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Нашиятъ редакторъ КИРИЛЪ ЙОРДЯНОВЪ
приема болни въ кабинета си, бул. „Мария Луиза" № 34
Телефонъ № 28-46. При повикване извънъ Варна
отива само празднични дни следъ предварително
уговаряне.
Приятели, Вие честни интелигенти на изстрада
лия български народъ отчетете се и дайте ни нови
абонати.
Дайте ни адреси на будни познати да имъ изпратимъ пробни броеве.
Ябонирайте и близките си за сп. „ПРИРОДЕНЪ
ЛВКДРЬ . Дайте ни единъ поне новъ абонать.
Ние се обръщаме къмъ неплатилигЬ абонати
още веднажъ съ молба да се отчетатъ.
Ето вече девета книжка въ ръцете ви. Българинътъ
требва да се откаже отъ лошия навикъ да чете, безъ
да плаща. Не ни вкарвайте въ излишни разноски по
изпращане квитанции по пощата. Не ни ощетявайте,
Това е непристойно за единъ интелигентенъ човекъ.
Чакаме отчитането ви!
„Златно сърдце", драматични приказки отъ Ге
орги Крънзовъ. Луксозно илюструвано издание на Добромиръ Чилингировъ. Цена 20 лева. Подвързана 30
лева. Намира се по всичките книжарници въ страната.
Удобрена за всвкакви детски и училищни забави. Удобрена и препоржчана отъ Министерството на народна
та просвета съ окръжно № 3184 отъ 22 XII 1937.г.
За абонатите и настоятелите на в. „Славейче", които
си я изпишатъ направо отъ редакцията на вестника
се отстъпва по 12 лева, а подвързана по 20 лева.
Научна литература по природно лукуване:1)
1. Нови пътища за лекуване на венерическите
болести отъ професоръ Ziegelroth.
2. Безлекарствено и безоперационно лекуване отъ
Д-ръ Winsch.
1

) Не еж преведени на български.
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ЛЪКАРЬ

НАУЧНО - ПОПУЛЯРНО СПИСАНИЕ ЗА ПРИРОДНО ЛЪКУВАНЕ
(БИОЛОГИЧНА МЕДИЦИНА) И ПРИРОДОСЪОБРАЗЕНЪ ЖИВОТЪ
Год. аб. 50 лв.
РЕДАКТОРЪ

За странство 70 лева
Ъ

Д"Р Кирилъ Йордановъ
учили ценъ л-Ькарь

Чек. смътка 2391
бул. „Мария Луиза" №34
Варна, телефонъ 28-46

Мисъльта лекува.
Отъ П. Димковъ
„Мисъльта е изворъ на постжпкигк, жи
вота и проявленията. Изчистете извора и всичко
ще бжде чисто".
Аленъ

