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Покой, л е т е н е , отпускане
Покоятъ е сжщо така жизнено дразнене и е лЪчебно
средство на биологичната медицина. Касае се до пъленъ по
кой на телото, нерзит-fe и духа. Особенно при онъзи болни,
които еж видимо преуморени и предразнени въ тежката бор
ба за съществувание, лекуването съ.и чрезъ покой е много
резултатно. Яко покоятъ, като жизнено дразнение, действу
ва предимно върху мускулитъ, то той трЪбва да се приложи
въ форма на продължително лежене.
При „покой въ легнало положение' мускулитъ* се отпускатъ и отпочиватъ най-добре. Но действието на почив
ката не е ограничено само върху мускулитъ- и твлото изоб
що. Яко жизненото дразнение «почивка" се приложи като
продължително лежене на открито, срЪдъ тишината на една
прекрасна природа или даже само на открита веранда и ти
ха проветрена сгая, то л&чебйото, отпочивателно и успоко
ително действие се простира върху нервите и духа на бол
ния. За. да разгъне напълно своето лЪчебно действие, почив
ката не бива да се приложи небрежно. Какво да е почиване
(неподходящо облеченъ, върху небрежно приготвенъ диванъ)
не ще доведе до искания резултатъ. Истинска лечебна по
чивка ще имате само тогава, когато облечениятъ въ нощна
дреха боленъ поставимъ въ удобно легло. Топлината, разви
ваща се въ леглото, подъ завивките, представлява допълни
телно жизнено дразнение, което действува лечебно чрезъ
кожата.
Като .режимъ въ лежене на открито' да се приложи
покоя, е най-добре. Когато времето е хладно, въ леглото
поставяме топлата тухла, или електрическата възглавница
или шише съ гореща вода — поставятъ се на корема,
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Яко „почиването въ лежене" става въ столъ за лежене, то
гава топлината се поставя на краката. Това .натоварване"
твлото съ топлика отъ вънка допълня лечебното действие
на покоя. То е въ духа на т. н. „топлинна култура" на Д ръ
Виншъ. По него, периодично натоварване телото съ топлина
по гореказания начинъ помага за окрепяване, оздравяване,
облагородяване и възвисяване — тЪломъ и духомъ. Продължителниятъ покой въ. легнало положение облегчава и улес
нява кръвообращението. Сърдечните удари намаляватъ съ
около 10 удара въ<минута. Това е указание, че сьрдцето
работи по-леко. Леженето облекчава значи, работата на сърдцето. Кръвозастои въ краката бързо изчезватъ (често следъ
часъ—два лежене). Приведените въ спазъмъ и напрежение
вжтрешни органи дробове, стомахъ, черва, t:e отпускатъ и
освежаватъ. Дишането става леко, свободно и дълбоко. Ра
ботата на коремните органи се урегулирва.
Що нещо е жизнената сила? и дали тя сжществува и
какъ би могла да се докаже, е въпросъ висящъ и все още
много успорванъ. Но по здравъ инстинктъ, по вжтрЪшно
убеждение, ние не можемъ да отречемъ сжществуванието
на една божествена, чудотворна сила, която е, всичко въ жи
вота. Ние я приемаме, ако и научно недоказана. За нея имен
но, за загадъчната жизнена сила, нтзма по добри сръдства
за окрепване и засилване, отъ почивката, топлината и пре
махване на душевните дразнения. Почивката, отбреиеняване
то отъ работа и продължителното режимно лежене, еж
главна съставна частъ на лечебния режимъ нареченъ ,лгькуване чрезъ пазене' (отбременяване). h този режимъ е чу
десно л-вкуване при заболявания на мозъка, белодробна ту
беркулоза, язва въ стомаха, и нервозностьта.
Най-важното нещо, което се проявява въ време на ле
женето е това,- че всичко въ тЪлото претърпява едно от
пускане. (Entspanung) и отбременяване. За да настжпи тази
л%чебна проява, заемаме следното положение: Леко и тънко,
съ нощни дрехи, облечениятъ болевъ лЬга върху удобно
легло или миндеръ на гръбъ, безъ възглавница. Ржце и кра
ка сж^ паралелно едни на други, опнати. Още по резултатно
ще е лекуването, ако, съвсемъ голъ съблечениятъ боленъ,
лежи въ удобно меко легло покритъ съ юрганъ. Приятно за
топляне въ леглото, благоприятствува резултата. Недостатъч
на топлина, или даже, зъзнене, пречи на ' добрия резултатъ.
Тамъ гдето ще се лежи, тр-вбва да има тишина. Шумътъ сму
щава отправлението на оздравителните работи.
Запушване ушите съ намасленъ памукъ, помага противъ
шумъ. За да бжде резултатно, леженето тр-Ьбва да трае до-
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статъчно продължително. Нвкои нервни болни нематъ воля
и търпение за такова изтрайване. Такива трвбва да си помагатъ съ известенъ градусъ самонатрапване и полезно
самоувещазане. Нужцното времетраене и удобното лежене
на гръбъ, еж предварителни условия за добъръ резултатъ.
Настанениятъ боленъ затваря очитв и се стреми да
отпусне всека твлесна часть, като не оставя никждв въ телото да има напрежение. Това тбй не може да постигне
веднага, но съ упражнения ще овладве това изкуство. Мис
лено той обхожда всички органи, проверява дали еж напъл
но отпуснати и, ако има нвкои още въ напрежение, ги от
пуска.
За да се разбере добре сжщностьта и стойностьта на
този методъ на лечение — лежене при отпускане, нека дадемъ некои подробности.
Всички видове движения се извършватъ отъ мускулите,
