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КОЛЕДНИТЕ ПОСТИ СЪВЕТИ ЗА ХРАНЕНЕ И
ХОМЕОПАТИЧНА ПОДКРЕПА
За много от нас е традиция да постят преди Коледа. В следващите редове бих искала да споделя
как да извлечем най-голяма полза от облекчения
режим на хранене преди празниците и как да избегнем рисковете от продължителното постене.
Растителните храни са чудесен източник на фибри (пектин, целулоза, бета глюкани), витамини
(предимно С, В1, В2, В9, провитамин А, Е и К) и на
алкализиращи минерали (калий и магнезий). Те
внасят в човешкия организъм ензими, органични киселини и фитонутриенти, някои от които са
мощни антиоксиданти и подобряват здравния ни
статус. Тъй като растителните храни по правило са
бедни на белтъци, по време на продължителен
пост има реална опасност от недостатъчен внос на
аминокиселини. Белтъчините изпълняват редица специфични функции в човешкия организъм.
Липсата на пълноценни белтъчини се отразява
негативно на имунитета, на ендокринните жлези,
на секрецията на храносмилателни ензими. По
тази причина по време на дълъг пост е важно да
се наблегне на достъпните високобелтъчни храни
и те да присъстват ежедневно в менюто. Такива
са бобовите ястия (боб, леща, грах, нахут), ядковите плодове (орех, бадем, лешник) и някои пълнозърнести продукти (овесени ядки, просо, елда,
пшеница, ориз и др.). От всички растителни храни

само ядковите плодове съдържат всички незаменими аминокиселини в добре балансирано съотношение. Препоръчително е за добро усвояване
на растителния белтък зърнените и бобовите храни да се комбинират в рамките на едно хранене.
Това гарантира „комплементиране” или допълване на липсващите аминокиселини. Казано просто: консумирайте яхнията от леща (или грах) с
филия пълнозърнест хляб или хапнете постното
оризово ястие с бобена салата, или хумус от нахут. Опитвайте се по време на пост да консумирате редовно риба и морски дарове. Те, заедно
с ядковите плодове са чудесен източник на цинк.
Този микроелемент е особено важен за имунитета и за справянето с остри инфекции, вкл. вирусни. Освен това рибата, мидите и другите морски
деликатеси са естествено богати на витамин D.
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Известно е, че вит. D е имуномодулатор и недостигът му предразполага към по-чести инфекции.
Има връзка между нивата на секреторния IgA, IgG
и IgM и нивата на вит. D в кръвта. Хората с най-ниски нива на вит. D в кръвта най-често боледуват от
респираторни инфекции. На последния международен конгрес по клинично хранене (ESPEN 2020)
бяха изнесени данни, че най-тежко протичане и
риск от летален изход при инфекция с КОВИД -19
се наблюдават при болните с дефицит на витамин
D. Установено е, че недостигът на този прохормон
е причина за неадекватен синтез на антитела след
ваксинация и се свързва етиологично с автоимунните заболявания. Дефицитът на витамин D е
свързан с метаболитните нарушения и е сред причините за влошен гликемичен контрол при инсулинова резистентност и захарен диабет тип 2 през
студения сезон. По нашите географски ширини
синтезът му в кожата при излагане на слънце през
зимните месеци е невъзможен. За да не страдаме
от дефицит, може да консумираме по-често мазна риба или миди (те съдържат значителни количества витамин D3) или да приемаме хранителна
добавка. Препоръчва се използването на добавки
с витамин D3 поради по-добрата бионаличност.
Тъй като витамин D е мастноразтворим нутриент,
важно е пациентите да бъдат обучени да приемат
добавката след храна или заедно с мазни храни,
за предпочитане по време на основно хранене.
По този начин се гарантира оптимално отделяне
на жлъчен сок и панкреатични ензими, необходими за усвояването на витамин D.