Всички велики хора и мждреци отъ най-древнит-fc вре
мена и до днесъ еж гледали и гледатъ на мисъльта като на
основа на живота ни. И действително, не е ли тя източника
на нашитЪ думи, постжпки, навици и действия, изобщо на
всичко това, което характеризира нашата личность и съзнателность? Не е ли тя (мисъльта) звеното, което съединява
духовната съ телесната ни природа. Не е ли тя, чрезъ която
духовната ни природа командва гвлесната такава?
Д ние въ своето лекомислие, забравяйки че „каквото
мислимъ днесъ утре го вършимъ" и че „всичко това, което
сме днесъ е плодъ на минали мисли", съ необяснима дързость обвиняваме „нашата еждба", че била несправедлива
къмъ насъ, когато фактически исгинскит-fe виновници за на
шето положение сме си ние, защото не обръщаме почти ни
какво внимание на случайните лоши и поречни мисли, които
си свиватъ гнвздо въ сърдцето ни и създаватъ въ душата ни
болезненото безпокойство. Л пъкъ това безпокойство е имен
но причината която ни тика въ кръчмитъ, болницит-fe и зат
ворите. Тя е която ни довежда и до краенъ песимизъмъ съ
неговит-fe последици — пълно гвлесно и душевно разстройство.
Въ случая вместо да бждемъ несправедливи къмъ еждбата си, като й приписваме последицигв на нашигв гръхове,
не е ли хиляди пжти по благоразумно да променимъ коренно
възгледа и отношението си къмъ мисъльта ни? А първата
крачка въ това направление изисква отъ насъ да управляваме
мислите си чрезъ своя разсъдъкъ. Това отъ своя страна пъкъ
ще ни помогне да живЪемъ нравственъ животъ, наградата на
който животъ е истинското здраве и щастие.
Втората пъкъ коачка изисква отъ насъ,стремлението да
развиемъ въ себе си навика да имаме винаги оптимистични
мисли, коиго еж изворь на радостьта и .триумфа на здра
Пази се отъ запекъ. Той е отрова за организма.
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вето ни" за което и професоръ Ваше казва: „Радостьта носи
усилване на кръвообращението и дишането, разширение на
кръвоносните сждове, възбуда на секрециитЬ. Окисляването
на тъканит^ става правилно и изобилно, отстранението на от
ровните вещества по бързо, смилането по-лесно, отравянията,
които иматъ за начало червата, еж премахнати, черния дробъ
изготовлява въ ПО-ГОЛ"БМО количество захарь, белите кръвни
телца се умножаватъ и унищожаватъ по-бързо микробите,
клетъчното размножение е трескаво и човекъ чувствува бър
зото заздравяване на раните си".
И тъй, който мечтае за истинско здраве и щастие, нека
съ всички сили почне да култивира въ себе си мисли: нови,
възвишени, радостни, благородни и пропити съ доброжела
телство къмъ хората. Такива и само такива мисли създаватъ
въ насъ хармонията, красотата и веселото настроение, което
отъ своя страна ни дава здрава кръвь. Я само такива мисли
еж въ състояние да ни подмладятъ духовно и телесно и да
ни подпомогнатъ да се управляваме, т. е. да бждемъ„ госпо
дари на себе си".
Изхождайки отъ аксиомата, че само чрезъ мисъльта ду
шата командва телото ни, а не обратното", Аленъ е и казалъ: „нема лекарь, който може да премахне болестите на
телото тъй, както ги премахва радостната мисъль".
Тази истина практически е била приложена на дело отъ
индийските аскети (йоги) отъ най-древните времена.
Те (йогите) еж използвали мисъльта. като средство не
само за лекуване чрезъ внушение и хипноза, но и за себелекуване чрезъ самовнушението, като и двете тези сред
ства уместно еж свръзвали съ дихателните упражнения.
Тези упражнения за самовнушение свързани съ лекува
нето на нервноболните по системата на Луи Куне, даватъ
съгласно 6 месечния ни опитъ) големъ резултатъ, защото за
нервноболните е необходимо освенъ баните разведряване на
духа имъ, при помощьта на самовнушението. Такова лекуване
имъ дава възможность да разпилеятъ страха, който трови
въображението имъ и да се насочи дейностьта имъ къмъ
външните обстоятелства, защото въ голема степень „напжтствието на въображението, по думите на проф. Ваше ни носи
нашето изцерение".
По долу излагамъ неколко формули за разведряване
(чрезъ самовнушение) духа на нервноболните. Тези формули
еж били използвани съ успехъ отъ йогите и еж взети отъ
книгата на професоръ Ваше „Мисъльта която лекува".
За техъ сжщия професоръ казва: „азъ ви препоржчвамъ,
независимо отъ вседневниге гимнастически упражнения (гл.
Волева гимнастика отъ д ръ Анохинъ, прев. на български)
да правите следните дихателни упражнения: легнете удобно
Остави старитЪ пжтища и тръгни изъ нови.
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предъ отворенъ прозорецъ или добре проветрена стая, като
наклоните Т-БЛОТО си на 45°, а краката да заематъ положе
ние, както при люлеещия се столъ. Протегнете се, колкото се
може най-силно, за да дишате бавно и дълбоко непрекжснато
като разширявате гръдния кошъ и повдигате диафрагмата.
Презъ време на вдишването, подържайте вь съзнанието
си известенъ благотворенъ образъ, вниманието ви да бжде
погълнато отъ спокойствието и благородното влияние, които
ви завладяватъ, и въ сжщото време повтаряйте тихо, споредъ
ритъма на дишането си:
1) „Дзъ съмъ спокоенъ, азъ се чувствамъ добре".
Съ това вие ще заздравите въображението си, като не
забелязано ще отстраните риданията, стенанията, отчаените
приказки и зловредниге формули на самовнушението: „не
мога," което убива всекакъвъ възторгъ въ човека, и разслабя
и най-обикновените му усилия.
Следъ като добре усвоите първото упражнение пристжпете къмъ изучаване на другите формули, а именно:
2) Всека вечерь следъ легане, точно въ момента, когато
се унасяте въ дремка, казвайте си: ^паметьта ми прогресира.
Дзъ имамъ върховния контролъ надъ моите духовни с и л и . . .
Мога да си припомня много работи, паметьта ми се усилва
всеки день; всекидневно отбелязвамъ големи промени въ
душевните си сили. Мисъльта ми напредва съ голема сила.
Лзъ желая, азъ искамъ да се усилва всекидневно все повече
и повече".
3) Въ момента, когато чувствувате, че храносмилането ви
е добро, насочете вниманието си върху приятните чувствувания, които изпитвате по нивото на вашите органи. Запом
нете вкуса на хранителните материали, които се смилатъ ле
ко. Повтаряйте си бавно и тихо, като въ сжщото време вдиш
вайте дълбоко: „Храносмилането ми е добро, азъ се чувст
вамъ добре, изпитвамъ удоволствие при ядене, чувствувемъ,
че ставамъ по-силенъ". Повтаряйте това колкото се може почесто, докато успеете да предизвикате слюнки въ устата си
при спомена на хранителните материи.
Ако некой день пъкъ храносмилането ви не отива добре
забравете моментните обстоятелства и използвайте пакъ въоб
ражението си. Въобразете си добри хранителни вещества и
редовно храносмилане, заедно съ всички приятни чувства,
които възбужда то. Повтаряйте по сжщия начинъ формулата,
съ която сте привикнали: „Добре съмъ, храносмилането ми
е добро, изпитвамъ удоволствие при храненето*.
Въ случая храносмилателните ви секреции ще добиятъ
новъ импулсъ и храносмилателното ви разстройство, ако пра
вилно сте изпълнили упражнението, ще изчезне, следъ което
се нахранете.
Яжъ бавно и по-малко. Дъвчи добре. Дишай презъ носа,
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Мжката е която често пжти спжва храносмилането: ва
шето самовнушение въ случая ще има двоенъ ефехтъ: то ще
ви накара да забравите мжката и ще улесни храносмилането.
5) Когато чувствувате приближаването на известно безспокойство, проснете се на пода или кревата (но безъ въз
главница) дишайте бавно и дълбоко и повтаряйте: „Азъ съмъ
спокоенъ, азъ се чувствамъ добре".
Свържете въ случая всека ваша постжпка съ нЬкоя
обикновена дума, измислете, че сте господарь на самия васъ,
че сте силни, че имате вЪра въ бждащето. Следъ това ди
шайки дълбоко, произнесете пакъ бавно и твърдо думите:
„Азъ съмъ съвършенно спокоенъ, извънредно силенъ".
Ако не сте улучили цельта, която преследвате, не се
отказвайте отъ нея, пропъдете отъ себе си спомена за неус
пеха, като повтаряте: „азъ съмъ способенъ да го направя. Азъ
съмъ твърде спокоенъ, твърде силенъ, чувствамъ, че ще успея".
6) Ако сте обвзети отъ нЪкоя лоша страсть, ако сте разгневенъ и готовъ да отмжщазате, наблюдавайте усилващето
се успокоение на смутените ви мускули и вжтрешно утроб
ните ви органи, силете се да се смеете и дишайки дълбоко
пакь си кажете: „Азъ съмъ спокоенъ, азъ съмъ господарь
на себе си, добъръ съмъ, азъ прощавамъ и чувствамъ радость, която ме обзема отъ това."
7) Всека вечерь преди да си легнете, намирайки се въ
състояние на покой, което предшедствува съня, употребявай
те по сжщия начинъ познатата формула: „Азъ съмъ спокоенъ,
азъ съмъ силенъ, всекидневно се чувствамъ все по-добре,
щастливъ съмъ че живЬя, утре ще бжда още по-радостенъ
и по-добре отъ колкото днесъ".
По този начинъ (чрезъ самовнушение) вие ще подхраНИГБ у васъ доброто възбуждение на радостьта, ще преодо
леете конвулсиите на вашето тъло и вашите страсти, които
се пораждатъ отъ гЬхъ, ще станете по-снисходителни и по
добри. И вашата награда не ще закъснее. Ще бждете же
лани и обичани и вашата радость ще се увеличи отъ сил
ното и приятно възбуждение, което се поражда отъ лю5овьта
къмъ другите.
И тъй, ако искате да сте здрави и щастливи обърнете
внимание на душевния си животъ, главно на мислите си. Въ
техъ се раждатъ болестите и здравето, за това не имъ поз
волявайте да блужцаятъ, а ги овладейте и съсредоточете
върху възвишени цели на живота. ВГБКО благо, душевно или
телесно, требва да се заслужи. Природата не дава нищо даромъ, тя ощастливява само мждрите и деятелните си чада,
които съ търпението на грацинаря, който добива очаровател
ната роза отъ дивата шипка, усъвършенствуватъ, чрезъ въз
вишени мисли, своята личность и по този начинъ ставатъ
творци на сждбата си.
Избърши сълзитЬ поне на едно бедно дете. Нахрани го.
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Лекуване съ ултравиолетови лжчи.
Отъ Д-ръ Кирилъ Иордановъ
Следъ като лаика природолЪчитель Ricli сложи началото
на слънцелЪчението и следъ като медикътъ D-г Rollier спе
чели вниманието на лЪкарскитЪ срЪди за сжщото, изследва
нията досежно научното обяснение лЪчебностьта на слънцето
не престанаха.
Едно отъ установяванията е присжтствието на ултра
виолетови лжчи и тяхната лЪковитость.
Въ нашата специална книжка „Варна—какво, кога, какъ
лекува" сме разгледали подробно слънцелЪчението. Тукъ ис
каме да резюмираме по-важното за прилагането на ултравиовиолетовитгь лжчи въ лгьчебното изкуство :
ЛЪчебнитЪ ултравиолетови лжчи иматъ 310 milliontelmilimeter дължина на вълната. Въ медицината се употр-feбяватъ или за общо лекуване на организма за да се подпо
могне борбата му къмъ н-вкое общо, конституционно забол%ване, или пъкъ съ ГБХЪ се облжчва дадено мЪсто или органъ на организма, за да се действува М-БСТНО, непосредстве
но на болестния процесъ. Такива еж случаит*, когато огря
вате нЪкой туморъ, язва и Т-БМЪ подобни локализирани (огра
ничени) болестни процеси.
Кой е механизма на тази всеобщо призната лЪковитость,
или точно какъ се влияе болестния процесъ благотворно,
6time до не отдавна непознато. Днесъ, следъ дълги проуч
вания, неговата сжщность е разбулена. Тя се свежда до следнитЪ изменения въ организма:
На първо мътто стои засилване отбранителният сили на
организма. Тукъ е много важно да знаемъ, че не се касае до
засилваме отбраната къмъ една или няколко специални бо
лести, а касае се до обгцо, конституционно, биологично, неспе
цифично имунизиране на организма срещу всички болести и
страдания на човека. Ние знаемъ, че имунизирането чрезъ
серуми и ваксини не е общо, конституционно, а специфично
предназначено и насочено къмъ една, единствена болесть. Яко
ще вървимъ по този пжть на предпазване, ще тр-вбва за вегъка болесть да откриемъ отдплна и специална ваксина или се
румъ. При опасность отъ една болесть ще трЪбва да се намЪсимъ съ съответната ваксина или серумъ, а при появата на
нова болесть—съ друга и нова ваксина респективно серумъ.
Съвсемъ отъ друго естество е защитата съ която облжчването съ лЪчебнитБ лжчи дарява организма. Това облжчване го прави загцитоспособенъ и готовъ да се защити впъки
моментъ срещу вегька болесть. И тъкмо тава е най-предимственото въ едно здравеопазване. Независимо отъ това, че обЗапознай се съ крайнитъ, бедни квартали. Вижъ хала имъ!
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лжчването не притежава страничните, вредни действия на вак
сините и серумите, които могътъ да се приложатъ само отъ
опитенъ лЪкарь, не всЪко време и на всЬко место.
Следъ повдигане общата отбранителна сила, облжчването повлиява благотворно веществената обмпна въ организ
ма. Особено уползотворяването на фосфора, калция и бел
тъка се значително увеличава. Въ благоприятна смисъль се
повлияватъ още кръвната захарь и белите кръвни телца. R
какво грамадно значение за здравето има освежаването и
урегулирането на вжтрешното горене, е известно на всеки
що годе просвЪтенъ човекъ.
При кои болести е показано ултравиолетовото облжчване? Въ детската възрасть на първо место стоятъ рахитиса,
тетанията, спазмофилията, магарешката кашлица, скрофулозата. Скрофулозната конституция (диатеза) се проявява въ
спесифични туберкулозни прояви на кожата, очите, ушите,
лимфатичните жлези, костите, ставите и др. Особено леко
вити еж облжчванията при туберкулозенъ перитонитъ и ту
беркулозата на хилуснит+з белодробни жлези.
Броятъ на сеансите при различните болни е различенъ.
Минимумъ 10 загревания еж необходими при всеки случай,
а често еж нуждни до 25—30 сеанса.
Но не само при децата. Ползата отъ тези загревания е
големъ и при възрастните. При това — колкото по-младъ е
болниятъ, толкова по-ефикасно е действието. Колкото по
старъ е — толкова по-малъкъ е лечебниятъ ефектъ.
Кога при възрастната е показано •? Така наречената хи
рургическа туберкулоза е главния обектъ на това лекуване.
Костната, ставната, кожната, жлезната Т.В.С. реагиратъ добре
на това облжчване. Сжщо туберкулозата на перитонеума,
плеврата и фистулите. По-внимателно требва да се облжчва
при туберкулозата на бжбреците, пикочния мехуръ и мжжките яйца. При белодробна туберкулоза въ много случаи настжпва подобрение. Въ некои случаи, обаче, става нежелана
реакция съ повишение на температурата. Въ такъвъ случай
требва да преостановимъ нагреванията. Да се запомни, че
това огреване е отлично средство за предотвратяването на
туберкулозата. Затова съ него требва на време да почнатъ
всички предразположени, онаследени, слаби и вече съ апицитъ (върховъ катаръ) индивиди.
Но всички прекарали продължителни и тежки страда
ния, се възстановяватъ най-бързо съ помещьта на облжчва
нията. Затова кварцовите лампи презъ зимата, а слънцето
презъ летото, еж любими приложения въ всички реконвалестентни станции и санатороуми.
Послеоперативна или другъ видъ вторична анемия и
хлороза, послеоперативни фистули, както и бронхиалната астПрави често дихателни упражнения.
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ма и хроническия бронхитъ еж благодарна задавка ha това
лЪчение.
При видовет-fe невралгии и ревматизъмъ, едва ли има по.:
добро средство. Чрезъ повлияване на кръвната захарь orpt^
ването влияе добре върху захароуринирането и ацетона въ
пикочьта, затова е показано и при захарната болесть. А по
неже тъзи лечебни лжчи усилватъ образуването и на имун
ните защитни гвла, е много препоръчано при сифилиса.
Следователно, отдаването ни само на противосифилистичнигв
инжекции съ пренебрегване на ултравиолетовите нагрявания,
е голямо опущение.
Облъчването на еризипелознигв мЪста при болестьта
червенъ вгьтъръ ограничава разпространяването на червенината,
скъсява болестьта и ускорява оздравяването. Много интерес
но за знание е действието имъ върху скритата, потушена ма
лария. Една ма пария, която е потушена и не дава познатигв
маларични пристжпи, избухва скоро следъ почване облъчва
нията. За несведущитъ- това е „влошаване", а за вещия това
е активиране на организма въ борбата му съ маларията. Ето
доказателство за това, че хроническата болесть оздравява
само следъ като се превърне въ остра, силно манифестирана.
До тукъ изброенитв приложения съ общи, тоестъ огрЪвзне целото твло за да го направимъ годно да води лечеб
ната работа съ едно общо или МБСТНО заболяване.
Въ много случаи загр-вването има за задача да повлияе
непосредствено болестния процесъ на самото мъсто. Такива
загр-ввания се правятъ при разни гнойни, кожни процеси, циреи, карбункули, екземи, псориазисъ, интертриго, алопеция
(изпадване на косата), при незаздравящи язви и рани.
При болести на счигв (хронически язвички, екзематозенъ кокюктивитъ, хронически блефаритъ). местното облек
чаване е много полезно. При СБнната треска местното об
лъчване на носната лигавица се употрябява съ успвхъ.
Като специално лечебно средство се препоржчватъ
влагалищни нагрявания при течения, хронически овариални въз
паления, нередовности въ минструацията и др.
К а к ъ да и з п о л з у в а м е у л т р а в и о л е т о в и т е л ж ч и
на п р а к т и к а .
На практика ГБЗИ лечебни лжчи се използуватъ въ
видъ на спънчеви бани и кварцови загрявания. Използуването на
слънчевите бани е добре познатъ въпросъ. Тукъ ще отбележимъ само, че планинското и морско слънце еж най-бога
ти съ ултравиолетови лжчи. Слънцето въ равнината ги съ
държа по-малко.
Изкуственото планинско слънце получаваме съ помощьта на спациални кварцови лампи1). Тъхното употребяване е
работа на лекаря. Но и всеки може да си купи такава.
~
1) Съ кварцова лампа е снабденъ и нашия природо.тЬчебенъ кабинетъ.
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За веселия смехъ
Отъ Карлъ Демутъ
Яко можехме всвки день истински и отъ сърдце да се
смвемъ, бихме доживели сто годишна възрасть. Наистина това
е преувеличено казано, но всепакъ въ тая смисъль лежи
зрънце отъ истина.
Американците иматъ поговорка: «Keep smiling!* c. p.
„ти тръбва да се смвешъ!* По-стариятъ американецъ е държалъ за веселото настроение. Тръбва да умвемъ да го създадемъ и подържаме. То крепи бодросгьта на духа. СМБХЪТЪ
лежи въ основата на духовната ни структура. Ако наблюда
ваме едно дете, когато си играе, ще забележимъ какъ често
лицето му се прояснява отъ усмивка и не ръдко то почва
силно да се смее. У него има нагонъ къмъ смъхъ. Веселото
настроение надделява въ душевния му животъ. Майката при
рода му заповедва; „смей се и бжди веселъ!" При децата
смвхътъ идва инстиктивно. Малкото бебче се смве и плаче,
но колкото расте смъхътъ и плачътъ се овладвватъ отъ раз
съдъка. У възрастния смЪхътъ намвлява, а у старецътъ той
идва до мъртва точка. Засмени старци се срещатъ като из
ключение. Въ борбата за животъ добрите чувства биватъ по
гребвани, а смЪхътъ отъ всички най-дълбоко. Постепенно се
показватъ на челото водоравнит-fe бръчки на грижитЬ и отвеснитъ на мисъльта. Жглитъ на устата увисватъ и дълго се
задържатъ въ това положение.
Требва ли да бжде това така? Обикновено ние обичаме
да виждаме около себе си СМБЮЩО се лице. Едно само по
себе си грозно лице не е лишено отъ красота, ако на него
лежи една усмивка. Когато на бузитъ се явятъ трапчинкитъ
на смъха, такова лице дълго и съ радость се гледа. ВЪНШ
НИТЕ белези на смъха еж приятни и всекиму известни. Очитъ
светватъ, усгнитБ жгли се повдигатъ. Появява се типичната
линия на смъха, като дава тъй хубавия изразъ на бузите. Въ
външните жгли на очите се появяватъ малки бръчки, веждитъ се стремятъ нагоре. Съ усилването на смъха устата се
отварятъ, зжбитБ блвеватъ, прозвучава познатия смъхъ.
Успоредно съ тия външни прояви протичатъ и други въ
трешни, които еж много важни. Тъй както очите засветкватъ
и смъхътъ се отразява въ очертанията на бузите, така сжщо
се изменя, ако и малко, но забележимо, общото съдържание
на душата и настроението ни. Следъ веселия смехъ секашъ
товаръ пада отъ сърцето ни, като че ли се откъсваме отъ
едно напрежение. Звучния смъхъ потушава всеко външно
раздразнение, или тжженъ споменъ и ги замвня съ силно веНе купувай рано появилите се на пазаря плодове. Тъ еж не
пълноценна храна.
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село чувство, така че мускулите на лицето, гласовите струни,
гърдите и другите участвуващи въ смЪха органи се поставятъ отъ самосебе въ движение и познатата обща картина на
смеха е свършена. Винаги смЪхътъ освобождава душата отъ
тегота, откъсва я въ чувство на чисто веселие, издига нагоре
веселото разположение на духа, човЪкъ е безгриженъ, като
щастливо дете.
За насъ хората на машинизирания вЪкъ смЪхътъ е прЪко
необходимъ. Затова всички ние требва всекидневно по ня
колко минути радостно и сърдечно да се смйемъ. Всеки по
свой различенъ начинъ може съ смехъ да прогони всеки
дневната си грижа. Едни развеселяватъ и успокояватъ духа
си съ четене на смешни анегдоти, други, които не обичатъ
да четатъ, намиратъ радость, като наблюдаватъ веселието на
децата, или играта на малките животни. Разглеждането на ве
сели картини сжщо развеселява.
Но самъ ЧОВ-БКЪ трудно се весели. По сърдечно се смеемъ съ приятель. Когато двама приятели се срешнатъ и не еж
разположени за смехъ, единиятъ требва да има починъ и раз
прави некоя весела случка, която да ги развесели. При весе
лия разказъ см+зхътъ никога не липсва.
Вс^ки знае, че работата върви по-лесно съ смехъ и песень. Занаятчиите отъ миналия векъ знаяха това добре и ра
ботилниците се огласяваха отъ весели песни и рими.
Ако и не съвсемъ понятно за насъ—цели народи култивиратъ смеха. Така на устата на японеца винаги играе една
усмивка, макаръ тя често да е само единъ замръзналъ жестъ.
Момемъ съ основание да верваме, че прочутото хладнокръ
вие, съ което японецътъ среща промените въ живота се дъл
жи на това, че той отрано е привикналъ да ги посреща съ
смехъ. Американците пъкъ държатъ много на смеещата се
майка. Американската жена по всички картини е представена
засмена.
Макаръ гореказаното за смеха да звучи за насъ малко
особено, никой нема да отрече благотворното му значение.
Макаръ при некае положение смехътъ да бжде причина за
оскърбление на тънко чувствителните, твърде често чрезъ него
може да се обезоржжи и най-страшния противникъ.
Затова, възбуди смеха 1 Единъ веселъ засменъ разказвачъ може да развесели цела компания. Напримеръ, презъ
време на излетъ завали дъждъ и измокри летните дрехи на
излетниците. Всички се натъпчатъ въ некоя сушина, ядосватъ
се и негодузатъ. Ако между техъ се намври некой веселякъ
и каже некоя шега, лошото настроение се бързо изпарява и
всички съ смехъ търпеливо зачакватъ слънцето. Често и въ
живота ни може да се случи така. Требва и ние да привик
ваме съ засмени лица да дочакваме слънцето.
Затвори устата, дишай презъ носа, четковъ масажъ на
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Прочее, съ веселия смЪхъ, защото има и други прояви
на смеха. Това е горчивия смЪхъ на отрицанието, критиката и
подигравката. Да останемъ чужди на него. Нека засмяната
светлина на слънцето да се плъзга по висините и дълбините
на живота ни.
Отъ немски С. Китипова

