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АВТОГРАФ ОТ АВТОРА

ДЪЛГООЧАКВАНАТА „ПРИЛОЖНА МАТЕРИЯ
МЕДИКА“, ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ШКОЛА
ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ, ВЕЧЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ
ПЕЧАТ
Авторите д-р Драгомир Грудев, д-р Зорка Угринова, д-р Иван Енев и д-р Слави Филчев представят една различна Материя медика със силна практическа насоченост, която да бъде от
полза на всички лекари и фармацевти, практикуващи хомеопатия, както и на тези, които сега се
посвещават на нейното изучаване.
Представянето на лекарствата в книгата е в пет
рубрики:
 Тропизъм
 Критерии за избор
 Модалности
 Показания
 Обобщение и лекарствени взаимоотношения
При лекарствата с широко общо действие, т.нар.
поликрести, които се предписват и за лечение на „терена“ е посочен и хроничният им модус на реакция.
Чувствителният тип, описан при някои медикаменти, е условна ориентация за избора на медикамент.
В „Тропизъм“ се посочват прицелните органи и системи на действие на лекарството от трите източника, с
които си служи хомеопатията:
 данни от областта на токсикологията и фарма
кологията;
 патогенетичните експерименти;
 клиничното наблюдение.
В „Критерии за избор“ са изброени най-съществените характеристики на даденото лекарство, които са
основание за неговото предписване.
За всяко отделно лекарство най-същественото
може да бъде или симптомите и усещанията на пациента, или локалната или обща модалност, или каузалността, тропизмът на действие върху едни или други органи и системи, патологичните тенденции, които заедно
или поотделно представят в най-голяма степен индивидуалността на лекарството.
В „Модалности“ се посочва изменението на дадени

Уважаеми Колеги,
Приемете нашите пожелания
за здраве, любов и много нови
приключения през 2018 година!!!
Весела Коледа и
Щастлива Нова Година!
Екипът на ЕШКХ
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симптоми към подобрение или влошаване под въздействието на външни или физиологични обстоятелства. Модалностите са важен критерий за избор на
подходящия медикамент при лекарства, покриващи
еднакви локални, общи или психически симптоми.
В „Показания“ са посочени нозологичните единици,
при които хомеопатичните лекарства могат да се прилагат самостоятелно и други, при които те се прилагат
като допълващо лечение. Клиничните показания на

През есенно-зимния сезон
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отделните медикаменти са проверени в практиката с
общ консенсус.
В „Обобщение и лекарствени взаимоотношения“ са
посочени лекарствени взаимодействия на хомеопатичните лекарства, както при описанието на отделни
симптоми и модалности, така и при терапията на остри
или хронични заболявания.
Посочените дозировки са ориентировъчни и могат
да се променят в зависимост от Принципа на подобие
и индивидуалната чувствителност на болния.
В края на книгата е включен терапевтичен индекс
на описаните нозологични единици и патологични
симптоми.
Терапевтичният индекс дава възможност за бърза
ориентация в избора на хомеопатични медикаменти
при описаните нозологични единици и патологични
симптоми.
Надяваме се, настоящата Материя медика да бъде
от полза за ежедневната практика на лекаря-хомеопат.
Тя би била и ценно помагало за студентите,
изучаващи хомеопатия и надежден справочник за
фармацевтите, искащи да разширят своите познания
по хомеопатия.

XVII-та Национална Конференция
по Клинична Хомеопатия ще се проведе
в Несебър от 25 до 27 май 2018 година
Темите на конференцията тази година са:

За контрол на грипните състояния
При контакт с болни

Профилактично през
есенно-зимния сезон

1 доза на всеки от
контактните

Изявена клинична
картина
По 1 доза сутрин и
вечер

1 доза седмично

При първите симптоми
1 доза възможно най-рано,
повтаря се 2-3 пъти
през 6 часа

2 опаковки = 3 месеца профилактика!
Първи месец

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Втори месец

„ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ
В ОНКОЛОГИЯТА”
“ГЕРИАТРИЯ И ХОМЕОПАТИЯ”
“ХОМЕОПАТИЯ В ПЕДИАТРИЯТА”
Желаещите да участват с доклади, постери,
научни съобщения и клинични случаи,
могат да изпратят най-късно до 16 март 2018 г.:
1. Заглавие на темата
2. Резюме в word-формат до 500 знака
на e-mail: congress.nessebar@gmail.com
с копие до: bmhobg@gmail.com
Комисия към Организационния комитет на
конференцията ще отговори на авторите на
одобрените теми за доклади или постери
до 31 март 2018 г.

