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Важно съобщение:
Спираме списанието на неотчетенит-fe абонати.
Обаче, следъ като се отчетатъ, ще продължимъ изпра
щането на списанието. Яко отчитането стане до първи
Януарий. ще получатъ и премиите. Яко стане следъ
тази дата, губятъ правото на премии. Затова отчетете
се навреме за да не Ви се спира списанието и за да
не губите право на премия.
Нашите добри приятели молимъ да направятъ
всичко възможно да се отчетатъ. а и да се погрижать
да подканятъ.къмъ отчитане и тези абонати, които тЪ
случайно познаватъ или пъкъ еж въ близость съ техъ.
Разчитаме че всеки отъ обичащите природолечението ще ми даде единъ поне платенъ абонатъ.
Ще сме му много благодарни.
Не избирайте да четете само това, което Ви ин
тересува, а четете, заучавайте всичко, което Ви се под
нася. Когато натрупате достатачно знания и ги свържите въ едно цъло завършено, тогава ще почувству
вате какъ и най-дребното нещо, което сте чели въ
списанието е важна съставна часть на общото познание.
ВЕРБУВЯИТЕ нови последователи на природното
лекуване, записвайте нови абонати, посочете новитЬ
пжтища на лутащите се още здрави и страдащи. Не
обръщайте внимание на критици, които не еж си да
ли малко трудъ да изучатъ природолБчението и тогава
да се произнасятъ за него.
НЕ ВЛИЗЯИТЕ въ спорове въ защита на природолечението, защото не можите да бждите подготвени
за това. Препратете ни вскки противникъ на нашето
велико дело направо при насъ на публично изказване,
па билъ той както и да е.
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ЛЕКУВАНЕ СЪ ВОДА
(продължение отъ бр. 2)
3 ) !Де>ли б а н и

Подъ думата ц-Ьла баня разбираме потапянето на u t лото тЪло въ водата. Кжпането въ реката и пр., макаръ и
на цЪлото гЬло, не спада къмъ тъзи бани. Tis еж известни
подъ името свободно кхпане.
Споредъ температурата на водата различаване:
а) Топла цЪла баня.

Тукъ температурата на водата се движи между 36°—39°
С. Тя е преди всичко очистителна баня. Топлата цъла баня,
съ температура нагодена на индивидуалното състояние на
болния, е отлично успокоително ергьдство при всичкитЪ видове
душевни и нервни вълнения и неспокойствия. Нервно болнигЬ, както и душевно болнитъ, намиратъ въ продължител
ната топла, цъла баня пълно и доста продължително успо
коение, даже тогава, когато и най-силнит-fe хипнотични лъкарства еж престанали да имъ действуватъ. При сърднебиене
сжщата баня е незаменимо приложение, което не бива да се
забравя отъ никой сърдечно неспокоенъ. Приложена вечерь
преди лътане, съ добре подбрана и индивидуализирана тем
пература, тя докарва бързо тихъ и дълбокъ сънь на много
страдащи отъ безсъние. Но не само успокояващето и очистителното действие е ценното при нея. При почти всички ви
дове кожни заболявания, тя никога не ще остане безъ да до
веде до пълно и окончателно оздравяване, или най-малкото—
до подобрение, каквото до това време не е могло да се по
стигне съ никакво друго средство. При обща слабость, ревматизъмъ въ разнитъ му форми, спазми, бжбречни заболява
ния, п%съкъ въ злжчката, мъхура и пр., тя незаменимо при
ложение.
Особено полезни еж п р е п о р ж ч а н и т е отъ отецъ
Кнайпъ бани съ отвара отъ овесена слама, трина (сенни отпадаци) борови листи и др. Известно количество отъ тЬзи
Не чакай д а заболЪешъ, а докато си още здравъ
метода на природолечението.

изучи
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„бурени* се заливатъ съ гореща вода и се варятъ половинъ
часъ. Така получената отвара се налива въ ваната и се ох
лажда чрезъ доливане до желаната температура. Или, за да
не намалява действието на буренитъ, безъ да се охлажда, ос
тавя се да изстине на желаната температура. Цельта на ГБЗИ
бани при слабия боленъ е двуяка: първо, те затоплятъ из
куствено слабото тЪло и така му действуватъ съживително
(въ духа на „Вермекултуръ* на д-ръ Виншь) и второ, тъ подпомагатъ слабия организъмъ да разрохка, отведе и отлжчи
чуждите вещества.
Тези лечебни бани могътъ да се правятъ, споредъ със
тоянието на болния и нуждата, два пжти месечно до единъ,
два пжти седмично. Добре е накрая водата да се охлади чрезъ
доливане на студена и тъпото да се рблзе нъколко пжти съ
така охладената вода, а следъ това да изсуши и облече. Или
пъкъ, безъ да се изсушава, то се огъва сухо и поставя въ
леглото, до пълно затопляне и изсушаване. Банята трае около
15 минути, като при особени случаи, може да се продължи
до половинъ часъ и повече.
Продължителната цпла топла баня се прилага още и при
тежки страдания, като изгаряния на голъми твлесни части,
ревматизъмъ, кожни болести, страдания на гръбначния мозъкъ,
водянка и прочие. Съ помощьта на специални приспособле
ния, бопниятъ се оставя да стои въ топлата вода часове, дни,
даже и седмици.
б) Г о р е щ а ц ъ л а б а н я .
Температурата на водата тукъ е между 39° и 42° С. Преди
влизането на болния въ ваната, нужно е да се измие лице го
и главата съ гореща вода, а въ време на банята се поставя
горещъ компресъ на главата.
Като затоплящо средство при недостатъчно тълесна то
плина, при зъзнене, простуди и прочие, тя е незаменима, Съ
нея сме въ състояние да предизвикаме бързо и изобилно из
потяване, затова е ценна като изпотително приложение. На
край винаги тръбва да последва по-студено обливане.
Като лъчебно срЪдство намира приложения при много
болести. Всички видове колики и спазми. Пъсъкъ въ бжбрецитъ и злжчката, стомашни спазми, подагра, всички видове
ревматизъмъ, невралгии, хронически отравяния съ дълго взе
мане лъкарства, съ олово, кожни сърбежи и болести, хро
нически бжбречни страдания съ отоци, хронически ишиасъ
и лумбаго. Чудновато е действието на тази баня при т. н.
бронхопневмония у децата. Отписани вече болни деца, еж
бивали, като по чудо, спасявани само съ горещите бани.
Не почвай
дълго л-Ьченне.