Преминаването по време на пост изключително
на растителна храна, особено в случаите когато
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човек не обича морски храни, крие рискове от
засилване на съществуваща инсулинова резистентност. Една от причините за това е, че апетитът
при веганския модел на хранене се задоволява
с храни, които по природа са с високо въглехидратно съдържание. От друга страна, зимният сезон сам по себе си е рискове за хиповитаминоза
D, а естествените източници на активната форма
на витамин D (D3) се намират в мазни животински храни (предимно риба, но също така - пълномаслени сирена, яйца, масло). За да не засилим инсулиновата резистентност по време на
пост е особено важно да не се нахранваме само
със зърнени, тестени или нишестени продукти.
Най-добре би било ако комбинираме тази високовъглехидратни храни с растителен източник на
белтъчини (бобови храни, ядки) или риба и порция сезонни зеленчуци (под формата на салата,
задушени или готвени зеленчуци). Тази комбинация (нишестен или въглехидратен продукт + белтъчен продукт + зеленчуци) гарантира по-нисък
гликемичен индекс на цялата изядена порция и
по-добър контрол на постпрандиалната кръвна
захар и инсулинемията.
Освен споменатите диетични прийоми, за хората с инсулинова резистентност би било много
полезно (особено по време на пост) да включат
два хомеопатични медикамента:
Insulinum 30CH, по 5 гранули преди всяко основно хранене (т.е. когато приемат въглехидратни
храни).
Calcarea carbonica 15CH, по 5 гранули дневно.
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Когато вегетарианското меню е разумно подбрано, то може да подкрепи възстановяването на
важни паренхимни органи. В диетичното хранене постът се препоръчва при хиперурикемия и
подагра, както и при чернодробни и жлъчни заболявания. За да подкрепим функцията на тези
органи по време на пост можем да си послужим
с добре известни хомеопатични схеми за дренаж.
Дренажът е много подходящ за пациенти с метаболитен синдром (или хиперурикемия, дислипидемия, стеатоза). Използването на „хомеопатичния дренаж” е своеобразен начин да подкрепим
детоксикацията на организма в периода на пост.
Схема за бъбречен дренаж (при подагра, нефролитиаза) и метаболитни нарушения:
Berberis vulgaris 5CH
Benzoicum acidum 5CH
по 10 гранули от двата медикамента в 500 мл вода
за през деня в 7 дни от месеца.
Към тези два медикамента може да се добави
един от следващите, в зависимост от придружаващата патология:
Lycopodium clavatum 9CH (при нарушен липиден
профил, стеатоза на черния дроб, повишени чернодробни трансаминази, хиперурикемия) – по 5
гранули дневно.
Calcarea carbonica 9CH (при склонност към образуване на конкременти в бъбреците и жлъчния
мехур, нарушено усвояване на калция, нарушен
въглехидратен метаболизъм с хиперинсулинизъм)
– по 5 гранули дневно.
Phosphorus 30CH по 5 гранули дневно (10 гранули
седмично) – при бъбречна увреда, при всеки паренхимен орган с увреда.
При дислипидемии е подходяща схемата за
жлъчно- чернодробен дренаж:
Chelidonium majus 9CH – за лечение на жлъчния
застой.
Carduus marianus 5CH – за лечение на чернодробната стеатоза.
Hydrastis canadensis 5CH (при жлъчен застой, съчетан със запек) или Berberis vulgaris 5CH
по 10 гранули от трите медикамента в 500 мл.
вода за през деня за 7 дни всеки месец.
Lycopodium clavatum (9-15-30CH, според подоби-

ето) всеки ден по 5 гранули. (след 2-рия месец по
10 гранули седмично).
Важно е по време на пост да се консумират редовно пресни, сезонни плодове и зеленчуци. Препоръчително е на всяко основно хранене (закуска,
обяд, вечеря) да присъстват разнообразни зеленчуци: зеле, броколи, карфиол, цвекло, ряпа, целина, алабаш, гулия, зелени салати, марули, спанак,
китайско зеле, моркови, пиперки, праз лук, каба
лук, чесън. За допълнителни ползи за здравето
и подкрепа на храносмилането ползвайте хрян,
джинджифил, кимион, куркума, джоджен и други ароматни подправки. Един от най-достъпните и
полезни растителни продукти в този сезон е тиквата – консумирайте я редовно както под формата
на десерт (печена и наръсена с орехи), така и като
топла супа. Домашната крем супа от тиква може
да се овкуси с лъжица зехтин, малко праз лук или
чесън, щипка индийско орехче, кимион, копър и
обилно поръсете преди поднасяне със запечени
белени тиквени семки или счукани орехови ядки.
