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5. Менящи приложения.
Третирането на ГБЛОТО ИЛИ часть отъ него съ топло и
студено едно слеДъ друго, наричаме менящи приложения на
природното лекуване. Общото при тъхъ е, че както студе
ното, така и топлото се повтарятъ нЪколко пжти. Следъ
всЬко студено следва веднага топло и обратно. Започва се
винаги съ топло, а се свършва вината съ студено. Топлото
се прилага по-продължително, а студеното съвсемъ кратко—
даже секунди. Важно е сжщо така, че температурата има
възможните максимални граници. Тоестъ, студеното да е кол
кото се може по-студено, а топлото—колкото се може логорещо.
Менящите приложения еж преди всичко истинска помпа
за кръвообрата. Чрезъ тЪхъ даваме на кръвообрьщението
такъвъ тласъкъ и го така поущряваме, както не сме въ съ
стояние да го сторимъ съ нищо друго. Това имъ действие
ги прави незаменимо средство при всички хронически стра
дания, кждето недостатъчната цирколация на кръвьта и ней
ния застой (въобще липса на реакция) е основната причина
на страданието. Я* важната наша цель, да поущримъ кръвообората и премахнемъ застоя, постигаме повече отъ идеално,
имено чрезъ подходящето менящо приложение. Но свойствено
тЬмъ е и това, че чрезъ тЪхъ се постига най-добре разнася
нето (разпръскването) и просмукввнето, което пъкъ ги по
ставя на завидна висота като лекарство при акутни процеси,
като гнойници и прочие.
Приготовлението се състои въ набавянето на два под
ходящи съдове (споредъ това каква баня ще правимъ). Въ
едина наливаме топлата вода (40—45° С), а въ другия студе
ната (15—20° С). Поставятъ се близко единъ до другъ. При
готвя се на ржка една суха кърпа за избърсва не.
Нека повторимъ, че топлото приложение е продължи
телно ( 3 - 4 минути), а студеното съвсемъ кратко (7а—1 миЧ. Н. 1939 г. и Р. Хр.
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нута — даже секунди) Следъ свършването на приложението
става сухо избърсване на тЪлото, обличане и лътане или
движение.
М е н я щ а с е д я щ а б а н я се прави въ специално за
цельта пригодени седящи вани или импровизиранъ нъкакъвъ
другъ сждъ. СЪда се въ топлата вода и се чете бавно: 1! 213.
Потапянето въ топлата и студена вода повтаряме 3 — 4 — 5
пжти. Последното потапяне е въ студената вода, следъ което
се избърсваме сухо и се обличаме и лътаме.
За по-гол%ма предпазливость тукъ студената вода може
предварително да е 24-26оС. Но и по ниската е позволена,
стига всичко добре да се подбира.
Добре е следъ банята да се направи единъ полекъ масажъ, който допълва и подкрепя лечебното действие на
предшествувалата го баня.
Хронтесттгъ и субакутнгитъ страдания на коремните
органи, особено придружаващите се отъ студени крака и
приливъ на кръвь къмъ мозъка, еж добра индикация за това
приложение. Но прилагани при здрави хора, менящитъ- се
дящи бани освежаватъ кръвообрата въ тазовитъ- и коремни
органи, премахватъ застоя и така поощряватъ функциите имъ.
Но тукъ те оказватъ поощряващо действие и върху цЪлата
вешествена обмЪна.
Требва особено да подчертая, че тЬ еж отлично прило
жение при хемороиди.
По-малко еж подходящи за много слаби, мадокръвни и
нервни индивиди, но поради това, че еж частични приложе
ния, не възбуждатъ тъй много нервите както напримеръ ме
нящия душъ. Те могатъ, макаръ и по-предпазливо, да се приложатъ при мнозина отъ казаната категория.
М е н я щ и б а н и на к р а к а т а еж друга една форма
на менящигв приложения на нашата лЪчебна наука. За цельта
се взематъ две достатъчно широки и дълбоки кофи или подхо
дящи други два ежда. Едина съ студена, а другия съ гореща
вода. Тукъ температура може спокойно да се взема по крайна.
Започва се съ топлата, а се свършва съ студената вода, като
се повтаря 3—4—5 пжти. Най-сетне става или изсушаване на
краката, или енергично фротиране съ гжба, или грубъ мокъръ, студенъ парцалъ, следъ което сухо топло обуване
безъ изсушаване. Льта се, или се движи докато се затоплятъ. Най-добре е ако се обуятъ топли вълнени чорапи и
топли обуща. Така се лекуватъ студените крака.
М е н я щ и б а н и на р ж ц е т е иматъ сжщата проце
дура на прилагане и еж приложими при сжщите случаи.
М е н я щ и п о л и в а н и я се прилагатъ най-добре съ помощьта.на специално приспособление. Импровизирано може
На Ивановци, Стефановци, Христовци, Йордановци, чести
тиш. именити дни.
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сжщо така- да се пристжпи къмъ прилагането, но то трЪбва да
става много добре, иначе действието не е така пълно и ефи
касно. Важно е при поливането, водата да образува струя,
която доста силно да удря местото на приложението. Поли
ването съ топло трае продължително, а това съ студеното
съвсемъ кратко. Повтаря се няколко пжти.
Прилагатъ се най-често като локални приложения. Осо
бено като поливания на стомаха, черния дробъ и далака. При
тЪзи се изисква предварително студено и з м и в а н е на
челото, врата и гърдит-fe. Естествено е, че положението на
тЬлото респективно на обливаното телесно мъхто, трЪбва
така да е поставено, че оттичащата се вода да пада въ спе
циално приготвенъ сждъ и така се не разлива по пода и
въобще на разни страни.
Подувания на черния дробъ вследствие застой на кръвьта,
язви иа краката, които не се подаватъ на излЪчение (при
разширени вени) запекъ, атония на храносмилателния каналъ
и редица други страдания, еж благодарна задавка на менящитъ- поливания.
М е н я щ и т ъ - п р о м и в а н и я иматъ особена цена при
катари на влагалището, матката, хроническа хрема и тЪмъ по
добни страдания ПосрЬдствомъ тЪхъ ние сме въ състояние да
събудимъ едва ,, между кащата" лЪчебнареакция и така подведемъ организма къмъ оздравяване. Менящить- гаргари - при
хронически катари въ устата и гърлото.
М е н я щ и т ъ ' и з м и в а н и я замъхтятъ банитЬ и еж
приложими навсекжде. Затове еж нужни два ежда — единия
съ студена, а другия съ гореща вода. Най-първо правимъ попродължително измиване съ горещата, после кжсо съ студе
ната вода и това повтаряме нЪколко пжтй. Сжщевремено да
става енергично изтриване на гЬлото. Най-после сухо изтри
ване и обличане.
Лежащо болните се измиватъ въ леглото съ кърпа.
Преимуществата на тези менящи измивания еж, че тЪ
поущряватъ кръвообрата и дишането, но пазятъ сърдцето.
Затова т е намиратъ приложение при задухи, при сърдечно
болните и при всички сьстояния, които иматъ за причина
кръвния застой, като варици, т^хнит^ язви и пр. Менящитъизмивания на гЬлото отъ кръста нагоре или надоле, подпомагатъ всмукването, разнасянето и разпръскването на плеврални ексудати, перитонеални инфилтрати и гЬмъ подобните.