природолЪчението само за

опитъ, а

изтрайвай
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Не се понася добре и трЪбва да се избягва при много
нервните. Сжщо така при сърдечно болни, при слабъ кръвообратъ, при болести на мозъка и прочие.
Забранена е сжщо така при артериосклероза, при напливъ на кръвь къмъ главата, замайвания и др.
Нова форма на горещата баня е т. н. Браузебадъ (банядушъ). При нея лЪкуващиятъ се, се подлага до 8 часа на единъ
горещъ (41 — 43°) душъ, като често м^ни местото на удрянето
на водата. При нужда вмЪтатъ се кжси прекъсвания на душа.
Приложението става само въ болница.
Огъ практиката се знае, че горещигк бани се понасятъ
по-лесно въ седнало състояние, отколкото въ легнало.
в) Гореща потапяща цЪла баня
(По б а н с к и я л Ъ к а р ь Д-ръ D e t e r m a n n )
Това е съвсемъ кратка, 4 — 6 секунди траяща баня, съ
вода 39 — 45° С. Повтаря се единъ, два пжти една следъ
друга. Разката висока температура упражнява силно нервно
дразнене. Кръвоносните сждове въ кожата се свиватъ, въ
резултатъ на което кожата става блЪца. По-сетне следва
силно разширение на сжщитЪ кръвоносни сждове и кожата
бива споходена отъ изобилно чиста кръвь, която я прави чер
вена. Сжщото става въ мускулигв и въобще ц-влата периферия.
Показана е като много добро срЪдсво при акутнитв ин
фекциозни болести, при морфинизъмъ, тропична треска, въ
стадиума на дръзнене при холера, малария и др.
г) Студена и хладна цЪла баня.
При тази баня температурата на водата бива подъ 30°
С. Споредъ силигв, състоянието и реакционоспособностьта
на организма, температурата може да се понижава произвол
но. Разбира се, колкото водата е по-студена, толкова и ба
нята тр-вбва да е по-кратка. Много важно е веднага следъ
студената баня да настжпи бързо и изобилно затопляне. Това
ще се документира чрезъ приятно самочувствие, липса на
студени тръпки, приятна топлина, зачервяване и зетопляне
на кожата. гАбсолкУгно забранено е да се прави при студено
тЬло или студени крака. Въ такъвъ случай трЪбва най-първо
да стане затопляне чрезъ топла баня, пара, движение или
подобно. Естествено е, че слабите, хроническо болнит-fc, чув
ствителните и изнежените, въ никой случай не могътъ да си
позволятъ такава една студена баня. Такива хора еж длъжни
предварително съ течение на времето, чрезъ мастни прило
жения на студеното, да калятъ телото си, да събудятъ реак
ционоспособностьта му и чакъ когато се подготвятъ и станатъ годни за студената цвла баня, могътъ да си я позволятъ.
Остани до край веренъ на нашата борба за да остане име
то ти въ историята на природното лЪкуване въ България.
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Продължителностьта на студената цЪла баня ще бжде раз
бира се много кратка. Тя не може да бжде по-дълга отъ ед
на минута въ никой случай, а най-добре е да се прави ня
колко секунди, до половинъ минута. Веднага следъ напущане
банята да се взематъ бързи мЪрки чрезъ изтривания, огъвания, гимнастики и прочие, да настжпи изобилно затопляне.
Постигне ли се това, всвкаква опасность отъ простудяване
е изключена. Тъй като има много заболявания, при които тя
е забранена, прилагането й не бива въ иикой случай да става
безъ предварително разрешение отъ лЪкарь. Съвсемъ здра
вите и каленигЬ, могътъ да пристжпятъ безъ опасяване
Преди всичко студената баня е отлично срЪдство противъ температурата. Чрезъ силното кожно дразнение, реф
лекторно, тя освежава вжтрешнигк органи,, поущрява веще
ствената обм-вна, закалява и закрепва тЪлото и го прави не
податливо къмъ заболяване. Ако въздушната баня, (чийто
действие е аналогично съ това на студената баня) е нежно
действуваща и безопасна, требва да подчертаемъ, че студе
ната цъла баня е силнодейстующа, груба и носи съ себе си
гол"Бмилрискове за*он-взи, които, безъ да еж преминали презъ
въздушната баня, частичните обливания и обжулване, при
стжпятъ направо къмъ нея. Въ форма на свободни капания,
тя е най-подходяща и безопасна.
д) Потопяща студена цЪла баня.
Особенъ родъ Ц-БЛИ бани еж така нареченит-fe потапящи
бани. Въ цЪла вана, съ достатъчно вода отъ 13° — 18°С., се
потапя приятно затопления боленъ. Държейки се здраво съ
ржце отъ двет^ страни на ваната, болниятъ се движи (лю
лЪе) на дъхно, лЪво, напредъ и назадъ. Следъ половинъ ми
нута излиза, избърсва се и се облича. Но може и безъ да се
изсуши, да се огъне добре и лежи докато се затопли. По
тапянето става до шията, като главата остава свободна.
Действието на банята се състои въ енергично поущрение на вещественате обмЪна, закрепване на дишането въз
становяване на кръвообрата и като така, е показана при
всички болести, кждето горнитъ- функции еж хилави. Прило
жена следъ каквито и да е горещи и топли приложения,
(парни бани и др.), тя е отлично охлаждаще средство.
Но тя е и отлично средство противъ безсъние, особено
ако не става избърсване и изсушаване. На мътто е сжщо
така при хронически разстройства на червата и хронически
запекъ а е и добро закалително средство.
При децата потопящата баня е особено полезна. Въ приготвенъ достатъчно голЪмъ еждъ, съ вода 20 -22° С , детето
се потапя отведнажъ и се държи няколко само секунди.
Не насилвайте къмъ прир. л-Ьк. хора, които не еж го още
проумЪли.
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Следъ това се избърсва, или безъ него, се облича или се
топло огъва. Това кратко потапяне на „малкитъ ни царчета"
въ хладната вода, е незаменимо каляващо средство, но и от
лично приложение при рахитиса (английската болесть).
Заболявания като кахекзия (голема слабость) разнеби
тена нервна система, бременность, бжбречни страдания и др„
зебраняватъ нейното прилагане.
е) Половинъ баня.
Въ ваната за цъли бани се налива толкова вода (около
35 — 36° С), че болниятъ като съдне съ обтегнати крака, во
дата да дойде приблизително до пжпа. Презъ всичкото време
второ лице облива гърдите и гърба съ вода, чрезъ енергично
гребане. Сжщото време краката, корема и гърдите се изтриватъ отъ самия боленъ. Къмъ края на банята, чрезъ доливане на студена вода, температурата се намалява съ около
5 — 10 гра уса и става последното обливане.
Въ време на банята може да се правятъ масажи и лю
леещи движения. (Баня съ движения).
ж ) Четкова баня — Burstenbad.
Това приложение е едно отъ новит-в постижения на при
родното лекуване, ко**то е още малко познато. Температурата