Трети месец

КХП 18417/26.06.2012
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2. Извадка от терапевтичния индекс

ПОКАЗАНИЯ
Психика и ЦНС
Церебрастения след претърпяна черепно-мозъчна травма
(астения, главоболие, вискозност на мисленето, раздразнителност, промяна на настроението)

Natrum sulfuricum

 30 СН по 5 гранули дневно

1. Лекарството Natrum sulfuricum, описано в Приложна
Материя медика

Na2SO4
Безводен натриев сулфат
ТРОПИЗЪМ
Психика и ЦНС
Общ метаболизъм
Кожа и лигавици
Дихателна система
Храносмилателна система
Опорно-двигателен апарат
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР
Медикамент на избор при черепно-мозъчни травми
Влошаване на патологиите от влага, влажен студ и на морския бряг
Водна задръжка, инфилтрация, отоци, целулит
Артрозна болест със скованост на големите стави (гонартроза, коксартроза)
МОДАЛНОСТИ
Влошаване
От влага (влажно време, море, язовири др.)
От обездвижване
Към 5 ч. сутрин
Подобрение
От сухо време
От отделяне на меки или обилни диарични изпражнения
ЧУВСТВИТЕЛЕН ТИП
Морфология
Целулитен биотип със затлъстяване и задръжка на вода предимно в долната половина на тялото: корем, таз, бедра,
седалище
Бледа кожа, често осеяна с брадавицовидни израстъци
Поведение
Тъжни, потиснати, мудни, тревожни индивиди
Общо влошаване при облачно и влажно време
Сутрешна раздразнителност
Депресивни или обсесивни тенденции
Болестни тенденции
Голяма зависимост на болестните прояви от климата и влажността:
артрозна болест със скованост
хроничен катар на дихателните пътища
дистимия, циклотимия
дерматози
Водна задръжка, инфилтрация, отоци
Склонност към брадавици по капилициума и тялото, кондиломи, папиломи (Thuya occidentalis, Medorrhinum)
ХРОНИЧНА РЕАКТИВНОСТ
Сикотична
Хроничен катар на лигавиците
Задръжка на вода и инфилтрация на тъканите
Склонност към доброкачествени новообразувания
Бавно, подмолно развитие и хронифициране на патологиите
Склонност към депресия, дистимия и обсесивни тенденции

Главоболие след лумбална пункция или перидурална анестезия

 30 СН 2 пъти по 5 гранули

Последици от прилагане на форцепс при новородени

 30 СН по 5 гранули дневно, заедно с Arnica montana
15CH 2 пъти по 5 гранули
Депресивен синдром при чувствителния тип
 15–30СН по 5 гранули до 1 доза глобули седмично,
3-6 месеца
Кожа
Лющещи се дерматози – големи сквами, жълтеникави или
белезникави сквами с псевдомокър вид и зачервяване на
подлежащата кожа
Дисхидроза на дланите и стъпалата (Anagallis arvensis)
Псориазиформени дерматози
Брадавици, папиломи, кондиломи (Thuya occidentalis,
Medorrhinum, Nitricum acidum)

 15–30СН по 5 гранули дневно
Дихателна система
Хроничен катар на дихателните лигавици, слузно-гнойна
хрема
Астма, емфизем или хроничен бронхит с обилна експекторация, болки в лявата белодробна основа (Blatta orientalis,
Kalium carbonicum, Antimonium tartaricum)
Характерна модалност е влошаването от влага (Dulcamara)

 9–15СН по 5 гранули до 1 доза глобули
15–30СН седмично

Храносмилателна система
Водниста диария сутрин, след събуждане или след закуска
(Sulfur), изразен метеоризъм (Kalium carbonicum)
Жлъчна дискинезия, атония и жлъчна литиаза

 9СН 2 пъти по 5 гранули
Опорно-двигателен апарат
Коксартроза, гонартроза, лумбалгия с усещане за скованост,
с подобрение при раздвижване (Rhus toxicodendron,
Tuberculinum residuum) и влошаване от влага и на брега на
морето (Dulcamara)
Болки в глезените

 9СН по 5 гранули дневно
Други
Водна инфилтрация, отоци, целулит (Thuya occidentalis,
Natrum muriaticum)
Лимфедем

 9СН 2 пъти по 5 гранули дневно
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ОБОБЩЕНИЕ И
ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Поликрест. Може да се предпише при три групи пациенти:
При всеки пациент с последици от черепномозъчна
травма, лумбална пункция, раждане с форцепс.
При всеки пациент с водна задръжка, преходни отоци,
инфилтрирани тъкани-стави, подкожие.