6. Покачващи (повишаващи) бани.
Ако въ време на една баня, чрезъ доливане на гореща
вода, повишимъ температурата и така продължаваме изкжпването на болния, тогава имаме т. н , повишаваща баня. НайПазете се па не поеяжпате и ппепияято п и . " .

m
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високата температура, до която може да се достигне при
тЪхъ е, споредъ естеството на болестьта, особеностите на
болния и редица други приценени отъ лекаря обстоятелства,
40-45°С. Тъзи силно лечебни бани еж въведени за първи
пжть отъ професоръ Шаенингеръ въ лечебното изкуство. Те
принадлежатъ днесъ къмъ най-силно действуващите водоприложения на модерното научно природолЪчение и еж от
лични при инфекциозните болести (детските шарки, скарлатина, дифтеритъ, инфлуенца и др.). Преди всичко те еж изпотително приложение, ft отъ тукъ еж и средство за изкар
ване на телесните отрови и обезотравянето на организма —
респективно кръвьта. При заболявания на кръвообрата, (сърдцето), кждето излагането на целото тело на горещата вода
е нецелесъобразно, частичните покачващи бани еж прило
жими и то съ добъръ успехъ.
Искаме ли да ускоримъ изпотяването, тогава даваме на
болния да пие горещъ чай отъ липовъ цветъ и обливаме
главата му често съ гореща вода. Обикновено следъ 10—20
минути изпотяването настжпва и банята се прекратява. Следъ
това става сухо огъване на болния, въ което той се препотява. Най сетне се прави измиване съ вода отъ 30 - 25°С.
а. Повишаваща половинъ баня.
Прилага се обикновено съ цель за изпотяване. Става въ
обикновена вана за цели бани. Но може да се направи и въ
какъвто и да е другъ подходящъ еждъ, стига да се усвои
изкуството на импровизиране. Болниятъ седа въ ваната съ
необходимото количество вода 37°С. Чрезъ доливане на го
реща, температурата на водата се повишава до възможно
търпимата за болния. Главата му остава открита. Отъ кръста
надолу телото е въ гореща вода, а отъ тамъ нагоре подъ
действието на парата подъ покривките, съ които е покритъ
болния и целата вана. Не следъ дълго настжпва изпотя
ването. Тогава започва бавното разхлабване на покривките,
което позволява свободното изпаряване на задушеното тело.
б. Повишаваща баня на краката.
Правятъ се въ обиковена по-широка кофа или два до
статъчно големи други еждове. Въ първия случай двата кра
ка се поставятъ въединъ ежаъ, a при недостатъчно големъ
еждъ, по единъ въ два. Поставятъ се първо въ топла.вода,
която чрезъ доливане се сгорещява до търпимость. Водата
да стига до подъ коленете, или най-малкото, до средата на
прасетата. Следъ тоза става огъване на целото тело заедно
съ еждовете въ които еж натопени краката като мантия. Така загьнатъ се оставя болниятъ да стои около 30 минути.
Зимата съ студа н снЪга е здраво време, което всЬки да
използува за излетн.
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Може, разбира се, въ сжщото това време да се поставятъ
и ржцегв въ другъ сждъ и така банята да стане .комбини
рана на ржцетв и краката. Най-удобното въ такъвъ случай
е, сжда за ржцетв да се постави на поставената предъ бол
ния маса, а за краката подъ самата маса,
в. Повишаваща седяща баня.
Отъ казаното до сега за повишаващите (покачващите)
бани е ясно какъ точно ще стане и седящата покачваща ба
ня. Тръбва да се допълнимъ само съ това, че въ време на
банята краката се поставятъ на топла тухла или въ топла
вода. Ц%лото твло, съ ваната и сжда за краката, се сжщо
така увиватъ въ специално одиало или подобно.

6. Б а н и на рлцете,.
Баните на ржцете е друго едно ценно нагласяване, кое
то р-вдко намира у насъ приложение. Топлите, респективно
горещитъ бани, еж силноуспокояващо средство при задуха,
астма, кръвоизлияния и въобще при всички страдания на бЪЛИГБ дробове. Въ кома изпаднали, респективно крайно изто
щени болни, намиратъ ободрение и „съживяване" въ тях
ното приложение. Те предизвикватъ силно отвеждане на
кръвьта отъ гърдите и мозъка и така облекчаватъ сърдцето
и главата. Менящите пъкъ бани на ржцете освежаватъ и
поущряватъ кръвообрата и премахватъ студенитЪ ржце. Яко
въ водата се постави соль, още по-добре хардалъ, действие
то имъ се още повече усилва.
Краткитъ студени бани (отъ средна температура до съвсемъ студената) еж любимо средство при нервно сърдцебиене,
нервни задухи, нервно главоболие. Тя трае само 72—1 минута.
а. Повишаваща баня на рлщегв.
Като съ особена стойность, покрай казаните до тукъ
бани на ржцетв, искамъ да дамъ малко повече мъсто за този
видъ баня. Прави се обикновено на ржцетъ до лактитъ.
Приготовление: Взема се една масичка. На нея се поставя
напримеръ детска ваничка. До нея столъ за евдане. Болниятъ
съда и си поставя ржцегк до лактите въ топлата вода въ
ваната, която се намира сега удобно предъ самия него на
масата. Тълото му, отъ главата надолу до кръста заедно съ
ваната, е завито въ одиалото. Вс%ки неколко минути се от
крехва завивката и долива гореща вода, докато температу
рата стигне до 45° С. Накрай става хладно измиване на изкжпаните части на ржцетв, а и на цялото тъло, особено отъ
кръста нагоре.
Но сжщата баня може да се направи и по следния наСпечелн ли едииъ пои* новъ последователь за природното
лЪкуване?
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чинъ: Взематъ се три стола. На средния сЪда болниятъ, а на
другитЪ два се пвставя по единъ подходящъ за цельта сждъ
съ топла вода. Потапятъ съ едната въ едина, а другата въ
другия сждъ. Пълното завиване и тукъ се спазва. Сжщо и
доливането става по сжщия начинъ. Най-сетне пакъ хладно
омиване, което некога може да се замени съ сухо изтриване.
При тежко болнитв- сжщата баня може да стане и въ
леглото. Въ такъвъ случай седящия боленъ се добре под
пира отъ помощно лице. Но въ легнало състояние тя е с ж щ о
така приложима.
б. А п а р а т а на п р о ф е с о р ъ