на водата бива 35 — 37° С. Тя трае обикновено не повече отъ
10 минути, но самочувствието и индувидуалностит-fe на леку
ващия се, опред-влятъ об-кновено по точното й нагаждаме.
Нейното приложение е мнсго просто и може да стане въ най
примитивно наредения домъ.
То е сжщото, както е описано при половината баня. Сжшественото тукъ е четкането.
Седналиятъ съ прострени крака въ водата боленъ, се чет
ка отъ второ лице съ една или две меки четки. Най-първо се
изчетква гърба 1 ) (отъ врата до седалището) въ седнало състоя
ние. Следъ това болниятъ лъга назадъ и въ това положение
става изчеткването на гърдит-fe и корема, като при четкането
на последния се правятъ специални кржгообразни движения
съ четката. Следъ това става изчеткването на краката (първо
доле, по-сетне бедрата) и най сетне ржцегв. Четканит-fe части
тр-вбва да бждатъ въ водата, а т^зи, които не еж, да се мокрятъ (обливатъ) постоянно отъ водата, която потапянитъ въ
водата четки носятъ съ себе си.
Следъ това се долива бавно студена вода, като сжщевремано болния прави люлЪещи движения въ пълнещата се и
охладявана вода. Това е т. н. Pewegungsbad (баня съ движе
ние). Най-сетне болния се овива и лъга до изсъхване.
Първигв бани и при болни съ чувствителна кожа, четка
нето да става по-нежно, като по-сетне може да е и по-интензивно.
') Четкането може да почне отъ краищата.
Да познавашъ прир. л*к. диесъ е признакъ на иапрЪдиичавость-
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Благотворното действие на четковата баня се бързо ма
нифестира съ настжпилата кожна хиперемия, освежаване, за
крепване и затопляне. Това приятно изпитване б лниятъ ясно
чувстува и не може да потиска желанието си да прилага по
вече и по интензивни четкови бани. Неприятни миризми на ко
жата можемь съ абсолютна сигурность да премахнемъ веднажъ за винаги съ помощьта на тази баня. Л една четкова
баня следъ физическа преумора (маршове) е сь чудновато
действие. Бързо настжпилото обсдряване, освежаване и неби
вала приятность следъ нея, кара човека да нареди банята въ
списъка на чудотворящиттз водоприложения на п-иродолЪчението. При студени крака, четкането на ттзлото и драката, въ
вода или сухо, предизвикватъ идеално разпределение на кръвьта въ тялото и така за кжсо време ликвидиратъ съ вечно сту
дените крака.
Разбира се. когато нъмаме възможность да направимъ
чегкова баня, дъстатъчно е да си направимъ изчеткването съ
мокра четка. Резултата въ нищо не ще остжпи на банята.
Много кожни страдания, нечистата (пъпчива) кожа и ттзмъ
подобни, с;к благодарна задаака и природното лекуване пра
ви чудеса съ помощьта на тази баня. Овтзхналата кожа, сър
дечни страдания, мудна веществена обмъна, камъни въ злжчката, бжбрецигв, хронически катари на дихателния апаратъ,
недоброкачествена кръвь и редица други страдания налагатъ
приложението и даватъ чуднозати резултати.
з) Баня въ птзна.
Особенъ видъ водоприложение е така наречената баня
въ пъна. Сжщественото тукъ е, че болниятъ е поставенъ въ
самата пъна, а не въ вода. Ваната съдържа съвсемъ малко
вода на дъното и цълата е пълна съ пена, въ която се кжпи
болниятъ.
Приложение: То става единствено въ лечебни заведения.
Принципа е, че презъ поригв на дървена подложка въ ва
ната, се вкарва презъ водата въздухъ, въгледвуокисъ или
кислородъ и така се образуватъ мехурчета. Чрезъ прибавка
на сапуносъдържащи бурени (напр. отвара отъ Quillariarinde)
се получава изобилно пъна. Кжпяйки се въ тази не много
гореща п-Ьна, болниятъ, безъ да е подложенъ на силна го
рещина, се изобилно изпотява. „Шаитце оне хитце" (Берлин
ска приказка).
Още по-опростенъ начинъ за приготовление на този видъ
лвчебна баня е и следния: Приготвя се нужното количество
сапунена вода въ ваната. Сжщата сапуненица се разбива енергичьо и продължително, докато ваната се напълни съ сапунева птзна,
Не се плаши оп. високата температура-тя е винаги отъ пол-.
за на Солния.
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4. О е д я ш и б а н и
Седящите бани еж едно отъ най-често употребяваните
и ценни приложения на водолечението. Правятъ се въ специ
ална седяща вана, но при липса може да се импровизира съ
всЬкакъвъ подходящъ дълбокъ еждъ. На облегалото отзадъ
се поставя кърпа или подобно, за да не се допира голия гръбъ
иа ваната и чувствува студенина. Въ водата се потапя само
седалището съ корема до подъ лъжичката. Краката еж извънъ водата. СжщигЬ телесни части требва да бждатъ доб
ре облечени и запазени топли. При нужда, краката се поставатъ въ топла вода или на топла тухла. Никога не се правятъ
при пъленъ стомахъ. При студени — студенъ компресъ на че
лото, а тялото да е топло.
а) Студена седяща баня
Поставя зе студено на главата. Тялото да е добре за
топлено-при нуждя изкуствено. Изпотените да се предвари
телно добре избършатъ.
Действието се състои въ първо: свиване на кръвоносни
т е еждове въ натопените телесни части и изтласкване на
кръвьта къмъ другите (особено къмъ сърдцето, дробовете и
главата). Въ резултатъ на това имаме усилена сърдечна дейность, усиленъ пулсъ, дълбоко и ускорено дишане, ускоря
ваме обмената на вещества и пъргавъ кръвообратъ. Второ реакцияята: Успокоение на пулса и дишането. Връщане на от
блъснатата кръвь въ кожата на потопената въ водата часть и
увеличена функция на коремните и тазови органи: черва, мехуръ, матка, влагалище и пр. Телесната температура се поч
ти не намалява.
Температурата на водата е 10 — 15—20° С. и трае обик
новено много кратко — половинъ до една минута, а даже са
мо секунди.
Студената седяща баня е показана: Тамъ, кждето искаме
да ускоримъ движението на кръвьта въ коремния кръвообратъ,
когато искаме да увеличимъ кръвьта въ тазовете органи и да
ускоримъ веществената обмена въ сжщите.
Зчачи те намиратъ приложение при застой на кръвьта
въ корема, при запекъ, хемороиди (маясълъ) пролапсъ на дол
ното черво (показване), спадане на коремните органи, напримеръ при жени, които еж миого раждали.
Продължителните студени седящи бани предизвикватъ
продължително изтласкване на кръвьта отъ корема и често
намиратъ приложение при упорити диарии съ цель успокоя
ване на раздразнените черва. Траяне 10—20 минути.
Кратките потапящи (1/s — 1 мин.) не могътъ да бжцатъ
никога вредни, стига да се спазятъ противопоказанията Те не
Не дишай презъ устата, а само презъ иоса.
