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Медигдина и л и природолЪчение
НЯУЧЕНЪ ДИДЛОГЪ GROTE — BRflUCHLE.
(Продължение огь бр. 3).
Г р о т е : На иръвъ иогледь изглежда, че отдаденото голъмо
значение на ендогеннитъ- (вжтрешни) причини за заболяванията като
че ли ще доведе лечебното изкуство до н и х и л и з ъ м ъ —
(т. с. щомъ приемаме, че всичко при заболяванията се владЪс изключително
отъ вжтрешни причини и щомъ ТТ.ЗИ вродени, наследствени предразположе
ния не се потдавагьУ на подобряване чрезъ въикашни причини — начинъ
на жшгЬсне, хранене и т. н. — стремежътъ къмъ енергични мЪркн при лъкуването и желанието въобще къмъ лъкуваие, като предварително осадено на
неуспЪхъ, ще отслабнатъ. Щомъ приемаме, че вроденигЬ предразположения не
се потдаватъ на подобряване чрезъ въикашни средства, естествено е, страдащитъ да бждагь оставени на сждбата, следъ като, за запълване на времето, сме
правили нт>кои иалиативи — „Urn es am Ende gelm zu lassen, wie's Qott
^cfallt" — за да ггуснемъ наЯ-сетне края му» за да стане това, което е Богу
угодно. (Б. Р.)
Лечебната задавка се представя приблизително така, че вро
дения конституционаленъ „м и н у с ъ " ще трЪбва да се компен»
сира чрезъ единъ , п л ю с ъ * лежащъ вънъ огь насъ, въ окрж*
жаващата ни природа. Това било достатъчно за да измън^мъ цъ>
лостната тЪлеена конституция и да я нанравимъ здрава и жизне
способна.
Позволете ми нъкъ азъ да Ви покажа примЪрно, какъ. разбирамъ това цялостно, конституционно лечение.
Имамъ 50 годшпенъ, затлъстЪлъ боленъ съ високо кръвно на^

1) Така мислягъ а.топатитт, — медици. (Б, I'.)
Ч. Н. 1941 год. и Р. Христово
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лъгане, които въ близко време ще получи или ударъ или тежко
сърдечно поражение. Чрезъ безсолие, ограничаване течностите, огра
ничени плодо-зеленчукови храни и суровоядене, азъ намалихъ тег
лото му съ 20 кгр. Неговата работоспособность се повиши, тежкото
дишане и задуха му изчезнаха, кръвното му налътане спадна до
нормата, водните отоци изчезнаха и т. н. Накъсо казано, болниятъ
се чувствува вече напълно здравъ. Този начинъ на лъчение разбирамъ като конституционно, цълостно лекуване. Но, ако приценя
горното обективно, освободенъ отъ увелечение и самоизлжгване,
требва да прибавя следното: този човЪкъ е изведенъ отъ състоя
нието на предстоящо сериозно заболяване. Осигурено му е едно до
бро преживяване за още може би 5 години. Но, неговата предопре
делена отъ наследственостьта сждба— да умре въ края на краищата
отъ ударъ, артериосклероза, изтощение на сърдцето и темъ подоб
ни причини — ние съ горното конституционно лъчение, не сме из
менили. Неговите деца ще се развиватъ тъкмо като него, тъ ще
боледуватъ като него и ще умиратъ по сжщитъ причини като своя
баща. Освенъ, ако отъ майка си еж получили известенъ процентъ
здраво наследство и така е на изчезване до известна степенъ по
лученото отъ бащата болестно предразположение. Приложеното погоре конституционно лъчение, съ неговитъ добри резултати при
пълното и високо налътане, требва да се разглежда отъ чисто кли
ническа гледна точка.
Лечебнит* резултати еж сжщо така само клинически. При все
това, въ това направление въ лечебното изкуство ние можемъ да
вземемъ много поуки отъ природното лекуване. Тъкмо общото, кон
ституционно лечение (въ духа на природ. лекуване) жъне днесъ
заслужени триумфи. Но за тези резултати не бихъ се съглъсилъ, че
могатъ да бждатъ такива простиращи се чакъ върху поколенията
и биха допринесли нещо за подобрение на наследственостьта и
расата. Те еж. само индивидуални — помагатъ само на отделните
болни.
Дали науката за наследственостьта утре ще е по-друга отъ
днесъ и дали обновена тя ще ни даде съвсемъ ново осветление по
въпроса за възможностите да повлияваме конституцията чрезъ вънкашни средства (начинъ на живеене и пр.), въ това не мога да се
впускамъ, защото за сега ни липсватъ каквито и да е реални осно
ви. Безъ тези реални основи, само по теоретическите разсъждения,
лесно ще преминемъ отъ действителностьта къмъ областьта на фан
тазията. Азъ мисля, че именно този начинъ на отвлечено мислене е
причината да се верва отъ некои среди (природолечителите Б. Р)
какво, начина на живеене билъ сжщественъ факторъ за манифестиране вродени особености въ даденъ индивидъ. Нека вземемъ за примеръ захарната болесть. Никога не е имало повече противоздравни
Мнозина добри наши абонати не еж още отчетени.
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фактори отъ времето на световната война. Презъ това време,
тази болесть не само че не се прояви повече, ами и сжществуващитЪ
вече случаи се подобриха. Тъкмо оскждицата и недостатъка на кало
рии изигра тази благотворна-раля.