Швенингеръ.

ГолЪмага целебна стойность на горнит-fe бани еж накарали
професоръ Швенингеръ бившъ университетски професоръ въ
Виена (професоръ за природно лекуване) да конструира специаленъ апаратъ за удобно и ефикасно приложение. Накрат
ко описанъ той представлява една продълговата вана съ до
стачна дълбочина, необходима за цельта. Приспособенъ е и
добре прилягащъ капакъ, който позволява поставянето на ржцет4. Ваничката е снабдена съ една отводна тржба, която
позволява изтичането на водата и друга, която служи за доливане на гореща вода. Поставенъ е с ж щ о така и единъ термометъръ, на който се лесно отчита температурата на водата
и дава възможность да се долива по желание гореща вода
и да се изтака изстиналата. При употребата апарата се по
ставя сжщо така на масата.
Естествено, неговото доставяне е свързано съ разноски,
които не еж по силитъ- на мнозинството и затова намъ не
остава друго, освенъ да се научимъ да импровизираме и си
служимъ съ подходящи еждове. При това можемъ да бждемь уверени, че резултатите по нищо не ще остжпятъ на
баните правени съ професорския апаратъ.

7. Б а н и на очите..
Топла бйня на очитгъ. Взема се единъ съ подходяща
форма сждъ, който напълняме съ вода отъ 33 37 градуса
С Натопяваме лицето си въ водата така, че очитт* носа и
брадата да бждатъ въ водата. При това отваряме очитъч При
нужда издигаме главата си за да поемемъ въздухъ. Повтарятъ се три четири пжти дневно. Тъзи бани, комбинирани съ
разнигв отводни приложения, (парни бани на краката, менящи
бани на краката, обливания на с ж щ и г к и коленетъ- или пъкъ,
което е най-добре, коремообтривнитЪ бани на Луи Куне), еж
отлично ср-Ьдство при разнитЪ възпаления на очите.
Г о р е щ а б а н я н а о ч и т Ъ . Взема се издута съ
тъхенъ отворъ. винена чаша, или пъчъ специално за очни
Не прекалявай съ студената вода презъ зимата.
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бани направена чашка отъ аптеката. Напълва се съ горещъ
чай отъ копъръ (Foeniculum capillaceum). Загъваме главата
си съ гол-Ьма кърпа и подпъхваме чашката да бие болнвто
око. Съ истиването на чая и намаляване на парата, добли
жаваме все повече къмъ окото, докато чашката опре до него
и издигвайки главата захлупваме чашката съ чая върху окото
си и така правимъ баня на болното око. Искаме ли да продължимъ действието на парата, тогава доливаме отъ време
на време горещъ чай въ чашката и така продължаваме пар
ната баня на болното око.
Така приложена гореща баня на окото предизвиква силенъ приливъ на чиста кръвь (хиперемия) к ъ м ъ бол
ното око и увеличавайки лечебната реакция, спомага за бър
зото разрохкване и всмукване на възпалителния екскудатъ и
гарантира оздравяването на каквито и да е очни възпаления.
Разбира се наредъ съ гЬзи очни бани, става и прилагането
на останалите л-вчебни фактори.
Лекувайки така болните си очи, ние никога нЪма да
прибътнемъ къмъ каквито и да е капки, чийто приложение,
споредъ науката за природолЪчението, еж винаги отъ вреда,
защото вмъхто да ускоряватъ излжчванетО и очистителната
реакция, те я спъватъ, като потискатъ хиперемията.
По сжщия начинъ се правятъ (както топлите) и студенигЬ бани на ОЧИГБ, които намиратъ приложение като укре
пяващи зрението, особено при стари хора, но еж отъ полза
и при всеки човЪкъ. Водата тукъ е хладна до студена.