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бива да се прилагатъ при силно нервнит-fc, артериосклероза,
възпаления въ бЪлите дробове, бжбречни заболявания, възпа
ление на пикочния мЪхуръ и др. Отлични еж при запекъ.
б) Седящо обтривна баня по ф е л к е .
Едно отъ модернитъ- приложения на студената вода е
седящо обтривната баня по Фелке. Тя действува освежително
върху кръводвижението, дишането и веществената обмена.
Събужда работата на всички коремни органи, премахва запе
ка, окрепява храносмилането.
Техника: Въ цЪла вана наливаме съвсемъ студена вода
приблизително 10 см. дълбока. Добре топлиятъ, съблеченъ
боленъ сЬда съ присвити отъ коленетъ- крака въ ваната. Жи
во, бързо и енергично той гребе съ двете ржце зода отъ ва
ната между краката си, облива корема, кръста и бедрата,
като ги силно трие съ носящигк вода ржце. Следъ това про
стира краката си, които сега се покриватъ отъ водата. Бър
зо изтрива и тЪхъ. Следъ това неколкократно гребе съ рж
цътъ- си вода, хвърля я върху гърдите, раменете и гърба си.
Всичката тази процедура става за минутка—две. Накрая болниятъ става изтрива се и изсушава добре, облича се и чрезъ
движение се стопля или лЪга и се овива добре до стопляне.
При нЪкой болни дразни нервигЬ и пречи на добрия сънь.
Такива да я правятъ презъ деня, а не вечерь преди лътане.
в) С е д я щ а коремообтривна баня по Луй Куне.
Лесно приложимо, просто на гледъ' нентадминато по дей
ствие приложение на водата. Поради силно отводното^му дей
ствие се нарича още „отводна баня".
Техника: Прави се въ специална седяща вана, нЪкое
дълбоко, издигнато отъ едина край, корито, нЪкой чубуръ
или другъ подхоцящъ съдъ. Наливаме въ съда толкова вода,
че като седнемъ въ водата да не прелива. Водата да стигне
до пжпа. Болниятъ сЪда. Краката оставатъ вънъ и стжпватъ
на едно малко столче. T t да еж топли, както и гЬлото въоб
ще да е добре стоплено. Болниятъ се облъта назадъ върху
облегалото на седящата вана. Коремните покривки да еж на
пълно отпустнати. Съ парцалъ, парцалена кисийка или мека
четка, самъ болниятъ обтргиа корема си: Въ д%сно отъ къмъ
черния дробъ надолу по посока къмь половитЪ органи. Вь
лЪво отъ областьта на бжбреците и далака надолу къмътюловитЬ органи между краката. Това се прави поредно нЪкол
ко минути. Следъ това почваме обтриването на кръста, за да
напрааимъ банята усъвършенствувана: Най-първо триемъ по
срЪдата на гърба отгоре върху гръбначния стълбъ докато
стигнемь дъното на ваната. Следъ това триемъ л%во и дъхно
на гръбначния стълбь и най-сетне —напръки презъ гръбначОтвори очит* поне на едииь непросв Ътенъ страдаш,!,!
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ния стълбъ. Всичките т£зи обтривания повтаряме поредно
няколко минути.
Н"БКОЛкоминутното обтрйване на корема и кръста правимъ докато привършимъ банята, която, споредъ индивидуал
нит-fe особености, трае отъ 5 — 30 минути. , ЛЪтно време подълго, а зимно време no-кратко. Почваме винаги съ 5 ми
нути и съ течение на времето я удължаваме до крайните да
дени за болния граници. Накрая можемъ да се облЪемъ съ
сжщата вода. Изсушаваме се, обличаме и движимъ, или лътаме
до изсъхване и стопляне.
Споредъ изискванията на болния и неговит-fe нужди, тази
баня се прави 1 — 2 даже три пжти на день.
Страдащитъ отъ запекъ, хемороиди, безапетитие, без
съние, високо кръвно налегане, киселини и пр. нека не забравятъ, че нъма по-добро средство за тЬкъ отъ куневата се
дяща баня.
Само ще споменемъ
г) Седящо обтривната баня на Куне.
Тя е по-нежно действуваща, затова и по-неефикасна.
Въ ванагата съ вода поставяме едно столче, което да се
покрие въ водата съ нЪколко сантиметра. Болниятъ съда на
столчето и водата покрива само една малка часть отъ седа
лищните части. Сега съ меко парцалче болниятъ обтрива
(просто измива) половитъ' си органи. Не бива много да се
трие защото може да се раздразни кожата и нарани. Траянето е споредъ нуждата и особеностите на болния. Тази баня
е особено подходяща за жените. D-r Winsch, ученикъ на
Kuhne, не ги употр-Ьбяаа като предпочита коремо-обтривнит е бани.
д) Топла и гореща седяща баня.
Седяща баня съ температура 35°—39° е топла; съ такава
надъ 39° до 43° — гореща. Тъ действуватъ отлично болкоуспокоително и спазмопремахващо при камани въ бжбрецитъ
и злжчката, маточни спазни, болезнени съ тенезми диарии и
т. н. Кнайпъ е нагласявалъ тези бани винаги съ отвари отъ
разни бурени. Такива еж овезена слама, сенни- отпадъци
(трина). полски хвощъ. Всека отъ тЪхъ се прилага по от
делно или см-ксь отъ гЬхъ. Буренитъ се варятъ въ известно
количество вода, като предварително се заливатъ съ вр^ща
вода. Следъ това. така получената отвара се оставя да из
стине на желаната температура или пъкъ се охлажда чрезъ
доливане на студена вода. Траене 15—20 минути. Той препоржчва всЪки петь минути да се потапя болния въ студена
вода и така съ тъзи прекжевания да продължи банята. Като
особено препоржчителни еж банигЬ съ оаезена слама при
Не- силата на мншцитЪ, а силата на духа е която носи победи,
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подагра, тези съ полски хвощъ при ревматизъмъ, при разни
те спазмовидни страдания, (пЪсъкъ въ бжбреците и. злжчката). ТЪзи пъкъ съ трина — при лекуването на рани и
вънкашни тумори, както и при запекъ.
е) Седяща банякомбинирана съ меняща баня на краката
Едно отъ новите постижения на водолечението е тази
комбинирана баня по Scholta.
Ние знаемъ, че менящата седяща баня освежава кръвообоата въ корема и подтиква коремните органи къмъ ожи
вена работа. Действието на тази комбинирана баня е тъкмо
противното. Кръвьта бива отведена предимно къмъ краката
и облекчава коремнит-fe органи, като съ това ги успокоява.
Успокоително действува и върху нервите на гърба.
Приложение: болниятъ си прави обикновена седяща
баня съ вода 30—32° С, като сжшевоемено краката.се потапятъ ту въ сжд>- съ гопеща вола (40—42° С) ту въ такъвъ
съ студена вода (15—20). Споредъ продължителностьта на
седящата баня (1—10 мин.) потапянето на краката въ двата
сжда става по два или три п;кти.
Резултатите отъ тази комбинирана баня еж често много
добои. Безуспешното прилагане на менящите бани на кра
ката и седящата поотделно е ставало успешно, веднага
следъ комбинирането имъ. Bilz е преживевалъ това много
кратно въ своя санаториумъ.