Браухле: Ватата мисьль, дали единъ конституционаленъ недостатъкъ (минусъ) би могълъ да се изравни чрезъ единъ кондиционаленъ, даденъ ни отъ окржжаващия ни св-Ьтъ, плюсъ, е ценна
хипотеза за работа и обща основа за нашето разбирателство. ПримЪрътъ съ 50 годишния пъленъ, съ високо налътане пикникъ ме мно
го заинтересува. Диетата съ която той е удължилъ работоспособностьта си съ 5 години е тъкмо диетата която нриродол^чението прилага
като чудотворяща въ лечебното изкуство. Вие самъ допускате, че
съ такъвъ единъ режимъ на хранене и природолъкуване, такива
болни могатъ да удължатъ работоспособностьта и живота си съ
примерно, 5 години. Щомъ приемате това, би ли било невероятно
и непонятно за Васъ, ако азъ твърдя, че това удължение на живо
та би могло да.стане съ 7 години, ако такъвъ боленъ отпочнеше
своето природолъкуване не въ 50 годишната си, а въ своята 40-та годи
на? Това удължение не би ли станало възможно до 10. години, ако
бътде се почнало не въ 40-та годишнина,- а-още въ 20 годишната
си възрасть? И сждбата на неговигЬ деца не били била съвсемъ
друга отъ тази на техния баща, ако rfc още отъ ранно детство отпочнеха оздравителния режимъ, който техния баща е почналъ едва
на 50 години? Безпорно да. Ако при почване на 50 год. въз
расть нашия оздравителенъ режимъ е сгюсобенъ да придаде на ве
че заболелия 50 годишникъ ггеть години работоснособность, ние не
можемъ да не приемемъ, че ежщиятъ оздравителенъ режимъ, приложенъ още отъ детство, иреди заболяването—вече не като л%чебена, а като профилактична (предпазителна) мЬрка — ще направи на
истина чудеса. Че злочестия край, да умре този боленъ отъ ударъ
не можемъ да предотвратимъ може би е така. Но нашите претен
ции не бива да отиватъ чакъ толкова далечъ—да предотвратяваме
една предопределена отъ раждането и подпечатана съ противоздравни
навици 1гЬли 50 години сждба! За насъ, а и за болните, е достатъчно,
че злочестия край се отлага за 5, а при по-голЪмо благоразулше и
20 години.
Недостатъчните и неефикасни средства за предотвратяване на
болестите, това е големата слабость на училищната медицина. Въ неуклоното проповедване на предпазни средства, лежи силата на природолечението. Нима опитностьта и лечебните резултати на учи.
1) Авторътъ иска да каже, че лошите външни условия презъ войната съвг
семъ не предизвикали избухването на повече вродени слабости къмъ захарна
та болесть Б. Р.
Спираме списанието на неотчетените обонатн, Този последенъ бр,
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лищната медецина еж толкова голЪми и положителни, че да се
чувствува способна, а и оправдана, да отрича стойностьта на препоржчанитЬ отъ насъ предпазни мърки и добититъ- отъ тъхъ резул
тати при гореописания случай съ високо кръвно налътане? Нима тя
желае да твърди, че всЬкакви мърки за предпазване отъ високо на
лагане и мозъчно кръвоизлияние еж въобще излишни, като без
полезни? Истинските и резултатни предпазни мерки еж. дъ\ло на
науката за природно лекуване, а не на занемарилата предпазните ме
тоди, училищна медицина.
Вашиятъ случай съ захарна болесть е сжщо така интересенъ.
Вие се чудите, че толкова тЬлесни и душевни недъзи въ войната
не еж. предизвикали избухването на повече диабетични заболявания
у наследствено предразположените къмъ диабетъ, а и че не еж вло
шили състоянието у боледуващите вече диабетици. Да не би съ то
ва да искате да оспорите вредното влияние на горните незгоди за
здравето въобще и по специално за вродените, конституционни сла
бости? Вие не требва да забравяте, че ограниченото и опростено хра
нене презъ време на войната, даже периодичното гладуване тогава,
еж причината за констатираното отъ Васъ добро състояние на за
харната болесть въ време на войната. И това въ смисъль, че то
(гладуването) компенсирало вредите отъ телесния и духовенъ щрапацъ въ време на войната.
Пълното строго или частично гладуване при захарната болесть
Ние узнахме, приценихме и прилагахме много отдавна въ природолЪчението, докато училищната медицина все още проповядваше охранването съ изобилно белтачини и мазнини. Още въ 1923 год. Goldscheider предупреждаваше, че белтъците и мазнините не еж под
ходяща храна за диабетиците. Той препоржчваше при затластели
болни да се взематъ дни на пълно или частично гладуване, безъ
разбира се, да подчертае, че въ редовете на природните лекари,
лекуване диабета съ гладъ се практикува вече 50 години преди не
говото становище.
Поофесоръ Гроте: Първото систематично прилагане на глада
като лъчебно средство въ училищната медицина проведе Cantani.
Въ 1870 година отъ Bouchardat, a 20 години преди това еж се
появили предписания за ограничаване на храната при лекуването и
отъ Wunderlich. Безъ да се впускамъ въ подробности, азъ признавамъ, че обикновеното хранене на диабитично-болнитъ въ лъкарскапрактика е било съ излишно много месо и мазнини. Въ широкъ
мащабъ ограничаване на храната при диабета имаме отъ С. von Noorden, а още преди световната война, особено отъ американските
автори ЯНеп и Joslin.