Така приготвеното ястие от тиква е не само красиво за окото и вкусно за небцето, но и много богато
на полезни витамини и мастни киселини! Останете здрави!
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Катя Рогозянска
магистър фармацевт,
гр. София

МОЯТ ОПИТ В АПТЕКАТА С
ХОМЕОПАТИЧНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ

Завършила съм Медицински университет гр. София през 2002 г. със степен магистър фармацевт.
От тогава до днес съм работила в аптеки в гр. София нощни и дневни смени, като магистър фармацевт и като управител на аптека. През 2004 г.
управителят на аптеката, в която работех Ана Аршинкова (трето поколение фармацевт) сподели
сред колегите, че започва курс по хомеопатия и
покани всички нас да се запознаем с това ново
предизвикателство във фармацията. До този момент опитът ни беше единствено с поръчка за
определени клиенти на монопрепарати, изписани от лекари хомеопати. Бяхме „невежи“ обаче
по отношение на състава, начина на приложение и дозиране на тези медикаменти, защото не
разполагахме с литература или друга информация за тях. Ето защо любопитството ни към хомеопатичния курс беше голямо.
Очакванията ни бяха надминати заради старанието и професионализма на лекторите, които
бяха медицински специалисти, заради обема и
високото качество на изнасяните лекции. Бяхме
радостни да си закупим подходяща литература и
да обогатим фармацевтичните си познания. Бяхме щастливи, че вече има ефикасни и в същото време щадящи организма лекарства, които и
ние бихме могли да препоръчваме. Бяхме ентусиасти да увеличим фармацевтичния си опит в
областта на хомеопатията.
Аз си останах ентусиаст и до днес.
От опита си през изминалите години мога да
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кажа, че хората станаха все по-информирани за
заболяванията си, за методите им на лечение,
за възможните алтернативи. Затова и хомеопатията придоби много нови привърженици.
Една голяма група почитатели на хомеопатичното лечение са младите майки, които предпочитат щадящото хомеопатично лечение за
своите деца. Тук става въпрос най-вече за лекарства предписани от педиатри, които ние фармацевтите отпускаме в аптеката – много често
това са познатите хомеопатични специалитети
Стодал, Хомеожен, Хомеовокс, Парагрип и др.
За по-големите деца майките често се консултират с мен за най-различни проблеми. Ето някои примери от моят фармацевтичен опит през
годините:
Дете на 4 години с неприятно миришеща урина
и E.coli от изследването, но без други симптоми.
Майка му не иска да дава антибиотика, предписан от личния лекар, а предпочита да опита първо с хомеопатия. Препоръчах Colibacillinum 15CH
веднъж седмично по 10 гранули и Cantharis 9CH
2х5 гранули. До 3-4 дни симптомите отшумяха и
не се наложи започването на антибиотика.
Дете на 5 години, което всяка вечер казва, че
го боли коремчето. Майката е спряла прясното
мляко, което му давала вечер, преместила последното хранене в по-ранен час, включила му
пробиотици, но детето продължавало с оплакванията. В момента, в който ме попита дали да
не му дава някакво ягодово сиропче, за което
си спомняла отпреди години, аз я попитах дали
иска да опита с хомеопатия. Тя каза, че може, но
трябва да е вкусно лекарството, защото иначе
няма как да го даде на детето (много било капризно). Тази особеност, склонността към запек
и някои други неща, които ми сподели майката
ме насочиха към Lycopodium clavatum 9CH по 5
гранули в ранния следобед. Ефектът беше сравнително бърз – за няколко дни, но употребата
на Lycopodium clavatum продължи за по- дълго,
а след това и като теренно лечение за няколко
месеца.