Модерно диетолечение
по D-r R. Franck.
Анемия.
Преди всичко требва да се уверимъ, че анемията не се
дължи на нЪкоя сериозна, като туберкулоза, ракъ, сифилисъ,
кръвогубене и др., причини, въ който случай ще се заемемъ
за лекуването на сжщите. Въ всички други случаи се касае
за болесть на кръвьта, изразена въ намаляване червените
кръвни телца и тяхното червено багрилно вещество (хемоглобинъ).
Х р а н е н е т о на анемично-болните требва да става съ
леко смилаема, предимно млЪчно-растителна, но достатъчно
силна храна. Пълното изхвърляне на месото, въ много слу
чаи не е необходимо, не е препоръчителна, а понякога даже
и противопоказано. Затова всеки боленъ ще требва да при
ложи храненето, наредено му отъ лекаря, споредъ неговите
индивидуални особености. Да се пазимъ отъ едно всеобщо
огладняване, на каквото се излагатъ често крайни, фанатизирани вегетарянци, които отбегватъ даже млекото, яйцата и
и мазнините 1
Ж е л я з о т о е много необходимо за образуването на
червената кръвь. Затова да употребяваме предимно онези
зеленчуци и плодове, които съдържатъ железо. Но не е само
железото въ зеленчуците, което ги прави лековити при ане
мията. Зеленото багрилно вещество (флорофилъ) въ млади
те зеленчуци е почти съ равна на железото стойность. Отъ
тукъ и неефикасностьта на изкуствените железни препарати
и лекарства, въ които липсва хлорофилъ Отъ тукъ успеш
ното лекуване на анемията съ зелените зеленчуци, богати съ
железо и хлорофилъ.
Кои зеленчуци и плодове съдържатъ железо и еж по
лезни при анемията ? Може да се каже, че всички съдър
жатъ по малко железо, следователно еж полезни. Ще изброимъ само тези, които съдържатъ повече железо и еж
особено лековити при анемията.
Въ всеки 100 грама сухо вещество съдържатъ желе
зо: ябълките — 1—2 милиграма; крушите — 2 — 3 милигр.;
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смокинитЬ, гроздето — 4 - 6 милигр.; ягоди и (heideibeeren)
черни боровинки — 6—9 милигр.; (kohlriiben) зелева гулия —
7—8 милигр.; моркови, червено цвекло — 7 - 8 милигр.; (selIerie) целина; (Radieschen) репички — 13 милигр.; ptna — 27
мгр; черни корени — 26—30 мгр.; (Meerretich) морски репич
ки — 32 мгр. (Lauchwiurizel) празъ — 60 мгр.; (Biumenkohl)
цветно зеле — 4 - 5 мгр ; б-вло з е л е — 7 мгр.; (Spargel) спаржа — 15 — 16 мгр.; Lowenzahn) лъвски зжбъ — 25 мгр.; чер
вено зеле — 26 мгр.; (Feldsalat) полска салата — 31 мгр. ;
(Kopfsallat) главена салата — 55 мгр.; (Kohlrabi) алабашъ—72
мгр.; (Sauerampfer) киселецъ — 77 rp.; Bleichsellerie — 150
мгр.; домати — 23 мгр.; грахъ — 20 мгр.; леща — 36 мгр.
Много богата съ желЪзо е копривата. Изсушена и стрита
на прахъ, презъ зимата е добра прибавка къмъ храната.
Яко, при единъ. анемиченъ боленъ приложимъ едно хра
нене съ изобилна прибавка отъ гореизброените храни, ние
можемъ да разчитаме на бързъ и добъръ резултатъ. Не треб
ва да забравяме, че бЪлтъцит-fe притежаватъ особено поощ
рително действие върху кръвообразуването, затова къмъ горната храна, която не съдьржа белтъчини, требва да приба
вяме достатъчно белтъчна храна. Само гореказаната безбЪлтъчна храна би довела до огладяване, а липсата й на бел
тъци, не ще позволи осмисляването и асимилирането на
желязото въ сжщигЬ.
Къмъ горното диетолЪчение не бива да забравяме об
щото лекуване чрезъ другитъ- лечебни средства на природ
ното лЪкуване. Особено кварцови загревания.