8. Приложения на краката
Както на всЬкжде, така и тукъ: Преди всЬко студено
приложение, краката требва да бждатъ топли. Яко еж сту
дени затоплятъ се съ вода, пара, търкане, босоходене или
подобно. Следъ всеко топло приложение се охлаждатъ.
а. Измиване на краката вечерь.
МногобройнигЬ пори. съ които еж снабдени стжпалата
на краката, говорятъ, че тЪмъ е възложена специална и много
важна работа въ телесната машина. Tfe еж първостепенно
излжчително мЪсто. Както ржцетЪ, така и краката требва
да бждатъ обектъ на голЪми грижи. Особенно относно чис
тотата, грижит-fe ни да еж изобилни. Ежевечерното измиване
на краката и при здравигв е незаменимо ценно. При болНИГБ то е съ двойна стойность и дългъ с» налага на всеки
боленъ пргди лътане да измие краката си съ хпадка вода,Това успокоява, докарва приятенъ сънь, отвежда кръвьта
къмъ краката и освобождава мозъка.
Родители, които искатъ и умеятъ да дадатъ на децата
Изучи природол*чени*то преди още да «и забол*лъ.
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б. Бани на краката.
Студена бани на краката се правятъ съ вода 10 — 15
градуса С. и траятъ половинъ до 3 минути Вь време на §анята краката се търкатъ усилено (единъ въ други или съ
ржце). Действието на банята се усилва, ако водата стига до
пръсцит-fe. Въ такъвъ случай най-добре е да се стжпва и
върви въ течащата вода или, при липса на такава, въ ваната
(ходене на место). Благотворното действие се упражнява
чрезъ дразнене нервнит-fe окончания въ краката и така реф
лекторно усилватъ перисталтиката на дебелото черво, поради
което еж често отлично средство противъ упоритъ запекъ.
Приложени при кръвоизлияния отъ носа, белигв дробове,
матката и др., rfc спиратъ бързо и ефикасно кръвоизлиянието. Освежаватъ кръвообрата въ краката и, продължител
но приложени, еж добро приложение при студени крака. При
условие, разбира се, че индивида е билъ добре реакционоспособенъ.
Хладни бани на краката се правятъ съ вода 30 — 35» С.
и траятъ до половинъ часъ. Tfc служатъ за очистване на
краката, ободряватъ при отпадналость, като успокояващо
средство преди лътане и въобще при разните нервни неспокойствия и възбуждения.
Горещитп, пъкъ се правятъ съ вода 38—42e C и траятъ
10—20 минути. Употребяватъ се при астматични атаки, при
силни менструалки кръвоизливи, нервно главоболие, при
бронхиаленъ катаръ, при слабо сърдце, болки въ ушите и др.
Чрезъ прибавка къмъ водата на соль, пепель или хардалъ, действието имъ се усилва.
Менящият и повишаващи бани на краката се правятъ
както и на ржцетЪ. Показани еж особено пти студени крака.
в. Какъ се топлятъ краката на л е ж а щ о б о л н и г в :
Студените крака при температурно болнигк предизвикватъ приливъ на кръвьта къмъ мозъка, което е свързано съ
неспокойствие.
Затоплянето става по най различни начини: Една гореща
тухла, шише пълно съ гореща вода, термофоръ съ гореща
вода или каквото и да е подобно, загъва се въ натопенъ въ
гореща вода и добре изцеденъ парцалъ и следъ това въ фланеленъ платъ или се пъха просто въ единъ вълненъ чорапъ.
Поставя се на краката. Огъването предварително съ мокаръ
парцалъ се предпочита поради това, че дава влажна топлина.
ft тази отвежда много пр-добре отъ сухата и облекчава мо
зъка. Следъ стопляне на краката, топлото се маха, защото,
За дезинфекция на устата често по лликичка лнмоновъ сокъ,
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ако остане и следъ като краката еж вече затоплени, пови.
щааа се температурата и болния става неспокоенъ

9. Бани на носа.
Носътъ е единъ органъ, който се смета за много маловаженъ даже и излишенъ. Неговата важность обаче за здра
вето е довела до откриването на специални лечебни проце
дури, най важните отъ които еж баните.
Нв носа можемъ да правимь с ж щ и т к бани, както и на
вейка друга телесна часть. Само особеното месторазположе
ние и деликатната конструкция, налагатъ усвоаването на тех
никата имъ, ако искаме те да не бждатъ вредни, а полезни.
Биле Г Б топли, студени, горещи, менящи и прочие бани на
носа, за тяхното приложение ни е необходимо или^специална
чашка, специална тулумбичка или подобно. т е требва да бж
датъ такива, че да позволяватъ удобното и изобилно изми
ване на носната вжтрешность, както и неговата външность,
а и околность. Но вжтрешчото измиване и промиване на
носа може да стане и чрезъ обикновено всмръкване на вода.
При това лечебно всмръкване требва да пазимъ щото заедно
съ всмръкваната вода да не отива и въздухъ. Освенъ това,
всмръкването да става не грубо, а внимателно, за да се из
бегне навлизането на вода въ т. н. евстахиеви т р ж б и,
което би довело до ушни възпаления. Разбира се, при липса
на специалните чашки, можемъ да си послужимъ и съ обик
новени никакви еждове, а и съ шепата си. Вь всички слу
чаи всмръкнатата вода излиза презъ устата и се изплюва.
Всички видове заболявания на носа вжтре и вънъ се
поддаватъ на лекуването чрезъ носни бани. Даже и оцената, минаваща за неизлечима болЪсть, може „да намери
майстора с и " въ добре приложените подходящи бани Но
приложени при здрави хора те закаляватъ носната лигавица
и я пазятъ отъ заболяване.
Споредъ вида на банята е и температурата на водата.
Обикновените бани се правятъ съ вода 20 25° С.
Добре е вместо чиста вода да се употребява солена,
която не дразни така много лигавицата и въобще се понася
до-добре.
Тукъ му е местото да подчертая единъ случай отъ моята
практика. Една бзгата дама, която е имала достжпъ до ев
ропейски профгсори (рззбира се, безъ да й дадатъ излечение
на хроническата хрема), отказа предложеното й отъ мене л е .
куване чрезъ всмръкване само затоза, защото некой профе
соръ й казалъ, какво, нле българите съ нашето всмръкване
сме нанасяли много пакости и този професоръ й абсюпитно
забранилъ смръкането на вода въ носа. Разбира се въ това
При болки въ корема-гладъ, клизма, топло и присиицовъ компресъ
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н-кма нито следа отъ истина и азъ съветвамъ, спокойно да
се пристжпва къмь всички видове носни бани.

