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Предговор

Синергичният подход на Д-р Шанкаран изкристализира след 
появата на метода на усещането. Той включва същия във филосо-
фията си, както и класическата хомеопатия. Идеята на синергия-
та е не просто обединяване на две неща, а че всеки метод усилва 
ефективността на другия. Методът на усещането изисква по-твор-
чески подход, който е приоритет на дясната половина на мозъка, а 
класическата хомеопатия се основава повече на логиката, която се 
управлява от лявата половина на мозъка. Когато тези две полови-
ни се обединят, тогава се получава завършеност на хомеопатичния 
подход, тогава хомеопатията става наистина холистична и строго 
индивидуална. 

Синергичният подход обединява много методи в хомеопатията 
като предписание по ключови симптоми на Ален, методът на Богер, 
есенциите и нивата на Георгос Витулкас, метода на Д-р Кулхарни, 
Ян Шолтън, Д-р Кишор Мета, Масимо Манджалавори, Михал Якир и 
т. н. и разбра се реперторизацията. (Нивата на Витулкас са различ-
ни от нивата на Шанкаран. Нивата на здраве на Витулкас изучават 
по-скоро проследяването и прогнозата за излекуване, а нивата на 
Шанкаран се отнасят до първото предписание и потенцията, която 
изисква пациентът. Тези две философии могат успешно да се съче-
тават). Целта на синергията е да ни помогне да стигнем до всички 
знания, които имаме и да ги използваме успешно в практиката си. 
Огромен принос за това има техниката на снемане на случая. Много 
е важно какви въпроси задаваме, кога и защо. Процесът на снемане 
на случая не е нещо случайно, а нещо научно и обосновано. В си-
нергията се опираме основно на „Органон“- а като водач към сър-
цевината на пациента, както и на опита на Д-р Шанкаран – гений на 
нашия век. 

Той ни е дал куп ценни указания, цяла система, която аз наричам 
„Органон 2“ как да правим това успешно. Първите му и най-рево-
люционни открития за по-дълбоко снемане на случая са описани 
подробно в книгата „Усещането“, която е базирана на „Органон“- а, 
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но го доразвива и издига хомеопатията на съвършено друго ниво. 
„Жизненото усещане като централно състояние е не просто емоция 
или чувство, а усещане общо за психиката и тялото, което ги свърз-
ва. Това общо за психиката и тялото усещане се нарича жизнено 
усещане, защото е нещо по-дълбоко от психиката и тялото. “ Един 
от основните параграфи, на които се базира методът на усещането 
е §11, в който се казва: „Когато човек се разболее, именно тази са-
моподдържаща се одухотворяваща жизнена сила, присъстваща на-
всякъде в организма е нарушена от динамичното влияние на враж-
дебен болестотворен агент. Единствено така нарушената жизнена 
сила донася на организма неприятните усещания и абнормалните 
функции, които наричаме болест. Тъй като е невидима и познавае-
ма единствено с ефектите си върху организма , тя може да се изрази 
и да разкрие своето нарушение само чрез патологични прояви в 
чувство и функции (единствени аспекти на организма достъпни за 
сетивата на наблюдателя и лекаря), т. е. болестните симптоми. “ Тук 
Ханеман ни казва, че болестта в основата си е динамично нару-
шение и е на нивото на жизнената сила, а нивото на жизнената 
сила е нивото на жизненото усещане. Това не е мой извод, а на 
Д-р Шанкаран. Той стига до него чрез многократно концентриране 
върху значението на всеки параграф и така постепенно надгражда 
нивата в снемането на случая, значението на първите 10 минути и т. 
н. В другите си книги „Растенията отвътре“ в три тома, „Структурата 
на минeралното царство“, „Оцеляване на мекотелите“, „Оцеляване 
на рептилите“ той структурира основните три царства в подцарства. 

Горещо препоръчвам на всички мои колеги да се запознаят със 
синергичният подход, защото той ни дава повече сигурност и ста-
билност при предписанията. Помага ни да се ориентираме сред 
планината от информация, която все повече се увеличава. Д-р Шан-
каран е единствения хомеопат в нашия век, който дълбае, за да дос-
тигне до дъното, до сърцевината на пациента. Синергичният под-
ход ни помага да извлечем екстракта от всеки случай, да усъвър-
шенстваме техниката си на снемане на случая и да се освободим 
от погрешки, които можем да допуснем при предписанието. Доктор 
Шанкаран прокара основните пътища, които бяха трудно проходи-
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ми досега. На практика той подреди цялото знание, което имаме до-
тук и го постави в царства, подцарства, кутии по един невероятен и 
логичен начин. Нормално беше след повече от 300 години от нача-
лото на създаването на хомеопатията да имаме квантов скок и това 
направи практиката ни в пъти по-успешна и удовлетворяваща. Бла-
годарна съм от дъното на душата си за това богатство, което имаме. 
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Автобиография

Родена съм през 1972 г. в град Варна. От 1997 г. живея в София. 
Завършила съм висше образование със специалност „Екология и 
опазване на околната среда“. 

С хомеопатията се сблъсках на по-зряла възраст – на 29 години. 

Излекувах си хроничен тонзилит и депресия и това ме запали 
по нея. Моят хомеопат беше Виолета Тенева. Лекувах се при нея 
в продължение на три години. През това време трупах интерес и 
възхищение към хомеопатията, но не се решавах да започна да я 
изучавам сериозно. 

След като родих дъщеря ми през 2005г. ме осени внезапно 
вдъхновение и неистов копнеж да уча хомеопатия. Имаше четири 
месеца до започването на курса, но аз бях толкова нетърпелива. За 
тези четири месеца прочетох на един дъх няколко книги:„Органон 
на лечебното изкуство“ от Самуел Ханеман. Стори ми се толкова ин-
тересна като „Алиса в страната на чудесата“ и я „погълнах“ жадно 
за около седмица. След това прочетох Материя Медика на Питър 
Чапел, Морисън, първите четири семинара от 5 курс по хомеопатия 
към ХО и петата книга, която си купих беше „Субстанцията на хомео-
патията“ на Раджан Шанкаран. Тази книга ме спечели от първия път. 
Толкова дълбоко знание, толкова точно, толкова проницателно, бях 
като зашеметена. Обаче бях посъветвана да изчакам, тъй като „на 
тази книга не й е времето сега“ и нали съм си изпълнителна, спрях. 
Снех случая на една приятелка, изписах й лекарство. Тя не се опра-
ви, но се подобри за известно време. 

Скоро след това започнах и двегодишното си обучение към 
Сдружение „Хомеопатично общество“ в „Лесотехнически универ-
ситет“ в периода 2005-2007г. Междувременно през периода 2006-
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2008 г. проведох двегодишно обучение по медицина съобразено 
с европейските стандарти. След това продължих обучението си по 
психологическа хомеопатия по системата на Раджан Шанкаран към 
Център „Хомеопатичен форум“. Междувременно съм посетила мно-
го семинари на европейски и индийски лектори като Кишор Мета, 
Аджит Кулхарни, Прафул Виджейкър, Фарук Мастер, Джеръми Шер, 
Ане Верварке, Франс Вермюлен, Ерик Ван Вьонсел, Джени Трии и 
много други. 

Една година учих хомеопатия без книгите на Д-р Шанкаран, но 
все нещо не ми достигаше. Много автори описват много хубаво ле-
карствата, от различни ъгли, но не можех да ги разбера пълно и на 
втората година вече не издържах и си казах: „Нищо, че го отричат 
Шанкаран, аз ще си го чета“ и ми олекна, като че камък падна от пле-
щите ми. Там всичко беше кратко и ясно и най-вече имаше център 
на лекарството и вече другата информация се навързваше около 
този център, но ядката беше много важна. Тази ядка я имаше в поч-
ти всички случаи и това работеше. Имах пациенти още след първата 
година. Не много, но опитвах. Имах голямо желание да лекувам и 
първите ми попадения бяха успешни. Това ми даде още по-голям 
тласък и доверие в идеите на Д-р Шанкаран. 

Двете години в ХО бяха магични, нямах търпение да дойде след-
ващият семинар. Поглъщах жадно всичко, което ми се поднасяше. 
По едно време стана малко плашещо, защото отстрани изглежда 
лесно, но като започнеш, виждаш, че то е море от информация, но 
се стегнах и си казах, че няма да се предавам. И така 2 години обу-
чение по хомеопатия, 2 години медицина, 2 години обучение по 
метода на усещането на Д-р Шанкаран. Не правех нищо друго, мъ-
жът ми работеше, аз учех и не обръщах много внимание на другите 
неща – то е като наркотик. Колкото повече вземаш, толкова повече 
искаш да вземаш. Междувременно през 2007 г. започнах да изуча-
вам сериозно и Петър Дънов – Учителя, но вече не само от отделни 
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книжки, а последователно. Това много ми помагаше да доразбера 
по-дълбоката същност на хомеопатията и живота. Така че 2005-та 
година, когато започнах сериозно да уча хомеопатия и 2007-ма, ко-
гато започнах с лекциите на Учителя бяха решаващи за мен. През 
2011 година вече имах собствен кабинет и тогава започна по-сери-
озната ми практика. Скоро след това започнах да преподавам ме-
тода на усещането, защото бях много въодушевена от резултатите. 
Написах книжка озаглавена „Новият метод на усещането в хомео-
патията“. През март 2013 се срещнах с Д-р Шанкаран на негов семи-
нар в Лондон. Това беше втората повратна точка в развитието ми. 
Той преобърна с главата надолу представите ми за хомеопатията. 
Аз бях чела книгите му, бях ходила на видеосеминарите му, но през 
това време той се беше развил, а аз бях изпуснала това, особено 
като отидох в ‘the other song’ – Академията за напреднали хомеопа-
ти в Мумбай. Цялата тази година беше много магична, случваха се 
неща, за които не че не съм мечтала, но не съм вярвала, че ще ми 
се случат. Когато Д-р Шанкаран ме покани в Академията му в Мум-
бай, си казах: „Да, искам да отида, но едва ли ще имам възможност 
за това“, но се случи някакво чудо. Още на следващият месец след 
срещата ни, пациентите ми се удвоиха и аз имах таксата за курса – 
не можех да повярвам. Пет месеца живеех с мисълта и вълнението 
как ще отида там. Първото ми усещане, когато стъпих в ‘the other 
song’ беше за една мека топлина, която се разля по цялото ми тяло, 
усетих една мистична енергия. Отново се почувствах като „Алиса в 
страната на чудесата“, както през първите две години от обучение-
то ми. Най-добрите хомеопати в света, всички тънкости на занаята 
бяха там. Академия с огромен потенциал, събрала цялото богат-
ство на хомеопатията. Обучението е логично, систематизирано и 
дълбоко. Това е универсална платформа съчетаваща много методи 
в хомеопатията и това дава възможност за гъвкавост и голяма ус-
певаемост. Там се учат и основите на хомеопатията и най-новите и 
революционни тенденции. Дванадесетте лектора начело с Д-р Шан-
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каран правят всичко възможно, за да споделят своите дълбоки зна-
ния и опит. 

Спрях да преподавам, защото видях, че нивото ми не е добро и 
вече четири години уча по тяхната система. Честно казано първите 
три месеца бях в депресия. Струваше ми се, че в сравнение с тях, 
нищо не знам, но след това се съвзех. Завърших шест курса в ‘the 
other song’, поканих Д-р Шанкаран тук на семинар, след това орга-
низирах първият двуседмичен курс на Академията извън рамките 
на Мумбай с още шест от учителите , започнах индивидуална работа 
с някои от тях по скайп. Мои учители са и Горан Гейкууд( най-до-
брият ученик на Д-р Шанкаран), Динеш Чохан, Суджит Чатърджи, 
Гаджанан Данипкар и други. Сега върви двугодишен онлайн-курс 
WWR2 с Д-р Шанкаран и още 22 учители. Този курс разяснява всич-
ки подробности на синергията и е направен с много сърце. Така че 
започнах да уча хомеопатията по нов начин. На първите два курса 
на Д-р Шанкаран не можех да позная нито едно лекарство, а на тре-
тия вече познах почти всички, но тогава не си казах както преди: 
“Готова съм, мога да си почина“, защото вече знаех, че това е измам-
но. Хомеопатията расте на широчина и, колкото повече я учиш на 
широчина, толкова повече се изгубваш. Това, което ми харесва в 
метода на усещането и синергията е, че дават дълбочина, а когато 
работиш в дълбочина не се губиш в ширината, знаеш пътя и дори 
да не знаеш лекарството, знаеш как да стигнеш до него – чрез ре-
перториума или метода на усещането (поврат в историята на хоме-
опатията). И така от 2016г. година започнах отново да преподавам 
следвайки техния модел – чрез практика – по-малко теория и много 
случаи. Процесът ми на обучение в ‘the other song’ продължава, то 
е за цял живот, но това е интересно. Самият процес на развитие и 
нови открития е вълнуващ. Представяте ли си да спре да се развива 
хомеопатията или, която и да е наука – такива са законите на вселе-
ната, че тя постоянно се развива и това е красиво. 
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Понастоящем съм основен представител на Академията 
за напреднали хомеопати ‘the other song’ Мумбай (http://www. 
theothersong. com) за България, управител на Сдружение „ Гласът на 
хомеопатията“, преподавател в онлайн училище „Homeopathyvoice“, 
член на WISH (Световен институт на хомеопатите работещи по ме-
тода на усещането), представител на софтуерите ReferenceWorks, 
MacRepertory и VitalQuest и разбира се лекувам хора, което е най-го-
лямата ми любов. 

Сдружение „Гласът на хомеопатията“

Homeopathyvoice Association

www.homeopathyvoice.com

www.homeopathyvoice.eu

Фейсбук-групи:

Homeopathyvoice – онлайн училище

Хомеопатията може да е чудо

Синергична хомеопатия България (Д-р Шанкаран)

Тел: 0889919889



Синергията, иновация в хомеопатията

~ 15 ~

Характеристики на царствата

Минерално царство

Характерни черти – Структура, роля, връзка, представяне, напа-
дение и защита, нещо липсва в тяхната идентичност/връзка/пред-
ставяне/сила, липса на идентичност/подкрепа/позиция/сигурност/
връзка, завършеност или незавършеност на Аз-а, страх от загуба на 
завършеност. 

Изрази: “Моята връзка”, “Моята идентичност”, “Моят дом/семей-
ство”, “Моята банкова сметка”, “Моето здраве”, “Моето представяне”, 
“Моята работа”, “Моята отговорност/стави/кожа/нерви”. 

Подпис (почерк) – структуриран, ъгловат, равен. 

Реч – по темата и край, еднообразна. 

Натура, нагласа: систематичен, пресметлив, организиран, взис-
кателен. 

Страхове: от нарушаване на структурата(идентичност, сигур-
ност, представяне, сила), от пропадане на структурата, от загуба на 
нещо. 

Сънища и интереси: структурирани неща, финанси, връзки, дом, 
работа, представяне, битка. 

Поведение: един или два типа(максимум), установено и не-
изменно, без вариации, подобно във всички ситуации, стабилно. 

Миазматичен обхват: остър до сифилистичен

Ключова дума – структура. 

Начин на обличане: структуриран, геометрични мотиви, шах-
матни мотиви, едноцветно без шарки, симетрия. 
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Представяне на оплакванията: организирано, структурирано, 
проценти, систематично, писмени записки, пунктуалност, номера. 

Естество на оплакванията: проблеми със структурата, хронични. 

Темпо: бавно начало и прогресиране. 

Етиология: разрушаване на структурата, разрушаване на връз-
ка, провал в представянето, провал в силата/отговорността. 

Растително царство

Растенията са вкоренени в земята и не могат да се движат. Могат 
само да реагират на външната среда – когато има дъжд, те разцъф-
ват, когато го няма, умират. Когато някой отчупи клонче, те са нара-
нени. Могат да бъдат откъснати, смачкани, счупени. 

ДД с животните: 

Процес: Там също може да има процес, но той е вътрешен про-
цес на развитие от семката, през пъпка, цвят и плод. И този процес 
е по-бавен отколкото при животните. Малките се раждат и бързо се 
развиват, а на растението му трябва време. 

Външен вид

При растенията желанието за красота е, за да им се възхищават, 
а не за да привличат мъжкия, както е при животните. 

Жертва – Растенията са жертва на обстоятелствата или на да-
дена ситуация, а животните са жертва на някой, който е по-силен 
от тях. 

Състезателност: Растенията се състезават за повече светлина, 
да израстат по-нависоко, за да достигат светлината, а животните, за 
да са по-силни, по-напред от някой друг. Използват думи като: “да 
намеря място под слънцето”. 
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Връзка между растенията и минералите:

Тъй като те растат в почвата и се хранят с минерали, може да 
имат минерални теми, но трябва да се гледа акцентът. 

Например: Грижа, отглеждане, деца – сем. Malvales /3 ред

Като че ли не съм от този свят: сем. Magnolinae /1 ред

Любовни разочарования и идентичност – Loganiacecae / Nat-m

Думи на растителното царство:

Изкоренен
Цъфвам
Разлиствам се
Давам плод
Отчупен
Откъснат
Смачкан
Пречупен
Търся светлина под слънцето
Поливане
Почва
Заземен
Изкоренен
Разцъфвам
Опрашван

Даване: Те са създадени, за да дават – кислород, , храна, красо-
та. Често можем да видим, че са щедри и се радват, когато дават, за-
щото растенията са много жертвоготовни и дават без да искат нещо 
в замяна. Те не искат заплата за това, че произвеждат въздухът и 
храната ни. Заради въздухът, който произвеждат съществуват и жи-
вотните и всички живи същества. 

Зависимост: Напълно зависими от външните условия-слънце, 
въздух, вода. Набавят си храна чрез корените. Ако почвата е пло-
дородна добре, ако не – трябва да се задоволят с това, което имат. 
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Най-раними, защото хората стъпват върху тях, животните също. 
Дърварите ги секат. 

Основното за тях е чувствителност и реактивност и през це-
лия случай върви едно усещане, например тежък, теглен надо-
лу като при Hamamelidae и обратното на това лек, разширява-
не, носиш се. 

Животинско царство:

Състезателност, оцеляване в свят на конкуренция, по-голям сре-
щу по-малък, някой ми прави нещо, йерархия и винаги има процес. 
Те описват процес, защото например начинът, по който си набавят 
храната е различен. Хищниците нападат по точно определен начин, 
а жертвите се отбраняват, малките се отглеждат по различен начин 
при различните подцарства и т. н. Също така имат много усещания 
за разлика от растителното царство, което обикновено има само 
едно. 

Следващата безценна книга на Д-р Шанкаран беше „От подобие-
то към синергията“ – еволюция в хомеопатията. 

В следващата глава ще изложа някои положения от нея. 

Концепции в синергията
Както споменах, тя обединява методът на усещането и класиче-

ската хомеопатия като ги усилва. Идеята на синергията не е просто 
да използвате двете идеи поотделно, а да ги обедините и усилите 
една друга. Понякога разнообразието в класическата хомеопатия 
носи объркване и разединение. Идеята на синергията не е използ-
ването на различни подходи поотделно, а подходи, които се добли-
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жават и подпомагат един друг. Д-р Шанкаран дава един прекрасен, 
нагледен пример за това: „като сложите кибрит и клечки кибрит в 
торба поотделно, тогава няма да се запали огън, но когато драснете 
клечката в кибрита, тогава ще лумне огън. Това е идеята на синер-
гията. “

 

Схема 1

ПЪРВИТЕ 10 МИНУТИ

През първите 10 минути трябва да дадем пространство на пациен-
та сам да изяви горещата точка, котвата, усещането, генуса или друг ва-
жен аспект на случая. Просто да наблюдаваме пациента и само леко да 
го побутваме и той сам ще ни заведе до източника. Тогава лекарството 
ще се появи от само себе си. Понякога може да назове директно името 
на източника, да го опише дума по дума или да жестикулира като него. 



Геновева Георгиева

~ 20 ~

Всъщност това е нещото, което най-много ме вдъхновява и очарова и 
никога не спирам да се удивлявам на този момент!

Но тук има една клопка. Не винаги, когато пациентът назове 
името на някое животно или растение означава, че трябва да му да-
дем лекарство от това животно или растение. Трябва да видим дали 
това е делюзия, изражение или е на нивото на жизненото усещане. 
И естествено можем да го дадем само ако е на нивото на жизненото 
усещане и се повтаря във всички области – детство, сънища, хобита 
и т. н. или има много енергия при описанието му. 

ВХОДНА ТОЧКА

Входната точка е най-подходящата точка за навлизане в случая, 
за да може да се стигне до неговата дълбочина. Това е точката, вър-
ху която самият пациент е поставил ударение. Обикновено входна-
та точка е основното оплакване, но може да е и друго, например 
думите, с които сам започва интервюто. 

ПРИЧИНЕН ФАКТОР

Явният фактор, който задейства проблема е много важен, когато 
такъв съществува. Това е силен указател към чувствителността на 
пациента. 

ТОТАЛНОСТ

Един симптом има няколко компонента, които го правят цялос-
тен. Това са локализация усещане, модалност и съпътстващи симп-
томи (ЛУМС). Всеки симптом на пациента трябва да бъде изследван 
с цел извличане на всички тези компоненти. Аналогично ние раз-
бираме пациента като едно цяло чрез определен брой компоненти 
като жизнено усещане, миазъм, патология и прочие. 
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Дори и да разглеждаме различните фактори (локализация, ми-
азъм, усещане, патология, общи модалности) като отделни катего-
рии, ВСИЧКИ ТЕ СИ ОСТАВАТ ИЗРАЖЕНИЯ НА ЕДИН И СЪЩ ФЕНО-
МЕН. 

Например, ако оплакването на пациента е скованост на ставите, 
която се е появила след пренапрежение или вдигане на тежко и това 
се влошава в началото на движението и се подобрява от продължи-
телно движение, ние може да анализираме всяка отделна част:

Причинен фактор – пренапрежение

Локализация – ставите

Усещане – скованост

Модалности – подобряване от продължително движение, вло-
шаване в началото на движението

Всички тези части са изражения на един и същ феномен, който 
сочи към едно лекарство.  

Основната идея при Rhus toxicodendron е скованост и безпо-
койство с подобряване от движение. 

КОТВА

Нещо, което е сигурно, твърдо, солидно, несъмнено, трайно и 
дълбоко. З ДРАВА ОПОРА.  

Котвата може да бъде:

Характерна рубрика/симптом
Тоталността на един сектор
Миазъм
Патология
Царство/Подцарство
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ГОРЕЩА ТОЧКА

Това е точката, която е силно заредена с енергия и където паци-
ентът е най-активен. Често това е най-особения и в най-висока сте-
пен индивидуален аспект на случая. Ако се докоснем до това място, 
можем да извлечем максимум информация от пациента. 

Например пациентът е усмихнат, питате го разни неща и той 
продължава да се усмихва и в един момент се разплаква ама все 
едно сте го уболи с карфица и руква кръв и тогава сондирайте там 
докато извадите всичко от него. 

ПЕРИФЕРНО ЗРЕНИЕ

Свързано е със способността да се следва не само това, което 
пациентът казва, но и как го казва и също така какво казва във връз-
ка с него. 

Например питате пациентка за нейните хранителни предпочи-
тания и отвращения, а тя ви казва, че яде само вегетарианска храна. 
Тя обаче живее в среда, в която всички ядат месо. Питате я защо е 
вегетарианка и се оказва, че е чувствителна към идеята за убиване-
то на животни и жестокостта към тях. Следователно разбираме и за 
нейната натура, което е по-важно и специфично. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСОБЕНОТО

В някои случаи можете да откриете нещо много подчертано, 
много особено, което изпъква у пациента. То може да бъде:

- Нещо, което сте наблюдавали у пациента

- Някакъв негов специфичен интерес

- Специално обстоятелство в неговия живот
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- Драскулка

- В такъв случай си струва да проучите това особено нещо и да 
вървите с пациента по-дълбоко и по-дълбоко, докато усетите, че 
сте възприели точния симптом или усещане, което лежи в основата 
на тази особеност. 

Това проучване е артистично и много интересно. Когато дос-
тигнете тази точка, ще видите, че ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ЧОВЕКА И 
НЕГОВИЯ ЖИВОТ СЕ СРЕЩАТ И ДОКОСВАТ ИЛИ СТАВА ВИДНО, ЧЕ 
ПРОИЗЛИЗАТ ОТ НЕЯ. 

Имаме различни маршрути при снемане на случая, но основни-
те са два. Показани са на схема 2. 

Схема 2
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Има различни маршрути при снемането на случая, но основни-
те са два: симптомите или системата. Зависи на кое ниво е пациен-
тът. За нивата съм писала подробно в книжката „Новият метод на 
усещането в хомеопатията“. Това е тяхната кратка схема:

Нива Значение Потенции

1 Ниво Име на болестта
*патология(част от частта)
*стабилно, постоянно

6С
LМ1, LМ2

2 Ниво Факт
*локално
*неповлияно от общи/психика
*фактът е добре описан (локация, усещане, 
модалност)
*специфичен, локален симптом

30С
LM3, LM4

3 Ниво Емоции
*взаимно влияние между локални и общи/
ментални
*чувството е добре описано
*специфично чувство
*соматизация

200С
LM5, LM6

4 Ниво Делюзия 
*ПНЕИ – остта (психично-нервно-ендокрин-
но-имунна системи)
*сънища
*хормони
*предпочитания
*ситуацията

1М
LM7, LM8

5 Ниво Усещане
*нерви
*ниво на усещането
*царство
*подцарство
*източник
*език на източника

10М
LM9, LM10
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6 Ниво Енергия
*посока
*движение
*темп
*цвят
*звук
*жестове с ръце

50М
LM11, LM12

7 Ниво Седмото
*неопределено
*празно
*съзнание/безсъзнание

СМ
LM13, LM14

Повече за синергията можете да разберете от онлайн-курса 
„Красотата на синергията“, който водя в училище Хомеопативойс. 
Акцентът е върху изучаването на лекарствата чрез случаи на видео 
и на живо. Продължава две години и съдържа 10 модула пред един 
месец. Всеки модул продължава два дни. Може да се присъства и 
на живо. 

Подробности за курса можете да научите във фейсбук-гру-
пата „Homeopathyvoice онлайн-училище“ или в сайта : www. 
homeopathyvoice. eu. 

Най-новият и най-успешен инструмент на Д-р Шанкаран е мето-
дът на осемте кутии. В някои от случаите съм показала моята гледна 
точка за него. Накратко това е структурата на осемте кутии:

1. Дигноза 5. Делюзии

2. Тоталност на диагнозата 
(локални симптоми, реперто-
ризация)

6. Усещане+качества на източ-
ника+жестове с ръце

3. Умствено състояние 7. Миазъм

4. Сънища 8. Генус (основната нишка и 
сферата на действие)
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Тя може да варира в зависимост от нивото, на което живее па-
циентът, но базата е това. След това трябва да се направи връзка 
между кутиите. 

Методът много помага, особено, когато случаят е объркан, па-
циентът говори много и бързо. Тогава докато снемате случая, на-
правете таблица. Тя ще ви центрира и в повечето случаи ще ви 
помогне да излезете от трудната ситуация. Ако видим подобие 
между две или три кутии, виждаме центъра и започваме да го 
изследваме обстойно докато стигнем до дъното. 

Симптомите на физическо ниво може да се променят, но съ-
нищата в детството, характерът в детството, хранителните 
предпочитания в по-млада възраст, най-стресовата ситуация, 
дълбочината на отчаяние или миазмът, най-честите болести в 
миналото са константа и по тях можем да определим лекарство-
то. Ханеман говори за това в Органона в § 91: „Симптомите и чув-
ствата на пациента точно след предшестващ курс лекарства не да-
ват истинската картина на болестта. От друга страна, симптомите 
и оплакванията, от които е страдал преди да вземе лекарствата са 
тези, които дават истинската, фундаментална представа за първо-
началната форма на болестта. “ 
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Творението наречено Човек

Човекът е цяла Вселена пълна с тайни, 
чудеса. В неговата многоцветна аура е

скрита историята на света. 

Тя помни битки, победи, легенди и
митове за света и някъде в недрата на
Душата се крие образът на болестта. 

Душата е всесилна, чиста, могъща
и добра, но щом всели се в плът тук

на Земята, тя гърчи се и търси свобода. 

И кой и пречи да се прояви във сила
и да остане силна и добра? Дали гласът на

сянката, на гост неканен дошъл да каже свойта дума
различна от копнежа и за свобода?

Той търси да се прояви чрез думи, постъпки, 
желания и страхове различни от копнежа на

Душата да бъде цялостна, да има свободата на дете. 

За нас това е гост със своя песен, чиито глас
говори с думите на болестта. Той кара ни

да влезем в тясна дреха, притискаща
ни до стената да вършим недобри неща. 

Когато този гост си тръгне, Душата светва, 
радва се и пей и носи на Човека свободата, 

за която той цял живот копней!

     Геновева Георгиева
     2012 г. 
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Илюстративни случаи

Това са някои от по-интересните ми случаи, които съм запазила 
и, които илюстрират практическото приложение на синергичният 
подход. В самите случаи са изяснени техниката на снемане на слу-
чая, нивата, царствата, подцарствата, реперторизацията и т. н. Мал-
ка част от тях нямат дългосрочни проследявания ( година, две и 
повече), а шест – десет месечни проследявания и не претендирам, 
че са успешни, но са с много добър напредък и мисля, че има как-
во да се научи от тях. В практиката си използвам най-вече „Душата 
на лекарствата“ на Раджан Шанкаран, ММ на Фатак и ММ на Богер, 
защото там е даден генусът или основната сфера на действие на 
лекарството. Харесвам също така ММ на Кларк, Неш, Кент, Масимо 
Манджалавори, Ян Шолтън, Витулкас, Михал Якир. Надявам се тази 
книга да ви вдъхнови и осветли по пътя към изцелението на човека. 
За мен този път, който Д-р Шанкаран чертае е светлина и ще се рад-
вам да дам, доколкото мога моят скромен принос в разпростране-
нието на идеите му от моята гледна точка. 
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Лекарства от минерален произход

Случай на кандида - Chromium silicatum

Жена на 33 години
26. 11. 2016

- Кой е основният Ви проблем?

- Откриха ми кандида и това много ме стресира. По принцип 
имам проблеми и със стомаха и откакто разбрах, че имам проблеми 
с него започнах да си внушавам някакви неща. Внушавам си, че се 
разболявам. Даже си внушавам, че имам паразити. Сега пия антиби-
отик и ми става много гадно от него. Не мога да различа психиката 
от тялото си. Чувствам се супер мръсна. Имам чувството, че цялата 
съм пълна с мръсотии. Все едно имам червеи и все едно ме изяждат 
отвътре и ще стана страшно болна и то под формата на паразити и 
червеи. 

- Добре, опишете това усещане да сте мръсна?

Задавам й този въпрос, защото думата мръсна е дума на бозай-
ниците или паразитите. 

- Свързвам го с мръсотия. Не е нещо, което ми гложди главата. 
Свързвам я с нещо мръсно, нечисто в мен. Тръпки ме побиват като 
си помисля. Като бях бременна имах ешерихия коли и това да раз-
бера, че имам гъбички беше като гръм от ясно небе за мен. 

- Добре, продължавайте да описвате това усещане?

- Много ми е объркано и ме е страх, че няма да се реализирам 
и това ми е постоянен стрес. Все едно животът ми приключва; все 
едно нищо няма да стане от мен. От малка смятам, че всичко трябва 
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да е подчинено на контрол и ред и после съм разочарована. Не се 
чувствам удовлетворена. 

- Какво е усещането в неудовлетворението? 

Това е 3 ниво – емоции, затова питам за усещането в чувство-
то за неудовлетворение. Както знаем, усещането е по-дълбоко 
от чувството. Основните чувства са гняв, страх и тъга и от тях 
следват производни. 

- Апатия, депресия, няма изход. Много ме мъчи и ме тормози 
това. Другият ми кръстопът е дали да родя второ дете или да за-
почна да работя. Все едно съм на някакъв кръстопът – въртя, въртя 
и се връщам на едно място (жест с ръка – кръг с ръката). Това ме 
измъчва страшно много. 

Тук виждаме, че мръсотията премина в измъчване между това 
да си гледа детето или да започне работа, което отхвърля идеята 
за бозайник или паразит. 

-Имам навика да потискам всички отрицателни емоции. 

- Кой е най-големият Ви проблем?

- Страха от болести. Здрави сме, но не знам защо съм в това 
състояние, все едно светът е свършил. 

- Какво е усещането в страха Ви, че няма да се реализирате?

Тук тя казва страхът от болести, но трябва да имаме пери-
ферно зрение и да видим къде наистина има повече енергия. Трябва 
сетивата ни да са много изострени. Това се постига с практика-
та. От езика на тялото й стана ясно, че страхът, че няма да се 
реализира е по-силен и затова питам за него. Винаги държим цен-
тралната линия. Не си мислете, че в началото, когато започнах 
да практикувам метода на усещането ми е било лесно. Чувствах се 
като в непозната гора и не знаех накъде да тръгна, но с времето се 
научих и сега е благодат.   
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- Винаги се доказвам. Някой ми казва, ти няма да го напра-
виш и аз го правя, за да докажа, че мога. Все едно ще ми избяга 
нещо, няма да има предизвикателство. Аз не отивам, за да взема 
пари, а за да се докажа. Друг е въпросът, че не знам какво искам, 
още не съм го открила. Говоря за нещо, от което да се чувстваш удо-
влетворен и да има предизвикателство. 

Сега преминаваме към друга област – характер. Знаем, че цел-
та на снемане на случая е да минем през различи области – основно 
оплакване, характер, най-стресови ситуации, сънища, детство, 
хобита, любими филми, книги, общи симптоми и това, което се 
повтаря – това котвата или горещата точка на случая. 

- Какво друго можете да кажете за характера си?

- Много съм рязка с хората. Мразя лицемерие и когато го видя 
съм толкова рязка, директно си казвам нещата. Преди бях толкова 
тиха и скромна, че го усещах като порок. Цялата пламвах и се изчер-
вявах от срам и се мразех от това. С мъжа ми много премълчавам 
нещата, но с хората съм рязка. В къщи не искам да има скандали, 
натоварване. 

- Какво ще стане, ако сте рязка с мъжа си?

- Ще съм обидена. Той ще каже ти не мислиш като правиш неща 
и ще има обиди. Преди много плачех, изливах реки от сълзи, давех 
се от сълзи. Сега плача, ако разбера, че някое дете е болно. Това 
може да ме разстрои истински. 

- Каква бяхте по характер преди да забременеете?

Питам я за характера й преди забременяване, защото знаем, 
че по време на бременност, плодът изявява жизнения си модел чрез 
майката. 

Сега тя има едно малко дете и не работи и от това идва най-го-
лемият й проблем. Така че трябва да разберем каква е била преди 
това. 
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- Може би забременях, защото животът ми беше безсмислен. 
Само работех, ходехме по планините; това ми липсва; друго не. 

- Каква беше работата Ви преди животът Ви да стане безсмис-
лен?

-Всеки път работата ми е различна и това е предизвикателство. 
Непостоянна съм; захващам нещо с голяма жар и после се отказвам. 
Например реших да се храня здравословно, записах се на курс 
и после се отказах. 

- Какъв е ефекта върху Вас от сегашната ситуация?

- Не ми стига това, че имам съпруг и дете. Не съм завършена, 
трябва ми нещо друго, за да съм завършена. Трябва ми работа, 
за да ми даде смисъл на живота. Не за пари, а да ми харесва на мен. 

- Какъв беше характерът Ви като дете?

- Много тиха, свита, страшно притеснителна. Баба ми много ми 
разказваше приказки все за кралици, за принцеси. 

- Не обичах да съм център на вниманието. 

Спонтанно отричане. 