 15–30СН по 5 гранули дневно
Natrum sulfuricum е от групата на сикотичните медикаменти и се предписва като теренно лечение при пациенти
в сикоза с характерната хронична патология.

 15–30СН по 1 доза глобули седмично
Natrum sulfuricum е лекарство с ярък чувствителен тип с
описаната морфология, поведение и болестни тенденции.
При тези пациенти Natrum sulfuricum се предписва като
лекарство за чувствителен тип.

 15–30СН по 1 доза глобули седмично
Влошаването на патологиите от влага и влажен студ е особено характерно и за Dulcamara, която може да се използва и при обостряне на симптоматиката, за разлика от
Natrum sulfuricum, който е по-скоро лекарство за лечение
на терена.
Поради широкото му приложение при черепно-мозъчни
травми Natrum sulfuricum се нарича „Аrnica на нервната
система“.

ИЗВАДКА ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ИНДЕКС
…..Екземи според стадия:
екзема с еритем Apis mellifica 56, Belladonna 83,
Urtica urens 367
екзема с везикули Anagallis arvensis 52, Cantharis
106, Croton tiglium 142, Mezereum 240, Rhus
toxicodendron 304
екзема с подмокряне Antimonium crudum 53,
Graphites 171, Mezereum 240, Petroleum 271
екзема със сквами Arsenicum album 65, Arsenicum
iodatum 68, Berberis vulgaris87, Hydrocotyle asiatica
180, Natrum sulfuricum 255
екзема с рагади Antimonium crudum 53, Graphites
171, Nitricum acidum 258, Petroleum 271
екзема с прурит Dolichos pruriens 147, Radium
bromatum 298, Staphysagria 336
екзема за основно лечение Arsenicum album 65,
Calcarea carbonica 98, Luesinum 218, Lycopodium
clavatum 221, Natrum muriaticum 251, Sulfur 344,

е вярното решение!
Не предизвиква сънливост.
Може да се приема от възрастни и деца.
Хомеопатичен лекарствен продукт. Без лекарско предписание.
КХП 18413/26.06.2012

За пълна информация:
Боарон БГ ЕООД, ж.к. Южен парк, бл. 28, вх. А, ап. 6
тел.: 02/963-09-06, 02/963-20-91, факс: 02/963-45-00

Sulfur iodatum 348, Sepia officinalis 323, Silicea 326,
Thuya occidentalis 358
…ревматоидни болки, ревматоиден артрит
Apis mellifica 56, Bryonia 94, Dulcamara 150, Kalium
bichromicum195, Kalium carbonicum 199, Ledum
palustre 214, Radium bromatum 298,Rhododendron
chrysanthum 303, Rhus toxicodendron 304
ревматоидни болки с подобряване от
движение Dulcamara 150, Kalium bichromicum
194, Kalium bromatum 197, Rhododendron
chrysanthum 303, Rhus toxicodendron 304, Ruta
graveolens 309
ревматоидни болки с подобряване при
покой Bryonia 94, Colocynthis 135, Nux vomica 261
ревматоидни болки, подобряващи се от
топлина Bryonia 94, Colocynthis 135,
Nux vomica 261, Rhus toxicodendron 304
ревматоидни болки, подобряващи се от
студ Apis mellifica 57, Ledum palustre 214
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ГОСТ НА БРОЯ

