
ПППрррееедддоооссстттааавввееенннооо нннааа wwwwwwwww...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt оооттт пппрррееевввооодддааачччкккааатттааа ПППееетттяяя СССтттооояяянннооовввааа 1

ЛЛееччееннииее ннаа ааррттррооззииттее
ООссввооббоожжддааввааннее оотт ппооддппррааггооввии ббооллккии,, ддееппрреессииии ии ууммоорраа

ВВииттааллиийй ГГиитт

Превод от руски: Петя Стоянова

Главната тема на тази книга са артрозите. Заболяванията на големите стави – тазобедрени,
колянни, раменни – се считат за най-безнадеждните и се явяват една от най-честите причини за
инвалидност. В книгата е описана уникална авторска методика на доктор Виталий Демянович
Гит, позволяваща при активно участие на пациента да се лекуват най-тежките случаи на
заболяване на ставите. Тук вие ще намерите упражнения за самостоятелна работа, похвати на
мануалната терапия, а също и съвети как да не си навредите с неправилно лечение и да не
попаднете на операционната маса.  В книгата е разгледано влиянието на заболяванията на
опорно-двигателния апарат върху появата на такива чести явления в съвременния живот като
депресия, хронична умора, намаляване на работоспособността, алкохолна и наркотична
зависимости, метеопатия (чувствителност към атмосферните аномалии) и др. Представените в
книгата методики са подкрепени от над двадесетгодишен професионален опит  и от стотици
случаи на излекуване на неизлечими от гледна точка на официалната медицина заболявания.

Чародей
(Вместо предисловие)

Виталий Демянович Гит е чародей. Той твори чудеса, прави невъзможни неща и то всеки
ден. Чудо, което се намира непрекъснато пред очите ни, престава да се възприема като такова,
но… си остава чудо.

Методиката, разработена от Виталий Гит, е уникална. В процеса на лечение се
възстановяват ставите, променя се формата на ребрата и гръбнака, изправят се краката, безследно
изчезват дисковите хернии.  Как се случва това? Има ли тук някакви  тайни? Как може да се
промени формата на изкривения скелет? Обичайната практика на класическата мануална терапия
е краткотрайно интензивно въздействие. Виталий Демянович я използва изцяло. По този начин
могат да се излекуват редица заболявания, но далеч не всички. Може да се намести дисковата
херния, но да се излекува сколиозата е невъзможно. Може да се избавиш от остеохондрозата, но
от артрозата – не. Може да се излекува прищипването на нерва, съпроводено с остри болки, но да
се изправят краката не може. Но Виталий Гит прави всичко това. Лекува сколиози, изправя
крайници, възстановява разрушени хрущяли в ставите. На пръв поглед всичко е много просто.
Там поглади, тук почука, притисне, поразклати… Плюс упражнения. Голям оригинален комплекс
от упражнения. Обикновено са много леки, изключително леки… прилича на хомеопатия – малки
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дози, продължително слабо влияние. И още – стимулиране. Променяне формата на скелета и
възстановяването на ставите е възможно, защото организмът е жива развиваща се система.
Развитието на скелета продължава във всяка възраст. В живата костна тъкан има две групи
клетки с противоположно действие. Едната група непрекъснато разрушава костта, другата я
изгражда. По този начин скелетът може да се адаптира към променящите се натоварвания. В
ставните хрущяли се извършват същите процеси – под въздействие на движението хрущялът се
износва, а едновременно се стимулира и изграждането му. В резултат на това, в третата възраст
се променя формата на краката, гръбнака, гръдния кош. И щом се извършва такъв процес, значи
съществува възможност той да бъде управляван и дори да се обърне в обратна посока.
Въздействайки в ключовите точки, може да се стимулира съединителната тъкан (хрущяли,
сухожилия) в необходимите места. Т.е. променяйки дебелината на менискуса, може да се изправи
кракът или да се излекува артрозата на колянната става, а въздействайки на междупрешленните
дискове – да се оправи сколиозата, кифозата, лордозата или да се увеличи ръста. Олга С., 68-
годишна, разказва: “Аз знаех, че моята болест е нелечима – коксартроза четвърта степен,
разрушени тазобедрени стави. Готвех се за тяхната смяна с изкуствени. Случайно отидох на
прием при Виталий Гит. Той направи чудо. Сега ходя свободно, никакви болки. Забравих дори да
мисля за операция. Ставите се възстановиха”.

А ето какво казва Татяна П., 40-годишна: “Целият ми  живот мина със скъсен с 2 см крак.
Поради тази причина се разви сколиоза. Много ме болеше гърбът. Постоянно се чувствах
непълноценна. Сега съм напълно здрава. Кракът ми порасна, никаква сколиоза!”

Преди посещението си при Виталий Гит, 90% от пациентите се считали за абсолютно
неизлечими и въпреки това те са се излекували! Авторската методика му позволява да променя
скелета. Лекува артрозите при деца и възрастни. Следователно може да изправи формата на
краката, гръдния кош, гръбнака. Успешно лекува “пилешки” и фуниевиден гръден кош, кифоза,
сколиоза – заболявания, от които днес най-често страдат деца.

А какви красавици създава Виталий Демянович от най-обикновени момичета! Манекенките
и фотомоделите в ръцете на чародея стават просто неотразими!

Левинсон М.,
доктор на медицинските науки

От автора

Всички искат да бъдат здрави. Всички искат да имат здрави деца. Не винаги и не при всички
това се получава. Достатъчно често причина за влошаване на здравето стават грешки или липса
на информация на родителите, самите пациенти или лекуващите лекари. Когато  става въпрос за
здравето, е опасно да се учиш от своите грешки, а понякога просто невъзможно… Не по-малко
опасно е да се осланяш на съвети на “знаещи” хора. Особена стана и рекламата. Телевизия,
радио, преса постоянно “бомбардират” неизкушените умове с реклама за стотици чудотворни
средства. Средства за мазане,  хранителни добавки, “вълшебни” прибори, амулети… Много от
тези средства, съгласно рекламата, без усилия “лекуват” стотици (!) болести. Може би сред тях се
срещат и някои полезни неща, но това е изключително рядко. Ако предлаганите средства бяха
високоефективни, то едва ли щеше да е нужно всеки месец да рекламират все нови и нови
названия.

Материалите за тази книга са събирани повече от 10 години. Част от нея беше публикувана
в периодичния печат. Според собствените сили и възможности аз ги групирах тематично. Струва
си също да се отбележи, че спецификата на заболяванията, които ще разглеждаме, се намира във
взаимодействие със сложната система на скелета, мускулите и главния мозък. Такова
взаимодействие може да приеме най-различни форми и комбинации.

Поради посочените причини въпросите, които засягам, понякога се повтарят, по-точно се
разглеждат в малко по-различен ракурс, което позволява да се проникне по-дълбоко в тяхната
същност.

Възможно е именно това да ви помогне да разберете по-добре причините за заболяването,
да проследите хода на неговото развитие, а също и да се запознаете с методите на лечение.
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У някои читатели може да възникне недоумение по повод моята философска позиция. Да,
болшинството от разглежданите в книгата въпроси напълно се поддават на обяснение от
материалистична позиция. Но не бива да се изключва и това, че великият Демокрит може да
греши, считайки че в света няма нищо друго, освен атоми и пустота. Многобройни са
достоверните случаи на чудесно излекуване, ясновидство, телепатични връзки и много, много
други неща, абсолютно несъвместими с твърдото прокрустово ложе на съвременния
материализъм.

ГЛАВА I

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Изкуството на живота

За де изживееш живота си мъдро,
трябва доста да знаеш.

Известните шахматисти, политици, военни, художници и лекари се отличават със
способността да предвиждат бъдещето или по-точно резултатите от своите действия и реакцията
на околните. Благодарение на развиването на такава способност в много области на човешката
дейност се постигат големи успехи и се правят открития.

Още в детството ми ме поразяваше колко сили и енергия понякога се прахосват за
безполезни на практика занимания и колко малко време се отделя на най-ценното изкуство –
изкуството за дълъг и добър живот! Причината за това положение е в нашата еснафска логика:
“По добре врабче в ръцете, отколкото жерав в небето”. Отложената с 40 години награда никого
няма да привлече, дори ако тази награда е превъзходно здраве на стари години.

Всички потребности на човека могат да бъдат поставени на  неголяма скала на ценностите.
Главните от тях са – да диша, да пие, да яде, да се размножава, да се развлича. Потребността да
си здрав заема променливо място. Младият и здрав човек не мисли за здравето си, както и
повечето от нас не мислят за потребността си да дишат. Въздухът е достатъчно и тази потребност
се удовлетворява от самосебе си. С възрастта всичко се променя. Обикновено грижата за
здравето излиза на преден план твърде късно. По този повод има доста мрачна шегичка: ако се
събудите и нищо не ви боли, значи… сте на оня свят.

Такава шега е възможна в общество, повечето членове на което страда от хронични
заболявания, в общество с много лоша медицина, в общество, което не се грижи за хората. Не е
тайна, че у нас се обявява епидемия, ако 5% от населението се разболее от грип, веднага се
предприемат сериозни мерки – ваксиниране, карантини… Но старостта е заболяване,
предизвикващо стопроцентова смъртност. Старостта идва при всеки, доживял до нея. При 99% от
хората на преклонна възраст тя е съпроводена с мъчителни болки, безпомощност, загуба на
памет, слух, зрение. А на проблема със стареенето се отделя по-малко внимание даже от това, на
което се радват такива редки заболявания в наше време като холера. И много често пациентът
чува от лекаря, че на тази възраст това е естествено. В това е и заблуждението – не, не е
естествено! Не е естествено и не е нормално. Във всяка възраст човек може и трябва да бъде
здрав и да живее без страдание.

Какво да правим и как да живеем, за да не е мъчително и болезнено на стари години? Не, не
за безцелно изживените години, както е писал Николай Островски, а просто, за да не страдаме от
хронични заболявания. Трябва да се вземат своевременни мерки.

НАЙ-ЧЕСТО ОТ ВСИЧКО БОЛЯТ СТАВИТЕ. Целият ни живот зависи от възможността да
се движим, а значи зависи от ставите. Биологичната възраст на човека и темпото на неговото
стареене  се определя 90% от състоянието на ставите и гръбнака, който също представлява
непрекъсната верига от стави (прешлените). Нетравматичните заболявания на ставите се развиват
с години. Болките са или слаби, или се намират на предпрагово ниво. Потенциалните пациенти,
предвид липсата на силни мотиви, просто не се обръщат към хирург или ортопед. Ранната



ПППрррееедддоооссстттааавввееенннооо нннааа wwwwwwwww...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt оооттт пппрррееевввооодддааачччкккааатттааа ПППееетттяяя СССтттооояяянннооовввааа 4

диагностика на ставните заболявания е организирана изключително зле. Рентгеновите
изследвания показват изменението на ставите след много години от началото на развитие на
болестта. А ако съхранявате трудоспособността си и не се катерите по стената от болка, то с вас
никой няма да се занимава.  На определен етап от заболяването рязко се снижава двигателната
активност на човека, при което страда сърцето, белите дробове, целият организъм.

БОЛКИ В КРАКАТА – тревожен сигнал. Много е неприятно, когато болката се
разпространява по целия крак. Този тип болки възникват неочаквано и са невероятно силни. Те
са предизвикани от травма или прищипване на нервите и се отнасят по-скоро до гръбначния
стълб, отколкото до краката, макар че болките в гръбнака могат да бъдат съвсем слаби. При
несвоевременно лечение заболяването може да доведе до намаляване на мускулната маса на
поразения крайник и до дегенерация на нерва, загуба на чувствителност и пареза (от гр. Paresi –
“отслабване”; частичен паралич, отслабване на функциите на някои мускули или група мускули
вследствие на поражение на нервната система).

ПРИЩИПВАНЕТО НА НЕРВА ПОНЯКОГА СЕ БЪРКА С КОКСАРТРОЗА, при която има
подобна болестна картина. Диагнозата на коксартрозата се затруднява поради недостатъчна
информация от рентгеновото изследване в началните стадии на заболяването. (Веднъж срещнах
лекар хирург, който 12 години се лекувал от радикулит, какъвто той нямаше.) При коксартрозата
се нарушава функционирането на тазобедрената става, често се наблюдава скъсяване на крака
(обратимо в началните стадии). Болестта се развива сравнително бавно, в занемарени случаи
предизвиква мъчителни болки, които не престават нито денем, нито нощем. Като цяло,
заболяването е характерно за хора в напреднала възраст, но се среща и при деца. Коксартрозата
често се развива при хора, които са се родили с луксация, при травми или силно преохлаждане на
тазобедрените стави.

КОЛЕНЕ – големи и най-често травмирани стави. Рядко може да се види лятото дете без
ожулени колене. Травмите, получени в детска и юношеска възраст, нерядко предизвикват
сериозни заболявания след много години.

ГЛЕЗЕННИ СТАВИ – болят не по-рядко от колянните и тазобедрените и макар болките да
са много мъчителни, тяхното влияние върху процеса на ходене е по-слабо. Лекуването на тези
стави е по-лесно от колянните и тазобедрените.

Сега за стъпалата. Заболяванията на стъпалата се предизвикват от носенето на тесни обувки
с високи токчета, а също и от дълго стоене на крака, без да включваме и различните травми.
Особено лесно се развиват заболявания на фона на плоскостъпие. Те се срещат толкова често, че
много хора, особено жените, считат болките в стъпалата за напълно нормално явление. И
съвършено погрешно…

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗЛЕКУВАНИ.  Успехът от
лечението зависи от стадия на заболяването – колкото по-рано е започнато лечение, толкова по-
лесно се провежда и толкова по-добри резултати дава.

Съществува мнение, че артрозите, в частност коксартрозата, може да се излекува с
интензивна физкултура или бягане. Практиката показва, че това мнение е съвършено погрешно.
При такова “лечение” много бързо настъпва разрушение на ставата.

Ставите на ръцете и пръстите в голяма степен определят възможността на човек да се
самообслужва. Болките в тях са не по-малко мъчителни, отколкото в краката и се лекуват по
подобен  начин.

И  накрая, осанката. Дори незначителни нарушения на осанката в детска възраст с годините
може да причини много мъчения. Навреме открити, такива нарушения се лекуват доста лесно,
макар и в системата на здравеопазването  да не умеят да правят това…
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СВОЕВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ  на остеохондрозите, артрозите и различните нарушения
на осанката ще ви помогне да съхраните здравето, бодростта и младостта си до най-дълбока
старост, ще направи тези години приятни и безболезнени.

Аз съм изброил  всички тези заболявания с чисто информативна цел, за да ви бъде ясно за
какво става дума по-нататък.

Артрози

Първото, с което бих искал да започна разговора – това са артрозите.
Темата за артрозите е изключително важна. Артрозите на големите стави – тазобедрени,

раменни, а също и колянни – се считат за най-безнадеждните заболявания и са една от най-
честите причини за инвалидност. Това означава, че с всеки месец и още повече с всяка година
болният човек се чувства  все по-зле и по-зле. На фона на равномерно нарастващото влошаване
могат да се наблюдават сезонни вариации – есенни и пролетни обостряния. И рано или късно
човек е принуден да се съгласи на тежка операция или на патерици.

Обикновено артрозите се развиват доста бавно, понякога с десетилетия. Едновременно с
това  се срещат и случаи на извънредно бързо развитие на болестта, когато от първите симптоми
до тежката инвалидност минава година или по-малко.

От разговорите ми с пациенти става ясно, че бързото развитие на артрозите обикновено е
свързано с интензивно лечение с физически упражнения или с фрактури и оперативни намеси.
Много хора започват да се занимават с физкултура по собствена инициатива, други са убедени от
близки, приятели или лекари. Ширят се неясни слухове, че някой някъде се излекувал по подобен
начин. Опитите да се повтори подвига завършват печално – лечебната физкултура може да
предизвика ускорено разрушаване на ставите.

Трябва да се признае, че основания за лекуване на ставите с движение има. Става, лишена
от движение, много бързо се втвърдява и престава да функционира. Изглежда, тук се налага
единственият извод: повече движение – здрави стави. Да, това е вярно, когато става дума за
здрави стави. Но ако в ставата вече са тръгнали разрушителни процеси, този извод губи смисъл.

Да разгледаме какво става в поразена от артроза става при изпълнение на обикновени
физически упражнения и защо тези упражнения разрушават ставата.

АРТРОЗА – това е заболяване с трофически (свързан с нервната система, бел.пр.) характер.
Започва от хрущялите, които вследствие на едни или други причини се покриват със соли на
калция. По това време човек още не чувства нищо, заболяването е скрито. Хрущялната тъкан е
много плътна и хлъзгава, не съдържа кръвоносни съдове, храненето й става чрез повърхността.
Хранителните вещества доставят на хрущяла ставна (синовиална) течност. Солите на калция
пречат за храненето на хрущяла. Ставната повърхност става грапава, неравна. Започват първите
болки при движение, тъй като в хрущяла има много нервни окончания. Опитите на човек да се
избави от болката с помощта на активни занимания с физкултура, бягане, клякане или дълги
разходки в началото довеждат до някакво намаляване на болката, тъй като при физически
упражнения в кръвта се отделят ендорфини ("ендо" и "орфин". Това са кратките форми на думите
"ендоген" и "морфин", които събрани заедно значат "морфиноподобно вещество, произвеждано
от тялото”, популярно още като “хормон на щастието”, бел. пр.). Чувствайки облекчение, човек
започва да се занимава още по-интензивно, надявайки се на пълно излекуване. Но тези
упражнения предизвикват ускоренo разрушаване на хрущяла (нали повърхностите са грапави!) и
често провокират в отговор на дразненето възпалителна реакция.

Във възпалителния процес се въвличат и ставните сухожилия. Болката се усилва, ставата
отича, ендорфините престават да помагат и човек е принуден за известно време да се въздържа от
излишни движения. Но въздържането от движения също оказва негативно влияние върху ставите
– артрозата се развива ускорено. За нормално функциониране на ставата движението е абсолютно
необходимо! Накратко – каквото и да прави човек, ставата се разрушава.

ЗАДАЧАТА НА ЛЕКАРЯ е задача и на пациента – да се прекъсне този процес и да се върне
обратно.
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ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА СТАВАТА са необходими две условия – движение и натоварване.
Болшинството физически упражнения обезпечават тези условия. Даже при бавно ходене и при
повдигане на краката лежейки натоварването на тазобедрените стави превишава теглото на
човек. (И тези упражнения при артрози често се препоръчват за ЛФК!) А можете ли да си
представите, какво е натоварването по време на бягане, клякане и скачане?! Затова е напълно
естествено при грапава повърхност на ставния хрущял и голямо натоварване той  да се
разрушава.

Лечение на ставите

От артрози не се умира.
Те просто съкращават живота.

НЕ Е ЛИ МЪКА, КОГАТО ВИ БОЛИ КРАКЪТ?... РАЗБИРА СЕ, МЪКА Е! ОСОБЕНО,
АКО ВИ КАЖАТ: “ВАШЕТО ЗАБОЛЯВАНЕ Е НЕЛЕЧИМО”.

НЕ ВЯРВАЙТЕ!
АРТРОЗИТЕ ВЕЛИКОЛЕПНО МОГАТ ДА СЕ ЛЕКУВАТ!!!

Малко са хората, доживели до средна възраст, които са запазили ставите си здрави. А
нездравите стави, както е известно, предизвикват болка – понякога силна, а понякога такава, че е
невъзможно да си я представиш.

Счита се, че от болести на ставите не се умира. В крайна сметка, статистиката нищо не казва
по този въпрос. Статистиката пресмята загубите от сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
авто- и авиокатастрофи, болести причинени от тютюнопушене, алкохолизъм и различни
епидемии. Ако няколко човека заболеят от холера или някакъв процент от населението –  от
грип, се тръби всеобща тревога “Епидемия!!!”

Само в Москва стотици хиляди страдат от различни заболявания на костите и това почти
никого не вълнува. Болните стави причиняват множество неприятности. Заболелият човек
загубва възможността свободно да се придвижва. Отиването до близкия магазин се превръща в
препятствие с немислима сложност. Възникват проблеми с личната хигиена – трудно е да седнеш
във ваната или да стигнеш до тоалетната… Появяват се и ефекти (по-скоро афекти), които
статистиката не отчита.  Загубата на подвижност провокира заболявания на сърдечно-съдовата
система. В същото време страдат белите дробове, жлезите с вътрешна секреция – инфаркт,
инсулт, възпаление на дробовете, язва на стомаха, а и онкологични заболявания като резултат от
всичко това.

Със спасяването на живота са призвани да се занимават специализираните подразделения,
но не по-малко е известно и това, че спасението на давещите се е в техните собствени ръце, като
най-заинтересовани лица. Такова е положението в нашата медицина. Независимо от
многочислената армия от лекари и множеството медицински заведения, при определени
заболявания единствено помощта на самия болен може да бъде ефективна.

Артрозите и артритите се отнасят към заболяванията, чието лечение с методите на
традиционната медицина дава съвсем незначителни резултати и често завършва с инвалидност. В
заболелите стави веднага започват няколко процеса. На места хрущялът се калцира и разрушава,
на места – се разраства. Ставната капсула загрубява, в нея често се отлагат калциеви съединения.
Аналогични изменения стават и в близко разположените връзки  и сухожилия. Сухожилията
стават твърди и малко еластични. В резултат движенията в ставата частично се блокират и – при
опити да се увеличи амплитудата – се появяват първите болки. На по-късни етапи в процеса се
въвличат и прилежащите мускули и нерви, а в някои стави започва разрушаване на костната
тъкан.

Общите изменения, които произтичат в болната става, много напомнят на процеса на
стареене.  В болшинството случаи подвижността на ставните връзки се намалява бавно и към
това изменение заболелият човек малко или много се адаптира. Появява се старчески тип
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поведение, щадяща походка. А ограничените движения се асоциират със старостта… Всичко
това води до дегенерация на сърдечно-съдовата и мускулната системи. Ненапразно на Изток
отдавна смятат, че възрастта на човека се определя от състоянието на ставите.

За съжаление, подобни изменения са възможни и в най-ранна възраст. При мен идват
понякога “старчета” на 10-15 години!

Често пъти импулс за развитието на артрозите дава принудителната неподвижност на
ставите при лечение на счупване или навяхване. И да се приведе ставата в ред често е значително
по-трудно, отколкото да се излекува самото счупване или изкълчване. Случва се понякога и това,
артрозите да започнат да се развиват вследствие на възникнал по една или друга причина артрит.
И тогава двете групи заболявания – артрози и артрити – вървят като в един впряг една до друга.
Само последователността понякога се променя.

Вие питате: “А защо ми е нужно на мен всичко това? Защо ми е да разбирам от артрози и
артрити? Нали съществува медицина, може и да не е най-добрата в света, но ще се оправи с
някакви си там стави!...”

За съжаление, заболяванията на ставите са извънредно опасни и тяхното значение е много
недооценено. Като висше постижение на съвременната медицина се приема операцията за смяна
на големите стави. Но изкуствените стави не са вечни, макар и по-надеждни от костните тъкани
на човека, които се разрушават по-бързо.

Затова е извънредно важно да се разберат явленията, произтичащи в  болните стави.
Разбирането дава възможност да се предусети, забави и дори да се обърне назад процесът на
заболяване и разрушаване на ставата. А недооценяването на проблема принуждава хората да
изобретяват отново и отново едни и същи методи на лечение, които по принцип не могат да
помогнат. Такива методи има предостатъчно. Вижте, не са ли ви познати?

1. Използване на различни  мазила и пластири, понякога  доста екзотични.
Трябва да се помни, че лекарствените вещества не могат да попаднат от повърхността на

кожата в ставата, каквото и да обещава рекламата. Действието на назованите средства е
отклоняващо. Те не прекратяват и не забавят развитието на заболяването.

2. Малко или много интензивни упражнения.
Обикновено ускоряват процеса на разрушаване на ставата.

3. Топлинни процедури – баня, горещ пясък или сол.
Ефектът е близък до този от мазилата.

4. Всевъзможни “пречиствания” на организма.
Прилагането е допустимо, но далеч не във всички случаи. Пречистването може да

доведе до ускорение на развитието на остеопороза, на “отмиването” от организма на калция и
калия, спазми, сърдечни заболявания.

5. Гладуване.
Това е много силно средство, понякога носи полза, понякога – вреда.

6. Прилагане на витафон и други прибори, действащи върху поразената
област със звукови вълни, ултразвук и инфрачервени лъчи, магнитно поле.

Създателите твърдят, че с помощта на тези прибори могат да се излекуват много
болести, в това число и артрози. Действително, при прилагането на някои от тях се наблюдава
подобрение на състоянието на мускулите и капилярите, но на ставите тези прибори
практически не действат, макар и в много случаи болките да намаляват. Някои прибори са
изцяло безполезни.

7. Използване на биоенергокоректори.
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Лечението се свежда до носене върху болното място определен амулет – капсули, пълни
с вещества от растителен, животински или минерален произход или някакви спирали. Казват,
че от тях излиза еманация на здравето, коригираща биополето на човека и оказваща лечебно
въздействие. Всичко това е доста съмнително. Огромните маси вредни вещества в атомните
реактори или капсули с отрова, зашити на яката на шпионина, разбира се, не представляват
опасност, ако няма утечка.

8. Прилагане на устройства, създаващи в пространството област без
електромагнитно поле (по мнението на разработчиците, от гама-лъчи до радиовълни).

Всички мои опити, предприети заедно с разпространителите на тези устройства за намиране
на обещавания ефект, не се увенчаха с успех.

А в поликлиниката добавят всевъзможни процедури, най-безсмислените от които са –
облъчване с лазер с малка мощност и въздействие с магнитно поле. Там също могат да направят
силно действащи инжекции, снемащи възпалението – което не е толкова лошо! – и
предизвикващи растеж на хрущяла, за съжаление  не там, където трябва. Вредата от това е далеч
по-голяма от ползата.

Освен това, на пазара за медицински препарати ежегодно се рекламират по няколко
“вълшебни” средства за лечение на ставите. Уви, след малко или повече приложения човек се
убеждава – и последното “вълшебно” средство не действа! През това време се появяват сведения
за най-новите и по-чудодейни (разбира се и по-скъпи!) препарати и прибори. Изпитанията могат
да започнат отначало. Цикълът се повтаря. Времето минава. Болестта се развива…

ГЛАВА II

ЗА ПРОТЕЗИТЕ И ЛЕКАРСТВАТА

АРТРОЗИ –  заболяване на ставите.