Малария — блатна треска.
(Продължение отъ бр. 2).

Въ втората статия за маларията, поместена въ книжка
II на списанието, споменахъ за евентуалните възражения,
които некои биха направили: че кждето хинина не помогне при
хронически форми, тамъ има модерни, нови специалитети, които
сигурно ще оздравятъ маларията. Може да става дума за
Rtebrin и Plasmochin, които намиратъ въ последно време ши
роко употребление. Ползуватъ се даже съ известно обаяние.
Съ неколко авторитетни мнения, ще се опитаме да покажемъ на нашите читатели, че и тези току що новородили се специалитети се вече напускатъ, защото се оказаха
врецна/а^не редко катастрофални за здравето и живота на
болните.
Ятебринътъ и плазмохинътъ еж. опасни за живота от"рови, а и не ефикасни противомаларични средства.
Появата на маларичните втрисания, въпреки атебриново
лечение не еж въ никой случай намалели. Amy и Boyd казватъ:
„способностьта му да предотвратява рецидивите е безъ
Яко нмашъ разстроенъ стомахъ, гладувай и пий горьща вода-
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големо значение". Clark е сжщо на мнение, че нито атребинътъ нито плазмохинътъ намаляватъ рецидивите. Field, Niven,
Paolode, Muro, Jhonson, Kuez, Lega, Gasini и много други ав
тори се исказватъ както следва: „Многото болни, които се
връщатъ пакъ въ болницата поради втрисания следъ атебриново лъчение, показватъ, че рецидивите при него не еж
малко". „Рецидивите (неуспешно лъкуванитъ) при атебриновото лъкуване еж отъ 36 — 43 % " . „Следъ масово употре
бяване на атебрина при маларията, за да се уверя въ него
вата стойность, днесъ азъ отхвърлямъ това средство". „Въ
повечето отъ нашите случаи атебриновото лъчение не спръ
заразата". „Рецидивите при атебриновото лъкуване бъха 3
пжти повече отъ тъзи при лекуването съ хининъ".

Лтебринъ и плазмохинъ при черноводна треска
На възраженията на нЪкои автори, отговарятъ опитите на нъколко други автори (Wanmann, Slype, Muray, Slot, Д my и мн др.),
които се изказватъ така: „Отъ 15 лекувани болни 4 полу
чиха черноводна треска". „Отъ.лекуваните отъ мене 2 болни
едина почина". „Отъ лекуваните отъ мене 18 болни, всич
к и т е получиха черноводна треска". „Единъ мой боленъ още
първите дни на лекуването получи черноводна треска".
„Имахме единъ смъртенъ случай отъ три лекувани съ атебринъ и плазмохимъ".
Опасности

отъ новите противомаларични лекарства.

Много автори (Livadas, Spaar, Gasini, Field, и мн. др.) се
изказватъ противъ тези лекарства както следва: „По-голе
мите дози отъ плазмохинъ се оказаха даже смъртоносни, а
по-малките безъ лечебенъ ефектъ, затова днесъ действието
на това лекарство при акутните пристжпи на маларията е
съвсемъ незначително". „Плазмохинътъ има пагубно дейст
вие даже върху нормалния черъ дробъ". „Съмнителна е пол
зата отъ даването на плазмохинъ следъ хининово лекуване
при тропична малария".
О н о с н о а т е б р и н а много автори се исказватъ противъ
него както следва: (Gasini, flllen, Field, Briercliffe и мн. др.):
„Отъ какъ се въведе атебрина почнаха предупрежденията
поради вредното му действие особено върху бжбреците,.
„Много често при лекуването съ атебринъ отровените болни
заболяватъ отъ психози (душевно болни) 1 '. „Вънъ отъ всекакво съмнение е, че атебринътъ, взетъ въ нормални дози,
предизвиква психози, следствие атебринова интоксикация
(отравяне)".

