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Световна седмица на хомеопатията 

29 март - 6 април 
 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ –  

КАК ДА СЪЗДАДЕМ И  

ОТГЛЕДАМЕ ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ 

ДЕЦА? 

 Проф. д-р Аджит Кулкарини 



Професор д-р Аджит Кулкарни 

 

• Лекар хомеопат с 25 години хомеопатична практика,  

• Директор на Научно изследователски институт  по 
хомеопатия, Сатара, Индия  

• Hon. Emeritus Professor в Колежи за следдипломна 
квалификация по хомеопатия в Индия  

• Преподава хомеопатия в България, Швейцария, Англия, 
Сингапур, Русия, Латвия, Израел и др. 

• Автор на 5 учебника по хомеопатия  

• Специалист по език на тялото  - автор на бестселъра  
“Езикът на тялото в хомеопатията”. 





Хомеопатията в Индия 



Исторически факти 

• Хомеопатията започва пътя си в 
Индия през 1810 г., когато 
немски лекари посещават Бенгал 
и носят със себе си 
хомеопатични лекарства. 

•  Д-р Джон Хонингбергер е сочен 
за първия, който носи 
хомеопатията и името на 
Ханеман в Индия, при 
пристигането си в Лахор през 
1829–30 г. 
 



Исторически факти 

• Владетелят на Панджаб, 
Махараджа Ранджит Сингх е 
впечатлен от него, когато 
излекувал крака на коня му от 
язви, и през 1835 година пътува до 
Париж и се среща с д-р Ханеман. 

• Тогава купува голямо количество 
хомеопатични лекарства от 
аптеката на Хенеман и се връща с 
тях в Индия. 



Исторически факти 

 При второто си посещения в Индия през 1839 г 

 д-р Джон Хонингбергер излекувал Махараджа 

Ранджит от парализа и оток на гласните връзки. 

Като благодарност, немският лекар получил 

награда и по-късно възможност да ръковиди 

индийска болница 
 

 По късно д-р Хонингбергер започва да практикува 

хомеопатия в Калкута. 
 

 

 Така с подкрепата на една кралска особа хомеопатията 

намира здрава почва в Индия.  



Исторически факти 

• През 1948 г. хомеопатията е призната като 
лечебен метод от правителството на Индия 

• Нейният статут е еднакъв с този на 
конвенционалната медицина.  

• Хомеопатията е втора по-популярност 
медицина след алопатията (конвенционалната 
медицина), а на трето място е Аюрведа.  



• През 1978 г. е създаден Централния изследователски институт по 
хомеопатия, в който работят над 4000 лекари. 

 

• През 1983 г. образованието по хомеопатия  е унифицирано, като 
образователни степени и  дипломи. 

 
• В Индия съществуват 190 висши училища по хомеопатия и 

към всяко от тях има прикрепена хомеопатична болница 
• 155 от колежите предлагат 5 ½ годишно основно обучение 

по хомеопатична медицина 
• 35 от колежите са с програми за следдипломна 

квалификация на хомеопатичните лекари  
• 158 от колежите са частни, а 32 – държавни.   



Хомеопатични болници и колежи 
 в Индия 



И данните днес... 

• В Индия днес практикуват 250 000 хомеопати 
• Всяка година броят им се увеличава с още 10 000 
• Има 400 хомеопатични болници. Раждането в тях се 

подпомага с хомеопатични средства.  
• Дори в заведенията, в които се лекува с 

традиционните методи, има хомеопатични 
отделения.  

• 30 големи научно изследователски проекта са 
приключени от Института AYUSH поръчка на 
Центрралното правителство на Индия през 
последните 3 години.  

• 80 научни разработки са публикувани за същия 
период.  
 



Хомеопатията в Индия днес  

• Последните изследвания на агенция Ей Си Нилсен от 2007 
г. (Business Standard, September 4, 2007) сочат, че  

  на 62% от хората, ползващи хомеопатия в Индия не  се е 
налагало да прибягват до други методи, 

 
•  а 82% от ползващите метода, при запитване са 

отговорили, че не биха преминали на конвенционални 
терапии. 
 

• Очакван общ брой пациенти за 2012 година – 120 милиона 
души. 

•   

 



Клиниката на д-р Кулкарни 

Waiting room 

Assistant’s Cabin Chief Cabin 



Подготовка за зачеване 



Garbha Sanskar’  

Изкуството и науката за бременността,  за да 

бъде бебето здраво.  

 

Според Аюрведа съществува комбинация от 

идеални условия и процеси за създаването 

на човешките същества. Описани са 

подробно начините на подготовка за 

зачеване и износване на бременността.  

 

Те трябва да бъдат следвани изцяло и с 

голямо внимание от бъдещите родители. .  



Ваджикаранам  - режим преди зачеване 

• Промяна в начина на живот – движение и без 
алкохол и цигари; 

• Специална диета – със свежи храни, 
приготвени само у дома; 

• Специални билки 

• Панчакарма (прочистване на тялото); 

• Йога; 

• Медитация. 

 



Една индийска тайна... 

• В Индия казват, че първата задача на 
добрата съпруга е да поднесе топло мляко с 
шафран на съпруга си, разказва проф. 
Кулкарни.  

• Тази напитка на плодовитостта се приема от 
мъжа всеки ден, особено в периода преди 
зачеването. 

 



 

Специализирана помощ от  

лекар-хомеопат при репродуктивни проблеми: 

  
• Хомеопатията може да бъде прилагана като 

цялостна самостоятелна терапия  в 
определени случаи или като подпомагащ 
конвенционалната терапия метод. 

 

• Терапията със тъкании соли по д-р Шуслер е 
изключителна помощ по пътя на  бъдещите 
родители и техните малки съкровища  

 

  

 



Бременност 



Раждане 



Първи месеци  
с бебето 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