Артрозите на големите стави – колянни, тазобедрени, глезенни и раменни протичат много
тежко и в повечето случаи се смятат за неизлечими. Ако не дай Боже, ви заболи тазобедрената
става и отидете да я лекувате в артроцентъра, вас разбира се ще започнат интензивно да ви
лекуват, но ще ви предупредят да се готвите за  операция. И ще ви лекуват, и много бързо ще ви
доведат до операция. А ако откажете лечение в артроцентъра, все едно – операция ще се наложи
да направите, но според мен, не по-рано от пет години, а може и десет. Излиза, че лечението
приближава операцията!

Трябва да се каже една тънкост – когато уговарят пациента да направи операция, преди
всичко му разказват, че протезите сега са много добри и гаранционният им срок е много голям –
15, 25 или даже повече години. Затова е по-добре да се направи операция по-скоро, за да се
избегнат страданията.

НО! Гаранцията на ставата действително може да е 25 години. Това е така. За съжаление,
необходимост от втора операция може да възникне значително по-бързо: от строя излиза не
ставата – разрушават се костите в мястото на закрепване на ставата!...

ЕТО КЪДЕ Е ГЛАВНАТА ОПАСНОСТ! Но лекарите мълчат за това. Защо да колят
кокошката, която снася златни яйца? Веднъж  при мен дойде пациентка (самата тя беше хирург),
СМЕНИЛА ЗА 10 ГОДИНИ ТРИ СТАВИ! Какво е това – и лечението е възможно, и “лекарства”
сякаш има достатъчно, а ставите както са ги сменяли, така и продължават да ги сменят? Уви,
такива са законите на дивия капитализъм. Печалбата преди всичко. И при “тях” – същото. Даже в
много цивилизованите страни се проявява този елемент на дивото: ПАРИТЕ СА ПО-ВАЖНИ ОТ
ВСИЧКО.

Един мой опонент не се съгласи с мен. По негово мнение, лозунгът “ПАРИТЕ СА  ПО-
ВАЖНИ ОТ ВСИЧКО” са признак на цивилизация, а не на диващина…
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За лекарствените средства

В многобройните средства за масова информация за лечение на артрозите се рекламират
множество лекарствени средства. Както чуждестранни, така и родни. Родните, естествено, се
разработват от “изтъкнати учени” от супер-пупер НИИ нереални, отвлечени науки. Разработват
се много активно, всеки месец “се изобретява” ново средство.

На практика, лекарствата са стари, сменят се опаковките и наименованията…
Заедно с лекарствата активно се рекламират различни средства за физиотерапия, в това

число и за домашно ползване. Тях също като правило ги разработват “изтъкнати учени на базата
на космическото приборостроене”.

Наистина, фамилиите на тези “изтъкнати” учени никъде не са посочени. Ту са много
засекретени, ту просто се срамуват да издават явна халтура за научни разработки  и да обират и
последните копейки на болните бабички. А e  възможно и да ги линчуват за такова нещо, ако
попадне сред бабичките някой по-решителен старец. И още един добър за производителя и
търговеца и отвратителен за пациента ход – след дълга лъжлива реклама на псевдолекарствата
следва ободрителен съвет: “ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ С ЛЕКАР”.

Изглежда нормално, НО… заради този съвет разпространителите и разработчиците на
такива прибори свалят ЦЯЛАТА отговорност  от себе си. Ако не сте се посъветвали – виновни
сте вие. Ако сте се посъветвали – виновен е лекарят, който ви е “посъветвал”. А и какво значи
“посъветвайте се”? Идва болният при доктора и казва:

- Слушах вчера за едно ново лекарство-чудо. (Трудно е да не чуеш, нали те
бомбардират с реклами  отвсякъде.) Ще помогне ли?

- Пробвайте - отговаря лекарят (нали и той също за нищо не отговаря, а болните за
деня са предостатъчно)…

Това е при положение, че той няма договор с фирмата, разпространяваща “чудодейното”
средство. А ако има – ще препоръчва много настойчиво ненужна хранителна добавка и даже ще
даде адрес, където може с отстъпка да се закупи (нали процент от продажбата капе и за  него). А
след половин година ще посъветва за някакво друго средство, също толкова безполезно за
пациента, но полезно за фирмата, което се отличава от първото само по кутийката и названието.
А после и още едно, и още, и така до… операцията. Болният ще се разочарова от този доктор и
ще намери друг. А последният ще се окаже ни най-малко по-добър от предишния. Нали от една
копанка ядат…

Синът на една моя пациентка се оказа биохимик и направи анализ на пет (!) съвършено
различни рекламирани “лекарства”. Те имаха различни названия, произвеждаха се от различни
фирми и даже в различни страни. Различаваха се единствено по цената. Нито в едно, НИТО В
ЕДНО(!) нямаше нищо друго, освен желатин и нишесте! Ето така, скъпи пациенти. Желатин и
нишесте в различни опаковки и с различни наименования вместо лекарства. Но цената 100(!)
пъти по-голяма от тази на изходните компоненти.

На всяка опаковка е написано – ПРОДУКТЪТ Е СЕРТИФИЦИРАН.
Пациентът мисли, че ако продуктът е сертифициран, то той е изпитан за лечебен ефект.
ДЪЛБОКО ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
ВМЕСТО ЛЕКАРСТВА ЗА АРТРОЗИ СЕ ПРОДАВАТ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ.
Преди това се премълчаваше,  сега някъде накрая поставят забележка с микроскопични

букви. Нещо като вредата от пушенето – поставено, но почти незабележимо,  за да не изплаши
купувача… А сертифицирано – това просто означава, че добавката е безвредна, може да се яде
колкото ти се иска  и без лекарска препоръка. Няма вреда. Но няма и полза… Макар че вреда ще
има – за кесията и за здравето. За здравето – защото минава време, а болестта напредва…

Подозирам, че всички “научни разработки на изтъкнати руски учени” се свеждат до
разработка на нови етикетчета, опаковки и наименования! Иначе къде са имената им и
нобеловите награди? Защо толкова интензивно се рекламират и продават безполезни добавки?
Отговорът е много прост – заради  безкрайно големите печалби от продажбите. Да кажем,
стойността на компонентите за поредното суперлекарство е  10 рубли, опаковка – още 10, а се
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продава за 1000 или даже 2000 рубли! Аз не съм специалист по наркотиците, но струва ми се, че
да се продават неработещи “лекарства” е много по-изгодно. И съвършено безопасно, от гледна
точка на закона.

На времето един класик на марксизма-ленинизма писа, че няма престъпление, на което  да
не се съгласи капиталът  при 350% годишна печалба даже под заплаха от неминуема смърт чрез
обесване. Само 350%! А тук печалбата е 10 000% . Е, ето и всичките обяснения.

И това вече обяснява готовността на разпространителите да правят безумни намаления за
инвалиди и пенсионери. Не е благотворителност това, не, не е благотворителност. Даже ако
намалението е 70%, на тях им остава 3000% печалба. Ето такава е тяхната благотворителност!

Това е въведение в темата. Няма и ден, в който няколко пациента, страдащи от артрози, да
не са ме разпитвали за едни или други лекарства за артрози. Независимо от това, че всички са за
първи път при мен, аз твърдо и еднозначно заявявам –

ЛЕКАРСТВА ЗА АРТРОЗИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!

След това заявление пациентите започват дълго да изброяват многобройните средства от
най-различен произход. Най-упоритите пациенти правят това в продължение на няколко месеца.
Мислят, че аз скривам нещо от тях. После престават.

Защо  не съществуват лекарства за артрози?

Независимо от това, че се рекламират всевъзможни средства за лечение, продължават да се
имплантират стави! Защо?

По едно време  телевизията редовно рекламираше мехлем за лечение на артрози. На екрана
на преден план показваха следната картинка:  колянна става в разрез, частици от крема проникват
през кожата, мускулите, ставната капсула право в зоната на поражението, изцелявайки болните
тъкани.

Това е в рекламата. А как е на практика? Частиците от въпросния мехлем безусловно могат
да проникнат под кожата. Но в ставата – не! Ставната капсула не ги пропуска. Тя е достатъчно
херметична, за да може през кожата да не прониква нищо в нея. В най-добрия случай кремът
обезпечава само локално обезболяващо и отклоняващо вниманието  действие. Но добре, нека
авторите на рекламите за крема да преувеличават. Но нали е възможно да се доставят лекарства в
ставата и по други начини. Да се изпие таблетка, да се направи мускулна или даже ставна
инжекция и  по този начин да се достави  нужното лекарство направо в зоната на поражение. Да,
действително, лекарството може по един или друг начин да се вкара в увредената зона. Още
повече, че има напълно достъпни, стимулиращи растежа на разрушения хрущял средства.

Не бързайте да се радвате. Средства, стимулиращи растежа на хрущяла има и на практика те
добре работят, но лекарства за артрози няма! Такива обяснения давам на своите пациенти всеки
ден!

- Защо? Защо? – питат пациентите. – Хрущялите, значи, растат, а артрозите не се лекуват?
-  Да, уви, не се лекуват, независимо от това, че има лекарства, стимулиращи растежа на

тъканите на ставата.
Да преминем към тънкостите, които се пропускат в рекламата и които едва ли вие, скъпи

читателю, ще намерите в достъпната литература. А даже и да ги намерите – няма да обърнете
внимание на такава дреболия. Нали има болка, а на рентгеновите  снимки добре се вижда, че
хрущялът на съответното място липсва, изтъркал се е! И лекарят твърди това, и “знаещите и
лечителите” – също. Значи, трябва да се възстанови този хрущял и всичко ще е наред. Така мисли
“простият” човек, страдащ от артроза и не вниква в различните тънкости. Нали за това си има
специалисти. А има и реклама в изобилие за средства, предназначени за лечение на именно тези
стави.

А СЕГА НАЙ-ВАЖНОТО, това, за което никога не говорят в рекламата, но за което може
да се досетите и сам. Но за това трябва да се мисли! От какво се оплакват най-често пациентите,
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болни от артроза? От болки? Не! Артрозите не винаги са съпроводени с усещане за болка.
Болките са преминаващи, могат да се избегнат, намалявайки натоварването на ставата и с
помощта на огромно количество лекарствени средства. И болшинството от пациентите с години
приемат различни аналгетици, надявайки се да се излекуват от артрозата. Неизкушеният пациент
мисли, че ако са преминали или намалели болките, значи е тръгнал процес на излекуване.
Горчивото разочарование идва после, когато започне да разбира, че болката – това далеч не е
всичко…

Болките на са най-наблюдаваното нещо при артрозите, не.

НАЙ-ОБЩОТО СВОЙСТВО НА АРТРОЗИТЕ  е ограничението на подвижността на
поразената става, което може да стане и без всякаква болка!

Как работи ставата нормално и при артроза

Помисли сам, читателю. Представи си ставата. Която и да е става. Ставата е просто един
лагер. Плъзгащ лагер, в който ролята на антифрикционен елемент се изпълнява от хрущяла.
Хрущялът е много плътна, гладка, здрава тъкан с нисък коефициент на триене. ПРИ ТОВА ТЯ Е
ЖИВА И СПОСОБНА ДА РАСТЕ ЦЯЛ ЖИВОТ.

Именно тази антифрикционна тъкан частично или изцяло е разрушена. Какво може да се
наблюдава в този случай? Ще се намали ли подвижността на ставата?  Не, разбира се няма да се
намали! Движението в ставата може да стане болезнено, но подвижността трябва само да се
увеличава! Ставата трябва стане по-хлабава, да се увеличат луфтовете! Колянната става
например би трябвало да започне да се усуква и встрани, и напред!

А на практика? На практика подвижността на ставата при артроза само намалява.
Намалява, а не се увеличава.
Как  така? Тъканите се разрушават, ставата трябва да се разхлаби, а тя става все по-

втвърдена и все по-неподвижна. При занемарени артрози подвижността може да спадне до нула.
Ще изчезне съвсем! Такива случаи се наричат анкилоза (Неподвижност на дадена става в
резултата на болест, травма или хирургическа намеса, при което настъпва срастване на двете
ставни повърхности; бел.пр.) понякога при пълна липса на болка.  Защо? Защото при артрозата
хрущялът не просто се разрушава! Не по-малко интензивно става и увеличаването на самия
хрущял.

РАЗРУШАВА СЕ НА ЕДНО МЯСТО, А НА ДРУГО РАСТЕ. И този процес на разрастване
е не по-малко опасен, отколкото процесът на разрушаване! Разрасналият се хрущял блокира
подвижността на ставата. Но на рентгеновите снимки хрущялът е невидим. Ако той е разрушен,
това се вижда по положението на костите. А разрастванията са невидими! Само на по-късни
етапи на заболяването тези нараствания могат да се калцират и тогава могат да се забележат на
снимките с помощта на магнитнорезонансна томография или с помощта на ултразвукова
диагностика. Но нито производителите на лекарства, нито лекарите, нито самите пациенти
обръщат внимание на този процес. А сега си представете – в ставата се вкарва лекарство, което
стимулира растежа на хрущяла. Такива лекарства има. И хрущялът започва да расте. Сякаш това
е добре. Но на първо място ще се разраснат ненужните, ограничаващи движението образувания!
В резултат подвижността на хрущяла ще спадне още повече.

Много ярко това явление се наблюдава в колянните стави. При стимулиране на хрущяла в
коленете не само пада подвижността – заради неравномерното израстване кракът може да се
изкриви. Лично съм наблюдавал изкривени повече от 450  крака след такива инжекции! Понякога
краката стават като обръч, понякога Х-образни. Но най-страшно впечатление правят крака,
изкривени във вид на скобки, примерно така ((.

Как трябва да работи лекарството,
способно да излекува артрозата?
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От една страна, такова лекарство трябва да стимулира хрущяла в поразената зона, а от друга
– да ликвидира хрущялните израстъци там, където те ограничават подвижността на ставата.
Едновременно и да стимулира растежа, и да разрушава разрастванията! А тези зони се намират в
една ставна торбичка  и разстоянието между тях е по-малко от сантиметър!

Представете си – ето тук хрущялът трябва да расте, а ето тук, съвсем близко – да се
разруши. И всичко това под въздействието на едно и също лекарство. Или един набор от
лекарства. Или един прибор. А биологически тези зони по нищо не се различават! Съвсем
еднакъв хрущял и тук, и там. Ето такова вълшебно трябва да бъде средството. Едновременно и да
стимулира, и да   възпрепятства   растежа на биологически съвършено неразличими и намиращи
се в непосредствена близост тъкани! И не само на една и съща тъкан, а и на едно и също парче от
нея.  Ето тук хрущялът трябва да израсне, а ето тук да се разпадне. Един и същи хрущял. Ясно е,
че това е невъзможно.

Тук е мястото да си спомним печалната слава на хранителната добавка “Нестарит”(известна
в Русия хранителна добавка, “лекуваща” букет недъзи,  рекламирана по ТВ почти денонощно;
бел. пр.). Тя ужким сама определяла местата  на заболяването, прониквала в тях и едновременно
се борела с новите образувания и стимулирала растежа на здравите тъкани. И като добавка
лекувала не по-малко от сто други заболявания! Но такова нещо е възможно само в рекламата…
Не знам дали продължават още да я излъчват. А колко болни бабички купиха този “Нестарит”!

ЛЕКАРСТВА, ЛЕКУВАЩИ АРТРОЗИ, НЕ СЪЩЕСТВУВАТ! НИКАКВИ! Нито таблетки,
нито инжекции, нито загряващи мазила, нито хомеопатични лекарства, нито народни средства.
Не съществуват. Не може едно (или няколко едновременно или последователно действащи
средства) да заставят хрущяла на едни места да расте, а на други да се разпада.

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ТОВА.
Затова, ако ви казват – ето лекарство, което лекува артроза - не вярвайте! Това или е явна

лъжа, или заблуждение, както при Малахов с народните рецепти. Народът също може да сбърка.
Още повече, народът твърде често се заблуждава.

Лъжа или заблуждение.
Друго засега няма. Настоявам на това и не мога иначе. Но не се отчайвайте! Напълно е

възможно да се лекуват артрозите, за което вече много е написано в моите книги. Само не
правете глупости!

НЕ БЪРЗАЙТЕ С ОПЕРАЦИЯТА – АРТРОЗИТЕ СА ЛЕЧИМИ!

Преди няколко години при мен дойде на прием Д., без финансови затруднения млад човек с
двустранна коксартроза – поражение на двете тазобедрени стави. Не твърде тежки, но не и
леки – втора-трета степен. Дойде два пъти на прием и изчезна за няколко месеца. После обясни,
че не искал лечението да продължава няколко години. Искал бързи резултати и без операция.
Посетил Германия, Франция, САЩ, Филипините и Израел. Според неговото мнение на
Филипините работят мошеници. В Германия, Франция и САЩ му предложили лечение чрез
операция и замяна на ставата с изкуствена. От Израел го насочили към Москва. Е, добре,
излекува се той за малко повече от две години, динамиката и ставите му почти се
възстановиха.  И ето, пристига за поредния преглед с много силно влошаване. Оказа се, някой го
посъветвал да се доизлекува в много реномирана болница в Германия. За 20-дневен курс –  само
20 хиляди евро. Лекували го много интензивно, по 12 часа на ден, без почивни дни. Но след 20
дена от такова лечение той престанал да ходи! И тогава му казали – ние те лекувахме, колкото
можем, но заболяването е много занемарено… трябва да сменим ставите. Не е скъпо. Още 20
хиляди.

Аз лично не одобрявам нецензурната лексика, но напълно мога да разбера емоциите, които
са накарали Д. да използва такива изрази, разказвайки за своите несполуки. За да се избави от
последствията на такова “лечение”, се наложи още цяла година допълнителни занимания…
Тоест за 20 хиляди евро и 20 дена така са му изхабили ставите, че му трябваше цяла година да
се избави от последствията!
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Нашите артроцентрове работят далеч по-добре (или по-зле?) и с такъв резултат могат да се
похвалят едва след 2 месеца… Тоест от лека артроза до операция – 2 месеца. А при тях само за 20
дни.

Освен това нашите са много по-евтини. Но до операция довеждат едва за 2 месеца…
Не лекуват толкова интензивно? По-зле работят? Лекарите са по-хуманни? По-малко

процедури за единица време? Руско нехайство? Или все пак  са по-умни, не бързат толкова?
Всъщност каква е разликата? Завършва със същото – смяна на ставите.

Разбира се, пътят до операцията може да бъде още по-дълъг.

100 пътя към инвалидност
Един пациент ми носи книга и буквално се задъхва от възторг. Книжката се казва “100

СПОСОБА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СТАВИТЕ”.
Съдейки по всичко, авторът, без да се съмнява ни най-малко, взел извадки от вестник ЗОЖ

(Здравословен образ на живот) от няколко години, добавил по нещо от предаванията на Малахов
и абсолютно безкритично свел всичко до една книга. Възможно е да се е ползвал също и от
народните билкари и дореволюционните издания на популярни вестници и списания. Там се
печатаха доста неща по тази тема. И намерил по този начин цели 100 начина за лечение!

Пациентът е във възторг – цели 100 начина!
- А кой е най-добре да се използва? – попитах го аз.

Отговор не получавам.
И това е. Нали за изпробването на всеки метод са нужни поне няколко месеца. Целият му

живот няма да е достатъчен да пробва всички. Защото тези 100 метода просто не работят. Защо
не работят – погледни по-горе. Ако работеше поне един, никой нямаше да прави тези страшни
операции за смяна на ставата. И нямаше да ги има останалите 99 метода!

Например, в дореволюционните справочници се рекламират около 200 лекарствени
средства против сифилис, в това число и мазила, лапи, компреси и различни лекарства за
компреси, ”изпукване”, които премахват външните проявления на заболяването, но не лекуват
самото заболяване. Когато се появил пеницилинът, всички тези лекарства излезли от употреба.

Като предимство на книгата мога да кажа само едно – болшинството от тези методи са
далеч по-малко вредни от прилаганите в нашите и чуждестранните артроцентрове и довеждат до
операция далеч по-бавно. Но неотвратимо се стига и до инвалидност, и до операция.
Неотвратимо!

Давам идеята безплатно!
Всеки желаещ, който се ползва от тези източници  (ЗОЖ, билкари, дореволюционни

вестници), може лесно да напише книга “100 НАЧИНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБИ”.
Ако авторът е скромен. В противен случай може да напише и 200 или 1000. И изобщо

всякакво количество. Стига само да има търпение. Защото методите могат да се комбинират
безкрайно. Аз лично мога да приведа около 50 средства за лечение на зъбобол. Заинтересовани,
обадете ми се! И почти всички тези средства работят, т.е. намаляват болката. Болката лекуват, но
зъба - не! Най-добре е да се отиде на стоматолог.

А може да се напише и още една обемна книга за ставите, например “10 000 начина на
лечение на артрози”. Опитайте се да пробвате всичките тези методи! Всъщност, за да се напише
такава книга, не е нужно да разбираш нещо от медицина като цяло и в частност от стави.
Достатъчен ти е компютър и скенер.

ПОЛУЧИ СЕ много, много тъжно.
 НО! АРТРОЗИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЛЕКУВАТ! МОГАТ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ДАЖЕ

ИЗВЪНРЕДНО ТЕЖКИ АРТРОЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АРТРОЗИ ОТ ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН!
Как се прави това – в следващата част на книгата.

ГЛАВА III
АРТРОЗИ И СПОРТ

В предишната част писах за невъзможността да се лекуват артрозите с лекарства. И си
спомних за любимото народно средство. Още повече, че любителите на това средство се срещат
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често и също толкова често се превръщат в инвалиди.  Не, това съвсем не е “ОНОВА” средство.
Съвсем не е това, за което си помислихте, скъпи читателю. Това средство е по-благородно.
СПОРТ се нарича. Спорт и различни видове физкултура. В т.ч. лечебна гимнастика. А и
болшинството лекари препоръчват такова лечение на болните с артроза.

И така –  артрози и спорт
Както вече споменахме, при артрозите на първо място се нарушава функционирането на

ставите. Движението става болезнено и ограничено. Степента на поражение може да варира в
много големи граници. От най-леки и практически незабележими нарушения до пълно
прекратяване на работата на ставата.

Сега – ВНИМАНИЕ!
Експериментално може лесно да се предизвикат артрози  с повече или по-малко

обездвижване на ставата.  Разбира се, никой здравомислещ няма да обездвижи ставата на здрав
човек  за няколко месеца. На практика това се случва при счупвания. За да зараснат костите,
крайникът (заедно с прилежащите стави) по един или друг начин се фиксират, обездвижват. Като
правило, след такова лечение в обездвижените стави могат да се наблюдават признаци на
артроза. Степента на поражение може да бъде много различна.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТАКА?
Представете си ставата. Всяка става по същество представлява плъзгащ лагер. Триещите се

повърхности се състоят от хрущялна тъкан. Много плътна, хлъзгава и здрава. Стените на
клетките на хрущяла са много плътни и дебели. По тази причина обменът на хрущялни  клетки с
окръжаващата среда е извънредно забавен. Но въпреки това хрущялната тъкан е напълно жива и
нейните клетки цял живот могат да се делят и растат. И не само могат, но и растат, и се делят. А
щом е така, значи им е необходимо хранене и отвеждане на продуктите от жизнената дейност. В
болшинството тъкани тези процеси се осъществяват с помощта на кръвта. Именно кръвта носи в
живите тъкани кислород, хранителни вещества и отвежда отпадъчните продукти.

Проблемът е в това, че в хрущялната тъкан на ставата отсъстват кръвоносни съдове. И
цялото хранене, целият обмен се осъществява чрез ставната или с други думи, синовиална
течност. Тази течност се отделя от стените на ставната торбичка и заедно с храненето смазва
триещите се повърхности, тоест служи за смазка.

Значи, какво се получава? Ставната течност и смазва, и храни ставните хрущяли. А как тя
попада в клетките? Нали природата не е предвидила специални канали за протичането на тази
течност. Единственият начин е за сметка на осмозата, просмукването.

НО – дебелината на хрущяла в големите стави (като тазобедрените, колянните) е само
няколко милиметра. А разстоянието  от повърхността на ставната торбичка до централните части
на голямата става е няколко десетки милиметра. Хрущялът е плътна малкопроницаема тъкан.
Значи, за да се хранят централните области на хрущяла пълноценно, ставната течност трябва да
се подава директно в тези зони. Трябва постоянно да смазва всички триещи се повърхности на
ставата.

И сега, НАЙ-ВАЖНОТО – синовиалната течност  в зоните на контакт с хрущяла
постъпва и се разнася единствено при движение на ставата!

Ако ставата е обездвижена – хранене в зоната на контакт не се подава! Такова решение на
проблема с храненето на ставата има своите преимущества. Ако ставата работи усилено – става
интензивно износване на триещите се повърхности. В същото време се интензифицира
храненето, обмяната на веществата и регенерацията на старите тъкани. Тоест – повече движения
– ускорено износване – интензивно хранене – ускорено възстановяване…

Получава се система с отрицателна обратна връзка.

УСКОРЕНОТО ИЗНОСВАНЕ ПРЕДИЗВИКВА УСКОРЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ?!

Затова всички лекари препоръчват при артрози занимания със спорт и физкултура. Щом
като артрозата се предизвиква от липсата на движение, то изобилието от движения трябва да
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доведе до лечение на същата тази артроза. Повече движение – по-малко артроза. Логично?
Изглежда, да… на пръв поглед.

НО ТОВА Е ПОГРЕШНА ЛОГИКА!!!
Нормална логика не се преподава в нашите училища. Отдавна не преподават такава логика.

По мое  време смятаха логиката за вредна. Затова логическото мислене е несвойствено за
повечето хора. Ще приведа малък пример от погрешната народна логика.

Животът е невъзможен без витамини. Вярно ли е? – Да! Оттук е лесно да се направи извода:
повече витамини – по-добро здраве. Вярно ли е? – не! Излишъкът от витамини може да доведе до
заболяване и даже до смърт.