Представяме ви Ивайло Кунев, корпоративен обучител с дългогодишен опит, консултант на In Your Hands*.
Ивайло Кунев е автор на обучителни програми за развитие на
лидерски умения и води мотивационни речи пред служители на
водещи български и международни компании.
Автор е на аудиокниги, една от които е „Забравените истории
на България. Седем урока по лидерство“.
Представяме ви откъс от книгата, както и линк, на който
можете да чуете историята, разказана от самия Ивайло Кунев:
https://vimeo.com/247274249
„Някои хора следват съдбата, а други я пишат…
Като човек живял дълго време в чужбина, аз съм страстен родолюбец.
Не знам защо човек трябва да отиде да види свят, за да разбере колко е
важно мястото, което наричаме Родина.
През годините, в желанието си да обследвам успеха, в желанието си да
разбера как хората постигат резултати, без значение с какво се занимават, аз
съм си събирал истории на т.нар. Парето-личности.
Този много интересен човек, Вилфредо Парето (1848-1923), е италиански
социолог, инженер и икономист. Той е представител на Лозанската икономическа школа, която изследва условията за постигане на пазарно равновесие.
Вилфредо Парето е открил закона на Парето, който е известен като 20 на
80. Той гласи, че най-често 20% от хората, занимавайки се с една дейност,
постигат 80% от резултатите. „Парето-хората“ са онези 20 % от хората от една
сфера на дейност или от един бранш или от едно поведение, които са много
по-ефективни от останалите.
Въпросът е – какво по-различно правят те?
Ще ви разкажа една българска история за една „Парето- личност“:
… Годината е 1842 г., а мястото е Копривщица. И въпреки, че е минало
толкова много време, Копривщица тогава и тази, която познавате днес си
приличат. И тогава, и сега тя е онзи прекрасен град в полите на планината. И
тогава, и сега, Копривщица е с около 5000 човека население. И тогава, и сега
тя е с онези хубави къщи с дървени чардаци. Но приликите спират до тук.
Да, вярно, през 1842 г. Копривщица е 5000 човека население, но си представяте всъщност колко голям и значителен град е било това за времето си. По
това време най-големият град в България е бил Пловдив, с малко над 28 000
човека, а София е била село с 300 човека….
Така че, Копривщица е била значително място и то от икономическа
гледна точка, защото над 30 % от брутния вътрешен продукт на България,
тогава част от Турската империя, се е произвеждал в това градче, благодарение на над 300 търговски фамилии, които се грижели стоките от силно
занаятчийска България да бъдат
търгувани къде ли не по света.
Моят герой се ражда в една от
тези търговски фамилии на
Копривщица. Той се ражда в семейството на Грую Хлътев, чиито първороден син кръщават Гаврил. Още
от мъничък Гаврил Хлътев проявява качества, които днес наричаме
лидерство.
Малкото русокосо, синеоко
момче е събирало другите деца в
махалата и когато станела беля в
Копривщица всички знаели, че е
Гаврил Хлътев или неговата тайфа
малки последователи. Още от рано
той проявява и други качества.
Не бил от най-ученолюбивите,

едвам добутва трето отделение на килийното училище. А защо? Защото по
това време България е под силно гръцко влияние и гръцките попове с пръчка и бой налагали ученето на Библията на гръцки.
Разбунтувал се той за това, но това въобще не означава, че не бил ученолюбив.
Учи математиката по трудния начин, използвайки сложната парична
система на турската империя, врейки се край баща си.
Но…някъде там, по пътищата на империята, разбойници хванали Грую
Хлътев, ограбили го и го убили… Дете бил още Гаврил, но всичко загубил губи баща си, но губи и бъдещето си, защото семейството му влага всяка
една пара, която има във всяка една търговска експедиция, така че той губи
възможността да остане търговец.
И какво трябвало да стане? Като най-възрастен мъж в семейството
трябвало да започне да работи и да изхранва майка си и двете си по-малки
сестри.
От рано проявява качества, които днес наричаме лидерство.
Още 15-16 годишен започва да води керваните на баща си, а повярвайте, в онези времена не било нормално голобрадо момче да води мъже.

Паметник на Бенковски, Копривщица
Защо? Защото тогава не било важно на кого си син, а възрастта и йерархията били много по-важни от това.
Но, не било срамно Гаврил Хлътев да те води.
Да, нямал брада, но това момче било много по-мъж от други, които
имали по-големи мустаци и по-големи бради.
Като съдбата на много други деца, които оставали сираци в тези тежки
времена…
Но, някои хора следват съдбата, а други я пишат.
Гаврил бил от вторите….
Отишъл веднъж в кафенето където се събирали най-богатите копривщенски търговци, нахакано застанал пред най-богатия, най-известния,
Хаджи Ненчо Палавеев, и му казал: “Хаджи Ненчо, ти ме знаеш кой съм,
аз съм Гаврил, синът на Грую, много съм добър, трябва да ме вземеш на
работа“.
Не се искало работа в България по това време и по този начин, ръка
трябвало да се целува. Не можело така нахакано да застанеш и да кажеш
„Вземи ме на работа.“ Това щяло да предизвика само един шамар с
опакото на ръката, за да знае този нахакан младеж как се говори на
възрастен човек, пък и толкова влиятелен.

*Световният лидер в сферата на поведенческите симулации
Eagle‘s Fligt лицензира консултантите на In Your Hands.

