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WHAO 

○  WHAO (Сдружение „Световна седмица на хомеопатията“)  
 е нетърговска, неправителствена организация.  
 
○  Регистрирана е като фондация според Холандското 

законодателство на 21 ноември 2008 г. и създадена от д-р 
Габриеле Тауб, Сан Диего/ Калифорния през  2005. 

 
○  Сега WHAO е най-бързо разрастваща се организация в 

света, чрез която и хомеопатията се развива 
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ЦЕЛИ 
Целите на WHAO са: 
○ Да изгради световна мрежа за популяризиране на 

хомеопатията  
○ Да координира провеждането на „Световната седмица на 

хомеопатията“ 
○ Да осигурява инфраструктура и улеснява провеждането на 

Световната седмица на хомеопатията 
○ Да споделя идеи и ресурси 
○ Да осигурява материали за хомеопатията  
○ Да спомага осведомяването на обществеността  
○ Да събира надеждна информация и научни проучвания относно 

темите за Световната седмица на хомеопатията 
○ Да подпомага хомеопатичните организации в цял свят 
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Инфекциозни болести  

○ Според СЗО, инфекциозните заболявания се 
причиняват от патогенни микроорганизми, 
като бактерии, вируси, паразити и гъбички. 
Болестите се разпространяват директно или 
индиректно от един човек на друг. 
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Инфекциозни заболявания 
(истината) 
○ В Уикипедия има около 215 записа в този 

списък, въпреки че някое заболяване като  
“обичайна настинка” включва различни 
патогени.* 

○ Най-честите са малария, туберкулоза, 
СПИН, от който годишно в света умират 
повече от 5 милиона души.  
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Антибиотична резистентност 
○ Антибиотичната резистентност е обществен световен здравен проблем. 

Той създава сериозни проблеми в болничното здравеопазване, но докато 
преди време е бил ограничен само до там, сега е широко разпространен и 
в домашна обстановка и създава сериозни грижи на медицинското и 
дентално общество.  Едно норвежко проучване показва, че 92% от всички 
антибиотици се предписват извън болниците. От 1991 до 1992 г. във 
Финландия се провежда кампания за намаляване използването на 
антибиотици, въпреки това по най-нови данни ситуацията отново се е 
влошила. Проблема с антибиотичната резистентност има широки 
последици. Значимото нарастване на разпространението на 
антибиотичната резистентност се наблюдава при обикновените човешки 
патогени в цял свят. Открита е бактерия, резистентна към почти всички 
антибиотици. Последствията включват повишен брой на заболелите, 
смъртност и разходи за лечение.  
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Хомеопатия  
Хомеопатията е ефикасна и научно обусловена система за лечение която подпомага 
естествената способност на тялото и ума да се самолекуват. Счита се, че всички 
симптоми в състояние на болест са проява на дисхармония в човека и че самият 
индивид има нужда от лечение, а не неговата диагноза.  
 
Да вземем например случай на алергия. Принципът на противоположното 
(конвенционалната медицина, алопатията) е да се лекува състоянието чрез капки, които 
да пресушават назалните секрети и очите и да потискат кихането. Този начин на лечение 
налага редовно приемане на дози от лекарството, като понякога това причинява 
странични ефекти или зависимост. 
 
Принципът на подобното или хомеопатичният начин на лечение е да се даде на 
пациента минимална доза хомеопатично лекарство от субстанция, като напр. кромид лук 
(Allium сepa), който при рязане предизвиква същите симптоми в здрав човек. 
(Изненадващо, но това ще помогне на човек да разреши проблема с алергията)  
 
Това ще освободи самолекуващите способности на тялото, като ги насочи към тази 
субстанция и алергията ще бъде преодоляна. Винаги е препоръчително да сте под 
грижата на квалифициран хомеопат, който да ви даде лекарство, което ви съответства 
най-точно.  
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Хомеопатията  
○ Хомеопатията има повече от 200-годишен 

практически опит с клинични изследвания при 
лечението на милиони хора, засегнати от 
бактериални, вирусни и други инфекции в 
миналото сигурно и ефикасно. Хомеопатията 
също укрепва и засилва нашата имунна 
система без странични ефекти. Това е нещо в 
повече за доброто състояние на пациентите, 
доколкото конвенционалните изследвания се 
фокусират главно върху лечението на 
възпаления на респираторния тракт и средното 
ухо (отитис медиа), синузити, тонзилити, 
фарингити, бронхити и т.н. 
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Защо хомеопатия? 
 