Защо скоростта на развитие на артрозата
при занимания със спорт се увеличава?

Както вече споменахме, началните стадии на артроза се характеризират с дистрофични
поражения на триещите се повърхности на ставата от една страна, и разрастване на същите тези
хрущяли в местата, прилежащи към ставната торбичка – от друга. Ортопедите знаят това. И
предлагат физкултура за ставата, надявайки се с помощта на движение да засилят притока на
хранителни вещества в зоната на поражение. Хранителните вещества действително попадат в
тази зона.

Но има още едно голямо, НО…
Клетките на хрущяла се делят много бавно. Износването на тези клетки (здрави) даже при

интензивни натоварвания е много малко. Защото те са твърди и хлъзгави. И допълнителното
хранене, което получават при движение на ставата, е напълно достатъчно за компенсация на
износването.

А ако клетките на хрущяла са вече болни по една или друга причина (например, вследствие
на “гладуване’ на клетките при обездвижена става), то скоростта на износване при занимания с
физкултура или спорт може силно да превиши скоростта на регенерация, тъй като клетките са
болни. Това първо, второ – при същите тези занимания лесно се травмира и разрастването в
ставата. А травмите предизвикват локални възпалителни процеси, ускорено развитие и калциране
на тези образувания.

СКОРОСТТА НА РАЗВИТИЕ НА АРТРОЗАТА ПРИ ЗАНИМАНИЯ С ФИЗКУЛТУРА СЕ
УВЕЛИЧАВА!!!

Какво кара хората да се занимават с физкултура при артрози?
Има още един важен момент, който кара хората да се занимават с физкултура при артрози.

При активни занимания с физкултура болките в ставите преминават или значително намаляват.
За болшинството нормални хора болката и заболяването са синоними, сякаш са едно и също. Но
това не е така! На практика, болките могат да преминат, а заболяването да се развива и ставата
ускорено се разрушава.

ЗАЩО?
Работата е там, че физическите натоварвания предизвикват отделянето на ендорфини, които

са обезболяващи вещества. Тоест физическото натоварване заменя аналгетика.
В резултат, започвайки занимания с физкултура или спорт, заболелият чувства облекчение и

се старае да се занимава още повече, надявайки се да се излекува по-бързо, като по този начин
засилва заболяването и се приближава към операция или инвалидност.

Същата тази процедура предлагат и в артроцентровете (позовавам се на многочислените
разкази на мои пациенти). Карат болния от артроза да се занимава с лечебна физкултура, а за да е
по-приятен процесът, го тъпчат допълнително със силни аналгетици.

Ще разкажа за един мой несполучлив случай. Майор от МВР, около 32-34-годишен, дойде
на прием с лека коксартроза на двете стави, с не много силна болка. Измененията едвам се
забелязваха на рентгеновата снимка. И си ходеше напълно нормално. Като цяло, първа-втора
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степен. Не повече. Ако нищо не прави, ще изкара 6-7 години без операция. А ако поне малко се
пази, може и 10. А може и повече. Не да се лекува, а просто да се пази. И ето идва той за втори
или трети път и казва, че бил на прием при началника на болницата (истински полковник, ехе!)
и той му препоръчал да не се помотва глупаво (предавам думите на майора), а да бяга бавен
тръс. И майорът вече пробвал и болките почти преминали. А преди, трябва да добавя, този
майор е бягал дори маратон! И като цяло, умее да бяга. И вече бяга ежедневно по 5 км. И на
него му е много приятно да го прави, душата му пее, нищо не го боли, всичко му минало. По-
скоро се кани да увеличи дистанцията на 10 км!

Не успях да отклоня този майор от занимания с бягане, нямам такова звание…
Авторитетът на полковника е много по-голям.

И дойде този майор при мен  два месеца след началото на своите занимания. Мисля, че
беше с патерици. Чиста четвърта степен и на двете стави. Не просто хрущялите – главите
наполовина изтъркани! А това вече е прекият път към операционната маса.

Само два месеца бягане в тръс по препоръка на лекаря, и то не на обикновен лекар – а
управител на болницата, полковник – приближиха операцията минимум с 10 години!

Защо така уверено казвам 10 години? Просто защото добре познавам това заболяване, всеки
ден се сблъсквам с него – работата ми е такава. Допускам, че управителят на болницата, като
лекар неспециалист по ставни заболявания, е дал съвета на майора съвсем безкористно. Струвало
му се е, че така ще бъде по-добре. Може би в младостта си той самият се е занимавал със спорт.
А при спортистите от големите натоварвания не само ставите, но и цялото тяло ги боли. Като се
поспортуват – и болката преминава.

Но в артроцентровете...

Приемат човека с невисока степен на заболяването и много бързо го докарват до
инвалидност. И правят това редовно! Всеки ден, много години. Да не се забележи, че
заболяването се развива ускорено при лечебна физкултура, е невъзможно. Значи, не желаят да
забележат. Още повече, на пациента предварително се обяснява, че неговото лечение нищо не
струва (в смисъл не че е безплатно, а безполезно), че операция все едно ще се наложи да се
направи, ставата ще трябва да се смени. Естествено, без да обяснят, че без това лечение ставата
ще се наложи да се смени няколко години по-късно.

А ето, ако „лекуват” интензивно, то ще се наложи по-бързо да я сменят, почти незабавно.
Лъжат, направо лъжат, нагло лъжат, че физкултурата ще отсрочи необходимата операция.
Обяснението е очевидно – материална заинтересованост! Оборотът на парите в обществото.

По-добре пари, повече пари и незабавно пари! Веднага! Я го виж какво му се приискало – 10
години без операция да живее!

ПАРИ, ПАРИ, ПАРИ! ПАРИТЕ СА ПРИЗНАК НА ЦИВИЛИЗАЦИЯ!

Операциите за смяна на ставите са много изгодни, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГОДНИ! Струва
ми се, дори по-изгодни, отколкото разпространението на наркотиците  или проституцията. И да
се правят е несравнимо по-безопасно. За производителя, разбира се,  не за пациента.

Някога, още по времето на Съветския съюз, имаше “черен” анекдот:
Съдията пита бомбаджията:

- Как си могъл да убиеш старица за 20 копейки, нима може да се убиват бабички за
20 копейки?

- А защо не, 10 бабички – чаша, –  отговорил душегубецът.
Много прилича на съвременната медицина. Само плячката не е копейкова, защото 10

бабички – мерцедес!

ХОРА, БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ! ИСКАТ ДА ВИ ИЗЛЪЖАТ!
ИСКАТ ДА ЗАБОГАТЕЯТ ЗА ВАША СМЕТКА!
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За протезирането

Последно време при мен нееднократно се появяват пациенти, на които настоятелно са
препоръчвали смяна на тазобедрената става БЕЗ ПОКАЗАНИЯ. Препоръчвали са им да заменят
съвършено здрава тазобедрена става! Картината се очертава такава. Идва пациентът при лекаря с
оплакване за болки. Болката се разпространява по целия крак. От гръбнака надолу. Такава болка
обикновено е поради прищипан нерв. Правят снимка на тазобедрените стави  на пациента и
поставят диагноза “Коксартроза”, каквато всъщност няма! А после започват да лекуват тази
същата несъществуваща коксартроза. Естествено, резултати няма. Не е възможно да излекуваш
това, което не съществува! След половин година или година съобщават на пациента, че процесът
е отишъл твърде далеч и е време да се смени ставата! ЗДРАВА СТАВА С ПРОТЕЗА?! Ако ви
осакатят на улицата, ако ви направят пожизнен инвалид и ограбят  няколко хиляди – това е
основание за възбуждане на наказателно дело! Ако с това се занимава организирана група – още
повече… А тук е още по-опасно! Не знам какво още да добавя? Лъжа? Нарушаване на клетви?

За механизма на всеобщото заблуждение

А сега да си представим как работи механизмът на всеобщото заблуждение, както реално
става в живота.

Условният “майор” или някоя друга подобна възторжена личност, започвайки да се
занимава с бягане или друго самолечение и чувствайки значително облекчение, след две седмици
пише кратка статия във вестник или списание от типа ЗОЖ. Без да се съмнява в нещо той
разказва, че артрозата на практика е дребна работа, че е лесно да се излекува с бягане, клякане
или да кажем с руски жен-шен,  витаминозни храни  или извара с магданоз. И напразно лекарите
го плашели с това дребно заболяване. И в медицинската енциклопедия не всичко е вярно. И
какъв умен и благороден човек е този полковник (дядо-лечител от далечния Сибир, тибетски
монах или масажист-шиатцу, пристигнал от Япония) и му дал мъдър съвет.  Или какъв умник е
той самият, измислил такъв начин на лечение. Нали на практика се чувства по-добре. Почти му
минало. А се надява  да стане още по-добре! И той съвсем не разбира, защо за тази болест е
нужна толкова сложна операция за имплантиране на изкуствени стави. Нали е толкова лесно да
се лекува с елементарна физкултура. Или с бягане, плуване, акупунктура. А още с пиявици,
апитерапия, коприва, листа от лопуш (репей) или зеле, гладуване, диети, билки, конска мас. Или
с конски изпражнения… Ето, той се занимавал само месец и съвсем се излекувал. Е, почти
съвсем.  Действително, болките значително намалели. А колкото до “съвсем” -  защо  малко да не
го поукраси. Съвсем малко. Най-главното – само за месец, толкова е просто, а се е почувствал
значително по-добре!

И после тази статия я чете куп народ. Много от тях са пробвали, проверили и повярвали.
Нали пишат  майор, йогин, лекар, народен артист. Или дядо от далечен Сибир.

Помня как Вахтанг Кикабидзе за всички болести използваше благословия – помазваше със
свето миро циркониеви (цирконът е сиво-бял преходен метал, който се добива от минерала
циркон; бел.пр.) гривни, мотивирайки тяхната лечебна сила с това, че цирконът се използва в
атомните реактори. Тази логика наистина е безсмислена. Ако материалът се използва в атомните
реактори трябва да притежава лечебни свойства? А защо тогава да не вземем материали от
ракетите, подводниците, ускорителите, компютрите, мобилните телефони или други
високотехнологични устройства? Но народът никога не е изучавал логика.

А тук глас… маниери… осанка… образ на благороден човек. Приятен, мил  акцент. Как да
не повярваш на такава душица? И му се доверяваха, и вярваха, купуваха непотребни дреболийки.
Някои си даваха последните копейки. Аз просто не мога да разбера – тази реклама беше само
проявление на глупост от негова страна или все пак с користна цел? Дали той простодушно
вярваше в циркониевите гривни или  лъжеше съзнателно? Проведох анкета сред пациентите,
притежатели на гривни. Болшинството решиха, че той е лъгал съзнателно за пари, т.е. постъпил е
подло. Ето такива властители на душите… по-добре да беше рекламирал пица или куфари.
Наистина, пациентите са заинтересовани хора, тях са ги излъгали, затова те съдят малко
пристрастно.
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И  ми минаха през ум думите на песента – “нима това е мъж…?” Нима е мъж този, който
забогатява чрез лъжи и чужди страдания? А откровеният глупак – също ли може да носи това
гордо название?  Ако са го излъгали – значи е глупак, макар и да има вид на мъдрец, а ако
разбира какво прави, разбира, че участва в лъжа – тогава е подлец, макар и с благороден вид!
Такъв “мъж” е той – всичко е ясно. Или е глупак, или е лъжец.

Оттогава не мога да търпя да го слушам, макар че преди го обичах!
Във всеки случай – не е мъдрец. Минаха години, не придоби мъдрост. Мъдрец не се става

посредством дребни лъжи. Хитър – да, може би, по-скоро да, но не и мъдрец. Глупак или подлец.
Освен това ми е интересно –  вървеше ли тази реклама в Грузия? И грузинците ли бяха

излъгани? Или вървеше само за Русия?
Тук читателят може би ще попита защо  така се заяждам с Кикабидзе, нима няма и други,

които правят същото? Да, правят, но не така ярко и с такова въодушевление, талант и блясък.
Нали той е известна личност, забележителна. Разбира се, може да говори и за изобретателите на
циркониеви гривни. И за тези, които са направили изпитания. И изобщо проведени ли са такива?
А по каква методика са проведени?

Някои от тези, които са повярвали и пробвали, в началото са се почувствали по-добре. Тук
има и ефект плацебо, и обезболяване, каквито притежават и много други средства. Някой
написал писмо в редакцията с позоваване на “майора”. Да, действително помага неговата
методика.  Станало му е много по-леко. До краха на надеждата още никой не е успял да стигне. А
този, който е стигнал – обикновено не пише до редакцията.

И ето канят “майора” в ТВ, да кажем, при Малахов, където той с възторг разказва колко е
лесно да се излекува тази “дълбока” артроза с бягане (диета с извара, с каране на велосипед, с
жен-шен, хипноза, конска мас и още стотици начини). Всеки “майор” си има свой начин. И какъв
юнак е той, как е успял сам да се излекува от тази артроза! Разбира се, след “майора” думата се
дава на специалисти, но обичайно им затварят устата, ако започнат да критикуват. Не им дават да
се изкажат докрай. Пък и кой ли ще ги слуша тях – тези специалисти! Отдавна поетът е казал –
тъмнината на ниските истини ни е по-скъпа “…а народът не греши”.

А на другите специалисти такова лечение им идва добре – по-скоро ще се озове на
операционната маса   последователят на лечението “по Малахов”.

Месец след предаването положението на “майора” става истински зле. Но до ЗОЖ той вече
в никакъв случай няма да пише.  На никого не е приятно да изглежда глупак.  А и няма да
отпечата писмото-разкаяние. И при Малахов няма да го покажат. Оптимизмът преди всичко,
оптимизмът. И тръгва по страната “да се разхожда” поредният метод на лечение. И “се разхожда”
той няколко години, после го забравят за няколко години, после може пак да се върнат към него в
нова модификация… или в старата. Докато не се опарят всички възможни последователи. Но
скоро ще се появят нови. Къде да се дянат? Така че какво се получава – каквото и да правиш, все
тая? Да се обездвижи ставата е зле, но и физкултура – също не е добре?

ДА, ОБИКНОВЕНАТА ФИЗКУЛТУРА ПРИ КОКСАРТРОЗА И ГОНАРТРОЗА
ПРЕДИЗВИКВА СИЛНО УСКОРЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И

ПРИБЛИЖАВА МОМЕНТА НА ОПЕРАЦИЯ. КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ? ИМА ЛИ ГО ИЗОБЩО?

ГЛАВА IV
ЗА АРТРОЗИТЕ С ОПТИМИЗЪМ

Артрозите могат да се лекуват

Да, артрозите могат да се лекуват. Лекарствата, физиотерапията не помагат, обикновената
физкултура вреди, но артрозите могат да е лекуват.

Първо няколко факта.
КОКСАРТРОЗАТА е най-тежкото заболяване на тазобедрените стави. Смята се за

нелечима. Независимо от множеството широко рекламирани средства, които уж лекуват
коксартроза, безалтернативно средство, уви, както и преди си остава радикалната операция за
смяна на ставата.
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Но ето пред мен две снимки на тазобедрени стави. Снимките са на Олга Савовна
Даникушкина, родена през 1932 г. (данните са истински, публикувани с разрешение на
пациентката). Едната снимка е от 1997 г., а другата – 2002. Десните стави и на двете снимки
са напълно удовлетворителни, а лявата на снимката от 1997 – в крайно тежко състояние.
Липсва хрущялна тъкан, силно деформирана, уплътнена и разрушена глава. При прегледа се
изясни, че подвижност в лявата тазобедрена става липсва, кракът е скъсен с 2,5 см,
пациентката изпитва силни постоянни болки и пие големи дози аналгетици. Може да ходи само
с патерици. Като цяло – 4-та степен на коксартроза.

Добре помня, че тогава, през 1997 г. посъветвах Данилушкина да се съгласи на операция,
предвид крайно тежкото състояние на ставата. Но въпреки моите съвети, Олга Савовна
настоя за лечение (според мен безнадеждно, и още повече, без всякакви гаранции). Редовно
посещаваше сеансите и безкрайно старателно изпълняваше всички предписания. Първите
изменения забелязала само след година. Аз се съмнявах. Обаче скоро успяхме да открием в
ставата малка подвижност, а на контролната снимка се появи тънък слой възстановен
хрущял! Силно намаляха болките и Олга Савовна успя да се откаже от аналгетиците.
Състоянието продължаваше да се подобрява. След пет години, през 2002 контролната снима
показа – дебелината на хрущялната пластина е нараснала почти до един (!) сантиметър (добре
виждащо се на снимката). Дължината на крака напълно се възстанови, напълно изчезнаха
болките. Ходи без патерици, само понякога през зимата с цел безопасност ползва бастун.
Подвижността в поразената става на практика е в нормата. Може да седи на ниска скамейка,
да се грижи за ноктите на краката си – действия, невъзможни при тежка коксартроза. Идва
на преглед един път годишно. Не се оплаква от коксартрозата.

Трябва да отбележим, че при лечението не са използвани медикаменти и биодобавки. Днес
съгласно официалната медицина се смята, че разрушеният хрущял в ставите не се
възстановява. На рис.2 добре се вижда възстановеният хрущял. С цел публикуване
рентгеновите снимки бяха заснети с цифров фотоапарат и въведени в компютър. Излишните
неинформативни краища са изрязани. Оригиналите на снимките се съхраняват от автора.
Особено заинтересованите могат да получат и телефона на самата Данилушкина. Тя охотно
отговаря на въпроси.

Рис. 1. 1997 г. Пациентка – Данилушкина О. С. Лява тазобедрена става. Главата е разрушена
наполовина, сраснала главулечна яма, напълно липсва хрущялен слой
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Рис. 2. 2002 г. Същата пациентка, същата става. Главата частично се е закръглила. На
снимката ясно се вижда появилият се дебел слой хрущял

Коментира лекарят-хирург, доктор на медицинските науки Ю. М. Левинсон:
“С метода за лечение на ставите, разработен от В.Д., съм запознат отдавна, около 20

години. Лично съм преглеждал Данилушкина и съм се запознал с нейните рентгенови снимки
(истинските). И макар да се счита, че регенеративните процеси в големите стави са
невъзможни, работата на В.Д. доказва – общоприетата теория не е вярна! Коксартрозата,
даже много тежката, може да се лекува и напълно да бъде излекувана”.

На рис. 3 и 4 са показани изходните рентгенограми.

Рис. 3

Рис. 4

Примерът с Олга Савовна е много сериозен. Заболяването е твърде занемарено, ярко
изразено и на пациентката по всички правила е било задължително да се постави нова става поне
5 години преди появяването й на преглед при мене. Това многократно са й предлагали да
направи.

С какво се започна

Много отдавна дойде при мен едно момиче. Тя беше само на 17 години и с тежка
коксартроза. Идва, изведнъж застава, стои и плаче, не може да ходи от болка. Родителите я
водили в Германия и там казали, че изходът е един – смяна на ставите. А момичето е само на
17, а след операция остават грозни белези на бедрата.

Струва ми се, Макаревич пееше: “тъничък белег на любимото коремче – отворена рана в
мойта душа…”. А и няма да се размине само с една операция. И не че не са идвали при мен и
преди такива болни… но знаех твърдо – не се лекува такава коксартроза. Изобщо е невъзможно
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да се лекува. И естествено, не се захванах със случая. Ако не се лекува – значи е безсмислено да
се захващам. Не е ли така?

Но родителите на това момиче бяха мои добри приятели. Особено майката. И тя ме
уговори да се заема с този проблем. Просто да пробвам. Нали по-лошо от това не може да
бъде?!

Но какво да пробвам? Медикаментозно лечение и без мен са пробвали и препробвали. Не
работи. Екстрасенси и баби-баячки не са помогнали, но поне не са го влошили. А и самата майка
на Маша беше добре известен екстрасенс. За плачевните резултати от въздействието на
физкултурата и спорта аз и тогава вече знаех. Ами, оставаше значи някаква самодейност…

Препрочетох учебника по цитология. Расте хрущялът цял живот. А защо не се възстановява
след поражения? Отговорът е един – няма условия за възстановяване. Какво трябва да се
направи, за да се появят? Нужно е постоянно усилено хранене на хрущяла. Такова хранене може
да се осигури с физкултура. Но колко може да се занимава с физкултура болен човек? Половин
час? Час? Навярно, не повече. Но занятията по физкултура, даже лечебна, явно увреждат
хрущяла – развитието на заболяването се ускорява. Значи, трябва да се намерят или измислят
упражнения, които не вредят на ставата и с които може да се занимаваш цял ден. Естествено,
такива упражнения са възможни и съществуват. В литературата не намерих, трябваше сам да
измислям.

Какви упражнения са нужни при артроза?

Какъв е принципът за избор на такива упражнения?

1. Упражненията трябва да осигуряват продължително, постоянно хранене на ставата. Защо?
Клетките на хрущяла се делят рядко и бавно. Даже в здрава става. В болна става делението на
повредените клетки по една или друга причина е силно затруднено. Постоянното подхранване
на тези клетки способства за ускорената регенерация. Следователно, упражненията трябва да са
такива, че да могат да се изпълняват много часове всеки ден.

2. Заедно с това упражненията не бива да травмират болните стави. При занемарени артрози
движението в ставите е твърде ограничено и предизвиква болка. Болката – това е травма и
възпаление. Възпалението довежда до разрастване на тъканите около ставата и до допълнително
ограничаване на подвижността й.

3. Упражненията трябва да са прости и достъпни дори за болни и възрастни хора.

В резултат на дълги размишления и експерименти се получи това, което се получи и може
да се назове ХОМЕОПАТИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ.

За хомеопатията

Хомеопатията е всъщност лечение на подобното с подобно. Тоест, при проява у болния на
определени симптоми на заболяване му се назначават за лечение вещества, които предизвикват
същите явления, но в безкрайно малки дози. Разреждането е чак до отделни атоми или молекули
на кофа с вода. Понятно е, че в дозата на такова лекарство може да се окаже, че няма даже и една
молекула от действащото начало. Въздействието върху болния се обяснява с преструктурирането
на водата от това същото начално вещество. Аз не съм поклонник на класическата хомеопатия,
още повече, отнасям се към нея като към още едно от заблужденията на човечеството.
Хомеопатите уверяват, че една (!) молекула или атом могат да променят състава на цяла кофа с
вода, още повече в биологична тъкан, в която е представена цялата Менделеева таблица и то не
по един атом на кофа с вода, а далеч повече. Затова, ако да кажем към милиарди атоми сяра, цинк
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или селен, които се съдържат в кофа ДЕСТИЛИРАНА ВОДА (и във всяка клетка на нашия
организъм), добавим един атом от някой от тези или други елементи, свойствата на водата по
никакъв начин няма да се измени. Дори в много чиста вода такива атоми ВЕЧЕ ИМА много. А
също и множество разнообразни химични съединения. Както и атоми на много други елементи.

Още по-разнообразен е наборът от химически елементи в биологичните тъкани. Нито
отделните атоми, нито молекулите могат да решат проблема. Всъщност нашето тяло постоянно е
подложено на въздействието на енергийните частици от космическите лъчения и разпадащите се
радиоактивни елементи. Под тяхно въздействие се образува голямо количество атоми на най-
различни елементи (в т.ч. и неустойчиви) и множество нови химични съединения.

За справка – има такъв клас химични съединения, наречени диоксини. Това са най-
отровните вещества, известни днес на земята. Пределно допустимата концентрация за тях е
някъде около 10 на минус 15-та степен. Това означава, 1 кг на 1000 кубически километра вода!
Кубически километра, а не метра!

За сравнение, за да се замърси до същата степен водата с цианкалий, са нужни един милион
тона от него. Един милион тона! И то при условие, че цианкалият бързо се разлага в естествени
условия, а молекулите на диоксина се запазват столетия. Грубо казано, диоксинът е милиард
пъти по-отровен от цианкалия.

НО – при това (трудно е да се повярва!) на всеки грам от същата тази вода при такова
разреждане се падат около милион молекули диоксин. Множество молекули на диоксина вече
има във всеки грам от нашите тела… и въпреки това сме живи. И печално известният полоний
също се съдържа във всеки от нас. Защо толкова пиша за хомеопатията? Просто много често при
мен попадат пациенти, лекуващи се с хомеопатия. Надяват се да се излекуват с нейна помощ. Но
при артрозите хомеопатията не работи. Не причинява вреди, не разваля стомаха – това да,
съгласен съм. Това е плюс. Но не лекува артрозите, не лекува… това е минус.

Но упражненията – да, хомеопатичните упражнения са нещо различно. Помагат, определено
помагат.

Какво е това – “хомеопатични” упражнения?

Названието е условно. Предложи го Ю.М.Левинсон. Това са упражнения, изпълнявани с
много малка амплитуда, при ненатоварена става, бавно и с отпуснати мускули. Тези упражнения
не тренират мускулите, не натоварват, но добре хранят ставата. Такива упражнения при правилно
изпълнение не предизвикват чувство на умора и могат да се правят с часове. Те могат да се
изпълняват и седейки, и лежейки. При някои условия и стоейки.

Да си спомним Шалтай-Балтай (героят Хъмпти Дъмпти (човекоподобното яйце) от книгата
на Луис Карол “Алиса в огледалния свят”; бел.пр.), който седял на стената (вероятно това е било
ограда). Седял Шалтай-Балтай и си клател краката. Така правят много деца. Мисля си, те
инстинктивно избират движения, способстващи за израстването на хрущяла. Най-интересното е,
че при размахване на краката натоварването на коленете е нулево.  Значи не става разрушаване
на ставата. А движение има. Движението обезпечава протичането на синовиална течност между
ставните повърхности и способства за рехабилитация на ставата!

Подобни упражнения са приложими почти за всички стави. Тяхното изпълнение значително
облекчава процеса на лечение. “А какво прави мануалният терапевт? Каква е неговата функция?”
– ще попита любопитният читател. Аз казах, че неработещата става се сраства и загубва
подвижността си. И за мануалния терапевт има достатъчно работа. На него ще му се наложи да се
потруди със ставната торбичка (при артрози тя губи еластичност и става болезнена), със
сухожилията и прилежащите към ставата мускули. Главната задача на мануалния терапевт е да
увеличи подвижността в болната става и да стимулира възстановяването на поразените тъкани,
включително и ставния хрущял!