тв еж резултатъ отъ емвнявано сдиване и отпускане на сжщигв. Различаваме гладки и напречно прошарени мускули.
Всички мускули, които се намиратъ въ повърхностьта на твлото еж не гладки. Такива еж твзи, които движатъ ржцегв,
краката, устата, главата и т. н. Сърдечниятъ мускулъ, като
изключение, макаръ и въ вжтрвшностьта на твлото, е1) напрвчно прошаренъ. Гладки еж мускулитв. които се намиратъ
въ кръвоноснитв еждове, въ вжтрешностьта на окото, сто
маха, червата, хранопровода, жлъчния мехуръ, пикоченъ мехуръ, пикочни канали и полоаитв органи. Движенията на
гладките мускули еж независими отъ нашата воля и ние не
можемъ да ги командваме по наше желание. Твзи на негладките мускули еж зависими огь нашата воля и можемъ
да ги командваме по желание. Съ други думи, по желание
можемь да отвзряме и затваряме очитв и устата, да свива*
ме и разпущаме ржцете и краката, но по наша воля не мо
жемъ да накарзме стомаха, чзрвата, сърдцето, пикочно по
ловите органи да извършвай онвзи движения, които ние
желаемъ. И когато спимъ даже и когато сме въ безсъзна
ние, те работятъ по свое усмотрение, независимо отъ наша
та воля.
Ние зиаемъ, че факирътъ и хипнотизаторътъ еж въ
състояние да командватъ въ известни граници нвкои гладки
мускули и да предизвикватъ движения-непопадащи подъ ко
мандата на нашата воля. Трвбза да знаемъ че това става
не подъ влияние на волята, а подъ това на фантазиятв и
силната ввра. Съ други думи, това еж суггеетионни явления.
J) Гяадкостьта или прошареностьта се наблюдаватъ подъ мик'
роскопа.
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Всички мускули се състоятъ отъ мускулни влакна. Ко
гато мускулното влакно се свие, то става късо и дебело.
Когато се отпусне — тънко и дълго. Същото става съ
всеки мускулъ. Гова може всеки да наблюдава много ясно
при двуглавия мускулъ на ржката (когато я опваме и сви
ваме отъ лакатната става). Когато мускулните влакна, рес
пективно мускулите, еж тънки и дълги, казваме, че се намиратъ въ състояние на отпуенатость (Entspanung). Когато
всички мускули въ нашето тЬло се намиратъ въ състояние
на отпуенатость, чие изпитваме много добро самочувствие,
известенъ покой, спокойствие и отморяване. Когато муску
лите еж къси и дебели, казваме че се намиратъ въ състоя
ние на напрежение (стегнатость, опнатость). Въ такъвъ.моментъ човекъ се чувствува недобре, уморенъ, възбуденъ, въ
напрегнато състояние. Може да е даже въ крамповидно
състояние, придружено съ известни болки.
Подъ влияние на удобното лежене, при съдействие на
волята, при достатачно продължително време, настжпва же
ланото, лечебно отпускане на напречно прошарените муску
ли, намиращи се въ повърхностьта на гЬлото. Сега ние се
чувствуваме особено приятно, успокоени, отпочинали и
отбременени.
Но това отвременяване и отпускане не е общо, а огра
ничено въ Н-БКОИ само части на телото. Корема, гърдите и.
др. еж все още въ напрежение. Това еж именно местата,
кждето господствуватъ гладките мускули, които не се поддаватъ на волята ни. За да постигнемъ отпускане и въ те
зи райони на тялото, прибегааме до представата и въобра
жението. Отиваме мислено ,въ тези още не отпуснати обла
сти. Мислено „виждаме" тамъ къситЬ и дебели мускули
(със/ояние на напрежение). Сега мислено вникваме въ от
делните мускулни влакна и мисленно имъ . отдалечаваме
краищата единъ отъ другъ, изтъняваме ги и мислено удъл
жаваме. Следъ известно време ние имаме благодатно само
чувствие и на това мтзсто мускулните влакна действително
еж минали показания имъ отъ нзшатз мисълъ пжть къмъ удъл
жаване, и изтъняване, значи къмъ състояние на отпуенатость.
По този начинъ усп-Ьхме да подчиним ь движението на гладките
мускули на нашата воля. обхождайки мислено всички неотпуснати още части на тЬлото, ние постигаме крайния желанъ резултатъ — общо, генерализирано отпускане на те
лото. Пълното отпускане на повърхностните, напречно про
шарени мускули настжпва винаги, стига да имаме търпени
ето да изтраемъ достатачно време въ упражняване. Това
отпускане има двуяко действие. Първото е местно, върху
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самото тЪло, Второто е далечно, върху духа на болния.
Мастното действие се състои въ това, че напрежението въ
мускули r t се премахва и те се отпускатъ. Спазми, треперания и тЬмъ подобни (писарски крампи, треперенето при паркинзонизъмъ и т. н.) намаляаатъ, дори изчезватъ. Особенно
добре се повлиява заекването. Далечното действие върху
духа се манифестира въ общо успокояване. А не трЪбва да
се забравя, че душевното и гЬлесното въ човека еж ГБСНО
свързани помежду си. Ако сме душевно^ вжтрешно спокой
ни^ отпуснати еж и мускулите ни. Ако сме душевно неспо
койни, възбудени, то сигурно нашето тЪло и то ще е въ
напоежение. И обратно; когато телесните мускули еж въ
напрежение и въ спазми. Това никога не е придружено
отъ добро самочувствие на блаженство и доволство, а вина
ги отъ чувство на душевно неспокойство и недоволство.
Искаме ли да подействуваме успокоително въху духа на
болния, тр-Ьбва да проведемъ и тЪлесно (мускулно) отпуска
не въ легнало положение. Искаме ли да ускоримъ телесно
то отпускане, това можемъ да постигнемъ душевно-лЪчебни