ACTA HOMEOPATHICA
Но не случайно Ненчо Палавеев бил най-богатият за времето си български търговец. Акъл имал Хаджи Ненчо и знаел качествата на този русокос,
синеок младеж срещу него. Така че за учудване е, че не само не го шамаросва, но и го взема на работа.
Родната къща на Бенковски,
Копривщица

Съвсем скоро Гаврил Хлътев променя изцяло начинът, по който се
водят кервани в европейската част на турската империя. Той бил първият,
който започва да разбира от керванджийско дело, от това как се водят
кервани. Ще започне да въоръжава керванджиите и да ги учи да стрелят.
Скоро керваните, водени от Гаврил Хлътев стават най-сигурните в цялата
империя. Хората давали много пари, Гаврил да им води стоката.
Това бързо му натрупало първоначален капитал, когато направил следващото нечувано нещо…
Отишъл в същото кафене, този път целунал ръката на Хаджи Ненчо и
казал: “Хаджи Ненчо, много ти благодаря, но аз натрупах първоначален
капитал, така че си „късам долара с теб“ и започвам собствена търговска
кариера, конкурент ще ти ставам. За благословия дойдох!“
Тежка неблагодарност. Да заплюеш ръката, която ти е дала хляб точно
когато най-много се нуждаеш, това означавало много.
Онази България била много по-етична от тази, която познаваме днес.
Нямало да понесе Копривщица това отвратително поведение, хората щели
да плюят в краката на този изменник, без да му говорят. А толкова влиятелен бил Ненчо Палавеев, че само да каже за измяната на своя чирак на 500
километра в диаметър нямало да има занаятчия, прекупвач или търговец,
който да работи с този измамник.
Така регулирал икономиката „онзи свят“. Усетил се Хаджи Ненчо и
казал: “То се очакваше, Гавриле, то шило в торба стои ли, бе момче. Хайде,
имаш моята благословия, стани търговец, ама в главата акъл трябва да
имаш!“
Още при първата си експедиция Гаврил ще покаже на всички, че има
много акъл в главата. Защото зимата, докато повечето копривщенски търговци стояли на топло, Гаврил тръгнал по кошарите горе в планината,
работел и изграждал взаимоотношения с овчарите - къде с бутилка ракия,
къде със сеното за овцете.
Условието било простичко, най-хубавата вълна първо на него да се
продаде и то на фиксирана цена, която той ще предплати.
После слязъл при занаятчиите и направил първите „фючърсни сделки“,
ако можем така да ги наречем. Казал им: “Сега искам да ми произведете
толкова чорапи, толкова плат, ще ви дам парите еди-кога си, и ще предплатя част от стоката“.
За занаятчиите това било манна небесна. Те можели да предвидят
колко конци, колко чираци, колко калфи да наемат, и това било уникално.
Като организирал първия си керван Гаврил не закарал най-много
стока. Но имал най-високи маржове на печалба заради добрата работа. Той
не бил от скромните.
Като се прибрал в България всички трябвало да знаят кой е новият
елитен копривщенски търговец. И още - в Истанбул си купил невероятен
черен арабски жребец, поръчал на арменски златар да му направи златен
медальон.. Луда глава!
Пуцал с пищови по площадите, задявал момите по чешмите, пиянствал
по кръчмите.

