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Нови вируси

Човешки херпесни 
вируси -

персистират,
могат да се активират 

по всяко време

Варицела-Зостер 
вирус

Цитомегаловирус

Епщайн-Бар вирус
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Нови заболявания

• Последиците от тях се простират от умора (често) до злокачествено 
заболяване (рядко).

• През последните десетилетия се появиха нови заболявания, особено 
автоимунни.

• Установяването на IgG-антитела към нуклеарния антиген на Епщайн-Бар 
вируса (EBNA-1-IgG) доказват наличието на вируса.

• Смята се за частичен причинител на 6, респ. 8 важни автоимунни 
заболявания.
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Автоимунни 
заболявания

Системен Лупус
еритематозус

Ревматоиден 
артрит

Множествена 
склероза

Ювенилен
идиопатичен 

артрит

Хронични 
възпалителни чревни 

заболявания
Болест на Крон

Улцерозен колит

Диабет тип 1

Тиреоидит на 
Хашимото

Фибромиалгия
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Нови причини
• Ортомолекулярни дефицитни състояния.
• Токсини от околната среда, натоварвания с 

тежки и леки метали.
• Непоносимост към стоматологични 

материали.
• Огнища на проблемни зони (особено в 

главата и най-вече в зъбите).
• Нарушения в потока на енергията от белези.
• Геопатогенни натоварвания и електросмог.
• Последици от ваксинация и нежелани 

лекарствени реакции.
• Генетични и унаследени токсични 

натоварвания.
• Откриването на причините за отслабената 

имунна система е първата и най-важна 
стъпка към решаване на проблема.

• Те се коренят в невинаги позитивните промени 
в околната среда и обкръжението ни. 

• Отслабената имунна система при много хора 
улеснява вирусите. 

Ø Като цяло следните фактори отключват 
заболяванията, най-често в комбинация:

• Психо-социален стрес (много чест отключващ 
фактор).

• Недостиг на сън.
• Липса на движение.
• Неправилно хранене.
• Нарушена чревна флора (дисбиоза, чревна 

кандидоза, синдром на пропускливите черва).
• Хранителни непоносимости (лактоза,

хистаминоза, фруктоза).



Цялостни решения

Конвенционалната медицина не разполага с ефективни средства срещу повечето вируси.
Толкова по-важно става лечението с цялостна терапия, включваща използването и на 
алтернативни методи като Шуслерова терапия и и хомеопатия.

Комбиниране на лечението:
• Причини?
• Дефицити?
• Чревна флора?
• Свръхкиселинност?
• Хранене
• Психо-социална грижа
• Токсини от околната среда?
• Нарушения на съня и др.
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МС – Болестта на хилядата лица
Физическо състояние Психо-емоционално състояние
Нарушена чувствителност Умора, тъга, раздразнителност до пристъпи на ярост

Признаци на парализа Отчаяние

Нарушено зрение Постоянни грижи и страхове за бъдещето

Главоболие Липса на мотивация за ежедневни дейности

Силна умора (изтощение) Често попадат в конфликти

Нарушения в съня и трудно заспиване Избягване на социални контакти заради болките или уврежданията

Спазми Дистанцираност и отчаяние

Болки Всичко му идва в повече

Световъртеж Апатичност, липса на радост, вътрешно безпокойство, чувство на вина

Пареза на крака Липса на интерес

Намалена концентрация

Тъга заради собствената съдба

Чувство за празнота или безчувственост, постоянно размишляване

Чувство на безнадеждност; променливи настроения; трудно се приспособява



Шуслерови соли в подкрепа на нервната система

Kalium phosphoricum
Нервна слабост / 

притъпяване

Natrium chloratum
Нервна слабост /

притъпяване

Natrium phosphoricum
Възбудени/раздразнени нерви

свръхчувствителност

Silicea
Възбудени/раздразнени нерви

Свръхчувствителност

Magnesium
phosphoricum
Вътрешно 
безпокойство

Calcium 
phosphoricum
Изграждане
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Двойката Шуслерови соли: №5 и №8 
Имат синергичен ефект, стимулират миелинизацията

ШС №5 Kalium phosphoricum D6 

• Повишава мускулната чувствителност
• При неспокойни мускули
• Потрепвания – тикове
• Крампи
• Запазване на енергията и укрепване на нервните структури
• Храна за нервите
• Стимулира съхраняването на енергия в клетките
• Неврастения
• Синдром на страх
• Слаба памет
• През стабилизирането на съставните части на кръвта действа като 

основа за запазване на жизнената сила
• В традиционната натуропатия кръвта се счита за носител на 

жизнената сила
• Укрепва сфинктера на пикочния мехур

ШС №8 Natrium chloratum D6 

• Регулира възбудимостта на мускулните влакна
• Укрепване на нервите чрез подобряване на 

асимилацията
• Стимулира потока на хранителни вещества към 

клетките
• Мравучкане и изтръпналост
• Средство при страх
• Тъга и мъка
• Вегетативна лабилност
• Страх от бъдещето
• Неволен плач към края на месечния цикъл
• Подобрява подхранващата сила на кръвта, действа 