- Кажете за това да сте център на вниманието?

- На сватбата бях притеснена, че всички ще ме гледат. На изпити 
също се разтрепервах от погледите на хората втренчени в мен. За-
това не обичам да говоря пред много хора. 

- Добре, кажете още мало за това да сте център на вниманието?

- Чувствам, че трябва да ме обичат, но трябва да съм на пи-
едестал. Изпитвах ревност към сестра ми, защото тя беше повече 
обичана от родителите ми. Все я наричаха принцеса и това беше 
първото ми разочарование, че не съм центъра на света. Когато 
обичам някого искам цялата му любов да е насочена към мен иначе 
се разочаровам. Дразня се и се разочаровам. 
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Тук вече лекарството е ясно и задавам потвърждаващи въпроси. 

- Имате ли запек?

- Да. 

- Кажете повече за запека?

- Когато съм имала неудовлетворение с партньорите. Оттогава 
са ми проблемите със стомаха. 

- Кажете за неудовлетворението Ви с партньорите?

Това се нарича периферно зрение. Питам я за запека, а тя 
спонтанно ми казва за партньорите си. Затова питам за тях, по-
неже е спонтанно и несвързано с въпроса. 

- С тогавашния ми партньор не се чувствах щастлива. Знам, че 
не се обичахме, но бяхме заедно. От това дойдоха и проблемите със 
стомаха ми. 

- Кажете още за проблемите със стомаха?

- Запек, киселини, колит с парене между ребрата. 

- Като се притесня ме боли стомахът. 

Сега търсим потвърждение и в детството. Трябва да се подси-
гурим от всички страни. Въпреки, че знаем лекарството, трябва 
да изследваме случая достатъчно прецизно. 

- Какви страхове имахте като дете?

- От куче, овца, болест, смърт, да не се разболеят близките ми, 
защото предната ми приятелка почина от рак. 

- От друго?

- От високо. 

- Какви бяха отношенията Ви с родителите?
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- Не обичах да ми казват какво да правя. И двамата не ха-
ресваха приятелите ми и затова правех напук. 

Това говори за добре оформена идентичност, което означава, 
че е някъде към средата на ПТ отляво, където вече зависите повече 
от себе си, но все още сте несигурен, защото по-рано спомена, че се 
колебае, на кръстопът е, не смее да се опълчи на съпруга си. Така че 
имаме личност, която е на път да стане самостоятелна, но все 
още се доказва на себе си и другите. 

- Добре, какво друго за отношенията Ви с родителите?

- Опитвах се да докажа, че мога и сама. Все исках да съм са-
мостоятелна, да успявам сама. Казвам си този багаж аз мога да го 
нося и хващам няколко дини под една мишница. Издържам се сама 
от много рано. Сега като нямам финанси не се чувствам добре, не 
искам да съм зависима от съпруга ми за пари. 

- Кажете повече за това?

- Това ме тормози, че аз си стоя в къщи, а той прави пари. Липсва 
ми социалния живот, не се вписвам в средата на майките. 

По тази причина тя е и много нервна с детето си. 

Край на случая. 

Анализ: 

Тук царството е минерално, заради усещането , че не е завър-
шена. Редът е 4 – ти, заради темите болести, семейство, пари, работа. 

Нямаме съревнование или едно усещане, което да се повтаря 
във всички сфери на случая (растенията), така че със сигурност тя е 
от минералното царство. 

Този случай не може да бъде решен с реперторизация, защото 
лекарството не е застъпено в реперториума и тук идва на помощ 
знанието ни за усещането на различните минерали. 
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От програмата програмата VitalQuest на Д-р Шанкаран за 
Chromium:

Той попада в 6 колона на 4 ред. 

„В 6 колона усещането за неадекватност и несигурност е много 
по-малко. Въпреки страха от провал и липсата на увереност, той е 
решен да върви напред и да поема рискове. Има нужда да докаже 
на себе си и на другите, че е способен. 

Посреща предизвикателства, рискове, трябва да бъде вни-
мателен. Не съм сигурен, че мога да го направя, но нямам нужда от 
никой. Опитвам различни подходи. “

Другата тема, която беше изявена беше желанието й да бъде 
специална и да има точно определен имидж. В комбинация със 
страха да говори пред публика, темата за принцеси, чувството, че 
не е обичана достатъчно (3 ред) и запека получаваме Silicea. Както 
знаем, темата на минералите от 3 ред на ПТ е обич, грижа, подкрепа. 

И така лекарството е Chromium silicatum 200 C, 1 доза

Нива:

1 Ниво(име на болестта) – кандида в стомаха

2 Ниво (факт - модалности) – не са изразени

3 Ниво(емоции) – страх от болести, безпокойство пред публика, 
неудовлетворение. 

4 Ниво (делюзия) – Делюзия, че е мръсна. Все едно съм на кръс-
топът, въртя се и все се връщам на едно и също място. 

5 Ниво – Усещане - Трябва да се докаже в работата, да посреща 
рискове и предизвикателства и да постигне точно определен ими-
дж. Незавършен, нещо липсва. 

ММ на Фатак: 
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Генус на Silicea:

Общи симптоми: Предизвиква хранителни нарушения зара-
ди неправилна асимилация. 

Ум: Упорити, инатливи деца. Оплаквания от очакване. 

Знаем, че Silicea се притеснява пред публика и иска да е прин-
цеса. 

Екстракт на случая:

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ФИКСИРАН ИМИДЖ

Проследяване:

19. 12. 2016

Върнаха ми се стари болки: циститът, болки в лявата ръка, имах 
пъпки по лицето. Нещата се връщаха отзад напред. Пуша по-малко 
и емоционално и психически съм по-добре. 

- Какво значи, че емоционално и психически сте по-добре?

- Не се чудя какво да правя, радвам се повече на настоящето 
без да се притеснявам за бъдещето. Всички болки бяха за около 2 
седмици и от известно време нямам физически оплаквания. Имах 
треска с 38, 5 градуса температура, но се оправих от само себе си. 
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Генус на Silicea:

Общи симптоми: Предизвиква хранителни нарушения зара-
ди неправилна асимилация. 

Ум: Упорити, инатливи деца. Оплаквания от очакване. 

Знаем, че Silicea се притеснява пред публика и иска да е прин-
цеса. 

Екстракт на случая:

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ФИКСИРАН ИМИДЖ

Проследяване:

19. 12. 2016

Върнаха ми се стари болки: циститът, болки в лявата ръка, имах 
пъпки по лицето. Нещата се връщаха отзад напред. Пуша по-малко 
и емоционално и психически съм по-добре. 

- Какво значи, че емоционално и психически сте по-добре?

- Не се чудя какво да правя, радвам се повече на настоящето 
без да се притеснявам за бъдещето. Всички болки бяха за около 2 
седмици и от известно време нямам физически оплаквания. Имах 
треска с 38, 5 градуса температура, но се оправих от само себе си. 

- Как е сънят Ви?

Добре, наспивам се. Преди ставах много пъти заради детето, а 
сега само веднъж и се събуждам отпочинала. 

- Какво друго се промени?

- Сега излизам повече. 

- Каква промяна е това за Вас?

- Положителна, защото преди се бях капсулирала. 

- Добре, някаква друга промяна?

- Не мисля отрицателно, дори планувам някакви пътувания. 
Преди си мислех кога ще започна работа и ще дам детето на ясла, а 
сега осъзнах, че това не е добре за него. И преди го, но сега го осъз-
нах, сега съм убедена. 

- Какво е чувството да сте го осъзнала?

- По-пълноценно се чувствам с нея, колкото и странно да звучи. 
Като се разболя почувствах, че няма по – важно от това да е здрава 
и я заобичах повече. Няма кандида. 

Предписание: Чакаме. 

До септември, 2017г. не се е оплаквала от нищо. 

Ако нямахме знанието за усещането на редовете и колоните 
щяхме да изпишем само Silicea и щяхме да имаме частичен или ни-
какъв резултат. Виждаме колко красиво се съчетават класическата 
хомеопатия с метода на усещането. Те са като два красиви тона, кои-
то се извиват в изящна мелодия. 
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Случай на невроза – Aurum metallicum

Жена на 45 г. Скайп-интервю – 26. 11. 2016 г. 

Какво е Вашето оплкаване?

- Тревожност много силна като страх невроза. Винаги имам ог-
ромен страх за близките си, за бъдещето. Преди време вземах кса-
накс. 

Чувствам силно напрежение и на физическо ниво. Функциони-
рам правилно, но с много големи усилия. Бързо се изморявам пси-
хически. 

- Кажете малко повече за това? 

В началото даваме пространство на пациента и задаваме от-
ворени въпроси. 

- Най-силно се усети след смъртта на баща ми. Борехме се с рака 
на баща ми и финансовата криза, по това време преживях и развод. 
На мен ми се падна цялата тежест на цялото семейство. Трябва-
ше да се стегна, за да ги стабилизирам. 

- Защо Вие трябваше да им помогнете?

- Не знам. Брат ми е по-малък, а майка ми ми е майка. Но вече 
чувствам, че товарът е много голям, не мога да го опиша. 

- Какво беше усещането след смъртта на баща Ви?

- Много страшно, той беше за мен като учител, пример в живота. 
Изгубих почва под краката. Болката беше непоносима. Сякаш умря 
част от мен самата. Натрупах много разочарования, гняв, дори го-
лямо чувство за вина, но си казах трябва да продължа заради тези 
до мен. Но не мога да се справя с капацитета, който мога да развия. 
Имам страшни мисли за близките. Панически пристъпи от картини-
те, които ми изникват в съзнанието. 
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- Кажете за тези картини?

- Страх от загуба, смърт, че някой от близките ми ще се разболее, 
че няма да издържат на целия този напън. 

- Какво друго?

- Голям страх за дъщеря ми след развода. За детето се страхувах 
как ще се справи с тази ситуация. 

- Какво е усещането да сте в това състояние?

- Болка в слънчевия сплит. Много силна мъка. 

Не питам за болката, а за мъката, защото болката е първо 
ниво – диагноза, а мъката – трето – емоция. Както знаем, целта 
винаги е да стигнем по-надълбоко. Колкото по-надълбоко стигнем, 
толкова по-точно предписание можем да направим. 

- Как се изживява мъката?

- Сковаване в слънчевия сплит и силна топлина. 

Тя не продължава по-навътре, а се връща на второ ниво – дава 
ни тоталността на диагнозата. Понякога това се случва. Случаят 
върви през 1-2-3, после пак 2 ниво, после към четвърто. Има раз-
лични варианти. 

- Друго за характера Ви?

- От дете не съм спокоен човек. Не съм от най-веселите хора. 
Малко по сериозно приемам всяко нещо. 

- Например?

- Доста често една криво казана думичка да я приемам тол-
кова лично. Да си винаги под напрежение и винаги готов да се ре-
агира на нещо неприятно. 

- Какво е усещането да сте винаги под напрежение?
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- Непрестанно уморена. Мисля как да подредя нещата, как ще 
се справя с целия свят. 

В началото говори за това как иска да помогне на цялото се-
мейство. Сега вече иска да се справи с целия свят. Това говори за ви-
соко ниво на отговорност. 

Имам енергия, но сякаш е хваната в капан. Ако я пусна ще е мно-
го добре, но не знам как. Контролирам всичко около себе си. 

+++ Баница, пържоли, САЛАТА ЗЕЛЕНА. Не обръщам много вни-
мание на храната. Сега реших, че вече трябва да й обръщам внима-
ние. 

- Какво друго за характера Ви като дете?

- Много често се чувствам наранена от околните. Предпочитах 
да съм сама. Не се разбирах много със съучениците си. Не можех 
много да се впиша в групата. Силно се концентрирам в нещо и тога-
ва не обръщам внимание на нищо. 

- Имате ли братя, сестри?

- Брат. 

- Каква е разликата в характерите ви?

- Отношенията ни не са добри. Много силен страх, че страда 
от алкохола. Той е човек който обича семейството си, близките си. 
Малко по - егоистичен от мен. Не е човек, който ще скача на всяка 
дума. Просто в капана на алкохола. 

- Защо се скарахте?

- Заради пари и родителите кого повече обичат. Той реши, че ця-
лото внимание на родителите е насочено към мен. Основно напада-
ше родителите си. Към тях беше насочена агресията. Не знам защо. 

- Какво усеща някой, който не може да се впише в група?
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- Различен, неприет, отхвърлен. 

- Опишете различен, неприет, отхвърлен?

- Различен означава, че не е съгласен с общоприетото мнение. 
Неразбран. 

- Какво усеща? 

- САМОТА. 

- Опишете думата самота?

ДА искаш всички да са добре, а има тъга, разединение. 

- Кога сте най-тъжна?

- Когато никой не е добре. 

Дотук виждаме отговорност, тъга, самота. Моделът вече е 
оформен. Нека да потвърдим. 

- Кажете ми за работата Ви?

- По-голямата част от работата беше моя. Организирах ко-
лектива. 

- Каква беше вашата роля в организирането на колектива?

- Просто човешко отношение, да разбереш всеки. 

- Искам да Ви върна на усещането след смъртта на баща Ви?

Връщам я на усещането в тази ситуация, защото тя е отключ-
ващият фактор. 

- Бях гневна и на Бог ме беше яд. Мразех всичко живо след смър-
тта на баща ми. Безумен гняв, ярост. Карала съм се и с дядо Бог. Ня-
маше на кого да се сърдя, защото ми го отне. 

- Как се чувствахте с него?
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- Сигурна, спокойна. Знаех, че има кой да се погрижи за всички. 

Сила, стабилност, равновесие. 

Беше ми идеал за човек, защото помага на почти непознати. 

- Най стресовата случка?

- Когато се скараха майка ми и баща ми и на майка й стана лошо. 

- Тогава усетих какво е да си сам. 

- Усещането да си сам?

- Исках да забележат мен, а не глупавият им проблем. Страх от 
това, че си се изгубил, сякаш да те пуснат в гората. 

- Как изглежда тази гора?

- Много е тъмно, а дърветата са много високи. 

Спокойствие. Страх те е, но имаш време да помислиш. 

- Каква е разликата между това да си у дома и в гората?

- Тревога и тихо. Сякаш трябва предварително да знаеш всичко, 
кое е най-подходящото за този човек да не го нараниш. 

- Как сте с изхожданията?

- Колит преди изпит. Запек дълго време, подуване на корема 
почти ежедневно. 

- В каква околна среда се чувствате най-добре?

- Ако седна до едно много голямо орехово дърво ще се чувствам 
много добре. 

- Усещането?

- Радост, свобода. 

- Усещането?
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- Ако човек отстрани грижите в главата си ще се чувства добре. 
Ще изпусна фронта. 

- Какво още можете да кажете за Вашия характер?

- Емоционален, но умея да организирам хората, да ги разбирам, 
избухлива. Контролирам го трудно. Често се разгневявам на безот-
говорността на хората един към друг. Независимо какви са взаимо-
отношенията между хората, приятелски или близки. Да си ОТГОВО-
РЕН КЪМ НЯКОЙ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТРЯБВА ДА ГО РАЗБИРАШ НЕГО. МО-
ИТЕ БЛИЗКИ МЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО МАЛКО ВЛАСТЕН ЧОВЕК, много 
чувствителна, емоционална. 

- Кажете за това да сте отговорен към някой?

- Да покажеш уважението си към него, че той е равен на теб и 
след това уважението като вникнеш в това, което иска да изрази. 
Много сме вглъбени в себе си. Все в своята болка. Никой не казва 
чакай да изслушам другите как са. Това ме дразни много. 

- Какво друго можете да кажете за отговорността?

- Даваш, каквото можеш. Не че чакаш да получиш. Повече любов 
да има. 

- Още веднъж за усещането след смъртта на баща ви?

- Много силна ВИНА и бързо се разплаках. Той не беше радос-
тен. Аз можех да направя още (и се скъсва да плаче; за пръв път в 
интервюто толкова интензивно). 

- Имате ли планове?

- Да искам да направя нещо ново, красиво. Винаги имам амби-
ции, но сега го чувствам като истинско човешко желание. 

- За колко време планирате? 

- Целия живот искам да го програмирам и да знам какво ще 
следва оттук натам. 
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- Харесва ли ви музиката?

- Да, тя е голяма част от живота ми е. Любима песен – „Музика 
е“ – на Ерос Рамацоти. 

Предписание:Aurum 1M 2 дни по 2 пъти

Проследяване: 7. 01. 2017

Много тежък цикъл, но сега не е така, както преди. 

Не ми е толкова болезнено за проблемите с близките. Аз се 
чувствах виновна за каквото и да е. 

Малко по-бързо се справям с емоциите. Не се задълбавам тол-
кова. Ако влезех в малка конфронтация с някой човек и го помнех а 
сега не толкова. БОЛКАТА ОТ СМЪРТТА НА ТАТКО – НЕ МЕ ЗАДУША-
ВА. ПРЕДИ БЕШЕ МНОГО ЗАДУШАВАЩО. 

ДВА ДНИ ПЛАКАХ И ПОСЛЕ БЯХ НЕ НА СЕБЕ СИ. 

ПРЕДИ СИ КАЗВАХ:“НЕ НЕ НИЩО НЯМА ДА СТАНЕ ОСТАВИ“, А 
СЕГА ГЛЕДАМ НА НЕЩАТА ПО ПОЗИТИВНО. Сега мисля, че това, кое-
то искам да направя в България, ще дам всичко от себе си и не ме 
интересува дали ще се получи ли не. 

- От много дълго време пия ксанакс и не смея да го спра. От 5 
години го пия (Да го намали на 1). 

- Как е сънят Ви?

Аз се наспах тогава станах сама в 5, 30. Целия свят ми се смя за-
щото съм известна с това, че не мога да ставам. 

Имах страшно много енергия. Това не е било от много години, 
от детството ми. 

Беше много хубаво. За пръв път не се чувствах като пребито 
куче. Дали съм в къщи, дали на работа, бях вечно изморена. До пре-
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ди месец бях така. От 2-3 седмици ми е много лошо. Главоболие, 
всички болки по тялото, кашлица. 

Коремът ми много рядко се подува. Преди беше нон стоп. 

Имах запек, а сега нямам. Преди имах или запек или разстрой-
ство. Също така нон стоп имах газове беше нещо страшно, сега из-
чезнаха. 

Предписание: Aurum metallicum 1M, 3 дози за 3 дни

След няколко дни настинката с кашлица е отшумяла. 

До днешна дата – октомври 2017г. не се е оплаквала от нищо. 

АНАЛИЗ:

1. Основна патология:
Невроза. 

5. Делюзия:
Че е пренебрегнала дълга си. 

2. Тоталност на основното 
оплакване: 
Напрежение, лесна 
уморяемост. 

6. Генус: Въздейства силно на ума 
предизвиквайки остра умствена 
депресия, безнадеждност и липса 
на любов към живота. 

3. Умствени симптоми:
Тъга, отговорна, лоялна, 
честна, налага си мнението, 
голямо чувство за вина. 

7. Миазъм:
Сифилис – чувство на 
безнадеждност. 

4. Наблюдение:
Тъжна, отговорна, плачеща. 

8. Усещане: Достигнал е най-
висока позиция и трябва да 
я задържи. чрез справяне с 
отговорностите си при всички 
обстоятелства. 

Тук със стрелки съм обозначила връзките между отделните ку-
тии. На умствено ниво виждаме чувство за вина и на ниво делюзии 
виждаме делюзия, че е пренебрегнала дълга си. 



Геновева Георгиева

~ 46 ~

Чувството за безнадеждност свързва генуса и миазма на лекар-
ството. 

Реперторизация:

Това е лесен случай, но трябва да знаем защо изписваме едно 
лекарство. Всичко трябва да пасва: генусът, умствената картина, 
рубриките, усещането. Тогава сме сигурни, когато сме се подсигу-
рили от много страни. Знаем, че Aurum се намира в 6 ред на ПТ(пе-
риодична таблица), редът на минералите, които се чувстват отго-
ворни, но в по-голям мащаб, отговорни за цялото човечество, както 
каза тя. В този ред са и Bar-c, Plat, Merc и т. н. Bar-c е в началото и 
чувства, че не може да се справи с отговорностите. В началото на 
колоната минералите нямат капацитет и трупат маса, в случая от-
говорност. Колкото по-надясно се придвижваме, толкова повече 
нараства атомното тегло на елементите. Казано на човешки език, 
това е усилване на способността да поемат отговорност. В 10 ко-
лона, в която е Plat те вече са стигнали върха на способността си 
и се чувстват уверени да се справят с отговорността. От 10 колона 
натам те вече започват да губят тази способност. Значи отляво не са 
я изградили, а отдясно вече я губят. Минералите в 11 колона чувст-
ват: „Структурата се поддържа от само себе си. Дали ще издържи на 
обстоятелствата?“Aurum е в 11 колона. Той е достигнал върхова по-
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зиция и сега трябва да я задържи, да се справи с всички отговорнос-
ти, с всички обстоятелства, иначе настъпва краят и той може да се 
самоубие. Да се намираш в 11 колона е много стресово. Там живееш 
под постоянна заплаха структурата ти да бъде атакувана. Красиво 
и благодаря на Д-р Шанкаран за този огромен труд да подреди ця-
лото минерално царство по редове и колони. Пациентите говорят 
дума по дума с езика на източника и това е вълнуващо. Не е само 
симптоми и желание за самоубийство, а цялата палитра. Сега вече 
хомеопатията е наука и имаме сигурност. 

Случай на артрит и температура -  
Calc - bromata

Мъж на 37 години. Мениджър. 
3. 11. 2015

Постоянна температура. Болка в окото. Артрит. Схванатост във 
врата. Но сега тази температура продължава и съм отпаднал. Друг 
път като имам настинка ми минава за четири дни, а сега продължа-
ва. Имам зачервено гърло, но нямам болка. През деня съм енерги-
чен, но вечер към 18, 00 ч. получавам треска и вдигам 37, 5-37, 6 гра-
дуса. Това продължава повече от 10 дни. Не е голям проблем, но …

- Какъв е ефектът от това върху Вас?

Обикновено това е втория въпрос, който задаваме, за да видим 
накъде ще отиде енергията на пациента. 

-Не знам. Не е трагедия със сигурност, просто се чудя защо про-
дължава. Децата ми бяха болни преди седмица. Притеснявам се 
да не е нещо, което да им предам. Това всъщност ме притеснява 
най-много. Иначе съм горе-долу трудоспособен в работата. Не съм 
паднал до степен да съм на легло. 

- Нещо, което подобрява състоянието?
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- Сутрин се чувствам по-добре. Вечер се чувствам доста скапан. 

- Какво се случи преди това? Месец, два или повече преди това. 

- Преди три седмици имах болка в гърлото. Пих трахизан. Гър-
лото се облекчи, но започна тази температура. Преди месец имах 
температура с болка в гърлото и ми мина за един ден и мислех, че и 
сега така ще стане. По принцип не боледувам често. 

- Какво друго се е случило освен физическите оплаквания?

Дотук интервюто вървеше тромаво, аз задавах въпроси пре-
димно за физическото оплакване, но постепенно той се отпусна и 
сега започна да говори безспир. 

- Може би в работата нещо, но то не е от два месеца, а отдавна. 
Като цяло се чувствам малко безсмислено в работата честно каза-
но. Преди година –две работех екипна работа в едно предприятие и 
съм поемал отговорности с чиста съвест дори това да ми е коствало 
часове или някакъв стрес. В момента нямам такава натовареност. 
По-скоро притесненията са че съм някак си встрани от събитията, 
не работя в екип, изолиран съм. Абсолютно всички колеги са ми от 
други страни. Преди се чувахме веднъж седмично по телефона – 
нещо, което аз организирах, след това всички изгубиха интерес и 
този тип комуникация прекъсна. С новия ми шеф се чуваме веднъж 
на две седмици. Като цяло се чувствам пренебрегнат, недооценен 
в работата. В един момент си мислех дали аз не съм неадекватен, 
дали аз имам нужните умения и в крайна сметка реших, че аз не 
заслужавам да се обвинявам по този начин, просто това е ситуаци-
ята, просто всички са отчуждени, няма ги на работа и всеки гледа 
по някакъв начин политически да оцелява и аз в крайна сметка съм 
доволен, че си получавам заплатата. Не бих казал, че ми харесва 
това състояние, но все пак имам две деца и т. н. Това е нещо, което 
не знам дали е притеснение, а по-скоро знам, че трябва да променя, 
защото ми действа на самочувствието. В края на работния ден имам 
чувството, че не съм се занимавал с нищо съществено. И в същото 
време осъзнавам каква голяма привилегия е да работя тази работа 
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и да получавам хубавата си заплата при условия, че има хора, които 
полагат много повече усилия и им е много по-трудно. Да ми имат 
проблемите, както се казва. 

Сега от всичко, което казва трябва да изберем за какво да пи-
таме. Техниката е винаги да търсим най-високото ниво. Можем да 
питаме или за делюзията, че е пренебрегнат или за усещането за 
липса на умения. Аз избрах второто. Ако объркате не е фатално. 
Ако е важно за него, той пак ще се върне на него, каквото и да го пи-
тате. Когато не знаете какво да питате, просто задайте въпрос 
за последното изречение, което е казал или мълчете. Той сам ще с 
каже. 

- Какво усеща някой, който чувства, че няма нужните умения?

- Не знам, аз мисля, че и другите ми колеги в Америка също из-
питват несигурност, тъй като това е естеството на работата. Особе-
но моят департамент се занимава с иновация и има много неизвест-
ни и несигурност в тази история. Да не говорим, че всички органи-
зации са много резистентни към промяна. (Знаем, че за каквото 
и да говори пациентът, той винаги говори за себе си. Затова резис-
тентност е негово качество). И когато искаш някой да се отвори 
към промяна, но няма тази увереност, ти трябва да я носиш тази 
увереност. Мисля, че това е доста голямо бреме понякога (и тук се 
засмя, което означава, че е нещо важно за него). И не само това, ами 
и тази промяна трябва да бъде и икономически обоснована и т. н. 
И до голяма степен се разчита на това като на някаква магическа 
пръчка, която ще спаси компанията, ще й увеличи приходите, а от 
друга страна това не може да е работа на четири човека при 40 000 
човека в организацията. И ако четири човека се опитват да проме-
нят културата на 40  000, ако това не е нещо, което е подкрепено 
от най-висшите нива в организацията е нещо, което много трудно 
може да се получи. И не знам, лично за мен аз имам нужда от малко 
повече комуникация и екипна работа и да няма недоизказани неща 
и тайни, защото и без това има много несигурности. (Виждате кол-
ко често повтаря думата несигурност). От една страна ми харесва, 
защото уча нови неща, но от друга страна преди имах екип, който 
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виждах всеки ден. Много хора работят така, само по телефон, което 
не е приятно, но всъщност това е бъдещето. Всъщност не знам дали 
това има връзка със състоянието ми. 

Докато говореше, правеше паузи, защото като че ли сега си да-
ваше сметка за тези неща. 

- Да, има връзка със състоянието Ви. Това го окуражи и той про-
дължи:

- Всъщност има и едно друго нещо, което не споменях : ние с 
жена ми спечелихме зелена карта за Америка и тя много иска да 
отидем, но аз не се чувствам много приятно развълнуван от цялата 
история, защото осъзнавам, че всичко ще падне на моите плещи 
и факта, че тази работа сега не ме кара да се чувствам много си-
гурен, мисля, че ме подготвя добре психологически за една нова 
страна, в която изискванията веднага ще се повишат и аз ще получа 
сравнителни недостатъци поради факта, че съм от друга държава 
и имам акцент и въпреки, че работя за американска компания и по 
някакъв начин работя в американска компания и по някакъв начин 
мога да бъда преместен там, не съм сигурен, че това за мен ще се 
отрази много добре на емоционално ниво. А жена ми много иска да 
ходим, това също е някакво напрежение за мен предполагам. 

- Какво е усещането да трябва да отидете там, всичко ще падне 
на плещите Ви?

- Просто го усещам като прекалено много отговорности. Жена 
ми не работи, тя отглежда децата. В Америка не знам дали ще ра-
боти, но дори и да работи там животът е много скъп, гледане-
то на деца е по-скъпо, разстоянията са големи, трябват повече 
физически усилия да пътувам. 

(Виждаме, че говори за финанси, работа, пари – редът е ясен. 
Нека да видим). Освен това нямам предложение за работа и така на 
сляпо не бих тръгнал тъй като сме живели в Америка 4 години и 
знам, че да тръгнеш на сляпо е доста неблагоразумно. Плюс това 
нямах опит в професионалната сфера, придобих го като се върнах 
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в България преди 8 години и донякъде си мисля, че в България е 
по-лесно да се реализирам защото хората по-лесно ме приемат като 
авторитет, а там освен, ако не съм в някаква по - отворена компания 
като тези по бреговете акцентът и възрастта ми ще бъдат проблем. 
Сега е на мода да си младо момче на 19 години с брада и да правиш 
апликейшъни за чат и не знам си какво. И може би това е някаква 
смесица, която води до някаква несигурност в мен. 

- Какво е цялостното Ви усещане в ситуацията?

- Не мисля да се доказвам, по-скоро си мисля, че за децата ми 
ще е по-добре да са там, но не знам дали си струва да платя цената. 
Не знам дали си струва да изживявам този дискомфорт и изолация 
в Америка, за да могат моите деца да бъдат граждани на света или 
да си ги гледам тук, както мен са ме гледали и като станат на 19-20 
години те сами да решат дали да останат тук или да живеят, където 
си искат. 

Дотук виждаме, че той говори за работата си основно и чув-
ствата, които се повтарят са несигурност и страх от промяна. 

- Кажете ми нещо за Вашето детство? Какъв беше характерът Ви 
като дете?

- Мисля, че съм бил доста енергичен и весел до 14 годишна въз-
раст. Справях се добре в училище. Баба ми ме е гледала. Имам брат 
по-малък от мен. Помня, че съм се грижил за него доста, но сме се и 
биели. Мисля, че за онези времена съм живял добре. 

- Кое беше добре?

- Че живеехме цялото семейство в една къща. Имаше усе-
щане за много хора, пространство. Като бях дете къщата се дос-
трои, беше на един етаж, построиха втори. ( Пациентите рядко 
говорят за детството си по този начин. Виждате какво му прави 
впечатление – как се е строила къщата. Не е ли странно за малко 
дете да се интересува от това?). Като дойдох тук в София си дадох 
сметка, че съм живял доста нашироко. Иначе като станах на 14 нещо 
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доста се депресирах. Чак като станах на 20 започнах да оценявам, 
че младостта е нещо хубаво. Мисля, че бях непопулярен, бях стра-
нен. Смятах всички за глупаци и се правех на идиот, викаха ми лу-
дия. Иначе на 22 мисля, че бях доста щастлив пак. Пауза. Ако имате 
някакви насочващи въпроси. 

- Вие се справяте добре. Казахте, че сте живели хубаво в голямо 
семейство, кажете малко повече за това?

- Всъщност имало е търкания, не съм имал щастливо детство 
често казано. Майка ми и баба ми не се разбираха. Аз много оби-
чах баба ми, защото тя беше много сърдечна към мен, а майка ми 
беше студена. Рядко ме е прегръщала. Имаше конкуренция като че 
ли между майка ми и баба ми. Разминаваха се по коридорите без 
да си говорят. В същото време имах една прабаба, която много ми 
се радваше, но аз я възприемах като Баба Яга. Тя беше прегърбена 
и облечена в черно и си казвах какво иска тази, тя майка ми не ме 
прегръща, пък какво остава за нея. И така това са нещата, които не 
съм получавал от майка ми и това малко ме е обърквало. 

- Кажете малко повече за нещата, които са Ви липсвали от майка 
Ви?

- Ами те ме слагаха да си лягам в 20, 00 часа, а аз не исках. Чувах 
как братовчедките ми идват и питат къде съм, а майка ми казва: „А, 
той обича да си ляга в 20, 00 часа и аз се ядосвах“. И като цяло тя 
беше по-строга и сурова, а баба ми беше добра с мен. Всъщност не 
ме е глезила, но прекарваше време с мен. Например водеше ме на 
дълги разходки през гората. Виждахме рекички, сърнички и беше 
страхотно. 

- Коя беше най-лошата случка в детството?

- Когато бутнах прабаба ми и тя падна и след две седмици умря. 

- Кажете за това малко повече?

- Чувствах се виновен. Като дете наистина я мразех. 
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- Какво беше усещането във вината?

- Чувствах се адски виновен и досега тази мисъл ме преследва. 

- Имах и кошмари с пилета и кокошки. Събуждам се през нощта 
и крещя. 

- Какво друго за характера Ви като дете?

- Бях доста притеснителен в присъствието на много хора и тъл-
пи. В група от пет - шест човека се чувствах дискомфортно. 

- Какво беше усещането в група от много хора?

- Притеснение, страх, срам. Например като те накарат да кажеш 
стихотворение за партията е доста унизително. 

- Какво беше усещането?

- Срам. 

- Друг път чувствал ли сте се така?

- Да, когато нашите ме изпращаха да купувам цигари и прода-
вачката ме обвиняваше, че цигарите са за мен. 

- Какво беше усещането?

- Бях толкова унизен, че ме обвиняват, че ритах кутията от ци-
гари. 

- Какво беше усещането там?

Тук отново виждаме, че унижението идва от чувството за вина. 

- Като в капан. (4 ниво – делюзия)

- Какво е усещането да си в капан?

- Безсилие. 

- Какво Ви хрумва като кажете думата безсилие?
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- Така се чувствах, когато майка ми се отнасяше зле с мен. Тя 
беше груба такава и не ме подкрепяше. С баща ми се чувствах 
по-добре. Тя ме подиграваше. Чувствах се отчужден, все едно съм 
дете на държавата. По едно време мислех, че съм осиновен. Може 
би съм много чувствителен. 

- Кажете за подигравките?

- Аз бях пълен и ми викаха бъчи, не бях сръчен. Не ме биваше в 
спорта. Спортът е за груби хора, водени от груби инстинкти да 
убиват. 

- Кажете за груби хора още малко?

- Светът е брутален, агресивен и аз не мога да наваксам, ако не 
съм по-умен или агресивен. 

- Какво друго за характера Ви като дете?

- Бях послушно дете от типа всичко да е наред, въпреки, че съм 
правил и бели. 

- Какви бели?

- Крадяхме лекарства и ги криехме в скривалища и казвахме, 
че правим отрови, други ги запалвахме. На съседката изцърквахме 
паста за зъби върху всичките гербери. Имах доста цапната уста. За-
стрелвах ги с думи като ми говорят като на бебе. 

- Ако дойде златната рибка и каже, че ще Ви изпълни три жела-
ния кои ще бъдат те?

- Да съм по-уверен, богат, щастлив, въпреки, че не вярвам в щас-
тието. 

- Какво обичате да ядете?

- Пресни орехи, плодове. Като цяло обичам да ям, затова 
трудно си поддържам теглото. Като дете не ядях чушки. Бях много 
лакомо бебе. На снимки съм с големи бузи. 
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Отново използваме периферното зрение – питам го за храна-
та, а той ми дава информация за хранителните си навици. 

- Имате ли хоби?

- Да свиря на китара?

- Какво е усещането?

- Безгрижие, могъщество. Не си подтиснат. 

Виждаме, че в ежедневието си той се чувства плах, несигурен, 
слаб и затова в хобитата хората обикновено изпитват обратно-
то усещане. В случая – могъщество. 

- Какво е да си подтиснат?

- Свобода. 

- Имате ли любима книга или филм?

- Да, „Съдът“ на Кафка. 

- Можете ли да я разкажете на кратко?

- Главният герой е счетоводител….. 

- Кой момент си спомняте най-ярко?

- Един от героите получи призовка, че го осъждат. Книгата по-
казва безличността и бездушността на държавните структури. 

- Имаше ли друг важен момент в книгата?