Любезни Браухле, Вие твърдите, че върху предпазната стойность на естествената храна, имате голЪма опитность и убедителни
резултати, особено що се отнася до подобряване конституционното
Брой 5-ти на спис. ще се прати само на отчетените вбонати.
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състояние на наследствено обременени индивиди. Но кжде еж те?
Кжде въ литературата сте ни дали резултатите отъ обективни,
сравнителни, търпящи критика наблюдения, за каквито резултати
Вие толкова ентусиазирано питите, когато, отъ увлечение, смесвате
горещите си желания съ действително реалните резултати? Научна
та медицина съ нетърпение очаква такива положителни резултати отъ
Вашите лечебни диети. Претендирамъ до известна степень да съмъ
•запознатъ съ природолечебните Ви особености. Особено добре лознавамъ ученията на Д-ръ Lahmann, а това на Bircher - Benner до
известна степень съмъ попрочелъ. И винаги съмъ се натъквалъ па несъгласуванията между горните препоржки и действително постиг
натите резултати. Позволете да Ви наведа примеръ изъ практичес
ки наблюдения. Знаете ли колко много първенци изъ средите на
природолечението еж съ незадоволително здраве? Д-ръ Lahmann, напримеръ умре толкова младъ. Шротъ и Присницъ сжщо не дос
тигнаха висока старость. Само Кнайпъ достигна наистина патриархал
на стагЗость. Азъ познавамъ лекарски фамилии, чийто деца се от
гледаха именно съ методите на природолечението и въпреки това
те не можаха да избегнатъ еждбата на наследената си коституционна слабость на която станаха жертва въ ранна въздрасть. Като
цротивоположность на това, азъ мога да Ви наведа примери изъ
природонаучните изледввния, кждето тя ни е дала действително
средства за изменяване еждбата на наследсвено обременени хора.
Такъвъ е случая съ захарната болесть следъ откриването на инзулина.
Моите диабетични деца и до днесъ се радватъ на отлична жнзнерадость, но нищо не остжпващи на здравите си врастници. Тукъ
имаме блветящъ примеръ за радикални резултати отъ нашата кон
ституционна терапия, израстнала на почвата на сегашните научни
шостижения.
Д-ръ Браухле: Името на Cantani чухъ за първи ижть -изъ
средите на природолЬчението. Но и схващанията на Wunderlich, за
съжаление, не повлияхв нито лекарите на практика, нито нъкъ на
тези въ клиниките или техните професори. А да си вземеха бе
лежка отъ поуките на този авторъ би било толкова желателно. А
колкото се отнася до тъй блескаво представени рязултати при Ва
шето лекуване на диабета съ инзулинъ, требва да призная, че ни
то въ време на моето усъвършенстване въ време НЕ войната, нито
пъкъ въ сетнешната си практика следъ войната, можахъ да се убе
дя въ тъй въсхищаващитъ Ви инзулинови резултати. За такива лю
безни Гроте не съмъ и. чувалъ. Запитването Ви за издържана ли
тература, кждето да еж научно и системно разгледани добрите ре
зултати отъ диетолечението и нр. върху наследствено обременени
индивиди, ме интересува. Верно е, ние, природните лекари не сме
още успели да издадемъ обемиста литература. Вие не требва да
Не бавете отчитането си.
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забравяте, че многото страдащи, масово прибъгващи до природоле
чението, ангажирватъ всичкото време на малкото още природни ле
кари за практическа лечителска работа. Намъ не остава достатъчно
свободно време за история и литература по природното лекуване.
Но подчертавамъ, че тази празднота требва да се попълни. Азъ си
вземамъ бележка отъ искането Ви, и задоволяването на ТЕЗИ нужда
поемамъ като мой личенъ дългъ. Не требва да се забравя, че опитите
съ хора еж много по-мжчни отъ хъзи съ животни. А ние работимъ
само съ хора. Причините на наследственото обременяване еж отъ
иай-разновиденъ характеръ, отъ външно и вътрешни произхождение
и така сложно преплетени, че е много мжчно тъхното разграничава
не и проучване поединичното имъ влияние върху наследственостьта.
Далечъ съмъ отъ мисъльта да подценявамъ тънкостите въ
научните изследвания иа училищната медицина. Но покрай виускането си въ научни подробности, тя не бива да занемарява практи
ческата работа по лекуването на страдащите въ живота. Едно отъ
сериозните възражения на природолечението къмъ училищната ме
дицина е именно това, че постигнатите резултати въ самата лечеб
на работа на училищната медицина, еж толкова малки въ сравнение
съ времето, труда и парите, изразходвани по научни подробно
сти, че можемъ смъло да кажемъ: — п ъ р в и т е не о п р а в д а в а т ъ в т о р и т е . Училищната медицина отминава безъ интересъ
тъкмо онези, дреболии на пръвъ погледъ, които, за практическото
лечение, еж отъ най-големо влияние. Въ сжщото време тя посве
щава време, трудъ и пари на научни подробности, които нематъ ни
каква стойность за нашата практическа лечебна работа. Тези прак
тически и ценни за лечението неща природолечението инстиктивно
е доловило и практически затвърдило, като ги смета за естествени
и лесно разбираеми за всеки здравъ човешки умъ.