НАЙ-ВАЖНОТО! НЕ ЧАКАЙТЕ ДОКАТО ВАШИТЕ СТАВИ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ
РАЗРУШАВАТ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАНЕМАРЕНИ СТАВИ Е МНОГО ТРУДОЕМКО

И НЕ ВИНАГИ СЕ УВЕНЧАВА С УСПЕХ.



ПППрррееедддоооссстттааавввееенннооо нннааа wwwwwwwww...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt оооттт пппрррееевввооодддааачччкккааатттааа ПППееетттяяя СССтттооояяянннооовввааа 23

ЗАПОЧНАХМЕ С МОМИЧЕТО Маша да измисляме, разучаваме и правим упражнения.
Основно аз измислях, а Маша ги разучаваше и изпълняваше. Разделение на труда. Не веднага,
далеч не веднага, успяхме. За довеждане докрай на упражненията бяха нужни 10 години. Това
не означава, че 10 години Маша боледуваше, а после изведнъж оздравя. Но помня, че след 6
години беше съвсем здрава. Трябваха ни 6 години за лечение (сега за такъв курс са достатъчни
2-3 години). После роди две деца естествено, без цезарово сечение. По време на втората
бременност имаше малко обостряне и всички страшно се изплашиха. Но всичко завърши добре.
Маша сега е около 40, няма никаква коксартроза, занимава се с шейпинг (упражнения за бавно
оформяне на тялото), аквааеробика, фитнес и всякакви подобни модерни гимнастики. Ставите
изобщо не й пречат и не я безпокоят.

И така, да разгледаме как се провежда ЛЕЧЕНИЕТО НА СТАВИТЕ. Ще започнем с най-
простите.

ГЛАВА V

КИТКИ И ПРЪСТИ

Олга С., диагноза – полиартрит. Тя е на 34 години, боледува от 6 години. Причината на
заболяването не е установена. Има предположение, че то е провокирано от къпане със студена
вода и ухапвания от комари – започнало почти веднага след вилния  сезон. Пострадали също и
лактите, коленете, глезените и стъпалата. Нивото на поражение на всички стави е почти
еднакво. Китките са подути, температурата им леко повишена, което лесно се усеща при
докосване. Поразените стави постоянно болят. Болките не спират ни денем, ни нощем. Боли я
като ходи, като се обръща в леглото,  а най-много я боли, когато върши нещо. Постоянна
субфебрилна (между 37 и 380; бел.пр.) температура и високо СУЕ (скорост на утаяване на
еретроцитите; бел.пр.). С голямо усилие може да държи лъжица или чаша. Храненето за нея е
много мъчителен процес.

Лечението на Олга започна с диета. Трябва да споменем, че жената обичаше пикантни,
люти храни и употребяваше много сол. Беше й предписано да мине на безсолна храна, по-
нискобелтъчна и с ниско съдържание на калций и редовно да пие пикочогонни чайове.

ВНИМАНИЕ!

ПОДОБНА ДИЕТА СЪВСЕМ НЕ ПОДХОЖДА ЗА ВСЕКИ. ЗА НЕЙНОТО ПРИЛАГАНЕ
НЕПРЕМЕННО СЕ ПОСЪВЕТВАЙТЕ С ЛЕКАР. ОПАСНА Е ЗА ЛИЦА НА ПРЕКЛОННА
ВЪЗРАСТ И ПРИ ИЗРАЗЕНА ОСТЕОПОРОЗА.

Запасът на калий в организма се поддържа от редовния прием на неголямо количество
сушени кайсии и банани. Едновременно (един път в седмицата) се провеждаше и перкусионен
масаж (масаж с потупване) на ставите. Отначало съвсем лек – предвид изключителната
болезненост и подутост, а после и по-интензивен. За съжаление, масаж на китките и пръстите е
много неудобно да се прави.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕРКУСИОННИЯТ МАСАЖ?
По време на лечението лекарят поставя ръката на пациента на коленете си и притискайки я с

една ръка, с другата нанася удар с пръстите или дланта си. Задължително условие – добре
притиснати и фиксирани обработвани стави.  При несъблюдаването на това условие са възможни
травми и увеличаване на отока.

Първите сеанси на масажа се провеждат много лесно, обикновено с пошляпване. Според
степента на оздравяване и укрепване на ставите ударите стават все по-силни и се нанасят с
външната страна на дланта или с юмрук. Но при всички случаи пациентът не бива да изпитва
болка, защото може да се усили възпалителната реакция.
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При правилно проведени процедури облекчението настъпва моментално. Освен това са
допустими слаби болки в течение на няколко дена след сеанса.

По подобен начин се обработват всички болезнени връзки.
Естествено, не винаги заболяването е изразено толкова силно, колкото при Олга С.

Понякога болните стави на външен вид не се отличават от здравите. Тогава те предварително се
откриват посредством опипване, а след това вече се провежда и процедурата. Масажът не бива да
се прилага твърде често. Ако заболяването е леко, процедурата се провежда 1 път на 3-5 дни. При
тежки форми промеждутъкът се увеличава на 7, 10 и даже 15 дни. Трябва също така и да се
отчита това, че едновременен масаж на няколко стави може да предизвика краткотрайно, но не
опасно повишаване на температурата. Едновременно с масажа и диетата на пациента се
назначава и ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ГИМНАСТИКА. На Олга С. беше препоръчано да брои с
броеница (2 часа на ден) и да играе с дунапренови играчки (1 час). След месец занимания Олга се
отказа от обезболяващите средства, спаднаха отоците, нормализираха се СУЕ и температурата.
Разбира се, за пълно излекуване е рано да се говори – ставите се лекуват бавно, но постигнатите
резултати са вече щастие!

Искам да отбележа, че лекувахме  при  Олга не само китките, но и всички други
заболявания на ставите. Как се прави това ще разкажа малко по-нататък.

А сега да разгледаме как се лекуват…

ГЛАВА VI

ТАЗОБЕДРЕНИТЕ СТАВИ

Коксартрозата е фатална болест?
– Да… но тя може успешно да се лекува!

На прием при мануалния терапевт понякога се срещат много пациенти с много тежко
заболяване. Някои са с кретаща походка, подпират се на бастун или се придвижват с патерици.
Тези хора страдат от занемарена коксартроза.

Какво е това? Как да се избегне? Как да се открие и как да се лекува? Какво да се прави, ако
болестта е напреднала? От знаенето на отговорите на тези въпроси зависи животът и
благополучието на много хора. Още повече, че на артрозите в съвременната медицина се отделя
твърде малко внимание.

Продължаваме темата за лечение на ставите. Сега ще стане дума за най-тежкото и опасно
заболяване. Както вече разбрахте, то се нарича коксартроза или артроза на тазобедрените
стави.

ПРИЧИНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОКСАРТРОЗА са най-различни: травми, простуда,
инфекциозни заболявания, нарушение на обмяната на веществата и много други. Обикновено
артрозите се развиват бавно, затова връзката между причина и следствие трудно се проследява.
Изключение правят вродените луксации на тазобедрените стави. Деца, родени с такъв дефект, са
предразположени към това заболяване в зряла възраст. Даже своевременното и успешно лечение
на луксацията не спасява от артрози, които могат да се развият след 30 или 50 години!

Най-важният фактор за успешно лечение на всяко заболяване е СВОЕВРЕМЕННО
ПОСТАВЕНАТА ДИАГНОЗА.  В случая с коксартроза това е по-скоро изключение, отколкото
правило. Казах, че диагнозата на коксартроза се затруднява от малката информативност на
рентгеновите изследвания в началните стадии на заболяването и сходната симптоматика с
проявата на радикулита. Когато пациент с подобна симптоматика идва в поликлиниката,
обикновено веднага го насочват към рентген и разбира се, откривайки някои изменения в
гръбначния стълб започват да лекуват остеохондроза. Всички знаят, че остеохондрозата трудно
се лекува, затова продължителните болки не учудват никого. Аз съм срещал пациенти, които
много години вместо коксартроза лекуват радикулит.  НЕПРАВИЛНАТА ДИАГНОЗА прави
лечението безполезно. Затова изключителна важност тук придобива познаването на ранните
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признаци на коксартроза и умението да си поставите правилна диагноза. Никой друг не е
заинтересован за вашето здраве повече от вас. Тактиката на щрауса, криещ главата си в пясъка, е
безполезна и опасна.

И така...

Диагностика

Първите признаци на коксартроза се появяват няколко години преди настъпване на острия
стадий. За съжаление, в болшинството случаи и пациентите, и лекуващите лекари  не обръщат
внимание. А после става късно. В началото болките са редки и краткотрайни. Появяват се
обикновено при необичайно големи натоварвания, простуда или смяна на времето. Понякога –
без видими причини. Преминават бързо и като правило не привличат вниманието. Това е
началният стадий. Диагностиката е много затруднена.  Подвижността на ставата не е нарушена,
на рентгенограмата не се забелязват изменения. Минималните предпазни мерки и профилактика
гарантират на практика и пълното излекуване. Само дето такива пациенти идват твърде рядко,
по-скоро – случайно. След известно време началният стадий преминава в първа-втора степен.
Тогава на рентгенограмата се появяват първите изменения – слоят на ставния хрущял е леко
изтънял. В ставата се забелязват незначителни намаления на подвижността. Болките зачестяват и
се усилват. Те вече се случват и през нощта – обикновено боли при лягане на една страна.
Самочувствието на пациента започва да се променя. Продължителните периоди на обостряне се
сменят с кратковременни ремисии. Диагностиката вече не е проблем, но не винаги се провежда.

За да проверите имате ли коксартроза, трябва да легнете по гръб и, свивайки крака към
гърдите, да се опитате да завъртите коляното навътре. Това може да направите сам или с
помощта на друг човек, който притежава поне малки умения в диагностиката.

При поразена става процедурата е болезнена, а ъгълът на сгъване и завъртане на
коляното са ограничени.

За потвърждаване на заболяването могат да послужат болезнените усещания при
почукване в областта на горния заден край на слабинната кост и на тазобедрената става.

ВНИМАНИЕ! Почукването се извършва само с плътно притиснати пръсти на оператора.

Понякога на този стадий може да се наблюдава скъсяване на болния крайник с 1-3 см и
повече. То става не заради износване на хрущяла, както обикновено си мислят пациентите, а за
сметка на изместване на главата на ставата нагоре. Много по-рядко болният крак се удължава –
това става при нарушаване на положението на крака спрямо средната линия и компенсиращо
изкривяване на таза.

Започнатото лечение обикновено преминава доста успешно, макар и да изисква от пациента
значителни усилия и упорити занимания. Възможно е практически пълно оздравяване,
включително и удължаване на крака. Това е добре. Лошо е това, че едновременно започва и
интензивно разрушаване на ставата. Ако от началната до втора степен могат да минат 10, 20 и
повече години, то от втора до трета-четвърта често минава дори само половин година. Само
половин година до тежка инвалидност! Това е  цената на несвоевременната диагностика.

Родителите трябва да обърнат сериозно внимание на дължината на краката на децата.
Скъсените със сантиметър-два крака променят походката и могат да предизвикат не само
сколиоза в детска, но и коксартроза в зряла възраст! Скъсените крайници се лекуват несравнимо
по-лесно в детството, отколкото коксартрозата, която може да се развие след години.

Значително по-рядко болният крайник се удължава. Това се случва при изкривяване на таза.
Изкривяването е възможно при продължително възпаление на нерва, излизащ от поразения
сегмент на гръбнака. Лечението е доста трудно.  По време на прехода от втора към по-висока
степен на болестта изчезват всички остатъци от хрущяла и започва разрушаване на костната
тъкан. Бързо и силно се намалява подвижността на ставата, скъсяването може да достигне 6 и
повече сантиметра. Появява се силно изкривена кклатеща походка. Болният взема бастун, а ако
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са поразени и двете стави – патерици. Болките в ставите стават извънредно мъчителни. Боли
като ходиш, боли  като седиш, боли  като лежиш, боли и… да живееш. Болките се
разпространяват от кръста надолу по целия крак. Диагностиката не предизвиква никакви
затруднения. Уви, лечението на коксартрозата в този стадий винаги е много трудоемко и
продължително, неизбежни са остатъчни явления.

ВНИМАНИЕ!
НЕ ЧАКАЙТЕ ПОЯВАТА НА БОЛКИ. ИМА СЛУЧАИ, КОГАТО И ПРИ ТЕЖКИ ФОРМИ

НА КОКСАРТРОЗА БОЛКАТА ОТСЪСТВА.

Диета

Диетолозите-самодейци препоръчват различни видове диети. Някои от тези диети са
предназначени за извеждане на излишния калций и пречистване на организма, други обезпечават
излишък от калций и аминокиселини за ускорена регенерация на ставните тъкани.

Ясно е, че действието на такива диети е взаимно противоположно, при което и едната, и
другата могат да доведат до влошаване на ситуацията. В крайна сметка, ако ви болят само
тазобедрените стави, а останалите са наред, значи причината не е в храненето. Ускореното
извличане на калция теоретично трябва да способства за разтваряне на солевите отлагания и за
повишаване подвижността на ставата. На практика това скоро довежда до развитие на
остеопороза и чупливост на костите.

Изобилието на аминокиселини и калций действително стимулират растежа на ставните
тъкани. Бедата е само в това – те растат не където трябва.

Друг краен случай: коксартрозата се развива на фона на общо заболяване, когато са
поразени множество стави, в т.ч. и тазобедрените. Тук вече диетата може да допринесе
определена полза.  Но трябва да се прилага извънредно внимателно.

Ако заболяването е съпроводено с подуване на ставите, може да се препоръча диета, която
включва ниско съдържание на сол в храната и обилни течности, в т.ч. и пикочогонни отвари. Не
са желателни домати, киселец, спанак, пипер и люти подправки. Полезни са дините. Необходимо
е постоянно да се включват продукти с повишено съдържание на калий (сушени кайсии или
зарзали, банани). Примерна порция – 2-3 плода кайсии или зарзали или половин банан средно 3
пъти на ден половин час преди хранене. (Килограм банани 1 път за 3 дена е вредно. Ударната
еднократна доза калий предизвиква ускоряване на неговото изхвърляне от организма). Много е
важна редовността.

При такава диета обикновено лесно изчезват отоците на ставите, облекчават се
възпалителните процеси и по-нататъшното лечение. Ако не ви плаши излишната пълнота (при
артрози тя лесно се развива),  заменете бананите с печени картофи, които трябва да ядете без сол
и небелени. Може с малко масло, но без зеленчуци. Добре е картофите да не са големи. Това е
много вкусно и питателно! В живота ни крайностите се срещат доста рядко. Ако това е именно
такъв случай, тогава въпроса за диетата решавайте заедно със специалист. Възможно е да ви се
наложи периодично да редувате гладуване и диети с различни въздействия.

Упражнения

Физическите упражнения са много силно действащо средство, а следователно те могат да
бъдат опасни. Положението се усложнява от общоприетите мнения: “Физкултурата не вреди”,
“Движението лекува”, “Ходи повече – ще бъдеш по-здрав”, “В движението е моето щастие”.

Действително, ако човек е здрав, доста трудно е да повреди ставите с умерена физкултура,
макар и такава възможност да не е изключена. В случая с артрозите нещата стоят, уви, съвсем по
друг начин. Казах, че при увеличена амплитуда на движение или натоварване на ставите болният
хрущял интензивно се разрушава. Но липсата на движение също води до ускорена дегенерация
на болната става. Затова трябва да се отнасяме много предпазливо към рехабилитационните
упражнения.
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НАЙ-ВАЖНОТО!
Нито едно от препоръчваните упражнения не бива да причинява дори и най-малката болка.

АКО ПОЧУВСТВАТЕ БОЛКА, ПРЕКРАТЕТЕ УПРАЖНЕНИЕТО НЕЗАБАВНО! БОЛКАТА Е
ИЗВЪНРЕДНО ВРЕДНА ЗА ВАШИТЕ СТАВИ.

Упражнение 1 (много полезно)
Най-добре е да се изпълнява на пода, върху мека постелка или одеяло, но може и на дивана.
Легнете по корем, сложете ръцете под главата или покрай тялото. Под стъпалата поставете

малка възглавничка или цилиндър.
ВНИМАНИЕ! При тежка коксартроза понякога тазобедрените стави не могат напълно да се

изпънат и затова е невъзможно да се легне по корем и да се постигне пълен релакс. В този случай
малко под корема, в областта на слабините трябва да се постави дебела, мека, цилиндрична
възглавница (или огъната обикновена). Дебелината се избира индивидуално, в зависимост от
състоянието на ставите.

Отпуснете се максимално. Търкаляйте се върху корема, като леко залюлявате бедрата
наляво-надясно. Амплитудата на движението не бива да превишава 2-3 см.

МНОГО ВАЖНО – не повече от 2-3 см!

Помолете някого да ви помогне с определяне на амплитудата. При изпълнение на
упражнението е необходимо да намерите оптималната честота на движение, да намерите
резонанса. Да кажем така, резонансът е намерен, ако движението се изпълнява максимално лесно,
а при увеличаване или намаляване на честотата рязко расте трудността при изпълнението му.
Като люлка. Тя се люлее най-лесно именно с резонансна честота.

МНОГО ВАЖНО: упражнението се провежда при максимално отпускане и с минимална
амплитуда. Не се напрягайте, не се опитвайте да повдигате таза. Не повдигайте главата. Напрягат
се мускулите на гърба. Ако почувствате и най-малката болка, намалете амплитудата на движение
и се постарайте да се отпуснете; по опитен път определете най-подходящото разстояние между
петите.

Упражнението се изпълнява 3 пъти на ден по 10 минути (преди хранене). Особено изтощени
болни трябва да започнат с 3-5 минути 2 пъти на ден и постепенно да увеличават до постигане на
пълна програма.

Някои пациенти, особено тежки случаи, на които им е трудно да седят, могат да изпълняват
това упражнение с часове.

При това упражнение в тазобедрените стави възникват въртеливи движения, способстващи
за тяхното хранене. Но за хората, които дълго време са живели без нормално двигателно
натоварване, даже такова просто упражнение е трудно да изпълнят правилно. Желателно е в
началото да се изпълнява под външен контрол или пасивно, с помощта на ОПЕРАТОР.

КАКВО ПРАВИ ОПЕРАТОРЪТ?
Позата на пациента е същата. Операторът сяда до болния, поставя ръце на седалището му и,

леко движейки ръце напред-назад, залюлява пациента наляво и надясно. АМПЛИТУДАТА Е
МИНИМАЛНА – 1-3 см. Не повече! Нужно е също пациентът да бъде напълно отпуснат! И,
разбира се, операторът също трябва да намери резонансната честота.

Благотворното действие на упражнението не се ограничава със ставите. Неговото
изпълнение способства за подобряване на перисталтиката, масажира се черния дроб, жлъчката,
стомаха, задстомашната жлеза и други органи. А при хората с наднормено тегло се стяга
коремът,  намалява се обемът на талията и се понижава апетитът. Често се облекчава и
протичането на диабета.

Ако коленете са болни и подути, е възможно в тях да се усеща болка. В този случай е нужно
под тях да се подложи нещо меко.
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Упражнението може да  се изпълнява даже и от много тежко болни, защото мускулите на
краката не са задействани, а движението на ставата е пасивно.

Упражнение 2 (най-мързеливото)
Изпълнява се лежейки (полулежейки) по гръб.
Изпънете и леко разтворете краката. Поставете под коленете малка (най-добре

цилиндрична) възглавничка. Ако тазобедрените стави не могат напълно да се разгънат, увеличете
дебелината на възглавничката, за да лежите по-удобно. А сега леко, едва-едва сгънете коленете.
На един сантиметър. А после рязко ги разгънете до началното положение. Помолете някого да
проконтролира амплитудата на движение. Повторете движението. После още веднъж. После
много-много пъти. Това е и цялото упражнение. То може да се изпълнява  много часове дневно.
Много леко и приятно упражнение.

При усещане на болка трябва да се намали амплитудата на движение, да се промени
широчината на разтваряне на краката и максимално да се отпуснете.

Упражнението се харесва и в положение лежейки на една страна, защото по време на
изпълнението му може да се чете книга, да се гледа телевизия, да се разговаря. За удобство под
главата може да се постави възглавница, даже дебела.

Упражнение 3 (най-лекото и универсално)
Изпълнява се в седнало положение. Може да се прави у дома, на работа, в градския

транспорт и дори в театъра.
Седнете удобно. Коленете са разтворени на широчината на раменете, а стъпалата плътно

седят на пода. Леко и без напрежение събирате и разтваряте коленете. Амплитуда на движението
0,5-1 см – ТОВА Е МНОГО ВАЖНО! В началото (за да се контролира амплитудата на движение)
е по-добре ръцете да се държат върху коленете, а след като придобиете умения – където ви е
удобно. Ако почувствате болка, опитайте да намалите амплитудата на движение, поставете
краката леко по-разтворени или по-затворени, променете честотата, отпуснете се.

Общото време на изпълнение на това упражнение – от 3 до 6 часа. Не е задължително да се
постигнат веднага, а постепенно. Желателно е да се разпределят през целия ден. По своето
въздействие всички упражнения са близки. Кое от тях ще изпълнявате, зависи от вашите желание
и възможности.

Приведените по-горе упражнения са полезни при всякаква степен на коксартроза. А
следващите упражнения се препоръчват само при начална степен на заболяването – не повече от
втора.

Упражнение 4
Изпълнява се стоейки.
Застанете със здравия крак на малка височина, при което болният трябва да увисне

максимално надолу. Разлюлейте болния крак напред-назад и надясно-наляво. Задължително се
дръжте за някаква опора (или стена). Желателно е болният крак да се намира от
противоположната страна на опората. Прави се 2-3 пъти на ден по 5-10 минути.

Усещания за болка не се допускат.

Упражнение 5 (предназначено за най-изтощените пациенти, които не могат да седят, да
слязат от леглото на пода или да легнат на масата).

Направете примка от широк ремък или кърпа. За да намалите притискането на крака,
примката трябва да бъде много широка – например 25 см. Закачете я над леглото откъм краката
на височина приблизително 25 см. За целта ще се наложи да се пробие дупка в тавана и да се
постави дюбел. Отверстието трябва да се разположи на нивото на коленете на пациента. Или към
леглото прикрепете конзола, което е по-лесно. Легнете и поставете болния крак в примката,
примерно до средата на подбедрицата. Напълно отпуснете крака и леко го залюлейте наляво-
надясно или го сгъвайте-разгъвайте в коляното. Движението да се изпълнява с  минимална
амплитуда, може много часове на ден.
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УСЕЩАНЕ НА БОЛКА Е НЕДОПУСТИМО!

Упражнение 6 (най-незабележимото, може да се прави дори седейки в президиума на
профсъюзно събрание или в метрото и никой няма да забележи. Нарича се топ-топ).

Плътно поставете стъпалата на пода. Разстоянието между стъпалата и коленето изберете
така, че да ви бъде комфортно да седите. При различните пациенти с коксартроза то е много
различно. Може да седите леко излегнати на облегалката на стола или фотьойла, а може да
седите и подпирайки се на маса. Главното е – да ви е удобно!

Опирайки се на пръсти, повдигнете леко петата на болния крак на около 1-2 см, не повече, и
го отпуснете обратно на пода. Именно отпуснете. Починете 3-5 секунди и повторете движението.
Упражнението изглежда много просто, но на практика е доста трудно да се усвои.

При правилно изпълнение петата трябва да се повдига бързо, но без рязко движение, с
кратковременно напрягане на мускулите на прасеца (подбедрицата). След повдигане мускулът
трябва веднага да се отпусне и кракът, под въздействието на собствената тежест, пада долу.
Кракът трябва именно да падне. Не бива кракът да се отпуска  бавно, използвайки мускулите на
прасеца. Не си струва да се напрягат мускулите на бедрата за форсиране отпускането на
стъпалата.

Обикновено се прави и друга грешка – твърде бързото отчитане на времето. За да премерят
5 секунди някои броят до 5, но така бързо, че минава само секунда. Наблюдавайте часовника!

Много груба грешка – пациентът започва отброяването на времето едновременно с
повдигане на крака и държи крака вдигнат през цялото време на броенето. В този случай
мускулите на крака са непрекъснато напрегнати и умората настъпва много бързо. Ако са
увредени двете стави – движението се изпълнява последователно с двата крака, съхранявайки
същата пауза и същата продължителност. Общото време за изпълнение на упражнението – от 3
до 10 и повече часа при тежки случаи.

Всички упражнения  са много близки по своето въздействие върху ставите. Кое от всички да
изпълнявате зависи от вашето желание и възможности.

Продължителността 10 и повече часа не е погрешно изписана. Упражненията са много
лесни; те могат да се правят и когато сте на работа, в транспорта и у дома, по време на
приготвяне на храната, в театъра и кинозалата. ТЪРСЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ! ТЪРСЕТЕ  И ЩЕ
НАМЕРЕИТЕ!

Разбира се, съществуват още много упражнения, но е твърде дълго да се описват всички. Но
ви моля, НЕ ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙТЕ ВЪРХУ СЕБЕ СИ! ТОВА Е ОПАСНО!!!

Кое упражнение е най-полезно? Кое е най-добре да се прави? Според мен няма значение.
Правете това, което най-много ви харесва или е най-подходящо в дадения момент.

Имах следния случай.

Появи се пациентка А., която беше около 65-годишна, с тежка коксартроза. Трета степен
или по-висока. Дясната става. В миналото е била известна спортистка. Случило се така, че
след 2 или 3 месеца лечение на коксартрозата я блъснала кола и получила тежко счупване с
раздробяване на костта на левия крак. Не на този, който е с коксартроза. След това счупване
половин година пролежала на екстензия. И ето пристига тя при мен след излекуване на
счупването.  Щом започнала малко да ходи и веднага пристигнала. Преглеждам я.

НЕ НАМИРАМ КОКСАРТРОЗА. ИЗЛЕКУВАЛА СЕ Е! СТАВАТА ПРАКТИЧЕСКИ Е
СЪВСЕМ ЗДРАВА!