- Героят чака на вратата и иска да види закона, но някой му каз-
ва, че не може. 

Отново темата за престъпление, затвор, осъждане, което е 
тема на 4 ред. 

Край на случая. 

Предписание: Calc-bromata 200 C 1 доза във вода
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Проследяване след 2 месеца:

Температурата е спаднала още на първата седмица. По-енерги-
чен и по-спокоен, но се е обадила артритна болка в коляното, за 
която не е споменал първия път. Ходил е на лекар и са му изписали 
инжекции с хиалуронова киселина, които се оказа, че е бил преди 
6 месеца. Сега обаче пак има проблем и пак са му предложили ин-
жекции, но болката все още продължава и лекарят му е забранил да 
спортува и да тича и той идва отново. 

Предписание: Calc-bromata 200 C 1 доза във вода за 1 ден и 
Calc-bromata ЛМ5 за 1 месец 

Проследяване след 4 месеца:

Болката в крака я няма, може да тича. По-уверен. Сънят е добър, 
събужда се освежен. Решил се е да замина за Америка и е споко-
ен с решението си. По-обнадежден е за живота си там и като цяло. 
По-весел. 

Проследяване след 1 година на 3. 11. 2016: 

Здравейте, как сте сега?

Здравейте - добре съм, благодаря

Много се радвам. Ще съм благодарна да ми пишете от време на 
време как сте. Пили ли сте скоро от лекарството?

[3. 11. 2016 г. 23:34:39] : Не съм го пил от март

[3. 11. 2016 г. 23:35:01] : Не съм се сещал и причина е нямало

Ок. Значи кракът е добре?

[5. 11. 2016 г. 1:12:55] : Да, да чукна на дърво!

[5. 11. 2016 г. 19:44:22] genoveva georgieva: Радвам се. 



Синергията, иновация в хомеопатията

~ 57 ~

Анализ:

1 Ниво – Име на болестта - Постоянна температура, артрит на 
коляното

2 Ниво – Факт - Подобрява се сутрин

3 Ниво – Емоции - ВИНА

4 Ниво – Делюзия, че ще предаде болестта на децата. Делюзия, 
че е недооценен, пренебрегнат, няма нужните качества. Делюзия, 
че е в капан

5 Ниво - Усещане:

- думи на източника: несигурен, изолиран, светът е брутален, 
агресивен и аз не мога да наваксам, ако не съм по-умен или агреси-
вен, вина, в капан, съвест, преследване, наказание. 

Д-р Шанкаран за 17 колона, в която е Bromium:

Структурата се руши, рони се. 

Чувства се лишен, излъган, разочарован. 

Това е натоварващо – чувства се в капан, вързан, притиснат от 
структурата и иска да се освободи и да избяга. 

Той посреща това сам, няма никой, от когото да зависи за разли-
ка от минералите в първа (Kali) и втора колона (Calc), които са зави-
сими. 

Напълно несигурен и посреща опасността и атаката съвсем сам. 

Ч-ва се атакуван от другите, няма кой да го защитава. 

Призраци, удряне, съвест, преследван, наказание. 

Ян Шолтън за Calc:

• Какво мислят другите
• Чувствителен към критицизъм
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• Несигурен
• Срам
• Страхове
• Защитa

Отдръпване

И досега няма оплаквания. Живее в Америка и се справя чудесно. 
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Случай на слабост, стомашни проблеми - 
Muriaticum acidum

Жена на 40 г. 
22. 03. 2017 г. 

- Какво Ви води насам?

- Най много ме тормози тази тежест в стомаха. Като се изпра-
вя чувствам опъване. Имам екстрасистоли. Повече от 3 часа не 
мога да издържам без да се храня. Прилошава ми. Трябва да хап-
на нещо мазно или месо и много бързо се оправям. Процентите на 
хипогликемия са в норма. 

- Кажете малко повече за това?

- Тръгва от стомаха и го чувствам в слънчевия сплит. Ходих на 
гастроентеролог – изписа ми лекарства. Имам постоянна замаяност 
и недостиг на въздух. При издишане някой все едно ми секва дъха 
и не мога да издишам. Чувствам ужасна немощ, умора, безсилие. 
Хемоглобинът, желязото са в норма. Лекарката ми каза, че имам ди-
абет, аз изпаднах в ужас. 

- Кога за пръв път се появи този проблем? Какво според Вас го 
е отключило?

- През 2008 г. загубих брат си. Беше шок и част от пътя до 
работата ми се губи. Октомври получих първата паническа атака. 
После втора и трета. Имам и повече стрес в работата и с детето. 
Първо прескачанията на сърцето, после … Сделка с имот и 2-3 часа 
като сразена, смазана. Дори нямам сили в краката си. 

Тя говори бързо, тревожно, скача от тема на тема. 

- Събуждам се в 2-3 часа. Спя на откъси. Имам секрети в гърлото. 
Лош дъх и горчивина след изкашлянето. 
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- Какъв беше ефектът от смъртта на брат Ви?

- Смазващ. Просто ме смазва. Всяка сутрин като оставя детето. 
Страхувам се да не припадна. Когато ми се издува най-силно сто-
маха тогава и замайването е повече. Ако предстои буря или облаци 
чувствам натиск, налягане главата. Може ли да ви кажа един сън в 
тази връзка?

- Да. 

- Усетих много силно изтегляне все едно някой с магнит ме отде-
ляше от тялото. Видях детето в кошарката и цветно и се върнах в тя-
лото и се стресирах. После се повтори и имах гадене от височината. 

- Какво беше усещането, когато разбрахте, че брат Ви е починал?

Връщам я отново на отключващата причина, защото оттук могат 
да излязат важни аспекти на случая – котва, гореща точка, генус или 
усещане. Да видим до къде ще ни заведе. 

- Нещо ме преряза. 

- Добре, опишете го още?

- Бях в несвяст. Загубих част от себе си. 

- Какво е усещането да загуби някой част от себе си?

- Мъка и тогава започнах да се страхувам от смъртта, защото той 
почина на 20 г. Започнах да мисля как, дали е изпитал болка, дали 
не съм можела да предотвратя и така започнах и аз да се страхувам. 
Вина, на село хората са много суеверни. 

Получихме намек за царството – загуба на част от себе си, кое-
то е характеристика на минералното царство. Не е зле. 

- Брат ми беше опасно дете и аз го отглеждах и бях постоянно 
в стрес. Вуйчо ми ми казваше, че от мен нищо не става. После имах 
една връзка с мъж, който пиеше алкохол - 9 години. Той дълго вре-
ме ме преследваше докато се отърва. С майка ми също имах про-
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блеми. Обидно ми беше, че не получих нейната подкрепа и тя ми 
носеше предсмъртни писма, че ще се самоубие. Обиди, клетви, не-
цензурни думи срещу мен. Прокле ме, ако имам деца да са недъгави 
и 7 години вече не се виждаме с нея. 

- Какво е усещането Ви в тази ситуация?

Винаги се стремим да питаме за усещането в сегашно време, за 
да придвижим подсъзнанието на пациента към настоящият мо-
мент, все едно се случва сега. 

- Усещам как нещо вибрира и се движи. 

- Опишете го още малко?

- Като разпъване, опъване и задъхване. 

- Опишете още малко това вибриране, опъване?

- И се облекчавам от притискане с ръка с върхa на пръстите 
между слънчевия сплит и пъпа оригвам се и много ми олеква. Дори 
усещам прилив енергия. Усещах корема си твърд. Все едно нещо въ-
тре се разпъва и не може повече, разпънато е до край. 

- Какво подобрява болката в корема?

- Сън. 

- Какви лекарства сте приемала дотук?

- Gels, Ignatia Phos, Puls по схема и се чувствам ужасно. 

- Кажете ми за характера Ви?

- Много послушна. Не мога да кажа не. Трябва да съм перфектна. 

Пресилвах се, шефката ми никога доволна и майка ми също. Бях 
отличничка. Вината винаги беше моя. Психика покорническа. 

- Още малко?

- Винаги гледах да угаждам на хората около мен. Най ме е 
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страх ако ми стане нещо и детето ми е само. От смъртта не ме е 
страх, по скоро ме е страх как би настъпила. Ако ме обиждат, спи-
рам да контактувам. Ако някой ме нагруби и обиди прощавам, но 
ако се случи втори път не. Упорствам. Ако някой ми каже не може, 
аз упорствам и не се отказвам. 

- Към какво сте най чувствителна?

- Към детето и съпруга ми. Засягам се от най малкото нещо, кое-
то каже съпругът ми. Аз започвам да нападам сякаш той иска нещо 
умишлено да ми причини. 

- Какво е чувството тогава?

- Не гняв, яд. Обида. 

- Кажете за обидата?

- Той иска умишлено да ме нарани. Гняв с пулсиране в главата. 

Като има нещо в лице да го кажеш. Пренебрегната, отблъсната. 

- Опишете това да сте пренебрегната, отблъсната?

- Понижава собствената ти самооценка. 

- Коя беше най-стресовата случка в живота Ви?

- Когато майка ми дойде да ми връчи предсмъртното писмо. 

- Какво е чувството том?

- Че аз ще съм виновна. Аз ще съм отговорна, че той ще живее 
без нея. Тъга, тежест. 

- Усещането в тъгата, тежестта?

- Когато се конфронтирах с нея, имах нужда да сядам. Толкова се 
изтощавах. Тъжна, че другите деца имат майка и баща, а аз не. 

- Какво обичате да ядете най-много?
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- Имам капризен апетит. Обичам пържени картофи, плодове. 

- Кога е най-голяма слабостта?

- Преди да изляза навън, свива ме корема, преди важна среща. 

Зависима съм от храната, а изследванията са ми ок. 

Край на случая. 

Предписание: Muriaticum acidum 200C 3 дози за 3 дни. 

Не претендирам, че този случай е успешен, защото няма дълго-
срочно проследяване – година, две или повече, но се разви много 
красиво и мисля, че има какво да се научи от него. 

Анализ:

Основно оплакване
Слабост
Стомашно разстройство

Поглед отгоре:
Слабост ; Слабост от гняв
Подуване на корема след ядене
Угажда на другите, за да не бъде 
изоставена

Тоталност на 
основното оплакване:
Припада от глад
Подуване на корема 
след ядене. 
Слабост от глад
Слабост от шок
Слабост от тъга

Умствени с-ми
НЕСПОКОЙНА, ТРЕВОЖНА
Мъка, страх от смъртта
Вина, суеверна
Покорна, иска да угоди на всички
Перфектна
Самосъжалява се
Оплаква се

Други физически 
оплаквания:
Панически атаки
Екстрасистоли
Замаяност

Генус:
КРЪВ, СЪРДЕЧНИ МУСКУЛИ, 
храносмилателен тракт. Болезнено 
неспокоен, като луд, но скоро 
отслабва и иска да лежи. 
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Погледът отгоре, това е да видим най-открояващите се черти 
на случая, както ястребът кръжи и набелязва жертвата отгоре без 
да се вглежда в детайлите. 

Виждаме и връзките между кутиите. Когато погледнем отгоре 
виждаме слабост от глад, слабост от гняв. Умът й е неспокоен и тре-
вожен и това е и генусът на лекарството. 

Синоптичен ключ на Богер:

Болезнено неспокоен, като луд, но скоро отслабва и иска да 
лежи. Свлича се на леглото, очите му се затварят, долната челюст 
увисва. 

Mur-ac е хлорна киселина. Основното чувство на Хлорин е да 
бъде оставен да умре от глад, разочарован, изоставен. 

Хлорин е в трети ред на периодичната система – редът на елемен-
тите, които имат нужда от грижа, майка, топлота, подкрепа. Случаят 
много прилича на Natrium-mur, с тази разлика, че тук имаме много 
слабост, което е основна характеристика на киселините. Също така 
основно чувство на Mur-ac е, че ще бъде предаден и затова трябва 
да се грижи за другите, както каза тя да им угажда. Mur-ac чувства, 
че трябва да полага постоянни усилия в грижата за някого и това я 
изтощава. Също така генусът или сферата на действие на Mur-ac е 
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върху корема и стомаха. В рубриката abdomen; DISTENSION; eating; 
after (126), Mur-ac е едно от главните лекарства. Шолтън: „Другото 
име на Муриатик ацид е Хидрохлорик ацид. Произвежда се в стома-
ха, за да спомогне за обработката на протеините“. В рубриката Сла-
бост след гняв (mind; ANGER; weakness; followed by (2) имаме само 
две лекарства и едното е Mur-ac. 

Субстанцията на хомеопатията – Шанкаран:

„Основното усещане на муриатиците е разочарование и затова 
те се стремят да избегнат това като полагат големи грижи за други-
те. Хората могат да се облегнат на рамото им и да поплачат като при 
Nat-m. Любовта и грижите са повече отколкото при Phos и даже при 
Ph-ac, защото и разочарованието е по-силно. “ 

Шолтън:

• Грижа и изхранване
• Изтощен от грижи
• Желание да бъде единствено с майката
• Изисква тотално внимание
• Симбиоза с майката
• Зависим от майката
• Изтощена майка
• Наивен и се самосъжалява
• Изолиран и оплакващ се

И така след месец тя се чувстваше по-добре. Беше с прическа, 
грим, усмихната. Не можах да я позная. На първото интервю имаше 
много занемарен външен вид, беше много тревожна и изплашена. 
Слабостта е намаляла, прималяването преди хранене е по-слабо, 
енергията й е доста по-висока. На второто проследяване й се появи 
чувствителност към топлината като нов симптом, но след 4 месе-
ца изчезна. За тези седем месеца до октомври 2017г. е повтаряла 
лекарството два пъти и постепенно се подобряваше. Сега оплаква-
нията й почти са изчезнали. Има енергия, има настроение, отстоява 
себе си повече, доста по-весела е. 
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Случаи на лекарства  
от растителен произход

Случай на Helleborus niger

Тази пациентка дойде при мен на 6 юли 2016 г. със следните оп-
лаквания:

Слабост, абсолютна дезориентация, страх преди изпити. 
Пробвала е лечение с билки и лекарства, но не е имало резултат. 
Била е и при много известен хомеопат преди това, който й е назна-
чил лечение чрез биорезонансен апарат. Казал й е, че причината за 
болестта са бактерии и микроорганизми и като ги премахне, ще 
се излекува, но не е последвало излекуване и сега идва с последна на-
дежда тук. 

- Не мога да се съсредоточа дори върху ежедневни неща и чес-
то съм уморена от най-малкото усилие. 

Тя е загубила тегло и лицето й е изпито, с хлътнали бузи. Мно-
го е тревожна по време на изпитите. Изпада в паника, чувства се 
объркана и не може да отговори на учителя. 

Първият път, й дадох Камфор 200C , защото се чувстваше из-
губена, объркана, дезориентирана. Беше й много трудно да намери 
кабинета. Камфор е в острия миазъм на семейство Магнолиацея, 
но за съжаление не й помогна и след един месец отново дойде. 

Проследяване по скайп: 7 юли 2016 г. 

Нейният приятел:

- Понякога изпада в страх и паника и вероятно постоянно се 
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чувства така. Като че ли винаги има нещо за нещо да се тревожи, 
умът й винаги е зает с нещо. 

- Кога започна?

- Това се е увеличило през последните 2 седмици. Иначе се случ-
ваше 2-3 пъти през предната година. 

- Разкажете ми повече за характера й?

- Тя е добър човек. 

- Към какво е най-чувствителна?

- Към себе си, роднините и състоянието си. 

Сега тя се присъедини и се случи нещо много интересно. Беше 
ми толкова ядосана. Започна крещи истерично:

- Винаги съм била нестабилна от психологическа гледна точка, 
но сега съм агресивна, искам да нараня косата си, да се разбия, да 
плача и това е с часове и е всеки ден. 

Ако можеше, тя щеше да скочи от стола и да ме удари. Беше 
толкова гневна, но трябваше да съм спокойна. 

- Добре, да продължавайте?

- Не искам да съществувам повече. Просто искам да изчезна ня-
къде. Не мога да живея нормално, не чувствам нищо. Виждам само 
лошите неща, през цялото време. Вече нямам никаква надежда да 
търся изход , не мога завинаги да си остана вкъщи. Всеки има свои-
те отговорности, но аз не мога да се справя. Хабя толкова много 
нерви и безпокойство, за да се завърша нещо. 

По това време семейството вече беше видно. Знаем, че семей-
ството Ranunculaceae е най-нервното семейство. Така че тряб-
ваше да разберем само миазма или особените симптоми. Затова 
продължих:
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- Коя беше най-стресовата ситуация в живота ти?

- Когато майка ми беше болна. 

- Кажете ми повече за това?

- Виждаш, че човекът умира и не можеш да вземеш решение. 
Вземам грешното решение. Двете със сестра ми бяхме сами и по 
цял ден ходехме по лекари. 

- Каква беше усещането в тази ситуация?

- Безпомощност, объркване, ужасно. 

- Каква беше усещането в ужасното чувство?

В този миг тя направи пауза. Тя не беше тук, мислите й изчезна-
ха за миг. Тя се взираше втренчено. 

- Не можеш да разбереш какво се случва. Не разбрахме какво се 
случва. Нещата се случват толкова бързо и не можеш да вземеш ре-
шение, защото няма време и си в паника. И най-важното е, че това 
беше въпрос на живот и смърт. Никога не съм вярвала, че може да 
се случи. Тя не се възстанови, но дори не съм вярвала, че може да се 
случи, беше толкова неочаквано. 

- Добре, опишете усещането в ситуацията още малко?

- Усещанията дойдоха след това, защото не можеш да разбереш 
какво се случва ... Тогава сънувах, че е болна и трябва да умре. Това 
е ммм, не можеш да разбереш какво се случва. Възстановяваш се 
един месец и после установяваш какво се е случило. Това е нещо, 
което умът ми не може да възприеме. Отидох на гроба й. 

- Какво беше усещането тогава?

- Беше толкова спокойно и хубаво. Винаги съм се чувствал мно-
го спокойна. 

- Добре, продължи?



Синергията, иновация в хомеопатията

~ 69 ~

- По това време мразех хората да ми се усмихват и да ми задават 
излишни въпроси за това. 

Казах й да вземе една доза Helleborus 200 C, но двамата с прия-
теля й бяхя много предпазливи и се страхуваха да не се влоши. Ка-
заха ми, ще отидем първо на ирисолог. Казах добре, тогава вземете 
една доза Hell 30C и, ако имате малко подобрение, вземете още доза 
200С. Те се съгласиха, но отново не бях много сигурна какво ще пред-
приемат. 

Първо проследяване след 1 месец по скайп:

По-добре е. Последвала е лечението, което й предписах. Взела е 
една доза Hell 30, имала е малко подобрение и след това е взела една 
доза Hell 200C. Емоционалното й състояние е по-стабилно. Вече 
може да излезе и да си свърши работата. Чувства се много доволна. 
„Отново съм нормален човек“. 

Второ проследяване след 2 месеца по скайп:

Все още изпитва тревога. 

Предписание:

Hell 200C

Трето последяване 2 дни след второто:

Добре е, но стресът преди изпити не е изчезнал. Не може да се 
концентрира много добре. 

Предписание: Чакаме. 

Следващо проследяване на 2 януари 2017:

Чувства се добре. Стресът преди изпитите е много по-малък. 
Чувства се много по-добре. 
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Проследяване по имейл на 20. 09. 2017г. 

Не е пила лекарството през последните 4 месеца. Чувства се 
добре. Има напрежение преди изпит, но отшумява за 1 час, а не про-
дължава със седмици като преди. „Нормален човек съм си. Върнах 
се към нормалния си живот. Радвам си се на живота. “

Анализ:

Нelleborus принадлежи на семейство Ranunculaceaе. 

ДД със сем. Violales. Те също са нервни и раздразнителни, 
но основно, когато са обезспокоени и при тях нямаме тази хисте-
ричност, която имаме в сем. Ranunculaceaе. Също така пасивната 
реакция при Violales е мрачен, прострация, избягва хората, а при 
Ranunculaceaе е тъпота, изключват се от външния свят, не забеляз-
ват какво става около тях. 

Основното усещане на това семейство според книгата на Д-р 
Шанкаран „Схемата“ е: Раздразнителен, лесно възбудим, оголе-
ни нерви. 

Пасивна реакция: притъпяване, тъпота

Активна реакция: нервно напрежение; вътрешни конфликти, 
много емоции събудени едновременно - едната идва при пика на 
другата. 
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Така че пациентката беше по средата, между пасивната и актив-
ната реакция, но основната беше нейната нервност, хистеричен 
гняв, изблици на гняв. Това е един от първите етапи на Helleborus. 
Това не е крайния етап, когато пациентът вече е напълно тъп и не 
реактивен. 

Helleborus е в тифоиден миазъм, който е много близо до острия. 
Нейните реакции са остри - тя е в паника преди изпита, държа се 
като луда по време на второто интервю. На първата консултация ми 
каза, че мислите й изчезват преди изпита и това се случва изведнъж. 
Не може да разбере въпроса и не може да отговори. Тя е напълно 
объркана и има бели петна. Не може нито да разбере въпроса, нито 
да отговори. Главата й е празна. Също така спомена, че тя не може 
да си спомни какво е чела: 

1. mind; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he has (69) - ум, 
ПАМЕТ, слабост, загуба, за това, което е чела (69)

2. mind; MEMORY; weakness, loss of; heard, for what he has (31) : 
4HELL… - ум, ПАМЕТ, слабост, загуба, за това, което е чула

Някои други рубрики на Helleborus niger:

mind; DULLNESS; irritation of brain, with (2) - ум; тъпота; с дразне-
не на мозъка, (2)

mind; DULLNESS; understands; questions only after repetition (14) - 
ум; тъпота; разбира; въпроса само след повторение (14)

mind; ANSWER, answering, answers; confusedly as if thinking of 
something else (4) - ум; ОТГОВОР, отговоряне, отговаря; объркано, 
сякаш мислейки за нещо друго (4)

Така че сферата на действие на това лекарство са умът и мозъ-
кът. Мозъкът е увреден. 

Helleborus - Синоптичен ключ на Богер:



Геновева Георгиева

~ 72 ~

Генус:

УМ. Мозък. 

Сензорен апарат. 

Нерви, моторни, сетивни. 

Серозни мембрани, лигавици. 

Бъбреци. 

Генус

Ум, мозък

Сензориум, нерви, мускули

  Симптоми Система

Пълно безсъзнание Трябва да се освободи от 

 раздразнението, иначе умира           

Липса на внимание 

Безсмислено взиране Тифоиден миазъм
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Екстракт на случая:

РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ,
ЛУДОСТ

БЕЗСМИСЛЕНО 
ВЗИРАНЕ

Остеом на костите – Sanguinaria

Преглед по скайп
28. 05. 2016 г. 

Мъж на 55 г. , лекар. 

Този случай беше голямо приключение и доста дълъг, но тук е в 
съкратен вариант. 

– Какво Ви води насам?

– Имам липса на енергия, не мога да си върша ежедневните 
неща. 

Учил съм хомеопатия и съм бил при много хомеопати, както и 
при международно известни, но нямах резултат. Имам също пода-
гра и диабет. Пил съм Nux-v. Не съм ползвал отпуск от години. Най-
добре се чувствам като си лягам късно. От октомври имам болка 
в рамото, която се влошава при движение. Пил съм и Lycopodium, 
Natrium-sulp, Ruta, Med, Staph. Пия диклофенак и други лекарства 
за болката. 
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– Каква е диагнозата?

– Остеом на хумуса с размер на череша и киста на дясното рамо 
до остеома. Определят го като доброкачествен тумор. 

– Кое от всички тези оплаквания е най-важно за Вас?

– Остеомът. 

– Какъв е ефекта от това оплакване върху Вас?

– Изобщо не се притесних като разбрах, казах си, ще го ча-
кам и ще си пия диклака (намек за миазма – докато мога ще живея 
с него). 

– Имам и болка в бронхите със секрет, когато злоупотребявам 
с цигари. Притеснявам се за нея, защото и баща ми умря от белод-
робен карцином. Имам нужда от 10 кафета и 2 кутии цигари на ден. 
Всичко идва от работата, но какво да се прави, трябва да се работи. 

– Кажете ми нещо за характера Ви?

– Обожавам компания, обичам алкохол, вино. Имам непрекъс-
нати скандали с жена ми, не пере, не готви и къщата постоянно е 
кочина. 

– Коя беше най-стресовата ситуация в живота Ви?

– Преди 5-6 години имах любовно разочарование. Бях лош с 
тази жена. Моят брак е по принуда. Моята истинска любов беше 
друга. Не съм женкар, все едри жени си падат по мен. Когато бях 
в 5 курс се появи една жена. И двамата си мислехме, че сме си на-
мерили половинките. Тя беше красива, интелигентна, но от друга 
религия и моите родители не бяха съгласни да се женя за нея. Въ-
преки това избягахме и искахме да се сгодим, но нейните родители 
я откриха и я заключиха в къщи. После й намериха друг мъж. Тя не 
го искаше, но той беше доста богат и не я пускаше да излиза и тя 
накрая се е примирила. Отклонявам се и забравям какво съм казал. 
След няколко дни една сестра жена ме изнасили. Моята приятелка 



Синергията, иновация в хомеопатията

~ 75 ~

ме завари. Много съжалявах за това, беше грешка, но тя не искаше 
да и прости. После й намериха друг мъж. Тя не го искаше, но той 
беше доста богат и не я пускаше да излиза и тя накрая се е примири-
ла. Жена ми си има любовник. Хванах ги преди 20 дни. Сексът много 
ни куца. 

– Какво беше усещането след като се разделихте с приятелката 
Ви?

– Тъга, скръб в продължение на 5-6 години, макар че вече бях 
семеен. 

– Кажете ми нещо за Вашето детство?

– Какъв беше характерът Ви като дете?

– Променлив, но след като най-големият ми приятел си зами-
на се затворих. Обичах да ходя за риба. Основно учене и ходене на 
кино. 

– Кой Ви беше любимия филм?

– Не си спомням. Бях хулиган, пушехме, пълни идиоти. 

– С медицинската сестра се разделих поради ревност. 

Дотук виждаме история на секс, алкохол, цигари. Много прилича 
на Medorinum. Да видим какво липсва обаче!

– Кога се появи липсата на енергия?

– След като изгоних медицинската сестра. С тази моя ревност й 
бях станал неприятен. 

– Какво беше усещането?

– Мъка, тъга, изблици на гняв. 

– Не мога да понасям тясно около шията, заради което съм пил 
Lachesis. От него получих силно сърцебиене, стягане в гърдите. 
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– Имате ли повтарящи се сънища?

– Сънувам, че ми се ходи до тоалетна и не мога да я намеря, а 
мехурът и е пълен. 

– Какво беше чувството в съня?

– Нямаше друго. 

– Коя беше най-стресовата ситуация в живота Ви?

– Смъртта на майка ми. 

– Какво беше усещането?

– Вина, че съм я убил от некадърност. 

– Към какво сте най-чувствителен?

– Много съм обидчив, раздразнителен. Ядосвам се за дреболии, 
например като нямам вилица, чиния. Имам страх да говоря пред 
публика, особено, когато бях млад. 

Виждаме, че е работохолик, лесно се ядосва, прекалява с храна 
и стимуланти, чувствителен е като Nux-v, страхува се да говори 
пред публика като Lyc, но той не беше нито едно от тези лекар-
ства. От друга страна е ревнив, бъбрив и го стягат дрехите като 
Lachesis. Минахме през всички области, но дотук не видях котва или 
гореща точка. Има много симптоми, изглежда объркващо. Той гово-
ри безспирно, разказва много истории. 

– Какво е усещането, когато сте пред публика?

– Пелтеча, треперя, ставам сприхав, нервен. 

– Топлокръвен ли сте или зиморничав?

– Жегата ме убива, като парцал съм. Много съм топлокръвен. 

– Какви са симптомите на болката в рамото?

– Парализирам се от болка. Не мога да държа чаша, ръката ми 
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пада. 

Реших да го попитам за усещането в основното оплакване с на-
деждата да ме заведе до центъра на случая. 

– Като че ли ток минава през ръката ми и тя увисва, пада. След 
болка, ръката ми се гърчи и става неуправляема. 

Правя следващ отчаян опит да го извадя от контекста:

– В каква околна среда се чувствате най-добре?

– Сред природата, но и тогава ми омръзва и искам да съм сред 
хора. 

– Какво е усещането да сте сред природата?

– Радост. Идва ми наплив от мисли. 

След това продължих да задавам въпроси за физически, общи 
симптоми, конкомитантни симптоми, умствено състояние, за да 
намеря нещо специфично и така мина още час, но нищо съществе-
но не видях. Накрая връзката на скайпа се разпадна и започнахме да 
си пишем. 

Това ограничи възможността му да разказва истории и за раз-
лика от други случаи, в които трябва да виждаме жестовете, тук 
помогна. Продължаваме:

– Какво Ви е отношението към растенията?

– Обичам ги повече от животните. 

– Още?

– Обичам да разглеждам снимки на екзотични растения и 
да чета за тях. 

– Какви снимки?

– На орхидеи, лиани от джунглата. 
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– Може ли да видя някоя снимка?

– Мен ме е страх да ходя в джунглата(спонтанно). 

– Какво е усещането в страха?

– От смърт. 

– Опишете усещането в страха от смъртта?

– Не искам да умирам от климатични фактори. Казал съм на 
жена ми и дъщеря ми да ме погребат където умра, а не да ме 
транспортират до България. 

– Как си представяте смъртта?

– Не искам да оставям близките си без доход. Никак не си я пред-
ставям. Не ме е страх от смърт, страх ме е от безпомощността на 
тялото; от болките, страданието. 

Най-после стигнахме до горещата точка. Сега трябва да 
дълбаем докато изучим всеки аспект напълно. 

– Какво е усещането в страха от болки, страдание?

– Страх ме е от страданието преди смъртта. Виждал съм много 
пъти хора как страдат преди това. 

– Какво Ви хрумва извън Вас като говорите за това?

– Агонията, мъките преди умирането, физическите страда-
ния. 

– Добре, кажете ми малко повече. Колко силен е страхът от бол-
ките по скалата от 1 до 10?

– Трудно понасям физическа болка. Пуша цигара след цига-
ра. Въпреки непоносимостта към болка, тези дни като ме боляха 
зъбите, разбрах, че болката може да се забрави. Цигарите ме 
облекчават. 
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– Какво означава да се забрави?

– Работих няколко часа без да я усещам. 

– Кажете още малко за това?

– Имаше един филм за англичанин в Индия, който се боре-
ше с болестта без аналгетици по времето на империята. Беше 
полковник и се чувстваше по-добре с болките. 

– Какво беше усещането в тъгата, когато се разделихте с прия-
телката си? (3 ниво – емоции)

– Не мога да кажа, не го разбирам Шанкаран. 

– Какво Ви хрумва като чуете думата тъга?

– Тя беше заради болките на полковника, не искаше да взе-
ма аналгетици, защото го правеха неадекватен. Загубваше 
преценка за нещата. 

– Продължавайте?

– Беше много героичен, беше неприятен на външен вид, но 
сценаристът го прави много положителен герой стоик, борец. 

– Добре. 

– Войник на империята. 

– Коя беше най-запомнящата се сцена?

– Когато изгони лекарите, за да не му слагат аналгетици. 
Разсъдъкът е по-добре с болката. Аналгетиците влошават. 

Край на случая. 

Предписание: Sanguinaria 200C
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Не го видях повече от година и на 25 септември 2017 г. ми се 
обади да ми благодари за излекуването и да запише дъщеря си на 
преглед. Поисках да ми напомни за случая и да ми каже накратко 
какво се е случило. След лекарството е имал силна секреция и об-
рив. Не е правил бронхоскопия заради опасност самото изследване 
да предизвика усложнения. Преди година и половина скенерът е 
показвал съмнение за рак на белия дроб. 20 дни след лекарството е 
получил секретиращ, силно-миришещ обрив под мишницата. 

– Продължи два месеца. През това време постепенно болките и 
ограниченото движение в рамото изчезнаха. Болките в дробовете 
изчезнаха. Сега играя тенис като млад човек. Ръката ми е силна. 

– Повтаряхте ли лекарството?

– Не, не се наложи. 

А, сега се сетих. Имах силни стомашни болки за една седмица. 
Никога не съм имал такива, но 30 мин. след приема на лекарството 
Sanguinaria 200C изчезнаха. Получи се прекрасно излекуване. 

Анализ на случая:

Случаят е много объркан, с много информация, но това, което 
се отличаваше беше чувствителността му към болка. На пръв по-
глед изглежда като смесица от Medorinum, Nux-v или Lycopodium, 
но това, което липсва и на трите е тази чувствителност към болка 
и другата крайност – безчувствен към болка и ние знаем от ‘Схе-
мите’ на Д-р Шанкаран, че това е усещането на сем. Papveraceae. 
В един момент стана много просто, но докато стигна дотам беше 
доста трудно в неговия случай. Винаги, когато питах за усещането, 
той казваше не мога да го опиша, не го разбирам Шанкаран и т. н. 
и говореше за живота си безспир. Чувствах се напълно изгубена, 
като в лабиринт, но нещо ме подтикваше да продължа. Д-р Шанка-
ран ни учи че ако имаме достатъчно вяра в метода и увереност, в 
крайна сметка ще ни изведе на прав път и за щастие в този случай 



Синергията, иновация в хомеопатията

~ 81 ~

се получи точно така. Видяхме чувствителността към болка, агония, 
страдание и в същото време безчувственост по време на болка и 
това е усещането на семейство Papaveraceae, семейството на мака 
или Оpium. 

Периферно зрение: Когато го попитах за отношението му към 
цветята, той спонтанно каза, че го е страх от джунглата. Това се на-
рича периферно зрение. Питаме за едно, а получаваме нещо спон-
танно и тогава това става важно за нас, в случая това е горещата 
точка. Гореща е, защото е спонтанно изречена и е странна, особена 
и, защото той говореше дълго за този филм с полковника и негови-
те болки без да се налага да му задавам въпроси (байпаси), което 
допълнително ни подсигурява, че сме на мястото на горещата точ-
ка. След това техниката е да задълбаем навътре докато изследваме 
цялата й тоталност. В този случай имахме усещането само в една об-
ласт, филми и не можах да го потвърдя в други области, но понеже 
беше ярко, спонтанно и имаше енергия, разбрах, че това е центъ-
ра на случая или горещата точка. Това, което беше изявено беше 
миазма – излишества от секс, алкохол, цигари, работа, пари. Не се 
притесних от болката, ще си пия диклака и толкова, т. е. болестта не 
е страшна, мога да живея с нея, но въпреки това потвърдих лекар-
ството чрез реперторизация. Въведох в ReferenceWorks рубриките: 
тумор, дясно рамо, желание за алкохол и цигари. 
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и ограничих търсенето само за семейство Papaveraceae. Основното 
лекарство, което излиза е Sanguinaria. Когато погледнем в схемите на 
Раджан Шанкаран, виждаме, че тя е и в сикотичен миазъм, така че 
имаме двойно и тройно потвърждение на лекарството. От реперто-
ризацията излиза Sanguinaria, от схемите на Раджан Шанкаран изли-
за Sanguinaria и генусът също съвпада – болка в костта на дясното 
рамо и вазомоторни нарушения ( той каза, че ръката му е неуправля-
ема, когато я вдигне нагоре). И това е котвата в случая, основното оп-
лакване – остеом на дясното рамо, защото е сигурно, няма съмнение, 
че това е основният проблем. Виждаме колко е красива синергията. 
Без горещата точка, без котвата, периферното зрение, погледа отго-
ре, генуса на лекарството, бихме се объркали и бихме изписвали ле-
карства като Medorinum, Lach Lycopodium или Nux-v. 