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Майка и момиченцето й (3-годишно) имат еднакви оплаквания – тъмна, силно миришеща урина,
често мътна. Антибиотиците помагат временно
и после симптомите пак се появяват. Поискаха
съвет от мен за евентуално решение на проблема с хомеопатия. За майката – Formica rufa 5CH
2 х 5 гранули, Medhorhinum 15CH – 5 гранули в
понеделник, сряда и петък и Colibacillinum 15CH
– по 10 гранули веднъж седмично. За детенцето – Medhorhinum 15CH в понеделник и в петък
по 5 гранули и Colibacillinum 15CH по 10 гранули
веднъж седмично.
Бременните жени също избират хомеопатията за решаване на много от своите проблеми.
В момента работя в аптека, която е в съседство
с болница по репродуктивна медицина и често
идват бременни жени за консултация. Често препоръчвам да си взимат ежедневно по 5 гранули
Sepia 9CH по възможност от зачеването до края
на бременността с цел да профилактират запека, киселини, гадене, хемороиди, разширени
вени, хлоазма... При изключително силно гадене
допълвам с Luteinum 9CH 1-2 пъти дневно по 5
гранули, а при киселини – с Гастроцинезин по 1
таблетка преди всяко хранене.
Жените, които правят in vitro процедури често
имат най-различни емоционални оплаквания:
страх от предстоящите процедури или от отрицателния кръвен тест за бременност (етиологични лекарства са Gelsemium sempervirens 30CH,
Stramonium 30CH), при паник-атаки (Aconitum
napelus 30CH). Някои от жените се оплакват от
известна депресивност от предишни неуспешни
in vitro процедури. При тях са подходящи Ignatia
amara 30CH, Sepia officinalis 15CH, Natrum
muriaticum 15CH, Pulsatilla 30CH... В тези случаи
предлаганите от мен хомеопатични лекарства
винаги са били с чудесни резултати и споделения
от жените опит с тях винаги е положителен.
Голяма група пациенти, които се консултират
с мен за хомеопатични продукти са тези, които имат хронични нарушения на здравето и са
пробвали различни неща, но с незадоволителен
резултат.

Жена на 72 години с изписан Симвастатин 10 мг
не желае да го взима защото вреди на черния
дроб. Препоръчах й Lycopodium 9CH по 5 гранули
вечер за три месеца. След третия месец си направи изследване и холестеролът беше в нормата.
Тогава разреди приемите – по 5 гранули три пъти
седмично, а след това – само в понеделник и в
петък по 5 гранули.
Жена на 55 г. с един бъбрек и висока пикочна киселина желае да опита с хомеопатия. Препоръчах й Berberis vulgaris 5CH и Lycopodium clavatum
9CH да ги редува през ден по 5 гранули за дълго
време. Чувства се добре и продължава да ги използва от време на време вече три години.
Жена на 52 г., на която са предписали инхибитор
на протонната помпа заради гастро-езофагеален рефлукс иска да го замени с подходящ хомеопатичен медикамент. Препоръчах Sulfuricum
acidum 5CH, който тя ползваше два-три месеца,
докато се осмели да го спре. Беше я страх, че киселините пак ще се възобновят, но не се появиха
и постепенно спря хомеопатичното лекарство.
Жена на 48 г. с ежемесечно образуване на
фурункули в областта на бедрата и изолиран Staphylococcus aureus й препоръчах
Staphylococcinum 15CH веднъж седмично по 10
гранули и Silicea 30CH по 5 гранули дневно за няколко месеца.
На двама мъже с пародонтоза съм препоръчвала Остеоцинезин – 2 х 1 таблетка и Symphytum
officinale 9CH – по 5 гранули дневно. При единият мъж в рамките на един месец спря кървенето и болката във венците и почувства зъбите си
по-здрави. Използва медикаментите близо две
години. Другият мъж подмени пастата и водата,
които използваше за парадонтоза с гореспоменатата схема. Остана доволен и след три месеца
разреди приемите на хомеопатичните медикаменти.