Много дълго суровоядене е сигурно ср*дство при бронхилна астма.
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Органични повреди на нервната система отъ атебринъ.
Moschini, Valentini, Choremis и др. съобщаватъ множе
ство случаи на органически заболявания на нервната сис
тема като мозъчно-менингеални заболявания, парализации
и пр.
Повреди въ черния дробъ не еж рЪдко явление. Отъ на
блюденията при масово лекуване на работници еж остановени
сериозни отравяния съ тежки увреждания на черния дробъ
(мастна дегенерация), между които е имало и скоропостижно
починали отъ остъръ токсиченъ хепатитъ. (Hodgkin, Sanders
и др.)
Вредата отъ атебриновитп, инжекции еж още по-голЪми.
Не еж ръдки случаигЬ на отравяния и умирания съ конвул
сии. Здрави хора еж получавали епилептични припадаци само
отъ такива инжекции, (Spaer, Menon, Niven, Field и др.)
Опасноститгь отъ комбинирано лпкуване съ атебринъ и
плазмохинъ еж още по-големи. А това комбинирано лечение
днесъ се см-вта като най-модерно. Недавна бтзхъ повиканъ
при единъ ученикъ отъ гимназията, който лежеше отъ тежка
жълтеница следствие поражение на черния дробъ отъ ком
бинирано лЪчение на атебринъ съ плазмохинъ. За щастие това
дете прекара голямото примеждие и оздравъ. Остава да видимъ дали следъ години н-Ьма да се прояви нЪкое друго за
боляване като резултатъ отъ сегашната криза. Д споредъ
много автори тЪзи късни заболявания не еж ръдко явление.
Редица автори се исказватъ за гЪзи опасности както следва:
„Това съчетание причинява много често болки въ сто
маха и корема*. „Едновременното вземане изглежда не е бе
зопасно, защото първия увеличава токсичностьта на втория
(вижъ нашата статия „несъвмЪстимость въ лекарственото
комбиниране*).
„Съчетанието на двата медикамента е по-токсично от
колкото атебрина самъ".
А комисията по малария при обществото на народите
не съветва комбинираното лекуване съ тЪзи специалитети
защото „изглежда токсичностьта на двата медикамента се
взаимно усилва".
Драги читателю ние ти поднасяме само кратки съобще
ния за вредит-fe отъ противомаларичните специалитети. Без
брой много автори и гЬхното мнение ще нам-вришъ въ
скороизлЪзлата на български книга „Сьвремено лпкуванс на
маларията*.
Тамъ еж дадени точно източницигЬ и звторитъ\ които
еж правили проучванията и ни съветватъ да не ги употребя
ваме, Книгата е издадена съ рекламна цель, но ни изнася
Този е последния брой, който пращаме на неотчетените або
нати. Отчетете се.
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много истини събрани въ едно. При всъки лЪкарь вие можете да я намерите и прочетете. На пазаря не се продава.
Не бива да забравяме, че лекарственото лекуване на
маларията е изградено на дезинфекциозния принципъ. Тоестъ,
че лекарствата избивали маларичнитъ- плазмодии
Днесъ обаче се хвърля нова светлина по този въпросъ: лекарствата не м о ж а л и да убиятъ тези плазмодии, а
само ги зашематявали, а убиването имъ ставало сетне един
ствено отъ жизнените сили на организма.
Щомъ това е така — логически следства, че организма
самъ е въ състояние да се бори съ маларията.

Чрезъ физиологично усъвършенстване
къмъ духовно възраждане
Вегетарианството е н а ч и н ъ на ж и в е е н е при
к о й т о ч о в Ь к ъ съзерцава своето достойнство. Л з ъ
вЬрвамъ, че вегетарианцит-fe съ своето учение
да се яде малко и скромна храна еж д о п р и н е с 
ли на културата повече, о т к о п к о т о всички н а ш и
морални системи, взети вкупомъ.