Едно народно зло.
отъ
Гичо Хр. Михаиловъ — у-ль.
Много рани има по обществения организъмъ. Подобно
на ОТД-БЛНИЯ индивидъ и общество боледува, и то доста се
риозно. Но отъ кжде ще тр-вбва да почнемъ да лекуваме?
Безпорно отъ оная рана, която пръска зараза навс^к/кде,
която е първопричина, основа, почва за другитъ- зарази, а тя
е алкоолизма.
Нъма градъ, нъма село, нема паланка гдъто алкоолътъ,
спиртнитъ питиета, да не се промъкнали и да не" еж се на
станили всЬрдъ населението. Кръчми имаме навсЬкжде. Пие
се навредъ. Пиягъ всички. Пие селянинътъ като мисли, че
алкоолътъ ще подкрепи силите му при работа, пие гражданинътъ като мисли, че виното и бирата ще му донесатъ жа
дуваното щастие. Жестока самоизмама.
А знайно е, че алкоолътъ убива усета за умора. Това е
много вредно, зещото при притжпяване на този усетъ, става
по голямо напрежение и преуморяване на мускулите.
Алкоолътъ се пие за всичко: и .за здраве", за да се
подкопае двойно повече то, и за веселие, и за разтуха, и отъ
М/Кка, и за куражъ. Пие бедняка за да забрави грижи и не
воли, пие богатия за да добие „настроение", пйятъ всички.
Алкоолътъ господарува въ всичко и надъ всички. Алкоолътъ
е взелъ широки размери. Той е голямо зло за народа. Пие
нето си остава най-страшния бичъ на човечеството. Физическо
и духовно израждане, материално и морално разорение, ето
ползата отъ пиенето.
Алкоолътъ гнети и изражда човечеството, като посъта
съ своитъ\ невидими пипала на най светото у човека — на
неговата разплодителна клетка и неговия разумъ. Това се
напълно потвърждава отъ многобройни наблюдения върху
хора, както й отъ експерименти върху животни. Дръ Бертоле
аутопсиралъ. 100 трупа на алкоолици и нам-врилъ въ 64 пълна
агроф4я на половите жпези, въ 18-срЬдна, въ 16—слаба и
само въ 2 еж видомо здрави.
Споредъ сведение на Главната Дирекция на Народното
Здраве въ България, презъ 1935 год. въ България е имало
12635 кръчми, или средно една кръчма е обслужвала 485 души.
Презъ 1936 год. броягъ на кръчмите а билъ 12970 или една
кръчма е обслужвала 479 души, мжже, жени, старци и деца.
А какво е влиянието на алкоола върху живия човешки оризмръзнешъ презъ зимита не влизай направо въ топла
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ганизъмъ всеки може да проучи, тъй като и нашата научна
литература разполага съ данни по тоя въпросъ.
Длкоола засега най-лесно мозъка. Организъмъ, чийто
мозъкъ е засегнатъ отъ алкоолните пари ще бжде едно бреме
за обществото. И наистина въ България има доста идиоти,
епилептици и други душевно болни. Ррезъ 1936 год. еж биле
проучени 8831 души и въ гЬхъ се указало, че въ 1559 или
Т7'7 на сто имали за първопричина алкоолизма. Но само тъли еж? Пакъ споредъ сведения на Главната Дирекция на На
родното Здраве отъ самоубийствата презъ 1036 год. еж ан
кетирани 347 самоубийства, отъ соито 40 или 11 "2 на сто еж
подъ влияние на алкоолизма. Но това еж само регистрира
ните и анкетирани отъ Дирекцията на Народното Здраве
случай.
Сжщо презъ 1936 год. еж биле изследвани 3269 болни
отъ венерически болести въ които указало 273 случая или
8 4 на сто се дължатъ на алкоолизма. Ялкоолътъ вънъ отъ
социалните причини е главния факторъ за разпространение
на венерическите болести. «Пияна жена -- отворена врата"
казва народната мждрость, която тъй просто, но пькъ тъй
сполучливо сочи въздействието на алкоола върху живия чо
вешки организъмъ.
Пиянството, обществената и морална поквара, венери
ческите болести еж такива страшни и безпощадни врагове,
които причиняватъ големи страдания на народа.
Ецно е оржжието срещу тюсъ. Просвета и то повече
трезва просвпта.
Носители на това оржжие требва да бждатъ всички интелегентни синове на нашия народъ, призвани отъ провиде
нието да бждагъ ржководители на широките народни маси.
Въ името на науката, за честьта на семейството, и ве
личието на родината, на борба срещу това страшно народно
зло.