Аз съм изумен. Оказва се, че А., лежейки на екстензия, започнала да прави упражнение.
Само едно е възможно в нейното положение. Това, което може да се прави, лежейки по гръб.
Но тя го е правила ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ, докато е била будна – през всичките шест месеца



ПППрррееедддоооссстттааавввееенннооо нннааа wwwwwwwww...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt оооттт пппрррееевввооодддааачччкккааатттааа ПППееетттяяя СССтттооояяянннооовввааа 30

по 16 часа на ден. Наистина, после половин година долекувахме счупения крак. Него също го
излекувахме.

Сега ще се спрем замалко на външните въздействия. Какво имам предвид? Сега ще
разберете. Ние трябва да активираме кръвообращението в зоната на болната става, да
възстановим здравината на прилежащите сухожилия, еластичността на ставната торбичка и да
обезпечим условия за регенерация на ставата. Затова е необходим МАНУАЛЕН ТЕРАПЕВТ,
ЧЕКРЪКЧИЯ ИЛИ НЯКОЙ ОТ ПОЗНАТИТЕ ИЛИ БЛИЗКИТЕ НА ПАЦИЕНТА. (Тук се
допуска и самолечение.) По мнението на някои специалисти, благоприятно въздействие оказва и
непосредственото въздействие с биополе.

По-нататък…

Работа на мануалния терапевт с тазобедрените стави

Процедура 1

Започва с почукване по задния край  на слабинната кост.  (На това място преминава голям
нерв, който обикновено се възпалява при коксартроза.) Почукването се извършва с плътно и
силно стиснати пръсти.

Пръстите на оператора трябва силно да се притискат към мястото на нанасяне на удара
(при почукване).

При такова притискане от капилярите се изтласква кръвта, не възникват синини, а енергията
на удара прониква до дълбоките структури.

Колкото е по-силно възпалението, толкова по-леки и по-слаби трябва да бъдат ударите.
Усещанията за болка трябва да са съвсем малко по-ниско от средните. После, за да се предизвика
прилив на кръв, се нанасят няколко силни пошляпвания с дланите.

Процедурата снема възпалението на нерва и активизира регенеративните процеси в ставата.

Процедура 2
Тази процедура е подобна на предишната, но се провежда в областта на главата на

тазобедрената кост. Ударите се нанасят с пръстите достатъчно силно, но така, че да не
предизвикват силна болка. По време на процедурата се разбиват отлаганията на соли в ставната
торбичка, по прилежащите сухожилия и в самата става. В резултат се увеличава подвижността на
ставата, подобрява се нейното хранене и се намаляват болезнените усещания. Процедурата също
завършва с енергични пошляпвания.

Процедура 3
Поставя се ръката отпред на бедрото, съвсем малко по-ниско от слабините и силно се

притиска. Нанасят се внимателно енергични удари с китката  или ребром с дланта. Основното
въздействие е насочено към триещите се повърхности на ставата.

Пошляпвания не се препоръчват.

Процедура 4
Подобна е на предишната, но ръката се поставя на задната част на бедрото, малко по-ниско

от седалищните гънки.
Завършва с пошляпване.

Показатели за правилното провеждане на процедурите е пълната липса на синини,
кръвоизливи, болки и леко зачервяване на кожата непосредствено след сеанса. Допуска се
незначително засилване на болката в ставата на следващия ден.

Колко често следва да се правят процедурите? Обикновено те се провеждат 1 път на
седмица в течение на 7-8 приема, после 1 път в месеца или 1 път за 2-3 седмици според
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показанията. В най-тежките случаи, съпроводени със силно възпаление или отоци, 1 път за 10-14
дни. После, при облекчаване на заболяването,  по първата схема, т.е. 1 път за 2-3 седмици

С помощта на такива простички прийоми беше излекувана коксартрозата при Маша и при
Олга Савовна. Важно е даже не това, че именно тази коксартроза е била излекувана, важно е, че
тя изобщо може да се лекува и да бъде излекувана. Без операция!!!

Медицината е опасна. Още в древността са знаели, че и отровата, и лекарството са едно и
също. Грешката в дозировката или диагнозата може да доведе до фатален изход. Още по-опасен е
недобросъвестният лекар.  В наше време тази опасност се е повишила многократно. Заради
меркантилни съображения може да се предложат на пациента ненужни или още по-лошо,
ненужни и опасни за здравето му  процедури.

А АКО СТАНЕ ВЪПРОС ЗА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДИ ДА СЕ РЕШИТЕ НА НЕЯ, ДОБРЕ
ПОМИСЛЕТЕ!

ГЛАВА VII

КОЛЯННИ СТАВИ
Не  е ли нещастие, ако те боли кракът?…

Ако боли кракът, това обикновено е коляното – най-голямата и уязвима става. Воланд
(герой от романа “Майсторът и Маргарита”) го е боляло именно коляното. Адска магия,
вълшебни билки, чудотворни  настойки и магьосническото изкуство на Гела са успели съвсем
малко да намалят страданията на господин Воланд. Мина много време, откакто са живели
героите на Булгаков. Медицината направи големи крачки напред, но по старому заболяванията на
колянните стави се считат за нелечими.

Колянните стави болят по-често от тазобедрените, макар че пълна невъзможност за
предвижване се среща по-рядко, отколкото при коксартроза. По равен терен е възможно
придвижване с изпънати колене, наистина – всяко стъпало се превръща в непреодолимо
препятствие.

Колянната става е устроена по-сложно от тазобедрената – между триещите се повърхности е
разположен менискусът; система от здрави връзки обезпечава устойчивостта на ставата при
надлъжни и напречни натоварвания и функционални движения. Отпред на коляното може лесно
да се опипа колянната капачка – своеобразен блок за мощните сухожилия, разгъващи крака.

Най-честата причина за заболяване на колянните стави са травмите. Още от най-ранни
години децата започват да си удрят коленете. Така се получава, че при падане детето удря
именно тях. С възрастта травмите се променят. При занимания със спорт често се късат
кръстовидните връзки и се натрошава менискусът. И младите, и възрастните хора често чупят
краката си. Операциите, гипсирането и продължителната неподвижност могат да провокират
развитието на артроза.

Да предположим, че досега при вас всичко е било наред. Но ето, че се случва падане…

Първа травма

Изкълчили сте си крака – по какъв начин, не е важно.  Коляното се е подуло, усеща се силна
болка. По-скоро са разкъсани връзките. Възможно е да е травмиран менискусът. Какво да се
прави? Как да се намали травмата и да се ускори оздравяването?

Най-напред вземете спешни мерки за намаляване на вътрешните кръвоизливи и отоци. За
целта плътно превържете крака с еластичен бинт, отгоре е желателно да се приложи грейка със
студена вода. При първа възможност поставете болния крак нависоко. Ако болката е много
силна, вземете аналгетик. От време на време бинтът трябва да се сваля и да се оставя крака да
почива.  В първите дни след травмата са забранени топли процедури, мазила от типа на финалгон
или випратокс.
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Понякога в областта на травмираната става (не само колянната) се появява мека издатина.
При опипване се създава впечатление, че тя е пълна с течност. Без лечение такава издатина може
да остане за цял живот. Ако в началото течността може да се изтегли, то след известно време за
нейното отстраняване е нужна операция. Може да се постъпи и по-просто. Вземете парченце мек
дунапрен и го увийте с бинт. Трябва да получите меко здраво топче с размер малко по-голям от
отока. Топчето се поставя на издатината и се увива с еластичен бинт. Няколко дни са напълно
достатъчни за пълно излекуване. (Не забравяйте да давате почивка на крака!) Този способ е
приложим и при болшинството други стави.

Първите топли процедури на коляното се правят след 3-4 дена след травмата. Може да се
постави грейка, компреси или да се разтрие със загряващи мехлеми. Много полезно и приятно е,
седейки във ваната, да се масажира болното място с гореща вода от душа. А още по-полезен е
контрастен душ. Но в началото, докато не е създаден навик, трябва да се прилага много
внимателно.

И така минава месец или малко повече. Ако травмата е първа, за това време болките
практически отшумяват. Би трябвало кракът да работи без проблеми, но… не се получава.

Ставата е сраснала. Трябва да започне ЛЕЧЕНИЕ.

ЗА ”МИШКИТЕ”.  Понякога в колянната става се забелязва крайно неприятно явление.
Всяко движение се оказва невъзможно. В областта на ставната вдлъбнатина се появява силна
болка. Струва ти се, че повече от това е невъзможно да боли, но и при най-малкото движение тя
става още по-силна.

Това е – “мишка”. Откъснало се е парченце от хрущяла, по-скоро от менискуса, и се движи
по ставата. А като попадне в ставната междина, кракът се заклинва.

Характерната особеност на “мишката” – може да се появи на различни места. Ако в ставата
ви се е появила “мишка”, не се паникьосвайте. Не се опитвайте да преодолеете болката,
проявявайки героизъм и да продължите движението. Възможни са сериозни увреждания на
ставните повърхности и продължителни болки. Успокойте се. Ако условията позволяват, седнете.
Опитайте се, подпирайки се на пръсти, леко да залюлеете крака, много внимателно свивайки го
нагоре-надолу, с което разширявате ставната междина откъм страната на “мишката”.

Няколко минути такива движения и болката неочаквано преминава. “Мишката”  напуска
“дупката”. Къде се е дянала? “Пътешества” някъде по ставната торбичка. До следващия път…
Наистина, “мишките” не живеят дълго. Някой и друг месец и престава да се появява на
непредвидени места. Така че, не се отчайвайте!

Ако травмата е първа и заболяването тъкмо започва, а пострадалият човек е млад, може да
се пристъпи към раздвижване.

Няма да се спирам на диетата, тъй като говорихме подробно за нея.
И така…

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1
Държейки се с ръце за някаква опора, правете леки прикляквания. Нивото на приклякване –

до първата лека болка.
Трябва да се изпълнява 2 пъти на ден по 5-10 минути, с почивки и така, че да не се допуска

рязка болка.
Много хора след травма на коленете са се сблъскали с неприятно явление – става трудно да

се навеждат и при това се появяват опъващи болки по задната част на бедрата, особено под
коленете. Причината е  в това, че поради липса на необходимото натоварване сухожилията
“засядат”.  За лекуване се препоръчват различни наклони, например –

Упражнение 2
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Седнете на пода, изправете краката и се наклонете напред до появата на лека болка.
Обхванете краката и леко се полюшвайте напред-назад, помагайки си с ръце. Ъгълът на наклона
няма значение, ориентирайте се единствено по усещането за болка. Упражненията се изпълняват
2-3 пъти на ден по 3 минути.

Накрая, особено ако сте предразположени към изгърбване, извийте гърба назад.
Един-два месеца такива занимания са напълно достатъчни за възстановяване подвижността

и прекратяване болките в ставите. Струва ни се, че сега вече може да считаме, че сме оздравели.
Но практиката показва, че при повечето пациенти травмата на коляното не е само една, а да се
лекува всяка следваща става все по-трудно. И тук развитието на артроза е гарантирано.

В КАКВА Е ПРИЧИНАТА? Защо колянната става, за разлика от тазобедрената, така лесно
се травмира?

Тазобедрената става е става от сферичен тип, притежава три степени на свобода и допуска
въртене наляво, надясно и напред. Тя може да бъде травмирана само с много силен удар или със
силно разтягане, например при опит да се седне в шпагат без съответната подготовка.  А
колянната става е от цилиндричен тип – има само една степен на свобода. Затова опасните
ситуации  за коленете се срещат много по-често. При напречни или усукващи натоварвания на
коляното лесно се достига до критичната степен  на натоварване на свързващия апарат – ставата
губи устойчивост и се травмира. Силовите упражнения, укрепващи мускулите и бягане в тръс
изобщо не помагат.

Какво да се прави тогава? Как да се избягват травмите? Изходът е един. Нужна е
ПРОФИЛАКТИКА. Трябва да се увеличи подвижността на ставата, да се направи по-гъвкава.
Гъвкавата става при напречни натоварвания лесно поглъща енергията и не се чупи. Да се
постигне това е напълно възможно.

Упражнения за разтягане на ставите

Упражнение 1
Седнете на пода, единия как изпънете напред, а стъпалото на другия поставете в основата на

бедрото на първия. Леко натиснете коляното, стараейки се да го притиснете до пода. Сменете
краката.

Упражнение 2
Съхранявайки предишното положение, правете наклони към изпънатия крак.

Упражнение 3
Съединявайки  стъпалата, приберете краката към таза. С ръце натиснете коленете надолу

към пода.

Упражнение 4
Съхранявайки предишното положение, правете наклони напред.

Упражнение 5
Внимателно, придържайки се с ръце,  се постарайте да седнете между петите. Пръстите са

настрани.

Упражнение 6
Седнете на стол или на пода. Разтворете широко свитите крака и, без да ги отделяте от пода,

съберете коленете помагайки си с ръце.

Всяко упражнение трябва да се изпълнява 1-2 минути, желателно 2 пъти на ден.
А какво да правят онези, които имат болки в коленете месеци или години, ставите са

деформирани, възпалени и почти неподвижни? Какво да правят и онези, които имат ХРОНИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ?
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За тези хора се препоръчват…

Упражнения при хронични заболявания

Упражнение 1
Седнете на висок стол, така че краката свободно да висят, без да достигат  пода.

Размахвайте краката напред-назад като махало. Краката са напълно отпуснати. Амплитудата не е
голяма – само няколко сантиметра. При движението не бива да се изпитва дори и най-малка
болка.

Време на изпълнение – 2 пъти на ден по 10-15 минути. Ако краката започнат да отичат,
прекратете упражнението и малко полежете, като ги вдигнете нависоко. Ако мускулите се
уморят, не вършете подвизи – просто си починете.

Упражнение 2
Седнете на нисък стол или пейка. Стъпалата са плътно на пода. “Ходете”, отделяйки и

отпускайки петите. Упражнението се изпълнява свободно и отпуснато.
Амплитудата на движение е много малка.
Общото време на изпълнение – 1 час на ден.  Упражнението е полезно също и за глезените и

тазобедрените стави.
Всички упражнения задължително се съчетават с преглед на ставата, ставната торбичка и

сухожилията.

Работа на мануалния терапевт
с коленните стави

Коляното е една от малкото стави, които изцяло могат да се лекуват самостоятелно, но все
пак е по-добре, ако това прави професионалист.

При лекуване на колянната става се използват всичките три вида удари. Започва се с
почукване върху притиснатите  към ставата пръсти, отделяйки особено внимание на болезнените
места и участъците с повишено ниво на шумовете. (Да се определят тези участъци е възможно,
полагайки плътно дланта върху коляното и няколко пъти сгъвайки и разгъвайки крака.) Ударите
по колянната капачка се нанасят леко отстрани, предварително  завъртайки я леко по посока на
нанасяне на удара. В това положение мускулите трябва да са максимално отпуснати. Силата на
почукването зависи от степента на поражението. Ако ставата е много болезнена, ударите трябва
да са много леки и предпазливи, а според хода на рехабилитацията се усилват.

Рязкото пошляпване  в областта на ставата въздейства основно на кожата и предизвиква
прилив на кръв и активиране на нервните пътища.

При ударите чрез натиск, огъване, пръстите въздействат основно на мускулите, ставната
торбичка, връзките, сухожилията, а също и на част от отложените “соли” по вътрешността на
ставните междини. Те се нанасят в неутрално и крайно леко напрегнато положение и способстват
за увеличаване на амплитудата на движение.

Плътно притиснатите пръсти пренасят енергията на удара до нужното място, изтласкват
кръвта от капилярите и по този начин не допускат тяхното повреждане (образуване на синини).

И накрая, ударите по притиснатата длан се нанасят не по ставата, а по прилежащите
участъци на костта. Тяхната цел е създаване на натоварване чрез движение и въздействие върху
вътрешната част на ставната междина и на работните повърхности на ставата. По време на
процедурата може да се усеща умерена болка. Отзад, в задколянната вдлъбнатина, не бива да се
нанасят удари. Поразените сухожилия се почукват с максимална предпазливост, за да не се
засегнат прилежащите участъци.

След почукването се нанасят няколко тежки удара върху притиснатата длан, отдясно,
отляво и отпред –  съвсем малко по-ниско от коляното, но на изправен, а после и на сгънат крак.
Завършва се с процедура с пошляпване.

При средно тежки заболявания  процедурите се правят по веднъж на седмица. При по-леки
– през 1-2 дена. При тежки артрози, съпроводени с възпаления и отоци – 1 път за 10-15 дни.
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И така, разгледахме методиката за диагностика и лечение на артрозите при няколко ярко
изразени стави. Но има и стави, за наличието на които повечето хора, несвързани с медицината,
дори не подозират.

Това са…

ГЛАВА VIII

ГРЪДНО-РЕБРЕНИ И ГРЪДНО-КЛЮЧЕЧНИ  СТАВИ

Тези стави също страдат от артрози и тези артрози могат да доведат до много неприятности.
Както мъжете, така и жените след 40-годишна възраст (а понякога и по-рано) често се оплакват
от болки в гърдите, които се обострят при физическо натоварване, при психически стрес и смяна
на времето. Не рядко болките се предават на сърцето, съпровождат се с болезнено дишане,
недостиг на въздух. Диагнозите са най-различни, но най-често погрешни. Най-близката е –
остеохондроза. На практика нито остеохондрозата, нито заболяване на сърцето или дихателните
органи имат нещо общо с тези болки. Виновни са артрозите. Да, именно артрозите. Артрозите на
ребрено-гръдните и ребрено-ключечните съчленения.

Ако се опипат местата на съединяване на ребрата и ключиците с гръдната кост, могат да се
открият болезнени точки. При занемарени форми тези точки се превръщат в непрекъснати
болезнени зони по дължина на гръдната кост. Те може да са леко подути и деформирани. Често
едната (което е по-забележимо) или и двете ключици започват да изпъкват. Понякога има болки
при лежане по корем.

Подобна артроза се лекува доста успешно.  Някои манипулации на гръдния отдел на
гръбнака (натиск, усукване, разтягане) оказват пряко лечебно механично въздействие на гръдната
кост. Но все пак целенасоченото лечение на артрозата дава по-големи резултати. Физически
упражнения, като правило, не се препоръчват.

ЛЕЧЕНИЕТО ЗАПОЧВА С ПОЧУКВАНЕ, което се провежда изключително внимателно
върху  плътно прилепналите пръсти. Силата на удара е минимална, особено при приближаване
към слънчевия сплит. След почукване дланта на едната ръка се поставя на ребрата отстрани на
гръдния кош, плътно се притиска, а с дланта на другата се нанасят достатъчно силни и тежки
пошляпвания. Процедурата се провежда от двете страни на гръдния кош. Жените по време на
процедурата трябва да отместят гърдите встрани, за да не се травмират и да не се наруши
функцията на млечните жлези. Особена предпазливост се изисква при провеждане на
манипулации на пациенти, страдащи от цироза на черния дроб.

ГЛАВА IX

Рамене

Ще разгледаме лечението на раменната става. Както и при тазобедрената, за нейна основа
служи сферичен шарнир, много свободен и допускащ най-разнообразни движения.

За разлика от тазобедрената и още повече от колянната, изкълчването на раменната става
съвсем не е рядкост. Неудачно падане на лакътя или ръката, удар в рамото, рязко  движение,
автомобилна катастрофа…

Болката от изкълчване обикновено се приема за болка от натъртване или съпътстваща
счупване и може да бъде незначителна, а самото изкълчване остава незабелязано. Като правило,
нарушаването на функцията на ставата се свързва с натъртване и се очаква, че болката аха-аха ще
премине и всичко ще бъде наред. При изкълчване такива очаквания не се оправдават. Болката
частично намалява, но се нарушава движението на ставата.

Характерна особеност на раменната става се явява това, че след 1-2 седмици е невъзможно
да се намести изкълчването! Ставата зараства. Затова е извънредно важно при травма на рамото
колкото е възможно по-бързо да се отиде при травматолог и да се направи рентгенова снимка.
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Да предположим, че имате натъртване, което сте излекували. Или изкълчване, което
навреме правилно сте наместили.  И даже болките почти са минали. Не бързайте да се радвате.
Болките ще се върнат – след месец, а може би и след няколко години. Отначало – незначителни,
епизодични, все по-усилващи се с времето, превръщащи се в мъчителни. Едновременно ще се
съкрати амплитудата на движение на ставата. На жените им става трудно да закопчават сутиена
си и да се сресват, на мъжете – да отварят капака на автомобила и да превключват скоростите.
При движение в ставата може де се чува шум и  пукане. Започва артроза.

Развитието на артрозата на раменната става може да се провокира от изкълчване
(излекувано), натъртване, разтягане на връзките, продължителна неподвижност на ставата при
лекуване на счупване. Много често артрозите започват след непривично натоварване (например,
когато градски жител върши селскостопанска работа или строи вила). Сериозни занимания с
тенис, волейбол, хвърляне  на  диск или копие също способстват за възникване на заболяването.
Но понякога видима причина просто не се открива или е забравена. Независимо от това, че
раменната става  е по-малка от тазобедрената и колянната, лечението й е доста трудно. То не
бива да се протака – решението да се изчака може да се окаже фатално.

Профилактика

Докато ставата е донякъде здрава, са полезни и допустими най-разнообразни упражнения –
размахване и въртене на ръцете, работа с тежести, лицеви опори,  набиране на лост и много
други. Но ако не сте се занимавали с нищо дълго време, а после, спомняйки си младостта,
решително пристъпите към физкултура, то има голяма вероятност да си повредите ставите.

На първо време упражненията трябва да се изпълняват дори не с половин, а с четвърт
усилие. И амплитудата на движение и натоварването трябва да се увеличават постепенно –
толкова по-бавно, колкото по-дълго е било прекъсването и колкото сте по-възрастни.  За да не
травмирате ставите, избягвайте прекомерните натоварвания. Но ако все пак е необходимо да
вдигнете нещо тежко или да направите нещо непривично, не пестете няколко минути и
направете загрявка на ставите. С това ще си спестите  множество неприятности и ще
икономисате много време, което би отишло за лечение. А за да не получите травма при падане,  е
необходимо да се научите правилно да падате. Най-лесно това се удава на децата при занимания
с различни видове бойни изкуства и разбира се, под ръководството на треньора. А какво да се
прави, ако заболяването е занемарено, движенията предизвикват силни болки, силно е нарушена
подвижността на ставата? Какво да се прави, ако не само да се заемете  с физкултура, но и да си
повдигнете ръката е невъзможно?

При развита артроза или остър артрит възможностите на човек значително намаляват. Но
отказът от движения ще доведе единствено до по-нататъшното развитие на болестта. Затова е
необходимо постоянно (по няколко часа на ден) да се правят специални щадящи упражнения.
Принципът е същият, както и при тазобедрените стави – минимална амплитуда, невисока честота
на движение и напълно отпуснати мускули.

И така…

Упражнения

Изпълняват се седейки, при особени показания – лежейки.

Упражнение 1
Седнете удобно. Поставете китките на ръцете върху коленете. Отпуснете мускулите на

раменете и ръцете. Леко полюлявайте лактите навън и навътре. Амплитуда на движенията – 1-2
см.

Упражнение 2
Повдигайте и отпускайте раменете.
Амплитуда на движенията – не повече от 1-2 см.
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Упражнение 3
Правете леки движения с раменете напред-назад.

Упражнение 4
Въртете раменете - в двете посоки.
Амплитудата на движение е минимална.
Тези упражнения са ефективни и при артрит на лопатките.

Често срещана грешка.
В процеса на изпълнение на упражненията раменете постепенно се повдигат нагоре. За да

не се случва това, трябва максимално да се отпуснат мускулите и да се контролира внимателно
до постигане на устойчив навик.

Работа на мануалния терапевт
с раменната става

Невъзможно е да се работи самостоятелно с раменната става. Тя е неудобна за тази цел.
Нужна е странична помощ.

От всички стави раменната, с изключение на долно челюстната, може би, е най-нежната. С
нея трябва да се работи много внимателно, иначе са възможни сериозни травми, дори
изкълчване.

На болния се прави перкусионен масаж по дължина на ставната вдлъбнатина, отпред и
отзад в легнало положение, а отгоре – в седнало. При почукване отпред под рамото на пациента
се поставя опора, защото то не бива в никакъв случай да виси. Това може да бъде плътен
цилиндър, възглавница с пясък  или кракът на оператора. При обработване отзад опора е нужна
само за някои пациенти – много пълни или с изпъкнал гръден кош. Рамото на такива хора просто
не може да легне плътно на кушетката. В седящо положение също е нужна опора под рамото. За
да бъде рамото леко повдигнато, операторът поставя коляното си под мишницата на пациента.

За разлика от коленните и тазобедрените стави, раменните могат да се почукват само през
притиснатите  пръсти, недопускайки (за избягване на изкълчване) тежки удари с дланта.

При травми на раменната става често страдат делтовидния мускул и прилежащите
сухожилия. И макар заболяването да не е артрит или артроза, то също много успешно се лекува  с
перкусионен масаж. Обработката се провежда в седнало положение, предрамото е повдигнато и
лежи на опора.

А сега…

ГЛАВА X

ГОРНОЧЕЛЮСТНА СТАВА

Тази става е сложна. Тя обезпечава разнообразни движения на челюстта.
Най-често артрозата се развива след различни видове травми. С такова заболяване

обикновено идват силни, мъжествени хора от различни професии. Артрозата се проявява като
скърцане в ставата и болестни усещания при движение на челюстта – по време на хранене,
разговор, прозявка.

Независимо че горночелюстната става е много нежна, тя се лекува добре.  Нужно е само да
се отнасяме към нея извънредно внимателно.

При лечение пациентът ляга настрани и поставя главата си удобно върху коленете на
оператора. Опипвайки ставата, се откриват поразените места и се преценява цялостното
състояние. За целта пациентът трябва няколко пъти да отвори и затвори устата си, движейки
долната челюст назад-напред и наляво-надясно. Обръща се внимание на болезнените точки, на
скърцането и пукането. След това се пристъпва към лечение.
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Операторът поставя на ставата един или два пръста на лявата си ръка, а с върха на пръстите
на дясната ръка нанася много леки удари. За пълноценно лечение ударите трябва да се нанасят
при различно положение на ставата – при отворена и затворена уста, издадена напред и нагоре
долна челюст.