При пациенти, които влизат в аптеката с молба да
им предложа нещо за херпес и споделят, че често
ACTA HOMEOPATHICA|9/2020 7
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им се появява лабиален херпес им препоръчвам
Vaccinotoxinum 15CH – по 10 гранули еднократно, при първи симптоми и отново 10 гранули три
дни след това. Профилактично ги съветвам да си
взимат 10 гранули веднъж седмично, а след още
няколко месеца – 10 гранули месечно. Успехът
винаги е налице.
Използвах Vaccinotoxinum 15CH и върху себе
си при един много интересен симптом, който
се появи на третия ден от боледуване от грипна инфекция – кожата на цялото ми тяло стана
свръхчувствителна на допир. Усещах се некомфортно в дрехите си цял ден и понеже много
ми напомни на чувствителността, която има
при херпесната инфекция си взех 10 гранули
Vaccinotoxinum 15CH. До половин час всичко отшумя, сякаш не беше го имало...
В момента във връзка със зимния сезон и като
грипна профилактика често препоръчвам на
Infuenzinum 15CH, по 10 гранули седмично.
Направило ми е впечатление, че хора, които са
пушачи понякога не се повлияват от хомеопатията. Най-вероятно заради силния аромат на
цигарения дим. Затова винаги предупреждавам
пушачите решили да използват хомеопатични
медикаменти да изплакнат с вода устата си преди да приемат гранулките. Важно е и да не се пипат гранулите с ръце. От личен опит установих,
че когато хомеопатичния продукт е на таблетна
форма, добре е да се сложи между венеца и бузата и да се остави да се разтопи. Тогава разтопяване става по-бавно, и според мен- по-ефикасно.
Този съвет също често го давам на клиентите в
аптеката.
За да бъде уважен съвета на фармацевта много важно е да се прецени индивидуалността на
клиента (възраст, начин на хранене, на работа,
желание за съдействие и др.) при предлагането
на хомеопатични медикаменти.
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Милена Каменова
магистър фармацевт,
Управител, Аптеки
Запад, гр. Пловдив

ХОМЕОПАТИЯТА –
ВЪЗМОЖНОСТИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Предизвикателствата, пред които сме поставени
в следствие на пандемията COVID-19, ни налагат
търсенето на гъвкав подход не само в превенцията на заболяването, но и в лечението и възстановяване на здравето на пациентите, заразени
със SARS-CoV2. Друг актуален проблем, който заплашително се разраства в контекста на глобалната пандемия, е нерационалната употреба на
антибиотици в световен мащаб.
По данни на СЗО при едва 8% от хоспитализираните пациенти с COVID-19 се наблюдава наличие
на бактериална инфекция. Въпреки това, 72% от
пациентите са подложени на антибиотично лечение. Разработвания в момента малък брой нови
препарати не е в състояние да се справи със задълбочаващия се проблем с антибиотичната резистентност. Нека разгледаме възможностите на
хомеопатията, възползвайки се от нейната безопасност, гъвкавост и съвместимост с други терапии при пациентите, заразени със SARS-CoV2.
Нови предизвикателства
Психиката има мощно въздействие върху физическото състояние на организма. Натрупаното
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напрежение у населението, прерастнало по-късно в обща паника, в комбинация със социалната
изолация, масовите фалити и загуба на хиляди работни места, безспорно се отразява на всички, в
по-малка или по-голяма степен.
В контекста на пандемията COVID-19 се открои
повече от всякога необходимостта от постоянна
актуализация на знанията ни, както и нуждата
от насърчаване на клинични хомеопатични изследвания в областта на вирусологията. Предвид
обстановката, в която живеем в момента, най-търсени са хомеопатичните продукти за лечение на
грипоподобни заболявания, както и средства срещу тревожно-депресивните прояви, свързани с
пандемията.