Природно лекуване на дифтерита. Ч
отъ Д ръ Otto StuiTKT.
Преди години писахь въ научното списание „Blatter fur
Impfforschung" какь лекуваме биологично лошото гърло.
Днесъ, следъ още толковз много години личенъ опить, излизамъ пакь по този въпросъ. Сега предлагамъ единъ много
простъ мгтодъ, който води бързо и сигурно до оздравяване.
На 29 октомврий 1937 год. бехь повикан ь при 8 годиш
ното момиче на единъ селянинь. Чамерихъ детето съ висока
i) Naturarzliche- Rundschau 1938/7.
Я«ъ кисело зеле и пий зелена чорба противъ запекъ
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темпера, тежко дишане, силно зачервено лице, множество уве
личени шийни жлези. Сливиците бЪха силно увеличени, за
червени и покрити съ типичнит-fe дифтерийни обложки. Пред
ния день детето е било напълно здраво. Заболяването за
почва внезапно съ температура 39'5° С. Тежката болестна
картина, съ увеличените червени и ясно обложени сливици,
едва ли позволяватъ съмнение досежно естеството на забо
ляването.
Тр-вбваше да се пристжпи бързо къмъ лекуване. Раз
бира се за единъ биологично поставенъ лЪкарь, това не може
да бжде друго, освенъ чисто природосъобразно, безъ каквито
и да е серуми и шприцове. Най първо азъ прибътнахъ къмъ
лимоновъ сокъ, който тъй много се препоржчва отъ Д-ръ
Spengler. (Нека не пропуснемъ да кажемъ, че нашиятъ столиченъ л4карь, г. Д-ръ Н. Станчев ь, недавна, съ цитати отъ
множество автори, ни показа, че лечебната сила на лимоно
вия сокъ при дифтерита е голема. Този сокъ има свойството
да убива дифгерийнит-fc бацили Нека това свойство на ли
моновия сокъ се добре запомни отъ нашити последователи,
Това ясно говори за лечебната му сила и ни казва, никога
да го не забравяме въ дни на боледуване. Б. Р ).
Въ една кафяна чашка имаме лимоновъ сокъ. Едина
край на една дървена клечка овиваме съ памукъ. Натопяваме
този край въ лимоновия сокъ. Следъ тсва го „овардаляме*
въ ситна захарь (най-добре „небетъ шекеръ*) съ така на
поения съ лимоновъ сокъ и облепенъ съ захарни кристал
чета, памукъ намазваме добре сливицигЬ. Такива намазвания
правимъ всЬки 15 — 30 минути. Когато се случи никога да
нЪтамг лимонъ, се постжпва по следния начинъ: приготвяме
си лайкова отвара. Л.йковиятъ чай е дезинфециозно сред
ство. Едча дървена клечка е овита на едина й край съ памукъ,
както по-горе. Натопяваме памука въ тази отвара Сетне го на
триваме въ захарьта Съ това натриваме сливицитЪ енергично,
но безъ да причиняваме болка на детето. Да се помни добре,
че и съ лимоновия сокъ, ние не мажемъ, а натриваме (втри
ваме) слнвицитЪ съ известно натискане. Много често, още
следъ първигв-няколко натривания дифтерийни обложки почватъ да се отлепватъ и да отпадатъ. Нормално rfe мжчно се
отлепватъ отъ мъхтото нмъ.
За изхвърляне отровитЪ, се нареждатъ ежедневно по
едно изобилно изпотяване. Ние можемъ да си изберемъ, кой
да е начинъ на изпотяване. Особенно препоржчителни, като
по-малко уморителни, изпотяване чрезъ сухо ипи влажно цъло
овиване. Ежедневнигв клизми, съ строгия постъ (гладъ) требва
да се спазватъ строго. Изобилно разхладителни напитки,
които уталожаватъ жаждата, охлаждатъ огъня и улесняватъ
изхзърлянето на отровигв изъ борящия се организъмъ.
Отчетете ее и очаквайте скоро „белодробната туберкулоза".
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Резултата отъ този тъй простъ начинъ на лекуване из
ненада всички ни. Когато следъ ^4 часа посетихъ повторно
детето, то бвше вече здраво. Имаме вече едно общо нама
ляване и омекване на подутитв сливици и жлези, обложкитъ
бвха останали въ следи, всички неприятни усещания, присжщи
на тази болесть бвха вече изчезнали. Температурата е вече
ЗУ^в0 С. гЛпетита, бвше вече възтановенъ. Бвше излишно всв
какво по нататъшно лвкуване.
Следъ 3 месеца се осведомихъ за състоянието на де
тето. То бвше напълно здраво, никакви усложнения, никакви
сетнешни заболявания не еж се появили.
Резултата отъ бактериологическото изследване дойде
много кжено. Детето бвше отдавна оздравъло, когато ми
съобщиха, че диагнозата „дифтерия" се потвърждава.
Една стара истина се потвърждава: колкото единъ лвкврь е по-младъ и начинающъ, толкова той повече вврва въ
многото лекарства и ги дава на своитв болни.
Колкото единъ лвкарь е по старь и укършенъ въ своята
практика, толкова той се уверява все повече, че за оздравя
ването е нуждно мого малко. Такъвъ лвкарь все повече ог
раничава употребата на лвкарства въ чийто ползаг,той вече
не вврва. Той почва да лвкува своитв болни съ малко и
прости приложения изъ домашната му практика.
Описаниятъ тукъ случай е едно блветяще доказателство
въ полза на опростеното природосъобразно лпкуване. Липсата
на усложнения се дължи на навременното обезотравяне на
организма чрезъ изпотяванията, глада и клизмигв.
Специално на захарьта ние отдаваме голъмо значение.
Иначе толкова безполезната и вредна захарь, (киселинно от
равя кръвьта, вреди на зжбитв и коститв, поврежда стомаха
и т. н.) тукь като вънкашно лвкарство е незамвнимъ помощникъ. Тя затваря стари атонизирани рани, отстранява „лошо
месо", локвящи рани ги подсушава. ,ft специално за този слу
чай, тя действува убийствено върху дифтерийнигв причини
тели и ускорява отпадането на обложкигв.
Сжщигв твзи средства, (захарь
и изпотяванията,)
препоржчва и Д ръ Pfleiderer въ своята хубава статия „При
родно л-вкуване на дифтеритно болни".
Какви изгледи за лвчебното изкуство ни представятъ
твзи нвколко невинни ервдетва. Колко сладко за лвкарь и
боленъ е да сме въ състояние съ навременното и на мвсто
приложение на нвколкото приложения, безъ вжтрешни лв
карства, безъ серуми и инжекции, да доведешъ своя боленъ
до тъй бързо, гладко и безъ усложнения оздравяване!
Четкане, масажъ, пара и мЪнящи налягания еж най-добритЬ срЪдства за разхубавяване на лицето.
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Нервни деца.
отъ Лудвигъ Гро
При широко разпространената днесъ нервность между
възрастнитЬ, съвсемъ естествено еда^имамеи нервозни дЪца.
ТЪ не еж само изключителни случаи, а едно застрашително
число. Подъ нервни трЪбва да разбираме всички бледи, слаби
и съ извънредна чувствителносгь дЪца. ТЪ еж неспокойни,
лесно възбудими, немогагъ да се съсръдоточаватъ. липсва имъ
търпение и съ всичко това еж въ тяжесть на околни rfe си.
Слабостьта се отнася не само до тЪлото, но и до духа имъ. Т*ъ
еж винаги уморени. Ставатъ уморени отъ леглото, не еж ве
сели. при работа и често въ училище бизатъ отбелязвани, като
мързеливи и невнимателни. На възбудата си не еж господари,
лесно дразнятъ и тъкмо неумението имъ да се обладаватъ
подчертава волевата имъ слабость. Настроението имъ, като
термометръ, бързо пада до точката на замръзването и бързо
се покачва до точката на кипенето. СълзитЪ и скърбитЪ
бързо се СМ-БНЯГЬ съ радость и веселие. Едното и другото
еж безгранични. За бързата промвна на настроението имъ под
хожда поговорката: ,,До небето ликува, загриженъ до смьрть".
Не малко отъ тъхъ еж и орахливи. В с и ч к и части на