Освен ставата е възможно да са поразени прилежащите мускули и сухожилия. Болезнените
точки се определят с опипване, а процедурата се провежда при плътно притиснати с ръка
челюсти с много леки удари върху притиснатите пръсти.

Остана ни да разгледаме само още две двойки стави.

ГЛАВА XI
ГЛЕЗЕНИ И ЛАКТИ

Глезените се поразяват от артрит или артроза най-често при усукване (изкълчване) на крака,
след преразтягане на връзките или гипсиране по един или друг повод. Но и при тези стави има
една особеност – те лесно се подуват при нарушаване на водно-солевия режим или заболяване на
бъбреците. Продължителните отоци ограничават нормалното движение на съчлененията и
довеждат до артрит или артроза.  От своя страна артритите също увеличават отоците. Ставата се
подува и обработването й с перкусия се затруднява или изобщо става невъзможно. Първо е
необходимо да се избавим от отоците. За целта се препоръчва безсолна диета, пикочогонни и
противовъзпалителни средства. Всъщност, такива мерки се явяват профилактични срещу
образуване на камъни в бъбреците. Обичайна грешка при лечение на отоците – ограничаване
употребата на течности.

При тежки отоци е добре да се лежи с повдигнати крака, а понякога трябва плътно да се
бинтоват глезените.

Да предположим, че ставата е приела малко или много нормален размер. Вече може да се
започне лечение. Да се прави самостоятелно е крайно неудобно.

Обработването на ставата се провежда с достатъчно силни удари върху плътно прилепнала
длан,  лежейки  настрани, съответно от външната и от вътрешната страна.  Ударите се нанасят по
таралната кост и петата (разположени долу отпред и долу отзад от глезена). Перкусията се
провежда в крайни и неутрални положения на ставата. Независимо от това, че глезенната става е
достатъчно твърда и е трудно да бъде повредена, се препоръчва увеличаването на силата на
ударите да става постепенно, ориентирайки се по усещанията на пациента.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1
Легнете по гръб. Изпънете краката. Завъртете стъпалата към себе си и обратно.
Упражнението се изпълнява абсолютно отпуснато и с минимална амплитуда на движението.

Упражнение 2
Съхранявайки предишното положение, правете кръгови движения със стъпалата в едната и

после в другата посока.

Упражнение 3
Седнете на нисък стол. Стъпалата трябва да стоят плътно на пода. “Ходете”, като повдигате

и отпускате последователно петите и пръстите.
Общото време на изпълнение на упражнението – от 1 до 3-4 часа на ден.

А сега за лактите

Освен възникването на артрози, често се възпаляват ставната торбичка и сухожилията. Най-
обичайното заболяване на лакътната става е епикондилит (още инсерционит; още "тенис-лакът",
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защото се среща често при тенисисти; бел.пр.). Заболяването  може да се прояви остро и
мъчително. Работата с лактите напомня работа с коленете, при това трябва да се отчита по-
дребната (с много детайли) структура на ставата. По тази причина не се спирам на описанието на
нейното устройство. Лактите се лекуват успешно, но не много бързо. В ежедневието с ръцете се
извършват множество най-различни движения, затова  специални упражнения обикновено на се
дават. В особено тежки случаи се препоръчва…

Упражнение
Легнете по гръб или седнете. Пуснете ръцете покрай тялото или ги сложете на коленете.

Леко почуквайте с пръсти по пода или по коленете
В периода на лечение трябва да се избягват по-големите натоварвания на лакътната става.

И така, запознахте се с методите на лечение практически на всички стави. Основното
изискване е “не вреди!”. Винаги трябва да се помни – по-добре е да се направи по-малко,
отколкото да се нанесе макар и най-малката вреда. Ако се съмнявате в правилността на
методиката или изпълнението на едни или други упражнения, посъветвайте се със специалист.

От време на време  ще се връщаме към изброените заболявания, разглеждайки частни
случаи.

ГЛАВА XII

ОЩЕ МАЛКО ЗА СТАВИТЕ

Шалтай-Балтай, Топ-топ и Шляп-шляп

Да продължим разговора за болките в краката. Ако някъде се повтарям, мисля че няма да ви
е в тежест, нали “повторението е майка на знанието”.

Спомняте ли си, говорих за това, че в живота на човека има моменти, когато да отиде до
магазина е истински подвиг, да се разходи – проблем, а понякога и до тоалетната не може да се
добере. Ограничената подвижност провокира сърдечно-съдови и други заболявания, които
съкращават живота.

Защо се случва това? Цялата работа е в слабата подвижност на ставите на краката.
Рекламата предлага най-различни мехлеми, гелове, хранителни добавки. Народните

средства са още повече. Но изобилието от лечебни средства още повече свидетелства за тяхната
безполезност.

Понякога ме питат: “С какво е най-добре да се разтривам? Какви лекарства да приемам?
Кои инжекции са по-полезни?”. На практика не съществуват ефективни лекарства срещу артрози.
Има обезболяващи, загряващи, успокояващи средства…

Рекламират се хранителни добавки за растеж на износените хрущяли. Да, засиленото
хранене, подобно на някои стимулиращи средства, ускорява растежа на хрущяла. Но напомням,
че в болната става растежът е не там, където е нужно. В резултат на това подвижността в
ставните  съчленения намалява и болестта се развива още по-бързо! Уви, няма лекарствени
средства, които да върнат процеса обратно или да излекуват заболяването.

Отдавна е забелязано, че продължителната липса на движения в ставите води до развитие на
артроза, разрушаване на контактуващите ставни повърхности. В ставата, лишена от подвижност,
не се осъществява хранене.

Какво да правите, ако  действително ви боли кракът?

Аз предлагам…

Рехабилитационни упражнения за ставите на краката

Всички упражнения са изключително леки и безболезнени.
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Упражнение 1 – “Шалтай-Балтай” (за колянните стави).
Седнете на висок стол или маса, така че краката ви да могат свободно да висят. Леко ги

поклащайте напред-назад.
Амплитуда на движение – най-много 10 см.
Упражнението се изпълнява изключително леко и отпуснато.
За най-тежко болните – 5 минути на час, за останалите – няколко пъти на ден по 5-10

минути.
Много е важно да изпълнявате упражнението така, че да не чувствате и най-малката болка!

Упражнение 2 –  „Топ-топ”  (за глезенните и тазобедрените стави)
Седнете на стол и поставете стъпалата плътно на пода. Подпирайки се на пръсти,

повдигнете петата на 1-2 см от пода, после свободно я отпуснете. Починете три секунди и
повторете движението. Ако са поразени и двата крака, движението се изпълнява последователно
с единия и другия крак, с пауза няколко секунди.

Упражнение 3 – „Шляп-шляп”  (за глезенните и колянните стави)
Много прилича на предходното.
Подпирайки се на пета, отпуснато, без да бързате, шляпайте с пръсти по пода. Повдигайте

пръстите не повече на 1-2 см от пода.
Паузата между движенията – 3 секунди.

При сериозни заболявания се препоръчва упражненията „топ-топ” и „шляп-шляп” да се
изпълняват много часове на ден. Те могат да се правят у дома, на работа, в метрото и даже в
театъра и ресторанта –  не е нужно да се събувате!

Не бързайте да пристъпвате към упражненията. Прочетете още веднъж тяхното описание и
строго го следвайте. При правилно изпълнение не бива да се усеща нито болка, нито умора!

„Разтреси се, рамо! Размахай се, ръка!”

(от стихотворението “Хусар” (1836) на поета Алексей Колцов; изразът се употребява, когато
човек се кани да извърши нещо важно, непреодолим стремеж към действие; бел.пр.)

Анна Ивановна, на 78 г. Старо изкълчване на дясната раменна става. Главата на ставата
е изместена навътре и надолу приблизително на 5 см. Остри болки, практически нулева
подвижност на ръцете, проблеми със самообслужването.

Да се изправи такова изкривяване е невъзможно, по редица причини е невъзможна и
операция.

И така, връщаме се към разговора за артрози-артрити на раменната става.
При тези заболявания се нарушава подвижността и се появява болка в ставното съчленение.

В по-леки случаи болката се появява само в крайно положение на ръката, например, когато е
нужно да се закопчее сутиена или да се почеше под лопатките. В занемарени случаи е трудно
човек и да се среше, да си сложи шапка, да включи осветлението в стаята, а в най-тежките случаи
е невъзможно без странична помощ дори да се храни – ръцете не се вдигат.

Заболявания са възможни във всяка възраст. Най-често от тях страдат спортисти и хора над
40-годишна възраст. Най-разпространените причини за заболяването са травми, натъртване,
разтягане на връзките и счупвания в областта на горните крайници, по-рядко – заболявания от
типа на ревматоиден полиартрит.

Какво да правим, ако ни боли рамото?

 Ако болката се е появила в резултат на силен удар, падане или претоварване, фиксирайте
ръката в определено положение и се обърнете към специалист.
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 За да се диагностицира наличие на изкълчване, спукване или счупване, е необходимо да се
направи рентгенова снимка. Не чакайте (казват, само ще мине) – изкълчванията трябва да се
наместват незабавно!

 Ако болките и ограничението на подвижността са възникнали след излекуване на
изкълчването или счупването, не прилагайте за раздвижване на ставата методи, свързани с
натоварване – състоянието ще се влоши.

 Отнесете се внимателно към болната става, не я претоварвайте. Съвършено недопустимо е
да се ползват обезболяващи средства, за да се изпълнява тежка работа – усложненията са
гарантирани.

За лечение на артрози на раменните стави се препоръчват леки и несложни…

Упражнения

Упражнение 1
Седнете на стол. Китката на болната ръка поставете на коляното или на масата. Ръката е

напълно отпусната, рамото максимално отпуснато надолу. Леко полюлявайте с лакът навън-
навътре. Движението се изпълнява с много малка амплитуда – не повече от 1-2 см.

При изпълнение е недопустима дори най-малката болка.

Упражнение 2
В същото положение леко повдигайте и отпускайте рамото.
Амплитуда на движенията – 1-2 см.

Упражнение 3
В същото положение движете раменете напред-назад.

В тежки случаи се препоръчва упражненията да се правят  в продължение на 5-10 мин на
всеки час, а в по-леки – според възможността.

При Анна Ивановна всичко се разви успешно. Болките преминаха, движението на ставата
почти напълно се възстанови. Добре се почувстваха на само Анна, но и нейните близки!

ГЛАВА XIII

МЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АРТРОЗИ

При лечение на артрози и артрити най-голямо значение има  продължителното изпълнение
на специалните упражнения, позволяващи на ставната течност да циркулира свободно в цялата
става и стимулиращи растежа на увредените тъкани. Както стана  ясно в процеса на
експериментиране, възможно е възстановяването на функциите на ставите и разрушените
хрущяли дори в много тежки случаи на артрози 3-4 степен, при това скоростта на излекуването
е пропорционална на продължителността на изпълнение на упражненията.

Нетрудоспособните тежко болни могат да отделят по 10-12 часа на денонощие. И макар
упражненията да са изключително леки, изпълнението им изисква не по-малко определена
концентрация на вниманието и напрежение, на каквото много пациенти не са способни.

По-леко болните, за да изпълняват упражненията, трябва да се занимават със “седяща”
работа, в случай на необходимост временно да преминат на такава. Да не забравят да правят
упражнения и в транспорта, местата за почивка и изобщо навсякъде, където е възможно.

При рутинна работа изпълнението на упражненията, като правило, не предизвиква особени
трудности, но ако работата е творческа или човек притежава особен характер, трудностите се
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превръщат в непреодолими. Затова предлагам изпитаните от мен УСТРОЙСТВА ЗА ПАСИВНО
ДВИЖЕНИЕ НА СТАВИТЕ (УПД) по време на съня или на почивката през деня. Както показва
практиката, за лечение на ставите еднакво подхождат и активните, и пасивните движения.

Технически изисквания към УПД

1. Висока надеждност. Ресурсът на работа следва да е  не по-малък от 10 хил.
часа. Лечението на тежки артрози изисква няколко години. Приборът трябва да работи без
да се изключва от мрежата всяка нощ, а в някои случаи и непрекъснато денонощия,
седмици, месеци.

2. Безшумност. Дори не много силните звуци могат да подействат крайно
дразнещо на болния човек и неговото обкръжение, особено при непрекъснато
продължително въздействие. Най-неприятни са високочестотните непериодични шумове.

3. Ниско енергопотребление. Високото енергопотребление увеличава
стойността на експлоатацията, изисква мерки по отвеждане на излишната топлина,
влошава пожарната безопасност.

4. Простота на управление, лесни настройки и експлоатация. Често
пациентите са хора на преклонна възраст, сложната техника за тях може да бъде
недостъпна.

5. Универсалност. Високо универсалното устройство позволява да се работи с
много стави едновременно, но струва по-скъпо и заема по-голямо място. Устройството с
малка универсалност струва по-евтино, но е предназначено за лечение на определена
става или на една група стави.

6. Стойност. Евтиното устройство е по-достъпно, сложното и универсалното –
по-малко. За съжаление, да се удовлетворят достатъчно големите изисквания и да се
направи УПД едновременно просто, евтино, безшумно и с дълъг срок на годност е
невъзможно.

Варианти за изпълнение на УПД

1. С хидравлично задвижване. За изпълнително устройство служат торбички от
гумирана тъкан. Хидравлична вибрационна помпа тип “Ручеёк”.  Помпата се поставя във
вода и с помощта на комутационна апаратура и шлангове се съединява с изпълнителното
устройство. Комутационната апаратура обезпечава периодично напълване и изпразване на
торбичките. Това е най-евтиният и универсален вариант. За съжаление, такъв УПД има и
своите минуси: шум, който е  характерен за хидравличните помпи и комутациоционната
апаратура; при продължителна експлоатация е възможно да протече.

2. С  пневматично задвижване. Не успях да намеря подходящ компресор в
търговската мрежа. Наложи се да загубя много време и усилия за разработка и
производство.  Получи се сравнително тих компресор с производителност до 3 л/сек.,
налягане – до 0,1 атм. Недостатъци: шум от комутационната апаратура и въздуха в
шланговете и диафрагмите; нисък КПД. Достойнства: универсалност; лесна пренастройка;
ниска стойност; простота на експлоатацията. Неголеми по размери и мощност УПД с
пневмозадвижване добре подхождат за лечение на малките и средните стави – китки,
глезени, а също и на стъпалата.



ПППрррееедддоооссстттааавввееенннооо нннааа wwwwwwwww...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt оооттт пппрррееевввооодддааачччкккааатттааа ПППееетттяяя СССтттооояяянннооовввааа 43

3. С механично задвижване. За обработка на методиката на лечение на ставите
беше изготвено УПД с механично задвижване в три варианта.  Два универсални,
предназначени за лечение на раменните, тазобедрените и коленните стави. Първият от тях,
за съжаление, се оказа твърде шумен и по тази  причина е невъзможно да се спи на него.
При втория и третия вариант успяхме да постигнем практически пълна безшумност.
Третият вариант повече от всички подхожда за лечение на коксартроза и кръстните
прешлени на гръбнака. Продължителните изпитания показаха, че с устройството се
лекуват не само ставите, но и гръбнакът. Например, след половингодишно използване на
УПД моят ръст се увеличи с 4 (!) см – станах висок, колкото бях на 20 години. (Известно
е, че с възрастта човек става по-нисък за сметка на дехидратацията, вследствие на което се
намалява дебелината на междупрешленните дискове.) В днешно време се разглеждат
модели на УДП с механично задвижване, които са предназначени за въздействие на човек,
намиращ се в седнало положение.

ЧАСТ 2. ИЗБАВЯНЕ ОТ ПОДПРАГОВИ БОЛКИ, ДЕПРЕСИЯ И УМОРА

ГЛАВА I
УГНЕТЯВАЩАТА РЕАЛНОСТ НА ДЕПРЕСИЯТА

Касандра – първият регистриран
случай на депресия

В древността лъчезарният бог Аполон се влюбил в прекрасна девойка, дъщеря на царя на
Троя Приам, и я надарил с дарбата да вижда бъдещето. Но капризната принцеса го огорчила,
отблъсквайки неговата любов. И дарът, получен от нея, се оказал дефектен – Касандра можела да
предсказва само неблагоприятните събития. Поради това тя непрекъснато била в лошо
настроение.

Хората не обичали предсказателката и не й вярвали – много хора предпочитат да вярват
само в доброто. И напразно, ако й бяха повярвали, току виж Троя щеше да си остане цяла и
цялата история щеше да бъде различна!

От онова време са минали повече от 3,5 хиляди години. Хората започнаха да живеят и по-
добре, и по-дълго. На пръв поглед изглежда, че за депресията няма основание, но с всяка година
броят на хората, страдащи от тази болест, расте. Заболяването се “подмладява”, често от него
страдат и деца. Нерядко детската депресия завършва със суицид (самоубийство).

Ти расти, расти, тъга…

Лошото настроение, потиснатост, тъга, рязко нарушаване на апетита и двигателната
активност, вяло протичащи заболявания с непонятна природа… Това е предостатъчно, за да
провали живота, но е малко за сериозно лечение – още повече, че периодите на обостряне и
продължителните ремисии се редуват. Това е лека депресия. Причините за нея често се
приписват на семейство, работа, тайни желания, материално положение, липса на переспектива.

Жените страдат от депресия по-често, но при мъжете заболяването протича по-тежко.
Алкохол, наркотици, транквиланти – обичайните средства за самолечение на силния пол –
помагат временно. Понякога те намират утешение в нови запознанства, сменят семейството,
работата, жилището. “Капризи” - казват околните за такъв човек. На практика не всичко е
толкова просто. Човекът страда, опитва се нещо да направи, но това “нещо” не винаги се
получава. Повечето болни на този етап не се обръщат към специалист. Все пак някои мерки,
макар и временно,  действат…

Покрай пътя гъста гора –
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с Баби Яги…

Заболяването прогресира и става хронично. Пристъпите на тъга се усилват. Периодите на
ремисия се съкращават, паметта се влошава. Обикновените задължения се превръщат в тежък
товар. Над човека тегне усещане за непотребност, безсмисленост и нереалност на живота.
Непрекъснато чувство на умора. Почивката не помага. Увеличава се алкохолната и наркотичната
зависимости.  Под въздействие на “лечебните средства” у болния често се забелязва асоциално
поведение, той се стреми да се самоизолира. Късат се семейните и приятелските отношения.
Възможни са и сериозни психични нарушения.

…А в края  на пътя тоз –
ешафод с брадви

Безсмислеността на битието става пълна и очевидна. Напред няма и най-малката светлинка.
Болният усеща невъзможност за някакво положително решение на своите проблеми и своята
непотребност. Това вече е тежкият стадий на заболяването, когато и болният, и неговите близки
добре осъзнават сложността на ситуацията. Лечението вече се оказва извънредно трудоемко.

Единственият изход от създалото се положение много хора виждат в самоубийството –
съвсем не ти се иска да живееш. А ако не е самоубийството, тогава най-обичайните спътници на
тежките депресии са инфаркт, инсулт, онкологични заболявания или… нещастен случай. Да, това
не е грешка, хора в депресивно състояние често  много лесно попадат в разни неприятни истории
– инстинктът за самосъхранение се изключва напълно. Дори обикновен грип може да стане
смъртно опасно заболяване, защото защитните сили на организма престават да действат по
правилния начин.

От какво и у кого се развива депресия?

Всеки може да се разболее още от съвсем ранно детство (3-4 г.). Явните причини за това са
рязкото влошаване на материалното положение, кавги с близки хора, неприятности в службата,
неудачи в личния живот, недостатъци на телосложението и осанката.  Списъкът на причините е
безкраен.

Обаче сами по себе си тези и други причини рядко причиняват заболяване. По-скоро  те се
явяват някакъв пусков механизъм, който сработва само при някои допълнителни условия (слаба
психика, особено нервна обстановка, хронични заболявания).

В частност, заболяванията на гръбнака и ставите – остеохондрози, артрози, артрит – се
характеризират с бавно развитие и често протичат практически незабелязано, въпреки това могат
да активират и да облекчат развитието на депресията.

Някои външни дефекти – сколиоза, кифоза, изкривени крака – също могат чрез психиката да
стимулират развитието на депресивни състояния.

В МОЯТА ПРАКТИКА имаше случаи, когато лечението на гръбнака и ставите избавяше
пациента и от тежки депресии.

Странно, но тежката физическа работа, лошото материално положение и силните болки
рядко провокират депресията. Обикновено заболяват обезпечени хора и такива, занимаващи се с
интелектуален труд.

 ОСОБЕНО ЧЕСТО депресията се среща при студенти от престижни вузове, бизнесмени,
артисти, редактори, художници и поети.  Удивителен факт – много произведения на човешкия
гений са създадени именно под влияние на дълбока депресия.

Разбира се, на човек винаги му остава право на избор – дали да се надява на създаване на
безсмъртно творчество и да страда от депресия, или да опита да се избави от нея… Още повече,
че сама по себе си  депресията не свидетелства за гениалност на човека.
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И накрая, ЕДИН ПРАКТИЧЕН СЪВЕТ, многократно проверен и помагащ за избавяне от
пристъп на болестта.

Усамотете се. Легнете и се завийте презглава (може да се свиете на кравай). И започнете
да се самосъжалявате. Интензивно и настойчиво мислете за своите нещастия и неуспехи.
Съжалявайте се – нали на никого не сте нужни, на никого по белия свят! Никой не ви обича, не
ви чака, никой няма да скърби за вас (това е преувеличено.) Страдайте. На се съпротивлявайте
на своето страдание, а се потопете в него до самото му дъно.

На някои хора за такова потъване са им достатъчни само 3 минути, а на други – и час им  е
малко. Най-важното е да не се съпротивлявате на състоянието си и да се потопите в страданието
колкото е възможно по-дълбоко.

И когато се озовете на самото дъно – пределно нещастни, безкрайно самотни, лишени от
всякаква надежда, опитайте да намерите удоволствие в страданието… Нещата не са чак
толкова лоши – мъртвите не страдат! Но вие сте живи? И тогава пратете всичко по
дяволите, въздъхнете, протегнете се, широко отворете очи… и при вас ще дойде разбирането.
Разбирането за безсмислеността на страданието. И страданието само ще си отиде. То е
безсмислено и съществува във вас единствено затова, защото го поощрявате.

Аз назовах няколко последствия, към които водят или могат да доведат разгледаните
заболявания и нарушения на опорно-двигателния апарат. Този списък може да се продължи, но
обемът на книгата и времето не ми позволяват да направя това. Затова искам да се спра на едно
явление, което всички ние изпитваме всеки ден (някои от време на време, а други постоянно).

Това е…

ГЛАВА II

УМОРАТА

Вие се уморявате и не можете да си починете? Боли ви главата? Сърцето? Сънят ви не идва
без транквиланти? Имате проблеми в семейството? Лош характер? Детето ви се учи зле?

МОЖЕ ДА ВИ СЕ ПОМОГНЕ!

Алексей К., 38 години, преуспяващ бизнесмен, работохолик. Основното оплакване –
хронична умора, сънливост, раздразнителност.

Продължителната почивка не помага. Появиха се болки в сърцето. Медицинските
изследвания показват само умерена остеохондроза.

Хроничната умора пречи на работата и учението. Животът става неприятен. От умора
страдат стари хора и хора на средна възраст, младежи и деца. Общоприетото мнение – виновни
са работата, ученето, семейството, училището, институтът… Списъкът е безкраен. Но ако е
виновна работата, защо тогава почивката не помага? Защо и сутринта ми е също толкова зле,
както и вечерта?

В човешкия организъм може да се появи вътрешнa умора, от която никаква почивка не
може да ни избави. Какви са нейните източници? Сърцето? – Не. Макар че сърцето работи
непрекъснато, след всяко съкращение на сърдечния мускул следва пауза – почивка.

А ето, с гръбнака нещата са по-сложни – неговите мускули не се отпускат напълно даже по
време на сън. Не не в това е бедата. Понякога по една или друга причина,  правилното положение
на гръбнака се нарушава. Мускулите, които крепят прешлените, започват да работят в авариен
режим. В качеството на ответна реакция на разместването на прешлените възникват спазми,
които като цяло изпълняват положителна функция за съхраняване на формата на гръбнака. Освен
това, постоянната работа на мускулите в авариен режим способства за развитието на
остеохондроза и предизвиква деформация на междупрешленните дискове (включително  до
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развитие на херния). И разбира се, постоянното напрежение на мускулите отделя  в кръвта
вещества, предизвикващи непрекъсната умора.

Малките деца са извънредно подвижни и неуморими, което е свързано с липсата при тях на
остехондроза.

ХРОНИЧНАТА УМОРА често се съпровожда с болки в гърба и гръбнака. Напрегнатостта
на мускулите на шийния раздел на гръбнака нарушава процеса на снабдяване на главния мозък с
кръв и предизвиква мъчителни болки в тила, понякога с излъчване  към темето. Мъжествените
хора преодоляват болката, работохолиците – умората. Такава борба не носи нищо, освен вреда, а
заболяването продължава да се развива.

Хроничните болки и умората влошават характера на човека и влияят на взаимоотношенията
му с околните.

На прешлените се появяват  костни израстъци, разрастват се хрущялите и връзките.
Гръбнакът губи подвижност. Чувството за умора преминава, но проблемът остава. След известно
време кръгът се затваря, а после – започва нов кръг мъчения.

Понякога спазмите се развиват предимно от едната страна и гръбнакът се изкривява.
Възниква картината на сколиоза. При своевременно лечение изкривяването преминава, а ако е
пропуснат моментът – сколиозата остава за цял живот.

ОСОБЕНО ОПАСНИ СА СПАЗМИТЕ  НА МУСКУЛИТЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.  Заради
хроничната умора детето се учи лошо, става невнимателно, с труд посещава часовете, по време
на занимания стои в максимално замислена поза. Оплакванията на детето от умора и болки в
гърба се възприемат от възрастните като желание да изкръшка от училище.

Постоянната неправилна поза, в която се намира детето, довежда до сериозни дефекти на
осанката. Насилственото решаване на проблемите (седи с изправен гръбнак, слушай внимателно,
добре се занимавай!) – не дават резултат.

Започват да смятат детето за неспособен лентяй, безделник. Но детето не е виновно – то е
сериозно болно. То е хронично болно и трябва да го лекуват, а не да го наказват.