приоми {нашепаане, ободрителни думи, въображения, пред
стави и т. н.) Съ други думи, далечното действие се състои
въ товз, че мускулното отпускане води къмъ успокояване на
мисловните и чувствени процеси, действува успокояващо и
оталожващо върху душата. Чрезъ н-вколкократни упражне
ния въ. „отпускане" ежедневно, се лЪкуватъ успешно нервозность, зъзбуденость и свърхчувствителность.
Но отпускането на мускулите въ лежене има и едно
трето действие. То води до отпускане на сърдечния и всич
ки гладки мускули, лежащи .дълбоко въ нашето гвло. Значи
влияемъ успокоително и върху онЪзи органи въ нашето rfcло, които не еж подъ влиянието на йолята ни. Отпускането
на сърдечния мускулъ се проявява въ успокояване на сър
дечното биене. ПРИ базедова болесть имаме учестено .сър
дечно биене, (130 и повече удари въ Минута). Ако оставимъ
болния да лежи няколко деня, ударите намаляватъ на 100.
Но, ако къмъ лаженето прибавимъ и отпускане, rt намаля
ватъ на 70. Това ни показва какъвъ. важенъ лъчебенъ факторъ е отпускането (die Entspannung) при сърдечно болни.
Но тоза облаготворно действие не се изчерпва съ сърдечно
успокояване. Свизателниятъ периодъ на сърдцето се скъся
ва, докато фазата на отпускане и пълнене (насмукване) се
удължава. Това означава, че сърдцето поема и всмуква по
вече кръвь и изтласка и препраща къмъ ГБЛОТО по-енергич
но и повече кръвь. Като резултатъ отъ това подобрение на
свиване и разпускане (изтласкване и всмукване на кръвь,
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на сърдцето, подобрява общия кръвообратъ и изчезватъ
всички кръвозастои. Въ периода на отпускането, сърдцето
си чудесно отпочива и възстановява своите сили. Неправил
ното сърдечно биене намалява или напълно се уригулирва.
Болките въ сърдцето и чувството на страхъ (присжщи на
спазми въ сърдцето) изчезватъ.
Отпускане настлшва и въ гладката мускулатура на кръ
воносните сждове, и всички други тръбоподобни гвлесни
части. Спазми и крампи въ гЬхъ изчезаатъ веднага щомъ
успЪемъ да доведемъ телото и душата до пълно отпускане.
И ако това „лекуване чрезъ отпускане" продължи достатъч
но дълго време, такива спазми изчезватъ завинаги. Мигре
ната се тължи на спазми въ кръвоносните сждове на мо
зъка или мозъчнитЬ ципи. Тъкмо затова отпускането дава
много добри резултати при нейното лекуване. Особено успъшно е то, ако, освенъ отпускането, върху болния въздей
ствуваме още и чрезъ нашепване на лечебни помисли (обо
дрителни, показващи видимо подобрение). При тези проце
дури ржката се поставя върху челото съ отворена дланъ.
Бронхиалната астма се дължи на спазми въ гладките
мускули и еластичните влакна на белите дробове. БътшдробнитЪ мехурчета (алвеолите), чийто функционна сжщность се състои въ свиване и разпущане, еж приведени въ
спазъмъ (крампъ) и еж загубили своята елаетичность. Зато
ва те не еж въ състояние да побератъ достатачно въздухъ,
а още по неспособни еж да го изхвърлятъ. Значи вдишва
нето е затруднено, а издишването съвсемъ спънато. Или
иначе казано, важната за живота работа «дишане" е въ недостатачность. Болниятъ е въ задухъ, безъ достатачно въз
духъ. Това е т. н. остматична криза (атака) И тукъ отпуска
нето, плюсъ другите психотерапевтични приоми е важно
условие при лъкуването. Б+зЗъ тези психични компоненти
(съставки) въ лвкуването, оздравяване отъ астма е невъз
можно.
Въ гръдния кошъ имаме и други гладки мускули изпа
дащи въ крампи. Така е при болестьта гръдна жаба. Касае
се до спазми въ гладките мускули на сърдечните венечни
артерии, аортата и другите голъми кръвоносни сждове при
сърдцето. Задухъ и силенъ предсмъртенъ страхъ е найтипичната проява. Никой не може да, отрече, че тези спазми
се много влияятъ отъ душевното състояние. Почти винаги
кризата идва при неблагоприятно състояние на духа. Ако,
по разни причини, пристжпите идватъ често, тогава повтаря
нето имъ става навикъ и те зач?стяватъ. За предотвратява
не гоговностьта, нема по-добро средство отъ систематичните
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упражнения въ отпускане.
Спазми на гладките мускули въ форма на кризи настжпзатъ въ стомаха, червата, бъбрецитв, жлъчката, и пи
кочно половитЪ органи. Съобразно това имаме и придруже
ните съ силни болки кризи въ съответнитЪ органи. И тукъ
нЪма по-добро средство отъ отпускането. Разбира се това
на значи, че не ще приложимъ и подходящето приложение
на водата (повишаващата баня и др.). Така комбинираното
лекуване е особенно резултатно при болезнени менструации,
спастичгнъ запекъ. пЪсъкъ въ бъбреците и жлъчката и
тЪмъ подобни.
Ето, че въ рамките на общото биологично лекуване,
покоятъ, леженето и отпускането еж чудотворни лекарства*
на природното лекуване. При много болни, много болестни
състояния, т-fe еж въ състояние да ни дадатъ чудесни ре
зултати. Достатъчно е болниягь да разбере тяхната сжщность и стойность и да пристжпи къмъ лекуването съ пъл
но съзнание, в-вра и надежда и воля за оздравяване. Безха
рактерно, колебливо, и нев-Ьрващо да се само опита, е не
сериозно отнасяне къмъ едно тъй полезно ллкулане; Нгьмате ли вгьра въ него, тогава, не го запоявайте!