ГОДИНА 7, БР. 10, ДЕКЕМВРИ 2017

6

Но съвсем скоро зарязал глупостите, защото докато бил в Истанбул чул
нещо, което много други български търговци били чули, но само той му
обърнал внимание.
В Истанбул се говорело, че Турция щяла да ходи на война с Русия.
Войната щяла да се води на място, което всички наричали Кавказки полуостров.
Всички разбрали, но само Гаврил влязъл в картографските работилници.
Разбрал къде е Кавказ и разбрал какво ще е нужно на 500 хилядната турска
армия когато отиде да се бие по студените кавказки планини: Вълна и чорапи, които са монополен продукт на Копривщица и забележете – вълнено
бельо.
Затова той скоро зарязал момите и чешмите и започнал да прави нечувано нещо – да тропа на вратите на копривщенските търговци и да им
предлага нечувана сделка. Предлагал им да изкупи цялата стока, която те
могат да организират и да плати тук в Копривщица на цена, която те биха
получили в Истанбул.
Хората го гледали и казвали: „Будала си, Гавриле, ние от това изкарваме
пари – купуваме евтино тук, продаваме скъпо там“. Той казвал: „Нищо,
продайте ми, оставете ме аз да го мисля“. Търговците продали много и изкарали първото си лято от години при семействата си.
А Гаврил организирал най-големия керван, който България, пък и
Копривщица някога е виждал. Керванът тръгнал към Истанбул, където го
чакали опитните турски прекупвачи, които знаели колко ще скочи качествената копривщенска стока.
Веднага започнали да му предлагат 5%, 10% по-висока цена. Той казвал:
„Не продавам“ и започнал да наема складове. Турците му казвали: „Гавриле,
глупак си, ще дойдат другите българи и ще падне цената“. Малкото, които не
се били договорили с него, продали на 5% и се прибрали да разказват, но
скоро започнала да идва стоката на Гаврил, влизала в складовете и катинарите щраквали.
Прекупвачите разбрали, че пред тях стои опитен човек и започнали да
вдигат цената.
В края на август цената минала два-три пъти над нормалната, но Гаврил
не продавал.
През септември цената скочила пет-седем-девет пъти... Гаврил се хранел
един път на ден, нямал достатъчно пари, но не продавал.
През октомври цената скочила дванадесет-петнадесет-двадесет и два
пъти… Тогава той бил тотално изнемощял, хранел се един път на два дни и
се криел от убийците, които били пратени да го заколят и да му вземат стоката. Но не продавал…
В началото на ноември, когато слухове за студ, снегове и умиращи турски войници стигнали до столицата, цената ударила над петдесет пъти от
нормалната.
Едва тогава Гаврил отворил складовете. Смята се, че сделката, която
реализирал тогава се равнява на над 78 млн. евро днешни пари, а личното
богатство на Гаврил Хлътев- на близо 75 млн. евро.
И когато го очаквали да се прибере с цял табор арабски коне, Гаврил не
го направил.
Априлско въстание 1876 г.

ACTA HOMEOPATHICA
Защото докато гладувал по истанбулските пристанища видял нещо,
което другите търговци още седем години няма да видят. Видял как все
повече английски и френски кораби пристават и носят тънко тъкан от
станове плат, който бил по-евтин и по-качествен от този, произведен от един
занаятчия.
Седем години преди Добри Желязков да отвори първата фабрика в
цялата Турска империя, Гаврил ще разбере, че няма никакъв смисъл да
прави повече от същото. Бил дошъл краят на една епоха. Затова няма да
се прибере….
Ще започне да обикаля света и да търси нови възможности – Лондон,
Виена, Мала Азия, ще участва в уникални неща. Заедно с двама италианци
ще направи сладоледена фабрика в Александрия, Египет…
Но съвсем скоро ще се окаже, че не е сполучил на бизнес. Ще се съберат трима българи, трима копривщенци и ще изкупят данъците на една
турска провинция. По това време огромната империя изпитвала затруднения със събирането на данъците и ги продавала на фирми за събиране на
вземания, наричани бегликчии. Но, какъв е проблемът? Трима българи.
Знаете, един българин – юнак, двама българи - чета, трима българи –
чета с предател. Един от ортаците на Гаврил се оказал измамник и скоро
Гаврил бил в затвора без пукната пара. Като го пуснали нямал пари да си
купи върва, за да си върже панталоните и да се прибере вкъщи.
Но Гаврил бил горд човек. Няма да се прибере вкъщи да го гледат,
дори няма да потропа на вратите на старите си познайници от търговски