при анемия, разредена кръв и слаба кръв
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Двойката Шуслерови соли: №9 и №11
Синергично детоксикират нервните окончания

ШС №9 Natrium phos. D6 
• Регулира крампите при висока киселинност 
• Свръхкиселинност на тъканите
• Парещи болки - „burning feet syndrom“
• Гнилостна и ферментационна диспепсия
• Лесно се „пали“
• Нетърпелив
• Нервен
• Раздразнителен
• Груб спрямо други хора, които са му близки

ШС №11 Silicea D12 
• Подпомага образуването на левкоцити и лимфоцити
• Средство за приключване след инфекции и възпаления
• Оптимизира колоидалната структура на мускулната тъкан и 

регулира енергийния баланс
• Освобождава пикочната киселина в тъканта
• Канализира съединителната тъкан
• Подхранващо средство, подпомага приема на витамини и 

минерали
• Подобрява образуването на енергия и топлина
• Меланхолия
• Апатия
• Отегчение от живота
• Слаба резистентност/ устойчивост
• Стари невралгии
• Страх – плахост
• Бързо губи интерес към иначе любими занимания
• При провал - огромен страх и самообвинения
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Двойката Шуслерови соли: №2 и №7 
Антагонисти, които взаимно се допълват

ШС №2 Calcium phos. D6 
• Укрепва кръвта
• Противовирусното средство сред Шуслеровите соли
• Стабилизира клетъчната мембрана  и синапсите
• Регулира калциевия поток, а по този начин и преноса на 

импулса към мускулатурата; балансира свръхактивния 
симпатикус (адреналиновата система) и влиянието му върху 
мускулите

• Нервно изтощение вследствие предхождаща нервна 
превъзбуда

• Хипоплазия на коремните органи
• Желание за стимуланти
• Симпатикотония и дразнеща слабост
• Невро-хормонални колебания
• Средство за изграждане и укрепване
• Нарушения в концентрацията и генерално отслабен 

мисловен капацитет
• Хранително средство на нервите
• Синдром на изтощението и претоварването
• Чувство за изтръпналост, мравучкане
• Главоболие, нервност, нарушения в съня
• Горещи вълни, избиване на пот
• Сърцебиене, болестна склонност към изпотяване

ШС №7 Magnesium phos. D6 
• Намалява прекомерната мускулна възбудимост
• Всички състояния на крампи и болка
• Регулира енергийната обмяна на нервните клетки
• Невро-хормонални нарушения
• ПМС
• Стрес 
• Увеличена чувствителност на болка от повишената 

повърхностна сензитивност
• Ритъмни нарушения на нервна основа
• Намалява мазнините в кръвта
• Склонност към хипертония
• Нормализира метаболизма на нервните клетки
• Стимулира съня 
• При колебания в настроението
• Намалява тонуса на гладката мускулатура
• Спазъм на пикочния мехур и чести позиви за уриниране
• Раздразнен пикочен мехур
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Препоръчителен прием

• Препоръчва се прием на горепосочените двойки соли с 
редуване всяка седмица по една двойка.
• От всяка сол по 5 табл. дневно.
• Продължителен прием без прекъсване - около година.
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Ментални стратегии за живот с МС

• Приемане както на болестта, така и на 
свързаните с нея чувства.

• Избягване на стреса, доколкото е 
възможно - силна стресова ситуация може 
да предизвика нов тласък.

• Търсене / намиране на решения.
• Приемане и търсене на подкрепа.
• Мотивация, да се стремим да постигнем 

нещо (ново).
• Да приемем и уважаваме границите си -

физически и духовни.
• Да се споделят грижите и чувствата.
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• Съзнателно боравене със собствените граници –
укрепване на устойчивостта.

• Осъзнаване на собствените силни страни.
• Запазване на активностите – да останеш независим.
• Да не изпускат от поглед целите си.
• Да си отделят време за себе си и един за друг.
• Обмяна на опит с други засегнати.
• Да живеят тук и сега, не в бъдещето.
• Развиване на ритуали.



Заключение
• Психичните проблеми при пациенти с МС са много разнообразни и за 

тях може да има различни причини. Нарушенията протичат при  всеки 
пациент различно, по тази причина и подходът е много индивидуален.

• Въпреки диагнозата животът трябва да се живее колкото се може по-
добре. Защото доброто психично състояние влияе на протичането на 
МС положително, както и при други заболявания.   
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Благодарността е
паметта на сърцето.
Жан-Баптист Масьо (1743-1818, френски пастор) 

Изпитвам огромна благодарност за живота си и
особено за работата с моите пациенти вече 25 
години .
За мен като натуропат и психологически съветник Вие стоите в центъра –
разглеждам Ви във Вашата цялост, усещам и обхващам 
индивидиалността Ви. Защото здравословният живот ни се удава само в 
съзвучие със себе си, с природата и осъзнаването на взаимосвързаните 
зависимости. Доверете се на моите ръце.

Прекрасно е да споделяш знанието.
Моите книги ще откриете на: www.graefin-wolffskeel.de

Благодаря Ви за вниманието!
Бъдете здрави със солите на д-р Шуслер! 

Ваша Графиня Волфскийл



Моите книги
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