За природното лекуване и природосъобразния животъ
отъ Д-ръ Полъ Картонъ
— Въ свЪта има само единъ здравъ начинъ за хранене.
Това е традиционния начинъ на някогашната здрава раса на
на нашит-fe селяни. Сиречъ, простия, въздържания природенъ
начинъ. Да ядешъ прости ястия, естествени, събрани въ не
посредствената околность, да ги приспособишъ безъ готвар
ски изтънчености, да смЪташъ месото като една подправка,
отколкото като храна и да ставашъ отъ софрата преди още
да си угаложилъ съвсемъ своя гладъ.
Чсвекъ, който държи на чистотата на своята кръвь и
тЪлзсни сокове и на равновесието на своя характеръ, той
тр-ЬЗва да се въздържа отъ употребата на месото и кисели
и парлкви храни. Длкохолътъ, месото и индустриалната за
харь съставятъ, наистина, трит* отрови на човешкия родъ.
Ллкоолътъ поврежда вжтрешнитЯ органи и предразполага
къмъ тубер. и ракъ. Злоупотреблението съ захарь изтощава
Простри се ВЪРХУ зелената трева ВСРЪП.-Ь ппнпопата.

Стр. 124

ЛТрироденъ Лекарь*

Кн. 8—9

черния дробъ и стомашната жлеза и води къмъ ниселинно
отравяне на организма. Тя краде неговигЬ минерални соли.
Месото е една храна на уморяване, на отровно заразяване и
на умствено израждане. То изморява чрезъ силно възбужде
ние ; то замърсява пищеварителнитЪ пжтища съ мъртвешките
токсини и отровигв на метаболизма, които то съдържа. То
зглалва лошите страсти и злобата и води къмъ нервозни
раздразнения. ЧовЪкъ, по сравнителната анатомия, е едно плодоядно сжщество. Неговия инстинктъ потвърждава сжщото.
Никога виждането на едно живо животно, а още по-малко
на единъ трупъ, не събужда апетита. Никога децата не крадатъ месо отъ тезгяха на единъ касапинъ, но какво увлече
ние за крадене на плодове! Колко малко хора щ-fexa да ядатъ
месо, ако требваше те сами да колятъ животните, отъ които
ще се хранятъ.
Цельта на истинската медицина, е да учи другит-fc да се
познаватъ и управляватъ сами. Обаче, какво може да научи
болниятъ вЪрно и полезно, когато се основава на днешкитЪ
схващания за болестьта и лекуване, дирено въ чисто симптоматическата борба и чрезъ помощ ота на аптекарските рецеп
ти; когато вЪрва, че требватъ толкова лекарства, колкото
различни симптоми сжществуватъ ? Когато мисли, че е необ
ходимо да се спре треската, да се потуши потьта, да се намалятъ храченията, да се махне болката на главата, или каш
лицата съ разни хапове, течности инжекции и пр. Това е не
зачитане на отбранителната роля, която тЪзи прояви играятъ
и еж толкова ценни за естествената отбрана на организма.
Това е умишлено спжване естествените оздравителни рабо
ти. Заради едно незначително облпкчение на болестните не
приятности, си навличаме много рискове за нови заболявания
и усложнения. Защото не можемъ да имаме пълно оздравяване безъ пълно вжтрешно пречистване.
Едно такова противоестествено отнасяне съ болестните
прояви е равносилно на едно адско лекуване. Л колко лесно
е въ действителность да оздравее единъ болникъ и то съ
малко търпение и едно подпомагане на природата съ невин
ни приложения.
Единъ просв-Ьтенъ лЪкарь не може да се ограничи до
оскждната роля на автоматически разпределитель на медика
менти, а требва да се издигне до схващането на обновитель
и на възпитатель на доверилия му се.
Той требва да му посочи досегашните грешки въ не
говия животъ, които грешки еж довели до заболяване. Да
му посочи основните правила на единъ хигиениченъ, здравъ
природосъобразенъ животъ.
Въ края на краищата, успЪхътъ е въ ржцет-fe на самия
боленъ. г\ко той не стане самъ лЪкарь на себе си, ако не
ж

д и чясто «т-, ггтятя аишяй горски въздухъ.
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поправи грЪшкит* въ своя животъ, ако не ум-fee да се самоконтролира и бжде пъленъ господаръ на себе си, тр и yctrfeхътъ става проблематиченъ.
На земята нЪма два индивида съвършено еднакви*. Вей
ки има своите приежщи особености. Като така не може да
има две еднакви л-вкувания. Точниятъ подборъ на лекуване
то и неговото нагажцане на индивида може да стане само,
вко болнйятъ се вживЪе съ него. Здравната обнова е преди
всичко превъзпитание на индивида и затова само той може
да извърши личното си обновяване. Второ лице не е въ със
тояние да стори това. Да се разчита на туй—единъ другъ да
извърши необходимия обратъ къмъ здравно окрепване—е
едно само измамване. ВСБКИ самъ трЪбва да изкове еждбата си за да я заслужава.
Само тогава, когато човт^къ езмъ, съ собствените си
сили, се издига и напредва, ще може да се удърши на кра
ката си. Истината и здравето не могътъ да бждатъ получени
отъ ржцетъ- на другигЬ. ВСБКИ требва да ги състави въ себе
си, за да ги направи свои, следъ като ги е възприалъ и заслужилъ.
Накратко, човЪкъ има нужда да бжде упжтванъ, но за
да се издигне, той ще требва да прави самостоятелни уси
лия, защото неговиятъ усптзхъ е едно завоевание, но е и една
награда.
Спокойствието и здравето могътъ да бждатъ достояние
само на т-Ьзи, които познаватъ синтетическитк закони и кои
то се стараятъ търпеливо да ги приспособяватъ.
Отъ френски Назарянъ—Варна

Влиянието на алкохола върху нервната
система.
Истината за вредностьта на алкохола и специално
неговото вредно действие върху нервната система е толкова
доказана, че е излишно да се убеждаваме повече. Прибавяме
и приповтаряме само нЪколко особености изъ тази обширна
материя като я оставяме на вниманието на нашит* читатели.
Ллкохолизмътъ е едно обществено зло, срещу което
тр-Ьбва да се мобилизиратъ всички будни и трезвомислящи
умове на човечеството.
Тр%бва да знаемъ биологичното действие на алкохола
върху живата протоплазма. Въ малки дози той разтваря лиПОИДНИГБ зрънца на протоплазмата, а въ по-голЬми — утаява
бЪлтъчнит* вещества. Въ първия случай се намаляватъ и
ограничаватъ жизнените функции на клетката: а при втория
— клетката умира. Най-богати на липоидни зрънца еж клетПри ишиасъ енергично слънчево облъчване и масажи.
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китв на централната нервна система, и затова алкохолътъ
най-напредъ и най-сипно действува върху нервната система.
Алкохолътъ може да действува стимулираще — да усили
наркотично — да намали и паралитично — да умъртви дейностьта на отдвлнитв области и центрове на мозъка.
Алкохолътъ предизвиква дегенеративни промвни въ ганглиевигв клетки и на тъхнитв влакна.
Едни отъ най-важнитв заболявания, вследствие на хро г
нически алкохолизъмъ, еж алкохолнитв неврити и полиневрити. Най напредъ се чувствуватъ тжпи и стрелящи болки
по краката и чести изтръпвания. Мускулите постепенно ослабватъ и походката става несигурна. Имаме забавяне на чув
ствените възприятия и изгубване дори способностьта да опредвлимъ положението на пръститв на краката ни въ простран
ството. По-лекитв случаи оздравяваТъ напълно следъ Н-БКОЛКО месеца, а по-тежкитв — умиратъ следъ близо две седмици.
Освенъ това алкохолизмътъ може да предизвика кръво
изливи вжтре въ мозъка, които могатъ да причинятъ и смърть.
По-лекитъ случаи чувствуватъ главоболие, замайване, повръ
щания, а по-тежките — замъгляване на съзнанието съ без
покойство въ форма на делиръ и парализа на очнитв нерви,
които засегатъ движенията на ОЧИТЕ, както и зрението. Явяватъ се слабость на краищницитв, треперене и несигуренъ
ходъ. Алкохолизмътъ причинява поражения и кръвоизливи
върху ципицитв, които покриватъ мозъка, и поради близо
стьта и контакта имъ съ мозъка, причиняватъ поражения на
последния.
Алкохолътъ предизвиква поражения и върху психичната
функция на мозъка.