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ПО
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ М. ЯНУАРИ 2018 г.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 20.01.2018 г., СЪБОТА
Тема: „Паник атаки, тревожност при боледуване.
Повлияване с хомеопатия“
Лектори: Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Хотел Конкорд, конферентна зала
ПЛЕВЕН – 21.01.2018 г., НЕДЕЛЯ
Тема: „Паник атаки, тревожност при боледуване.
Повлияване с хомеопатия“
Лектор: Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ
Начало на семинара:10.00 ч.
Място на провеждане: МУ Плевен, Зала Авицена.
РУСЕ – 25.01.2017 г., ВТОРНИК
Тема: „ОРИ и грип. Новости и хомеопатични терапии“
Лектори: Д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 18.30 ч.
Място на провеждане: х-л Дунав Плаза, зала Дунав 2
ВАРНА - 27.01.2017 г., СЪБОТА
Тема: „ОРИ и грип. Новости и хомеопатични терапии“
Лектори: Д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: МУ Варна, ул. Марин Дринов 55,
2-ра аудитория
БУРГАС - 28.01.2017 г., НЕДЕЛЯ
Тема: „ОРИ и грип. Новости и хомеопатични терапии“
Лектори: Д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: гр. Бургас, хотел Аква, Конф. зала
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времена. Не искал да го виждат колко долу бил паднал и решил сам да
намери път да се измъкне.
В говорещия седем езика българин спират поглед английските и френските търговци, на които Балканите изглеждали странно място – българи,
гърци, турци, сърби, на едно място живеят, всеки мрази другия, не ги разбирали французите и англичаните тези работи…
Но Гаврил можел с всекиму по неговия начин и скоро възстановил положението си. Отново бил онзи по европейски облечен, по алафранга, като
български посредник. Тогава на него спрял погледа си персийският посланик
в Турция и Гаврил минал на персийска дипломатическа служба. Много ще се
издигне той – ще стане дясната ръка на персийския посланик в Турция. В
тази си роля той ще се запознае със султана, с везири, с английски и френски
посланици и с едни от най-великите хора за времето. Ще разбере какво е
геополитика и колко малка пионка е България в тази игра. Ще разбере как се
правят революции, как се командват хора и армии…
От девет години не се бил прибирал в родната България и много го влечало натам. Четял по дипломатически сводки колко е тежко положението в
Родината. Четял за някакъв човек, Васил Левски, който обикалял села и
паланки и се готвел да прави революция. Затова Гаврил ще направи нещо
нечувано. Ще скъса сигурният персийски дипломатически паспорт и ще
тръгне към Родината. С една цел – да помогне за Свободата и да застане
пред Левски и да разкаже за нещата, които бил научил – как се правят революции, как се командват хора и армии. За голямо съжаление тези двама
велики българи никога няма да застанат в лице в лице, никога няма да
стиснат ръце, никога няма да разменят идеи.
А какво ли е можело да стане ако Гаврил Хлътев и Васил Левски са работели заедно за свободата на България?
Когато след девет години отново стъпва на родната българска земя,
една от първите новини, която го застига е, че Левски е заловен. Още докато
приближи родната Копривщица го застига и новината, че Левски е обесен.
Той ще спре с коня на входа на Копривщица, ще потърси с поглед родната къща отвъд реката, ще види, че излиза пушек, което означава, че майка
му е жива, защото сестрите му били отдавна омъжени и далече….ще обърне коня и до края на живота си няма да й се обади…Майка му отдавна го
мислела за мъртъв. Той не е дошъл да възражда майчините надежди.
Дошъл е да умре за свободата на тази страна.

ПОКАНА ЗА ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА БМХО
Управителният съвет на Българската
медицинска хомеопатична организация,
на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо
събрание, което ще се проведе на 10 февруари 2018 г.,
от 16.00 часа в 4-та аудитория на Медико-биологичния
институт (МБИ) на МУ- София, ул. Здраве 2, при следния
дневен ред:
1. Отчет за дейността на БМХО за периода м.
февруари 2017 г. до м. декември 2017 г.
2. Финансов отчет за 2017 г.
3. Разни.
Поканват се всички членове на организацията да
вземат участие в събранието.
Писмените материали са на разположение на
членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса
на БМХО.
При липса на кворум, на основание на чл. 27 от
ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в
17.00 ч., на същото място при същия дневен ред.

ACTA HOMEOPATHICA
Ще тръгне към Букурещ, защото знае, че там се е събрал елита на
България, който се готвел да прави революция.
Като пристигнал там, хич не му харесало това, което заварил –
една камара умни хора, много говорели, но нищо не правели. На
маса били голямата работа – пиели, пеели…
Гаврил от само себе си поел командването на т.нар. млади.
Младите искали да се прави това, което Васил Левски правел – да се
ходи по места, да се организират комитети, да се купува оръжие…