Ничше.
Колкото и чов-Ьциттз да си даватъ видъ, че даватъ пред
нина на духовното, фактически материалните и физиологични
нужди предимно импулсиратъ човешката дейность и служатъ
като предпоставка на духояните прояви. А добиятъ ли тези
нужди решаюсце значение въ структурата на човешкото об
щежитие, то те погльщатъ по големото внимание и време на
чзвека и ставатъ причина да се занемарятъ и отпаднатъ ду
ховните природно човешки заложби, а заено съ това и об
що понижение на морала. И ние напраздно ще се мъчимъ да
оживотворимъ духовната страна на живота съ сухи пропове
ди на дълги и красноречиви слова.
Преди години Рамбиндранътъ Тагоре мина изъ Европа и
даде ценната поука, че Европа загива отъ блесъка на свойта
материална култура. Отдадоха му се блескави почести, всеки
беше въодушевенъ отъ пророческите слова на великия индиецъ, но отъ поуката му никой си не взе бележка — нито
пжтеводна интелегенция нито държавници. Яко за моментъ
всички се въодушавявагь отъ по възвишените прояви на ж и 
вота, то на другия день всичко бива забравено и вплетено
въ мрежата на настоящето—безизходното. Големото болшин
ство не иска ни за день да отрече изтънчените удоволствия,
които му доставя материалната култура. Последната отъ сред
ство е станала цель въ живота, гл какъ тази материална кул
тура доставайки моментното носи израждането и готви гибельта на човечеството —никой не иска да знае. Действително има
Приятелю, дължишъ ни единъ новъ платенъ абонатъ.
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обществени класи, които не могагъ да се ползватъ нашироко
оть облагите на таз-i материална култура, обаче и rfe, подра
жавайки на другите, еж далечъ отъ природосъобразния живогъ.
Най новите открития въ облаоьта на физиологияга на
човйка недвусмислено доказватъ, че човекъе дералиралъ мно
го отъ природосъобразния животъ като постепенно материал
ните условия на живота еж налагали свой отпечагъкъ. Дань
та на това отклонение може би расте въ геометрична про
порция въ сравнение съ изминалите векове, които еж само
едни малки периоди време за историята. Природата на човека
се бори съ гЬзи неестественни условия на животъ, но борба
та е неравна, понеже все повече се отдаваме въ ноктите на
изтънчената материална култура. Простите и естествени хра
ни не задоволяватъ и еж станали презрение за всека трапеза,
до толкова се е отдЪлилъ човекъ отъ природата щото е забравилъ нейния истински образъ. Ходенето вср%дъ природата
е или бреме или луксъ. Храненето-първопричината на сто
ланското трудене отъ средство стана цЪль въ живота и тая
погрешна цЪль почва да го унищожава. Храната непременно
требва да бжде раздразнителна за да задоволява капризната
пищеварителна система на человечеството.
Отъ погрешната цель на живота—угаждане и угояване
на физиологичното тело—наложена на човека отъ големата
материална култура т. е. отъ първопричината на злините требва
да почнемъ. Тогава защо да не скъсаме съ месното хранене,
което се сочи като големъ причинитель на часть отъ много
то човешки страдания? Да се научимъ да живеемъ природосъобразно, както се учимъ за да се сдобиемъ съ средства въ
живота Естествената храна и животъ ще донесатъ на чове
чествого недразнена отъ отрови нервна система, която е го
лемата гаранция за добро здраве, по-спокоенъ животъ, спо
койни мисли — носителите на човеколюбив и духовно възраж
дане. Раздразнената нервна система съ силни храни и пития
оть индустриалния животь пренесятъ онзя непримиримость и
алчность въ социалните действия на хората. Можемь ли да
отречемъ, че все повече става човека „вълкъ за вълка" все
по овълченъ въ възможностьта за добиване по-големи мате
риални блага, удоволствия, подклаждания изъ день въ день
отъ местното възбудно хранене. Понеже отделната- личность
не иска и не може да види последиците отъ такова хранене,
то нека се обърне къмъ оная обща проява на живота, чрезъ
научните масови изчисления, въ които само може да се проя
ви закономерното, верното.
Съ въздържането отъ алкохола човечеството прави мал
ка крачка напредъ, защо да не направи големата такава къмъ
природосъобразенъ животъ, заради неговите истински прояви
на разумно социално сжщество, които се гнездятъ дълбоко
въ неговата природа? Но за да откриемъ широко вратата на
Htwa болесть, която да не е излъчима, но има болни неизлечими.
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човешката природа, включваща всичкитЬ добродетели, тр£б
ва да дадемъ на природата нейното, да жив-Ьемъ въ съгласие
съ природата. Уверени бждете, че всички проповеди тогава
за човеколюбив и моралъ ще намиратъ почва въ човешката
душа и ще станатъ И негова плъть и кръвь, защото пльтьта
и кръвьта ще ги родятъ. Това не значи, че на другия день
ще настане това възраждане. Ио нима ч^ечествого изведнажъ изпадна въ задънената улицз на разрушение? Да престанемъ повече да се дзижимь въ тож омзгьосанъ кржгъ
на създаване институти „на човека", понеже те си оставатъ
почти една външна форма, а да направи всеки за себе Си фи
зиологичното усъвършенстване за лично и общестаенно—духов
но възраждане.
С. Камбуровъ

Какво да правимъ?
1. При метеоризъмъ (газове)
Борбата съ образуването на много газове въ храносми
лателния каналъ се води въ нЪколко насоки:
а) СтрЪмимъ се да премахнем ь о б р а з у в а н и т е вече газзве и така да облегчимъ състоянието на страдащия. Какви
то и да еж средствата за това премахване, требва да не
забравяме че съ тЪхъ не изкореняваме болестьта. На место
то на премахнатите газове се образуватъ нови. Въпреки то
ва, за временното отстраняване требва да се грижимъ, за
щото задачата ни е да лекуваме, но и да облегчаваме стра
данията на доверилите ни се.
Премахването на образованите вече газове постигаме
чрезъ вкарване на поглъщащи газовете елементи. Такива
еж животински въглища, Bolus alba, каолинъ, танинови препа
рати и др.
За изпжждане на насъбраните газове си служимъ още
и съ видовете седящи бани, коремните масажи, гимнастики
и компреси. При това тези приложения действуватъ не само
за изпъждане, но и предотвратяватъ техното събиране и застояване, защото действуватъ общо освежително върху кръводвижението, лимфодвижението на коремната вжтрешность, а
и премахватъ атонията на храносмилателния каналъ, събуждатъ неговите перисталтични движения. Всичко това ускорява
изпразването на този каналъ, пречи на задържанията въобще.
Подобно на това всестранно действие не можемъ да очаква
ме отъ гореказаните средства за вжтрешно употребяване.
Затова т е си оставатъ палиативи съ незначителна стойность.
б) Но наша задача е и да пречимъ на образуването
на газове. Това постигаме чрезъ променяне начина на хра
нене. Даваме на болните да ядатъ по малко мазнини, а по
вече захари. Месото го ограничаваме или напълно забраня
ваме, а вместо него даваме растителна храна. Чрезъ това
изменение състава на храната ние постигаме изменение и
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фпората на червата, създаваме имъ нормаленъ бактерненъ
съставъ.
Даването на кефиръ и кисело млъко е много полезно,
защото съ това вкарваме млъчно кисели бактерии, конто
спъвать образуването на газове.
в) Най сетне любителите на дезинфекциозното изсуство
могътъ да употръбяватъ дезинфекциозни средства. Такива
еж тимопа въ дози отъ 002—003 гр. и ментола 0'05 гр. Биоло
гичната медицина не ги употребява, а и особенни резултати
отъ твхното вземане не очоквайте.
Понеже застоялия животъ улеснява задържанията въ
корема, нужно е достатачно движения, гимнастика и физи
ческа полска работа. Чай отъ гюзъмъ и копъръ действува
много-добре.
Подъ името «Species carminativa" въ аптеките се продава
специална билкова комбинация противъ газовете. Ние я пре
поръчваме за горещъ чай.
2. При сенна хрема (треска)
Много хора, особено нервно предразположените, полу
ча затъ въ късна пролъть (обикновено началото на юний) една
особенъ родъ хрема съ киханици, силно течене, сълзене на
очите даже и атаки на задуха.
Касае се до хора съ особена чувствителность на лига
вицата на носа и трахеяга къмъ прашинките на пролетните
растения и цветя, които ги дразнятъ и предизвикватъ поз
натата картина.
Освенъ общото закаляване на телото и лигавиците по
известните наши общи приоми на природолечението, препоржчително е парни бани на главата съ инхалиране презъ ус
тата и носа. Въ водата се поставя копъръ (семе и трева).
На место еж сжщо така промиванията (съ помощьта на иригаторъ) съ слабо солена вода (съ върха на ножа на чаша
вода) или преварена морска вода (за да се пречисти, ако е
мръсна — иначе неварена). Особено полезни еж тези про
мивания когато се направятъ менящи (съ гореща и сетне
студена вода). Вънкашните и вжтрешни масажи на носа еж
на место и се правятъ често. Употребяването на храна бо
гата съ калций, даже вземането му чрезъ употребяване на
стрити черупки отъ яйца, настърганъ тебеширъ или даже,
най-сетне и некой калциевъ препарагь, като изключение, е
полезно.
Е д н о и з к л ю ч е н и е и м а м е при тази болесть, при
която въ противовесть на разбиранията ни, болниятъ често
се спасява като напустне природата и се засели въ центъра
на голгьмъ градъ кждето причинителите т. д. к. на болестьта
(прашеца) липсва. Значи временото прекарване въ големъ
градъ, далечъ отъ прашеца на растенията и светята.
Д-ръ Wolf — Берлинъ, Bilz — Дрезденъ