Имуномодулация
с хомеопатични медикаменти
Интересен казус е и приложението на хомеопатията за модулиране на защитните сили на организма. Основната цел е да се подобри реактивността
на имунитета и състоянието на вътрешната среда
на организма или накратко – терен. Това може да
се случи по няколко начина. При избор на хомеопатични медикаменти с общо действие, които
не зависят от профила на пациента, можем да ги
разгледаме като „основа“, която при нужда да се
комплементира с други лекарства или терапии.
Такива са Oscillococcinum, Influencinum, Echinacea
angustifolia 5CH.
Хомеопатичните медикаменти с етиологично
действие притежават способността да модулират
прекомерната чувствителност на пациента спрямо различни патогени, към условията на околната
среда, както и да отрегулират психо-емоционалното състояние на индивида. Тук намират приложение препарати като Ignatia amara 30CH, Nux
vomica 15-30CH, Staphysagria 30CH, Aconitum
napellus 15-30CH, Hepar sulfuris calcareum 1530CH.
Едно мощно ниво за повишаване защитните ресурси на организма е и използването на теренни
медикаменти, прилагайки пълния потенциал на
хомеопатичната практика. За целта се изисква

задълбочено опознаване на профила на пациента, на основата на което вече могат да се посочат
конкретни медикаменти за имуномодулиращата
терапия.
Хомеопатията представя нови хоризонти
пред лекари и фармацевти
Препоръчвам на колегите си да посещават курсове и семинари за повишаване на квалификацията,
тъй като хомеопатията ни възпитава на индивидуален подход към всеки пациент. Емпирично натрупаният опит потвърждава факта, че разрежданията, които минават отвъд практически измеримите
концентрации, притежават биологична или физична активност, която може да се регистрира,
измери и възпроизведе. Затова като медицински
терапевтичен метод хомеопатията намира приложение не само в практическата медицина, базирайки се на доказана клинична ефикасност, но
разкрива и необятни хоризонти за научна работа
и изследвания.
Пожелавам на всички колеги и читатели на Acta
Homeopathica воля и сила, за да посрещат с увереност новите предизвикателства, но най-вече крепко здраве и споделени топли емоции с близките
им хора!
Нека новата 2021 г. бъде здрава и щастлива!
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Д-р Галина Бодичева
ОПЛ, хомеопатия
гр. Добрич

ДА НЕ СЛАГАМЕ МАСКИ НА
ДУШИТЕ СИ
Много харесвам работата си като лекар и ми личи,
че се кефя от това, което правя. Невероятно е да
посрещнеш човек със сълзи от болка и да го изпратиш със сълзи на радост и благодарност! Тринадесет
години работих с невероятна наслада като детски
лекар и днес прегледите на бебета и деца са моята слабост! След реформата в здравната система от
2000 г. преглеждам цялото семейство: и родителите на моите мънички пациенти като семеен лекар.
Като детски лекар се запознавах и виждах проблемите в дома, но с възможността да практикувам
обща медицина се появи едно невероятно и уникално предизвикателство да помагам на цялото семейство, защото здравето е психическо, физическо
и социално благополучие. През годините завърших
три специалности: изключително трудната, но уникална специалност „детски болести” през 1994 г.,
„хомеопатия” през 1997 г., която ми разшири кръ10 ACTA HOMEOPATHICA|9/2020

гозора да откривам и помагам за неща, които от
традиционната медицина не съм била запозната.
През 2004 г. взех специалност „обща медицина” за
да съм професионално полезна на цялото семейство! Отнасям се към хората, дошли в моя кабинет
като към приятели, като към близки, ние сме едно
голямо семейство! Аз лично като лекар съм изненадана как хомеопатията повишава имунитета на
пациента, стабилизира го и не се стига до усложнения! Интересувам се от хомеопатия от 25 години. В началото лекарите, които се интересувахме от
този нов и непознат метод за лечение бяхме като
„бели“ лястовици. В началото ни бе трудно-нямаше
достатъчно информация, нямаше специализиран
литература, не ползвахме още интернет… Пациентите и колегите ми се отнасяха скептично към тези
нови лекарства. В ежедневната ми практика не слагам граница между конвенционалната медицина и
хомеопатията. Пациентите ми с атопии се повлияват много добре, след прекарани пневмония нямат
усложнения, пациентите с хронични заболявания
по-рядко имат епизоди на екзацербация…Считам,
че възможностите на хомеопатията са неограничени. Междувременно непрекъснато участвам в
различни семинари, конференции, обучения така
научавам новите неща и „си сверявам часовника”.