Априлско въстание 1876 г.
Старите, които не били стари на възраст, искали свободата да се
измоли. Те изпращали петиции до Англия, до Високата порта, до
Русия. Противоречията обаче между млади и стари били големи.
Толкова големи, че Гаврил, който е луда глава прави атентат по
водача на старите, стреля три пъти по него, но за щастие не успява
да го убие, защото водачът на старите се казвал Любен Каравелов.
Най-големи били противоречията с един човек, който Гаврил
Хлътев нарича долен женкар и пияница – човекът се казвал Христо
Ботев. Христо Ботев казвал: „Тоя ли търговец на мен ще ми говори,
аз съм учил в Одеса, издавам вестник, хората ме гледат в очите…“.
А Гаврил казвал: „Христо, ти освен да пиеш и да ходиш по жени за
нищо не ставаш“...
Двамата много често си решавали проблемите с юмруци…
В един момент Гаврил вижда, че няма какво да прави в Букурещ
и отново се връща в Истанбул. Но вече като терорист. Ще взривява
пощенски станции, ще убива висши турски чиновници, ще участва
в заговор за убийството на султана и подпалването на Великия
град.
Скоро името му става едно от най-издирваните от тайната полиция. Той трябва да направи всичко възможно да се скрие някъде.
Крие се при група полски инженери, познайници от неговите търговски времена. Тогава един от тези поляци умира от грип и Гаврил
веднага му взима тескерето, което е абсолютно сигурно и когато ден
по-късно в България влезе един човек, той никога няма да бъде
запомнен с името, с което майка му го е кръстила. А ще бъде
запомнен с името на един поляк, който умира от грип в Истанбул.
Защото поне на тескере в България не влиза Гаврил Хлътев, а
влиза Георги Бенковски.
И когато Георги Бенковски отива в Букурещ той става двигателят, който кара да се изберат Апостоли на Свободата.
Назначават за баш апостол на Четвърти Пловдивски революционен комитет Панайот Волов, но Волов правел това, което много
хора правели пред Бенковски. В момента, в който излязъл със
заповедта, Волов казал: „Бенковски, на хартия може да съм аз, но
ти водиш, войводо. Ще правим каквото ти кажеш“.
Георги Бенковски е войводата организирал Априлското въстание в Четвърти революционен окръг. Той е председател на Първото
Народно Събрание в Оборище. Енергичен и с несломим дух Георги
Бенковски ще посети много от села, в които е бил Левски, ще основе
много организационни комитети, ще поръча да се шият униформи,
защото е знаел колко е важно хората да имат символи.
Ще викне Райна (Княгиня), за да започне да шие знамето. Само
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Четвърти Пловдивски революционен комитет въстава и то само
заради уникалната енергия на един абсолютно забележителен
човек.
Оглавявайки сформираната от него Хвърковата чета, той повежда средногорци в неравна борба с Османската империя.
Защото ако Левски го организира, то Бенковски кара това въстание да се случи.
На 20 април 1876 г. избухва Априлското въстание…И когато
Бенковски влиза в родната Копривщица на бял кон, като апостол на
Свободата, там сред тълпата посрещачи е старата му майка. Тя
почти не вижда, но нищо не може да излъже майчиното сърце.
В момента, в който го вижда, тя казва: „Но това е синът ми
Гаврил“. Всички я сръчкали, избутали назад и казали: „Трай ма,
старо, син ти отдавна умря в Турско, това е войводата Георги
Бенковски“.
Всички знаем за събитията в Батак и Перущица, но много малко
хора знаят за клането в с. Бояджик (на 19 км на запад от Ямбол)
Гаврил Хлътев, знаейки, че в Бояджик и целия ямболски край се
бие редовна турска войска, поръчва в църквата на селото да бъдат
скрити 200 жени с невръстните си деца. Той разчита, че дори въстаниците в Бояджик да паднат, редовният турски аскер ще пощади
жените и малките деца в църквата….
За съжаление той допуска грешка.
Започва едно от най-ужасяващите кланета в българската история - клането в Бояджик. Бояджишкото клане от 1876 г., известно
още като „Кървавото хоро“, e едно от най-масовите кланета над
българския народ по време на османското владичество. По жестокост то се нарежда на второ място веднага след Баташкото клане.
Гаврил Хлътев тръгва от Панагюрище, язди 20 часа и храбро се
бие срещу башибозука. Той успява да спаси една майка с новородено на 6 дни….
Детенцето, спасено от Гаврил Хлътев, остава в историята като
„Детето, което оцеля при Бояджик“. …
Детето, което оцеля при Бояджик се казва Иван Атанасов.
Иван Атанасов (1876 г.), заминава за Америка през 1889 г.
Завършва Колгейтския университет (1900 г.) и се жени за ирландката Айва Парди, с която имат 9 деца. Между тях е и Джон Атанасов….
Много от вас всеки божи ден спасяват хора по един или друг
начин и може би понякога правим това, което този човек е направил. Променяме света към по-добро.
Дано ви хареса историята… За Георги Бенковски - един от забравените герои на България.
Забележителен!
Този човек умира едва на 36-годишна възраст, предаден от
един козар……“

Детето, което оцеля при Бояджик се казва
Иван Атанасов, бащата на Джон Атанасов.