Много лекари еж избрали своята професия само затова, че еж
здравно наследствено обременени, и заради своето лично здраве еж
се отдали на медицината. Такива лекари най-добре разбиратъ мжката на своите болни. Наистина може да има университетски професо
ри, които достигатъ висока старость, но такива никога не могатъ
да се поставятъ въ положението на. страдащите и не могатъ да
ризбератъ теглата на наследствено обременените и страдащи. Не
само Кнаипъ, но Rikli, Coue и много други първенци въ природо
лечението еж достигнали висока старость. Недостигналите висока
старость природни лекари, каквито Вие посочихте no-rope, еж имен
но наследствено слаби, което ги е накарало да се посветятъ на де
лото на природолечението, благодарение на което те все пакъ до
живели своите години — възможната за онаследеностьта имъ възрасть.
Безъ природолечението и природосъобразния животъ, те сигурно
биха загинали много по-млади. Ако прочетемъ биографията на по
светилите се на природното лекуване лекари, ще остановимъ, че
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повечето отъ тъхъ еж били първо алопати за лекарственото леку
ване. По-сетне, разочоровани отъ нихилизма на училищната медецина, често при свое лично страдание, минаватъ на страната на при
родното лекуване, което до тогава еж отхвърляли — точно тъй,
какъвто е случая съ самия мене.
Че действително съ вънкашна намъса сме въ състояние да подобримъ еждбата на наследствено обременените, което Вие отрича
те или осъмнявате, личи и отъ дадения отъ Васъ лримъръ съ диа
бетичните Ви деца.
И ако приемеме този Вашъ примъръ за действитнлно реаленъ,
не требва да забравяме, че се касае не до лекарствено, противосимтоматично лечение въ широкия смисълъ на думата. Вместо да даваме
на^ болните отъ захарна болесть да ядатъ (значи диететика) панкреасни жлези отъ животни, ние имъ даваме концентрирана форма на
техното жлезно съдържание. Такъвъ е случаятъ и съ лекуване
пернициозната (злокачествена) анемия съ ядене на черъ дробъ (пакъ
диететика), па даже и съ чернодробни препарати. Въпреки всички
резерви, откриването на инзулина отъ училищната медецина, по
много съображения, е действително великолепенъ резултатъ — ка
къвто е откритието да се лекува злокач. анемия съ черъ дробъ.
Изглежда, че здравите основи на бждащето лечебно изкуство
ще се изградятъ само чрезъ съчетаване научните открития на учи
лищната медецина съ предпазните и лечебни приоми на природното
лекуване.
(край на беседа втора)

Беседа 3-та ще следва въ год. XIV.

Повечето о т ъ болеститЗз, причи*
нени о т ъ артериоск лерозата, мо»
г а т ъ да се лтбкуватъ чрезъ
природни средства
отъ Д-г WANDER
Нъкой еж на мнение, че не е полезно да се даватъ
примъри отъ лЪчебни постижения въ книга, въ която се разглеждатъ медицински въпроси, и която е написана нарочно
за народа. Има, обаче, различни причини, които, противно
на това мнение, говорятъ за това Д-БЛО. Считаме за полезно
да изложимъ въ настоящата книга нъколко гипични лечеб
ни прим-ври, първо, защото въ мнозина е здраво заседнало
убеждението, че тази болесть е неизлечима, аторо, за да докажемъ преимуществото на природната медецина при леку
ването на артериосклерозата. Песимизъмътъ и липсата на
ПриродолЪчението у насъ е въ възходъ. Радвайте се!
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etpa, породили се вследствие на многобройни неуспъхи при
лъкуването съ лъкарства на хроничните болести, както и
апатияга, която е обхванала толкова много болни, обезнадежвани отъ полученитъ отрицателни резултати, еж причина
за много други морални страдания и тръбаа да изчезнатъ,
за да отстжпятъ местото си за новъ оптимизъмъ; въ болния
тръбва да възкръстне върата, че не е оежденъ на смърть и
че има начинъ да му се помогне, за да се радва още на
живота. Не е чудно, щото болниятъ, който ще чете приведенитъ тукъ случаи на язлъкувана артериосклероза, да види
подобни на своя случай. Самото,прочитане на тъзи приме
ри е много пжтя морално лъкарство за ония болни, които
страдатъ отъ дълго време и търсятъ напразно утеха и облек
чение на болкит-fe ей. За тъхъ тъзи примъри ще бждагь свътлина, която ще имъ сочи пжтя на лекуването, което требва
да ги доведе до оздравяване. Ще изложимъ няколко такива
лечебни примври, които, върваме, ще бждатъ достатъчни, за
да получи читательтъ по-цълостна представа за силата на
природното лъкуване при артериосклерозата.
1) Донъ Хуанъ Т., 55 годишенъ, 80 килограма, високъ 1
метъръ и 57 сантиметра, страдалъ отъ напреднала артерио
склероза, отъ задухъ, оть леко затлъстяване и лека захарна
болесть. Кръвното му напъгане било много високо. Сърдцето му било разширено (лъвото ухо), а пулсътъ му много неправиленъ. Пристжпитъ му На задухъ се явявали много на
често и му причинявали голъми страдания и продължителни
безпокойствия. Билъ на диета и се лъкувалъ съ йодови пре
парати и други специалитети, но получавалъ само при
видно подобрение.