Анализ на случая в 8 кутии и връзката между тях:

1. Основно оплакване:
Остеом на рамото

4. Делюзия: полковник от 
войната, който страда от болка, 
но отказва аналгетиците, за да си 
запази разсъдъка

2. Тоталност на основното 
оплакване: Дясно рамо, 
парализа от болка, влошава се 
при повдигане, вазомоторно 
нарушение

5. Усещане: 
- царство растително (обичам да 
разглеждам снимки на екзотични 
растения и да чета за тях. 
- подцарство Papaveraceae (болка, 
интензивна болка, мъчение, 
страдание, войн, убит, агония, 
като че си в ада)

3. Други физически оплаквания: 
Болка в гърдите със секрет, 
диабет, подагра, липса на енергия. 

6. Миазъм: сикотичен

4. Страх: от болката преди 
смъртта

8. Генус: Дясностранно 
лекарство, засяга гърди, ЧЕРЕН 
ДРОБ, делтоиден (раменен) 
мускул, ВАЗОМОТОРНИ 
НАРУШЕНИЯ
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Виждаме връзката между тоталността на основното оплакване 
и генуса, както и между страха от болка и усещането за болка. 

ММ на Фатак :

Крайници: Ревматизъм на дясното рамо и лявото бедро. Болка 
в костта близо до повърхността. 

Ум: Раздразнителен. Мърмори. Заровен в грижи. Умора, не може 
да се движи или да извършва умствена работа. 

Случай на депресия - Cinnamomum iners

Момиче на 20 г. 
Ноември, 2015 г. 

Тя ми е пациентка от 1 година и имаше подобрение, но не се из-
лекува и сега идва пак в много дълбока депресия. 

Стоя в къщи по цял ден. Когато нещо започне да излиза като 
емоция започвам да ям, за да го притъпя. Изпадам в крайности. Усе-
щам, че не мога да се справя с живота си и затова стоя. Все едно ми 
е поставена задача, която не мога да реша. Трудно ми е да започна 
да уча. Сериозен застой. 

- Кажи за това малко повече?

Ами гледам сериали. Незнам какво да правя с живота си, ям, гле-
дам сериали, стоя във фейсбук. Чакам да ми мине животът. 

- От кога си така?
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- От много време. Може би откакто си напуснах предната работа 
от края на октомври 2015. 

- Защо напусна?

- Имах кофти отношения с колегите. 

- Какво значи кофти отношения?

- Това беше позиция, на която хората не се задържат много. Дър-
жаха се гадно с мен. Аз ги питам нещо, те не ми отговарят. Предпо-
читаха да запазят някаква информация за себе си. Показваха ми, че 
никога няма да се впиша в този екип. 

- Какво беше чувството?

- Доста се напрягах.... Пак същото, че не мога да се справя. Не 
мога да им се разкрещя, колкото и да ми изпъваха нервите. 

- Какво правеха?

- Питах ги кога ще излизате, а те теб какво те интересува. 

-Какво беше чувството?

- Исках да взривя нещо, все едно си блъскам главата в стена-
та. Една колежка много се стараеше да ми покаже, че не мога да се 
справя. 

- Какво беше чувството ти в тази ситуация?

- Неоценена, всичко е напразно. Каквото и да направя никога 
няма да е достатъчно. Полагаш неимоверни усилия и накрая ти каз-
ват, че не си се постарала достатъчно. 

- Какво е усещането в този момент?

- Много се изнервих. Отидох да плача в другата стая. Все едно 
постоянно бъркам нещо, постоянно греша, постоянно не е ок. Имам 
много голяма неувереност. /гледа нагоре – 4 ниво - делюзия/
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- Опиши думата неувереност?

Човек смята, че не може да се справи с определени задачки. 

- Какво е усещането да не може да се справи човек с определени 
задачки?

- Безсилие, неспособност. 

- Мога да си затворя очите и да чакам да мине момента. 

- Кажи ми за детството ти. Какъв беше характерът ти като дете?

- Много разхвърляна, емоционална, своенравна. Много мразех 
да си пиша домашните. Родителите ми бяха много взискателни. Аз 
живеех в свой собствен свят и не се интересувах какво става с 
училищния материал. По математика ми беше много интересно. 

- Защо не учеше?

- Можех да гледам по цял ден в една точка без да уча. 

- Какво имаше в твоя свят?

- Сценарии за бъдещето, драма. 

- Например?

- Силна емоционална болезненост. Свръхемоционалност, кояте 
не е нужна. 

- Какво имаш предвид под свръхемоционалност?

- Раздазнение. 

- Към какво проявяваш свръхемоционалност?

- Когато ми се налага да общувам с глупави хора. Много често 
съдя хората. Когато някой се опита да ме убеди, че не е така съм 
супер възмутена, потресена. 

- Какво е чувството във възмущението?
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- Много ме напрегна /разказала е една ситуация, която не съм 
записала/, отидох в другия край на залата. Изнервям се, напрягам 
се. Може ли да са толкова тъпи. 

Дотук виждаме една чувствителност, има много нервност, из-
нервяне. Прилича на Ranunculacea, но нека да видим. Рано е още. 

- Коя беше най-стресиращата случка в живота ти?

Тук най-после изплюва камъчето и виждаме отключващия фак-
тор, но ние стигнахме до усещането и преди да разберем отключ-
ващия фактор. Това е красивото в синергията, че винаги можеш да 
стигнеш до горещата точка. Ако не можеш през вратата, ще вле-
зеш през прозореца. Ако не- през ключалката и пак ще намериш път 
към пациента. 

- Когато се разделихме с приятеля ми. 

- Кога стана това?

- През март миналата година. 

- Как се почувства?

- Много тежко, кошмар. Един от най-гадните периоди в живота 
ми.... Много разбита. 

- Добре, опиши още малко усещането когато се разделихте?

- Всеки ден беше различен. Имаше дни, в които не можех да ста-
на от леглото и плачех, незнаех как ще продължа. Чувствах се пълен 
парцал и утрепка. Не можех да си представя, че мога да падна тол-
кова ниско. 

- Какво е усещането някой да е пълен парцал?

- Все едно някой ме е смачкал жестоко. Сдъвкал ме е и ме е из-
плюл. Все едно някой седи върху мен и мен и ме натиска. 

- Какво е усещането в натиска в тялото?
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- Супер подтисната, неспособна, незначителна. Пак бих могла да 
си затворя очите и да чакам да мине. 

- Какво да мине?

- Натискът. 

- Опиши думата натиск?

- Нещо, което ме кара да се свивам на топка. 

- Опиши това усещане да си се свил на топка? 

- Все едно си се свил така малко в ембрионална поза и просто ме 
няма, изчезвам, СКРИВАМ СЕ ОТ ВСИЧКО, което се случва наоколо и 
това ми дава сигурност. 

- Какво е усещането да си като в ембрион? Затвори очи, облегни 
се спокойно и се опитай да медитираш върху това усещане да си 
като ембрион?

- Усещането е, че нищо не зависи от мен. Абсолютно спокоен и 
сигурност. И все едно си в твоя свят, като все едно съм в сън. Зама-
яност. 

- Усещането?

- Все едно има нещо около мен, което ме защитава /жест кръг с 
ръце/. 

- Какво е усещането нещо да те защитава?

- Уютно, топло. 

- Какво има около теб, какво усещаш?

- Малко пространство, в което съм събрана само аз. 

- Какво усещаш в това малко пространство, в което си събрана 
само ти?

- Имам усещане, че се унасям, все едно не съм тук. 
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- Добре, чудесно, опиши го още малко?

- Не само че не съм тук, ами и все едно никога не съм била и 
не съм се случила. 

- Какво е усещането?

- Замаян си. Все едно в главата ми става нещо като световъртеж 
ама не точно. 

- Добре, продължавай?

- Като разпръскване на мислите. 

- Опиши това усещане още малко. 

- Не мога. 

- Имаш ли сънища? Някой, който се повтаря или ти е направил 
впечатление?

- Аз съм в една сграда и се чудя как да стигна до централната 
част. Излизам навън и виждам, че има работници и един от тях ме 
вижда, че се чудя накъде да тръгна и ми посочва откъде да вляза. 

- Какво беше усещането в съня?

- Обърканост, незнам къде отивам. Как съм се озовала там. 

- Какви физически проблеми имаш?

- Гинекологични проблеми от доста време. Поликистозни яйч-
ници, течение. Малка киста на лявата гърда. Това с храненето-много 
бързо свалям и качвам килограми. Нямам апетит, после ям супер 
много. Почти няма нещо, кото да ям с желание. Мензисът ми идва 
на 30-32 дни. Понякога ми закъснява с 4-5 дни. 

Kрай на случая. 

Предписание: Cinnamomum iner 200C 2 дни по 2 дози и 1 ден 1М 
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Aнализ:

1 Ниво – Име на болестта: депресия 

2 Ниво – Факт: желание да си стои в къщи

3 Ниво – Емоции: Исках да взривя нещо, Раздразнение

4 Ниво – Делюзии: Неоценена, всичко е напразно. Каквото и да 
направя никога няма да е достатъчно. Полагаш неимоверни усилия 
и накрая ти казват, че не си се постарала достатъчно. 

Безсилие, неспособност. 

5 ниво – Усещане

5а - Царство: Растително, защото има едно основно усещане, 
което минава през целия случай

- 5б – Подцарство Magnolianae: Все едно си се свил така мал-
ко в ембрионална поза и просто ме няма, изчезвам, СКРИВАМ 
СЕ ОТ ВСИЧКО, което се случва наоколо и това ми дава сигур-
ност. Уютно, топло. 

И все едно си в твоя свят, като все едно съм в сън. Замаяност. 
Имам усещане, че се унасям, все едно не съм тук. Не само че не съм 
тук, ами и все едно никога не съм била и не съм се случила. Замаян 
си. Все едно в главата ми става нещо като световъртеж ама не точно. 
Обърканост, незнам къде отивам. Как съм се озовала там. 

Усещане на сем. Magnolianae ( VitalQuest):

Странен. Странен означава нещо, което не е било известно 
преди, нещо необикновенно или поразително. Подобни думи са: осо-
бен, чудноват, озадачен, изненадан, объркан. Озадачен значи да се 
объркаш или да си опиянен, дезориентиран, да си загубил пътя. 
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Основно усещане: Объркан, озадачен, заоблачен и странен. И по-
неже навън е толкова объркващо и си в озадачение и недоумение ти 
предпочиташ да се изолираш и отдръпваш. 

Пасивна реакция:

Колапс
Изумен
Припадане
Сънлив
Плуващ по течението, оттеглен, несъзнаващ 
Пасивна реакция:
Отдръпване, изключване, създаване на свой собствен свят, койт 

е познат и изключване от външния свят, който е странен. 

Компенсация: Лесно адаптиране към странни, нови, обърква-
щи, озадачаващи ситуации. 

Cinnamomum – сикотичен миазъм

Основно усещане: Трябва да избягва всичко, което е стран-
но, объркващо, оздачаващо, защото не може да се справи с 
него. 

ДД:Оp. , Hydrogen 

При Hydrogen също имаме усещането, че не е от този свят и като 
че ли никога не се е случвал, защото това е първия елемент във Все-
лената и той още не се е инкарнирал на Земята, но няма усещане-
то замаян, зашеметен и трябва да се изключа от света. Оpium също 
може да е отнесен, но той има усещане за болка, мъка или нечувст-
вителност към болка, а това го нямаше тук. Тя говори за утроба, за 
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бебе, но от таблицата на Михал Якир знаем, че семействата в първа 
колона Magnolidae са в началния етап на формиране на егото, ко-
гато енергията тепърва се инкарнира в човешкото тяло и те също 
могат да говорят като Hydrogen. 

Проследяване след 1 месец:

70% по-добре. Усмихната, излиза повече, по-активна, мисли за 
нова връзка. Преди това си е казвала: Аз не мога да се справя със 
себе си, защото съм толкова нещастна, камо ли да се справя с дна 
връзка.... Мисля, че това лекарство имаше невероятен ефект върху 
мен. 

След 3 месеца се чух с майка й, която също ми е пациентка. 
Майка й каза, че тя вече мисли за нова връзка, влюбена е и е много 
щастлива. 

7 месеца след лекарството тя все още е добре и в чудесно здра-
ве. 

До август 2017 г. не се е оплаквала. 
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Случай на шизофрения - Nicotiana rustica

Дете с шизофрения на 2 години и половина
10. 09. 2015 г. 

Майката беше доста притеснена и първо ме попита дали ши-
зофрения се лекува с хомеопатия, защото подозрението на лекар-
ката било такова. Тя е осиновено дете. Успокоих я и отговорих, че се 
лекува и че ще направя, каквото мога. Те живеят в Англия и досега 
бяхме говорили само по скайп, защото лекувах майката, но си дой-
доха в България през септември и се видяхме на живо. И така ето го 
случаят:

Описание от майката: 

Много общителна, лесно казва на непознати – “Обичам те”;
Вкопчва се в майка си, когато тя излиза и пищи неистово;
Често се отнася, погледът и е блуждаещ, особено преди зас-

пиване;
Тикове, потрепване преди заспиване+ блуждаене на очите;
Изключително чувствителна;
Когато се скараме с баща и, тя ни е като омиротворител;
Когато се караме тя не може да спи;
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Вдига висока температура с халюцинации и блуждаене на очите;
Страхове: да е сама, от кучета;
Миене на косата влошава; 
Запек;
Желание за кисело мляко и го търси всяка вечер, сирене, каш-

кавал, масло, месо;
Не обича боб, ананас

Мои наблюдения:

Прилепчива
Весела
Добронамерена
Блага, не е агресивна. 
Мекота. 
Тя често не разбира какво се случва около нея. Има известна тъ-

пота. 

Анализ на случая:

Целият случай много прилича на Belladona и хомеопатът в Ан-
глия й го е предписвал, но без успех. Тогава си казах: Ясно е, че това 
е случай на сем. Solanaceae и миазмът е остър заради паническото 
поведение и острите страхове, но кое от всички лекарства в острия 
миазъм е най-подходящо?

Основно усещане на сем. Solanaceae от програмата VitalQuest: 
Насилие, внезапно, разцепващо, пръскащо, взривно, спастично, 
раздрусващо, стрелкащо, слънчев удар, апоплексия, огромен ужас, 
преследван, убийство, живот и смърт, убит, змии, разкъсване, пул-
сиране, стягане и задушаване. Тема за черно и бяло. 

Аз въведох следните рубрики в програмата ReferenceWorks:

Това е другият начин да стигнем до лекарството, когато не знаем 
миазма, търсим основната патология или основните черти на слу-
чая. Ограничих търсенето само за семейство Solanaceae и получих 
ето това:
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В най-голяма степен се появи Nicotiana rustica. След това въве-
дох същите рубрики и в MacRep и получих същите лекарства:

Нека да разгледаме и другите лекарства в остър миазъм: 
Вelladona, Hyosciamine hidrobromate, Nicotiana rustica и Stramonium. 

Bell и Stramonium отпадат. Stramonium може да е агресивен, има 
маниакални състояния с разкъсване на дрехите, а тя не е такава. В 
ММ на Фатак четем за Hyosciamin, че е лекарство за тремор, парали-
за и безсъние с нервна възбуда. Тук нямаме тези симптоми, така че 
също го изключваме. Основното, което видях в психическата сфера 
при нея беше веселост и мекота. Тя беше много живо, весело дете, 
в нея нямаше и капка агресия. Другото, което беше характерно за 
нея беше това блуждаене на очите преди заспиване и отнесе-
ността и тъпотата като цяло. Между другото преди да си тръгне 
детето каза:” Искам да пуша”. Беше много странно за дете на 2 годи-
ни и пoловина. 
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Nicotiana rustica в ММ на Мърфи:

Ум:Веселие и радост. Повишена умствена тъпота. Разсеян. 
Объркване на ума. Трудна концентрация. Депресия, когато е далеч 
от любимите хора. Страх да заспи. Делюзия, че потъва. Като в сън, 
делюзия, че плува във въздуха. 

Ректум: Запек

Така че избрах Nicotiana rustica 1M, eдна доза. 

Проследяване след 1 месец:

Много по-добре. По-спокойна е. Не се вкопчва в майка си. Все 
още плаче, когато майка и излиза, но след това се успокоява и може 
да стои сама. Имала е настинка, но за пръв път не е вдигнала рязко 
висока температура и е минала доста по-леко и по-бързо само със 
сироп от бъз. 

Проследяване на 15. 11. 2015 г. 

Страхът от кучета е изчезнал, още по-спокойна е. Апетитът и се е 
увеличил, запекът е изчезнал. Тя е неузнаваема. Всички оплаквания 
са изчезнали. 

Проследяване след 10 месеца:

Все още е добре. Няма оплаквания. Тя е повтаряла лекарството 
2 пъти през този период по повод настинки. 

Проследяване след 2 години: Все още е добре. Няма и помен от 
шизофренията. 
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Случаи на лекарства  
от животински произход

Случай на депресия - Testudo hermanni 
hermanni

Жена на 37 години. 
16. 05. 2013 г. 

Това е второто снемане на случая. Първият път го снех на 08. 05. 
2013г. , но имаше неясноти и реших да го снема още веднъж, за да 
съм по-сигурна в предписанието. Тя изглежда по – добре и по – оп-
тимистично настроена. Знаем, че самото интервю, когато е снето по 
метода на усещането е терапевтично, но това в повечето случаи е 
временно и трябва да завършим процеса. 

Основното и оплакване е депресия след смъртта на майка и. 
Има и косопад и изведнъж е побеляла. 

Х – Кажете ми повече за смъртта на майка Ви и как Ви се отрази 
това?

П – Започнах да свиквам след липсата на майка ми. 

Х – Кажете малко повече за това?

П – Не мога. 

Х – Как Ви се отрази на живота като цяло?

П – Научих се да разчитам повече на себе си. Бяхме си развалили 
отношенията с баща ми и сега изграждам наново връзката помежду 
ни. Това е много съществено за мен. Допреди да почине майка ми 
съм обвинявала баща ми, а сега се опитвам да не го обвинявам, да 
го приемам, за да имам връзка с него. 
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Х – Какво е усещането да имаш връзка с баща си?

П – Когато го приема, сякаш няма бариера между нас. 

Х – Какво е усещането там?

П – Спокойствие, лекота. 

Х – Още малко за усещането да нямаш бариера?

П – Повече увереност. 

Х – Как е това за Вас, как го усещате на по – дълбоко ниво? (Про-
дължавам да я питам за баща и, защото тя каза, че това е много съ-
ществено за нея, така че трябваше да изследвам тази област). 

П – Лекота. 

Х  – Какво е усещането в лекотата?

П –  Да се рееш, да си свободен. 

Х – Добре, продължавайте да описвате усещането да се рееш, да 
си свободен?

П – Да летиш. 

Х – Какво е обратното на това усещане?

П – Като да си в миша дупка. 

Х – Какво е да си в миша дупка?

П – Свит, нагнетено напрежение, скован, не можеш да се дви-
жиш. 

Х – Чудесно, продължавайте! Какво е усещането да си в миша 
дупка?

Като да си в миша дупка, това е делюзия, защото представя об-
раз. 
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П – Да имаш тежест, да си потискан, угнетен. 

Х – Какво е да имаш тежест?

П – Решетка, да си като в клетка. 

Х – Какво има  в тази клетка?

П – Още две свити душици. 

Х – Какво е да си в клетката?

П – Там е мрачно, тъмно. 

Х – Опишете това усещате още малко!

П – Има неописуем страх, напрежение (3 ниво – емоции. Вижда-
ме как тя варира по нивата 3 и 4 – емоции и делюзии. Това се случва 
с пациентите, те не вървят последователно от първо до 6 ниво, как-
то казва Д-р Шанкаран, а се движат нагоре-надолу). 

Х – Можете ли да опишете усещането в този неописуем страх, 
напрежение?

П – Сякаш ще ти изскочи сърцето. 

Х – Какво е усещането там?

П – Да бъдеш унищожен, смачкан. 

Х – Oпишете това да си унищожен, смачкан?

П – Представям си нещо размазано, като прегазено врабче. 

Х – Опишете още малко усещането да си унищожен, смачкан?

П – Не мога. 

Х – Опишете само думата унищожен , смачкан?

П – Не мога. 

Х – Какво е обратното на това усещане?
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П – Лекота на движенията, летиш, извисяваш се. 

Х – Какво е усещането да  летиш, да се извисяваш. 

П – Мир, хармония, свобода. 

Х – Как усещате в тялото мирът, хармонията, свободата? (Зада-
вам този въпрос, защото мир и хармония са общи думи и, когато 
попитаме за усещането в тялото отново връщаме пациента към 
по-дълбоките нива). 

П – Сякаш си се откъснал от някаква тежест. 

Х – Какво е да си се откъснал от някаква тежест?

П – Да скъсаш синджира, да поемеш въздух. Сякаш нещо те кара 
да не можеш да дишаш. 

Х – Опишете това усещане още малко?

П – Мъка, тъга, депресивност…. Това е тежест – да имаш нещо 
на гърба си. (Прави жест с двете ръце върху горната част на гърба 
си. Това е 6 ниво - жестове). 

Х – Опишете това усещане да имаш тежест на гърба си?

П – Нещо тежко, което те притиска надолу. 

Х – Опишете това тежко нещо, което Ви притиска?

П – Аз Ви описах тази костенурка предния път. (Да, случаят мно-
го приличаше на костенурка първия път, но понеже е казала, че се 
чувства като костенурка не беше достатъчно. Това се появи в края 
на първото снемане на случая и не можах да го потвърдя в други 
области от живота и, така че реших да се задълбоча. Тя е била на 
холотропно дишане и по време а сесията се е видяла като косте-
нурка). 

– Това е като твърдо желязо, тежко. Дори в плешките често имам 
тежест ( жест в горната част на гърба). 
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– Опишете това твърдо, тежко желязо!

– Ръбесто като решетка. Не е като една масивна част, а като ре-
шетка, която убива, не ми приляга. 

– Добре, справяте се чудесно. Опишете още малко тази решетка 
и усещането да сте с нея?

– Желязо, дебело, старо като квадрати, стърчащо. Не ти е удоб-
но с него. 

– Какво е усещането да не ти е удобно с него?

– Да те притиска надолу, да ти тежи. 

– Опишеге още малко тази желязна решетка, как изглежда, опи-
тайте се да я пипнете?

– Спирала като твърдо желязо и все едно да увиеш около него 
пластелин… Ръбесто, старо, ръждясало, кафяво, ръждиво. 

– Можете ли да нарисувате тази решетка? (Тя рисува решетка, но 
е на квадратчета и на зиг-заг). 

– Какво има под него?

– Гърбът ми. 

– Опишете още малко това под решетката?

– Отдолу има нещо меко, наранено. Нещо, което има тук-
там следи от раздрана плът. Като да си имал дълго време нещо 
на гърба си и, и то да е причина за нараняването. От носене на 
едно и също нещо, което не е твое, чуждо тяло. 

Х – Можете ли да опишете още малко това мекото и наранено 
нещо под тежестта?

– В него има болка, страдание, много търпение, примиреност. 

– Какво означава примиреност?
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– Свикнал си с това. Няма бунт, а желание да изхвъллиш нещо, 
ако го носиш дълго и ти тежи. Сякаш разбираш, че това трябва да 
го носиш. 

– Какво е усещането да носите това нещо?

– Напрежение и то се увеличава с времето. Колкото повече вре-
ме минава, толкова повече отслабват връзките на това мекото. Въз-
можностите на това, което го носи намаляват и то е като в капан. 

– Какво е усещането да сте в капан?

П – Изнемогване, няма измъкване от ситуацията. Искаш още 
малко да понесеш болката, но нямаш сили и се сриваш. И в това със-
тояние на колапс си щастлив. ( Не е ли интересно това? Хем и тежи 
нещо на гърба и иска да го махне, хем всъщност стигна до усещане-
то, че е щастлива с него). 

– Продължавайте да описвате усещането да сте в капан!

– Притисната, затисната като да те смажат. 

– Кажете отново какво е усещането в напрежението?

– В един момент ми причернява. Мога да колабирам, чувствам 
трудност да дишам, имам нужда да си поема въздух. 

– Какво е обратното усещане на това да си затиснат и да не мо-
жеш да дишаш ?

– Освободен си, ти си се измъкнал…. Да ти пори вятърът тялото. 

– Продължавайте?

– Всичко ти вибрира. 

– Какво Ви въздейства най –силно негативно в живота?

Виждаме как първо се появява усещането за нещо меко, което 
носи нещо тежко на гърба си и има усещане за задушаване и след 
това царството. 
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– Агресия към по-слаб ( Указание за животинско царство. Тук 
акцентът е върху по-слаб, не само върху агресия, защото Stram и 
Hyosc например също могат да бъдат агресивни. При животинското 
царство имаме йерархия – знаете, те имат водач, управители и под-
чинени в стадото). 

– Какво имате предвид?

– Нещо неоправдано като насилие към някой беззащитен неза-
висимо дали е животно или дете. 

– Как Ви въздейства това?

– Обвинявам тези хора. ( 3 ниво – чувство). 

– Какво Ви хрумва спонтанно като казвате насилие? Може да е 
нещо, което сте гледали по телевизията. 

– Кръвожадни изблици на насилие. Главорези. По време на хо-
лотропното дишане в Индия се видях като кръвожаден касапин, 
който безпощадно  реже глави на хора (плаче). 

– Какво е изживяването там? Представете си, че се случва сега. 

(Когато питаме за усещане в случка далеч в миналото, трябва 
да накараме пациентът да си представи, че се случва сега и така го 
улесняваме в прехода към усещането. Също така, ако нещо се е слу-
чило много отдавна и въобще не помнят, начинът да ги улесним е 
пак същият). 

– Усещах, че точно това съм аз и все едно ми е дадено да стра-
дам… Чувстваш се силен, кръвожаден, зъл. Остри зъби, кръв, за-
червени очи като по филмите. 

– Какво е усещането там?

– Свирепост, ти си като обезумял. Можеш да отрежеш някоя гла-
ва без да мислиш. 

– Какво е усещането да отрежеш някоя глава без да мислиш?
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– Да премахнеш нещо, което е проблем. Нещо, което те вбесява 
и пречи. 

– Какво е усещането премахнеш нещо, което е проблем?

– Да премахнеш това, което ти тежи. (Отново същото усещане 
за тежест. Първо го имаше в обратното усещане на лекотата, която 
изпитва в отношенията с баща си и сега в основното, което я при-
теснява – агресията към по-слаб). 

- Как усещате това в тялото?

– Стискам си зъбите и после може да ме боли ченето. 

– Защо си стискате зъбите?

– За да не влоша отношенията си с някого, на когото държа. 

– Какво е вътрешното изживяване, когато искаш да ги задър-
жиш?

– Напрежение, затворено, потиснатост. 

– Искам да Ви върна на усещането от холотропното дишане. 

– Да, костенурката. 

– Опишете я как изглежда?

– Зелена, с коруба, грапава и влажна кожа. Втриса ме. Няма да 
забравя това движение на главата – хоп-хоп ( И тя си задвижи глава-
та напред назад точно като костенурка. Невероятно). 

– Какво беше усещането там. Представете си, че сега сте на хо-
лотропно дишане, какво усещате? Отпуснете се, затворете очи, не 
мислете. Просто усещайте, пускам медитативна музика). 

– Усещането е приятно, защото главата е над водата. Усещането 
беше, че главата ми е над водата. Усещането да бъдеш в кожата на 
костенурка ме потриса. 
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– Кажете за това, че Ви потриса?

– Въобще на тези земноводни кожата им  е хем гадна, хем 
влажна, хем грапава. 

– Кажете за кожите на земноводните?

– Иначе има змии с красиви кожи, с красиви окраски, но като 
цяло ми е гадно. 

– Опишете това гадно усещане. 

– Ще Ви кажа за костенурката. Груба зелена кожа с груби пори 
като на чудовище. 

Х – Какво усеща тази костенурка?

– Усещам, че плувам към брега и е много приятно. Главата ми е 
над водата. 

– Какво усещате в момента?

– Желание да се махнеш от това мокро нещо, което е около теб 
– морето. 

– Какво е усещането да си в морето?

– Влажно, враждебно, тъмно, няма слънце, топлина. 

– Къде отивате?

– В треволяците. 

– Опишете преживяването това нещо да е в треволяците, какво 
има там?

– Има големи листа, приятелчета, буболечки, огряни от слънце-
то камъни. 

– Какво е усещането да сте в тази среда?

– Като на дом и уют. 
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– Какво е да си в дома си?

– Всичко да ти е познато, приятно. Атмосферата около теб е уют-
на, топла, няма враждебност. 

– Стойте още там и продължавайте да описвате усещането в тре-
воляците?

– Стабилност, грижовност, опора. 

Сега знаем лекарството – имахме усещане, описание на източ-
ника, жестове, всичко, но трябва да го потвърдим. 

– Кажете ми нещо за Вашето детство? Какъв беше характерът Ви 
като дете?

– Обичах да тичам, скачам. Имах  няколко много добри прияте-
ли, но не съм била центъра на компанията. 

– Коя беше най – лошата случка в детството?

– Много ме е притеснявало как баща ми бие сестра ми. 

– Чувството?

– Ужас, безсилие, притиснатост (Отново темата агресия. Имаше 
я и в холотропното дишане и сега в детството). 

– Какво е да си притиснат?

– Като да искаш да изчезнеш, да имаш шапка-невидимка и да се 
скриеш. 

– Опишете още малко усещането да си притиснат? В коя част на 
тялото го усещате? 

Когато питаме за усещането в тялото ги откъсваме от съз-
нанието и ги въвеждаме в подсъзнанието, а знаем, че там е при-
чината за болестта нали? Юнг казва, че в 90% от живота си ние 
живеем в несъзнаваното. 
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– Тежест в гърдите. Като нагнетен въздух, напрежение, не мога 
да вдишам. Нещо съвсем те притиска. 

– Притиснат?

– Като да те стиска нещо и да не можеш да си поемеш въздух. 

– Какво е да не можеш да си поемеш въздух?

– Чувстваш се слаб. Мога по всяко време да бъда стъпкана, 
смачкана. 

Тук говори с езика на източника и е на 5 ниво. 

– Каква е реакцията?

– Затварям се (отново дума на източника, невероятно). 

– Затварям се?

– Да се прибера навътре в себе си като да влезеш в коруба-
та. Прибираш се навътре и спираш да общуваш с останалите. 

Тук вече го казва буквално. 

– Какво е усещането там?

– Самота, но и спокойствие. То си ми е модел. Прибирам се в 
себе си, показвам се на тези, които искам. 

– Кажете за това прибирам се и показвам се?

– Винаги е тъмно, спокойно, но не е враждебно и ми е добре. 

– Какво е обратното на това спокойно усещане?

– Навън си и не си защитен. Има големи опасности да бъдеш 
наранен. 

– Как?

– Да бъдеш ритнат, подхвърлен, ударен. 
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– Ритнат, подхвърлен, ударен?

– Ох, направо се видях като костенурка. Едва ли не някой 
блъска муцуната на тази костенурка. 

– Какво усеща тя?

– Болка и желание да си прибере главата ( Така реагират кос-
тенурките в природата, когато са нападнати, прибират си главата. 
Така се чувстват защитени). 

Продължавам с потвърждаващите въпроси. 

– Каква е скоростта, с която правите нещата?

– Бавно. 

Край на случая. 

Наблюдения: Много е бавна и затворена. Бавно и трудно  отго-
варя на въпросите. 

Предписание: Тestudo hermanni hermanni – 1 доза

Проследяване след 2 седмици по имейл:
Чувства се много добре. Станала е по-контактна. Има нужда 

да споделя с приятели. Преди е предпочитала да е сама. Говори 
по-бързо. Депресията е почти изчезнала. Чувства се енергична. 

Проследяване след 4 месеца:
– Как сте?
– Добре, но ме боли вратът. 
– Каква е болката?
– Силна, остра. 
– Какво друго се случи с Вас през тези 4 месеца?
– Станах по – организирана, правя си план за деня. Преди бях 

по-разсеяна и ако успея да направя нещо, ако не – няма проблем. 
Ще го направя на следващия ден. 
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– Как сте емоционално? Има ли я депресията?
– Доста по-добре е. Сега пак се наблюдава едно леко връщане 

на тъгата, но това потъване, което го имаше в началото, сега го няма. 
– Как се чувствате на работното място?
– Много добре. Много по-леко ми вървят нещата, без усилие, 

просто се случват, както трябва с лекота. Мъжът ми каза, че това 
лекарство ми действа много добре. 

Предписание: Testudo hermanni 200 С, 1 доза

Последно я чух през април 2015г. През това време е приемала 
лекарството 2-3 пъти по повод настинки и те отшумяваха бързо 
след повторение на дозата. Депресията я няма. Тя има второ дете и 
е щастлива. Раждането е минало много добре, без усложнения. 

До септември 2017г. не се е обаждала с проблеми. 

Анализ:

Теми:
• Вина;
• Нараняване;
• Агресия;
• Когато е в неприятна ситуация иска да се скрие. 

Индикации за костенурка:

Това са единствените рептили, които имат черупка построена 
върху скелета позволяваща им по-малко или повече да се скрият 
вътре нея. Освен това имаше много енергия в описанието на косте-
нурка и жестове. Използва спонтанно изрази като: “Отвръщавам се 
от земноводните влечуги, кожата им е гадна. Змиите имат красиви 
окраски”, което показва връзка с рептилите. 

ДД с мекотелите, които също имат черупка:

Мекотелите се крият в черупката си, но пък вътре не се чувстват 
добре тясно им е и изпитват клустрофобия, а костенурките се ч-т 
добре вътре в черупката. Тя каза:” Вътре ми е добре и се показвам 
на когото пожелая” – тема на Testudinae
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1 Ниво: Депресия

2 Ниво: Не е изразено

3 ниво: Тъга причинена от смъртта на майката;

4 ниво: Да си в миша дупка;В капан и няма измъкване. 

5А ниво: Царство животинско – защитавам се, агресия към по-
слаб, враждебност, описва процес, борба със себе си или ситуация-
та – конфликт, “отвсякъде могат да те смачкат”, ”агресор”. 

5В ниво: Подцарство рептили - желание да се скрие, избяга(ко-
гато и се карат), липса на родителска грижа, камофлаж, чувства се 
слаба (“да нямаш изход, не можеш да повлияеш на ситуацията, без-
силна си”). Като дете си е мечтаела да има шапка невидимка, за да 
си избира моментите, когато да се скрие или покаже. Задушаване. 

5С – Източник – думи на източника: „Имаш тежест на гърба си 
като коруба на костенурка, меко уязвимо тяло, бавен, дом, сигурно, 
познато място, уют, отдръпваш се навътре. 

ДД с морски и водни костенурки: морските костенурки не мо-
гат да си прибират главата и краката, защото те са имали плавници 
вместо остри нокти в миналото. Някои дори нямат нужда от това, 
заради грубите люспи с които са покрити вратовете им и които ги 
защитават от враговете. Земните костенурки имат тежка черупка, 
която трудно може да бъде захапана от врага. 

От програмата VitalQuest на Раджан Шанкаран: Tortoise са пре-
димно земни костенурки, но могат да влизат във водата по различ-
ни причини : за да се охладят или за да утолят жаждата си или да 
бягат от нападателите. 

От книгата ‘Survival the reptile’ на Д-р Шанкаран:

ДД с Chelidridae (земни костенурки):  Chelidridae не могат да при-
бират главата и краката си в черупката, защото главата им е много 
голяма, а черупката е с умален размер. Те са много силно агресивни 



Геновева Георгиева

~ 110 ~

и разсичат жертвата с острите си зъби. Те живеят повече на суша-
та отколкото във водата, а пациентката описа, че като е на сушата 
може да бъде смачкана, ритната. Тя не описа желание за плуване. 
Имаше много енергия в описанието на тревата, буболечките и т. н. 

