
Мъжът трябва да обръща повече вни- 
мание на здравето си.  В сравнение с 
жените, мъжете са с повишена склон- 
ност към: 

o Пушене и приемане на алкохол 

o Нездравословен и рискован стил на 
живот 

o Пренебрегване на профилактика, 
изследвания и медицинска грижа. 

Съществуват състояния и заболявания, 
които засягат само мъжете. Такива са 
например ракът на простатата и нис-
кият тестостерон. Много от рисковете 
за здравето на мъжа могат да бъдат 
избегнати благодарение на ранна 
диагностика. В това число са ракът на 
дебелото черво и болестите на сър-
дечно-съдовата система.  Определени 
изследвания могат да помогнат за 
своевременното откриване на заболя-
ванията и успешното им лечение.  

По-долу са изброени интересни факти 
по отношение здравето на мъжете: 

o Мъжете, според средно статисти-
чески данни, живеят 6 години по-
малко от жените. 

o Над 90% от престъпленията свър-
зани с насилие са извършени от 
мъже и близо 70% от жертвите са от 
мъжки пол. 

o В училище над 90% от децата с 
проблемно поведение са момчета, а 
от  тези с трудности в обучението 
момчетата са 80%. 

o Приблизително три четвърти от безра-
ботните са мъже. 

o Водеща причина за смъртта на мъже 
между 12 и 60 години е самоубийство.  

o Мъжете и момчетата посягат на живота 
си по-често от жените.  

 

12 разумни  причини 

да използваме хомеопатия: 

1- НЯМА ВРЕДНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 

Специалният процес на приготвяне, наречен потен-
циране, позволява да бъдат отстранени всички 
токсични ефекти от препарата. Хомеопатията е 
безвредна за бебета, бременни, кърмачки и жени в 
менопауза. За препоръчване е да се възползвате от 
грижите на квалифициран хомеопат. 

2- НЕЖНА 

Хомеопатията работи за стимулиране на собствения 
защитен механизъм на тялото. Тази терапия е един 
нежен процес, който води до забележителни и трайни 
резултати. 

3- ХОЛИСТИЧНА 

Хомеопатията взема под внимание човека като цяло, 
с всички негови особености. Често само един-един-

ствен препарат може да обхваща всичките ви 
оплаквания и да помогне за отстраняването им. 

4- ДОСТЪПНА 

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

5- ПРЕДПАЗВАЩА ТЕРАПИЯ 

Подпомагайки имунната система хомеопатията 
подобрява съпротивителните сили и прави чо-
века 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 
симптомите, 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 
използвани у дома или по време на път, за 
случаи като натъртвания, наранявания, леки 
изгаряния, изкълчвания, навяхвания, ухапване 
от насекоми, стомашни неразположения и др. 
За по-сериозни или хронични състояния, би 
трябвало да се обърнете към квалифициран 
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 конвен-
ционалната 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 работи тази субмолекулярна меди-
цина - хомеопатията.  

 

Какво представлява хомеопатията? 
 

Хомеопатията е ефикасна алтернативна 
терапия, която въз основа на стройна и 
логична философска система съдейства за 
възстановяване на здравето, като подпомага 
естествената способност на тялото и ума да 
се самолекуват. Счита се, че всички 
симптоми в състояние 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 
Ханеман  открил различен подход за 
лечение на болните, който той нарекъл 
хомеопатия (от гръцките думи, означаващи 
„подобно страдание”). Той установил, както 
и Хипократ 2000 години по-рано, че има 
два подхода при лечението – въздействие 
с противоположното или въздействие с 
подобното.  

Да вземем един случай на изгаряне.  Противопо-
ложният подход (методът на конвенционалната 
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 хомеопатичната 
терапия, на пациента се дава малка доза 
хомеопатично лекарство, например Cantharis или 
Causticum, направени от вещества. които в мате-
риален вид могат да причинят подобни на изгаряне 
симптоми (болка, зачервяване, раздразнение и 
мехури) в здрав индивид. Може да звучи 
изненадващо, но това ще разреши проблема с 
изгарянето бързо и ефикасно. 

Винаги е препоръчително да сте под грижата на 
квалифициран хомеопат. Той/тя ще ви определи 
хомеопатичен препарат, който съответства 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. 

WHAW 

По време на Световната седмица на хомеопа-
тията 2014, хомеопати по цял свят ще инфор-
мират обществеността относно възможностите 
на хомеопатията за оказване на бърза и безо-
пасна помощ за възстановяване на здравето при 
мъжете. За допълнителна информация за про-
вежданите мероприятия, посетете сайта на 
Българското Хомеопатично общество. 
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Световна седмица 
на хомеопатията 

(10-16 април 2014 г.) 
 

  

Мъжете знаят 

защо.... 

да използват 
ХОМЕОПАТИЯ 

 

 