нервната система еж много или малко засегнати, отъ което
следватъ и нъкои^твлесни слабости. Нъкои се оплакватъ огъ
главоболие, други отъ стомашно разстройство, нъкои не могатъда понасять светлината и шума, страдатъ отъ сърдцебиене
и др. Има д-feua, които почватъ да чупятъ, когато се разсърдягъ, други не могатъ да се задържатъ по голЪма или малка
нужда.
Кжде требва да търсимъ причината на всичко това? Има
наистина обременяване и предразположение къмъ нервность,
предадена по наследство, обаче то въ ртздки случаи е отъ
значение за живота, защото се явява при напреднало израж
дане отъ редъ поколения, когато може да се набюдава и ор
ганическо изменение на нервната система. Въ по-вечето слу
чаи нераностьта е придобита още въ ранното дЪтство. Окол
ната ср-вда и обучение често носятъ страдание за детето. Осо
бено зловредно е влиянието отъ преждевременното обучение.
Д-вцата се раждатъ съ нездрави нерви и когато майката е ра
ботила оть младини известна работа при която женския организъмъ не е могълъ да израстне и правилно да се развие.
Цивилизацията на днешното вр-тзме, особено голЪмиятъ
градъ, съ бьрзината и шума на улицата, съ голямото движе
ние, изборътъ на удоволствия, жаждата къмъ излишни раз
дразнения даватъ своя отпечатъкъ върху бжцещото човечество.
Отъ рана аъзрасть малкото дете бива претрупано съ
впечатления. То съ гордость бива показвано, като извънредно,
чудновато дете отъ лелитЪ, майката или бабата. То трЪбва
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мание то ще се развие по спокойно, обаче ранното раздраз
нение на мозъка на такова, съ чудновати способности, дЪте
влияе за изоставането му впоследствие назадъ отъ другариrfe си.
Детето по природа не е страхливг. Стрехъгъ бива създаденъ най първо съ изплашване. Не р-Ьдко тригодишното дете
бива заплашвано съ избата, черния човЪкъ, стражара, лЪкаря,
а пон+зкога и съ учителя, който наистина скоро влиза вь жи
вота му. Такива именно глупави и безсмислени възпитателни
м1фки предазвикватъ страха, уплашгането и неепокойния сънь.
Детето, като остане само жив-fee съ даденитй му представи и
страшното го рисува отъ страшно по-страшно. Така то става
страхливо, лесно се плаши, струва му се, че вижда признаци
въ тъмнината, когато е свмоизпада въ гол+зма възбуда, която
впоследствие може да се разрастне въ всеобща нервность,
При нвкои дЪцз училището действува неблагоприятно
върху нервната система. Въ първата училищна година изо
билието на нови впечатления е извънредно голЪмо, отъ което
тЪ добиватъ незначителна цена за дЪтето. Претрупването
сжщо води и къмъ апатия, невнимание и неприлежание. Но
не само свърхнапрежението влияе за увеличаване на нервно
стьта. Когато детето тръгне на училище много злини действуаатъ заедно Малките много отъ рачо биватъ откжснати
отъ съня. Огъ бързина едва хппватъ отъ закуската и бЪгомъ
отиватъ на училище. Тамь r k no цтзли часове прекарватъ безъ
движение, макаръ то за тЬхъ да е к ь айно необходимо. Страхъ
отъ лошо казване на урока и стрзхъ отъ наказание господствуватъ надъ тЬхъ. Това се повтаря всЬки день, докато като
по:ледица идаз раздразнението на не^аигЪ.
Родителската кжща често засилва вредн .то влияние на
чилището. Майката и бабата, погълнати въ работа въ борба
за сжщестауван ie, изоставягъ детето само на себе си, безь
да могагъ да проявя гъ истинска родителска обичь къмъ него.
Детето често е принудено да води неприродосъобразенъ
животъ; Бедно отъркъмъ движение, съ лошо приготвена храна,
то прекарва въ жилище съ непрочистенъ въздухъ. Всичко
това води. къмъ слабо растене, постепенно самоотравяне и
стои въ причинна връзка съ нервностьта.
А к о на по-гол-кмигЬ д%ца се| даватъ възбудителнит-fe —
кафе, алкоолъ и никотинъ и отрано придобиятъ скрития дет
ски порокъ, тогава нервностьта се повишава все по-вече и
води къмъ пълно морално изтощаване.
Когато причината на нервностьта е известна лекуването
й не е трудно. Достатъчно е само да се отстрани вредното
влияние.
Презъ време на бременостьта много е полезно да се
обнадежди майката, като й се внуши, че тя ще роди здраво
цете. Тя требва да намали извънреднигЬ движения, да избег
не всЬ^я^ви ят чб^гти и п r i-fco- стя.-.. ., .,,-,_ ц 3 ,,-^ .. .„,^ И /~
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Въ първите години детето не бива да се дразни съ за
качките на всички въ семейството, да не се плаши, а чрезъ
благос1Ь и доволство да го възпитаме, като весело дете,
което, разбира се, предполага доволни и весели родители и
възпита гали. Предлагаме, щото при възпитанието да не се
прилага насилието. Съ любовь noie4e се постига. Строгото
принуждение е винаги опасно за нервните деца. Често чрезъ
него възпитательтъ прикрива неспособностьта си, или пъкъ
липсата на куражъ да признае веднажъ сторената грешка. За
да не подрони авторитета си, той. оставя първата грешка да
докара и вгора. Toi ава детето става непокорно и все по-трудно
става възпитанието му. НерЪдко сь пръчка го принуждаватъ
да яде. Когато то покаже извънредно нежелание-къмъ ядене,
ити къмъ известно ястие, затова винаги има причини. -Найчесто еж претоварени храносмилателните органи и повече не
могатъ да възприематъ. Принудителното тъпквне съ храна
води къмъ отвращение и повръщане. Вредата отъ такава храна
за тялото и нервите е очевидна, а за полза не може и дума
да става.
Продължителните наказания и ограничения дейстауватъ
угнетително на нервните деца. Много повече се постига, ако
се повдигне самочувствието, чрезъ което расте самоувереностьта, а спокойствието и постоянството започватъ да изпъкватъ, като чърти въ характера на детето.
Много деца тръгватъ преждевременно на училище. Олитътъ учи, че деца повторили отделение по лекарски съветъ
много лесно възприематъ онова, което по-рано имъ е състав
лявало голЪма мжка.
Въ училището требва да царува радость и веселие. Особенно въ последните години на учебния курсъ да се въведе
трудовото училище, да се твори основния начинъ за живеене,
а не да се претрупватъ децата съ редъ излишества. Когато
въ детския духъ царуватъ уплахата отъ наказание и страхътъ
отъ учителя, тамъ нема успехъ. Училището требва да бжде
храмъ на радостьта и да създаде силни, но благородни стре
межи. Грешките на младежьта, породени отъ липсата на
благородни стремежи не требва да се изправятъ отъ строгостьта на закона, да се лекуватъ отъ лекаря и психиатра.
Отъ големо значение за премахване и лекуване на нерв
ностьта е лриродосъобразното живеене. Храната да е проста
и вегетарианска. Да се прекарва повече въ движение и по
възможность по-дълго на чистъ балкански въздухъ, въ спортъ,
игра, пжтешествие и градинска работа. Себеотровите се отстраняватъ съ грижа за телето, особено кожата чрезъ триене,
въздушни и слънчеви бани. Ялкоолътъ не е за младежтьта.
Половата зрелость требва да бжде запазена съ" пълно разби
ране отъ родителите. Когато въ живога на детето се проведатъ такива основни начала на природосъобразно живеене,
тогляя г 9 П-1ПЯ» п-ччя чя чппав- т- i n
тпо а
г
че-