Testudo hermanni hermanni

ДД с Emydidae : Костенурки тип кутия – Terrapene Carolina

Също са земни костенурки, но са много мили, не са агресивни, а 
тук видяхме доста агресия. 

Така, че се спрях на Testudinidae  и по-скоро на Testudo hermanni 
hermanni( западна). В това семейство има още 2 костенурки описа-
ни в ММ: Testudo hermanni boettgeri (източна) и  Geochelonesulcata. 
Източния вид е по-голям от западния. Иначе няма друга разлика 
между тях. 

ДД с Geochelone sulcata: Двете много си приличат, защото са 
земни, но при Geochelone s. миазмът е сифилитичин към лепрозен( 
има много изразено желание за самоубийство, да е мъртва, да умре, 
омраза към себе си, чувство за изолираност, чувства се като труп). 
А в нашия случай депресията не беше толкова свързана с желание 
за самоубийство и усещане, че е труп. Освен това при Geochelone s.    
имаме тенденция към напълняване и проблеми с храносмилането, 
а нашата пациентка няма такива. Тя е слаба. 



Синергията, иновация в хомеопатията

~ 111 ~

Случай на Badiaga

Жена на 36г. 
28. 03. 2012г. 

Този случай започна много интересно, но и продължението се 
оказа неочаквано интересно за мен. Пацентката закъсняваше и 
тъкмо си помислих, че няма да дойде и тя ми звънна, че вече е при 
мен. Казах как така? Няма никой при мен. Оказа се, че е при колежка-
та до мен. В крайна сметка стана ясно, че тя е объркала кабинети-
те и започнахме отново. Колежката ми даде листът със снетия 
случай, на който имаше основно физически симптоми. И сега започ-
ваме отново:

- Какво Ви води насам? Кой е основният проблем?

- Пия бета блокер, имам и емоционални проблемчета. Преди 5 
години през зимата преживях хели-синдром и си загубих времето, 
бях в реанимация. Имах дълга 4-5 годишна връзка, много нехармо-
нична, но като един щраус си заравях главата. Много ме беше страх 
да си призная, че ме е изоставил. Той ме изостави и аз с подвита 
опашка се прибрах. И здравословното ми състояние беше мно-
го тежко от медицинска гледна точка. Имах сърцебиене и високо 
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кръвно, но благодарение на това си промених мирогледа. 

Тя е благодатен пациент, защото идва и си казва всичко макар 
и говорейки бързо и хаотично. Наблюденията ми са, че говори ожи-
вено, мила и усмихната е, но отвътре бушува нервност и напреже-
ние. 

Тя спонтанно каза и причината за сърцебиенето и високото си 
кръвно, а именно раздялата с приятеля си. В класическият подход 
за подобни проблеми изписваме Ignatia или Nat-m, но при метода 
на усещането искаме да знаем какво е усещането в ситуацията на 
раздяла с партньора. 

– Какво е чувството да сте в тази ситуация?

– Нямам гняв, не нямам гняв (спонтанно отричане). Това е като 
Божие изпитание, много боли. Освен това трябваше сама да си гле-
дам бебето. 

– Добре, кажете още малко за това?

– Това ми е най-неприятното. 

– Какво имате предвид?

– Болезнено е. 

Това е 3 ниво – чувство. 

– Какво беше усещането в тази ситуация?

– Станах безчувствена, това ме изпепли, разби ме. Окапа ми 
косата и това ме довърши отвсякъде и започнах втория си живот 
(ниво). 

Много интересно, защото тук тя дава указание за усещането 
си спонтанно: „започнах втория си живот”. Още в първите 5 мину-
ти, тя изразява част от усещането си, което е невероятно. Но 
сега трябва да го изследваме цялостно, защото това е част от 
цялостното усещане, не знаем царството, подцарството. 
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– Добре, продължавайте!

– Осъзнах, че това дете няма да е щастливо с такива родители 
като нас, толкова различни. Бях като труп, но в същото време ос-
ъзнах какво добро семейство имам. 

– Опишете още малко усещането в ситуацията?

– Студено, празно, самотно, много самотно. 

– Добре, опишете това усещане още малко?

– Като да умреш, нещастно, но най-вече си самотен. Имаш 
чувството, че никой не може да разбере какво чувстваш. 

– Какво е изживяването в самотата?

– Неразбран, изолиран, неодобрен от останалия свят ( 4 ниво – 
делюзия). 

– Опишете това да сте неразбрана, изолирана, неодобрена от 
останалия свят?

– Чувстваш се разбит, раздробен отвсякъде, трябват ми мно-
го усилия да се събера. 

Тук тя е все още на ниво усещане и затова я моля да медитира, 
за да го опише колкото се може по-пълно. 

– Опишете усещането да си разбит, раздробен?

– Болезнено. После идва един студ, изтръпваш, вдървяваш 
се като кубче лед, а може би е било и от болестта. 

– Много добре, стойте там, затворете очи, помълчете няколко 
минути и опишете какво е усещането в студа, вдървяването като 
кубче лед?

– Спираш да чувстваш и усещаш, свиваш се в своя си пашкул 
и така ти е по-удобно, защото така по-лесно понасям болката. На 
мен това ми е основния проблем, че не мога да си изразя емоциите, 
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а в пашкула си се ограждам от останалия свят. 

– Какво е усещането да си в пашкула и да си ограден от остана-
лия свят?

– Свиваш се, тъга, вцепенение, тъга, сам със себе си ама не до-
пускаш никой до теб. 

– Добре, продължавайте!

– Ставаш един ограничен наблюдател на това, което става около 
теб. По ти е лесно. Пауза. Много е страшно, болезнено физически. 

– Стойте още в пашкула и опишете усещането там без да бърза-
те, справяте се чудесно. 

– Спираш да мислиш, усещаш, искаш. ПРОСТО НЕ ЖИВЕЕШ. 
Много е безопасно, защото няма емоции. 

– Опишете това просто не живееш?

– Усещаш мир от една страна, спокойствие, защото болката 
си е останала назад и си само безполов и безчувствен. 

– Чудесно, опишете още малко усещането да си безполов, без-
чувствен?

– Като охлюв, сгушил си се, свил си се и гледаш. Ставаш като 
растение или животно, което е заспало един дълбок зимен сън. 

Като охлюв и като растение са делюзии – 4 ниво. Делюзията 
е образ и пациентите използват думата като. Когато е усещане 
обикновено говорят в сегашно време. 

– Kaкво усеща това растение или животно, което е заспало един 
дълбок зимен сън?

– Предпазва се от болката. Замразява се, за да не го боли. 
Изпада в летаргия. 

– Какво е да изпаднеш в летаргия?



Синергията, иновация в хомеопатията

~ 115 ~

– Бях в това състояние, когато страдах за онази връзка. Спиш 
много, нямаш желания, не искаш да ядеш, не ти пука за нищо, дали 
ще ходиш на работа, дали ще изкарваш пари, ти си напълно отне-
сен. В същото време ревях като магаре, защото осъзнах какво стра-
хотно нещо е рева, защото те пречиства, отпускаш възела в гърло-
то. От много несгоди, наранявания, болка в един момент те избива 
на това. 

– Какво е усещането в това състояние?

– Сякаш животът е спрял, а на теб ти е ок. Намираш някакъв 
вид покой. 

– Добре, продължавайте да го описвате!

– Изпитваш покой, тишина, студ. Защитен си. Никой не може 
да те нарани, да има очаквания от теб. Рееш се из времето и прос-
транството, леко ти е(ЖР – плавно движение с ръцете като вълнич-
ки). 

Тук навлиза още по-дълбоко и описва енергийния модел на из-
точника, т. е. тя е на ниво 6 – жестове. Виждаме как леко и плавно 
моделът на източника се разкрива пред нас като все едно рисуваме 
картина. Детайл по детайл всичко се запълва постепенно докато 
се получи една завършена картина. И понеже в случая тя описва 
процес и има много усещания, значи е животинско царство, но има 
и растителна енергия – раним, чувствителен, нараняване. Нека да 
видим какво ще се случи по-нататък! 

– Какво е усещането да се рееш?

– Духът ти е свързан ( прави жест движение на ръцете като ос-
морки), меки движения сам със себе си. 

– Продължавайте!

– Изчистил си се. 

– Опишете думите изчистил си се!
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– Свободно ти е. Сам си със себе си и това ти харесва. Все едно 
че летиш. 

– Какво е обратното на това усещане?

– Да си в пашкула. 

– Какво е усещането там?

– Там е тясно, тъмно, болезнено и в един момент го надживяваш, 
надживяваш си болката. 

– Oпишете усещането в пашкула още малко?

– Там кристализираш. В пашкула си оставяш болката, мъка-
та, чувството дето ти стяга гърлото и след това като го прежи-
вееш ти става много леко, изведнъж ти падат оковите и ставаш 
лек и РЕШАВАШ ДА ЗАПОЧНЕШ ВСИЧКО НАНОВО. 

– Чудесно, стойте там в това изживяване и го опишете колкото 
можете по-пълно!

– Чувстваш се като един феникс. Идва едно нещо, което те изпе-
пелява и всичко ти е разбито. Започваш да се събираш лека полека 
и си казваш, че трябва да започнеш наново. Събираш се лека по-
лека и всичко започва отначало:да ядеш по малко, започваш 
като бебе, наистина на чисто. Някои неща се случват много жес-
токо. 

Тук бях поразена, защото тя описваше източника дума по дума 
и тук царството е съвсем ясно. То е животинско, защото описва 
процес и има няколко усещания. 

– Жестоко?

– Не се чувстваш като някаква жертва (спонтанно отричане и 
жертва е дума отново от животинското царство). Приех го като 
нещо, което трябва да се случи. Отначало ми се струваше неспра-
ведливо, но после реших да не изпитвам гняв. Може би водещия 
мотив беше да започна и наистина се чувствах свободна. 
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– Опишете усещането в свободата?

– Пролетно, светло, всичко те радва, светлината, изгрева, това 
че имаш 2 крака, 2 ръце, 2 уши. Да си пак човек, който чувства, оби-
ча, работи. 

– Добре, опишете го още малко?

– Сливаш се с природата, чувстваш как си част от всичко, което 
те заобикаля и започваш да се радваш. 

– Продължавайте?

– Кипиш, имаш много енергия, светъл си, весел си, радостен си. 

– Имате ли сънища?Някой, който се повтаря или Ви е направил 
впечатление през целия живот дотук?

– Много рядко сънувам. Пауза. Имам страшни сънища и емоци-
ята от тях те преследва (животинска дума). 

– Сещате ли се за конкретен сън?

– Че ми подстригаха косата и ме болеше от това. Беше свързано 
с физическа болка. Много ме заболя че ми отрязаха косата в съня. 

– Какво беше усещането в болката?

– Едно такова като рязане с нож (жест рязък замах) и чувст-
ваш че ти е едно такова остро и болезнено. 

Отново виждаме темата за болката, рязане. 

– Снощи сънувах някакви отрязани косми в мивката. Често съ-
нувам вода, но не мога да плувам. Много обичам плажа, морето, но 
имам страх от давене. Много често сънувам водата. 

– Какво чувствате, когато сънувате водата?

– Или хубаво чувство или страх. Но често си сънувам вода. 

– Какво е усещането в страха от водата?
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– Че ще умра. Много обичам да се пляцикам в морето, пове-
че отколкото на пясъка. 

Тук вече започва да се изяснява и подцарството – ниво 5б. 

– Опишете още малко усещането в страха от дълбокото?

– Активизираш се да се спасиш, става ти студено. Самотно ти е и 
те е страх, че ще умреш. 

– Опишете това самотно ти е и те е страх, че ще умреш?

– Страх, че ще умреш сам. Обичам да съм сама с мислите си, но 
като цяло съм социално същество, обичам около мен да има живот. 
По-скоро предпочитам да изживея емоциите. 

– Студено, самотно?

– Необичан, изолиран. Имаш чувството, че никой не може да 
разбере какво се случва с теб. Изпитваш чувство на вина, спомени, 
връщаш се към неприятни моменти. 

– Добре, какво е усещането да си необичан, изолиран?

– Чувстваш се като аутсайдер. Сам в собствената си вселена. 

– Как изглежда твоята вселена?

– Хубава, но студена, а като се чувстваш изолиран ти е едно та-
кова все едно си сам в космоса, безгранично чувство. 

– Добре, какво е усещането там?

– Сякаш леко се връщаш към пашкула. 

– Като как е да си там?

– Тъжно и много самотно, ама много. 

– Чудесно, какво е усещането там?

– Жест поклаща си ръцете плавно като повей. 



Синергията, иновация в хомеопатията

~ 119 ~

– Какво показвате с ръцете?

– Като едни такива самотни дървета, които вятърът огъва. 
Как една малка тревичка е самотна и беззащитна. 

Тук оставам безмълвна, дъхът ми спира. Тя е на ниво 6 – енергия, 
защото прави жестове, които се повториха и на предните нива и оп-
исанието на източника. 

– Опишете още малко усещането в пашкула?

Искам да видя дали ще се повтори с усещането от страха от 
водата. 

– Оставаш сам с мислите си и тогава те бушуват и бушуват в тебе. 
Много ти е хладно. Сам си, студено ти е, тъжно ти е. Не е хубаво, 
много е изолирано. 

– Продължавайте?

– Като самотен електрон във вселената ( 4 ниво – делюзия, за-
щото казва като и описва картина). Не искаш цял живот да бъдеш 
вцепенен. Не искаш да живееш, отдалечил си се от живота. Имаш 
чувството, че животът ти носи само болка и ти си се вцепенил 
там като някаква ВКАМЕНЕЛОСТ, която остава там докато си из-
бистри емоциите и болката отмине. 

Отново брилянтно описание на източника. 

– Какво е усещането да си вкаменелост, която остава там дока-
то си избистри емоциите и болката отмине?

– Докато намериш отговори на въпросите какво ти се случва. 
Мислиш си, оставаш си сам в мислите. Един хаос, става малко като 
буря. 

– Става малко като буря?

– Преживяваш всичко, минаваш през гнева, въпросите и после 
се събуждаш като изгориш всичко, като мине бурята въздухът 
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е много чист. 

– Опишете това да се събуждаш?

– Изчистваш си емоциите като с една метличка. 

– Какво е усещането там?

– Хубаво, има място само за радостта. В един момент ти писва 
и се събуждаш. 

– Какво усещаш като се събудиш?

– Живот, стига толкова с тоя пашкул, там си вцепенен. ЗАПОЧ-
ВАШ НОВО НАЧАЛО, НОВ ЖИВОТ, ДИШАШ С ПЪЛНИ ГЪРДИ, 
като едно фениксче. СЪБУЖДАШ СЕ И ПРОДЪЛЖАВАШ НАПРЕД. 
ИСКАШ ВЕЧЕ ДА УСЕТИШ ЖИВОТА. 

Предписание: Badiaga 200C

Информация за източника:

BАDIAGA или (SPONGILLA FLUVIATILIS, SPONGIA PALUSTRIS) е 
вид сладководна гъба принадлежаща към семейство Spongillidae. 
Tя спада към животинското царство, , но в същото време много при-
лича на растение. Затова пациентката каза:” Като едни такива са-
мотни дървета, които вятърът огъва. Как една малка тревичка 
е самотна и беззащитна. ”

Те могат да бъдат отрязани от хората и затова хората усещат 
болка, нараняване като че ли са нарязани, отрязани „(Едно такова 
като рязане с нож и чувстваш че ти е едно такова остро и бо-
лезнено”). Но това, което е най-интересно за тази гъба е нейният 
механизъм за оцеляване. Когато тя бъде отрязана, има способнос-
тта да се възстанови и да започне нов живот. Ключовата дума за 
това лекарство е „да започнеш нов живот”. За разлика от морските 
гъби, сладководните гъби са изложени на много по-неблагоприят-
ни променливи условия на околната среда, така че те са развили 
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гемули(пъпковидни израстъци, чрез които се размножават) които 
са крайно издържливи и остават в спящо състояние след като май-
ката гъба е починала например при отрязване. Когато условията се 
подобрят, тези пъпки покълват и от тях се ражда нова гъба. Тези 
гемули или пъпки са защитени от обвивка. Докато са вътре, те са на 
спокойствие, в латентно състояние.. Там се пречистват и когато са 
готови, когато покълнат, обвивката, която ги защитава се отделя и 
от пъпката израства нова гъба. 

Затова пациентката каза: „Там кристализираш. В пашкула си 
оставяш болката, мъката, чувството дето ти стяга гърлото и 
след това като го преживееш ти става много леко, изведнъж ти 
падат оковите и ставаш лек и РЕШАВАШ ДА ЗАПОЧНЕШ ВСИЧ-
КО НАНОВО.”

Badiaga наред с Arnica e и лекарство за травми и затова в карти-
ната му присъстват темите нараняване, отрязване. 

Анализ на случая:

1 Ниво - Име на болестта - сърцебиене, високо кръвно

2 Ниво - Факт - няма изразени характеристики

3 Ниво - Емоции - Гняв, вина, страха от водата

4 Ниво - Делюзии: Неразбран, изолиран, неодобрен от остана-
лия свят; Сам със себе си; Като охлюв;Сънища за подстригана коса, 
за вода; Необичан, изолиран; Сам в собствената си вселена; Сам в 
космоса, безгранично чувство; Като самотен електрон във вселена-
та. 

5а Ниво - Усещане - Царство - жертва и описва процес

5б Ниво - Усещане - Подцарство - Водно животно, защото 
има афинитет към водата. 

Често сънувам вода, но не мога да плувам. Много обичам плажа, 
морето, но имам страх от давене. Много често сънувам водата. Мно-
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го обичам да се пляцикам в морето, повече отколкото на пясъка. 

5с Ниво - Усещане - Източник - Badiaga. Това е сладководна 
гъба с пореста структура. 

Станах безчувствена, това ме изпепли, разби ме;Започнах втория 
си живот ;Като да умреш, нещастно;Разбит, раздробен отвсякъде, 
трябват ми много усилия да се събера;Бях като труп;Болезнено;По-
сле идва един студ, изтръпваш, вдървяваш се като кубче лед;Спи-
раш да чувстваш и усещаш, свиваш се в своя си пашкул и така ти е 
по-удобно;В пашкула си се ограждам от останалия свят;ПРОСТО НЕ 
ЖИВЕЕШ;Безполов и безчувствен;Замразява се, за да не го боли;Из-
пада в летаргия;Ставаш като растение или животно, което е заспало 
един дълбок зимен сън;Изчистил си се;Там кристализираш;В паш-
кула си оставяш болката, мъката, чувството дето ти стяга гърлото 
и след това като го преживееш ти става много леко;Изведнъж ти 
падат оковите и ставаш лек и РЕШАВАШ ДА ЗАПОЧНЕШ ВСИЧКО НА-
НОВО;Едно такова като рязане с нож и чувстваш че ти е едно такова 
остро и болезнено; Като едни такива самотни дървета, които вятъ-
рът огъва. Как една малка тревичка е самотна и беззащитна;Много 
ти е хладно; вцепенен; Имаш чувството, че животът ти носи само 
болка и ти си се вцепенил там като някаква вкаменелост, която оста-
ва там докато си избистри емоциите и болката отмине; ЗАПОЧВАШ 
НОВО НАЧАЛО, НОВ ЖИВОТ, ДИШАШ С ПЪЛНИ ГЪРДИ, като едно фе-
никсче. СЪБУЖДАШ СЕ И ПРОДЪЛЖАВАШ НАПРЕД. ИСКАШ ВЕЧЕ ДА 
УСЕТИШ ЖИВОТА. 

Дадох й Badiagа 200С, защото за пръв път изписвах това лекар-
ство, но реално тя живееше на 5 ниво, така че потенцията й можеше 
да е 10М, но и 200С свърши чудесна работа. 

Основно усещане на Badiagа: Отрязан, наранен и се прибира 
в черупката да се възстанови и пречисти. Остава там в латент-
но състояние и след това от пъпката се ражда нов живот. 

Пациентите тип Badiagа могат да повтарят, че все започват нещо 
отначало:работа, учение или занимание. Но винаги трябва да я има 
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тоталността. Не всички пациенти, които искат да започнат нещо 
ново имат нужда от Badiagа. 

Трябва да ги има всички компоненти:царство, подцарство, це-
лият процес на заспиване, пречистване и събуждане за нов живот 
трябва да пасва, както и темите за вода, сънищата за вода, които 
имахме тук, усещането за нараняване, отрязване. Дори и патологи-
ята – сърцебиене пасва на лекарството. 

Сем. Porifera ( гъби)

Вadiaga (Spongilla lacustris) 

Фатак за Badiaga:Треперещо сърцебиене. Сърцебиенето се 
чувства от гърдите към врата. 

Проследяване след 1 месец:

По-спокойна е. Сърцебиенето е намаляло. Има повече енергия 
и сънят й е по-добър. 

Проследяване след 2 месеца по телефона:Имала е настинка. 
Предписах и 1 доза от лекарството и след 3 дни се обади, че е на-
пълно добре. 

Тя е пила лекарството няколко пъти за тези 4 години и винаги и 
помагаше. 

Сега тя е напълно добре. Няма любовно разочарование, чувства 
се енергична и щастлива. 
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Случай на кашлица и депресия -  
Cyprarea eglantinа

02. 2011 г. 
Жена на 30 г. 

Основно оплакване – суха кашлица. 

– Кажете ми малко повече за кашлицата?

– Дразни ме. 

– Като казвате дразнене, какво имате предвид?

– Имам пулсиране в гърдите и нещо, което иска да излезе, но не 
му се получава. 

– Добре кажете още малко за това, че нещо иска да излезе, но не 
му се получава?

– Чувствам неудовлетвореност. 

Тук тя спонтанно стига на 3 ниво(емоции), което озна-
чава, че потенцията ще е 200С. 

– Добре, стойте там и опишете чувството в неудовлетвореността?

– Тъга, безспокойство и объркване. 

– Добре, какво е чувството в тъгата, безспокойство и обърква-
нето?

– Яд на себе си, че се чувствам така и, че не мога да се справя с 
нищо. 

– Какво е чувството в яда на себе си?

– Фрустрация, гняв, че не си достатъчно добър в нещо и във 
всичко. Към чужди грешки съм толерантна, но към себе си, не. 
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По-добър в нещо е намек за животинско царство. 

– Кажете ми малко повече за това, че не си достатъчно добър. 
Какво е чувството там?

– Самоизяждаш се и се самонаказваш за някои неща и другата 
крайност е да се самосъжаляваш. 

– Какво е чувството в самосъжалението?

– Нищо различно от другите неща, не си ядосан, това е. 

– Добре, продължавайте?

– Като имам някакви проблеми просто се затварям в себе си, 
не споделям нищо и се правя, че го няма и сега работя върху себе 
си и се опитвам да разбера кое точно ме кара да се чувствам по този 
начин. 

– Какво най – много Ви въздейства негативно в живота? Пауза. 

– Не мога да се сетя. 

– Добре, връщам Ви на дразненето. Какво имате предвид, може-
те ли да дадете пример?

– Например правя нещо в работата и не мога да се справя. Още 
като тренирах имах комплекси, защото треньорката ни казваше, че 
сме дебели, че имаме да сваляме по 20 килограма и всякакви таки-
ва неща. Аз преди 3 години се разделих с тогавашния ми приятел и 
качих точно 20 кг. и то изведнъж. Нищо не ядях, а качвах. Сега съм 
свалила половината, но тогава си мислех, че имам да свалям 20 кг. 
и тогава наистина разбрах какво означава да имаш да сваляш 20 кг. 

Тя говори много бавно, с много паузи. 

– Как се чувствате с този проблем с килограмите, как Ви се от-
разява?

– Не ми се излиза никъде, не ми се вижда с никой, за да не 
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разберат, че имам такъв проблем. 

Какво виждаме тук? Коя е котвата дотук? Тя иска да се затвори 
и да се скрие. Дали е сикотичен миазъм или животно, което се крие 
или и двете още не знаем. Затова сондирам тук:

– Фокусирайте се върху това:“Не ми се излиза никъде, не ми се 
вижда с никой, за да не разберат, че имам такъв проблем. “Какво 
преживявате дълбоко в себе си?

– Пауза. 

– Какво усещате в тялото?

– Скованост. 

– Стойте там в това усещане и го опишете още малко?

– Срам да се възприема така. 

– Добре. 

– Още ли трябва да кажа?Това е. 

– Какво е усещането да не ви се излиза никъде?

– Искам да си реша проблема. Така ако може да се реши, без ни-
кой да е разбрал и да си продължа. 

Виждам, че не иска да продължи и решавам да се опитам да вля-
за през друга врата – чувствителността й към външния вид, защо-
то там също имаше енергия. 

– Добре, кажете още малко за това как се чувствате с тези кило-
грами?

– Ужасно. 

– Опишете това ужасно?

– Означава, че нещо не ми е наред и не съм като другите 
(думи на животинското царство). 
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– Кажете за това да сте по-различна от другите?

– Все се сравнявам с най-доброто. 

Тук отново имаме намек за животинско царство. Тя се сравнява 
с другите. 

– Добре, сега не говорим за Вас. Как се чувства някой, който е 
пълен и иска да се скрие?

– Пак стигаме до несигурност. 

– Не сте казала това досега. 

– Така ли, не го ли казах по-рано?

– Не, имаше 3 неща, не беше ли това едно от тях?

– Казахте тъга, безспокойство и объркване. 

– А, ок. 

Виждате, питаме какво е да си затворен и стигаме до несигур-
ност. Тя дори не помни дали го е казала, но то е там, вътре в нея. За-
това питам за несигурността, защото е спонтанно изразена(пе-
риферно зрение). 

– Добре, фокусирайте се върху тази несигурност и опишете пре-
живяването в нея?

– Не знаеш какво да правиш, не знаеш дали е правилното ре-
шение. Не знаеш какво да кажеш и, ако потърсиш съвет, дали ще е 
правилния и дали ще го завършиш, ако решиш да го изпълниш, да 
довършиш нещата до края. 

– Добре, стойте в чувството за несигурност и продължавайте да 
описвате преживяването в него?

– Люшкаш се между това да си затворен и между това да започ-
неш вече да правиш нещо, за да си решиш проблема. 
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– Добре, опишете още малко усещането в люшкането. Опишете 
ми го като на бебе!

– Започваш да правиш нещо, за да си решиш проблема, но си 
много чувствителен за някакви негативни коментари или 
нещо, което може да ти попречи или да има някакви фактори за 
неуспех. Да има нещо, което да ти покаже, че ти не се справяш със 
себе си. 

– Какво е усещането да не можеш да се справиш със себе си?

– Смазващо, все едно нещо те връща назад и трябва да започ-
неш не от нулата, а оттам, откъдето са те върнали. 

– Опишете още малко това усещане?

– Че не оправдаваш някакви очаквания, твоите, чуждите (4 
ниво – делюзия). 

– Какво от това, какво ако не оправдаете някакви очаквания?

– Нищо няма да стане, но ми се иска да не стига до провал. 

– Какво е усещането в провала?

– В момента ми се подкосяват краката и просто падаш на зе-
мята и това е и нямаш сили и желание за нищо. 

Това е интересно, тя усеща провала като нещо остро, извед-
нъж ти се подкосяват краката и падаш. 

– Какво Ви хрумва като казвате това?

– Все едно голо поле и едно сухо дърво, суха, напукана земя. /4 
ниво – делюзия/. 

Сега решавам да направя втори опит да я върна до горещата 
точка и отново да сондирам там. 

– Добре, искам да ви върна на затварям се в себе си и не искам 
да говоря с никого докато не намеря решението?
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– Предпочиташ да си имаш извинение, за да не излизаш. 

– Не, забравете за Вас, какво е затворен извън контекста? 

– Като да се свиеш, да се пазиш от всичко, да се скриеш. 

– Добре, стойте там и оставете преживяването да се развие! Как-
во е усещането да си затворен?

– Предполагам, че трепериш и ти е лошо и всичко те боли. Пау-
за. И не ти стига въздухът. 

– Какво е усещането в тялото, когато не Ви стига въздухът?

– Няма те, завива ти се свят, стягат те гърдите. 

– Добре, още малко за това да се скриеш?

– Не знам. 

– Какво беше усещането като се разделихе с приятеля Ви?

– Реших за себе си, че няма проблем и не го преживях по ника-
къв начин, нито съм плакала, нито нищо. Убеждавах се в някакви 
такива неща вместо да помисля какво всъщност чувствам и да си 
го изживея и да приключа въпроса. Затова според мен ми се отрази 
по-зле, вместо да го изживея и да отмине. 

– Опишете го още малко, не го разбирам?

– Отрази ми се точно по този начин. Затворих се, реших, че явно 
не ми се получава това с връзките и е по-сигурно да нямам такава, 
защото не се справям. 

Тук отново виждаме вътрешна слабост, не се справям, което е 
индикация за сикотичен миазъм. 

– Какво е преживяването в това?

– Не е хубаво, вървиш срещу себе си и се опитваш да си нало-
жиш някакво решение, което чувстваш, че не е най-правилното. 
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– Опишете още малко преживяването да се затвориш?

– Пауза. Не ти се говори, криеш си проблемите от всички. 

– Като как е това да не ти се говори, криеш си проблемите от 
всички?

– Яд, тъга (3 ниво – емоции). 

– Какво е усещането в яда?

– Напрегнатост, стягане. 

– Какво е напрежение, стягане?

– Като да си вързан и в момента, в който те пуснат, ще гръмнеш. 

– Какво е усещането да си вързан?

– Ограниченост, безпомощност, краката и ръцете са ти тежки, 
задъхваш се, обща отпадналост. 

– Добре, какво е усещането тялото?

– Пренапрегнат си и панически се опитваш да се отскубнеш. 

– Имали ли сте друга стресова ситуация, освен тази с приятеля 
Ви?

– Трябваше да уволня много хора. Да изслушам проблемите по-
отделно на всеки и да взема най-правилното решение. И аз като 
всички бях в пълна паника и се напрягах. Сега е добре, но тогава 
беше стресов момент. 

Виждаме, че тя реагира остро на провала, реакцията и в една 
от най-стресовите случи е отново паника и в най-стресовата е 
затваряне и оттегляне в собствен свят, криене. Това показва ком-
бинация от остър и сикотичен миазъм, което е малариен миазъм. 
Така че дотук знаем царството и миазма. Остава само да намерим 
източника , така че продължаваме нашето пътуване. 
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– Какво е чувството в напрежението?

– Изтощен си, знаеш, че има доста докато се стигне до момента, 
в който да си починеш, но трябва да се справиш, без значение какво 
ти струва. 

– Как усещате напрежението в тялото?

– Мобилизираш се. / Кашля, значи сме близо до целта/. 

– Какво е да се мобилизираш?

– Тялото върши повече неща от обикновено. Чувстваш стрес, па-
ника, бързо мислене, да прецениш всички възможности. 

– Какво е усещането там?

– Не можеш да си вземеш въздух, всичко те боли. 

– Какво е да не можеш да си вземеш въздух?

– Криза, паника. 

– Какво преживява някой в кризата и паниката?

– Мисли си, че това е най-лошото, което може да му се случи. 

– Кое е най-лошото, което може да се случи в живота?

– Да загубиш близък. 

– Какво е усещането да загубиш близък?

– Светът ти се срива, плаче ти се, не можеш да си контролираш 
проявленията на емоциите и разбираш, че не всичко зависи от теб 
/Плаче/. 

– Добре, продължавайте?

– Чувстваш се изгубен. 

Виждаме, че случаят прилича на Nat-m. Имаме любовно разоча-
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рование, затворен характер, но тя е била при друг хомеопат преди 
това и най-вероятно това лекарство и е било изписвано без успех 
и то защо? Защото темата е на Nat-m, а сега имаме и болести след 
смърт на близък, което би могло да е и Ign, но кое не пасва тук? 
Царството, което не е минерално или растително, а отчетливо жи-
вотинско. 

– Какво е усещането някой да е изгубен?

– Губи почва под краката си. 

– Още малко?

– Като дърво без корени, самотен, нещастен. 

– Какво е да си дърво без корени, самотен, нещастен?

– Тъжно. 

– Усещането в тъгата?

– Болка в сърцето, задух. 

– Имате ли сънища?

– Не помня. 

– Може да е някой от детството или някой, който Ви е направил 
впечатление?

– Пауза. Не мога да се сетя. 

– Какъв сън не искате да сънувате?

– Че съм някакъв капан без изход (4 ниво). 

– Стойте там и опишете усещането в капан?

– Тъмно е, има лабиринт, някакви неясни неща, които могат да 
се случат и знам, че предстои нещо лошо. Незнам дали изобщо мога 
да избягам и каквото и да направя няма значение /Приемане – си-
котичен миазъм и се появява нова дума, лабиринт/. 
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– Добре, чудесно още малко?

– От една страна е паника, а от друга е мобилизация, за да се 
спася. Ако има още някой с мен, въобще няма да се паникьосам, а 
се стягам и за него. Ставам силният човек, който трябва да извади 
и двамата. 

– Продължавайте?

– Страх и ужас, но няма да се дам. Правя всичко възможно да 
намеря изход. 

– Усещането там?

– Треперене, подкосяват ми се краката, студено ми е. 

– Можете ли да надраскате нещо без да мислите?

– Какво усещате докато го гледате?

– Нарисувала съм вълни и това прилича на делфинчета. 

Тя говори за лабиринт, а сега се появяват и морски теми, източ-
никът постепенно се изяснява. Драскулките изразяват подсъзна-
телната част или другата песен в нас. Понякога пациентите казват 
едно, а показват друго. Тогава вземаме предвид жестът, защото 
той е некомпенсиран. 

– Какво е усещането докато гледате рисунката?

– Свобода, волност, лекота, щастие (3 ниво). 

– Какво е преживяванто в свободата, щастието?

– Приятно, топлина, светлина. Хармония. 

– Опишете още малко усещането в щастието?

– Свръхенергия, тичаш по пясъка, въртиш се, плуваш. 

– Имате ли любими книги, филми?
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– Да, филмът „Добра година“. 

– Кажете за филма с две думи?

– Актьорът е малко момче, което живее при дядо си и той го учи 
на всички неща. Той има лозя и прави вино. После става търговец на 
борсата, безчувствен и му се обаждат да му кажат, че дядо му е по-
чинал. Той се интересува само от наследството. След това започва 
да си спомня някои моменти с дядо си. После се влюбва и зарязва 
скучния живот в ситито със стресовата работа и решава да го дава 
по-леко. Решава да остане в имението във Франция, да продава 
вино и да се наслаждава на живота. 

Този сън не ни дава информация за източника, но отразява нея 
самата. Тя е човекът, който живее скучния живот в града и мечтае 
да се влюби и да избяга от сивотата, но на съзнателно ниво тя не 
може да го допусне. Тя се контролира, контролира чувствата си 
и предпочита да не се впуска във връзка, за да не е наранена, но за 
щастие това не продължава дълго. Нека да видим. 

– Какво най-много Ви хареса във филма?

И сега тя ще го каже:

– Че намира истинския смисъл на живота. Забравяш за рутинния 
живот, в който си изкарваш заплатата, но това не те прави по ника-
къв начин удовлетворен. 

– Какво е усещането да не си удовлетворен?

– Празен. 

– Още малко за усещането в неудовлетворението. 

Тя започна с това. Такова беше чувството й в кашлицата. 

– Хлад, тъмнина, пак отиваме към лабиринта. 

Чудесно, на прав път сме. Отново се повтаря образът на лаби-
ринта. 
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– Опишете преживяването в тъмнината, лабиринта?

– Надраскайте нещо!

И тя нарисува ето това: 

– Този лабиринт е тук и аз съм тук в нищото и изобщо не знам 
какво има на другите места. 

– Какво е преживяването в мрака, тъмнината?

– Страх. 

– От какво?

– От неизвестното. 