ЗемедЪлскиятъ трудъ
Здравно и възпитателно значение.
Общо е убеждението, че земедълскиятъ трудъ е тежъкъ и изнурителенъ. Затова, мнозина смЪтатъ, че съ него
тр-вбва да се занимаватъ само единъ разрятъ български
граждани, които живеятъ въ селата и не еж имали щастие
то да вкусятъ ртъ плодовете на науката. Тая микъль е опа
сна и крайно вредна. Тя ще трЪбве да се избие изъ съзна
нието на оная часть отъ нашата селска интелигенция, която
се срамува отъ почтения трудъ на СВОИТЕ бащи и дЪди, на
пуска селото и търси лекия, разгуленъ и безпжтенъ живогь
на града.
Отдавна, много отдавна е доказано, че земед-влекиятъ
трудъ действува благотворно и всестранно върху душевното
и телесно укрепване .на детето. Земеделскиятъ трудъ, освенъ че образова и възпитава, но което е по-важно: той
укрепва и заяква организма и го прави неподатливъ и поустойчивъ къмъ заразните болести.
Лвте, подъ палящите и животворни слънчеви лжчи,
по-разумно е човЬкъ да прекара времето.си средъ природа-

Стр. 120

„Природенъ лЪкарь"

Кн. -8

та, да работи на нивата, да копае или жъне, отколкото да
кисне въ задушните и пълни съ разваленъ въздухъ кафене
та и локали. Еднообразната умствена и канцеларска работа
убива чов-вка и изсмуква неговить- жизнени сили. Той става
отпуснатъ ленивъ и безразличенъ къмъ всичко което го за
обикаля.
Често пжти съмъ си мислилъ: колко много би спечели
ло нашето чиновничество, нашата интелигенция, ако можеше,
покрай дргото, л"втно време да се занимайа малко и съ зе
меделски трудъ. Щехме да бждемъ по здрави, по-жизнени
и по-издръжпиви. Земеделскиятъ трудъ облагородява чов-Ька,
Той каляза волята и характера. Това най добре знзятъ ония,
които еж изпитали неговото благотворно влияние.
Вижте нашия селянинъ! Пословична е неговата издържливость и неподатливость. Това пролича най-мкого презъ
последнитв войни. И днесъ нашиятъ селянинъ е най-здрави»
ятъ, най жизнеспособниятъ зъ държавата. Това ценно' ка
чество ща требва дз се култивира въ учащата се младежь.
Подрастващото поколение трЪбва да бжде здраво, бод
ро и жизнерадостно. То ще стане такова само когато въз
питаме у него обичь къмъ труда и къмъ родната земя.
Всички педагози въ миналото еж отдавали голЪмо значение
на земеаелския трудъ.
Русо искаше да направи отъ Емилъ една. дейна твор
ческа личность. Затова той по-ц-влъ день го развежда срЪдъ
приррдата, далечъ отъ градския шумъ и . блЯсъкъ. Кара го
да се запознае съ орждията на земеделското производство,
да работи въ градината, на полето, въ работилницата, на ни
вата и навредъ, дето самъ той пожелае. Като резултатъ отъ
това обучение и възпитание Емилъ става здравъ, силенъ издържлив"ъ.и прдготвенъ за живота грзжданинъ.
Ако ние следвахме здравите и педагогически начала на
Русо н-Бмаше да имз толкоаа много заболявания срЪдъ на
шата школска младежь; щ-fenie да намал-fee броя наболнитЪ,
неджгави и хилави деца, които днесъ създаватъ истински
грижи за семейството и еж едно тежко бреме за държавата.
Нашето време има нужда отъ своя Р.усо, който би ни
казалъ: „Назадъ къмъ природата!" „Младежи, калете ваши
те мишци въ трудъ, въ работа на нивата, срЪдъ полето, и
вие ще станете здрави, силни и достойни граждани на ро
дината".
Параскевъ Христовъ,
прог. учитель, с. Длтимиръ — ОрЪховско
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Нервенъ и мусколенъ ревматизъмъ
Диагноза: общъ нервенъ и мускуленъ ревматизъмъ;
стомашно червени ферментации; задръжка въ телото
на значителни количества течность и пикочна киселина;
интоксикация съ нисотинъ (тютюнепушене).
Предистория; Г-нъ N., на 42 годишна възрасть, фабрикантъ, страда отъ 12 години отъ., силни, явяващи се на
пристжпи ревматични болки, които се излжчаати отъ шията
къмъ западната часть на тЪлото. Получаваше временно оеблекчеиие отъ болкоуталожващигв таблети (Пердолатъ и др.).
Преди десеть години получи ударъ отъ въртящи болки въ
гърба. Отъ 7 години има подувания на корема, сутрешни
прилошавания съ повръщане на слузести вещества, куркаке
въ червата. Вземането вжтрешно на вжглищенъ прахъ до
несе подобрение.
Всъчга година заболязане отъ грипъ.
Отъ 2 години засилване на ревматичното страдание, ко