Единъ день, единъ неговъ приятель го посъветвалъ да
прочете моята книга върху природното лъкуване и той до
такава степенъ се интусиазиралъ, що го веднага поискалъ да
опита това лъкуване. Подложилъ се на вегетарианска храна,
предстаналъ да употръбява лъкарства и прилагалъ редовно
отводнитв бани. Въ течение на два месеца той получилъ ве
ликолепни резултати, които изненадали няколко негови поз
нати и близки. Загубилъ повече 10 килограма отъ тег
лото си. Захарьта отъ урината му изчезнала, пристжпитъ на
задухъ намалъвали всеки день постепенно, докато най-после
напълно изчезнали. Понеже живъеше далече, той ми|поиска
писменно съвети, и азъ му изпратихъ единъ новъ планъ,
благодарение на който настжпила коренна и благоприятна
промъна на духа и нервната му система.
2 Господинъ Я. Т. 85 годишна въздрасть, когато започна
лекуването си при мене, страдаше отъ артериосклероза, хроНе оставайте безучастни въ великото д-Ьло.
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ниченъ бронхить и беше прекаралъ вече мозъченъ ударъ.
Болнйятъ ималъ шумно минало, жив-Ьлъ буренъ животъ й
билъ постоянно заетъ съ прекомерна работа, която предпо
лагала злоупотреба съ артериалната система. Пушелъ много
и то още отъ детинство (не забравяйте, че »икотинътъ мно
го вреди на артериигЬ), нещо, което въ по-големата си
часть е било причина за хроничния му бронхить. Хранилъ
се обилно (преяждалъ) и пиелъ много кафе. Преди да забо
лее отъ артериосклероза, не билъ прекарвалъ тежки боле
сти, съ изклучение на една пневмония. Рентггновиятъ прегледъ установилъ, че левото ухо на сърдцето му било раз
ширено и ималъ една твърде ясно изразена хипертрофия.
Аортата сжщо така била разширена. Бронхитътъ му билъ
въ свръзка съ втвърдяването на бронхиалните му артерии.
Ималъ белодробенъ емфиземъ и кръвното му налегане би
ло прекомерно високо (240). Неочаквано, болнйятъ билъ изненаданъ отъ единъ лекъ мозъченъ ударъ, причиненъ отъ
недостатъчно функциониране не мозъчните артерии. Лекувалъ се въ продъжение на неколко седмици съ лекарства
безъ да получи ни най-малко облекчение. Най-сетне, некои
членове отъ семейството му, които се били излекували вече
по моя способъ, дойдоха да ме молятъ да се заема съ леку
ването на дедо имъ. Започнахме лекуването съ пълно спи
ране на храната. Въ първите неколко дни му давахъ само
сокове отъ плодове. Постепенно прилагахм г отводните
бани (въ този случай коремнообгривната баня въ хладка
вода), подъ нашия контролъ въ първите неколко дни. Въп
реки тежкото състояние, въ което се намираше напреднала
та му възрасть, подобрението настжпи твърде скоро следъ
започването на лекуването и продължаваше да изненадва
все повече и повече болния и неговото семейство. Въ късо
време, болнйятъ се избави отъ всички страдания, които се
дължаха на удара. Продължихме лекуването, за да избегнемъ другъ възможенъ ударъ. Да несе забрвя, че за страда
щите отъ тежка артериосклероза при такава напреднала
възрасть, какъвто е случая съ този боленъ, при най.малкото
неблагоразумение, пъкъ даже и безъ това, винаги съществу
ва опастность отъ апоплектиченъ ударъ. За късо време пре
комерното му кръвно налегане слезе отъ 240 на 160. Съ
това ние успехме да отстранимъ опасностьта отъ новъ ударъ.
Болнйятъ се почуствува напълно добре. И при своята 85 годиша възрастьъ можа да се върне отново на работа, безъ
да изпитва ни най-малка умора. По настоящемъ той про
дължава да следва моите предписания и всеки день се наОбаждайте се съ кратки статии по природол-Ьчението въ мЪстнит*
вестници.
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мира по пъргавъ и може да се качва по стжпалата съ ле
котата на идинъ младъ човЪкъ. Цъла нощь спи непробудено
безъ да изпитва ни най-малки безпокойствия и безъ да ста
ва нощно време по нъколко пжти да уринира, както му се
е случвало преди да започне лекуването си при мене. Кървообращението му много се подобри и ГБЛОТО му изпълня
ва спужбигБ си безъ никакви препятствия и то много подобре, отколкото много години преди да бъ- му се спучилъ
мозъчниятъ ударъ.
3) Господинъ ft. P., търговецъ 73 годишенъ, страдалъ отъ
артериосклероза, фипертрофия на сърдцето, албуминъ и има
ше при това и единъ склеротиченъ (втвърденъ) бжбрекъ.
Различнитъ рентгенови прегледи, които му били правени, от
кривали значително увеличение на сърдцето и голт*мо изкри
вяване на аортата, която сжщо била разширена. Болниятъ
страдалъ отъ ясно изразена артериосклероза, която била за
сегнала бжбрецитъ, сърдцето, аортата и отчасти мозъчнигв
артерии. Кървообращението и службата на сърдцето били
много затруднени. Краката му се подували, ималъ и задухъ
(уморително и трудно дишане), което измъчвало най-много
болния. За да може да спи, той тръбвало не да лежи, а да
прекарва нощьта седналъ; само така можалъ да диша посвободно и безъ усилие. Преглеждали го разни специалисти,
между които нъмало разногласие върху диагнозата, обаче не
се получило желаното подобрение. Между многото специа
литети, които му били препоржчвани за подобрение на
бжбречниге функции и за премахване на задуха, давали му
дигиталови препарати, съ целъ да накаратъ сърдцето да ра
боти по-енергично. Но, въпрЪки това, болниятъ се чувствувалъ
въ сжщото положение. Последния специалистъ, който го лЪкувалъ, намърилъ, че тежкото естество на болестьта е фа
тална последица отъ неуспъха на лекарствата и заключилъ,
че органигЬ еж неспособни да се спра^ятъ съ това положе
ние, предъ което науката нищо не мо Ж ала да стори. Загубилъ всъкаква надежда, болниятъ заявилъ, че се отказва отъ
вевкакви лекарства и че, щомъ не може да му помогне съ
Н-БЩО, ще предстани да живъе. Въ подобно състоянине на
духовенъ гнетъ и депресия, отъ страна на семейството му ме
заведоха при болния, който нъмаше и понятие отъ природолъчение, макаръ и да имаше нъкаква надежда въ моето ле
куване.