Осанка, обучение, работа, болести, алкохолна зависимост,  характер – от всичко това зависи
общуването на човека и тези фактори формират неговата СЪДБА.

АКО ИМАТЕ ХРОНИЧНА УМОРА И ЧЕСТО ВИ БОЛИ ГЛАВАТА ИЛИ ГЪРБЪТ, АКО
ВИЕ ИЛИ ДЕТЕТО ВИ ИМАТЕ ЛОША ОСАНКА, НЕ СИ СТРУВА ДА ТЪРПИТЕ –
ПОСЕТЕТЕ МАНУАЛЕН ТЕРАПЕВТ!

Нещо започнах да се уморявам!

И така, продължаваме разговора за умората. Всеки човек изпитва умора, но не всеки се
замисля за причините за нейното възникване.

Дали лягаме на дивана след работа,  дали тръгваме на разходка или към спортната зала, или
си планираме отпуска – най-често причината за тези решения  е една или друга форма на умора.

УМОРАТА – ТОВА Е НОРМАЛНО И НАЙ-ВЕЧЕ НЕОБХОДИМО ЯВЛЕНИЕ.
РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗМА Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ УМОРА.

Умората може да е най-различна – мускулна, умствена, нервна, психическа, зрителна…
Може да се умориш дори от почивка или сън! Но обикновено при прекратяване на дейностите,
предизвикващи  умората, тя бързо преминава.

Най-добре е изучена мускулната умора.
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Опитайте да разтворите ръце встрани и да постоите така поне 5 минути. Няма да ви се стори
кратко! Ще ви заболят мускулите. Ако постоите повече, болката ще стане непоносима.  При това
може да се забележи, че неподвижните напрегнати мускули  се уморяват много по-бързо и че
също толкова бързо умората става обща.  Ако леко мърдаме с ръце, то ще бъде много по-лесно да
ги държим встрани.

Освен това, в човешкия организъм има мускули, които слизат надолу покрай гръбнака. Те
компенсират външните натоварвания, поддържат стабилна форма на гръбнака и се изключват
напълно само под дълбока обща наркоза. Затова след тежка операция често се получава
изместване на прешлените.

Ако човек лежи, степента на напрегнатост на паравертебралните (окологръбначни) мускули
е равна на теглото на тялото, ако човек стои – се удвоява,  а ако бяга или работи – се увеличава
още няколко пъти. И прешлените, и дисковете, и мускулите издържат такова натоварване
напълно удовлетворително. Вечер дисковете леко се свиват, губят вода и започват да излизат
извън прешлените, а сутрин се възстановяват. Затова сутрин човек е 2-3 см по-висок, отколкото
вечер. Това е нормално. Но при изместването паравербалните мускули са принудени да
работят в екстремален режим непрекъснато, което причинява следните ПОСЛЕДСТВИЯ:

1. По време на нощната почивка дисковете не се възстановяват – това се
възпрепятства от напрегнатите мускули.

При постоянно засилено натоварване междупрешленните дискове се деформират, намаляват
дебелината си, губят здравина. В тежки случаи е възможно поява на пукнатини на края на
дисковете и образуване на дискови хернии. Понякога могат да се чуят такива думи: “Дискът се е
износил, изтъркал се е, изхабил се е”. Това не е така. Дискът не може да “се изтърка”.

2. Деформираните дискове напрягат надлъжните връзки. В местата с повишено
напрежение връзките се калцират и се създава впечатление, че на прешлените израстват
“мустаци”. Опорните плоскости на прешлените се разширяват. Това от една страна
намалява натоварването на дисковете, а от друга – намалява гъвкавостта на гръбнака.
Развива се остеохондроза. Постоянно напрегнатите мускули се уморяват и болят.  Във
фиксирана, макар и много удобна поза, мускулните болки се усилват (например, при
продължително пътуване в кола, работа на компютър и след сън).

3. Продуктите от метаболизма на постоянно напрегнатите мускули постъпват в
кръвта и предизвикват непрекъснато усещане за обща умора. Старата поговорка “Утрото е
по-мъдро от вечерта” губи силата си в този случай.

4. При хронична умора се намалява работоспособността, разваля се характера,
възниква чувство на потиснатост, а при шийна остеохондроза – страда зрението, паметта и
интелектът. Това напомня ли ви на нещо?... Да-да, точно така – ВСИЧКИ ПРИЗНАЦИ НА
ОСТАРЯВАНЕ! Хроничната мускулна умора предизвиква ускорено стареене на целия
организъм.

5. Някои медикаменти, кафе, никотин, алкохол, наркотици намаляват
чувството на умора, повишават работоспособността, облекчават страданията. Затова при
хронична мускулна умора лесно се развива алкохолизъм, пристрастяване към  цигарите,
наркотиците.

Какво да се прави в случай на хронична умора

 За да се облекчи работата на паравертебралните мускули, не стойте дълго в една и съща,
макар и удобна поза.

 При всяка възможност раздвижете гърба – неподвижните мускули се уморяват по-бързо.
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 Мускулната болка, чувството на умора се повлияват добре от душ, различни загряващи
мазила, но те трябва да се използват много внимателно. ПРИ РАДИКУЛИТИ, ПРИЩИПВАНИЯ,
ДИСКОВИ ХЕРНИИ НЕ БИВА ДА СЕ ЗАГРЯВА ГРЪБНАКА!

 Обърнете се към добър мануален терапевт и приведете в ред гръбначния стълб.

ПОМНЕТЕ! ЗДРАВИЯТ ГРЪБНАК СЪХРАНЯВА МЛАДОСТТА!

ГЛАВА III

БОЛИ МЕ ДУШАТА

Преди да преминем към разглеждането на нарушаването на осанката и телосложението,
искам да посоча взаимовръзките на тези нарушения с артрозите, а също и онези следствия, които
произтичат от това.

Остеохондрозите и артрозите са косвена причина за много трагедии. Лошият характер и
неетичните постъпки на историческите и  литературни герои се обясняват с потиснати страдания:
Иван Грозний, Отело и Наполеон са били измъчвани от остеохондроза. Семейните драми, уроки,
магии – често са проявление на това заболяване.

Остеохондрозата е най-разпространеното заболяване.
В развитите страни загубата на работоспособност, предизвикана от остеохондроза,

превишава загубата, причинена от всички останали заболявания, взети заедно!

“Имате остеохондроза…” Всеки ден много хора слушат тази диагноза по най-различен
повод. Боли ви главата – остеохондроза, боли гърбът – остеохондроза, схващат се краката, боли
сърцето, схванала  се е ръката – същата диагноза.

Понякога заболяването може еднозначно да се свърже с остеохондроза, но по-често не е
така.  Още повече, че списъкът на нейните преки проявления силно впечатлява.

По произход на остеохондрозата прилича на заболяването на ставите – артроза. Обикновено
те се развиват бавно и могат да не се проявят външно в течение на много години. Но изведнъж…
някаква незначителна причина – простуда, преумора, смяна на климата – предизвиква силни
болки.

От остеохондроза никой не умира. Умират от провокираните от нея заболявания. Инфаркт,
инсулт, сърдечно-съдова недостатъчност и много други често са предизвикани от застоял начин
на живот при развита остеохондроза.

Обикновено човек разбира, че има остеохондроза и започва да я лекува твърде късно, когато
проявленията на заболяването достигат до крайна степен или в периоди на обостряне. А дотогава
той наивно предполага: щом няма болка – няма заболяване.

Подобна наивност е възпитавана в нас от десетилетия. Невъзможно е да си представим, че
при липса на силни болки ще ни обърнат внимание в поликлиниката. В статистиката за загуба на
работоспособност влизат само острите проявления на остеохондроза. Обичайното лечение се
свежда единствено до обезболяване.

“Болка” и “заболяване” – думи с еднакъв корен, но избавлението от болката не е
равнозначно на избавление от болестта.

Остеохондрозата и артрозите са заболявания, развиващи се с години.

ОПАСНОСТТА НА ОСТЕОХОНДРОЗАТА е в нейната скритост, в липсата на усещане за
заболяване.
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При остеохондроза и артрози болковите сигнали постоянно проникват в мозъка, но не
предизвикват болкови усещания  в съзнанието. Съзнанието се адаптира към болковите сигнали с
постоянно ниво и не реагира на тях.

В неосезаемите болки е трудно да се повярва, но те са реални, съществуват, както и
безкрайно много други невидими и неосезаеми неща.

Медицинските експерименти доказват: когато съзнанието е напълно изключено (човекът е в
кома или под дълбока наркоза) – мозъкът възприема болковите сигнали и реагира на тях!

Съществуването на ПОДПРАГОВИ БОЛКИ, за които ще говорим по-късно, се доказва по
косвен начин.  Постоянният поток на неосезаеми болкови сигнали влияе на нервите и психиката
на човека. Лош сън, нощни кошмари, раздразнителност, депресия, апатия, неврози, психични
разстройства могат да бъдат предизвикани от подпрагови болки. Вследствие на депресивното
състояние се развива импотентност и фригидност.

Такива явления се наблюдават обикновено у хора, външно напълно здрави, сравнително
млади, още “не умеещи” да боледуват. Вследствие реакцията на постоянното раздразнение на
подсъзнанието може да се развие алкохолизъм, неудържимо влечение към цигарите,
наркотиците.

Човек страда и не разбира причините на своето страдание. БОЛИ ГО ДУШАТА. Ако
душата боли дълго, тя може да се разболее… И като следствие – всеки ден научаваме за
немотивирани убийства, безсмислени престъпления и самоубийства.

Отдавна е известно и експериментално доказано – постоянният отрицателен дразнител
може да предизвика язва на стомаха, инфаркт, инсулт, диабет. Има връзка между депресивните
състояния и някои видове онкологични заболявания.

Заболяванията, предизвикани от остеохондроза, са неизлечими при преки методи на
въздействие, но те много лесно преминават при отстраняване на причината.

От какво зависи заболяването остеохондроза? Как да го излекуваме? И заболяване ли е
това?

Аз съм склонен да считам остеохондрозата за защитна реакция на организма, насочена към
съхраняване на стабилността на гръбнака при разместване на прешлените.

Медикаментозното лечение на остеохондрозата е толкова безсмислено,  колкото и
лечението с иглотерапия, масажи, разтривки, загряващи пластири, загряване или обгаряне… Този
списък е безкраен. Общото при всички тези средства е – борба не с причината, а със следствието.
И се прилагат обикновено в обострен стадий, тъй като повече или по-малко успешно намаляват
болката. Но за да се излекува остеохондрозата, е необходимо да се избавим от причината,
предизвикваща заболяването, т.е. да се изправят разместванията. Класическата медицина не умее
да прави това.

Затова…

Писмо на пациентка

Подобни свидетелства, потвърждаващи ефективността на лечение на артрозите, има
предостатъчно, но мен ме трогна искреността на човека, написал това писмо. Ще го публикувам с
с малки корекции, съхранявайки по възможност стила на автора.

Най-искрено изразявам   благодарност на Виталий Гит за неговото отзивчиво сърце и
златни ръце, с които възстановява човешкия живот и го връща в нормалното му русло.

Аз пристигнах от република Татарстан, от село, близо до Казан. Моето здравословно
състояние беше ужасно – възможно най-последната степен на артроза – IV – на лявата
колянна става. Ставата беше увеличена 4 пъти. Беше силно зачервена и кожата беше до
такава степен опъната, че блестеше. Температура – 39,5, СУЕ – 68, хемоглобин – 87, самата
аз бях синьо-зелена и нямах никаква надежда за живот. Това беше на 30 септември 2002 г. От
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30.09. до 24.10.2002 г. преминах 8 сеанса на лечение при Виталий Гит и се върнах у дома. След 2
месеца, 18.01.2003, пристигнах отново на лечение. Възпалението беше минало, колянната става
беше почти еднаква със здравата, нямах температура, СУЕ – 23, хемоглобин – 118. През този
период не съм приемала нито едно лекарство, започнах да пристъпвам с крака, но все още с
патерици. След завършване на втория курс на лечение напълно стъпвам на болния крак и
захвърлих едната патерица.

По настоящем правя всички упражнения, които ми показа д-р Гит. Старая се да ходя с
бастун, патерицата я оставих. Мисля, че ще мога да ходя без бастун след третия курс на
лечение

Поклон до земята на д-р Гит за неговото търпение, това е голям дар, който той
притежава, за това, че ни лекува, дава ни здраве и работоспособност. Иска ми се да се радвам
на всеки преживян ден без болки и сълзи.

С уважение,
Любов Сергеевна Фиталова
Република Татарстан, Зеленодолски район,
с. Големи извори/Большие ключи, ул. Мирная, д.4
25.02.03

ГЛАВА IV

ПОДПРАГОВИ БОЛКИ

Трудно е да се повярва, но има тайни сили, определящи живота на човека, неговото
поведение, неговата съдба. Много хора, като не знаят това, стават зависими от тези сили.
Невидимият враг е по-опасен. Посветеният читател знае за невидимите или почти невидими
явления. Тези явления са или твърде редки (наричат ги чудо), или слабо изразени (за
регистрирането им е необходима специална техника). За да разгледаме бактериите, ни е нужен
микроскоп, за откриване на елементарните частици – сложна апаратура. Обаче за да видим
вируса, оптическият микроскоп не е достатъчен. А някои частици са толкова малки, че е
невъзможно да бъдат открити! Макар че за бактериите, вирусите и неуловимите частици може да
се съди по тяхното въздействие.

В частност, вирусите активно участват в еволюционния процес, бактериите обезпечават
кръговрата на органичните съединения в природата, йонизиращите лъчения способстват за
мутацията. Независимо, че тези процеси произтичат постоянно, доста е сложно да се намери
сила, която да им окаже въздействие. А ако говорим за Висша сила, то и тя не винаги се проявява
явно. Нейното влияние също не е много просто да се открие. Затова много хора се съмняват в
нейното съществуване.

Но както и да се отнася човек, все едно – на него му въздействат невидими сили, които
оказват силно влияние на живота и дейността му. Под въздействие на тези сили хората
извършват необясними постъпки и стават престъпници, алкохолици, наркомани и… светци. Дори
пътят на развитие на цивилизацията често се определя от невидими сили.

Аз искам да ви покажа в общи черти механизма на въздействие на невидимите сили върху
човека, границите на влияние и  начина на избавяне от тях. Защото човек, който знае или е
предупреден за готвещото се нападение, има възможност предварително да се въоръжи и да даде
своевременен отпор на врага.

ЩО ЗА СИЛИ СА ТОВА? Това са – подпраговите болки, които са отвъд пределите на
човешкото възприятие.

Какво е това подпрагови болки?

Една от основните форми на живата материя е реакцията ѝ на сигнали от обкръжаващия я
свят и собствения организъм. Дори най-простите организми и растения реагират на промените на
температурата, осветеността, влажността, наличието на хранителни вещества, изпитват жажда,
глад и много, много други.
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Наборът от сигнали носи информация, необходима за жизнената дейност на организма. У
висшите същества тази информация се обработва от централната нервна система. Има случаи,
когато има сигнал, но той носи или много малко информация, или никаква. Това е възможно в
случай на постоянен сигнал или такъв с много бавна промяна на нивото. При човека и приматите
такива сигнали, предвид малката информативност, се задържат на низшите нива на нервната
система и не достигат на по-високо ниво, не се възприемат от съзнанието. И обратно, сигнал с
променливо ниво носи информация за измененията извън или вътре  в организма  и мобилизира
максимално вниманието.  От това свойство се възползват разработчиците на различни сигнални
устройства.

Интересен пример. Очи, лишени от движение, не виждат нищо. За да видиш нещо, очната
ябълка трябва постоянно да потрепва, конвулсира, при което изображението върху ретината ще
се намира в непрекъснато движение.

Така стоят нещата и с вътрешните сигнали. В частност, болковият сигнал с постоянно ниво
много скоро спира да се възприема. Най-силната болка от тежко раняване, изгаряне или
прищипване на голям нерв след определен период на стоене в неподвижна поза почти не се
усеща. Но само малко човек да се размърда, да духне на раната или да я докосне леко и
усещането за болка веднага се връща. Ефектът на обезболяване може напълно да изчезне и под
слабите влияния на пулса, перисталтиката, дихателни движения, заради възпалителни процеси и
даже психическо разтърсване.

Сигнал, който не се възприема от съзнанието, защото е слаб или има привикване към него,
се нарича подпрагов, а невъзприеманата поради тази причина болка – подпрагова болка.
Подпраговите болки съвсем не са редки и екзотични явления. Трудно е да си представим колко е
голямо тяхното влияние върху живота и съдбата на човека.

Подпрагови болки и психика

За много хора, често в самия разцвет на силите, животът  става нежелан – те изпадат в
депресия, потиснатост. Всичко изглежда  наред, но все пак нещо не е както трябва!... Работата не
е тежка, но бързо изморява. Не им се иска да правят нищо, а почивката не носи радост. Апатия,
лош сън също се появяват необяснимо…

Нерядко  човек намира изход от положението в транквиланти, аналгетици, алкохол,
понякога –  наркотици. Тези средства не са безвредни, към тях се привиква и се налага да се
увеличават дозите.

Като правило, изследванията по време на такова състояние са великолепни, а изследванията
не дават никакви резултати или доказват незначителни заболявания, нямащи никакво отношение
към оплакванията. Каква е причината?

На Изток състоянието на потиснатост или депресия се обяснява с нарушение на
циркулацията на енергията в човека, у нас – често с уроки или магии. Нима наистина, в
действителност сте урочасани или магьосник е направил магия? – Нито едното, нито другото!
Виновни  са подпраговите болки, които човек не усеща.

Предназначението на всяка болка е да предупреждава за нарушения в работата на
организма. Счупена кост, изгаряне, навяхване, оголен нерв в зъба предизвикват рязка болка,
която принуждава да се вземат спешни мерки за лечение и не позволява да се ползва повреденият
орган.

Болката се появява, ако нарушението възниква бързо. Но някои заболявания се развиват с
години. Най-обичайните и често срещани такива са – ОСТЕОХОНДРОЗИ И АРТРОЗИ.

Костно-хрущялните структури се изменят бавно и също бавно нараства потокът на
болковите сигнали.  По време на развитие на заболяването настъпва адаптация и болката може
изобщо да не се усеща. Нервните окончания може да дават сигнали: в организма има нарушения,
трябва спешно да се вземат мерки! Но тези “нарушения” възникват бавно, мозъкът свиква с тези
сигнали, възприема ги за нормално явление и не ги допуска в съзнанието. Това не означава, че
болковите сигнали отсъстват – те ПРОСТО НЕ СЕ ВЪЗПРИЕМАТ!
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Натрупвайки се в подсъзнанието, неосъзнатите болкови сигнали предизвикват перманентен
стрес. Последният активизира дейността на надбъбречните жлези, които увеличават
секретирането на хормони на тревогата.

Отсъствието на видими причини и като следствие възможността за насочено сваляне на
отрицателните емоции правят човека заядлив и склонен към интриги. Той се чувства зле и си го
изкарва на близките. Началникът крещи на подчинените си, а те правят дребни гадости на
началника или колегите. На жените, например, често им се налага да си го изкарват на мъжете и
децата. Най-често започват, милите, да се оправдават. Бранят се, милите, и с това се утешават
само в поговорката. Но какво да се прави – отношенията се създават не по наша воля!

Обикновено човек осъзнава, че нещо с него не е наред, че някак си се е променил. Или че
нещо не е наред с жената, мъжа, сътрудника, съседа.  Кавгите възникват от самосебе си,
безпричинно. Но това, което е най-неприятно от всичко – ЛИПСВА САМОКОНТРОЛ. Напълно
здрав на вид човек започва да се държи като дете, капризничи, скандалничи. Неразбирайки
същността на явлението, околните предприемат “адекватни” мерки, с което утежняват още
повече ситуацията. И става още по-зле, ако в едно семейство или колектив има няколко подобни
страдалци. Безкрайно голямо е социалното значение на негативните изменения на характера:
разпад на семейството, неприятности в работата, несъстояли се сделки…

Ако човек има лош характер, то за това си има причини. Отстранявайки тези причини, той
може да промени характера си и да уреди отношенията си с околните. Ако характерът ви се
влошава, възможно е да имате подпрагови болки. Избавете се от тях и вашият характер
радикално ще се промени.

Светлана Я., 46-годишна, редактор. Премина курс на лечение преди 2 години, 1 път в
месеца идва на профилактичен преглед..

“Моят живот рязко се промени, изчезна постоянното главоболие, спя добре и се наспивам,
престанах да ползвам аналгетици и транквиланти, работата ми доставя удоволствие. НО
НАЙ-ВАЖНОТО – прекратих караниците в семейството и в службата, имам добри отношения
даже със снахата!”

Подпрагови болки при децата

При децата подпраговите болки се срещат по-рядко, отколкото при възрастните, но
довеждат до още по-големи неприятности. Остеохондрозите и различните форми на артроза и
артрити, които най-често са съпътствани от подпрагови болки, съвсем не са рядкост за деца на
10-12 и даже на 5 години.

Заради особеностите на развитието на децата често се срещат размествания в шийния отдел
на гръбнака.  Причини могат да бъдат родова травма, натъртване, неудачно падане и много
други. Такива размествания често довеждат до нарушаване на кръвообръщението в мозъка и до
главоболие, които не винаги са осезаеми.

Още един източник на подпрагови болки – грубото нарушаване на осанката.
Деформираният гръбнак лошо понася обичайните натоварвания. На детето му е трудно да седи,
то едва издържа часовете в училище и изпълнението на домашните работи. А когато започне да
се оплаква от умора, невнимателните родители и възпитатели мислят, че детето просто
мързелува.

Децата са по-малко способни от възрастните да определят причините за своето страдание. В
детска възраст човек получава начално образование, у него необратимо се формират чертите на
характера и интелекта. И ако стартът е неудачен, то целият му живот се проваля.

При поява на дефект в ранна възраст детето започва да  изостава в развитието, става
свадливо, капризно. Родителите обикновено се примиряват с това и престават да му обръщат
внимание, смятайки своето чедо за тъпо и неспособно. И съвсем напразно! Детето е болно и
страда.
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След излекуване от остеохондроза или други заболявания децата стават талантливи и
способни.

По друг начин стоят нещата, ако детето е заболяло в по-късна възраст. Тогава родителите
забелязват резкия спад на трудоспособност (вундеркиндът може да се превърне в двойкаджия) и
започват да търсят причината. При изследванията обикновено се открива остеохондроза или
нарушение на кръвообращението в мозъка. Като правило, какво да се прави след това – никой не
знае.

Руслан Б., на 13 години. В течение на няколко години страда от хронично заболяване на
тазобедрените стави, но болки практически няма. Учеше се лошо, постоянно се намираше в
превъзбудено състояние, беше разсеян.

СЛЕД ИЗЛЕКУВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО И УСПЕВАЕМОСТТА РЯЗКО СЕ УВЕЛИЧИХА.

Подпраговите болки – скритата причина за алкохолизма
В Русия има весели питиета,

не можем без това да живеем.

Думите, изнесени от мен като епиграф, принадлежат на известния политически деятел от
Киевска област – Княз Владимир. На времето те са станали решаващ аргумент за избор между
религията на пророка Мохамед и християнството и са определили хода на развитие на руската
история.

Славяните са се отказали от привлекателния за мъжете ислям с неговото многоженство,
лесен развод, рай, населен с прекрасни райски девици. Те са избрали християнството – аскетична
религия.

Но… едно от тайнствата на това вероизповедание включвало пречистване с вино. Казано
накратко, за славяните пиенето се оказва по-важно от телесните наслади. В какво се състои
работата? Защо именно “веселите питиета” са станали решаващ аргумент в избора на религия? В
какво е привлекателността на “питието”? Защо нееднократните опити на държавата да приключи
с него веднъж завинаги – да въведе “сух закон” или силно да ограничи употребата на алкохол –
не са се увенчали с успех?

Проблемът с “пиенето” е сложен. Изследователите отбелязват, че неголемите  редовни дози
на качествени напитки не вредят, намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания, способстват
за продължаване на живота. Но да се задържиш на заветната граница е трудно. От малките дози
човек преминава към все по-големи и по-големи – и се превръща в алкохолик.  Ползата от
малките дози се заменя с вредата от приемането на големи. Да се спре, практически, е
невъзможно. Страда работата, семейството, здравето. Талантливият, способният човек за няколко
години се превръща в бездомник. Всичко се принася в жертва на алкохола. Нито заплахата от
наказание, нито материалните загуби могат да го откажат от пиенето.

Причините за развитие на алкохолизъм са много. И подпраговите болки при остеохондроза
са една от тях. Връзката между остеохондрозата и желанието да се пие алкохол е добре
замаскирана и скрита, но тя съществува и може да се открие. И така, да разкрием тайната.

ОСТЕОХОНДРОЗАТА се отнася към групата бавно развиващи се болести. Мястото, което
обитават славяните, климатичните условия и всекидневните грижи са способствали за нейното
възникване. Болестта може да възникне в детството и в течение на много години практически по
никакъв начин да не се “издава”. Но това не означава, че я няма и не влияе на човека.

Остеохондрозата е заболяване на костно-хрущялната система. И костите, и хрущялите са
наситени с множество чувствителни нервни окончания, които при остеохондроза изпращат
болкови сигнали в централната нервна система. Но доколкото заболяването е хронично и се
развива с години, нивото на сигналите нараства бавно. Заболелият се адаптира, привиква към
болките и престава да ги възприема.

Болковите сигнали остават на нивото на подсъзнанието, в низшите отдели на главния мозък,
а тяхното постоянно  раздразнително въздействие оказва силно влияние на живота на човека.
Вследствие се намалява работоспособността, повишава се раздразнителността. Малките дози
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алкохол намаляват чувствителността на подкорието към болковите сигнали, изолират сигналите
от подсъзнанието. Леко пийнал човек става като “здрав” – нали въздействието на неосезаемите
подпрагови болки пада. Като косвено потвърждение на тази взаимовръзка служи вечната тема за
здравето, звучаща в тостовете. Тук може да се отнесе и прелестта на първата чашка, когато
околния свят се обагря в розови тонове. (Много подобни усещания дават и сеансите на манулната
терапия.)