ето сега се простря върху цъ\пото ГБЛО. Появи се упорита
кашлица. Презъ последния месецъ задухъ, който прави почти
невъзможно вървенето и изкачването по стълби.
Процедурите за изпотяване и масажите донесоха само
временно облегчение.
Г-нъ N. ядеше съ охота (и по много наведнъжъ) обик
новената, общоупотр-Ьбяваната храна, предпочтително месо и
ГБСТЯНИ. Търговията, която той упражняваше, носеше съ се
бе си всекидневно изпиване на около 4 чашн бира и изпушване на 4 пури.
Резултата огь изследването: мжшъ 180 см. високъ,
широкоплещестъ, съ силна мускултура, съ телесно тегло
190 фунта. Изкуствени зжби. Венцитъ- въ лошо състояние,
обложенъ езикъ, блЪдъ, възжълтъ цв-Ьтъ на лицето. Тютжнджийски катаръ. При дишане постоянно дразнене за
кашлица. При прислушвгне на б-влите дробове бидоха уста
новени въ долната часть на лявото крило хрипове. Граници
те на сърдцето уголЪмени, Пулсътъ правиленъ. Кръвното
налягане достигна 145 срещу нормалното-120, скоростьта на
утаяването на червените кръвни тЪлцв 12/28 срещу нормал
ното 6/12. Пикочната киселина въ кръвьта е 7.8 млгр. на
сто срещу нормалното 3 5 мгр. на сто — значително уве
личена.
Телото е подуто, съдържащо газъ, въ черния дробъ и
стомашната область, болки при натискъ. Пикочьта не даде
каквато и да била болестна находка. Почти въ ВСИЧКИТЕ мус
кули болезненость при натискъ, особено въ мускулите на
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бедрото, на прасетата, въ изправящи гърба мускули, тези
на главата, и въ изходните мЪста на нервите на главата.
Ходенето по голяма нужда се мени отъ запекъ до
дрисъкъ.
Лекуване: Лекуването продължи 26 деня.
/. Хранене: 4 деня строго сурова растителна храна. 16
деня само на овощия, 4 деня сурова растителна храна, 2
деня преходна храна. Пушенето се забрани.
2. Физикална терапия: всеки день преди сбЪдъ пар
на баня въ легнило положение съ последващо- влажно сви
ване на цЪлото гвло, парна баня на гърба > и компресъ.на
трупа. Следъ обедъ горещи лапи отъ цветчетата на сЪно
върху шията и слабините Кварцова лампа, масажи.
Ходъ на оздравяването: вече следъ една седмица
телесното тегло спадна съ 9 фунта, отъ хриповетв въ бели
те дробове незначителни остатъци, съ това се загуби и драз
ненето за кашлица. На 5-ия день загуби апетитъ. Това по
ложение се задържа до 20-ия день на лечението. Бл-Ьдиятъ
цвътъ на лицето по късно постепенно отстжпи на свежия,
крътеиъ цветъ. Отъ 3-ия день той не се оплаква повече отъ
болки въ стсмаха и червата. Ходенето по гол-вма нужда ста
на редовно, съ оформени, безъ миризма изпражнения. Съ
общото подобрение спря сжщо напредването на мускулните
и нервни болки. Само ведна^къ, къмъ края на лекуването,
избухнаха болки въ шията. Предишната уморяемость при
движение се.замЪни съ пъргавость при разходки и планинарство, като всЪки следъ обЪдъ изминаваше пешкомъ до
20 клм. Презъ "време на лъкуването пикочьта се излжчваше
съ относително тегло 1026 до 1040, а нормално то е 1015 —
1020. При изписване г^нъ № показа спадане на теглото съ
20 фунта. Кръвното налягане се върна на нормалното, скоростьта на утайването на червените кръвни т^лца 8/18.
Болките намаляха въ д-всната страна на тила до едно тъпо
налягане.
По тази причина г-нъ №. продължава да се храни съ
преходната храна още около 3 месеца, презъ което време
само още веднажъ настжпиха шийнигв' болки. Сжщо така
той продължи-разходките. Следъ една година повече никак
во повтаряна на болестьта.
Епикриза и прегледъ: гореизложената история на бо
лестьта показва колко дълбоко подхваща и бързо действува
лечебното хранене дори при старо заболйване. Бедната на
соль и течность сурова растителна храна облегчи стомаха и
червата. Чрезъ нея се прекрати врението и гниенето, а така
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сжщо и отравянето на черния дробъ и на кръвьта. Сега
освободените (оприщенигв) и напълно работящите бъбреци
можеха, да излжчатъ задържаната готварска соль и свърза
ната отъ нея вода (белия дробъ} и голямото количества
пикочна киселина.
Мартъ 1935 г. Цюрихъ (Швейцария)
ЛЪкуващъ лЪкарь и докладчикъ
Д-ръ мед. М. Фурман*
Нревелъ отъ немски: Д^-ръ Я. М: Помаковъ,

D r Qraaz — Berlin.