Невидимите врагове на човека.
Нови насоки въ борбата съ тЪхъ.
Една отъ сжщественага роля на медицината днесъ е бор
бата й съ бопестотворнитв организми чрезъ дезинфекццознцтгъ
лпкарства. Всвка заразена ервда, предметъ, боленъ и пр.
трвбва да се обеззарази.
Въ миналите спорове съ покойния Д ръ Теодоровъ, 6 t x ме упреквани въ тоза, че не сме признавали дезинфекциите.
При това се наблягаше, че безъ цезинфекциитв, заразните
болести биха се много разпространили. Сжщото прекалено
вврзане въ твзи дезинфекциозни лвкарства има и вториятъ
нашъ активенъ противникъ Д-ръ К. Чолаковъ.
Тръбва да отбележимъ, че никога приро до лечението не
е било противъ обеззаразяванията. Успорвалосее само ефикасностьта на твзи лекарства и еж сочени опасноститв, които т е
носятъ. Сжщото това време тази наука е проповедвала два
При астма дълго суровоядене и упражнения за издишване.
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4. Медътъ като косметично средство
Целото лице се намазва съ медъ и се оставя 15 — 20
минути да изсъхне. Следъ това се измива cv хладка вода.
Получава се гладка и свежа кожа. Сжщо и чернигв точки
по лицето изчезватъ следъ нЪколко намазвания. Това се пра
ви единъ пжть въ седмицата.
Кога не бива майката да кърми детето си.
ВсЪка майка требва да кърми детето си, защото н-вма
по-идеална храна за новороденото отъ майчиното млЪко. Но
има причини, които нЪкога налагатъ искуственото хранене
на детето. По-важни отъ тия причини еж :
1. Когато майката нЪма млЪко;
2. Когато майката е болна отъ туберкулоза. Въ тоя слу
чай кърменето е вредно и за майката и за детето;
3. При тежки сърдечни болести;
4. При епилепсия;

5. Майката не бива да кърми детето сжщо при остри
заразни болести, като: магарешка кашлица, дизинтерия, коременъ тифъ, родилна треска и др.
Има случаи когато самото дете не може да бозае, наприм%ръ има временна инфекция на устата или пъкъ детето
е родено съ разцепена устна или небце. И тукъ е необходи
мо искуствено хранене.
*
6. „Засилете нервната си система, ако искате да възстано
вите здравето си напълно".
Проф. Дънканъ —Ню-Йоркъ
*
7. Ако детето ви не яде, защото е яло старо и развалено
ядене, знайте, че има разстроенъ стомахъ и като така не
функциониращъ правилно, не произвежда стомашенъ сокъ,
не е готовъ да смила никаква храна и не я иска. Въ такъвъ случай остави детето да гладува до тогава, до когато
се нормализира стомаха, почне да произвежда стомашенъ
сокъ, което ще се демонстрира съ искане да яде. Дай му
очиститепно. Може и чай отъ гюзъмъ, или обикновена топла
вода. Това състояние може да трае нЪколко дни, но опасность отъ това глйдуване нЪма. Ако си позволите да му да
вате да яде, разстройството на стомаха ще се влоши и оз
дравяването ще се забави.
8. Колко нещастници болни има на този свЪтъ и ако гв
знаяха тайната на здравето, отдавна биха захвърлили всички
лекарства презъ деветь планини.
При кашлица сокъ отъ р*па съ жълта захаръ.
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9. Искате ли да премахнете стомашното си разстройство,
„дишайте дълбоко".
Проф. Бокманъ — Ню-Йоркъ
*
10. Побол-Ье ли се детето ти, недааай му никакви лекар
ства. Спри му храната, давай му само топла вода и остави
организма да се справи съ болестьта.
Б. Макфздънъ

Въпроси и отговори
Г. С. Поповъ
1. В ъ п р о с ъ. Отъ показанията на г. Леонидъ М. Поповъ
оть Русия, една негова братовчедка Наталия Старицка, дъще
ря на единъ руски милионеръ отъ Донска область, е страда
ла отъ болестьта охтика (туберкулоза). Ходила е при много
руски лекари да я церятъ, но не могли да й помогнатъ. Ос
тавила ги и ходила въ Франция - Парижъ, Виена, Берлинъ и
въ Швейцария—Бернъ и Женеза. Казали й, че е безнадеждно.
Дошла е до такова положение, че при малко изкашлюване е
храчела много кръвь и е била почти обречена на смърть.
Една твхна съседка е обещала на майка й и баща й, че
ще я изцери съвършенно "и почнала така: Вземала растението
биволски езикъ. Листата му еж дебели и широки; по тЪхъ има
шипове — игли. Листата му нарЪзала на парчета (филийки),
варила ги въ медъ и следъ това по едно парче и една супе
на лжжица ги упоф-Ьбявала сутринь обедъ и вечерь пре
ди ядене.
Сжщо е употребявала варено прЪсно кравешко млЪко
по една водна чаша, като е туряла въ чашата съ млЪко по
три супени лжжици свинска мась безсолна и въ разстояние
на 6 месеца е оздравила съвършенно. Въ последствие се омжжила и имала 2 деца, които порасли надъ 20 години, безъ да
е имало следи отъ майчината болесть. Майката дори и сега
се е чувствувала много здрава.
О т г о в о р ъ : Най първо всЪки требва да знае, че ту
беркулозата е болесть съ гол-Ьма тенденция къмъ самооздравяване. Особено откакъ лекарственото й лечение се изостави
и се поде чисто физикалното лекуване чрезъ правилно гле
дане срЪдъ природата и здраво хранене.
Като се има предъ видъ това, никога не е чудно оздра
вяването даже и на болни, които правятъ впечатление на не
излечими. Тъкмо по тази причина често се казва, че отъ ту
беркулоза оздравява само този, който не се плаши отъ смъртъта. Съ други думи този, който запазва бодъръ духъ, e t p a въ
оздравяването.
Пий сокове оть сурови зеленчуци вмЪсто алкохолъ.
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Специално за оздравявенето на гореописаната болна, на
шето мнение е следното:
Сигурно се е касаело до случай съ в-fepa въ оздравява •
нето и доброкачественъ процесъ. Медътъ, маслото и мвсьта,
еж изиграли ролята на силна храна. Ние намираме само, че
3 супени лжжици мась е твърде тежка храна и едва ли вс-feки стомахъ ще я понесе. Една кафяна лжжичка на чаша мл-feко е достатъчно.
Специално за ролята на волския езикъ едва ли можемъ
да допуснемъ никаква спесифична роля въ оздравяването. Въз
можно е все пакъ общото благотворно действие на билките
върху уринирането, веществената обмена, изпразването на чер
вата, а отъ друга страна билкигЬ могатъ да изиграятъ ролята
на носители на витамини и соли, моето е отъ полза за всЬко
оздравяване.
Най-сетне не трЪбва да забравяме и внушението, което
болния получава чрезъ пристжпването къмъ средствата, ьъ
които има в-fepa. Всичките тези условия поставятъ организма
въ благоприятни условия за борба съ болестьта. Следовател
но резултата ще е значително по-добъръ.
Едно можемъ да подчертаемъ, че вреда отъ гореказания
приомъ не може да има. Опитването му не носи никакви
рискове.
За подробности по въпроса за туберкулозата, очаквайте
специалната ни книжка.
Деню Генчевъ—Ст. Загора.
2 В ъ п р о с ъ : Ецинъ боленъ конь, който ималъ посто
янно температура и треска и не оздравявалъ, 6feuie закаранъ
на заколение, като неизлечимъ. Твърдо в-врващъ въ природ
ното лйкуване, азъ решихъ и купихъ единъ дЪлъ конь на
безценицата 150 лева, Закарахъ коня у дома си и отпочнахъ
лекуването му съ студена вода, като му правЪхъ разни поли
вания, компреси и т. н.
За мое и това на семейството ми очудване, не следъ
дълго коньтъ оздраве и днесъ е здравъ. Така азъ съ 150 лв.
се сдобихъ съ едно работно добиче.
О т г о в о р ъ : Лечебното изкуство е изградено на единъ
и сжщъ принципъ, ако и да се касае за лекуване на коне.
Както при хората, така и при животнигЬ, водолечението дава
своите добри резултати. Въ оздравяването на вашия конь
нЪма нищо чудно.
Д. С. — София.
3. В ъ п р о с ъ : Може ли да се лЪкува маларията безъ
хининъ, а чисто по природолЪчебните методи?
О т г о в о р ъ : Да, маларията може успешно да се леИзползувай л*тото за дълго суровоядене.
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кува безъ хининъ. Браухле въ своя сбемистъ трудъ описва
какъ става това лекуване. Тукъ да го описваме не е мЪсто.
Ще гледаме ца излеземъ съ специална статия за биологично
то лЪкуване на маларията. Не тр-Ьбва да забравяме, че въ
ново време видни автори твърдятъ, че хинина не лекува ма
ларията, а само потиска маларичнитв пристжпи, като прогон
ва плазмодиит-fc извънъ кръвьта ft има голЪма разлика меж
ду изкореняване на маларията и потушаване на нейните пристжпи.
Вс%ки случай, дългъ е на всеки боленъ при заболяване
отъ малария да се остави въ ржцегв на своя лекарь. Яко той
е биологиченъ лекарь, ще проведе сигурно и успешно ле
куването безъ хининъ. Стига болния да има нужното разби
ране и съгласи изтрайването на лекуването, което трае сред
но б до 8 седмици (Браухле)
Подполковникъ Ш.
4. В ъ п р о с ъ : П^Ъкои препоржчватъ картофите да се варятъ белени, а други небЪлени. Моля отговорете защо е това
противоречие ?
О т г о в о р ъ : Варенето на картофите трЪбва да става
винаги необелени. Дко ги варимъ бЪлени, тогава става изсмукване на ценно съдържание и така картофите губятъ отъ
своята хранителность. Корицата на картофа не позволява това
денатуриране на картофите. Те запазватъ своята пълна хра
нителность.
Лбонатъ С.
5. В ъ п р о с ъ : Единъ яЬкарь констатира при мене леко
затъмнение въ дробовегЬ ми и препоржча, даже наблегна на
тоза, д* ямъ месо. Това съвместимо ли е съ природното
лекуване ?
О т г о в о р ъ : Мненията на авторите по този въпросъ
еж раздвоени. ТЬзи азтори, които еж пълни и строги вегета
рианци еж противъ всекакво употребление на месото. Други,
не крайни вегетарианци, допускатъ месото въ много ограни
чено количество. Може би единъ или два пжти седмично само
на обЪдъ по-малко месо. Редовното ежедневно употръбление
на месо е въ разрЪзъ съ биологичната медицина.
На практика, мислимъ, е най-добре: Разбралите добре
предимствата на вегетарианската храна да държатъ пълно
растително млечна храна. Тези, които миспятъ че се чувствувагь по добре ако разнообразятъ съ месо, макаръ и рЪдко,
н-вма защо да се кълнатъ аъ неговото пълно изхнърляне.
Това е практическата страна на въпроса. Подобре ще бжде
поставенъ този, който изхвърля месото при условие, да се
ЗрЪлиятъ бобъ дава пикочна киселина. Ограничи употрЪбата му.
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храни добре, безъ да се огладява, което много крайни веге
тарианци правя тъ.
6. В ъ п р о с ъ: Каква е разликата между затъмнение, увели
чени жлези и поражение? въ б-кпитЪ дробове?
О т г о в о р ъ : Това еж разтегливи понятия. Увеличениrfe жлези иматъ много хора, безъ това да е нъщо опасно.
Затъмнението означава инфилтратъ, оплътняааие на дроба и е
все пакъ процесъ (угасналъ или горящъ). Поражението мисля
въ този случай да означава напредналъ процесъ съ разруше
ния (а не само оплътняване) на белодробната тъкань. Само
лекарьтъ може да ви даде по-точно пояснение на интересу
ващия ви случай.
С. В. Т. София
7. В ъ п р о с ъ : Възможно ли е излекуването на „водната
херния" безъ операция ?
О т г о в о р ъ : „ Водната херния* не е болесть, а дефектъ.
Не може да става дума за лекуване, а само за поправяне.
Тукъ може само операцията да извърши своето.
Т. С. — Стара Зргора
8. В ъ п р о с ъ : Имамъ голямо затлъстяване на корема.
Какъ да се освободя отъ него?
О т г о в о р ъ : Доколкото си спомнямъ при васъ това се
длъжи на вжтрешно-секреторни смущения, затова и работае по-сложна и не е за самостоятелно домашно лекуване. Иначе
общит-fe м-Ьрки противъ затлъстяването еж показани и тукъ:
Продължително суровоядене, безеолна храна, малко пиене,
гимнастики, масажи на корема и коремни упражнения, особе
но редовните куневи бани, еж най-полезни.

