайки собствените защитни сили хомео-
патията подобрява съпротивителните сили и 
прави човека по-устойчив към заболявания и 
инфекции. 

6- ЛЕКАРСТВАТА НЕ СЕ ТЕСТВАТ ВЪРХУ 
ЖИВОТНИ 

Хората реагират по различен начин на лекарст-
вата, в сравнение с животните. Всички хомео-
патични препарати са тествани от здрави хора. 
Установено е, че симптомите, които приетата 
субстанция предизвиква за кратко време в ор-
ганизма на здрав човек, са точно тези, които 
може да излекува в болен със същите оплаква-
ния. 

7- ЛЕСЕН ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВАТА 

Хомеопатичните лекарства са в течна форма или във 
вид на малки таблетки, с приятен вкус, които лесно се 
разтварят в устата. За деца и бебета има на 
разположение малки гранулки, прахове и капки. 

8- ПАЦИЕНТЪТ УЧАСТВА В ЛЕЧЕНИЕТО СИ 

Хомеопатът задава много въпроси, не само за сим-
птомите, които безпокоят човека, но и за това как той 
реагира в различни условия. Важна е информацията 
за общото здравословно състояние и начина на 
живот. 

9- БЕЗЦЕННА Е КАТО ПЪРВА ПОМОЩ 

Хомеопатичните препарати могат да бъдат изпол-
звани у дома или по време на път, за случаи като 
натъртвания, наранявания, леки изгаряния, изкълч-
вания, навяхвания, ухапване от насекоми, стомашни 
неразположения и др. За по-сериозни или хронични 
състояния, би трябвало да се обърнете към квали-
фициран хомеопат. 

10- МЕДИЦИНАТА НА БЪДЕЩЕТО 

Хомеопатията е непрекъснато развиващо се лечебно 
изкуство, което разполага с над 3000 хомеопатични 
лекарства и техният брой непрекъснато се увеличава. 

11- ПРОУЧВАНЕ 

Нарастват доказателствата за безопасността и 
ефективността на хомеопатията: 163 рандомизирани 
контролирани опита (RCT’s) са публикувани в 
реномирани издания. От тях 67 (41%) са позитивни, 
11 (7%) негативни и 85 (52%) без заключение, в 
сравнение с конвенционалната медицина  RCT’s (36% 
позитивни, 10% негативни, 54% без заключение. 
(Източник: BMJ Clinical Evidence). 

12- НАУКА 

Последните проучвания в областта на електро-
магнитните полета, водата и нано частиците могат да 
помогнат за по-дълбокото разбиране за това как ра-
боти тази субмолекулярна медицина - хомеопатията.  
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Световна седмица 
на хомеопатията 

(10-16 април 2013 г.) 
 

  

ХОМЕОПАТИЯ 
за 

възстановяване 
след травми, 
бедствия и 

житейски кризи 