○ Хомеопатите не поставят диагнози, а разглеждат 
всеки случай както индивидуално, така и в контекста 
на епидемията. 

○ Хомеопатията е безопасно, нежно, нескъпо лечение 
и лекарствата са лесно достъпни.  

○ Хомеопатията няма странични ефекти. 
○ В случай на епидемия на дадена географска 

територия, се определят подходящите хомеопатични 
лекарства, наречени Genus epidemicus.  Тези 
лекарства могат да бъдат използвани и 
профилактично. 

○ Хомеопатията прогонва СТРАХА. 
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Хомеопатията при епидемиите 
○ Когато епидемията навлиза през Лайпциг, Самуел 

Ханеман (основателят на хомеопатията) успял да 
излекува 180 случая на тиф, изпуска само 2, докато 
при конвенционалното лечение смъртността била 
30%. 

○ Д-р Джосеф Пулт, работещ в Синсинати по време на 
епидемията от холера през 1849 г., споделя, че не е 
загубил нито един пациент. 
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Хомеопатия в епидемиите от холера   
 

○ При епидемията от холера в Лондон през 1854 г. при 
стандартните медицински грижи смъртността била 59.2%, 
докато при хомеопатично лекувани пациенти едва 9%. 

 
 

○ По време на епидемията от холера в Хамбург през 1892 г. 
при конвенционално лекуваните смъртността била 42%. 
При лекуваните с хомеопатия била 15.5%. 

 
 

WHAW 2015  13 

www.worldhomeopathy.org 
                                                                                    Source: Homeopathy 4 Everyone, June 2007 



WHAW 2015  14 



Хомеопатията при жълта треска 
○ През 1850-те години е имало няколко епидемии от жълта 

треска в южните щати. Установено било, че това 
заболяване се пренася от комари. Д-р Ослер докладва, че 
смъртността при лекуваните с конвенционални средства 
варирала между 15–85%. 

 
○ В гр. Натчез хомеопатът д-р Холкомбе докладвал, че в 

неговите случаи смъртността е 6.43%, а д-р Дейвис – друг 
хомеопат показал статистика за смъртност 5.73%.  

 
○ През 1878 смъртността в Ню Орлеанз била 50% при 

лекуваните от конвенционалната медицина и 5.6% (от  
1945 случая от същата епидемия) лекувани с хомеопатия. 
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Хомеопатия при детски паралич 
○ Д-р Айзаяга от Аржентина разказва за епидемията от 

детски паралич в Буенос Айрес през 1957 г. 
Симптомите на епидемията наподобявали на 
лекарството Lathyrus sativa. 

○ Хомеопатите и фармацевтите предписвали Lathyrus 
30c като профилактично средство и били доставени 
хиляди дози. Нито един случай на зараза не е бил 
регистриран след това. 

○ Д.р Айзаяга посочва, че при другите епидемии от 
детски паралич, показаното лекарство било 
Gelsemium. 
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Хомеопатия при грип 
○ По време на епидемията от азиатски грип през 1957 г. починали 

един милион души по света. 
○ По време на хонгконгския грип през 1968 починали 750 000 

души в цял свят.. 
○ Понякога вирусният щам е толкова смъртоносен, че се нарича 

„супер вирус“. Испанският грип от 1928–1929 е убил от 22 до 100 
милиона души в света. Често покосявал млади хора за по-малко 
от 48 часа.  

○ Испанският грип започвал като обикновен грип с температура  и 
болки, но се развивал много бързо, често за няколко часа се 
превръщал в сериозна смъртоносна инфекция на белия дроб.  

○ Вирусолозите смятат, че птичият грип например има потенциал 
да се превърне в следващия супер вирус. Симптомите на 
птичия грип се локализират в долната част на респираторния 
тракт. Стига се бързо до белодробна инфекция и затруднено 
дишане. 
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Хомеопатия при грип (продължение…) 
○ По време на пандемията от грип през 1918-1919 

“Хомеопатите приели предизвикателството на най-
ужасяващата грипна пандемия в историята и 
работели по такъв начин, без страх и несигурност, че 
парализирали своите алопатични колеги.” 