Д-ръ Виншъ за природното лекуване
На 1 Октомврий 1927 год. въ Германия се прие единъ
новъ законъ който забранява даването на публични съвети
за лекуване на венерически и женски болести. По този слу
чай берлинския авторъ г. Д-ръ Виншъ казва:
1) Това е въ ущърбъ на женитв, защото чрезъ природосъобразното лъкуване биха спестили много и много опе
рации, които й се биха натрапили.
2) Като едничко реално и ефикасно лекуване и на ве
нерическите болести, при което е възможно едно действи
телно и окончателно излъкуване, признавамъ само чисто природосъобразното, безлъкарстзено лвкуване. . . . И твърдо
вервамъ въ скорошното премахване на този, въ всичко, несъстоятеленъ, законъ, който се натрапи на нашия Райхстап
Спечели единъ новъ приятель за природното лЪкуване-
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отъ голъмитъ лекарствени индустрии и специалисти лъкари
по венерическитъ и женски болести. . . Този поцаръкъ, кой
то пазителите на народното здраве, специалисти лъкари, ни
натрапиха по чисто спекулативни подбуди, поставайки ЛИЧНИ
ТЕ СИ материални интереси надъ тези на човешкото здраве,
е една страшна отрова за народното здравеопазване.
По нататъкъ, той казва: Твърдото ми убеждение на
ефикасностьта на чисто природосъобразното лекуване съмъ
получилъ благодарение на 30 годишната си практика съ то
зи начинъ на лъчение и днесъ моите привърженици броятъ
едно внушително число и еж пръснати по цълата територия
на Републиката. Тъ продължаватъ да развъватъ знамето на
природното лъкуване като ежедневно доказватъ неговата
ефикасность.
3) Природолъчението е една наука, която ни учи какъвъ
размеръ отъ топлина, влага, светлина, въздухъ, почивка,
движение, респективно работа и диета, е необходима за да
запазимъ телото си отъ заболеване, израждане и т. н. Съ
това тя цели да му запази вродената отъ природата, въ ко
ято той се е родилъ и изключително живелъ, степенъ на
жизнеспособность и здраве. . . Това което той въ терциерната ера е ималъ непосредствено отъ природата въ която е
живълъ, днесъ, при нейното объдняване, требва да го дири
като се върне назадъ къмъ своята създателка . . . Само на
уката за природосъобразното живене и лечение е въ състо
яние да превъзпита човъка така, щото живота му да стане
смисленъ и да се радва на пълно здраве.
4. Голъмиятъ прогресъ който днескашната култура е
направила въ техническо отношение, като е увеличила про
изводството на маса отрови, като алкохолъ, тютюнъ и лъкарства, допринесе най-вече за това окаяно положение на
човечеството и изложи живота ежеминутно на опасности.
5) Болестьта бива винаги предшетствувана отъ масово
натрупване на обменни отпадаци въ организма. И чакъ сега,
случайно попадналата, второстепена аусльозунгсурзахе (мик
роби и т. н.) предизвикватъ узбухването на болестьта, което
иначе не би било възможно.
Горното поднасяме на будния читатель само като ин
формация.

Не прибегвайте често до лекарствата
Биологичната медицина съветва да не се употребяватъ
лъкарства или това да става въ краенъ, изключителенъ слу
чай. И тогава когато ще се наложи тъхната употръба като
изключение, то това да стане въ невинна форма като
нъкоя билка или подобно. Главно лъкарствата трвбза да
Пийте боза вм-fecro алкохолни напитки, чай и кафе.

се съдържатъ въ нашата храна. Тоестъ .храната ни да е ле
карство".
Подъ горното заглавие ние днесъ четемъ такъвъ единъсъветъ вече отъ другъ нашъ лЪкарь въ .здрава раса отъ
това мнение ние ще вземемъ свмо най-типичното противъ упо
требата на лекарствата.
Следъ като се подчертава, че човешката машина се дви
жи отъ продукти и елементи произвеждани въ организма (хор
моните) и такива внасяни съ храната (витамините) и следъ
като се подчертава нежностьта и сложностьта на тази чо
вешка машина, авторътъ се провиква:
„Какъ, прочие, да не се повреди нейния механизъмъ като
въ неговите плетища се влее отровното лекарство? „И по нататъкъ: „Въ момента лекарството унищожава тягостния симптонъ (болката, спазмите, конвулсиите, кашлицата и пр.) но съ
цената на накви вжтрешни бъркотии се постига това временно
успокоение?" И по нататък*:, Печаленъ навикъ е да сеприбегва до лекарства дори и при най-незначителна болка. Това е
катадневната грешка на хората."
По нататъкъ ние четемъ: „ПрогреСътъ на химията препъпни аптеките съ активни и често твърде опасни лекарства.
Спедъ като изброява тежките повреди, които дава адреналиновото лекарство и смъртните случаи отъ него, авто
рътъ се провиква: „До като по рано, преди да се употребява
адреналина, такива случаи еж били незъзможни". По нататъкъ
той казва: „Сжщо при лекуването на епилепсията съ гарденалъ.
Броятъ на фаталните случаи отъ това лекарство е въ по
стоянно увеличение."
Но сега идва едча интересна диверсия, поставена сигурно
да се хареса на заинтересуваните въ лекарствата. Токмо това
е трагедията на днескашното човечество — да забрави своя
дългъ къмъ истината, да се подлизурква на силните на деня.
Да не смее да изнесе на показъ пороците на времето и да
предпази съчовецчте си.
г. Авторътъ, който е лекарь сигурно, казва: „Бъбреците
се повреждатъ огъ аспирина и отъ содзтз салицилатъ, ако се
употребявагь безъ рецепта отъ лекарь!" —човешка траге
д и я . . . " „Не драги авторе, престрчии се да кажешъ исти
ната макаръ и да не се понрааишъ съ това на господарите
си. Тези отрози повреждатъ бъбреците винаги независимо
отъ това дали се пишатъ отъ лекаря или се взематъ безъ
него. Истината е че нито болниятъ самъ нито лекарьтъ треб
ва да ги даватъ, още повече, че техното лечебно действие
е нула.
По нататъчъ четемъ: .Особено на болните отъ подагра
заболязатъ бьбргцчтЬ огъ сапицилатовите лекарства, а тази
болесгь си осгаза понекога тамъ зз винаги. Успокоителните
Въ Варна само бозата на „Пчела" на бай Стоянъ.
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лекарства се отразявать лошо на мозака. Настроението става
сприхаво, паметьта отслабва, способностьта за съсредоточа
ване гасне." Но ето още трагедия въ лекарствената медицина
— авторъть продължава:. „Златните соли, бисмутовите ин
жекции бензолътъ повреждатъ кргвъта."
Накрая, съ право, авторътъ подчертава, че .нгькои меди
каменти запазватъ правото си на.сжществувание" защото на
истина има случаи, кжцего фанатизираното отхвърляне би би
ло нецелемъдрено. Тъкмо тукъ е — кои еж тЬзи „неколко"
Споредъ насъ съвсемъ малко. Това добре но . . .
Когато се прави една уместна забележка, (следъ ужаСИГБ на лекарствата), читателятъ се подвежда въ друга по
грешна насока. Твърди се че дигиталина, когото той смета за
едно отъ тЪзи лекарства, които иматъ право на сжществувание,
можело да се вземе цгьлъ жтотъ безъ вреда за болния, щомъ
той ималъ порокъ въ сърдцето. Внимавай драги слушателю —
цгьлъ животъ^ И тъкмо тукъ е катастрофата. Едно сърдце не
цвлъ животъ, а ако се тормози и шиба целъ животъ съ дигиталинъ, то е обречено на сигурно проваляне. Подобна препоржка е неумвстна'. Още едно много дрт зчо твърдение смЪтаме пакъ за не на место. Имало случаи когато хора 50 — 60
години наредъ вземали хапчета за разслабване безъ да е било
вредно. Ние четемъ още: „спомнете си нещастната хигиена на
нашигБ дЪди яли съ пръсти и т. н. и безъ да познаватъ л е 
карства еж живели до 100 години. Т-Ь нямаха нужда отъ л е 
карства." Но скоро следъ* препоржката на дигиталина се пре
дупреждава внимание — „благоразумието напага внимание
предпочитание на диетата съ. билкитв и на почивка въ лег
лото. Почивайте си въ леглото и пийте само вода. Или поне
вземете само едно прахче, а не цела кутия".
Драги читателю, прочети внимателно и извлечи поуката
добре за въ живота и ако ти оттърва вземай лекарства и
прави инжекции. гЛко това става и следъ като прочетешъ гор
ното, това показва че си непросветимъ.