Чов^ктртъ презъ лотото
Мина Яприлъ, мина зимата. НБКОЛКОТО бури и тЬмъ
подобни не могатъ да възпратъ .победоносно" настжпващето л^то.
Слънцето е високо, дниг-fe дълги, растителностьта се
раззеленява и цъвти, птиците млиятъ, а малките животинки
„хвърлятъ" техните малки. Всичко се събужда отъ зимния
сънь.
Болестите на човека нзмаляватъ значително. Увелича
ващия се слънчевъ пекъ смегчава рахитичните състояния,
масово душящи пролетарските кърмачета и деца. Бледоли
ките деца и юноши получаватъ своята естествена руменина.
Съ това се пресича похода на анемията и i t ставатъ невъзприемчиви къмъ инфекциозните заболявания.
Честото излизане назънъ, и игрите срЪдъ чудно хуба
вата природа закрепеатъ нежните, недоразвити деца. Кровои хормонообразуването се усилва, което пъкъ прави подра
стващите бодри, здрави, доволни и весели.
На пълните, съ „стагнирана" жизненость, движенията
и новото време освежаватъ кръво — и сокодвижението, обо
дрява червата и стомаха. Изобилната топлина на времето
предизниква лесно и често волни и неволни изпотявания. Съ
това се изхвърлятъ масово натрупаните и задържани въ
тепото отпадаци на веществената обмена (ежтрещно замър
сяващи материи и става пълно вътрешно пречистване. /V
вътрешната чис?ота на тедото е отъ колосално значение за
здравето. Можемъ даже да кажемъ: „безъ вжтрешна чистота
н%ма здраве",
Изобилието на зеленчуци и плодове дава възможность
на всеки да пречисти, поднови и прероди своята кръвь и
сокове. Нека бжде подчертано, че истинско прераждане на
кръвьта става само чрезъ суровите зеленчуци и плодове.
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Използуването става като се употр-Ьбяватъ изобилно заедно
съ другата вегетарианска храна или, още по-добре, чрезъ
дни на т. ,н. сурово ядене. Това ще рече седмично 1—2, да
не се яде нищо друго, освенъ всичко онова, което може да
се яде сурово и е отъ растителенъ произходъ. Храната отъ
животински Произходъ пречи на алкализирането и подмладяващето действие на суровояденето, затова, и презъ летото
те се, или напълно изхвърлятъ или, поне ограничаватъ., Осо
бено месото е за пълно изхвърляне отъ употребление.
Като поскеденъ и пъленъ потикъ къмъ хормонално
освежаване тръбва да споменемъ препичането.
Слънце! Слънце въ жилището, върху тЬлото, дрехите и
въ душата!*)
Но не само това. Водата, съ нейното всестранно благо
творно действие, ни се предлага въ изобилие и най-различно
темпарирана. Свободните кжпания, газенето въ вода, поли'
ванията, душовегв, обжулвания, фрикции и прочие, еж нЪща,
които требва всеки да познава и прилага презъ .летото.*)
Подновяващата се природа презъ лътото притежава
всички познати и непознати фактоуи, които използувани ра
зумно и целесъобразно, подновяватъ и чозъка. Ето защо,
всеки .разуменъ е длъженъ да се отнесе до лекаря, който
да прицени кръвното налътане, соковете, органите и въобще
да даде пълна правилна преценка на състоянието му, съоб
разно това му предпише режимъ, който да донесе всекиму
тъй желаното летно прераждане.
Навънъ. средъ природата! Хвърлете кутийките и ши
шенцата поне презъ летото. Подирете спасението си въ
скута на всемогъщата природа!