Първото решение бъ да спремъ всички лекарства, вклю
чително и дигиталиса. Следъ това въ първитъ нъколко дни
подложихъ болния на млъчна и плодова храна. Въ сжщото
време започнахме съ воднигв приложения, които, въ този
Сьвремената борба съ старостьта—очаквайте въ следващитЬ
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случай, се състояха отъ коремообретивна баня — една су^
тринь и една вечерь отъ по 10 минути всвка една. Презъ
нощьта му поставяхме отводни компреси на кръста и коре
ма. Обяснихъ на болния, че болестьта му не е отъ неизлъчимите и му обещахъ, че, ако следва строго предписанията
ми, ще се излекува. Предупредихъ го, обаче, че въ първите
дни не ще има резултатъ, по просгата причина, че бЪше
потребно време да се повлияе на сърдцето и да се премахне
кръвния приливъ отъ В/КтрешнитЬ органи. До четвъртия день
той още не б е получилъ никакво подобрение. Това, разби
ра се, разочарова доста много нетърпеливия боленъ. Обаче,
презъ нощьта на петия день, благоприятния курсъ на леку
ването се появи въ единъ спокоенъ сънь, безъ задушаване.
Отъ този моментъ в-врата на злочестия боленъ се възроди.
Всичко беше спечелено. Скоро следъ това болниятъ се осво
боди напълно отъ всички свои страдания. Можеше да спи
вече съвършено добре и да прави дълги пжтишествия, безъ
да се уморява. Но както много болни, които като се почувстватъ малко по-добре, отиватъ въ крайности, така и той започналъ да си позволява неща, които бЪха несъвместими съ
здравното му състояния. Единъ день се качилъ на една пла
нина и престоялъ дълги часове; катерилъ се, пълзЪлъ по
скалите, безъ да испитва ни най-малки неприятности. Другъ
день отишълъ пеша до едно далечно место и тамъ изпълнилъ сжщите лудории, ft знаете ли, какво значи това за
единъ боленъ, който преди единъ месецъ е билъ считанъ
отъ лекарите за неизлечимъ? Очарованъ отъ неочакваната
промена, болниятъ, започналъ да яде всичко, въ резултатъ
на което задухътъ отново му се появилъ, макаръ, че този
пжть въ доброкачествена форма,, отколкото по-преди. Уплашенъ отъ това, Юй побързалъ да дойде при мене, и да се
посъветва. Дадохъ му да разбере, че требва да бжде благоразуменъ въ посгжпкигв си и да съблюдава предписанията
ми, докато се излекува напълно. Послуша ме, като верно
изпълни съветите ми и кризите му отново изчезнаха. Понастоящемъ нито единъ болестенъ признакъ не смущава него
вия спокоенъ животъ, а вечерь спи отъ 6-8 часа безъ прекжсване.

Бронхиалната система—очаквайте въ следватитЬ броеве.
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ГоритЪ и з д р а в е т о
отъ Вергилий Петровъ — лесовждъ
Голямото интензивиране и механизиция на днешнитъ условия
8а животъ причиняватъ бързо изчерпване и намаление, както на
телеснитЬ, така и на душевнитъ сили на човъка. Нервитъ и човъшкия мозъкъ не могатъ да издържатъ напора на новитъ и непозна
ти до сега условия свързали ни съ живота въ по-голъмитъ градо
ве и се нуждаятъ отъ отпочиване и опресняване при естествени
условия.
И ето самобитната природа, най-вече запазена въ планинитЪ,
се указва единъ съ нищо не замънимъ природенъ санаториумъ, кой
то притежава ценното качество да оздравява тЪлото и душата на
цивилизования човъкъ. Доставяйки почивка и радость на хората
при по-тъхното имъ общуване съ природата, последната възвръща и
увеличава тЪхната способность за работа, предпазва здравит-Ь отъ
болести и помага на болнит-Ь да се справятъ по-лесно съ Т"БХЪ.
Но природата съ всъки новъ день все повече и повече губи
своя самобитенъ характеръ и оставена безъ специапна опека, става
само една жалка с^нка на действителностьта, безъ каквато и да би
ло привлекателность. Стигна се до тамъ, че требва де се взематъ
особени грижи за запазването на отговарящи пространства на само
битна природа (напр. Витоша), като народни паркове, което е важенъ приносъ за опазване ни народното здраве. Движението за за
щита на природата (въ което се отдава значително внимание и на
горитъ) иска да запази природота за човъка, за бждащитЪ поколе
ния, като съкровище на естествени сили и истинско огнище на
живота.
