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Хвалените деца по-често се
Упоритите настинки
може да са заради

проблеми в
семейната среда,

казва
д-р Дора Пачова,
председател на

Асоциацията
на лекарите

хомеопати в България

провалят в живота
няма нищо общо с детето, кое-
то е било преди.

Хиперактивните
деца са чест гост
в кабинета

на д-р Пачова. Необходима е
системна работа с цялото се-
мейство.Дететотрябвадасме-
ни тази бясна скорост, която
кара процесите да протичат
толкова бързо в неговата пси-
хикаизадвижваттялотодабъ-
де толкова неспокойно. Без
правилното разбиране на про-
блема от страна на семейство-
то обаче няма да има резултат.
Не може на хиперактивното
дете да му се каже "Не тичай,
не скачай, стой на едно мя-
сто!".
Резултатите са благодаре-

ние на комплексния подход в
лечението с Шуслерови соли,
хомеопатия, капките на д-р
Бах и консултации с психолог,
посочва д-р Пачова.
При хрема и често боледува-

не се подкрепят имунитетът и
лигавицата - за тях помагат
шуслерови соли с номера 3 и 4.
При тикове или проблеми със
съня вниманието се насочва
върху обмяната на магнезия.
Обикновено препоръчвам сол
номер 7 (магнезиум фосфори-
кум), допълва д-рПачова.При
сериознипсихологическипро-
блеми като тръгване на гради-
на, училище, блокиране при
изпити трябва да се подбере
индивидуално хомеопатично
лекарство.

циент,можедамупомага враз-
лични етапи от живота", обяс-
нява д-р Пачова. И разказва
истински случай от Югозапад-
на България: малко момче бо-
ледува постоянно, расте из-
ключително неуверено. Всич-
китреперятнаднего.Бабатане
дава косъм да падне от главата
му, а майката таи чувство за
вина. Когато момчето има хре-
ма,тяпреживяватовакатотра-
гедия. Бащата пък още пред-
ъвква проблеми в отношения-
та със собствения си баща.
"Първо излекувахме настин-
ките, но тогава излязоха наяве
другипроблеми - страхотходе-
не на училище, прекален егои-
зъм и пълен мързел. Ако го
помолеха да даде на родители-
те си пари, чакаше деня, мину-
тата да му ги върнат. Не проя-
вявашеникакважалилисъчув-
ствие, а бешена 10-11 г., когато
би трябвало да има разбиране
по тази тема", коментира ле-
карката.Наложило се тя да по-
работи върху егоизма и осъз-
наванетонанеговатаролякато
дете в семейството.Паралелно
работи и с цялото семейство -
бабата да не бъде постоянно с
него, с майката - да преодолее
неадекватната си тревожност.
Сегамомчетовечеев6-икласи

Знае ли някой днес кое е ти-
пичнотоповедение зажената и
замъжа?Икакви са доминира-
щите им роли в обществото? В
наши дни объркването е пъл-
но, затоваимоделитенавъзпи-
таниевбългарскотосемейство
страдат. От жената се очаква
дабъдедобрамайка,домакиня,
но същевременно да постигне
и успехи в професията. Затова
все по-често срещаме силни
майки,коитосъздаватслабипо
характер момчета, казва д-р
ДораПачова,лекархомеопати
специалист по фамилна дина-
мика. Затова и темата на Сед-
мицата по хомеопатия, която
традиционно се провежда през
април, е "Как да отгледаш
мъж?".
Тази година ще направим
безплатни лекции
в пет града, които
започват на 8 април
във Варна
Животът днес изисква от же-

ната да бъде силна и издръжли-
ва. Така обаче понякога тя губи
усета кога трябва да отстъпи.
"Вбългарскатанародопсихо-

логия е заложено да създадеш
дете, син, който да се грижи за
теб на старини. Пропускаме, че
трябва да му дадем свобода,
искаме да го командваме вина-
ги. Покровителската роля на
майката сепростирапрезцелия
му живот", пояснява тя.
Правилният подход е прост -