К р и з а въ> м е д и ц и н а т а
Отъ Д-ръ Никола Г. Койчевъ

Презъ последните десетилетия въ областьта на хирур
гията, медицината и терапията еж направени важни откри
тия; усъвършенствувани еж различни методи на изследвания
и наблюдения въ бактериологията. Европейските и американ
ски пазари еж наситени съ многобройни; най-разнообразни
специалитети за лъкуване на много болести. При все това,
напоследъкъ се надига повикъ отъ известни професори по
медицината и лекари съ дългогодишна практика, че меди
цината е въ криза. Отъ нъкои се твърди, че медицината е
*) вижъ „Варна какъ и. какво лвкува" Ш ла. доставя се отъ ре
дакцията.
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въ безпжтица, хирургията — на кръстопжть, терапията —
въ задънена улица.
Рускиятъ професоръ хирургъ Феодоровъ заявява, че
хирургията стои завързана въ старите си основи, но е обре
менена съ стотици хиляди томове написани отъ младото тем
пераментно и лекомислено поколение, което не може да бжде въведено отъ старото въ правия пжть. Хирургията сега
за сега стои на кръстопжть, замислена и огледваща се въ
своето си блестящо минало. (Прсф. Феодоровъ: Хирургията
на кръстопжть).
Рускиятъ проф. Росийски изтъква, че начинающия лт>
карь често си губи времето въ изследвания, събиране и за
помняне на различни данни и факти безъ да му дадатъ нт>
що ново или ценно; ткзи данни обременяватъ ие само него,
но и самия боленъ. ЛЪкарьтъ губи напраздно сили и време
въ гвзи „тънки" и най-нови матоди на изследване и обре
меняване паметьта си съ запомняне на най-разнообразни ре
цепти. Това му пречи да забележа и най простите очебийни
и въ сжщото време най важни факти. По този начинъ ле
каря си остава за дълго или за винаги дребнавъ семиотикъ
и жалъкъ диагностикъ.
Не може сжщо да ке се отбележи, че. сръ\цъ толкова
много лечебни препарати, толкова много патентовани сред
ства има само -няколко, които могатъ да се считатъ, като
специфични, като хинина при маларията, бисмута, йода, арсе
ника, живака при сифилиса, и салицила при ревматизма
(Клинична медицина № 18. 1927 r j
Академика проф. Веляминовъ смъта, че съвремените
лекари като диагностици не стоятъ на нуждната висота.
Съвремениятъ хирургъ може би знае отлично да култивира
микробите, да знае добре страктурата на кръвоносните сждове, но той не е въ състояние да различи клинически ти
пичния туберкулозенъ артритъ отъ сифилистичния, отъ ток
сичния, подагричния и обратно. Той не yMte да диагности
цира спондилита по 2—3 симптома безъ да съблича болния,
на въ сжщото време той доста много е изучилъ обмената
на веществата. Съ една дума съвременни лекарь по образо
вание не е клиницистъ нито „практически" лЪкарь, той гле
да на болния не като такъвъ, а като обектъ за научно из
следване. Но бедата не е само въ това, даже и тамъ, дето
той правилно е поставилъ диагнозата, не е въ състояние да
даде съответното лечение на болния —- тукъ той со показва
още по-безпомощенъ. Грамадниятъ ръсть на различните ви
дове терапии — фзрмакотерапия, балнеотерапия, климатотерапия, органотерапия, диетотерапия, електротерапия и др.,
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съвършенно не оправдаватъ съответствуващия ръсть на ле
чебния ефгктъ. (НБМСКИ медиц. седмичникъ №. 12 12 1929 г.)
Н-БМСКИЯ проф. Голдшайдеръ има сжщото схващане.
Бактериологията въ много отношения не е могла още да
постигне поставените си цели. Както физическия, така и ле
карствения арсеналъ на терапията, не е довелж -до он-Ьзи
резултати, каквито би се очаквало при сжществуващия оптимизъмъ. Постоянно отъ различните химични и фармгцефтични фабрики се изкарватъ все нови лЪчебни препарати, спе
циалитети, но yb не Само, че fee помагатъ за излекуване на
болестите, а въ н-Ькои случаи принасятъ голема вреда
(Проф. Голдшайдеръ).
Французкия проф. д-ръ Хеймъ твърди сжщото, а имен
но, че терапията се е видоизменила и има тенденция да се
видоизменява, като отива по новъ пжть, пжтя на изоставяне
химически*е елементи. Практическата медицина вече не се
ограничава въ всекидневните предписвания на прахове, ха
пове и течности — формули, които се мЪнятъ споредъ ка
призите на практикуващите лекари. Този видъ отравяния,
които често усложняватъ положението на болните съ хро
нични болести, си е вече-отживЪлъ времето и, ако още не,
е окончателно ликвидиранъ, то въ всеки случай може лесно
да се предвиди неговото изчезване.
Проф. Одибертъ отъ Марсилския медицински факултетъ въ своята си встжпителна лекция презъ 1932 год. е
казалъ следното: „Не мога да не ви призная каква мжка
изпитвамъ при единъ боленъ съ инфекция, когато требва
.да му предпиша лекарства. Дзъ се намирамъ въ едно недо
умение, когато знкя, че една частица отъ хинина напримеръ
in vitro спира действието на бактериофага, а други еж ме
учили, че една известна вода отъ този химически продуктъ,
увеличава бактерицидностьта на кръвьта, а други води напротивъ намаляватъ тази сила, понеже убиватъ лепкоцитозата, при която се фабрикуватъ внтитоксините въ организма.
Вие сващате, че при такова ноложение азъ съмъ безпомощенъ останалъ съ, перото въ ржка, слисанъ, изтубенъ и
халюциниранъ наточели нЪкой ми е пъхналъ ножъ въ ржката. Ето това е медицина^а, господа!" . . . „Какво действи
телно познаваме ние? Напреднали ли сме ние въ познанията
си или още се намираме на онова ниво, на което еж били
въ времето на~ГТарацелзъ — времена, презъ които медика
ментите еж бивали разпределяни споредъ астрологическите
влияния?*.
Дългогодишниятъ болниченъ лЪкарь д-ръ Давидовски
е преработилъ материала отъ болницата за поставени диа-
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гнози клинично и проз-врени чрезъ аутопсия и дошелъ до
заключението,- че процента на поставените диагнози до ла
бораторния "периодъ е еднакъвъ съ този на поставените
диагнози въ лабораторната епоха. Така 1830 -1896 год. пъл
но съвпадение на диагнозите е имало 69'2 на сто, непълно
съвпадение — 14 на сто и различни диагнози — 12 на сто.
Презъ 1922 — 1926 год. напълно съвпадение — 70 на сто;
непълно — 14 на сто и различни диагнози — 13-9 на сто.
(Статия въ Клинична медицина № 1. 1928 год.
Проф. д-ръ Сигеристъ въ встжпителната си лекция вър
ху основите и целите на съвременната медицина (Лайпциг
ския историческо институтъ) е казалъ, че отъ гледна точка
на интуитивното схващане, страданията на болния и съвремения лъкарь и лекаря отъ преди 4000 години почти, че не
еж се различавали единъ отъ другъ.
Проф. д ръ Бердичевски пише въ „Новъ хирургически
арховъ" № 50, че наредъ съ новвтв практически завоевания
навсекжде да се набелязватъ основни различия и безпжтность въ теоритическнтъ обоснования на научните хипотези.
Германския известенъ професоръ Зауербурхъ като от
белязва, че презъ последните петдесеть години на миналия
вЪкъ потолого анатомичното и бактериологично изледвания
на болестите еж направили грамадни преврати въ медици
ната, пише, че мимо тези блестящи зевоевания и успехи
медицината се намира засега въ задънена улица.
Въ сжщия духъ и смисъль се изказватъ и видните
професори Биръ, Леришъ, Мухъ, Лшнеръ, Крелъ, Д-ръ
Ликъ и др.
изъ в. „Миръ"

Б. Р. Изнасяме горното отъ този софийски лекарь. То
ва е на кжсо, всичко, което проповядваме вече 16 годени.
Нужни ли еж още доказателства? Четете и добре разбирайте!