○ Д-р Франк Вийланд от Чикаго пише: “ В поле от 8000 
работници имаше само един смъртен случай“. На 
практика единственото предписвано хомеопатично 
лекарство е било Gelsemium, не е използван нито 
аспирин, нито ваксини.  
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Хомеопатия при грип (продължение..) 
○ Деан Парсон от Филаделфия събрал 26 795 случая 

на грип, лекуван хомеопатично. Смъртността била 
1.05%, докато тази при конвенционално лечение 
30%. 

○ 30 хомеопата откликнали на д-р Х.А. Робертс с 
предоставяне на данни. Те докладвали за 6602 
случая с 55 смъртни случая, което е по-малко от 1%. 
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Хомеопатичното лекарство 
Gelsemium  
○ Симптомите се зараждат бавно. 
○ Болезнено гърло и студени тръпки по гръбнака местещи се нагоре-

надолу. 
○ Разсепващо главоболие, което обикновено започва от задната част на 

главата и се подобрява при уриниране.  
○ Общо усещане за слабост и тежест, слабост в краката и треперене, 

клепачите са отпуснати, главата се усеща натежала и може да има 
двойно виждане. 

○ Въпреки че имат температура, не се потят и не са жадни. 
○ Втрисането минава по гръбнака нагоре-надолу, редувайки се с 

температура. 
○ Чувстват се по-добре на свеж въздух и движейки се. Чувстват се по-зле 

рано сутрин и късно вечерта, на слънце и от цигарен дим.  
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Хомеопатично лекарство 
Bryonia alba  

○ Симптомите се зараждат бавно. 
○ Болки навсякъде и всяко движение ги влошава. Обикновено имат 

силно предно главоболие, което се влошава при кашляне и дори от 
леко движение на очите. Главоболието се облекчава от силен натиск.  

○ Влошават се от всякаква възбуда, шум, докосване, или ярка светлина.  
○ По-зле се чувстват около 3 през нощта и 9 вечерта. 
○ Дехидратирани, желаят да пият голямо количество вода, но на редки 

интервали. 
○ Раздразнителност, искат да бъдат оставени сами вкъщи. 
○ Може да се тревожат за работа и финансови проблеми. 
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Хомеопатично лекарство 
Arsenicum album 
○ Това лекарство е важно когато остро заболяване засегне 

нервната система. 
○ Индивидът ще бъде силно неспокоен и тревожен, може 

да изпитват страх от смъртта и да не искат да бъдат 
оставени сами.  

○ Ще бъдат много зиморничави, лицето им ще е бледо и 
ще имат тревожно изражение.  

○ Техните болки имат парещо естество, усещане като от 
горещи игли и се подобряват от горещи приложения. 

○ По-зле се чувстват между 1 и 2 през нощта. 
○ Повръщането и диарията са много чести симптоми на  

Arsenicum. 
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Хомеопатично лекарство 
Baptisia tin. 
○ Грип с висока температура и усещане за обща 

разбитост. 
○ Подходящо за грип, който настъпва внезапно и човек се 

чувства разбит, с болки по цялото тяло. 
○ Тялото и краката се усещат разкъсани и целите в 

ухапвания.  
○ Има обилно изпотяване  и силна жажда. 
○ Лицето е тъмночервено и хората, които имат нужда от 

това лекарство изглеждат замаяни и мудни, все едно ще 
заспят всеки момент.  

○ Това е чудесно лекарство за стомашно-чревен вирус, 
при който има повръщане и диария 
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Хомеопатично лекарство 
Belladonna  
○ Висока температура, която се появява внезапно като резултат от 

инфекция или след като главата е била изстудена, влажна или 
прегрята.  

○ Лицето е пламнало и ярко червено, гърлото е болезнено и има див и 
втренчен поглед, зениците са разширени, възможно е да има 
объркване и делириум. 

○ Човекът се чувства по-добре, когато стои или седи в изправено 
положение в топла стая.  

○ Влошават се от всеки шум, ярка светлина или движение. 
○ Влошават се когато лежат. 
○ Симптомите засягат дясната част на тялото. 
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Contact WHAO Board 

www.worldhomeopathy.org 

 
 
 
General Secretary: 
Hester Penneweert 
The Netherlands 
info@worldhomeopathy.org 

Chairman: 
Asim Shaikh  
Canada 
chair@worldhomeopathy.org 

Vice Chairperson:  
Deepak Sharma 
India 
responseds@yahoo.co.in 
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