отношенията между деца и ро-
дители се крепят на свобода и
уважение. Семплите неща оба-
че невинаги са лесно достижи-
ми. Родителите слагат граници,
за да предпазят децата от гре-
шки, но грешат, че не разговар-
ятдостатъчностях.Времетона
диктата от страна на родители-
те към децата е отминало без-
възвратно, посочва д-рПачова.
Допълва, че понякога децата
знаят по-добре от нас какво
трябва дабъденаправено.Те са
малки, но носят познание, кое-
тоесъвсемразлично.Получава
се сблъсък на поколенията, ко-
гатонякоиродители се опитват
да им наложат моделите, по
които те са възпитавани.
"Ролята на родителя е да

идентифицираслабитестранив
характера на сина или дъщеря-
та и да ги подкрепи в преодоля-
ванетоим.Имашепериод,кога-
то се смяташе, че егото на дете-
то трябва да се насърчава - по-
стоянно му се повтаря, че то е
най-доброто,задаразвиеувере-
ностидауспеевживота.Психо-
логическият анализ през след-
ващите години обаче показва,
че такива деца със свръхразви-
то его по-често се провалят,
търпятжитейски сривв сравне-
ние с другите. "Обикновените",
коитонесабилитолковахвале-
ни, имат по-добри умения да се

борят, за да заслужат успеха.
Най-добре е да има баланс - ро-
дителятдакажедобрадума,къ-
дето трябва, но и да критикува,
когато е необходимо", обобща-
ва д-р Пачова.
Минало ли е феноменът "ма-

мини синчета"? Не съвсем, от-
говаря лекарката.
Често бащата е бил мамино

синче и очаква жена му да въз-
питава така и неговото момче.
Ако жената иска промяна, сре-
ща съпротива. В други случаи
просто детето е по-крехко като
характер и привързано, има
нужда по-дълго време да е под
крилотонамайка си.Тогаване-
йната задача е да определи пра-
вилния момент, когато да го
подтикне към самостоятел-
ност.Тяепо-важнатародителс-
ка фигура, докато детето стане
на 6 -7 г., но после момчето има
нужда да вижда адекватен мо-
дел на мъжко поведение в се-
мейството.
Много хора разбират в зряла

възраст, че са били неправилно
възпитавани. Тогава започват
да обвиняват миналото си,
близките си, че са ги осакатили.
Това е вярно само донякъде -
вижда се в семейства, където
има две-три деца, възпитавани
по един и същи начин. Един е
успешен, а друг - не, посочва д-р
Пачова.
Има значение самата лич-

ност. Ако се установи такъв
проблем, лекарят хомеопатмо-
жедапомогне -целтаечовекът
да излезе от натрапчивата ми-
съл "Кой е виновен?" Целта на
терапевта е

да прекъсне почти
болестното вторачване
в миналото,
което се използва
като оправдание
за всички неуспехи
Здравосемействоетова,кое-

то може да се променя, заявява
д-рПачова. То е гъвкаво, след-
ва нуждите на своите членове.
Болестите може да имат

връзка с лошото възпитание.
Тозиизвод сеналагаот случаи-
те в практиката на лекарката.
В хомеопатичното интервю тя
се запознава с изследванията и
болестите на детето, но пита и
за отношенията с родителите.
Това й помага да избере инди-
видуално лекарство, което съ-

ответства едновременно на ха-
рактера, семейството и на фи-
зическата патология. Така де-
тето боледува по-малко, но и
постига по-добър баланс в раз-
витието си като личност.
"Имампациенти,коитоизра-

стватпредочитеми.Идватоще
като бебета с никненето на
първите зъ-
би, минават
през обичай-
ните инфек-
ции в ранната
възраст, за да
стигнат до
проблемите
на пубертета.
В тези перио-
ди добра под-
крепазаорга-
низма дават
Шуслеровите
соли. №2 кал-
циев фосфат
например
подпомага
растежа на
костите и зъ-
бите и е важ-
на от детство-
то до пубер-
тета. Детето
преодолява
един про-
блем, но по-
слесе сблъск-
ва с друг - на-
пример тръг-
ва на учили-
ще и се
страхува от
учителката.
Разболява се
преди кон-
тролни, боли
го коремът.
Тогава се
подбира ле-
карство, кое-
то да го ба-
лансира емо-
ционалнои да
мупомогнеда
преодолее си-
туацията.
След това ид-
ва пуберте-
тът с първите
любовни тре-
пети и разо-
чарования.
Ако един хо-
меопат по-
знава своя па-

Все по-често в
лекарските
кабинети сре-
щаме силни
майки, които
създават сла-
би по характер
момчета, каз-
ва д-р Дора
Пачова.