– Какво означава това?
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– Че си представяш някакви страшни неща. Някакви ужасни чу-
довища в лабиринта, които могат да направят страшни неща и да 
умреш в страшни мъки. 

– Усещането в страха от неизвестното?

– Страшно напрежение, всичко ти е стегнато, свито. Тресе те от 
студ. 

– Още малко?

– Чувствам напрежение горе в главата. Стягане в челото и горна-
та част на главата, в слепоочията. 

– Какво е усещането в стягането?

– Схващане, скованост. 

Край на случая. 

Предписание: Cyprarea eglantina 200C 1 доза. 

Анализ:

Царство животинско: Нещо не ми е наред и не съм като другите, 
винаги се сравнявам с най-доброто

От програмата VitalQuest:

Подцарство мекотели: Оттегляне, затваряне, затворен, заклю-
чен, стегнат и затворен, затворен за външния свят, свиваш се в че-
рупката си, ставаш недостижим, губиш допир, контакт; губиш възбу-
дата, животът, живостта; нуждаеш се от защита и зависимост; чувст-
вителен към загуба на доверието; в затвор, задушен

Клас гастропода: По-голямата част от действията са затваряне в 
черупката; стегнат; затворен в себе си; затваряне; няма достъп; да 
удържиш; недостижим; частично подвижен
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Източник: Cyprarea eglantina: Част от доказването на Ане Шаде:

· Купчина тресяща се плът; желе
· Чувство, че е уязвим, незащитен, изложен на външни влияния
· Чувство за прикрепеност, нужда от докосване, контакт и бли-

зост
· Чувство че е отделен; стои настрана, изолиран, изключен, 

дистанциран, сам
· Бягане във вътрешния свят покрит с черупка
· Желание да се оттегли, да бъде недокоснат
· Отворен и затворен, вътре и отвън

Миазъм малариен: панически се опитваш да се отскубнеш, аз 
като всички бях в пълна паника(остър миазъм) + явно не ми се по-
лучава това с връзките и е по-сигурно да нямам такава, защото не се 
справям(сикотичен миазъм). 

Нива:

1 ниво: суха кашлица

2 ниво: кашлица придружена с пулсиране в гърдите

3 ниво: дразнене, тъга, безспокойство, объркване, яд, несигур-
ност

4 ниво: все едно голо поле и едно сухо дърво, суха, напукана 
земя, като дърво без корени, самотен, нещастен

5 ниво: просто се затварям в себе си, не споделям нищо и се пра-
вя, че го няма, скованост, много чувствителен за негативни комента-
ри, да се свиеш, да се пазиш от всичко, да се скриеш, не ти се говори, 
криеш си проблемите от всички, напрегнотост, стягане, тъмно е и 
има лабиринт и морските теми: вълни, делфинчета, плуване; заду-
шаване, не мога да дишам. 
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6 ниво: рисунка на източника

Всъщност изумително е, че тя нарисува почти едно към едно 
източника. Ако видим как изглежда Cyprarea в гугъл ще видим, че 
всъщност тя е нарисувала себе си. 

Реперторизация:

Проследяване след 1 седмица: Има влошаване на кашлицата, 
след което се е успокоила. 
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Проследяване след 2 месеца: Много по-добре, отслабнала е с 5 
кг. За 2 месеца, по-разговорлива е, станала е приятел с бившето си 
гадже във фейсбук. Чуди се как е могла да тъжи такова нещо. Опра-
вила е и отношенията си с треньорката си след като след 3 години 
за пръв път си е позволила да отиде на състезание по синхронно 
плуване като зрител без да се притеснява какво ще кажат околните 
за външния й вид. Като цяло има над 90 % подобрение за 2 месеца. 
Чувства се пълна с енергия и вече мисли за нова връзка. 

Оттогава не се е оплаквала и е в добро здраве. 

Случай на панически атаки и хронична ка-
шлица – Helix tosta (земен охлюв)

7. 11. 2016

Жена на 60 години. Администратор в завод и рейки лечител. 

Това е една жена, която лекувам от 2015 г. Основното й оплак-
ване беше панически атаки, които не се повлияват от медикамен-
тозно лечение, както и от други алтернативни методи. Предпис-
вани лекарства: Calc-ars, Lac-suinum. Тези лекарства работеха за 
известно време, но след това патологията се връщаше и сега тя 
идва пак. 

– Имам чести ларингити. Много се изпотявам и настивам често. 
Нямам налепи, даже не вдигам температура. Кашлицата ми е доста 
упорита и трудно се поддава на лечение. 

Тя е с наднормено тегло е и не е много активна. Предпочита да 
седи и да не се движи много. Има и високо кръвно и от 20 години и 
пие лекарства за него. 



Геновева Георгиева

~ 140 ~

– Кажете за това малко повече?

– Имам чувството, че гърлото ми е като одрано и имам хъркане 
по време на издишване. От октомври до напролет имам едно драз-
нене, дращене, все едно са ми се забили бодлички. 

– Каква е кашлицата?

– Суха, лаеща, на пристъпи. Влошава се от миризми. Аз понеже 
работя в химическа среда(амоняк) и от праха имам постоянно драз-
нене в гърлото. 

– Какво друго я влошава?

– Люто. 

- Как започна?

– С хрема като водопад и болка в гърба и после кашлицата. 

– Усещам, че долу ниско имам жилав секрет и ми пречи да ди-
шам. Там усещам като че ли нещо ми пречи. Не мога да изкарам се-
крет, но се чува хъркащ звук. 

– Какво усещаш докато кашляш?

– Като че ли ми е препълнено. Дразнещо е. 

– Малко повече?

– Вечер се задушавам. Нещо ти пречи и не можеш да си поемеш 
въздух и вечер от силната кашлица ти се замайва главата и е като 
световъртеж. И после като си правих изследвания на черния дроб и 
двете бяха завишени в горна граница. И все усещам едно дразнене. 

– Като чуете дразнене какво Ви хрумва?

– Дори и най-малкото нещо може да ме направи яростна, раз-
дразнителна (3 ниво) и да викам. 

– Добре, опишете това малко повече?
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– Някакво напрежение като мравучкане и колкото и да се опит-
вам да не съм раздразнителна, то просто си идва отвътре. 

– Кажете малко повече за това?

– Искам да контролирам всичко около мен, всичко да си е на 
мястото и обичам да давам съвети, налагам се. И другото е, че ме е 
страх от провал (3 ниво). 

– Какво е усещането в страха от провал?

Все едно цял ден се опитваш да градиш нещо и в един момент 
така ще се изложиш, че ще станеш за резил. 

– Добре, стойте там в това усещане и го опиши още малко?

– Смачкана, нямаш самочувствие, принизена като червей (4 
ниво - делюзия). 

– Какво е усещането да си смачкана, нямаш самочувствие, при-
низена като червей?

– Забравен, непотребен, изоставен и самотен. (4 ниво)

– Добре, чудесно. Стойте там и продължавайте да описвате усе-
щането в провала?

– Защото имаш чувството, че ти си някакво нищожество и 
всичко, което си направил е отрицателно (4 ниво). 

– Какво е усещането в тялото?

– Мъка и болка, че все едно на никой не му пука за мен. Че съм 
изоставена, захвърлена, забравена. 

– Опишете думата мъка и болка? Как се усеща в тялото?

– Като тежест на гърдите ти и не можеш да дишаш свободно. 
Чувстваш се недооценен (4). Много критикуван, майка ми много 
ме критикуваше. 
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– Какво е усещането да си критикуван?

Ние следваме пациента. Накъдето ни заведе, там отиваме и 
само леко побутваме, за да ни заведе по-надълбоко. 

– Недооценена и смачкана(5) и просто загубваш желание за 
каквото и да е. 

Какво е усещането в този момент?

– Затварям се в къщи и не искам да говоря с никой и това е 
моята зона на конфорт. 

– Какво е усещането да се затворите в къщи и да не говорите с 
никой?

– Най-близките най-много те нараняват. 

– Опишете това усещане?

– Защото не могат да ме разберат. 

– Какво е изживяването като не могат да Ви разберат?

– Тъжно, мъка. 

– Опишете думите тъга и мъка?

– Тъмна, студена, лепкава. 

– Опишете думата смачкан?

– Като смачкан лист хартия. 

– Какво е усещането да си смачкан?

– Без самочувствие, без мечти и ненужен. Пустота, че всичко, 
което правя е безсмислено. 

– Усещането?

– Викам, викам. 
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– Кажете ми за детството си?

– Задръстена, послушна, наивна, кротка, не много контактна. Ви-
наги ми казваха, че съм пухкава и имах ниско самочувствие от това. 

– Какво Ви хрумва спонтанно като чуеш момиче с ниско само-
чувствие?

– Подиграват й се. Тя е дебела, гърдите й са огромни. 

– Какво е изживяването?

– Засегната е твоята личност. 

– Какво още ти хрумва като чуеш за случай на дебело момиче, 
което е подигравано. 

– Не си значим, не си в центъра на събитията, особено някой, 
който си гони интереса и не се интересува много от други хора. 

– Какво е усещането да не си значим?

– Може и без него, така и така не ме забелязват. 

Усещането да си незабелязан?

– Приземен, като червей в мръсната, в мръсната, черна, тясна 
дупка. 

– Какво е усещането там в мръсната, черна, тясна дупка? Затво-
ри очи и не мисли, просто медитирай и усещай. 

– Мокро, тясно, студено и много тъмно. Тъмното и мокрото 
най-много се откроява. 

– Пауза. Добре, стойте там със затворени очи и продължавай да 
медитираш. Първо усетете какво е да си в тъмното и мокрото и не 
ми го казвай. Пипнете това тъмно и мокро и ми кажи какво усещаш 
със сетивата, как е на пипане?

– И мокрото и лепкавото са там. Все едно пипаш някакъв ох-
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люв, лепкав, гаден. 

– Какво е усещането да пипате този охлюв?

– Все едно ти целият си покрит с лепкава слуз, неприятна. 

Сега вече от охлюва, усещането се прехвърля върху нея. Вижте 
колко красиво се получава. 

– Какво е изживяването да си целият си покрит с лепкава слуз, 
неприятна?

– Все едно всички те гледат с отвръщение, пренебрегват те. Го-
лям охлюв, крастава жаба, гнусят се от теб, отвръщават се. 

– Браво, продължавайте!

– Подритват те, гледат те с пренебрежение, не искат и да те пи-
пат даже и се обръщат и не искат да те виждат. 

– Може ли да надраскате нещо със затворени очи без да мислите?

– Сега се концентрирайте върху него и ми кажете какво усещате?

– Нещо пълзящо като охлюв, червей, жаба. 

– Кажете за охлюв, червей, жаба?

– Охлювът е лепкав, неприятен, мазен охлюв. Този, който не 
иска никой да го пипне и той иска да се скрие в някакво местен-
це, малка тайна дупчица. 

– Как изглежда?

– Без черупка, а само с онова най-слузестото, най – гадното. 

Отново видяхме усещането за малък, гаден, слузест и в дет-
ството. 

Сега можем да преминем към друга област и да видим има ли го 
и там?
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– Коя беше най-стресовата ситуация в живота Ви?

– Смъртта на баща ми. 

– Какво беше усещането там?

– Част от него си отиде от мен. Някаква сила, опора си отиде за-
едно с него. 

– Какво е усещането някаква сила, опора си отиде заедно с него?

– Нещо, което те е крепяло изведнъж си отива. 

– Какво е усещането в тялото?

– Стискане в гърлото, много силно. 

– Какво е усещането опората да си отиде изведнъж?

– Една част от теб си е отишла и е неописуема тъга, мъка и стяга-
не в гърлото. Нещо те задушава и не можеш да дишаш, все едно там 
е заседнала буца. 

Тежест, буца и тя не се помръдва и стои в гърлото. 

– Опишете думата мъка?

– Пак същото. Черно, тъмно, неприятно, тежест, черна, тъмна 
твар, нещо ти липсва. Нещо, което си изгубил безвъзвратно. 

– Какви страхове имахше в детството?

– Бях много срамежлива и затворена. Чак като идваха гости се 
криех и не се появявах. 

Аз я питах за детството и съм я питала и в предните интер-
вюта, но този път тя даде още по-подробна и важна информация 
за себе си. Установила съм, че това работи. Да се връщаме по ня-
колко пъти към дадена област от живота на човека. Обикновено 
всеки път той дава малко по-задълбочена информация за един и 
същ въпрос. 
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– Какво беше усещането като идваха гости?

– Не исках да ме пипат, да ме целуват, бършех се. Това показ-
ване на близост с целувки и прегръдки не ми допада. 

Много интересно. 

– Какво беше усещането?

– Свързвам го с неприятна миризма и олигавяне, все едно някой 
те е олигавил и ти миришеш на това. 

– Опишете думата олигавен извън контекста?

– Олигавен, мокър и лепкав. 

– Какво е усещането да си олигавен, мокър и лепкав? 

– Все едно всеки те гледа с отвръщение, пренебрежение 
като голям охлюв, крастава жаба – гнуси се от теб, отвръщава 
се. 

Като казвате лепкави, мокри неща какво Ви хрумва?

– Пак голия охлюв. 

– Какво Ви е отношението към голите охлюви?

– Много противно, лигаво, мокро. 

– Какво знаете за охлювите?

– Пълзят по растенията, изяждат листата, плодовете и оста-
вят една следа като слуз. 

– Добре, продължавайте. 

– Те се събират на влажни и тъмни места като го вдигнеш отдолу 
мирише на нещо влажно, тежко, на влага, на мухъл, тежко, непри-
ятно. 

– Какво Ви хрумва спонтанно извън Вас, когато кажете мухъл?
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– Мръсно, черно и мокро и миришещо лошо. 

– Кажете ми каква бяхте в младежките си години?

– Исках всичко да е перфектно, а сега съм в другата крайност, в 
която не ми пука. Единствено в работата ми се засилвам да правя 
нещата добре. 

– Притеснявам се да не се изложа и затова контролирам нещата. 

Ето защо тя иска да контролира и ето защо Calc arsenicosa не 
е свършила цялата работа. Защото под желанието за контрол 
стои чувството, че ще се изложи и ще се чувства мръсна и лигава, 
което вече е съвсем различно. Затова обичам метода на усещане-
то, защото ни дава дълбочина и изравяме невидимото. Красиво е, 
нали?

– Какво още за характера ти?

– Затворена, срамежлива, но сега съм се променила коренно 
защото се отворих за света. Сега съм по-директна, не винаги съм 
любимка. Не обичам двулични неща. Не държа на материалното. 
Може би уютът, който не съм имала продължава да ми липсва. Не 
успях да изградя хармония със съпруга ми. Не се разведохме, но 
всичко си върви по негов път. Той не ме подкрепяше и трябваше 
да се оправям сама. Всички решения ги вземам аз и оттам си нося 
последствията. 

– В каква среда се чувствате най-добре?

– Въпреки, че я няма опората, подкрепата, моят дом е моята 
крепост (звучи като Calc-c). 

– Хобита?

– Винаги се интересувам от загадъчното. Обичам природата. 

– Кажи ми кашлицата придружена ли е с нещо?

– С болка в лявото ухо. 
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– Какво сънувате?

– Не се сещам. 

– Ако трябва да си измислите сън какъв ще бъде той?

– Слънце и вода, шумолене на водата, защото обичам да я чувам 
как шуми. Да я гледам как се движи и светлина трябва да има задъл-
жително. Обичам и сянка, но и да ми е светло. 

Предписание: Helix tosta 200 C 1 доза и Helix tosta ЛМ5 за 15 дни

Анализ:

1 Ниво (име на болестта, диагноза): кашлица, панически атаки

2 Ниво (факти, модалности, съпътстващи симптоми):

Суха, дразнеща, задушаваща кашлица, придружена е с болка в 
лявото ухо; влошава се нощем и от люто

3 Ниво (емоции): яростна, раздразнителна, страх от провал 
тъга, мъка, наранен, срам

4 Ниво (делюзии): Забравен, неполезен, изоставен и самотен 
някакво нищожество и всичко, което си направил е отрицател-
но; 

Подиграван; Приземен, като червей, в мръсната, черна, тяс-
на дупка. 

Анализ:

1 Ниво (име на болестта, диагноза): кашлица, панически атаки

2 Ниво (факти, модалности, съпътстващи симптоми):

Суха, дразнеща, задушаваща кашлица, придружена е с болка в 
лявото ухо; влошава се нощем и от люто
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3 Ниво (емоции): яростна, раздразнителна, страх от провал 
тъга, мъка, наранен, срам

4 Ниво (делюзии): Забравен, неполезен, изоставен и самотен

някакво нищожество и всичко, което си направил е отрица-
телно; 

Подиграван; Приземен, като червей, в мръсната, черна, тяс-
на дупка. 

Helix tosta от ММ на Пулфорд:

Продължителна, суха, дразнеща кашлица. Влошава се нощем, 
възпрепядства съня. Диспнея влошаваща се при изкачване на стъл-
би. 

Думи на източника от програмата VitalQuest на Др. Шанка-
ран:

Пълзя, лазя, плъзгам се
Хибернация, спящ, неактивен
Нося къщата си с мен
Влажен, мокър, влажно време
Хрускам, каша, пихтия 

Проследяване
10. 02. 2017
Спряла е антидепресанта на 50 %. 
Доста по-енергична. 

Не е толкова контролираща, дори майка й се е учудила как така 
не контролира дъщеря си. 

Тя имаше и едно постоянно душене, което изчезна. 

На въпроса каква е разликата между предните 2 лекарства и 
това каза: предните 2 лекарства ми действаха добре, вдигаха ми из-
веднъж енергията и след това спадаше, а това държи енергията на 
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едно постоянно добро ниво. 

Сънят й е добър. 

Привлякла е в живота си нови, позитивни хора. 

Проследяване след 10 месеца. 

Спряла е напълно антидепресанта. Няма панически атаки. Има 
енергия, настроението й е добро. Сънят й е освежаващ. Нямам пре-
тенции, че този случай е успешен, защото няма дългосрочно про-
следяване, но тя има много голям прогрес за тези две години. Дълго 
време се опитваше да спре антидепресанта, но това се случи напъл-
но едва след 10 месеца. 

Случай на Oncorhyncus tshawytscha –  
кралска сьомга

Основно оплакване - тежко главоболие и носталгия. Случаят е 
снет по скайп – 28. 01. 2016г. 

Това е случай на жена, която лекувам от 3 години, от 2013г. Да-
вала съм и Calcarea carbonica, от която нервността й се подобри и 
носталгията й намаля, но не се изчезна и все си я имаше. След това 
през ноември 2016г. се обади по повод нередовна менструация и 
киста на яйчника и й назначих Ringworm заради усещането й, че по-
стоянно иска да отслабне, но не може – стига донякъде и се отказва. 
Това се повтори и в сънищата й и в детството, така че Ringworm ми-
азмът беше много силно изявен. Това лекарство й помогна, но след 
2 месеца тя ми се обади по повод силно главоболие. 

- Какъв е проблемът?
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- Имам главоболие. Започва в слепоочието, все едно ме бодат 
шишове и в крайната фаза ми се схваща вратът и ме боли. 

- Кажете за това още малко?

- Сигурно е от пренапрежение от това, че трябва да си тръгнем(-
тя живее в друга държава). Отговорността за това преместване ми 
дойде в много. Решихме да приключим всичко в Англия и да се при-
берем в България. 

- Добре, опишете това още малко!

- Това е страхотен ангажимент и отговорност, тежест на плещите 
ми. Всичко зависи от мен. Трябва после да не съжалявам за тази го-
ляма крачка. Роднините ми и майка ми напълно ме подкрепят. 

- Какъв е проблемът тогава?

- Мисля си, че нещо страшно ще ми се случи. Когато имам главо-
болие съм неадекватна, а има задачи, които трябва да се свършат. 

- Пауза. 

- От друга страна ме притеснява сблъсъкът с различни хора – 
2-ма, 3-ма знаят, че ще се прибираме в България и се опитват да ни 
разколебаят и затова лъжем, че няма да тръгваме. Има една катего-
рия хора тук, които завиждат, ЧЕ СЕ ОТКОПЧВАШ ОТ ХВАТКАТА НА 
другата държава. 

- Какво е чувството да си в хватка?

- Заклещен, приклещен. 

- Вече тотално ми преля чашата. Имахме много гости по нова 
година, от 2 години все съжителстваме с някакви хора и прага на 
поносимостта ми е станал много нисък. Не искам да виждам хора 
около себе си. 

- Какво е усещането в тази ситуация, да Ви разубеждават хората?
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- Гняв. Разлюлявам се, страшно се вбесявам, защото искат да ме 
отклонят от пътя, който искам да поема. ЧУВСТВАМ СЕ ЗАКЛЕЩЕНА, 
ХВАНАТА, ПРИКЛЕЩЕНА ОТ ТОВА. ВСЕ ЕДНО НЯКОЙ СЕ Е ВКОПЧИЛ 
В ТЕБ И ПОЛАГАШ НЕИСТОВИ УСИЛИЯ, БИТКА НА ЖИВОТ И СМЪРТ. 
ВСЕ ЕДНО НЯКОЙ СЕ Е ВКОПЧИЛ В ТЕБ И ТРЯБВА ДА ПОЛОЖИШ НЕ-
ИСТОВИ УСИЛИЯ, ЗА ДА СЕ ОТКОПЧИШ. 

Тук тя ни дава подсказка за царството и източника, само не-
знаем подцарството. Някой ме е хванал, значи някой ми прави нещо 
на мен и това е животинско царство. 

- Какво е усещането да си заклещен, да си в битка на живот и 
смърт?

- Все едно голяма риба е хванала малка риба във водата и така, 
както битката се води във водата и голямата риба е захапала мал-
ката. 

Тук тя описва процес, което потвърждава животинско царство, 
така че трябва да го изясним, за да разберем за кое лекарство гово-
ри, кой е източникът. 

- Чудесно, продълвайте да описвате това?

- Аз се чувствам като малката риба и някой я мята, мята и тя тряб-
ва да се откопчи. 

Тук вече общото усещане, че някой е хванал преминава в индиви-
дуално усещане:„Аз съм тази малка рибка”, което означава, че сме в 
целта, но нека да видим. Може и да е делюзия. 

- Затворете очи, отпуснете се и се опитайте да опишете усещане-
то в детайли. Какво виждате, какво усещате?

- Първо страх. Това е 3 ниво

- Какво е усещането в страха?Забравете за Вас и страха, опишете 
само това, че малка рибка е хваната от голяма!

- Във водата всичко се случва – битка, борба. Малката рибка се 
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мята в някакъв вихър, а някой я е захапал за опашката. Хем е заха-
пана, хем пък се бори до последно. 

- Добре, опишете това че хем е захапана, хем пък се бори ди по-
следно?

- Опитва се да се откопчи на всяка цена въпреки, че е почти без-
надеждно и другата е голяма, но малката се бори до последно, по-
лага неимоверни усилия, за да се спаси и откопчи. Тя е по-гъвкава, 
огъва се ей така(жест с ръка) и ще се измъкне. 

- Ок, кажете още за това, че полага неимоверни усилия, за да се 
спаси и откопчи?

- Тя полага толкова големи усилия и се надява голямата риба да 
се умори, откаже и да я остави на мира. Вярва и разчита на себе си, 
сама да се справи с тази ситуация, каквато и да е тя, БОРБА ДОКРАЙ. 

Тук успявам да я държа в усещането и се появява и миазмът – 
борба е ключова дума за псоричния миазъм. 

- И на голямата риба не и е интересно да се занимава с малкатаи 
може да си намери друга малка рибка. 

Това е много странно. Ако беше делюзия, щеше да отиде към 
нещо друго, но тя продължи да описва процеса, начина, по който 
реагира малката рибка, т. е. Самата тя. Много малко хора ще оп-
ишат главоболието си като усещане да са малка рибка хваната 
от голяма и имаше много енергия и жестове тук. Беше невероятно 
красиво. 

Вижте за каква издържливост става въпрос, по-малката рибка 
да измори по-голямата, значи става въпрос за голяма жилавост, 
гъвкавост, а в човешки план това е и креативност. Но сега сме на 
ниво нечовешки език или езикът на другата песен, която причинява 
болестта. Тук вече лекарството ми е ясно и това е 15 минути след 
началото на случая, но трябва да потвърдим. 

- Какво е усещането на рибката в тази ситуация?
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- Сега като го разказвам, виждам, че има много светлина в туне-
ла, изглежда възможно да се отскубне. Малката рибка може да се 
отскубне, да надхитри голямата. 

- Добре, продължавайте още малко, справяте се чудесно. 

Тя се справя чудесно, но я карам да описва процеса още и още 
докато стигнем до дъното. 

- Голямата риба е по-тромава и физически ще се умори, а малка-
та е по-подвижна, по-енергична. 

- Какво е отношението Ви към морето и рибите?

- Обожавам морето, за мен то е религия. Тук съм сънувала аро-
мата на морето, писъците на чайките и затова искам да се върна в 
България. Много се зареждам от морето. Имам чувството, че това е 
моят живот. 

- Кажиете ми повече за този сън?

- Сънувах морето, аромата на морето, писъците на чайките, 
плискането на вълните. 

- Усещането в съня?

- Пълнота, цялостност. Борихме се с НОСТАЛГИЯТА МИ. 

- Кажете за това още малко?

- В началото беше болезнена и непоносима. 

- Какво е усещането в носталгията?

- Болка, всяка мисъл свързана с това те натъжава и плачеш. А 
сага на всяка цена трябва да се прибера, а преди имах копнеж и 
ДЪЛБОКА МЪКА. ВСЕ ЕДНО НЕ СИ НИТО НА ЕДНОТО, НИТО НА ДРУ-
ГОТО МЯСТО – НИТО В АНГЛИЯ, НИТО В БЪЛГАРИЯ. 

- Опишете това повече?
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- Не знаеш къде си, не живееш реален живот. Когато си в Англия 
си мислиш за България и блокираш, отказваш да научиш нови неща. 
Когато се прибера в България не мога да се насладя, защото е тол-
кова дълго чакано, мислено и затова НЕ СИ НИТО НА ЕДНОТО, НИТО 
НА ДРУГОТО МЯСТО. 

Исках да потвърдя нейната жилавост, затова продължих:

- Ако трябва да постигнеш нещо, каква е настройката ти?

- Трябва да повярвам в него и ТОГАВА СВЕТА ЩЕ ОБЪРНА. Аз 
трябва да имам свободата да направя избора си, много съм сво-
бодолюбива. Не съм била удобен служител. Нещо, което не искам, 
няма да го направя. 

- Например?

- Бях управител на магазин и бях борбена и казвах всичко, кое-
то мисля. Това ми създаваше конфликти с шефката. Тя искаше да ме 
уволни, но не го направи, защото й вършех работа и преглъщаше 
факта, че съм дива и неконтролируема. После сама напуснах. И 
докато не си извоювах свободата да работя спокойно, нямаше мир. 
Аз съм изключителен работохолик. Работех по 11 часа. не ми го 
плащат, но ми харесваше, но трябва да имам свободата да го правя, 
както аз искам и работех ДО ОТКАТ. 

Виждате колко е жилава и борбена. 

- Какво обичате да ядете?

Сирене, морски деликатеси, всичко с риба, плодове. 

Край на случая. 

Предписание: Oncorhyncus tshawytscha 1M 3 дози
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Проследяване след 2 седмици:

Главоболието е спряло като с магическа пръчка. Чувствам се 
енергична, няма го този конфликт да замине или да остане, така ми 
олекна. 

Проследяване след 3 седмици: Малко изнервена покрай пъту-
ването. Предписание: Oncorhyncus tshawytscha 1M , 1 доза

Проследяване след 2 месеца: Все още е добре. Вече е в Бъл-
гария и си подготвя документи за собствен бизнес. Няма нервност, 
напрежение. Не пребиваа в минали събития. Уверена, весела, енер-
гична. Менструацията й е редовна, няма киста на яйчника. 

Проследяване след 6 месеца: Все още е добре. Повтаря лекар-
ството при нужда и винаги й помага. 

Проследяване след 10 месеца: Оплака се от чувство на неуве-
реност. Пила е от лекарството в потенция 1М, но не й е помогало. 

Предписание: Oncorhyncus tshawytscha 10M , 1 доза

Проследяване след 1 година и 8 месеца: Няма оплаквания, 
радва се на живота. 

Тя постигна голям напредък и е в невероятна форма. 

Анализ:

1 Ниво – Име на болестта – мигрена

2 Ниво – Факт (вид болка, модалности) – пробождаща като ши-
шове, водещи до слабост, трябва да лежи. 

3 Ниво – Емоции – гняв, тъга, страх, че нещо лошо ще се случи

4 Ниво - Делюия – тежест на плещите, Заклещен, приклещен. Все 
едно някой се е вкопчил в теб. 
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5 Ниво – Усещане - Аз се чувствам като малката риба и някой я 
мята, мята и тя трябва да се откопчи. Все едно голяма риба е хванала 
малка риба във водата и така, както битката се води във водата и 
голямата риба е захапала малката. Опитва се да се откопчи на всяка 
цена въпреки, че е почти безнадеждно и другата е голяма, но мал-
ката се бори до последно, полага неимоверни усилия, за да се спаси 
и откопчи. Тя е по-гъвкава, огъва се ей така (жест с ръка) и ще се 
измъкне. 

1. Основно 
оплакване
Мигрена

2. Характеристики на мигрената: 
пробождаща болка със скованост във врата 
водеща до слабост 

3. Други физически 
оплаквания:
Кисти на яйчниците

4. Общи симптоми:
Желание за морска храна, всичко с риба

5. Умствени 
симптоми:
НОСТАЛГИЯ
Страх от поемане 
на отговорност; 
Страх, че нещо 
лошо ще ми се 
случи; Гняв, ярост; 
Силна, жилава, 
работохолик;
Обича водата, 
за мен водата е 
религия. 

6. Усещане
Чувствам се притисната, приклещена като че ня-
кой ме е хванал и аз правя отчаяни усилия, това 
е битка на живот и смърт. Правя отчаяни усилия 
да се освободя. Тя прави огромни усилия и се на-
дява, че голямата риба ще се измори и ще я пус-
не понеже малката рибка е по-жилава и гъвкава. 
Тя вярва в себе си и се бори до край. 
Източник
1. Огромна гъвкавост и издържливост, защото 
когато се връщаш от океана към реката трябва 
да плуваш срещу течението и ти трябват голяма 
издържливост, гъвкавост и креативност, за да 
преодолееш обратното течение. 2. Носталгия – 
те винаги се връщат на същото място. 

7. Жестове
Хващане, 
притискане, 
гъвкавост

8. Миазъм
Рингуорм
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Информация за източника Oncorhyncus tshawytscha (кралска 
сьомга). 

КРАЛСКАТА СЬОМГА е риба, кояте се размножава в сладководни 
води, но винаги след това отива в океана и след това отново се връ-
ща на същото място. Това означава 2 неща:

1) Голяма гъвкавост и устойчивост, защото като се връщаш от 
океана в реката ти се движиш срещу течението и ти трябват много 
жилавост, гъвкавост, креативност, за да се пребориш с течението. 

2) Носталгия – Те се връщат винаги на едно и също място. 

Освен това тя е в рингуорм миазъм. Много усилия последвани 
от изтощение. 

Част от доказването на Oncorhyncus tshawytscha на Джеръ-
ми Шер:

Въпреки, че плуват в реката в голям кръг, те винаги намират 
пътя. Имат много добра ориентация. 

Мъжките изхвърлят яйцата на брега и там се оплождат и уми-
рат?
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Сьомгата е като часовник. Всички знаят кога ще преминат към 
реката и ги чакат да ги лапнат-акулите, мечките. Затова при сьом-
гите има темата цикли. Лекарство за цикли:хора, които повтарят 
някакви цикли. 

В океана те нарастват два пъти повече. Атлантическите сьом-
ги могат няколко пъти да отидат до реката и да се върнат в океа-
на. Сьомгата винаги се движи по посока обратна на часовникова-
та стрелка. Трупат тегло, за да преминат, но след това не се хранят. 
Най-големият проблем са бентовете, които хората създават. Сега 
има такова замърсяване, че те не могат да преминат в реката. Кога-
то стигнат горната точка те се бият. Всяка женска изхвърля милион 
яйца, но не всички остават. 

МИТОЛОГИЯ:

Сьомгата олицетворява живота и смъртта, прераждането, но 
също и философията и мъдростта. 

ГЛАВНО ЛЕКАРСТВО ЗА СТЕРИЛИТЕТ, ЗАЩОТО ОСНОВНАТА ЦЕЛ 
НА ЦЕЛИЯ ЦИКЪЛ Е САМО ДА ИМАШ ПОКОЛЕНИЕ. 

Лесно губят посоката, обратно на техните чудесни умения за 
ориентация, защото приличат на сперматозоид, а той не пита за по-
соката. 

Много поетично лекарство, изпълнено с копнеж и тъга. Чувст-
вам, че търся дом, в който да пусна корени. 

Сродна душа

Внезапна дълбока вяра, че ще намеря партньора си за цял жи-
вот. Чувствам се вътрешно кух, дълбока тъга. Чувство на пробуде-
ност, като че ли съм се влюбила. 

Брак и деца

Искам да имам деца и да бъда с деца. Сънувам ги постоянно. 
Много интензивен страх, че може да нямам деца. Искам да с устано-
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вя и да имам семейство. 

Пръстени

Заради циклите, заради връзката. Силна тъга, че не може да заб-
ременее. 

Майчинство

Майка, която прекалено рано е станала такава и е свръхконтро-
лираща. Писна ми да съм майка. Псувам, ядосана съм. Винаги съм 
чувствала, че майка ми ме контролира и свикнах да командвам и 
контролирам децата си. 

Силна нужда да пътува

Чувствамс се хваната в капан и искам да съм свободна и дива. 
Искам да живея в полето, планините. 

Вълци

Виждам вълци. Имам желание да хапя, да драскам. Чувствам се 
като вълк, искам да съм вълк. 

За вълците семейството също е важно и те се двужат в големи 
кръгове. 

Вода

Чувствам се като състезателен кон. Не искам нищо да ми пречи. 
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Случай на тикове и деструктивно  
поведение – Lac-caninum

6. 09. 16
Дете на 5 години

Майката:

- Много е любвеобилен, много се гушка. 

- Страхове?

- От ново място. 

- Какво обича да яде?

- Принцеси, мусака, яйца, кашкавал, един вид бисквити, един 
вид сладолед, диня. 

- Какво друго за него?

- Обожава котки. 

Наблюдение: 

Хиперактивен и агресивен. Не иска да отговаря на въпроси, 
вместо това рита, хвърля. Показва юмруци, ръмжи. 

Показах му кучета на компютъра и тогава за пръв път ми обър-
на внимание. Каза, че има куче Джеки и ми разказваше оживено за 
него. 

Предписание: Lac caninum 1M, 1 доза

Проследяване след 3 дни

Тиковете и дрането са изчезнали. 
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По-спокоен, коренно различен. 

Имал е гангрена на единия зъб, която се е оправила след лекар-
ството въпреки, че зъболекарят не го отдава на това. 

Дъхът е по-незловонен. 

Майката казва, че все едно не е същото дете. 

Проследяване след 2 месеца

Имал е гангрена на единия зъб, която се е оправила след лекар-
ството въпреки, че зъболекарят не го отдава на това. 

Дъхът е по-незловонен. 

Има леко връщане на състоянието, но все още е 50-60% по-
добре. 

Наблюдение: Агресията и ръмженето ги няма, но все още има 
малка доза неспокойствие. 

Повтарял е лекарството 2 пъти за тези 2 месеца, общо 3 приема. 

Предписание: Lac caninum 1M, 1 доза

Една година след лекарството все още е добре, няма оплак-
вания. Повтарял го е няколко пъти при нужда с успех. 