За самопомащьта при температурни
заболявания
отъ Д-ръ Виншъ
При ВСБКО остро температурно заболяване става едно
основно причистване (изплакване) на организма. Споредъ ко
личеството на чуждите вещества натрупани въ телото, ще
трае и акутното заболяване отъ няколко дни, даже до четвъртъ година. Обикновено то трае 4—6 седмици. Следъ всеко такова заболяване, оздрав-влиятъ се чувствува като новороденъ. При условие, обаче, че лекуването е станало правилно
Който желае да ни помага нека се обади,
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подпомагащо пречистването, а не симтоматично съ потис
кащи лекарства. Само тогава, когато лекуването е станало.
чрезъ вода, въздухъ, работа, почивка и прочие. Стане лй,
обаче, лекуването съ лекарства, тогава наистина, изчезватъ
признаците на болестьта, но коренно и окончателно пречист
ване не е станало, защото най мощното средство на приро
дата — температурата — е била потискана и чрезъ лекар
ствата всички жизнени и лечебни функции еж били спъвани
въ своята оздравителна работа. Не излекуване, а избиваненавжтре става чрезъ лекарствата и 7ака се подготвя почва за
хроническите страдания и вечната хипавость. Така се и обясняватъ днескашнигв опасения, че следъ инфлуенца и мага
решка кашлица се развива туберкулоза.
Науката за природното лекуване е доказала недвусмис
лено, че температурата аъ време на едно заболяване е ес
тествена борба — средство за премахване и изхвъляне на болестотворнит-fe причинители и като така, въ никой случай не
бива да се потиска тя, било то съ каквото и да е лекарство.
Т е м п е р а т у р а т а е лпчебна сила, която не бива да
се потиска.
Т е м п е р а т у р а т а е най мощното средство за пре
раждане, което притежава природата. Затова ние требва да
се радваме, ако некога получимъ температура. Това показва
първо, че организмътъ е на поста си и второ, е гаранция, че
следъ прекарване на това заболяване (при условие, че леку
ването става безъ лекарства) болниятъ се преражда, основно
пречиства и сигурно предпазва отъ здравна хилавость (болнишавость) и редица хронически страдания.

Елита е за природното лекуване
(Две писма)
1. Единъ аптекарь.
Уваж. г. Д-ръ К. Йордановъ,
Дзъ най-много се интересувамъ отъ природолечението
и лично отъ васъ и вашата лечебница. Азъ съмъ дълбоко убеденъ въ тоя методъ на лпкуванш, не само убеденъ но и дълбокъ поклоникъ и дългогодишен ъ практикъ. Азъ съмъ 64
год. човекъ, който близо 25 г. съмъ страдалъ отъ разни бо
лести. Като състоятеленъ човекъ ходилъ съмъ кжде не въ
Европа на лекуване, но нищо тъй рационално не ми помогна
както природата, природолгъчетето и внушението. Вий ще
имате търпение да ме изслушате, като вервамъ да допринеса
и ать нещичко къмъ ввшето благородно и ценно дгьло.
На стари години много ми се иска и азъ да бжда по
яжте суровъ лукъ, чесънъ, ptna, пиперки и домати.
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л%зенъ съ нещичко на страдающето поколение, колкото и
малко да е, обаче азъ се утЪшавамъ, че то е отъ сърдце и
горещо желание. Преци всичко считамъ за приличенъ дългъ
да ви поздравя най-искренно съ предназначението. То е една
блаюдатъ за България и вашето дЪло показва, че българинътъ
има големи културни заложби отъ миналото и че ще бжде
той много полезенъ за издигането на човечеството. Богъ да
ви помага на всека стжпка при тая тежка борба, за която се
изисква много трудъ, много търпение, а най-много сърдечнось
(Mitlaid) безъ което успЪхъ не може да има. На добъръ часъ!
Щ е ми позволите и азъ да кажа нещичко въ полза на
природол-Ьчението — това което съмъ опиталъ и въ което
съмъ дълбоко убеденъ. Язъ страдахъ най-напредъ отъ истощение физическо, следъ това туберкулоза, нервность и какво
ли не? Въ продължение на 25 год. можите да си предста
вите съ какво не съмъ се л-вкувалъ!
Най-подиръ можахъ да се излекувамъ, благодарение на
природата, на внушението, психотерапията и вЪрата въ едно
провидение, вЪрата въ силата на една разумна природа. Сега
се радвамъ на пълно здраве, ако и да съмъ въ напреднала
възрасть. Че природата съ своите лечебни фактори е все и
вся — въ това не се съмнявамъ, но че има тежки нервно
болни — неврастеници, които отъ заранъ до вгчерь все съ
себе си се занимаватъ, че еж си внушили какви ли не стра
хове; които не имъ даватъ спокойствие нито минута; има невра
стеници, които еж се отчаяли, обезверили, за подобни болни
азъ сметамъ че най-силното средство, най божественото е, да
имъ се внушава т. е. да се научатъ и запознаятъ добре съ
самата наука за внушението.
Внушението като теория, като наука, всякой може да
го познава, обаче въпроса е кой какъ по-ефикасно го при
лага. Въ това отношение сметамъ, че азъ съмъ по направъ
пжть и по единъ мой начинъ, по моя особена практика по
умъло го прилагамъ. Зз интелигентни болни една метода, а за
простите друга. Въ всеки случай до сега не съмъ ималъ
случай боленъ да не му помогна.
Зз всичко до тукъ казано, азъ ще се поясня съ васъ
въ подробности, когато се ср%шнемъ. Друго едно желание
у мене наздрева, то е да мога да ви бжда единъ видъ помощникъ при работата, при лЪкуванието, даже ако е възмож
но да разширимъ и усъвършенствуваме това предначенание.
гр. Казаялъкъ

М. Грънчаровъ — аптекарь.

Б. Р. Ето преценката на единъ вещъ по медицината. Неже лаещите да се просв-Ьтятъ нека бътатъ отъ светлината.
2. Единъ подполковиикъ.
Уважаеми r-нъ Докторе,
Съ удоволствие прочетохъ последните книжки на спи
санието — 5, 6 и 7 8 Особено 5-та е пълна съ удивително
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хубавъ материалъ за природолечението. Сжщо така и поле
миката ви съ противниците на това естествено лечение, е
много добра.
Съ съжаление отбелязвамъ печалния фактъ, че нашите
лекари се отнасягь съ гол-вмо пренебрежение къмъ тая фор
ма на лечение. Жално е, че те не се залавятъ да пробватъ
поне няколко случая, за да се увЪрятъ въ силата му. Когато
чете човЪкъ спора ви, изпитва тжжно впечатвение отъ осо
бената стръвь и подигравки, съ които противната страна се
нахвърля къмъ васъ при единъ наученъ и така важенъ споръ
за народното здрове.
Дзъ не съмъ лекарь и съвсемъ нЪмамъ претенции да
мога да взема участие въ тоя споръ, но това, което съмъ
изпиталъ върху себе си, ми е дало толкова практически по
знания (опитъ), че да дойдатъ всички професори и лекари,
немогатъ ме разубеди. Съжелявамъ само, че въ това направ
ление не можемъ да имаме практиката и грижите върху на
шето здраве на просветените лекари природолЪчители. За
щото колкото и да е проста системата, тя се нуждае отъ
знанията на специалиста лекарь.
Въ подкрепа на горното ще приведа нЪколко примера,
които ясно говорятъ за силата на природолечението.
Къмъ 34-та си годишна възрасть имахъ следните стра
дания :
Нагледъ пъленъ, даже повече отъ потребното, здравъ
съ изключение:
1. Още отъ дете имахъ страдание на очите. Не зная
коя б-вше причината (тогава, но
сега ми е много ясно) —
азъ требваше постоянно да мигамъ съ очите си. Презъ де
тинската ми възрасть очите ми много горелив-fexa. Като поотрастнахъ, отвреме навреме това невинно страдание се из
губваше. По после почнаха да ми се явяватъ Гнойни цирейчета. Това страдание стана
хроническо — слънче
вата и нощна св-втлина ми пречеха. Стигнахъ до тамъ, че
просто не можехъ да гледамъ, а вечерь, щомъ запалваха
лампит^, требваше да лежа на очите си. Лекарите ми ка
заха, че конжуктивата била вече хронически заболяла и мжчно ще се излекува. Най-разнообразни мехлемчета, квпки и
промивки съмъ правилъ —никаква полза. Прегледахъ се и при
специалистъ по очните болести въ София — единъ отъ найизвестните. Лекувахъ се известно време. Занесохъ си и у
дома разни репепти, шишенца, кутийки и.едни черни очила.
Очилата най-много ми облекчика страданията, защото мо
жехъ поне по спокойно да гледамъ и да работя. Така съ
очилата прекарахъ 4—5 години, а може би щЪхъ да ги нося
и до днесъ. — такива бЪха очите ми.
2. Освенъ очите ми, моите крака силно се потиха и
Киселото млЪко е храна и лекарство.
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много миришеха. Къмъ 19 — 20 та ми год. възрасть, стесня
вайки се отъ миризмата на краката си, почнахъ да ги мажа
съ формалинъ. Наистина, докато действието на формолина
продължаваше (1—2 седмици), краката ми не се потъха —сле
дователно й не миришеха, но следъ минаване действието на
формолина — пакъ сжщрто положение. Дали отъ запушване
то на тоя очистителенъ акт*, или отъ друго, (презъ 12—13
год. взехъ участие въ войната), но презъ зимата на 1913/14
година, ми се яви единъ страшенъ сърбежъ на кожата по
бедрата до коленете. Особено вечерь при затопляне, сърбе
жа ставаше нетърпимъ.
Почнахъ лекуване. Пихъ разни горчиви и не лекарства,
съ какво не се цапахъ — нищо не помага. Тукъ не помогнаха
лекарствата и на специалисти по кожните болести. Вс%ка
зима тоя сърбежъ все ме спохождаше.
3. Макаръ и въ слаба форма, имахъ и ревматизъмъ. По
неже доста знатни хора се оплакваха отъ него и нъкакъ съ
особенъ авторитетъ, познаваха, че времето ще се развали, то
и мене, макаръ че не б%хъ знатенъ и особено възрастенъ,
не ми правеше впечатление, че и азъ имамъ ревматизъмъ, а
го сметахъ за последица отъ войните Една, две години ходихъ по бани, но презъ зимата все се обаждаше и азъ познавахь кога ще се развали времето и самодоволно предсказвахъ.
4. Освенъ горните 4. хронически страдания, започнахъ да
чувствувамъ сутринь тяжесть въ главата, неспокоенъ сънь и
до 9 часа всъка зарань все имахъ голъма тяжесть въ глава
та—чувствувахъ мозъка си помжтенъ Това го отдавахъ все
на не добро легло, всека вечерь ту махахъ, ту увеличавахъ
възглавниците, ха меки, ха корави—нищо не помага. Разбира
се асперинчето често вземахъ^ На всичко това, сполете ме
адна скжпа загуба — окончателно загубихъ съня си. На помощь
дойде специалитета „Броморалъ"—отначало по една таблетка
—виоследствие тргъбваше да to увелича.
Душевното ми състояние стана тежко—мрачно— нищо не
ме радваше. Така до началото на 1928 год.
Ва случаенъ разговоръ на 1. 1. 1928 год., съ мои близки
узнахъ за „новата лечебна наука" на Луи Куне. Отначало
азъ се отнесохъ съ насмешка къмъ теорията, която моя събеседникъ ми развиваще за тая лечебна метода. Не му a-fcpвахъ, че да си миешъ съ судена вода. или два, три пжти
дневно корема, .че ще може човЪкъ да се оздрави" — това
ми се виждаше чудно, ако не магьосничество! Но, все пакъ,
голъмия коремъ на моя събеседникъ доста бъше спздналъ и
той твърдеше, че се чувствува по-бодъръ. Отъ любапитство
прочетохъ тая книга, прочетохъ и книгата отъ сжщия авторъ
«Наука за лицеизраза". Сега вече много работи станаха наПодвържи списанието за д а го запазишъ.
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пълно ясни и на 15 януарий 1928 г., макаръ и въ много толЪма студена зима, азъ почнахъ „седящитгь обтривни бани .
По лиса на вана, служъхъ си съ легенъ. БанитЪ правЪхъ по
3 пжти на день. Голпма бпше моята изненада, когато още пър
вата нощь азъ спахъ спокмно, сладко, убодрително, безъ я6ромо
ралъ". Това ме укуражи. Продължавахъ настойчиво. Презъ м.
мартъ азъ вече хвърлихъ чернитгь очила, очите ми не бЪха
така раздразнени и МОЖ-БХЪ по-добре да си върша работата.
Отъ тогазъ продължавахъ банигЬ почти редовно Безъ да
забележа какъ стана това, заедно съ поправката на очитъми, краката ми престанаха де се потятъ и не с-.иришатъ вече,
а презъ зимата—първата година, сърбежа по бедрата ми б-feuue
много отслабналъ, а въ последнигв и сега го нпма никакъвъ,
Заедно съ баните азъ усвойхъ, макаръ и не абсолютно, но
повече се хранихъ безъ месо, спане на отворенъ прозорецъ.
Сега, макаръ съ 10 години по старъ, азъ се чувствувамъ мно
го по бодъръ, отколкото тогава.
Отъ време на време, може би поради не строгото спаз
ване на храната, клепачитъ- на очитъ- ми ме засърбяваха вън
шно и излизаха пъпчици. Веднага си прав^хъ нЪколко парни
бани на очит-fe и още отъ първата забелязваше се пакъ че
тая пъпка повЪхваше като осланено цвъте и се изгубваше
много скоро, безъ да забере и да слой, както това ставаше
по рано.
Огъ тогава лекарствата почти еж изхвърлени отъ моя
домъ. Те биха били напълно изхвърлени, ако лпкаря ми (при
нужда за близкигЬ) би ми давалъ съвети и по природолпчензето,
защото лпкуванета иска и вещината на лпкаря.
Въ заключение, благодарение безпретенциозния трудъ
на Луи Куне, неговата книга „Нова лечебна наука", азъ се
отървахъ отъ 4—5 хроически страдания и отъ 10 години поч
ти не зная каквото и да е страдание, чувствувамъ се физи
чески здравъ и духомъ бодъръ. Живота сега за мене е при
я т е н ^ нищо не ме плаши. Вашето списание, въобще 6op6aia
ви за това дело и наржчника на П. Димковъ допринасятъ
много за просветата вь това отношение. Жалко е, че компе
тентни хора се отнасятъ съ присм-Ьхъ. Въпроса е наученъ и
е отъ много голЬмо значение за националното здраве и бо
гатство. Чудно е, че се намирагъ хора да ви пречатъ, а деже
и да ви преследватъ. Взшата упорита просветна работа за
служава похвала. Дерзайте! ВЪрвамъ, че победата ще бжде
на ваша страна.
Преди няколко дни четохъ въ пресата, че е открито
лекарство огъ нашъ лъкарь, противъ коклюшъ. По тоя поводъ съобщзвамъ ви какъ азъ за 3 седмици излЪкувахъ заболЬлото си дете отъ коклюшъ. Детето бЬше на V/? година.
БЬше лЪтото на 1930 г. По служба бЪхъ приведенъ въ
Бжди честенъ въ отношенията си съ другитЬ.
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гр. Карлово. Нито въ града отъ който излЪзохъ, нито тамъ,
кждето отидохъ, имзшг тая болестъ, нито детето бъ- събира
но съ бзлни деца. Чудно е тогава отъ кжде се взе тая ко
лица ? Започнахъ веднага лЪкуване по Куне —слънчеви бани
и коремно обтриване по 10—15 минути 1 —2 на день. Удиви
телно 6feiue въздействието още първата нощь. Силнит-fc пристжпи идваха нощемъ. Но още следъ пръвата водна проце
дура идването на кашлицата закъснЪ съ половинъ часъ. Това
закъсняване продължи всЪка последующа нощь съ по поло
винъ часъ, като и силата на кашлицата все намаляваше. На
21 день тя съвсемъ престана — безъ всекакво нЪкарство и
безъ да повлияе на организма на детето.
Пожелавамъ ви успЪхъ въ хубавото и народополезно дЪло.
гр. Т.
Подполковникъ Г. Ш.