Дълбоко и ясно е изразилъ този възгледъ философа Дж. Ръскинъ въ своята „Прекрасна философия", учейки, че най-висшата
красота, и най-идеалнага хармония е самобитната природа и нейнитъ
създания. Тръбва да уважаваме „свободнатв" природа и отдавайки
се на нейното влияниие, което притежава оздравяваща мощь да вка
раме хармонията въ нашата душа и въ нашитЪ отношнаия къмъ
природата.
За пръвъ пжть значението на горитъ, и то по специално въ
хигиенично отношение, е направено достояние на общественото вни
мание отъ француския лЪкарь Жанелъ съ доклада му до Парижка
та медицинска академия. Въ този докладъ съ много цифри, данни
извлечени отъ ДЪЛГОГОДИШНИТЕ му проучвания, той доказва ясно
връзката, която сжществува между унищожението на горитъ въ да
дена страна и жизненостьта на населението и. За единъ периодъ
отъ 25 години, смъртностьта въ тридъсеттъ депарнамента на ФранСамопомощьта въ живия организъмъ или, какъ организма се самолъкува—очаквайте въ следвавдигЬ броеве.
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ция, въ които горитЪ еж били унищожени, се е увеличита 9 пжти
въ сравнение съ горскитъ депарнаменти въ сжщата страна,
Когато говоримъ за значението на природата въ живота на
човЪка, нека да не забравяме голЪмия дЪлъ, който гората има въ
природата, че тази заздравяваща мощь, че тази висша, привличаща
и завладяваща красота, могатъ да я иматъ само планинитъ, покрити
съ гори. Така ще знаемъ, че пазейки сжществуващитЪ гори и съз
давайки нови такива, ние създаваме условия за развитието на единъ
здравъ, силенъ и дееспособенъ народъ, които въ утрешния день съ
твърдость ще изгради бждащето на нашето отечество.

Х ъ л м о в е т е като лЪчебенъ
факторъ
Драги четатели,
Въ ежедневния печатъ четемъ статии съ всевазможенъ характеръ, обаче, отъ дравослОвенъ двърде р%дко. Здра
вето, както е известно на всички, си остава найгол%мото бо
гатство. Безъ здраве всички богатства еж безполезни. Защо
то отъ устата на много страдащи и отъ лични болести сме чу
вали да казвагь: голъ да сьмъ, но здравъ да съмъ. Повеля
та на природата е: вевко живо сжщество да доживее пределната му въздрасть, съответно рода му. Съ човека, обаче, ка
то най-висше такова, става тъкмо обратното и то за жалость
най-много жертви дава елита на интелегенцията. Така напримъръ при наличностьта на аптеки, лекари, медецина, храна,
грижи и култура и все пакъ човЪкъть си остава най-болното
сжщество на света. Неоспоримъ фактъ е, че съвременната
медецина ограничи много заразни болести, но има и такива
чиито брой нараства ежегодно. Tfe еж: сърдечните, бъбреч
ните, белодробните и др. Отъ последните, споредъ статестически данни, умиратъ много повече отколкото въ миналото,
когато живота е билъ по примитивенъ. Споредъ думите на
единъ американски професоръ, умствените работници се нуждаятъ отъ повече кислородъ, отколкото физическите ра
ботници. ft този кислородъ човека може да го намери не
въ прашния градъ и задушните канцеларии, а само всредъ
горите и хълмовете. За да видимъ какъ се цени чистиятъ
въздухъ, нека обърнемъ погледите къмъ културните народи.
Така напримеръ въ стара Германия изнасяли болните
и недъгавите, щомъ се пукне пролетьта по височениге и
хълмовете, за да оздравеятъ по-лесно. Въ съвременна Русия
Сн-Ьжната студена зима е здравословна, използувайте я за всръдъ
природата.
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лЪкуватъ най-лошата детска кашлица, чрезъ издигане децата
на известни височени. Въ културна Швейцария лЪкуватъ туберколозни деца, чрезъ построяване училища на открито и
високо. Огъ наблюдения е доказано, че ЖИВОТНИТЕ инстинк
тивно отиватъ къмъ ВИСОЧИНИТЕ и не тръбва да се чудимъ
защо орлит% дожив-вватъ най висока въздрасть.
Пропити огъ съзнание некой културни народи създаватъ по искуственъ начинъ височини, за да изпопзвагь тамъ
чисгиятъ въздухъ.
За щастие въ нашата китна и хубава България има
доста градове съ подходящъ естесгаенъ теренъ, кой
то въ некой градове е използванъ рационално и дори из
куствено подобренъ, но въ други за нерадость изоставенъ.
Наприм-връ градъ Пловдивъ съ своит^ величествени тепе
та превличатъ погледа на всвкигость, благодарение грижите
на офишалната власть, която ги я направила достжпни за
ВСБКИ посетитель. За нещастие има и дргуи наши градове,
кждето природата е била така щедра и окрасила съ сжщиrfe естествени височени и хълмове, обаче не използвани ра
ционално и ГБ оставатъ чужди на посетителя. Единъ отъ те
зи градове е и градътъ Ловечъ, който е надаренъ съ вели
чествени хълмове и богата флора. Единъ отъ тъзи х ълмове
— американскиятъ, е достойно оцененъ и благоостроенъ, а
противоположния — Стратешъ — Хисаря, който по красота
и флора стои по-високо отъ първиятъ, но за жалость изо
ставенъ, недостжпенъ и не благоостроенъ, дори застрашенъ
огъ срутване, следствие природнагв явления. Не бива да се
подценява тази красива местность, а напротивъ наложително
е да се отпочне благоострояването й, като най-първо се направятъ пжтища, за да стане достжпна за старъ и младъ и
почувства отмора, защото тамъ въздухътъ е чисть, а знайно
е, че чистия въздухъ е основата на всъко лъчение.