Л е к у в а н е на ц и р е и п о лицето
Понеже днесъ рязането на цирентв се много често
практикува а; до схващания на биологичната медицина е не
вевкога безопасно, цитираме мнението на Р. Морианъ исказано въ „Немско списание за хирургмя" № 1 и 2 година
1926. Тамъ той казва: „консервативното (значи безъ опера
ция) лекуване на циреите въ лицето дава винаги добри ре
зултати. Въ случаите, когато цирея е злокачественъ и въ
тежка форма, тогава и хирургическото лекуване е безре
зултатно.
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Опасностьта на циреите въ лицето е много голема, за
щото разпространяването на заразата се улеснява отъ нес
пирните движения (мимически и рефлекторни) на мускулите,
Това разнасяне става по пжтя на венитЪ и по-малко по този
на лифнигЬ сждове. Тъкмо затова грижите при такива циреи
требва да бждатъ голЪми и навреме дадени.

Отварата като пикочогонно с р е д с т в о
При слабо сърдце, при влошенъ сърдеченъ порокъ и
оводняване на организма, кждето разните сърдечни и пикочогонНи лЪкарства не еж давали резултати, Яротски е давалъ отвара (млйченъ казеинъ) съ много добри резултати.
Три дни болниятъ не е получавалъ никакви течности а само
6С0 до 800 грама отвара, 100—200 грама захарь и 100 грама
зауершмантъ. . . , Това е една подобрена Карелова диета
при сърдечно болни.
Изъ „Швейцарско медицинско списание". N° 9 година 1926.

Диетолт=»чението п р и заразителните.
болести
Който е следилъ редовно нашите списания относно диетолечението както и това, че въ основата на всички страда
ния и болести лежи благоприятната почва въ организма
(замърсените телесни сокове и тъкани) тЪй знае, че и зара
зата хваща само тамъ, кждето намЪри нечисти, киселинно
отравени телесни сокове. Не намЪри ли тЪзи благоприятни
условия, заразяване не става въпреки наличностьта на
бацили.
Въ подкрепа на това схващане въ биологичната меди
цина, поднасяме следната извадка отъ „мюнхенското меди
цинско списание" № 11 отъ 1929 год. Тамъ известния професоръ Финкелщайнъ показва*, че съ подходяща диета може
така да се изм^нятъ телесните сокове и тъкани, че Tfe да
не прадставляаатъ добра почва за вирЪене на.болестотвррни
организми и следователно да не позволяватъ избухване на
заразни болетти въпреки наличностьта на бацили. Това еж
потвърдили, споредъ автора, много други детски лЪкари.
Съ горното се потвърждава схващането на Луи Куне,
че вжтрешното замърсяване е основна причина за всички
болести и вътрешното пречистване е предварително услоаия
за какво да е оздравяване.

На п о л е з н и книги по п р и р о д н о л-Ькуване, които

всЬяи трЪбва да има въ своята домашна библиотека. Купете си ги1
Доставя въ предплата, овторътъ Д-рт» Кирилъ Иордвновъбул. .Мария Луиза" J6 34 гр. Варна. Тел. 28-46. Чекова смЪтка 23-91.

№
лв.
1. Варна, какво, какъ лекува (изчерпана)
2. Здрава, млада хубава (изчерпана)
;
.
2
3. Подмладяване на жената (изчерпана)
4 Лекуване съ вода
.
.
,
,.
.
30
5. Л^н^ване съ пара
.
.
.
.
.
.
25
6. Кратъйв» курсъ по хигиена
30
%] Ревматизма и лекуването му
.
.
.
.
30
8. Яб5«уз»ие по Шротъ — чудотвореца на Линдевизе
30
9. Четкодяя масажъ — пързоразряденъ лечебенъ факторъ
ва здрави и болни (атороиздание)
.
. 1 5
& Лекуване съ гладъ (постъ) — безкръвната операция
на природното ликуване
. ' . - . .
.
25
11. Наука за суровоядене — суроволечение (изчерпана)
12. Закаляване на тялото (изчерпана) : .
••'"•••• .
13. Честота и здраве (за деца, юноши и родители .
10
14. Хигиена на старостьта, или какъ да живЪемъ въ
напреднала възрасть .
.
.
.
.
25
15. Захарната болесть и лекуването й
,
..
л
20
16. Загадката на главобола
.
.
.
.
.
20'
17. За майките—кърмене, захранване и отбиване .
15
18. Душове, компреси, клизми, промивки и др. специални
приложения на природолечението (изчерпана!
19. Кожните болести и техното лекуване
. •'
25
20. Криза въ медицината — ново изграждане чрезъ,
природолечеиие
.
.
.
.
.
15
21. Лекуване на температурно болни (второ издание) .
20
22. Студените крака като болестна причина (изчерпана)
23. Биологична медицина или алопатия — единъ
наученъ споръ. .
.
.
'.'.•'.
•
30
24 Природосъобразенъ животь или къмъ здраве и
дълголетие
.
.
.
.
.
..
40
25. Медътъ като храна и лекарство
.
.
.
1526. Остъръ ставенъ ревматизъмъ (второ издание
включено въ № 7)
;
27. Болести и страдания на жената
.
..
.
30
28. а) Мисъльта лекува б) лекуване съ ултравиолетови лжчи 10
29. Болести на бжбрецигв и мехура
.
.
.
15
30. Кретическа възрасть у жената
.
.
15
31. Високо кръвно налегане
.
.
.
.
20
32. Цвета на очите като огледало на нашето здраве;.
15
33. Л-вчебни бани съ билкови отвари
.
.
".
10
34. Болести на сърдцето, артериите и вените
^
30
35. Туберкулоза на белите дробове и нейното
природно лекуване
.
.
.
.
.
50
36. Самопомощьтавъ живия организмъ
.'.'
.
25
37. Бронхиална асма
.
.
.
.
.
.
30
38. На борба съ старостьта и методите на подмладяване
30
39. .Красота й; здраве" — гимнастическо табло
.
30
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