Приятели на природното лекуване
Уважаеми Д-ръ Йордановъ,
Фанатично вЪрвамъ въ природолъчението, защото съмъ
го изпитолъ надъ себе си и други. Не само Ви поздравявамъ
за героично водената борба съ Чолаковци, но Ви желая и
дълъгъ животъ за да видите довършенъ здравния български
паметникъ, който сте застроили. . .
с. Проломъ, 18 VII 1937 г.
Съ почитание: Н. Г.
Драги докторе,
. . . жена ми заболя. По ставитъ на ржцет-fc се появиха
твърди като камъкъ топчета. Сърдцето пулсира силно . , .
о т р о в и се съ лекарства, но подобрение никакво...
гр. Т. 3 IV 1937 г.
Съ почитание: Д. — Лптекарь.
Др. докторе,
. . . сп. „Природенъ лЪкарь" ми направи го л%мо впечатле
ние. Много съжелявамъ, че съмъ закъсн%лъ да се абонирамъ.
Пожелавамъ Ви още по-голЪмъ усп-Ьхъ . . .
м. Г. Тр. 22 II. 1937 г.
Милъ привегь: М. к. Р.
Г-нъ Докторе,
Получихъ първия брой отъ новата годишнина. Едва додочакахъ излизането на списанието, съ такова нетърпение го
желая. Дерзайте, успаха е гарантиранъ.
София, 22 IX 937 г.
х. Христовъ
Не прави другиму това, което не искашъ д а правять на тебе.

„Славейче", илюстрованъ вестникъ, за деца и
юноши, год. 11, брой 8, съ разнообразенъ пролетенъ
и художественъ материалъ, картина отъ художника
Борисъ Деневъ, стихове и разкази отъ Дим- Шишмановъ, Трайко Симеоновъ, Григоръ Угаровъ, Любомиръ
Дойчевъ, Христина Стоянова, Яс. Калояновъ, Бл Русалиевъ, Ст. Яндрейчинъ, Борисъ Василевъ, Георги
Костакевъ, Вл. Зеленгоровъ и др. Редакторъ: Георги
Крънзовъ. Год. абонаментъ само 10 лева. Ядресъ:
„Чумерна" № 29 — София
Благодаря на многото съдейници, които ме по
здравиха по случай Великдень. Съжелявамъ че н-feмамъ възможность да искажа всекиму отдЪлно това,
а и да ги поздравя. Затова на всички, чрезъ страни
ците на „Природенъ лекарь" пожелавамъ всичко
най-хубаво.
Тържествено, при препълненъ салонъ, стана за
криването на ежеседмичните ни сказки на 2 V. 938 г.
На есень ще бждатъ подновени при отбрани лектори
и материалъ.
ВНИМЯНИЕ, квитанции по пощата нима да из
пращаме поради големиттз разноски. Не чакайте, а из
пратете абонамента си.
ВНИМЯНИЕ бр. 4 и 5 еж въ двоенъ. Сжщо
и този 8—9. Погрешно некои искатъ 5-ти като неполученъ.

ЕТО НАШИЯ БОГАТЪ» И З Б О Р Ъ
на полезни книги по природно лЬкуване, отъ които або
натите на сп. „Природенъ лекарь" получаватъ безплатни
премии на стойность 40 лева и отъ които можете да си ку
пите съ намалени цени. Ядресъ Д-ръ К. Йордановъ
бул. .Мария Луиза" 34 — Варна.
№
лв.
1. Варна — какво, какъ лекува (изчерпани) .
.
10
2. Здрава, млада, хубава (изчерпана)
. . .
10
Зл$1одмладяване на жената (изчерпана) . . .
10
4%Ьекуване съ вода (изчерпана) .
.
.
.
20
5. Лекуване съ пара
.
.
.
.
.
.
15
6. Кратакъ курсъ по хигиена
.
.
.
.
20
7. Ревматизма и лекуването му
.
.
.
.
10
'84$екуване по Шротъ — чудотвореца на Линдевизе
20
-9„^етковия масажъ — първоразряденъ лечебенъ факторъ за здрави и болни ( и з ч е р п а н а ) . . .
5
10. Лекуване съ гладъ (постъ) — безкръвната операция
на природното лекуване .
.
.
.
.
15
11. Наука за суровоядене — суроволечение
.
.
15
12. Закаляване на т%лото (изчерпана)
. . .
5
13. Чистота и здраве (за деца, юноши и родители) .
5
14 Хигиена на старостьта, или какъ да живЪемъ въ
напреднала възрасть
.
.
.
.
.
15
15. Захарната болесть и лекуването й
.
.
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
.
.
Ю
19. Кожнит& болести и гЬхното ридикално лекуване .
15
20. Криза въ медицината — ново изграждане чрезъ при
родолечението
.
.
.
.
.
.
10
21. Заразните болести и безлекарственото имъ лекуване
— общи насоки
.
.
.
.
.
.
5
22. Студените крака като болестна причина
.
.
5
23. Биологична Медицина или алопатия — на критиките
на Д-ръ Чслаковъ отъ Русе .
.
.
.
20
24. Природосъобразенъ животъ или къмъ здраве и дъл
голетие .
.
.
.
.
.
.
.
25
25. Болести и страдания на ушите .
. . .
10
26. Предпазване и зараз. отъ тубеуркулоза (старъброй)
10
27. Епилепсията (старъ брой) .
.
.
.
.
Ю
28. Здравенъ календаръ „Азъ обещавамъ"
.
.
Ю
29. Медътъ като храна и лекарство
10
30. Гимнастическо табло „Красота и здраве* .
.
№
31. Остъръ ставенъ ревматизъмъ .
.
.
.
5
32. Болести и страдания на жената
. . .
20
Печатница Д. Тодоров*. „Бдинъ" 22 — Тел. № 21-85—Варна