Анализ:
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ММ на Ален:

Деца: Нервни, раздразнителни. Плачат и пищят през цялото вре-
ме, особено нощем (Jal, , Nux. , Psor. ). Атаки на ярост, псува и прокли-
на за най-малкото нещо(Lil, Nit ac). Мрази. Хрема с гъст, бял секрет. 



Геновева Георгиева

~ 164 ~

Случай на суха екзема – Apis mellifica

09. 02. 2017г. 

Тази пациентка се е лекувала при известен хомеопат преди око-
ло 10 години. Имала е частичен резултат и след това е прекъснала 
и сега решава да възобнови лечението си тук. Лекувам я от около 
година. Изписвала съм й Staphysagria й Lachesis. Те подобряваха 
състоянието на кожата й за два месеца, но след това симптомите 
отново се връщаха. Емоционалното й състояние не се подобряваше 
и сега следва поредното проследяване. Ето случаят й на кратко. 

•	Обриви по лицето, екзема. 
•	Суха кожа, лющи се
•	Кожа удебелена, лющи се. 
•	Опъва се, набръчква се
•	Напукана кожа по ръцете
•	Дразнене
•	Усещане за парене и силно боцкане като че с игли

- Каква е болката?
- Както като има отворена рана и и се сложи нещо. Има подуване 

и силен сърбеж. 

Общи с-ми

< нощем

> в легнало положение

Постоянна болка

Лява страна

- Кой е най-големия проблем на кожата?

- Сухотата и лющенето. 
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- Първо по сгъвките на ръцете и краката после по клепачите и 
зад ушите е после по лицето и ръцете. Зачервяване, сърбеж, петна. 

(Много неспокойна, говори бързо, не сварвам да запиша. Бъбрива). 

- Имам много неща да върша, а нямам време да ги свърша. 

- Кажете за това?

- Това е винаги. Тези неща ме преследват (намек за животин-
ско лекарство). Имам страх, че няма да мога да се справя. Особено 
след първото дете имах страх, че ще ме обвинят, че няма да мога 
да си свърша нещата. Имам панически страх от задушаване. Имах 
астматични атаки и не можех да си поема въздух. 

- Други страхове?

- Страх от огън, ухапване от змии. 

- Какъв е ефекта от проблема с кожата върху живота Ви?

- Страх ме е да не остана сама без приятел. 

- Какво Ви засяга най-силно негативно?

- Обида, когато някой ме подценява. Много ме е наранявало, 
когато съм давала всичко за бившите си партньори, а те са ме пре-
давали. 

И друга болка имам, която свързвам с тази кожа. Имах приятел. 
Няма да го забравя. Той твърдеше, че няма значение външния вид, 
но ми нарани гордостта. Ние го заварихме с друго момиче. Първо 
предаде доверието и второ нарани моята гордост. 

- Какво беше усещането?

- Да се отдръпна плача, наранена гордост. 

- Опишете наранена гордост?

- Че е предпочел друга жена и да му покажа че той е сгрешил. 
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- Как?

- Вършейки неща да разбере че съм по-добрия вариант (намек 
за животинско лекарство). Да успея и да му кажа виж аз успях а ти 
така постъпи. Не е желание за отмъщение, а да докажа че аз стру-
вам ( спонтанно отричане). 

Анализ:

Основно оплакване
Екзема. 

Страхове:
Паника от задушаване, от змии  

Характеристики на основно-
то оплкаване: 
Кожа удебелена, суха, парене 
и боцкане като от игли, поду-
ване, сърбеж. 

Умствени симптоми:
Раздразнителна

Занимание подобрява
Хектична активност

Ревнива

Общи симптоми:
 < нощем
 > в легнало положение
 Постоянна болка
 Лява страна

Усещане:
Царство животинско: Състе-
зателност – да докажа, че съм 
по-добрата
Подцарство насекоми - бърза 
скорост, безплодна активност

Делюзия:
Предаден. 

Генус: 
Съединителна тъкан на очи, 
лице
Кожа

1. Виждаме връзката между сърбежа на кожата и раздразнител-
ността й. 

2. Основното оплакване е на кожата и най-вече на лицето и ге-
нусът на лекарството е съединителна тъкан на лицето и кожа. 
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Животинско царство

- Външен вид

- Състезателност – да докажа, че съм по-добрата

Подцарство – насекоми

- Бърза скорост, безплодна активност

- Усещане за внезапно задушаване и ще умра. „ Не че някой ме 
души реално“(спонтанно отричане)

Когато знаем царството и подцарството, търсим кое лекарство 
от реперторизацията е най-подходящо. 

Реперторизация на физически и общи симптоми: 

Реперторизация на умствените симптоми:
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Знаем, че генусът на Apis mellifica е клетъчни тъкани и кожа. При 
него имаме парене, подуване и сърбеж. Симптомите се развиват 
бързо. 

Предписание: Apis mellifica 200C 1 доза

Проследяване след 1 месец:

Кожата е много по-добре. 

На емоционално ниво също е по-спокойна. 

Проследяване след 6 месеца: Все още е добре. Повтаряла е ле-
карството 2 пъти по повод връщане на обрива, но в много по-лека 
степен и обривът отшумяваше. 

Проследяване след 8 месеца: По-спокойна е. Няма обриви и 
удебеляване на кожата. 
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Случай на мигрена и хроничен катар - 
Vulpes vulpes (лисица)

Жена на 31 г. 
17. 06. 2015 г. 

Имам кашлица, болезнено суха като издуване от вътрешната 
страна и започва кашлица с много силни болки в гърдите, която 
отива към ушите от 3 месеца. (Тя ми е пациент от 2 години. Дойде с 
мигрена, която се оправи и стана по-спокойна, но не се излекува от 
всичко и напълно. Тя имаше още болки при менструация, гъбички, 
парене при уриниране, сухота във влагалището, запек... ). 

- Кога се влошава?

- Вечер. 

- Имам и проблеми с щитовидната жлеза. 

- Имаш ли сънища?

- Да, това е много интересно. Сънувах непознат мъж, който иска 
секс с мен. Ако стигне до мен в съня се разболявам сериозно. 

Или ние лежим тримата в леглото-аз мъжа ми и детето и в един 
момент виждам мъжа ми и върху него един мъж с плитки и се събу-
дих с вик. Кошмар. 

- Стой там в кошмара и го опиши по-пълно? Какво беше усеща-
нето?

- Страх, нещо изненадващо и неочаквано. И друг път съм се съ-
буждала с усещането, че сянка минава и се разтваря в стената. 

- Усещането?

- Страх и изненада. Чувство на самосъхранение. Искаш да избягаш. 
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- Ако останеш там какво ще стане?

- Усещам, че около мен има някой. Изведнъж го чуваш навсякъде. 

- Усещането?

- Не мисля, че ще ми направи нещо лошо. 

- Какво би усещал друг на твое място?

- Уплаха, чувство на самосъхранение. Изведнъж адреналинът ти 
се качва в главата и усещаш топка. На следващия ден сънувах доста 
змии. 

- Разкажи за съня със змиите?

- Една жена е седнала и чете книга. Тя е седнала на пиедестал и 
змията се уви като анакондите и я свали от пиедестала. 

- Какво беше чувството в съня?

- Нямаше чувство, просто бях страничен наблюдател. 

Не като домашен любимец, а като животно, което си напада 
жертвата( думите жертва, животно са намек за царството, но още 
не знаем). 

- Какво е усещала жената според теб?

- Че става нещо ненадейно, страх. 

- Усещането в ненадейния страх?

- Когато човек е подготвен за нещо лошо и то става ненадейно. 
Нищо не можеш да направиш. 

- Като казваш нещо лошо какво ти хрумва спонтанно?

- Ако кацне НЛО ти се парализираш. 

- Кажи за това да кацне НЛО още малко? 
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- При комуникацията с хора виждам, че нещо така ме разтърсва, 
че забравяш да говориш нормално, ясно и смислено. 

- Какво е усещането да си разтърсена?

- Яд, мислите ти са блокирани, треперене на ръцете. Цялото ти 
тяло се раздрусва. 

- Опиши това още малко?

- Яд, който те води до безпомощност, виждаш, че няма никакъв 
изход и накрая се примиряваш. От малка си мисля, че естественото 
състояние на човек е да е нещастен. 

- Опиши думата нещастен? 

- Тъжен, неудовлетворен, не може да направи това, което иска. 
Той блокира себе си, за да влезе в рамката и матрицата на другите. 

- Какво е усещането някой да трябва да влезе в рамката и матри-
цата на другите?

- Да правиш това, което се очаква от теб, което друг иска вместо 
да кажеш, абе тъпанар. Това е двуличен живот. Хората не са искре-
ни, ако показваха цялата злоба, всички по улицата щяха да се бият. 
И това, което най ме тормози е, че детето ми тръгва по тези блока-
жи. Цял живот съм живяла с хора страхливи и лъжливи. 

Какво е усещането да живееш с такива хора?

- Яд (3 ниво). 

- Усещането в яда?

- Искам да съм свободен човек, да остана с детето си, но заради 
финансовата страна не мога да се разделя с мъжа си. 

- Какво е усещането в яда?

- Искам да набия всички хора, да хвърля и да ударя някого. По-
някога направо хвърлям по човека, злобна съм. 
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- Какво е злоба?

- Това е нещо много черно и прикрито. Например шефът ми, 
ако изкаже всичко, което мисли за хората си, те ще напуснат. Дву-
личен. 

- Защо човек не може да прави каквото иска след като е свобод-
но същество?

- ... Чувства безпомощност. 

- Какво е да чувстваш безпомощност?

- Ситуация, в която нямаш контрол над действията си и няма кой 
да ти помогне да поемеш контрола отново. 

- Какво е контрол?

Контрол е дума на раковия миазъм, но не рядко се оказва, че под 
нея стои нещо друго. 

- Да правя каквото си реша, а не да съм пионка (виждаме, че за 
нея контролът е да бъде свободна). 

- Какво е усещането да си пионка? Фокусирай се върху това, за-
твори очи и се опитай да медитираш? 

- Характер, който е пречупен. Човек не се държи така, както му 
е природата, а се е напаснал към останалите хора. Модифициран.... 

Еха, колко интересно. Ако говореше за раков миазъм щеше да 
каже и хаос. Това е основнот при него – ред и обратното на това, 
хаос, а тя отиде на характер, който е пречупен. Не съм очаквала 
това. 

- Аз съм в нищото, правя нищо и това ме ядосва. Неудовлетво-
рена съм. 

- Усещането в неудовлетворението?

- Като в клопка и се бунтуваш, вътрешно мозъкът ти трескаво 
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мисли как да излезеш, но матрицата те блокира. 

- Опиши думата клопка, забрави за теб?

- Капан, в който си попаднал. Знаеш, че трябва да се отскубнеш, 
но не можеш. Ти се мяташ, както животно, което се мята в капа-
на, но си блокиран. 

- Добре, продължавай?

- Животно, на което му е хванато крачето. 

- Какво усеща това животно?

- То е тичало и изведнъж е хванато в капана и не може да тича и 
му е отнета свободата. 

- Какво е усещането да е в капана?

- Яд към този, който го е сложил. Този капан е прикрит, затво-
рен с листа и той, както си тича се хваща. 

- Как скача?

- Като козичка на 4 крака. 

- В каква среда се чувстваш най-добре?

- Когато има дървета, широколистни. Усещането е на спокой-
ствие и защитеност. Ако няма дървета все едно няма част от мен. 

- Какви страхове имаше като дете?

- При сумрак, от духове, като погледна надолу отвисоко. Имам 
страхове за детето, че ще е нещастна, че аз не мога да я възпитам, 
както аз искам. 

- Какви са ти отношенията с детето?

Тук вече разбирам, че е млекопитаещо и затова задавам 
потвърждаващ въпрос. 
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- Стремя се да не и навлизам в личното пространство, а да се 
държа с нея като с голям човек. Детето е като част от мен. Кърмих я 
до 1, 7 г. и даже после ми беше кофти като спрях. Сега е на 3г. и даже 
се чудя как няма да я кърмя. 

- Какво ти е отношението към животните?

- Харесвам кучета, коне, делфини. С делфините искам да плувам. 
Конете са чувствителни. Много усещат това, което човекът усеща. 
Винаги ми е било мечта да яздя кон. Котки не харесвам. 

- Защо?

- Защото са отмъстителни, своенравни, хитруши. 

- Качествата на кое животно ти харесват?

- На пингвините, защото са цял живот с един партньор. 

- Кажи още малко за това? 

- Като се излюпят малките и двамата полагат грижи. При другите 
животни само единия гледа детето, а те и двамата топлят яйцето. 
Пингвините са по-сплотени като двойка. 

- Харесваш ли вода?

- Да, обичам да стоя във водата. 

- Какво те засяга най-силно негативно?

- 80% от хората не са открили истинския партньор. Няма баланс. 
Аз го пропуснах, ние се разминахме. 

- Какво е усещането?

- Лъжа. 

- Каквo е да си лъган? 

- Да си заблуждаван. 

- Усещането?
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- Огорчение, предаден, недоверчив. Изненадан си от удар под 
кръста и те е яд. 

Тя разказва историята как свекърва и се е държала с нея, а исто-
риите са делюзии, така че и да ги пропуснем, не е фатално. Важно е 
усещането в историята. Иначе човешките истории се повтарят. 
Или ще е смърт на близък , или уволнение или проблеми с партньо-
ра. Не можем да изпишем на тази база, защото ще се объркаме. Ня-
маме котва, нямаме индивидуализация, което за нас е най-важно. 

- Какво беше усещането там?

- Негодувание и оскърбление, едни лъжи. Веднага се раздрус-
вам и цялата глава ме боли като от напрежение. 

- Кога си по-активна?

- От 16, 00-17, 00 до 21, 00ч. 

- Имала ли си други сънища, които си запомнила по-ясно? 

- За 3 змии, които бяха увисени на един пазар като за наказание. 

- Усещането?

- Нищо, просто ги бяха овесили там и си чакаха наказанието. 

Имах и един сън с човек, който иска да влезе и аз не го пусках и 
имаше гонене, преследване, аз бягах. 

- Усещането в съня?

- Че летя. 

- От всичко, което каза, че те засяга кое е най-силно? 

- Цял живот съм живяла с обиди и даже аз в изблика си на гняв 
използвам такива думи. По-скоро лъжата. 

- Какви хора не харесваш?

- Лицемери, любопитни, които не зачитат личното ти простран-
ство, самовлюбени. 
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- Още веднъж каква беше като дете?

- Схватлива, емоционална, имах собствено мнение и смятах, че 
съм 100% права, защото мислех логически. Тази емоционалност се 
изразяваше по много странен начин, но съм разчитала повече на 
логиката. 

Предписание: Vulpes vulpes 200C 1 доза

Проследяване след 5 месеца:

Много по-спокойна е, значително по-рядко се ядосва, кашли-
цата утихна постепенно с няколко приема на лекарството. Беше 
упорита, хронична кашлица. Няма болки при менструация, гъбич-
ки, парене при уриниране, сухота във влагалището има само преди 
мензис, а преди е била посточнно. Запекът също е изчезнал. 

Проследяване след 2 години: Все още е спокойна, няма физи-
чески оплаквания. 

Проследяване: 30. 09. 2017 г.

Имаше осторо състояние, което след 2 дози Vulpes vulpes в по-
тенция 1М отшумя.

Сега е добре, спокойна е. Външните стресове не й влияят както 
преди. Стабилна е.

Анализ:

Този случай не може да бъде решен по класическия начин и с 
реперторизация, защото лекарството не е полихрест, а е доста ряд-
ко и тук влизат в действие познанията ни за метода на усещането. 

Царството е животинско, защото има темите за жертва-агресор. 

Някой ще ми направи нещо лошо. Не като домашен любимец, а 
като животно, което си напада жертвата. 

Подцарство бозайници:

Много грижовна към детето. Характер, който е пречупен. Човек 
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не се държи така, както му е природата, а се е напаснал към остана-
лите хора. Модифициран.... Бозайниците имат нужда от групата, но се 
чувстват подтиснати, защото има лидер, който ги ръководи и те искат 
да се отделят от групата, но навън е страшно, така че трябва да се 
напасне към останалите членове на групата. Освен това бозайниците 
имат страх от змии, който беше добре изразен чрез сънищата й. 

Източник Лисица: Това е двуличен живот. Хората не са искрени, 
ако показваха цялата злоба, всички по улицата щяха да се бият. И 
това, което най ме тормози е, че детето ми тръгва по тези блокажи. 
Цял живот съм живяла с хора страхливи и лъжливи. 

Този капан е прикрит, затворен с листа и той, както си тича се 
хваща. 

Имаше темите за хитрост, прикритост, била е много умна в дет-
ството. Казва: Имах собствено мнение, бях сигурна 100%, че съм 
права, защото мислех логически. 

Лисиците са с голямо его, с голямо самочувствие. Тя се дразни от 
хора с голямо самочувствие, което показва нейната чувствителност. 

ДД със Staph

Тя е гневна и подтиска гнева, хвърля, има гняв с треперене. Аз 
съм й изписвала Staph, но без пълен успех. Когато тя ми позволи да 
снема случая по-дълбоко видях, че под това стои нещо друго. 

ДД със змиите. При змиите също имаме двуличие, прикритост, 
но има и планиране, нападение в гръб, изненадваща атака, което 
липсваше в случая. 

Тя е пила няколко пъти от лекарството през тези 5 месеца. Като 
цяло се справи чудесно с него, за пръв път усеща такава промяна на 
всички нива. 

Проследявам я вече повече от две година и тя продължава да се 
чувства добре. Пие лекарството при нужда и винаги й помага. 
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Случай на чести настнинки - Mellivora 
capensis – Медоносен язовец

Това е 25-годишно момче, което често страда от хронична ка-
шлица след промяната на времето и е вземал антибиотици, но сега 
иска да спре тази тенденция. Случаят е в съкратен вариант. Той дой-
де при мен на 15 февруари 2016 г. и неговият случай приличаше на 
Lycopodium, но знаех, че това не е случай на Lycopodium, така че го 
помолих да дойде за второ интервю. Той изпитваше страх преди из-
пити, страх от конфликти, не можеше да се защити и в същото време 
беше силен - затова имахме тези две линии: слабост и сила, които 
имаме в Lycopodium, както и много газове. Зададох му много въпро-
си, но не можах да намеря нещо странно. Той беше интелектуален 
тип човек и не можех да стигна до усещане. 

Единственото нещо, което беше странно, беше името на скайпът 
му - „Терор 77777777“. Първият път, когато го попитах за това име 
не можах да стигна до голяма дълбочина, защото беше резервиран. 
Затова го помолих да дойде отново и реших да се съсредоточи вър-
ху това конкретно нещо. Той ми каза, че терор е името на любимата 
му игра. В случая входната врата беше хобито му и това беше един-
ствената възможност да стигна до източника. 

От синергичния подход на Д-р Шанкаран знаем, че първо тряб-
ва да се съсредоточим върху най-характерното нещо в случая и 
това ще ни доведе до правилното лекарство. Не е толкова обичай-
но скайпът ви да е озаглавен „Терор“. Това е много странно, това 
е най-горещата точка в случая и ако копаем все по-надълбоко и 
по-надълбоко в тази гореща точка, изворът най-сетне ще избликне. 

Той дойде на 26 януари и отново започнахме:

- Кажете ми отново проблема си?

- Имам хронична кашлица и газове, а понякога и скованост в ръ-
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цете. 

- Кой от тези проблеми Ви въздейства най-много?

- Честите кашлица и проблемът с газовете. Особено, когато съм 
с приятелката ми, е много неприятно и често трябва да ходя до то-
алетната. 

- Кажете ми за тази игра „Терор“, която Ви харесва?

- Има две игри, които ми харесват: „Терор“ и „Дота“. В тези игри 
има полицаи и терористи, които се бият помежду си. Целта на теро-
ристите е да убият полицая. Те се бият с различни оръжия. В „Дота“ 
има 5-характерни екипа и всеки си има собствена роля, в която 
един или двама трябва да помагат на останалите да развият своя 
характер. Те ги подкрепят. Ролята на другият е да се грижи и целта 
им е да направят слабите герои силни и всеки има собствена магия. 

- Разкажете ми по-подробно за игрите?

Въпросът ми е отворен, за да видя накъде ще отиде, накъде ще 
ни отведе енергията на пациента. 

- Играя тази игра от 7-годишна възраст. Добре е, че можеш да 
общуваш с други хора и освен това да станеш по-добър и прияте-
лите ти са около теб. Играех в клуба през нощта заради отстъпката. 
Можеш да победитиш 5 характера и да чуеш реакцията на хората, 
те се радват на играта ти. Когато бях в 9 клас, видях, че приятелите 
ми играят „Дота“. Реших да стана много добър в тази игра. Това беше 
голямо напрежение, защото 4 човека зависят от твоите решения и 
останалите 5 също и знаеш, че трябва да победиш противника си. 

- Добре. Разкажете ми още подробности за тази игра?

- Моето любимо оръжие е снайпер, защото можеш да убиеш 
противника с един куршум. С другите оръжия трябва да уцелиш 
главата, а със снайпера, където и да удариш, той ще умре, защото е 
много мощен. Харесва ми също да играя с един противник, защото 
се вижда кой е по-добър. 
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Бавно се появява царството и виждаме, че това е животин-
ското царство: можеш да станеш по-добър, да убиеш противника 
с един куршум, да се състезавате кой е по-добър, един срещу друг. 
Така че виждаме състезателност, борба между жертва и агресор, 
кой ще спечели, кой е по-добър. И вие трябва да сте много точни - да 
убиете с един куршум. Също така снайперистът е олицетворение 
на сила и свирепост. Снайперът е много силно и свирепо оръжие. 

- Добре, продължавайте. 

- В един момент станах много добър и бих могъл да победя 
някой, който е много добър. И когато успявах да спечеля, се чувст-
вах много добре, защото бях спечелил битка „един срещу един“. 

- Каква е чувството, когато спечелите?

- Спомням си случка с един човек. Имахме спор и исках да спе-
челя. Играхме за пари и ме победи. Исках втора и трета игра за ре-
ванш, но отново бях победен. 

- Какво беше усещането да бъдете победен?

- Гняв, бях доста ядосан. 

- Какво беше усещането в гнева?

- Като че ли съм в капан и искам да продължа да се бия, за да 
изляза и да спечеля. Бях нервен по време на мача, защото мислех, 
че съм по-добър, но не можах да го докажа. 

- Какво Ви хрумва спонтанно извън Вас, когато кажете „капан“?

- Капан означава, че нямаш място да се движиш, че си в затвор и 
се чувстваш безпомощен. 

Това е четвърто ниво делюзии – той представя картина. 

- Добре, опишете капан, как изглежда, опитайте се да го докос-
нете и да опишете това, което докосвате. 
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- Тяой е много тесен, може да има решетки. Не мога да взема 
решенията, които искам. Задушаваш се. 

- Добре, кажете ми повече за усещането да бъдеш победен?

- Нямаш контрол над ситуацията и липсата на свобода е страш-
на. Не можеш да разчиташ на собствените си умения, просто си в 
затвора и не можеш да направиш нищо. 

- Добре, кажете ми повече за чувството да сте в капан?

- Безспомощен. 

- Добре, продължавайте?

- Гняв, защото не можеш да освободиш себе си, ситуацията не е 
в твои ръце и не можеш да направиш нищо. 

- Добре, кажете ми повече за това ситуацията да е извън Вашите 
ръце?

- Чакаш, но не искаш да чакаш шанса да решиш как да избягаш 
от ситуацията. 

- Какво е обратното усещане на безпомощност и задушаване?

- Когато сте в състояние напълно да контролирате ситуа-
цията и всички участници в нея. Всичко е под контрол, силен си, 
можеш да създаваш, да правиш нещата, които искаш. Удовлетворя-
ващо е. Чувстваш напълно свободата и силата. 

- Добре, опишете силата и свободата повече?

- Чувството е да бъдеш значим. 

- Какво е чувството да сте в капан?

- Въздухът изпълва дробовете ти, спокоен си. Започваш да за-
белязваш всичко около себе си, миризмата на въздуха, красотата 
около теб. 
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- Какво е усещането в тялото?

- Щастлив. Като че ли си бил мръсен и си взел душ. Чист си. 

- Какво е усещането да си чист?

- Като че ли сте започнали нов живот. Както като играете игра 
и изграждате къща, и ако е с лоша основа и знаете, че има дуп-
ка в основата, то цялата къща ще се срине. Ако започнете отнача-
ло, ще изградите сградата идеално, перфектно. 

Миазмът изглежда раков, защото иска да контролира ситуа-
цията, да направи перфектна атака, да върши нещата идеално. 

- Каква е чувството, когато вършите нещата перфектно?

- Удовлетворяващо, искам да направя всичко по силите си. Ти си 
създал нещо с пълния си потенциал. 

- Каква е усещането да създадете нещо с пълния си потенциал?

- Че си извършил добра работа. Не си бил посредствен, бил си 
силен, могъщ. 

- Какво е усещането да си могъщ?

- Контрол над ситуацията и всички участници в нея. Свободата 
да си силен. Това е обратното на усещането в капан, няма ограниче-
ния, няма стени. 

- Много добре. Продължавайте да описвате усещането в силата?

- Когато си силен, имаш влияние върху другите хора и фактът, че 
съм над тях, ме кара да се чувствам могъщ. 

- Имате ли силни герои в играта си?

- Да, има 30-40 поддържащи герои. Когато убиеш същества на-
речени „муудс“ получаваш пари за това и те те предпазват от убий-
ците. Ако има двама муддс, могат да ви убият и „керитата“ ви защита-
ват. Целта е да се развиеш максимално и да купуваш предмети. 
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Какво виждаме досега? Има една основна линия( ти си слаб и 
трябва да станеш сшлен), която се разделя на две: трябва да се 
развиеш - това е основната линия. Защо? Защото да убиваш, озна-
чава да бъдеш могъщ, но също и да купуваш много неща, да строиш 
къщи. Така че тук имаме и материален аспект и агресивен аспект и 
разбира се темата жертва-аресор. Аз срещу тях, аз трябва да спе-
челя, за да се чувствам силен, по-силни и по-слаби. Така че животин-
ското царство е ясно. Сега трябва да разграничим подцарството 
и източникът. Вече имахме един намек: Чувствам се мръсeн - това 
е бозайник. Но кой бозайник? Това трябва да бъде някой бозайник, 
който изгражда къщи и е в състояние да печели срещу по-силни про-
тивници. Това е интересно. Нека да видим какво става по-нататък. 

- Целта е да развиеш характера си, за да го направиш силен, а 
когато го направиш много силен и има масово нападение, крайният 
резултат зависи от теб. Ако твоя герой спечели достатъчно злато, 
можеш да убиеш всички. Ако имаш достатъчно силни предмети, мо-
жеш да убиеш всички. 

Виждаме колко свирепо трябва да е това животно, да убива 
всички без угризения. 

- Какво Ви харесва най-много в играта?

- Когато играя „кери“ роля и нося целия отбор на гърба си. Ко-
гато си „кери“, убиваш хора по време на цялата игра и печелиш съ-
кровища, те те правят силен и вашият отбор ще спечели, защото сте 
станали силни. 

Ясно е, че това не е голямо животно или не може да впечатли 
физическия му размер, в противен случай пациентът няма да под-
чертава фактът, че трябва да развие своя характер и да го направи 
по-силен. Трябва да изясним това. Така че трябва да продължим на-
пред. 

Много добре. Продължавайте?

- Когато противникът мисли, че ще дойдеш от лявата страна, но 
ти идваш от дясната. Така, когато си силен имаш повече възмож-
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ности и можеш да го измамиш. Можеш да направиш скрити 
движения - той те гони да те убие, но ти правиш такива движе-
ния, че да не може да те убие. Когато го преследваш, предвиж-
даш неговите движения и го убиваш. 

Можем да видим по какъв красив начин разкрива качествата на 
животното. Това е умно, остроумно и бързо животно, което може 
да предскаже хода на агресора. Исках да проуча напълно тези теми, 
затова го попитах:

- Какви качества трябва да притежавате в тази игра?

- Трябва да го измамиш, да можеш да мислиш по-бързо от него, 
трябва да имаш по-бързи рефлекси с ръцете - трябва да натиснеш 
бутона 300 пъти в минута и трябва да мислиш. Съотношението меж-
ду тези две качества е много важно : бърза мисъл и координация на 
мозъка и ръцете. 

- Какво чувствате в играта?

- Мога да избягам от реалния свят, от грижите и тревогите. 

- Добре, опишете усещането още?

- Чудиш се дали ще спечелиш или не ..... (пауза). 

- Какво друго Ви харесва най-много в играта?

- Самото изграждане на героя е много интересно, можеш да го 
направиш перфектен. След това се радваш, че си надиграл другите 
Другото нещо, което ми харесва, е, че винаги започваш от нулата. 

- Какво Ви хрумва, когато казвате че преследваш, убиваш?

- Конкуренцията между хората. Например играта, която се нуж-
дае от процес на мислене, измама. 

- Какво друго Ви хрумва извън Вас? Пауза. 

- Хищникът, който преследва жертвата, но и двамата са хитри: 
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хищникът може да направи перфектната атака и да спечели, а жерт-
вата може да направи съвършеното бягство и да избяга. 

За какво говори тук? За равна сила на жертвата и хищника. 
Много интересно, но трябва да уточним качествата на животно-
то, затова го питам:

- Разкажете ми повече за хищника и жертвата?

- За мен е интересно какви стратегии използват, за да хванат 
жертвата, трябва да бъде перфектна стратегия. 

- Харесва ми недпреварата между тях. Например еволюцията 
дава на хищниците възможността да направят перфектната атака, 
защото имат много развити мускули, маскировка, камуфлаж, супер 
слух, миризма. Също така жертвата има камуфлаж, но трябва да е 
по-бърза, по-умна и през цялото време а има тази игра, кой ще спе-
чели. Това е интересно, защото едното става по-силно, после дру-
гото. 

- Много добре, какво друго Ви хрумва спонтанно, когато говори-
те за жертва - агресор?

- Те трябва да тренират редовно, защото ако не са в добра фор-
ма ще загубят. Например лъвът, ако вземе някои решения, които не 
го поддържат във форма, няма да може да хване жертвата и да се 
нахрани. 

- Какво е отношението Ви към животните?

Дотук имаме всички качества на животното, но аз не познавам 
такова в природата. Затова се надявах да го доведа до източника. 

- Обичам животни и често гледам животни по телевизията. Гле-
дам всички животни, тяхното поведение. Обичам особено умния 
гарван. Обичам и октопода, защото има странни умения. Той може 
да имитира 17 различни животни и да мине през много тесни мес-
та. Той има свръхестествени способности и го обичам. Не харесвам 
Пит Були, защото са агресивни. 
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- Разкажете ми повече за умните животни със свръхестествени 
способности?

- Харесват ми и делфините, защото те са умни животни. Аз се 
чудя защо враните са толкова умни, откъде са придобили това ка-
чество? Знам, че има хора, живеещи извън цивилизацията, напри-
мер в джунглата. Интересно ми е кой първи ще вземе ядките. Те жи-
веят там отдавна и са се научили на това, но враната никой не я е 
учил. Въпреки това тя може да направи трик, креативна е. 

- Добре, харесва ли Ви друго животно със свръхестествени спо-
собности?

Когато познаваме царството и повече от ключовите аспекти на 
случая, можем да зададем конкретни въпроси. Знаем, че търсим 
животно със свръхестествени способности, сигурни сме, затова 
можем да се съсредоточим върху това, за да извлечем максимална 
информация или усещания за това. 

- Аз съм много впечатлен от животното Сорекс. То е като мишка, 
супер бърз и трябва да яде веднъж на всеки четири часа. В проти-
вен случай ще умре. Трябва да изяжда три пъти повече от теглото 
си. Спи по два часа на ден, защото през останалото време трябва да 
яде. Сърцето му бие 300 пъти в минута. 

- Колко често ядете?

- Три пъти на ден, обикновено. 

Виждаме, че нямаме сходство с начина на хранене. Също така 
прочетох за това животно по време на интервюто и видях, че 
това животно не може да спечели срещу най-силните животни, 
затова изключих тази възможност и продължих. Изчака известно 
време и изведнъж каза:

- Има едно животно опосум. Дължината на тялото му е по-малко 
от един метър. О, не, не е опосум. Той има два крака и височината му 
е до талията на човека. Видях във филм как това животно беше на-
паднато от змия и той започна да я атакува много бързо и той я из-
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яде в края на краищата. Не мога да си спомня името на животното. 

- Добре, не бързайте. Дайте си време. Вие се справяте много 
добре. 

Останахме в тишина 3-4 минути и изведнъж каза:

- Спомних си. Името му е медоносен язовец. Той достига 30 см. 
височина и опашката е около 9-16 килограма. Той бил нападнат от 
много отровна змия, но заспал 14 часа и след това се събудил въз-
становен. И това е супер малко животно, но никой не може да го 
докосне. 

Това е животното с точните качества, които търсим. Това е 
малко животно, но понеже е бързо и умно и със свръхчовешки уме-
ния (колко животни могат да се възстановят от ухапване от от-
ровни змии?), става по-силно и никой не може да го докосне. 

Той продължи:

- Обичам и хипопотама, защото няма естествени врагове. Също 
така и крокодилите. Убийствените китове също нямат естествени 
врагове. Малките орли също. 

- За кое от всички животни, които изброи искаш да кажеш нещо 
повече?

- Видях как една змия ухапа меден язовеца и той сякаш умря, 
но всъщност беше заспал и се събуди напълно възстановен, стана 
и тръгна. Това животно може да убие дори лъв, като захапва тести-
сите му. 

- Добре, продължавайте?

- Гарванът и октоподът са умни. Медният язовец е малък, но не-
примирим. 

- Качествата на кое животно харесвате най-много?

- Около октопода има някакво мистерия. Той може да се пре-
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върне в толкова много неща, да се трансформира и знае как да се 
защити? Например, когато види водна змия, знае кой е естествения 
враг на змията и се превръща в някой от тях? Знае какво може пер-
фектно да убие конкретния хищник. Също така знае как да мине 
през ключалка, намалявайки 100 пъти размера си. 

За какво говори тук? Може ли да е октопод? Преди да отгово-
ря на този въпрос бих искала да отбележа, че когато пациентът е 
назовал определено животно, ние не трябва да предписваме това 
животно, а да разгледаме качествата на това животно и предпи-
санието трябва да се основава на цялата картина. В този случай 
той нарече животното, но спомена и много други животни. Но тъй 
като знаем качествата на животното, от което се нуждае, не мо-
жем да допуснем грешка и да предложим октопод или гарван напри-
мер. Трябва да видим къде в случая имаме най-много енергия и какво 
е най-подчертаното. В този случай царството е ясно , имахме на-
мек за подцарството и най-изявен е характерът на животното. 

Октоподът е дънно животно. Той прави домът си в дупки на 
скални пукнатини. Октоподът прекарва по-голямата част от 
времето си скрит в обитанието си. Когато ловува, се придвижва, 
плувайки или пълзейки с пипалата си. Неговите големи, затворени 
очи са приспособени да виждат на слаба подводна светлина. Зна-
ейки това, можем да заключим, че има сходство между октопода и 
описанието на пациента. Октопус е умен, скрит, бърз. Основните 
думи за октопода са ИЗНЕНАДА, СКРИТ, НЕОЧАКВАНА АТАКА. Атака 
му е скрита, внезапна и се основава на промяната на формата и 
цвета, а хищникът не може да го разпознае. Но пациентът каза:

„Когато противникът мисли, че ще се движите от лявата 
страна, вие се движите от дясната. Когато си силен имаш повече 
възможности и можеш да го измамиш. Можеш да направиш скрити 
движения - той те гони да те убие, но ти правиш такова движение, 
че да не може да те убие. Когато го преследваш, предсказваш него-
вите движения и го убиваш „. 