Интересувам се от нетрадиционни методи на лечение – фитотерапия, енергийно лечение, лечение с
йога! В свободното си време чета книги, рисувам с
пръсти и обичам да пътешествам.
Рисувам откакто се помня. С годините започнах да
се интересувам от йога и енергия и… рисуването с
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пръсти започна спонтанно. Не мога да определя или
да предвидя как и кога се заражда у мен желанието да направя картина. Зареждам се от природата и
слънцето и много са ми важни цветовете и съчетаването им. Не съм портретист, въпреки че на част от
картините ми излизат образи… Най-често рисувам в
слънчеви нюанси цветя, треви, много маргарити, облаци… Обикновено когато имам вдъхновение сядам
на земята и картината сама започва… Постепенно
се появява образ… Изработването на картината е на
етапи първо нанасям основните цветове като фон,
после време за съхнене и отгоре се появяват образите, цветята, мотивите. Рисувам с пръсти. Накрая
се появява името на картината, много често това
са стихчета или красиви думи… Появи ли се името
значи картината е готова. Обикновено за около часдва и картината е готова. Предпочитам ярки, светли
слънчеви багри, в картините ми преобладават жълто, оранжево, небесно синьо, тюркоазено, златно…
Голяма част от картините ми ги подарявам или ги
дарявам за благотворителност. До момента имам
десет изложби, в Добрич и из цялата страна. Преди
години имаше голямо наводнение в града ни след
една изложба дарих средствата на една детска градина, чиято сграда бе пострадала от наводнението.
Със средства от картини рисувани с пръсти съм дарявала книги на библиотеката в града „Дора Габе“.
Понякога се учудвам как мои картини попадат на
неслучайни места. Например преди години озаглавих една картина „Сън“ и си я взе жена, която след
време ми сподели, че страда от години от безсъние.
Напоследък сънят й се е подобрил… Нарекох една
друга картина „Нефертити“. Поръча си я една дама,
оказа се, че имат къща някъде в Балкана и там наблизо имало едно кладенче, за която преданието гласи, че самата Нефертити е пила вода от него…
Сигурна съм, че картините носят енергия, те са моето послание към хората. С картините ми много се
раздавам и съм истинската аз. Опитвам се, чрез тях
да раздавам вяра, увереност и спокойствие… Човек
трябва да раздава енергия и тогава ще получава усмивки и положителните емоции ще му се върнат
многократно. Вярвам в този кръговрат. Не трябва да
слагаме маски на душите си- нека с малки (хомеопатични) дози нежност и доброта да се обединим и ще
сме силни заедно.
На читателите на вестник и на всички колеги пожелавам много здраве и светли празници. Коледа носи
надежда и доброта, нека да добавим човечност. Да
се обадим на близките си, да им вдъхнем кураж и
надежда. В тези времена хората жадуват за близост.
Да спазваме препоръките и да сме отговорни за себе
си и близките ни. Добронамерени, отговорни, позитивни и усмихнати – такива да бъдем!
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Поредната година си отива,
оставила в живота отпечатък
и питаме се, беше ли щастлива,
живяхме ли във нея без остатък?
Изравяме сред спомените дати,
събития и мигове красиви
и срещи с хора, близки и познати,
сравняваме ги с дните тъжни, сиви.
Тъй всеки прави своя равносметка,
годината внимателно оглежда,
накрая просто слага ѝ отметка,
към новата поглеждайки с надежда.
Да бъде здрава, спорна, плодородна,
да сме щастливи, весели, честити
и мир да има над земята родна,
на всички нека сбъднат се мечтите!
Николай Димов

Екипът на ЕШКХ ви
пожелава весели празници,
здраве и сбъднати мечти!
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