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Лабиринтът на сетивата 

и въображението

Д-р Ирена Маждракова

Консултативен център за хармонично здраве 

“ХЕЛА”

Първа консултация
24.04.2012

Lachesis 200 CH

Сенна хрема
Проследяване

29.04.2012

Apis Mellifica 15 CH

Видения,страхове
Проследяване 

25.09.2012

Cannabis Indica 1M
Има ли изход?

Проследяване 

24.01.2013

“От лабиринта 

винаги има изход.”
Проследяване 

14.04.2013
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Клиничен случай  

Първа консултация - 24.04.2012

Момче на 8 години

Психоемоционални симптоми

• говори много, скача от тема 
на тема

• контактен

• учи бързо, но е много 
разсеян

• страхове: паяци, змии

• има чести кошмари

• чува гласове – шепнене, 
чува си името

• непрекъснато чете за духове, 
призраци, тайни

• интересува се от религии

Физически симптоми

• сенна хрема

• прилошаване при возене в 
кола

• крампи на прасците през 
нощта

Диагноза

Психотично 

разстройство?

видения,

халюцинации,

страхове

Халюцинацията е възприятие 
на нещо – шум, миризма, 
образ – което всъщност не 
съществува. Тя е възприемане 
без причинител – дразнител.

Невротичност?

илюзии, 

развихрено въображение

Развихрено въображение –
способност на човека да 
вижда мислено събития, 
образи и др.

Илюзия – изопачено 
възприемане на 
действителността.
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Къде е границата между 

нормалните възприятия, 

въображението, 

халюцинациите и 

психотичните разстройства в 

детска възраст?

Патологични

ли са 

виденията при 

децата?

Kога трябва 

да се 

намесим?

Откъде да влезнем в 

този лабиринт, изтъкан 

от възприятия, 

картини, звукове, 

въображение?

Lachesis 200 CH
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Проследяване

29.04.2012

• Детето се чувства по-добре, казва на 

родителите си, че два от духовете, 

които е виждало, са изчезнали. Това 

било голямо облекчение за него, 

защото те били станали лоши, 

преследвали го навсякъде.

• Засилват се симптомите на сенната 

хрема.

Apis Mellifica 15 CH

http://www.google.bg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw4gQE&url=http%3A%2F%2Fvarroa-destructor.wikispaces.com%2FApis%2Bmellifera%2B-%2Bthe%2BEuropean%2Bhoney%2Bbee%2B(PRM)&ei=jPpLVN2WIKSaygPwo4KoCw&psig=AFQjCNEdVjx2Os1mBlE2-7vOwUNNjMJWew&ust=1414351884613435
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Проследяване

25.09.2012

• Страховете много се засилват, появява се 

силен страх от отровни неща.

• “Страх ме е от тъмното, нещо да не изскочи. 

Заспивам в ъгъла и не поглеждам настрани, 

защото си мисля, че ще видя чудовище. Като 

ходихме с тати през зимата, не се запали 

колата. Видях две бели фигури да отминават. 

После колата запали. Те бяха наполовина 

като разрязани. Не ме е страх от тях.”

Cannabis Indica 1M
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Проследяване

24.01.2013

• Сънят му се подобрява –
вече няма кошмари.

• Скоро след приема на 
лекарството описва усещане 
като че ли излиза от тялото 
си.

• Имал чувството, че душата 
му се  отделя от тялото и 
после пак се връща. Това 
траело кратко, но на него му 
се струвало цял час. Тялото 
му като че ли омеква, губи 
жизненост.

• Леко хаотична мисъл и 
труден изказ - има 
информация за нещо, което 
иска да разкаже, но трудно 
оформя изреченията и не се 
разбира какво има предвид. 
С логическите задачи се 
справя добре.

• Появяват се много симптоми 
от страна на физическото 
тяло - главоболия (“като че 
ли главата ми гори”), 
коремни болки, периодични 
повръщания.

Подобрението е 

частично, има 

влошаване на ума.

Сигурна съм, че съм 

близо до симилимума.

Опиоидна 

субстанция. 

Но коя 

точно?
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Извиках отново детето, 
за да разговарям с 
него заедно с 
психолога в центъра.

Детето много подробно 
ни разказа за всичките 
си видения и 
усещания. Поведе ни 
през лабиринта на 
собствените си 
възприятия и тогава се 
появи знакът, който 
чаках. 

“Вървете и не забравяйте, 

че от лабиринта винаги има изход”

“Аз мога да ви нарисувам 

всички тези звуци, които чувам. 

Виждам ги, звуците.”

Sounds.mp4
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Anhalonium 1M

Един месец по-късно

На проследяването 
един месец по-късно 
родителите казват, че 
детето вече няма 
сънища и кошмари, 
видимо е много 
спокойно. 

Виденията изчезват, 
страховете намаляват.

Една година по-
късно момчето е 
усмихнато, ведро. 

На въпроса има ли 
видения, той се 
усмихна и каза: 

”Ооо, отдавна не 
съм виждал нищо, 
забравих вече 
всички тези страшни 
неща.”

Една година по-късно
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Благодаря за вниманието!