Отраденъ Факгь е, че властьта е направила една крач
ка въ това отношени, съ започване на улицата, която извеж
да отъ града къмъ величествения и легендаренъ Хисаръ. То
ва добро начало не бива въ никой случай, да се подценява
и изоставя, а напротивъ да се подкрепъ, както отъ техниче
ските така и отъ хигиеничнитв власти, последните отъ кои
то би тръбвало да дадътъ най-голъмъ д ъ л ъ з а осжществяването на това благородно дъло — Хисаря да бжде достжпенъ
и направенъ като единъ инстенски почивенъ паркъ. Д ако
тамъ бждатъ построени редъ жилищни сгради, то той би
представлявалъ една часть огъ легендарното Велико Търново.
Драги четатели,
Пишущиятъ ГБЗИ редове се излъкувалъ благодарение
използуването на природните богатства и систематично отиТайниять пророкъ очаквайте следнит* броеве,
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ване на гости втрЪдъ височините и хълмовете. Обезателно!
И зиме и лете, и есень и пролъть. Всвкога! Въ снътъ и мъг
ла, сутринь и вечерь използувайте природата, защото сжщата щомъ като ни храни, е способна и да ни лъкува. НАПРЕДЪ К Ъ М Ъ ПРИРОДЯТД!
Проче, жив%е ли човЪкъ така — значи да не заболЪва! —
смисъла на съвременната медецина.

д.

Зима
отъ Р а й н а К. Л а з а р о в а
с. Габарево

ВЪтъръ свири, планината настръхва! Само прЪзъ ведрит-fe нощи виждашъ нависналит% скжпоценни камъни. Не
бесния ангелъ слиза отъ небето и търси залутани црумници.
Но има още една скрита радость въ нощьта—студена. Кога
то Бждника се разлЪе, а ти дремешъ край огъня горещи,
когато въ огнището до тебъ заровена питка само отъ чисто
жито, очаква нЪкой гостененъ далеченъ! Когато въ гърненце
до тебе клокочи, бобеца скроменъ и пЪни се въ менче, папурътъ отъ слънце, когато внезапно гласъ идващъ незнайно!
Стани и вижъ звезда отъ изтокъ блеснала, небето цътю съсъ
злато осияла! Стани, овчари за Витлеемъ отиватъ! Колко е
приятенъ този моментъ въ живота! Колко еж мили народни
те поверия Въ този часъ щастливи, въ който Христосъ еж
родили!
Честитявамъ Рождество Христово на всички абонати и
вамъ r-нъ редакторе, като пожелавамъ още новата 1941 год.
земята да залЪе съсъ миръ и любовь, щото Само въ нея, въ
любовьта, има власть и Богь!

Лещата—преБЪЗходна храна
презъ зимата
Вънъ отъ голямата питателносгь на лещата поради бо
гатия й еъставъ на белтъчни, вжглероди и мазнени лещата
има и гол%ма колорийна (топлина) стойность. Достатъчно е
да истъкнемъ, че
100 гр. леща доставятъ 337 колории,
100 гр. месо — 134 колории.
100 гр. хлъ^ъ — 257 колории.
Тт$зи цифри напълно подчертаватъ:
1) че лещата е превъзходна храна презъ зимата и треб
ва да се яде по-често, ногато е студено:

Четете и разпространявайте литературата по природнолЪкуване.
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2) че лещата най-подхожда за храна на ония, които полагатъ голЪми физически усилия въ работата си;
3) не бива да се прекалява съ яденето на леща:
4) когато се яде леща, не бива да се взема друга хра
на богата съ белтъчини.
Най-добри ястия отъ леща еж ястията, които нашата
българска кухня приготвя презъ велИкигв и други пости. От
лична прибавка къмъ лещата еж картофитЪ, зелето, лука и
морковите.

Въпроси и отговори
3 . ИзлЪкуванъ боленъ отъ прогресивенъ парализъ
чрезъ малария, може ли пакъ да заболЪе.
0 . Да, може.
3 . и О. Болестьта артритъ е възпаление на става. Споредъ естеството на болестьта дава разни признаци. Лекува
нето е чисто природно.

Нагли п р и я т е л и
Ув. Г-нъ Доктрре,
Въ възторгъ съмъ отъ списанието Ви, на което станахъ
абонатъ отъ тази година. Рано или късно новото време ще
докаже необходимостьта и значението на природното леку
ване, което ще заеме достойно местото, което му се пада
въ медицината и живота. Желая успвхъ на Васъ и на дало
то на което се явявате като основатель въ България.
Съ поздравъ: В. Петровъ—София

С ь ю з ь н а селсЕситФ о б щ и н и в ъ Б ъ л г а р и я
Основанъ е на 18 И 1940 г. въ с. Дол.-Митрополия и
надлежно утвърденъ е „Съюзъ на с е л с к и т е общини".
Поздравяваме смалите ратници за подобрение злата участь
на българския селякъ. Инициаторъ Т. Д. Новаковъ, рождено
м%сто е Дол.-Митрополия.

Съобщавайте и подвързвайте нашата литература. Тя е годЪмо
богатство за домашната Ви библиотека.