Последния срокъ за отчитане съ право на пре
бия удължаваме до 15. 1. 1939 г., не го пропускайте.
Отчетете се!
Сп. «Пчела" кн. 1. 1939 г. излезе отъ печатъ съ
согато съдържание, пчеларски календаръ и безплатенъ
подаржкъ — известенъ стененъ календаръ.
Год. аб. 50 лв. Издание на Българската Пчелар
ска Централа «Нектаръ*4. София, ул. Парчевичъ № 42.
ПО МОЛБД на мнозина дългогодишни абонати,
изпращаме на неочетените и четвърта книжка. Молимъ ги обаче да се отчетатъ, за да не имъ спиратаме
списанието.

По и з б о р а на премиигЬ.
Н&кои абонати, които получаватъ списанието много го
дини ни пишатъ, че н&ма кзкво да избиратъ за премии, за
щото никои отъ книгитй еж излезли вече по рано въ спи
санието. Преиздаването на минатъ въ списанието материалъ
сме правили за да иматъ възможность новигЬ абонати да си
го достааятъ като отделна книжка. СтаригЬ абонати да анимззатъ да не си избиратъ книжки, които вече иматъ отъ ми
нали години на списанието. За тккъ все пакъ има изборъ.
Ако никой има всички книжки, то нека той избере премини
които да подари на близки спои хора.
Само така сме въ състояние да даваме премии за 40 ле.
Огъ избора който сме лали на корицигЬ и това което съоб
щаваме сега мислимъ все пакъ че и най стзригЬ ни абонати
ще намЪрятъ нещо което rfc още н%матъ. Освенъ това вевка
година издаваме по една ноза книжка именно за старитЪ
абонати.
Прегледайте и следния списъкъ на премии и вижте дали
нЬма да намерите и за васъ:
1. Заразяване и предпазване отъ туберкулоза
10 лв.
2. Здравно табло »Язъ обещавамъ
.
.
10 >
3. Медицинската наука отъ гледна точка i н«
природолечителите (спец. брой изъ
стари годишнини
.
.
.
•
•
10 »
4. Гимнастическо табло .Красота и здраве" .
10»
5. Цели годишни течения огъ год. V, VI, VII
и X. по .
.
•
.
•
•
^ »
6. Полугодишно течение отъ год. VIII .
.
20 „
Мислимъ отъ всичко дадено,
да си избере нищо за премия.

ВСЕКИ

ще може

ЕТО НАШИЯ Б О Г А Т Ъ

ИЗБОР"Ь

на полезни книги по п р и р о д н о л к к у в а н е , отъ които а б о 
натите на сп. „Природенъ л^карь" получаватъ б е з п л а т н и
премии на стойность 40 лева и отъ които можете да си ку
пите съ намалени цени. Лдресъ Д-ръ К. Йордановъ
бул. „Мария Луиза" 34 — Варна.
J&
ле.
1. Варна — какво, какъ лекува (изчерпана) .
.
10
2. Здрава, млада, хубава (изчерпана)
.
.
.
10
3. Подмладяване на жената (изчерпана) .
•
Ю
4. Лекуване съ вода (изчерпана) .
.
.
.
20
5. Лекуване съ пара
.
.
.
.
.
.
15
6. Крвтакъ курсъ по хигиена
.
.
.
.
20
7. Ревматизма и лекуването му (изчерпана)
.
.
10
8. Лекуване по Шротъ — чудотвореца на Линдевизе
20
9. Четковия масажъ —. първоразряденъ лечебенъ фвкторъ за здрави и болни (изчерпана) .
.
.
5
10. Лекуване съ гладъ (постъ) — безкръвната оперения
на природното лекуване .
.
.
.
.
15
11. Наука за суровоядене — суроволечение
.
.
15
12. Закаляване на телото (изчерпана)
.
.
.
5
13. Чистота и здраве (за деца, юноши и родители) .
5
Т4 Хигиена на старостьта, или какъ да живеемъ въ
напреднала възрасть
.
.
.
.
.
.
15
15. Захарната болесть и лекуването U
.
.
.
10
16. Загадката на главобола
.
.
.
.
10
17. За майките — кърмене, захранване и отбиване (изчер) 10
18. Душове, компреси, клизми, промивки и др. специал
ни приложения на природолечението (изчерпана)
10
19. Кожните болести и тяхното радикално лекуване .
15
20. Криза въ медицината — ново изграждане чрезъ при
родолечението
.
.
.
.
.
.
10
21. Заразните болести и безлекарственото имъ лекуван*
— общи насоки
.
-.
.
.
.
.
5
22. Студените крака като болестна причина
.
.
5
23. Биологична Медицина или алопатия — единъ нвученъ
споръ съ Д- ръ Чолвковъ отъ Русе
.
.
2€
24. Природосъобразенъ животъ или къмъ здраве и дъл
голетие .
.
.
.
.
.
.
.
25
25. Медътъ като храна и лекарство
1С
26. Остъръ стввенъ ревмагизъмъ
.
.
.
.
5
27. Болести и страдания на жената
.
. . .
26
28. а) Мисъльта лекува, б) лекуване съ
ултравиолетови лжчи
.
.
.
.
.
5
29. Болести на бжбреците и мехура
.
.
.
10
.Красота и здраве" — гимнастическо табло
.
10
Печатница Д. Тодороаъ, „Бяинь" 22 — Тел. >Ь 21-85—Варна