Ново списание е почнало да излиза въ София
подъ заглавин „Телевизия ".
Списанието е единствено по рода си у насъ. То
запознава читателите си съ новостите въ науката за
телевизията, радиото и телефона. Като имаме предвидъ
колосалния напредъкъ на ТБЗИ новости въ живота, яс
но е, че всеки културенъ човекъ требва да се
запознае съ тази наука, като получава и чете но
вото, съриозно и научно списание — Телевизия.
Редакторъ: Сл. Р. Сираковъ год. абон. 100 лева
Ядресъ: „Ц Симеонъ" № 179—София.
Не пращаме премии на неотчетени обонати. За
сведение на тези, които ни отправягь такива молби.
Като безплатна премия можите да искате и стари
годишнини на списаниато. Неизчерпани еж само годи
ните V. VI. VII. и X. Едно течение струва 40 лева.
Молимъ нашите приятели да ни изпратятъ мно
жество адреси на по-будни хора отъ техния край за
да имъ изпратимъ пробни броеве и покани.
Не натрапваме никому списанието. Яко то не
буди у Васъ никакъвъ интересъ и не желаете да го
получавате, върнете получените книжки чисти. Некрасиво е да го задържате, четете и откажете плащането
—което ежегодно 200—300 хитреци правятъ.
Последенъ срокъ за отчитане съ право на пре
мия е първи Януарий. Неплатените до тази дата губятъ правото си на премия. Отчетете се!
*

Дайте ни единъ поне новъ платенъ абонатъ!
*

сп. „Земя и трудъ", месечникъ за проблемите
на живота, социални въпроси, литература и пр. Се
риозно списвано списание, което требва да се чете
отъ ВСГБКИ, който желае изцеление на днескашното
болно време. Редактори: Д-ръ Вера Златарева и д-ръ
Михаилъ Геновски. Год. аб. 50 лв. адресъ: „Лавеле"
№ 2 1 — София.

ЕТО НАШИЯ Б О Г А Т Ъ

ИЗБОРЪ

на полезни книги по природно лЬкуване, отъ които або
натите на сп. „Природенъ лЪкаръ" получаватъ безплатни
премии на стойность 40 лева и отъ които можете да си ку
пите съ намалени цени. Ядресъ Д-ръ К. Иордановъ
бул. .Мария Луиза" 34 — Варна.
лв.
№
10
1. Варна — какво, какъ лекува (изчерпана)
2. Здрава, млада, хубава (изчерпана)
10
3. Подмладяване на жената (изчерпана)
10
4. Лекуване съ вода (изчерпана)

5.
6.
7.
8.
9.

Л-вкуване съ пара
Кратакъ курсъ по хигиена
Ревматизма и лекуването му (изчерпана)
Лекуване по Шротъ — чудотвореца на Линдевизе
Четковия масажъ — първоразряденъ лЪчебенъ фак-

20
15
20
10
20

торъ за здрави и болни (изчерпана)

10. Лекуване съ гладъ (постъ) — безкръвната операция
на природното лекуване

.

.

.

.

.

11. Наука за суровоядене — суроволечение
12. Закаляване на тЪлото (изчерпана)
13. Чистота и здраве (за деца, юноши и родители) .
14 Хигиена на старостьта, или какъ да живеемъ въ
напреднала възрасть

.

.

.

.

.

15
1&
5
5
15

10
Захарната болесть и лекуването й
10
Загадката на главобола
.
.
.
.
.
За майкитЬ — кърмене, захранване и отбиване (изчер.) 10
Душове, компреси, клизми, промивки и др. специал
ни приложения на природолечението (изчерпана)
10
19. Кожните болести и гЬхното радикално лекуване .
15
20. Криза въ медицината — ново изграждане чрезъ при
родолечението
.
.
.
.
.
.
10
21. Заразните болести и безлЪкарственото имъ лекуване
— общи насоки
.
.
.
.
.
.
5
22. Студените крака като болестна причина
5
23. Биологична Медицина или алопатия — на критиките
на Д-ръ Чолаковъ отъ Русе .
20
24 Природосъобразенъ животъ или къмъ здраве и дъл
голетие
.
.
.
.
.
.
.
.
25
25. Медътъ като храна и лекарство
10
26. Остъръ ставенъ ревматизъмъ
.
.
.
.
5
27. Болести и страдания на жената
20

15.
16.
17.
18.

28. а) Мисъльта лекува, б) лекуване съ

ултравиолетови лжчи
.
.
.
.
.Красота и здраве" — гимнастическо табло
29. Болести на бжбрецитЬ и wtxypa
.
.

.
.
.

Печатница Д, Тодоров-ь, „Бдинъ* 22 — Тел. J* 21-85—Вария

5
10lf>