От тези думи можем да разберем, че атаката му е лице в лице, 
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не толкова скрита. Каза „скрити движения“, но има предвид тол-
кова бързи движения, че хищникът не може да ги улови. Не трябва 
да слушаме само думите, но и това, което лежи зад тях. Имаме 
преследване, но и чувството, че е мръсен, което е характеристи-
ка на бозайниците. Също така липсваха морските теми, а също 
и темите за взаимоотношенията на морските лекарства. Също 
така той каза, че любимото му оръжие е снайпер, защото тряб-
ва да убие с един куршум. Така че ударението е върху точността, 
остротата, остроумието и дори най-важното е, че това е нещо 
малко, но непобедимо, докато в октопода имаме повече криене и 
трансформация. 

И така, аз погледнах в интернет и видях какво е написано за 
меден язовец: „Медните язовци живеят в дупки, които сами са из-
ровили („Докато играеш играта трябва да построиш къща и ако е 
с лоша основа и знаеш, че има дупка в основата, тя ще се срути“). 
Пациентът говори за къщи, за събиране на пари. Това е характерно 
за минералите от четвъртия ред, но и за разред Rodentia. Те също 
строят къщи и събират храна за зимата. Те са квалифицирани ко-
пачи и са способни да изкопаят тунел в твърда почва в рамките 
на 10 минути. Можем да видим колко бърз е в копаенето. Тези дуп-
ки имат само един проход и една гнездова камера и обикновено са 
с дължина само 1-3 м. Медните язовци са интелигентни животни 
и са един от малкото видове, за които е известно, че са в състоя-
ние да използват инструменти. В документалната серия от 1997 
г. „Земя на тигъра“, медният язовец в Индия е бил заснет, докато 
е използвал инструмент. Животното привлича трупи и застава 
върху тях, за да достигне новоизлюпено земеродно рибарче. Медо-
ядите са пословично безстрашни и упорити животни, за които е 
известно, че атакуват зверски в пъти по-големи от тях живот-
ни, без да се притесняват, че не могат да избягат. Те са известни 
с жестока и безстрашно атака с почти всеки вид животно, може 
дори да победи много по-големи хищници като лъвове. Ужилвания 
от пчели и таралежи рядко проникват в кожата им. Ако в бърлога-
та му нахлуят коне или говеда , той ще ги атакува. На практика са 
неуморни и по време на борба могат да носят много по-големи от 
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тях животни. “

Изводът от цялата тази информация е, че толкова малко жи-
вотно има толкова извънредни възможности да се бори с много 
по-големи от него животни и това е основното качество на жи-
вотното, за което говори. 

Анализ:

Нива:

1 Ниво: Име на болестта - чести настинки

2 Ниво: Факт(модалности) - Не е ясно

3 Ниво: Емоции - Нервен

4 Ниво: Делюзии - Сякаш си в капан

5 Ниво: Усещане

– 5а - Животинско царство (5а - може да станеш по-добър, 
обичах да играя и с един противник, защото се състезавате кой е 
по-добър - един срещу друг). 

– 5b - Подцарство бозайници: усещане, че е мръсен, бой лице 
в лице, копаене на къщи, събиране на пари, злато

– 5c - Източник: Моето любимо оръжие е снайпер, защото мо-
жеш да убиеш противника с един куршум, не си бил посредствен, 
си бил силен; Целта е да развиеш своя характер, за да го направиш 
силен. Ако героят ви спечели достатъчно злато, можете да убиете 
всички, да ги измамите, да извършвате скрити движения, да пред-
сказвате неговите движения и да го убиете; Изграждането на ли-
чността на самия герой е много интересно, може да го направиш 
перфектен, перфектна стратегия, свръхестествени способности

Предписание: Mellivora capensis
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Семейство: Порови
Подсемейство: Mellivorinae

Видове: Mellivora capensis

Mellivora capensis е единственият представител на подсемей-
ство Muslivida Mellivorinae. 

Проследяване 15. 02. 2016:

Чувства се по-добре, по-спокоен, по-уверен, болката в гърлото 
му отмина. По-малко напрегнат от дребните неща. 

Предписание: Чакаме. 

Проследяване след 10 месеца по скайп:

Чувства много добре. Нивото на увереност е по-добро. Няма на-
стинки. 

Проследяване: 10. 09. 2017г. 

Все още е добре. Няма оплаквания. 

Случай на жена с предменструален  
синдром – Hirundo rustica

31. 01. 2017

Тази жена се е лекувала с хомеопатия над 10 години при един 
от най-добрите хомеопати в България, но няма подобрение. Дойде 
при мен за пръв път през лятото на 2016г. Изписах й Kali-c, от кой-
то се подобри за няколко месеца, но само на физическо ниво. След 
това болките преди мензис пак се върнаха. Имаше ужасно силни 
болки преди цикъл – остри, режещи с прималяване. След това на 
едно от проследяванията излезе темата за свободата, любов към 
конете, грижа за семейството и й предписах Lac-equinum с време-
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нен успех и сега тя идва отново. 

- Чувствам се вързана в един офис, никой не може да ги пише 
тези билети. 

Коремът пак ме боли и бъбрекът ми пак се обажда. 
По – нервничко ми е. 

- Какво влошава проблемите с корема и бъбрека?

- Студеното (Cold agg). 

- Като съм заета ми е по-добре (Ocupation amel). 

- Искам си свободата. Всичко аз правя и ставаш луд. 

- Ужас аз трябва да мисля постоянно за бизнеса за здравето на 
близките, само ги питам ти добре ли си?

- Какво е усещането в тази ситуация?

- Незнам. 

- Страх че няма да можеш да помогнеш, че не можеш да свър-
шиш всичко, което искаш. Аз обичам всичко да е написано, защото 
правят проверки. Като оставя на мъжа ми, той върши работата през 
пръсти. Аз не мога да бъда на няколко места едновременно. И ПАК 
МИ Я НЯМА СВОБОДАТА. Не мога да огрея навсякъде, някак си не ми 
стига времето. 

- Опиши думата свобода?

- Дишаш спокойно, не си стегнат. 

-Усещането да дишаш спокойно и да не си стегнат?

-Щастлив си. (3 ниво - емоци). 

- Как се усеща щастието в тялото?

- Медитираш, не те боли нищо. Добре ти е. 

- Опиши това да ти е добре?
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- Щастлив си. 

- Как се усеща щастието в тялото?

- Забравяш за притесненията. 

- Когато дишаш спокойно как се усеща това в тялото?

- Леко ти е. 

- Стой в това леко усещане и продължавай да го описваш?

Пауза. Не мога повече да кажа. 

- Какво е обратното усещане?

- Стегнат. 

- Опиши стегнат?

- Схванат. 

- Усещането в стегнат, схванат?

- Стегнат схванат, нервен. 

- Опиши това вързана в един офис извън контекста! Какво ти 
хрумва спонтанно като чуваш това?

- Не можеш да мръднеш. 

- Изживяването да не можеш да мръднеш?

- Като притиснат, да искаш да се измъкнеш, а да не можеш. 

- Изживяването да искаш да се измъкнеш, а да не можеш?

- Незнам. Просто се отпусни и не мисли. Само го изживей без да 
ми го казваш. 

- Да са ти вързани ръцете и краката. Или парализирани. Искаш 
да избягаш, но не можеш. 
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Все едно някой те гони, а ти не можеш да мръднаш, да избягаш. 
Все едно нещо лошо приближава а не можеш да мръднеш. 

- Усещането там?

- Стрес (3 ниво-емоции). 

- Усещането в стреса?

- Стегнато като топка в корема. 

- Още малко за стегнато?

- Свито, не ти е спокойно. 

- Коя беше най стресовата ситуация в живота ти?

- - Като намерих баща ми в банята мъртъв. 

Какво беше усещането?

- Ужас, паника и до ден днешен се обвинявам че не отидох …то 
беше кръвоизлив. 

- Каква беше по характер като дете?

- Палава мъжкарана, играех с момчетата, не можех да стоя на 
едно място, бях по- дива. 

- По-дива?

- Да бягам, да се катеря по дърветата. 

- Какво друго за характера ти?

- Бях много борбена. И сега съм такава. 

- Боря се за семейството си. Мъжът ми беше зле, синът ми по 
пътища да ги прибираш. Не съм се отказвала никога от идеята, че 
няма да се оправи или синът ми. Не обичам да се отказвам в нито 
една ситуация. Хората ми имат доверие, идват и ми дават 20 000 лв. 
за стока предварително. Отговорна съм. 
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- Хоби?

- Готвя с любов. 

- Каза, че си била дива като дете; какво още може да кажеш за 
това?

- Аз си ги командорех, всички момчета ме слушаха. Имаха рес-
пект от мен. 

-Опиши думата гняв?

-Да не може да си намериш място от гняв. Аз ще си го стая в себе 
си. Рядко повишавам глас. Трябва някой да ме изкара извън нерви, 
за да повиша тон. 

- Какво е усещането в гнева?

- И на мен ми е идвало някой ден да набия мъжа ми и сина ми. 

- Имаше ли братя, сестри?

- Каква беше разликата между теб и брат ти?

- Той е по-мързелив, по-злобен, обича да лъже. Иначе е съчувст-
ващ. 

- Какво е отношението ти към животните. 

- Много обичам всички животни. Като малка все съм искала да 
си опитомя тигър. 

- Кое жив искаш да си ти?

- Лъв. 

- Кое друго животно искаш да си?

- Харесвам лястовичките, слончетата. 

- Кажи за лястовичките, слончетата?
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- Като гледам лястовичките как си вият гнездата, гледат си гнез-
дата. Слончетата и те. 

          Предписание: Hirundo rustica (селска лястовица)

Анализ на случая:

На нея й беше доста трудно да стигне до ниво усещане и всеки 
път охкаше като я питах за усещането, но за съжаление в нейния 
случай не можех да стигна до вярно лекарство по друг начин. Този 
успях да стигна по-надълбоко. Накрая на интервюто тя се измори и 
не можеше да каже повече затова не настоявах да потвърди лекар-
ството. 

Основно оплакване:
предменструален 
синдром

Характер:
Отговорна, извънредно трудолюбива, 
страх за здравето на близките, а не за 
собственото (ДД Kali-c се страхува и за 
собственото здраве). 

Симптоми на 
основното оплакване:
остра режеща болка с 
прималяване

Царство: животинско (силна любов 
към животните, състезателност)

Наблюдение: 
Забързана, грижовна, 
измъчена от грижи за 
семейството

Усещане: вързан и свободен

Селската лястовица  (Hirundo rustica) е дребна  птица от се-
мейство Лястовицови  (Hirundinidae), разред Врабчоподоб-
ни  (Passeriformes). Най-разпространеният представител на семей-
ството в света. Както подсказва името ù, селската лястовица обик-
новено гнезди в отворени селскостопански постройки, като обори 
и хамбари, както и под мостове и пристани. Гнездото има форма на 
правилна купичка и се прикрепя към греда или подходяща верти-
кална повърхност. Изгражда се от двамата партньори, но по-често 
от женската, от малки топчета кал, събрана с клюна. Застила се с 
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трева, пера, водорасли или други меки материали.  Селските лясто-
вици могат да гнездят и на колонии при наличност на подходящи 
висококачествени гнездови локации (Уикипедия). 

Всички сме наблюдавали селските лястовици как прелитат 
през целия ден от вън до гнездото, за да хранят малките си. Те са 
изключително активни и работливи. Врабчетата също са доста 
активни и принадлежат на същото семейство Passeriformes, но са 
безгрижни, весели, закачливи (VitalQuest), докато тя е много изхабе-
на от грижи за семeйството. 

Проследяване след 1 месец: 

Много по-добре, по-спокойна, болката преди мензис за значи-
телно намалели. 

Проследяване след 9 месеца:

Все още е добре въпреки проблемите в семейството. Понася 
по-леко трудностите, няма болки преди цикъл, стомахът й е добре, 
няма запек или киселини. Повтаряла е лекарството при нужда и ви-
наги й помагаше. 

Проследяване 1.10.2017 г.

Имаше хрема с кашлица, която след 1 доза от лекарството отшумя.

Няма менструални болки и нередовна менструация. Запекът от-
шумя.

Тя е много благодарна от резултатите си.

Общи характеристики на птиците (VitalQuest): 

Отговорност и свобода, отговорност към групата и семейство-
то, земя и небе, вързан и свободен, затворен, клетка, в капан, летиш, 
свободен, излиташ, откритост, вятър, бягство, носиш се във въздуха, 
лекота, рееш се, плаваш, безтегловен, желание да отиде нависоко, 
връзка с планините и морето, пътешествие, миграция, хоризонт. 
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Случай на миома -  
Haliaethus leucocephalus (орел)

Това е случай на жена на 48 години, който снех пред аудитория 
на редовен семинар в онлайн училище Homeopathyvoice. Не пре-
тендирам, че е успешен, защото има шест месечно проследяване, 
но беше много вълнуващ и дотук се развива успешно. Това е съкра-
тена версия. 

– Какво Ви води насам?

– От години се лекувам с хомеопатия. 

– Кое е основното Ви оплакване?

– Сърцето. Нямам безпокойство, а притеснение. Имам и миом-
ни възли на матката, които се увеличават. Имам проблем и с щито-
видната жлеза, антителата от години са ми завишени. Отпадналост. 
Задъхвам се като ходя по планините. 

– Кое от всички оплаквания Ви е най-важно?

– Миомните възли (1 ниво – диагноза). 

– Какъв е ефекта върху Вас от това, че ги имате?

Виждаме, че от първо ниво отива на трето и прескача второ, 
което е факт( модалности, тоталността на физическото оплак-
ване, локален симптом) значи потенцията ще е над 30С. 

– Може би ми създава вътрешно притеснение, неприятни очак-
вания. Ако изведнъж получа кръвоизлив дали ще мога да се погри-
жа за себе си?

– Опишете думата притеснение? (3 ниво)
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– Много лека форма на страх, психически дисконфорт. Страх от 
неизвестното и дали ще мога да се справя с живота си? (4 ниво – де-
люзия, че няма да мога да се справя с живота си). 

– Какво е усещането в страха?

– Не мога да правя нещата, които искам, трудно ми е да ходя по 
планините. Движението е много важно и ако е ограничено... 

– Опишете ограничено?

– Все едно някой те е стиснал за гушата (жест). Все едно силите 
ти те напускат и ставаш безпомощен. Най-големият ми страх е да не 
се наложи някой друг да се грижи за мен. 

– Кажете за това малко повече?

– По принцип съм много самостоятелна. Да направя операция е 
немислимо, това е светотатство. 

– Кажете за това, че искате да се справяте сама?

– Отговорна съм, ако не се справя с живота си чувствам неу-
добство. Избягвам да си прехвърлям проблемите върху другите. 

– Какви лекарства сте вземали дотук?

– Sepia, Progesteron, Staphisagria.... 

– Kaква сте по характер?

– Интровертна, обичам да съм сама, да чета, да работя върху 
себе си. (Тя е много духовна и спазва много здравословен начин на 
живот). Много ми е важно да пътувам, да приключенствам и след 
това да споделям за това. Трудностите си тая навътре и не ги спо-
делям. 

– Към какво сте най-чувствителна?

– Към болестите на хората и дори ги преживявам (тя е терапевт). 
Много съм чувствителна към болката на хората. От малка като видя, 
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че някой падне, аз го усещам или ако някой преживява нещо, аз го 
виждам с най-големи детайли и го усещам с тялото си. 

– Кажете за това, че усещате болката на хората?

– Когато много се вълнувам тялото ми се извива като жива сила, 
минава енергия. (4 ниво – делюзия, описва образ)

– Към страдащи животни също съм чувствителна. Изживявам го 
много силно. 

Спонтанно

– Също към буйстващи хора, побой, насилие. 

– Опишете думата насилие?

– Някой злоупотребява с друг човек или животно, за да го бие, 
изтезава, да му причини физическа болка. Чувствам се безсилна; 
като че ли поемам някаква ОТГОВОРНОСТ, че това се случва. 

– Коя е най-стресовата ситуация в живота Ви?

– Когато се разделих с бившия ми съпруг. 

– Бях в депресия доста дълго, изплаках много сълзи и много съ-
жалявах. 

– Какво беше чувството Ви?

– Предадена, изоставена, самотна, несправила се с брака си. 

– Опишете още малко това изживяване?

– Трябваше да лъжа, да прикривам това. И това беше още по-бо-
лезнено, защото трябваше да го изживея сама. 

Виждаме, че става въпрос за много високо ниво на отговорност 
като Aurum. Tрябва да притежаваш едва ли не нечовешка сила, за 
да запазиш това в себе си, за да не се изложиш. Ти трябва да се гри-
жиш за другите, не можеш да допуснеш да се оплакваш, дори за та-
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кова кардинално нещо. Това е най-високото ниво на отговорност. 
Staphisagria cъщо подтиска емоциите, но тя не би издържала та-
къв натиск. 

– Kaкво е усещането в болката?

– Много мъка, като имунизация, всичко случващо се след това 
не можа да ме извади от равновесие. Аз съм работила много с този 
проблем. 

– Опишете още малко изживяването в мъката? (3 ниво)

– Все едно си затворен в тясно пространство. Жест – показва 
ограничено пространство. 

– Добре, какво е да сте в тясно пространство?

– Все едно някой те е хванал за гушата и не мога да дишам. Из-
тръпва ми врата, имам стягане в челото като обръч. (Тук отново го-
вори с животински език, някой ми прави нещо – 5 ниво). 

– В коя част на тялото го усещате най-много?

– Не знам, чувствам, че стените се приближават и въздухът, кой-
то мога да дишам все повече се ограничава. 

– Добре, продължавайте?

– Не ми стига въздухът, задушавам се. 

– Какво е обратното на това усещане?

– Свобода, простор, дишам с пълни гърди, радост, спокойствие, 
живот. 

– Опишете думите свобода, простор, дишам с пълни гърди?

– Жив, лек. 

– Какво е усещането в тялото?

– Като да полетиш. 
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– Опишете това да полетиш. Забравете за себе си. Затворете очи, 
поемете дълбоко въздух три пъти и просто опишете усещането?

И тя разпери ръце и въпреки, че поисках кратко описание тя 
стоя така поне пет минути със затворени очи и описваше усеща-
нето да лети. Беше много красиво. 

– Безтегловност, като че ли нямаш тяло, все едно се рея в 
пространството и тялото ми е леко. Топлина и лекота като в памук 
усещам, нещо много меко и като че ли пространството ме държи. 

– Опишете това пространството ме държи?

– Меко е, няма заплаха, няма да се ударя. Усещам, че съм птица. 

– Какво усеща тази птица?

– Много й е интересно. Гледа хората, животните от много ви-
соко, спокойствие, свобода, няма никаква цел, всичко долу е замря-
ло. Усещам една увереност, стабилност в моето пространство. 

Сега вече тя е птицата. Започна с „ като”, което е 4 ниво – де-
люзии и продължи със същото в 5 ниво – усещане и 6 ниво – енергия. 
Сега тя е на 6 ниво – на нивото на източника, на жизнената сила. 
На 6 ниво са всички жестове, звуци, драскулки. 

– Какво е усещането да си в твоето пространство?

– Да ми е сигурно, да няма никаква съпротива, да е леко. Инте-
ресно, ч е не усещам никакъв студ, по-скоро ми е конфортно. 

Вече знаем лекарството, но трябва да потвърдим. 

– Какво е отношението Ви към животните?

– Много ги обичам, особено дивите. Не се страхуват от мен. 

– Какви животни харесваш? Всякакви – птици, сърни, елени, 
змии, язовци, съсели. 

– Качествата на кои животни ти харесват най-много?
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– На летящите, най-вече ястреби, соколи, хищни птици, кои-
то могат да се грижат за себе си. 

– Същото каза и за себе си: „Аз винаги се грижа сама за себе си”. 

– Те са ми по-близки отколкото гълъбчетата и славейчетата. 
Също и конете ми харесват, защото са свободни, бързи и са над 
нещата. Могат да позволят някой да ги язди, но във всеки момент 
могат да направят, каквото поискат. 

– Кажи повече за любимите ти животни?

– Свободни, не зависят от някакви структури, не следват правила. 

– Браво, продължавайте!

– Не са ограничени от нещо отвън, от структурите, в които живе-
ем. Те са свободни, за тях се грижи природата и Създателят. Харес-
вам и пуми, диви хищници. 

– Кажи за пумите, дивите хищници?

– Много са красиви, горди, не им пука от нищо. Все едно са мал-
ко над живота. (Вижте как говори за пумите: „Те са над живота“, а 
знаем, че те в никакъв случай не са над живота). Не се вълнуват мно-
го от това, което се случва. Те правят това, което искат да направят. 
Тя започна с това – „Не мога да правя нещата, които искам”. 

– Кажи ми нещо за детството си?

– Обичах да съм на свобода. Да ходим в планините, където 
има ПРОСТОР, ГЛЕДКА. Ходехме да слушаме птиците на Витоша 
в размножителния период, точно, когато когато животните ло-
вуват, беше много приятно. 

– Опиши думата свобода още веднъж?

– Безграничност, летиш, рееш се, все едно се пързаляш по 
въздуха. 
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– Усещането в реенето?

– Просто си плуваш в пространството. Много меко е. 

Прави жестове с ръце като въртене, летене. 

– Опиши този жест?

– Правиш лупинги, въртележки, салта. ПЛАВНО, БАВНО, НЕЖ-
НО, БЕЗ СЪПРОТИВЛЕНИЕ. 

– Какви други физически оплаквания имаш?

– Фиброаденом на лявата гърда, синузит. Късогледа съм с ляво-
то око. Косата ми пада от 2 години насам. 

Предписание: Haliaethus leucocephalus 1M , 1 доза

Проследяване след 2 месеца:

Изглежда доста по-добре. В началото каза, че не забелязва про-
мяна, но като започнах да й задавам конкретни въпроси се оказа, 
че всичко на ниво ум и усещания се е променило. Няма я тази стег-
натост, с която дойде. Притесненията й са изчезнали. По-рядко има 
отпадналост и задъхване. Доста по-често кара колело. Има доста 
повече пациенти, по-добре си организира времето. Косопадът 
е спрял. Отстоява повече себе си. „Преди винаги слагах на първо 
място другия. Преди се чувствах виновна, че обръщам внимание на 
себе си. Сега – не, усещам, че заслужавам да се погрижа за себе си. 
” Търси повече контакти с хората. Не се опитва да поеме отговор-
ността за всички. „Разбирам , че това не е мое, осъзнавам, че чове-
кът трябва да се справи сам, не го усещам вече като вина. 

Все още не е правила изследвания за миомите, но от енергий-
ното й ниво става ясно, че те ще се редуцират, както и антителата и 
другите оплаквания. 

– Какъв е ефектът от това върху теб?
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– Чувствам се по-спокойна, защото не ми се струпват много 
неща наведнъж и да се чудя как да се справям. 

           Предписаниe: Haliaethus leucocephalus 1M

Случаят продължава. Тя идва веднъж месечно на проследява-
ния и прогресивно се подобрява. 

Aнализ:

1 Ниво – Име на болестта - Миомни възли на матката, увеличени 
антитела на щитовидната жлеза

2 Ниво – Модалности

3 Ниво – Емоции – Притеснениие

4 Ниво – Делюзии – делюзия, че няма да мога да се справя с жи-
вота си, тялото ми се извива като жива сила, хормонални нарушения

5 ниво – Усещане

5а – Царство – Животинско – Не беше изразено имаше просто 
много ясна индикация за подцарството. 

5б –Подцарство – Птици – Усещане че е на тясно и не може да 
диша и свобода, реене, лекота. 

5С – Източник

 С1 – Приближение – Отговорна, теми за насилие

 С2 – Рубрики - Sympathetic, compassionate; Reproaches 
оneself; Dwells past disagreeable occurences, Delusion floating in air; 
Dreams flying, Delusion trapped he is; 

 С3 – Думи на източника - Гледа хората, животните от мно-
го високо, спокойствие, свобода. Усещам, че съм птица. Безгра-
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ничност, летиш, рееш се, все едно се пързаляш по въздуха. Пра-
виш лупинги, въртележки, салта. ПЛАВНО, БАВНО, НЕЖНО, БЕЗ 
СЪПРОТИВЛЕНИЕ. 

6 ниво – Енергия – Жестове с ръце – разперени ръце като птица 
в полет

Можех да й дам 50М, защото тя живее на ниво усещане. Защо? 
Защото стигнахме до него без много въпроси, байпаси, но реших да 
започна с 1М (за повече информация прочетете книгата „Усещане-
то“ на Д-р Шанкаран). 

Знаем, че орлите живеят горе в планината, самотници са и гле-
дат на нещата отвисоко. Затова усещането на хората от този тип е 
да се изкачат високо над негативните емоции. Също така тя каза, че 
усещането й е за нещо меко, за памук и в същото време чувства бол-
ката на хората много силно. Откъде идва това? Орлите отглеждат 
малките си като им осигуряват много меко гнездо и след това, кога-
то ги учат да летят постепенно махат пуха и меката част на гнездото 
и ги пускат от все по-високо. Това е много болезнено и ужасно. От-
там идва усещането й за болка и страхът, че нещо лошо ще се случи. 
Не е Papveraceae, в което има усещане за болка, защото царството е 
друго и акцентът е в летенето, а не в болката. 

Основна тема според Джонатан Шор: „В капана на света – в еже-
дневния живот или в сънищата”. Друга важна тема на белоглавия 
орел от доказванията е свобода от задължения. 
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ДД с Aurum: И двете имат силно чувство за дълг, но са от раз-
лични царства. Аurum има желание за самоубийство, ако не изпъл-
ни дълга си, а тук нямахме това. При Аurum няма това желание да е 
в планината, да лети, да се рее и усещането на птиците в капан или 
на тясно и обратното на това свободен и летене. 

ДД със Staphisagria: При нея също има потискане на емоциите, 
но не на всички емоции, а основно на гнева. Тя е растение от сем. 
Ranunculaceae, чието основно усещане е: Раздразнен, оголени нер-
ви, смяна на емоциитеч огорчение, гняв, смях, радост. Едната идва 
при пика на другата. Има много треперене от гняв, а тук нямахме 
това. 

ДД с Falco-pe (сокол) – Тема за скорост, чувство, че е контро-
лиран и ограничен в граници. Те още не са развили това ниво на 
отговорност. 

Buteo jamaicensis (ястреб)– Силна подвижност и маневреност 
като гепарда. Високо чувство за отговорност към семейството. 

Vulture (лешояд) – Храни се с мъртва плът, връзка със смъртта

ДД с Lac equinum – конско мляко

Конят е бозайник, а при бозайниците нямаме думи като отво-
рен, широк, свобода, летене, реене, плъзгане, правене на лупинги. 
Тези думи са силно показани при хищните птици. И при коня и оре-
ла имаме темата за свобода, но конят живее в група и има йерар-
хия, а орелът е самотник. Конят се подчинява на господар, който 
го обяздва, а орелът е господар на висините. Също така конете са 
много неспокойни и трябва постоянно да се движат и движенията 
са им бързи, а орелът лети плавно. 



Геновева Георгиева

~ 208 ~

Проследяване след 6 месеца:

Все още е добре. Учудила се е, че може да прави такива големи 
преходи в планината. Щастлива е. 

Предписание: Чакаме. 

Случаи като този истински ме развълнуват и дори пациентът 
усеща, че е стигнал до ниво, до което никога досега не е стигал. Раз-
бира за себе си неща, които никога не е предполагал, че притежа-
ва и изведнъж започва да пее друга песен, песента на източника и 
става едно с източника. Благодарна съм от дъното на душата си, че 
имаме това богатство в наши дни. Виждаме как, когато последните 
постижения на психологията се съчетаят с хомеопатията, медитаци-
ята се получава едно великолепно изкристализиране на най-дъл-
боката и неподозирана същност на човека. За мен това е като скъ-
поценен дар, който е от невероятна помощ за пациентите. 
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Послеслов

Тази книга беше фокусирана най-вече върху техниката на снема-
не на случая и въпросите, които трябва да задаваме, за да стигнем 
до вярното лекарство. Накратко казано, въпросите, които задаваме 
са следните:

– На първо ниво: Кое е основното оплакване?

– Кажете малко повече за него? Не питаме за симптомите на 
основното оплакване, защото това е насочващ въпрос, а задаваме 
отворен въпрос, защото пациентът може да ни отведе на по-важно 
ниво. Някои говорят дълго за оплакванията си, други за емоциите, 
трети за делюзиите, а някои, както в случая с Badiaga си казват на-
право усещането. 

– На второ ниво: Какъв е ефекта от това оплакване върху 
живота Ви като цяло?

Тук вариантите са няколко и въпросът зависи от нивото, на кое-
то живее пациентът, но ако е споменал емоция като страх, питаме 
какво е усещането в страха. Така че:

– На трето ниво(емоции): Какво е чувството в страха?

Ако каже като подплашен заек, това е делюзия, защото използва 
израза като, следователно:

– На четвърто ниво: Какво усеща този заек?

Ако продължи да описва качествата на заека, целия му модел 
на оцеляване и прави жестове и особено, ако това се повтаря и в 
други области, тогава тази делюзия се превръща в усещане, но само 
защото е казал заек не е достатъчно, за да предпишем. В картина-
та на заек, както знаем трябва да има и силна сексуалност и много 
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гняв. Да кажем, че в случая казва следното: „Усеща се като в клетка, 
на тясно и не може да избяга. “ Все още сме на ниво делюзии така че 
питаме:

– Опишете усещането в клетка?

– Като птица, затворена в клетка и се задушава. 

– Какво е обратното на това усещане?

– Полет, свобода, реене, носиш се във въздуха, плаваш и разпер-
ва ръце – тогава вече това може да е усещане. 

– Усещането е нещо нечовешко, извън контекста, неразумно, 
несвързано с „аза“. То идва от едно ниво по-дълбоко от делюзиите 
(неправилното схващане на действителността) и самите делюзии 
произхождат от него. Там на пето ниво е пресечната точка на тя-
лото и ума. Тук чрез нервите, усещането се предава в тялото и то 
може да бъде изразено чрез думи, жестове, драскулки. Последни-
те са вече шесто ниво – енергия. Но да се върнем на птицата. Дали 
„Полет, свобода, реене, носиш се във въздуха, плаваш и разперва 
ръце е достатъчно“. За да е птица, трябва да имаме и другите ка-
чества на животните и след това на птиците. Може да е растение 
от сем . Hamamelidae (семейството на канабиса)в което също има 
усещане за лекота, свобода, носи се. Трябва да има състезателност, 
усещане за жертва или агресор и да описва процес. Трябва да има 
и характеристиките отговорност и свобода, отговорност към гру-
пата и семейството, земя и небе, вързан и свободен, клетка, окови, 
пътешествия, миграция и т. н. Колкото повече от това имаме, толко-
ва по-сигурни сме в предписанието. Ако в случая има всичко това, 
тогава е усещане и тогава вече заекът се превръща в птица и тогава 
питаме:

– На пето ниво: Какво е изживяването в полет, свобода, рее-
не, носиш се във въздуха, плаваш?

Ако тук продължи в същия дух и продължава да стои с разпере-
ни ръце питаме:
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На шесто ниво: Стойте в тази поза и опишете какво усеща-
те? Забравете за себе си и се отпуснете? (Колкото по-кратки са 
въпросите, толкова по-добре, но тук можем да си позволим повече 
изречения, за да се отпусне максимално). 

Ако каже: „Спокойствие, свобода. Усещам, че съм птица. Безгра-
ничност, летиш, рееш се, все едно се пързаляш по въздуха. Правиш 
лупинги, въртележки, салта. ПЛАВНО, БАВНО, НЕЖНО, БЕЗ СЪПРО-
ТИВЛЕНИЕ“ и особено, ако има и рубрики тогава вече е птица и вече 
търсим основните характеристики на птиците. Информация за тях 
има в програмата VitalQuest, в книгата на Джонатан Шор “Птиците“ 
и в семинарите на Бхауиша Джоши. 

И така, виждаме, че в някои случаи усещането е горещата точка, 
както в случая на орел, в други – основното оплакване, в трети ха-
рактерна рубрика и т. н. Подходът зависи от нивото, на което живее 
пациентът. Когато са на ниво усещане, тогава виждаме цялата пали-
тра от думи, звуци, жестове, но това не се случва в 50% от случаите. 
Ние стигаме до него чрез реакцията или модела на оцеляване, но 
не и чрез думи, жестове, както беше с случая на лястовица. 

За начинаещите може да изглежда трудно, но с практика посте-
пенно се получава. В началото си мислех, че се изгубвам. Пациен-
тите говорят за толкова много неща, не знаеш кое е емоция, кое 
делюзия, нито пък усещане, но постепенно започваш да различа-
ваш нивата, езикът, с който говорят. С практиката това се научава 
и в един момент става лесно. Малко е плашещо в началото, както 
всичко ново, но аз харесвам една максима от Робин Шарма: „Най-го-
лемият риск е да не поемаш рискове“. 

Трябва най-вече да се наблюдава. Да се задават по-малко въ-
проси и повече да се слуша. За мен постиженията на синергията са 
като скъпоценен диамант, който винаги ще пазя много дълбоко в 
сърцето си. 

                    На добър час на всички!
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ОНЛАЙН-КУРС КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА
Водещ лектор: Геновева Георгиева

Други лектори: 
Румяна Йончева 
(бивш преподавател в Хомеопатично Общество)

Панкил Друф от Академията за напреднали хомеопати „the 
other song“ Мумбай

Целта на курса е последователно и методично изучаване на 
класическата хомеопатия. Акцентът е върху изучаването на ле-
карствата чрез случаи на живо и на видео. Това включва техни-
ка на снемането на случая според синергичния подход на Д-р 
Шанкаран. Когато работим само с класическата хомеопатия 
имаме 40% успех. Когато работим с метода на усещането има-
ме също 40% успех, но когато работим и с двата метода имаме 
80% успех. 

Teмите съдържат и изучаване на ММ на класиците, реперто-
ризация, остри случаи, детски случаи Има много школи и учи-
тели в хомеопатията, но ако тя расте само на широчина, това би 
създало голямо объркване. Целта на синергията е да създаде 
ред в хаоса показвайки ясна посока и как, когато усещането не 
е ясно, можем да комбинираме класическата хомеопатия със 
системата. Понякога имаме само царство, но източникът не е 
ясен, друг път имаме усещането, но миазмът не е ясен, трети 
път имаме само миазмът и нищо друго. Защо е така? Защото 
пациентите живеят на различни нива. Не можем да притиснем 
някой, който живее на 2 ниво – факти да ни каже усещането, 
което е 5 ниво, защото той просто има друга вибрация, живее 
на 2 ниво. Той ще си го измисли и ще ни заблуди, а това няма да 
ни свърши работа. Курсът ще разяснява тези важни положения, 
които често се случват в практиката. Съдържа 10 модула през 1 
месец в продължение на две години. 
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С благодарност към моя учител

Посветено на Раджан Шанкаран

И беше мрак, настана светлина.
И беше суша и влага я поля.
И беше хаос, а ред настана,
Науката посоката си хвана.

Компас не търси, слънцето едно е.
Изгрява и залязва в своите покои.
Изток, запад и в центъра застава.
И в тоз час всичко живо се огрява.

Цъвти, расте и зрее, дава плод.
И хората се радват, имат си живот.

Живеем в славно време, във време на възход.
Едно творение велико е във своя ход.
Ако го спрем, науката ще вдигне пръст.
И няма да се мине много време и ще настане пост.

Но слънцето не спира своя дан да дава.
Тъма не мож да го превземе, нито пък забрава.
То всяка тъмнина и горест разтопява.
И дава прелест, красота, весела забава.
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