С подкорието са тясно свързани жлезите с вътрешна секреция и сърцето. Избавяйки
подкорието  от потока безполезни болкови сигнали (сигналът с постоянно ниво носи много малко
информация), неголемите дози алкохол нормализират работата и на сърцето, и на черния дроб…
но само неголеми и редовни дози, което твърдят и изследователите.

Подобни функции могат да изпълняват никотинът и някои видове наркотици. Всички тези
средства, освен че блокират болковите сигнали, се включват в множество процеси, настъпва
привикване и се налага да се увеличават дозите.

Напомням, че алкохолът дава не самото здраве, а само илюзията за него. Именно затова
здравият човек не изпитва нужда да пие алкохол. Пиенето не предизвиква у него нови приятни
усещания. За здравия човек не съществува “веселие от пиенето”. И алкохолна  потребност у него
просто не се формира.

Приведените по-горе съображения напълно се потвърждават и експериментално. Когато
популация плъхове  получавала свободен достъп до алкохол, се напивали само животни с ниско
положение на йерархичната стълбица, а също и болните, увредените…

Следователно, РАННАТА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА
ОСТЕОХОНДРОЗАТА – основният източник на подпрагови болки – рязко снижават риска от
развиване на алкохолизъм. Разбира се, да се излекува остеохондрозата и  да се избавиш от
алкохолизма са две съвършено различни неща.  НО, ИЗЛЕКУВАЙКИ ОСТЕОХОНДРОЗАТА,
ЩЕ СЕ ИЗБАВИТЕ ОТ ЗАПЛАХАТА ЗА АЛКОХОЛИЗЪМ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО ЩЕ
ОБЛЕКЧИТЕ НЕГОВОТО ЛЕЧЕНИЕ!

Петър П., на 35 г., професионален шофьор. Много се уморявал от работата. След
работния ден обикновено изпивал по две чашки за отпускане. Започнала да се формира
алкохолна зависимост. През деня трудно се въздържал от пиене, страхувайки се да не загуби
работата си.

След излекуване на хроничния радикулит загубил всякакъв интерес към алкохола!

Подпрагови болки и метеопатия

Както споменах по-горе, подпраговите болки могат да проникнат в съзнанието при усилване
или промяна характера на сигналите. Но има още един начин. Някои обстоятелства предизвикват
изменение на чувствителността на нервната система. (Аксиома на електрониката – изменението
на чувствителността на приемното устройство или детектора е равностойно  на изменението на
амплитудата на сигнала.) И болката започва отново да прониква в съзнанието… Как и защо се
случва това?

Баналната фраза: “Настъпи есента (зима, пролет. Лято)” – довежда до отчаяние много хора
на преклонна (често се случва и на средна) възраст. Захлаждането или затоплянето, вятър, дъжд,
сняг, изменението на влажността или налягането предизвикват неприятни усещания. А често и
без никакви изменения – усещанията се появяват предварително, по тях може да се предсказва
времето… Главата боли, коленете “въртят”, схващат се краката, прегъва се кръста…

Изменението на състоянието на организма, обусловено от смяна на времето в условията на
обичаен климат, се нарича метеопатия, а хората с повишена чувствителност към
метеорологичните условия – метеопати. Когато възникват болки, обикновено всички ги
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приписват на времето.  Но в случая то е без значение – здравият човек не реагира на промените
на времето.

В експериментални условия, изпълнявайки специални действия, човек се подлага на
въздействие на такива фактори като температура, налягане, влажност, електромагнитно поле,
тежест. Действащите фактори превишават десетки, понякога и десетки хиляди пъти всяко
възможно изменение на метеорологичните условия! И те са абсолютно безболезнени за човека.

Каква е причината? Защо едни хора са нечувствителни, а за други е достатъчно и най-
малкото въздействие, почти неуловимо с измерителната апаратура, за да изпитат мъчителна
болка?

Влиянието на времето носи ИНФОРМАЦИОНЕН ХАРАКТЕР. Мозъкът улавя сигналите за
предстоящите промени и започва предварително да реагира, готвейки се за тях. Повишава се
чувствителността на нервните окончания на човека и се намалява прагът на възприятия.

Този механизъм е възникнал в процеса на еволюцията. Измененията на климата и
годишните времена са принудили човека да търси нови убежища, източници на храна, места за
обитаване. Повишената чувствителност е улеснила адаптацията и едновременно е откривала пътя
на подпраговите болки до съзнанието.

При изменение на метеорологичните условия болките, към които човешкият организъм е
привикнал и които до този момент не са се възприемали, започват да се усещат. Нервната
система извежда болката от подсъзнанието, проявява подпраговите болки. АКО РЕАГИРАТЕ НА
СМЯНАТА НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, ЗНАЧИ ИМАТЕ ЗАБОЛЯВАНЕ,
ПРЕДИЗВИКВАЩО ПОДПРАГОВИ БОЛКИ.

Нерядко пациентите се оплакват: “Всичко беше наред, всичко беше добре, е ето вчера се
поскарах (не се наспах, разстроих се, разсърдих се, ядосах се) и ме заболя гърбът (коляното,
шията, лакътя)”. Сами по себе си назованите причини не могат  да предизвикат болки, но
емоционалният стрес, който изпитва човек, способства за промени в прага на възприемане и
проявяване на подпраговите болки.

АКО НЕРВНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА ПРЕДИЗВИКВАТ У ВАС ФИЗИЧЕСКА БОЛКА, ВИЕ
ИМАТЕ НУЖДА ДА СЕ ИЗБАВИТЕ ОТ ПОДПРАГОВИТЕ БОЛКИ!

Тамара С., 48-годишна, се смяташе за здрав човек. Периодично я безпокояха болки в
коленете и кръста. Мислела, че за нейните страдания изцяло са виновни метеорологичните
условия.

След съответстващ курс на лечение всички оплаквания се прекратиха!

Вещият и опитен читател знае, че промяната на времето може да предизвика не само
болкови усещания, но и реално влошаване състоянието на гръбнака или ставите. Често ставите
отичат и се зачервяват, подвижността им намалява, повишава се телесната температура. Тоест,
наблюдават се обективни, а не само субективни изменения в организма, което на пръв поглед
противоречи на хипотезата за подпраговите болки.

На практика тук няма никакви противоречия. Всички тези и много други изменения могат
да се предизвикат с просто внушение! Когато болковият сигнал бъде осъзнат, организмът започва
да се държи  по съответен начин – възниква стандартната възпалителна реакция. Най-яркият
пример на такова лечение е новокаиновата блокада. Наистина, подобно лечение далеч НЕ
ВИНАГИ Е УСПЕШНО…

Сама по себе си болката може да промени НИВОТО НА НЕЙНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ в
посока повишаване. На това явление се основава отвличащото “лечение”. Дразнещите мехлеми и
други вещества за втриване, апликатори, създавайки обширни огнища на възбуждане, повишават
прага на възприятие, изместват основната болка, като я правят подпрагова. Ако лечението е
неадекватно, болката е способна да се премества от място на място до безкрайност, сякаш бяга.

Петър К. страда от много силен  радикулит в областта на кръста.
В процеса на диагностика бяха проявени три огнища на подпрагови болки, разположени

нагоре по гръбнака. Той се отказа категорично от тяхното лекуване с думите: Там нищо не ме
боли и не бива да се пипа, за да не стане по-зле.
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Лечението се провлачи. След  излекуването на основното заболяване последователно се
прояви второто, третото, четвъртото…

Разкриване на подпраговите болки

За разкриване на подпраговите болки не е задължително да се променя прагът на
възприемане. Физическите въздействия, превишаващи средно ниво, преобразуват интензивността
на болковите сигнали и подпраговата болка става осезаема. Такива въздействия са обичайни при
смяна на обикновения начин на живот. Сезонната работа на вилата, редките продължителни
пътувания с автомобил, пътешествия, случайно вдигната тежест – и лесно се нарушава крехкото
равновесие, появяват се болки.

Подпраговите болки достатъчно просто се разкриват с методите на мануалната терапия при
провеждане на диагностични изследвания на гръбнака и ставите.

КОЯ ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО  СТРАДА ОТ ПОДПРАГОВИТЕ БОЛКИ? На първо място
гръбнакът, след това по низходящ ред големите и малките стави, сухожилията, ставните
торбички, тръбните кости. На мен не ми е известно нищо за подпраговите болки в другите
органи, но те са напълно допустими.

Хрущялите, сухожилията, връзките са изградени на практика само от съединителна тъкан в
чист вид. В тях няма кръвоснабдяване и множество нервни окончания, а обменните процеси са
крайно забавени.

Нетравматичните заболявания на съединителните тъкани обикновено се развиват бавно и
монотонно, при което съпътстващите болки остават извън съзнанието в продължение на много
години.

Според степента на развитие на заболяването преходът от скрити болки към явни се
осъществява по-бързо. И тогава започва лечение. Най-лошото, което може да се очаква от
лечението е – да се превърне явната болка в подпрагова.

Консервират заболяването и се опитват да го държат на това ниво. За целта се използват
аналгетици, иглотерапия, загряващи кремове, хипноза и много други. Доста често резултатът,
постигнат в хода на такова лечение, изглежда напълно положителен: основният тревожен фактор
сякаш е изчезнал… Но това е само “сякаш”. Проблемите остават, само преминават от явна форма
в скрита. Все още не е известно, дали не са по-лоши… Какво да се прави? – Да се избавим от
причините, а не от следствията.

Както отбелязах, остеохондрозата е НАЙ-ЧЕСТАТА ПРИЧИНА за подпрагови болки. Друг
доста обширен източник на подпрагови болки е заболяването на ставите. Затова огромно
значение има ранната диагностика и своевременното лечение на артрозите и артритите.

Избавете се от остеохондрозата, избавете се от заболяване на ставите – тогава ще се
избавите и от източниците на отрицателно влияние върху душата, тялото и животът ви ще се
преобрази!

Може много дълго да се говори за подпраговите болки. При мен идват хора с различна
възраст и различни професии по повод на всевъзможни заболявания. Но когато се отстраняваха
подпраговите болки, оздравяваше не само тялото им – възстановяваше се и психиката им.

Много пациенти разказват: “ЗАВЪРШИ  ПЕРИОДЪТ НА НЕУСПЕХИТЕ, СВЕТЪТ
СТАНА ДРУЖЕЛЮБЕН, ИСКА ТИ СЕ ДА ЛЕТИШ!...”

ГЛАВА V

СВРЪХСИЛНИ БОЛКИ

Да се знае за неприятните неща е полезно –
знанието ще помогне да се избегнат.

Въпросите, свързани с различни видове заболявания, винаги са безкрайно много. Разбира
се, по-лесно е да посъветваш обръщането към специалист. Но посещението при специалист не
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винаги се оказва възможно и в същото време, дори в тежки случаи, правилното поведение на
болния понякога силно облекчава неговото състояние и лечение.

Да се видят хора, страдащи от свръхсилни болки, на прием при специалист е голяма
рядкост. Това се случва не защото такива хора са малко – просто в тяхното положение е много
трудно да отидат където и да било. Обикновено водят болните, придържайки ги под ръка, а
понякога ги носят. Те разпространяват такава гъста аура на болка, а мъките им са толкова големи,
толкова очевидни, че ги пускат при доктора без ред дори тежко болни, дошли с патерици.

Тези хора страдат от Болка, но не от тази болка, която може да се търпи и с която може да
се ходи на работа и да се спи, изпивайки няколко таблетки аналгин. Те страдат от Болка с главна
буква, Болка, която е невъзможно да си представим и която е невъзможно да се търпи. Не на
всеки е съдено да изпита такава Болка, но при някои хора тя идва не един път.

Пиша тези редове, защото зная за какво говоря – аз сам съм изпитал подобна Болка и съм
виждал как другите страдат от нея. Тя ме посети два пъти. Оттогава мина много време, но
времето не изтрива от паметта подобни спомени. Който се е запознал с Болката поне веднъж,
никога не я забравя.

Преди всичко, в този момент човек е поразен от чувството за собствената си безпомощност:
и най-малкото движение е проблем; да се обърнеш от една страна на друга – подвиг; да отидеш
до тоалетната – начинание с немислима сложност. Болката е постоянна и много – да помръднеш,
да промениш положението усилва Болката, сякаш повече от това е невъзможно. А ако успееш да
се обърнеш, откриваш, че преди това е било по-добре… И не дай Боже в момент на Болка да се
закашляш или да кихнеш!

И.А. – здрав, силен мъж – пролежал на пода в своя апартамент три денонощия, докато
съседите не го открили, разбивайки вратата.

Няколко секунди силна болка ужасяват, а понякога болката продължава много години!

Татяна Н. прекарала с такава болка в леглото 10 години. Сега жената ходи, разхожда
кучето, кара колело.

Всичко премина благополучно, но няма гаранция, че няма да се парализира кракът, да
атрофират мускулите или човек няма да остане за цял живот инвалид.

Свръхсилните болки са предизвикани от травма, прищипване на голям нерв, излизащ от
гръбнака. Те могат да възникнат във всеки негов  отдел, макар че най-често се появяват в
областта на кръста.

Понякога болката се появява у съвършено здрави млади хора след неловко движение,
вдигане на тежест, простуда и т.н. Болката може да се прояви веднага или след няколко часа, по-
рядко – след няколко дни.

Ако не ви е провървяло
не бива:
 Да лекувате болката с топло, да влезете в банята и да вземете гореща вана, а също и  да

прилагате синапена лапа, пиперени пластири, бишофит (природно средство, което оказва
изключително благоприятно влияние върху опорно-двигателния апарат), загряващи мазила
(финалгон, випратокс, апизартрон). (В първия момент използването на тези средства носи
облекчение, Болката намалява. Но на следващия ден тя ще стане още по-непоносима, а лечението
ще отнеме повече време.)

 Да се използват силни средства от рода на новокаинови блокади. (Те снемат Болката, но е
възможно по-нататъшно травмиране на нерва. А при посещение при чекръкчия или мануален
терапевт силното обезболяване затруднява поставянето на диагноза и лечението.)
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 Да се чака с надежда, че Болката сама ще мине. (Болката остава много дълго. Не са
изключени рецидиви, които се лекуват много по-трудно, отколкото първият пристъп. Може
напълно или частично да се умъртви прищипаният нерв. За неговото възстановяване са нужни
няколко години.)

 Да се прави физкултура, понякога в съчетание със загрявка. (Възможни са усложнения.)

Необходимо е:
 Да се лежи по гръб, спокойно и отпуснато. (Да се намери най-безболезнената поза)
 Да се изпие таблетка аналгин. (Болката не намалява, но на душата ще й стане по-леко.)
 Да   пробваме малко да се посмеем на собствената безпомощност и да се дистанцираме от

собствените усещания. (От болката, даже много силната, обикновено не се умира – ситуацията е
по-скоро трагикомична.)

 Добре да се помисли преди да се даде съгласие за операция. (В началото е най-добре все
пак да се избягват радикални мерки.)

 Бързо да се пристъпи към търсене на мануален терапевт или чекръкчия.

Относно последния пункт не всички специалисти са на едно мнение. Някои считат, че да се
лекува прищипване в обострен период на заболяването е невъзможно и опасно. Но аз, на базата
на многогодишен опит, твърдя: БОЛКАТА трябва да се лекува НЕЗАБАВНО! И колкото по-
скоро започне лечението, толкова по-добре. По този начин заболелият ще се избави от излишни
мъки – в областта на гръбнака няма да се развиват застойни явления, да деградират
междупрешленните дискове, а самият процес на лечение ще изисква много по-малко време.
Случва се цялото лечение да приключи с един или два сеанса!

За да не се занимавате в последния момент с търсене на специалист, винаги дръжте под
ръка неговия телефонен номер.

Как да предотвратим болката?
 Остеохондрозата и нарушаването на осанката увеличават вероятността от поява на

свръхсилни болки, затова с помощта на специалист приведете в ред гръбначния стълб.
 Избягвайте пренатоварване  и преохлаждане, особено тяхното съчетаване. (Ако се налага

да извършите тежка несвойствена работа – да бутнете колата, да повдигнете тежък чувал или да
вземете любимата на ръце, не пестете минутите и направете няколко подгряващи движения.)

 Не лекувайте леките болки в гръбнака с иглотерапия или с апликатор на Кузнецов. (Тези
средства действително свалят незначителни болки, но не лекуват остеохондрозата.)

 Не се опитвайте да “напомпите” мускулите на гърба, за да се предпазите от травми. (С
това вие само увеличавате натоварването на гърба.)

 Заздравете мускулите на коремната преса. (Когато  мускулите на корема са тренирани,
при напрягане ефективно се увеличава натоварването в коремната област и се сваля
натоварването от гърба – до 80%(!), намалявайки вероятността за неговото повреждане.)

АКО НЕ ВИ Е ПРОВЪРВЯЛО И БОЛКАТА ВИ Е НАСТИГНАЛА – ДРЪЖТЕ СЕ МЪЖКИ!
ДОРИ СТРАШНИТЕ МЪКИ РАНО ИЛИ КЪСНО СВЪРШВАТ!

ОСТРИ БОЛКИ

Най-често силните, чудовищни болки възникват в областта на гръбнака, кръста, при
прищипване на големия седалищен нерв, значително по-рядко – в шийната и гръдната области на
гръбнака. Болките могат да възникнат внезапно, без видима причина или след значителни
физически натоварвания, простуда, нервен стрес, продължителни полети или пътувания.
Занемарената остеохондроза увеличава възможността за срив.

НЯКОЛКО ПРОСТИ ПРАВИЛА могат да сведат до минимум вредата от заболяването.
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 Не бива да се загрява гърба, да се взима горещ душ или вана, да се разтрива със загряващи
мехлеми. Топлото отпуска мускулите, болката временно отслабва, но едновременно се увеличава
отокът и скоро болката ще стане още по-силна, а самото лечение ще отнеме още повече време.

 Не си струва да се опитва избавяне от болката чрез физически упражнения – по-скоро ще
стане още по-зле.

 Ако болката ви е застигнала извън дома, постарайте се да се върнете. Стегнете кръста с
корсет или поне с чаршаф – ще стане по-лесно да се движите. При придвижване е полезно да се
подпирате на бастун, тояга и дори на метлата. Ще бъде малко по-лесно.

 Приемете обезболяващо средство. Силните аналгетици значително ще намалят болката, но
точно затова с тях трябва да бъдем извънредно внимателни – иначе са възможни усложнения.
АНАЛГЕТИКЪТ НЕ Е ЛЕКАРСТВО!

 Легнете в леглото, заемете удобна поза (всеки по свой начин) и се постарайте максимално
да се отпуснете. Независимо от това, че болката е непоносима, от нея обикновено не се умира.
Отнесете се към себе си с хумор: “Колко съм смешен наистина!” Ще ви олекне (проверено е от
личен опит). Помнете, страданията облагородяват (това също е хумор).

 Намерете специалист. Не чакайте болката да мине сама. Вероятността от такъв изход е
твърде малка. Дългото чакане  носи много излишни мъчения и затруднява лечението.

 Преди да се съгласите на операция, помислете – и не седем пъти, а седем пъти по  седем!
Може да има усложнения и пожизнена инвалидност.

Как да се предотврати заболяването?

Да се избегне прищипване на нерва със стопроцентова гаранция е невъзможно – всеки може
да заболее. От това страдат изтъкнати спортисти и абсолютно неспортували хора, мъже и жени,
стари, млади и деца, дебели и слаби, даже йоги… Периодичното посещение при мануален
терапевт рязко намалява вероятността от срив, макар и да не я свежда до нула.

Споменах, че човек с продължителен период без физически натоварвания на бива изведнъж
да “превключи” на такива. Затова, ако все пак се налага да се извърши тежка работа, се
препоръчва да се направи кратка, буквално 1-2-минутна лека ЗАГРЯВКА, а при продължителни
фиксирани пози (в самолет или автомобил) – да се става периодично и леко да се раздвижва
гърбът.

И сега НАЙ-ВАЖНОТО. Да се “напомпват”  мускулите на гърба с цел избягване на травми
на междупрешленните дискове и прищипване на нерва е НАПЪЛНО БЕСПОЛЕЗНО! Тези
мускули са разположени на няколко сантиметра от опорните повърхности на прешлените. Така,
ако сте взели на ръце момиче с тегло 50 кг, натоварването на дисковете на кръстния отдел на
гръбнака ще бъде повече от 500 кг! А при лек наклон то значително се увеличава. Наистина, това
се случва само със слабо тренирани хора, които се изправят за сметка на мускулите на гърба. При
спортистите натоварването на дисковете се намалява за сметка на активната работа на
КОРЕМНИТЕ МУСКУЛИ! В някои случаи -  със 70-80-%! По какъв начин? – питате вие. – Ами
много просто.

Можем да си представим КОРЕМА като затворена кухина, в която при повишаване на
налягането на гръбнака започва да действа сила на опън. Освен това, при наклон напред коремът
се явява опора за гръбнака. Но за да се случва това, е нужно мускулите на корема да са
достатъчно тренирани, а талията да не е твърде тънка. Затова борците, щангистите, боксьорите не
могат да имат тънка талия – при тънка талия гръбнакът просто ще се огъне!
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Всъщност, поясът на щангиста, стягайки корема, обезпечава допълнително налягане в
коремната област и позволява на гръбнака да издържа невероятни натоварвания.

Следователно, за да спасим гръбнака, на първо място е необходимо ДА ЗАЗДРАВИМ
КОРЕМА! Но…

ВНИМАНИЕ! При остри болки мускулите на корема НЕ БИВА  да се натоварват! Ще се
получи влошаване.

След дискова херния, даже ако болките са престанали, следва да се натоварва гръбнака с
голяма предпазливост, увеличавайки натоварването бавно и постепенно.  Може да се започне с
последователно притегляне на сгънатите крака към корема. Натоварването на гръбнака при тези
упражнения е малко.  След две седмици изпълнение на такова упражнение може да се пробва да
се повдигат двата крака едновременно. Нито едно действие не бива да ви причинява болка.  Това
упражнение също следва да се изпълнява  в продължение на две-три седмици. И чак след това
може да се натоварват мускулите на корема с пълна сила.

ГЛАВА VI

ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ

Търпението не винаги е добродетел.

При мен дойдоха на прием двама пациенти. А. – донесоха го на носилка, беше изкривен от
болка; Б. – дойде сам, на вид съвсем здрав. Пациент А. си тръгна след първия прием здрав, а
пациент Б. ходи на процедури още 3 месеца.

Каква е причината? – Причината е тази, че А. получил травмата преди три дни, а Б.  е
хронично болен…

Строги граници  между хронични и остри заболявания няма. Това е по-скоро условно.
Недоизлекувано остро заболяване може да премине в хронично, а хроничното да се разрази с
остър рецидив.

ХРОНИЧНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ ПРЕДИЗВИКВА ТРАЙНИ КОМПЕНСАТОРНИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМА, които не изчезват веднага след излекуване на основното
заболяване. Изцяло положителни изменения, насочени към компенсация на основното
заболяване, могат да допринасат до много страдания.

Много нагледен пример е остеохондрозата. Първоначалната причина за заболяването е
разместване, натъртване, инфекциозно възпаление, предизвикващо мускулен спазъм, който
демобилизира и обездвижва гръбнака, за да се прекрати по-нататъшното травмиране на
повредения участък.

Ако човек отиде навреме при мануален терапевт, лечението става мълниеносно и прилича
на чудо, особено в тежки случаи (както при споменатия пациент). Но ако не се проведе лечение в
началния етап,  болестта преминава в хронична. При повишено натоварване, предизвикано от
спазмите в мускулите, се деформира междупрешленният диск – мекото ядро може да пробие
обвивката. Това е херния, която понякога не се усеща, а понякога предизвиква извънредно силни
болки.

Току-що образуваната херния се лекува сравнително добре, но с времето се калцира и става
твърда.

Деформацията на междупрешленния диск не се съпровожда задължително с херния.
Например, може да се развие и прищипване на нерв или други тъкани. В тези случаи болките
могат да бъдат както максимално силни, така и изобщо да отсъстват. Но във всички случаи
организмът започва да се бори с появилия се дефект.

Организмът не е способен да се избави от разместването самостоятелно – той не разполага с
такива възможности. Следователно, остава наместването от мануален терапевт.
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В местата с концентрация на напрежението се разраства хрущялната тъкан. Организмът
образува стационарни подпорки: разрастват се краищата на прешлените, хрущялите се калцират
(сред народа това е известно като “отлагане на соли”). Гръбнакът укрепва, но става твърд, губи
подвижност. Разрасналите се прешлени и хрущяли  при неголеми натоварвания прищипват
околните тъкани, нерви, съдове. Заболяването се развива, усилва се влиянието на дефектите на
гръбнака върху целия организъм, после се появяват ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ВТОРИ
ПОРЯДЪК – главоболие или болки  в сърдечната област, язва на стомаха, астма, женски
проблеми и много други.

На пряко лечение такива заболявания не се поддават – много хора се мъчат години и
десетилетия. Но при излекуване на гръбнака те също преминават.

Като правило, болките в гръбнака възникват периодично и хората обикновено се стараят да
ги избягват, като не натоварват гръбнака и водейки съответния начин на живот. Затова те не
бързат да прибегнат до медицинска помощ и занемаряват заболяването. Но с всяка година
вероятността за болки се увеличава.

Появилата се на този етап болка се лекува сравнително добре, с няколко процедури, а
пълното излекуване (не на болката, а на остеохондрозата) отнема години и изисква периодични
посещения при мануален терапевт.

След 20-30 години развитие на остеохондроза избавянето от болките отнема много време и
силно се усложнява от крехкостта на скелета и твърдостта на новообразуваните структури.
Очевидно е, че не се препоръчва да се стига до такова състояние. А какво да се прави, ако
болестта все пак е напреднала, ако гръбнакът боли вече 40 - 50 години? – да, случва се и това.

“Ами така е, ще търпите дълго, това няма скоро да си отиде от вас” – казваше баба ми.
Надеждата умира последна, но… чудеса стават и се срещат пациенти с доста тежко

заболяване, на които успявам да помогна!

Подобно е и развитието на заболяванията на ставите.
Навяхвания и изкълчвания, които не са били долекувани или на които не е обърнато

внимание своевременно, могат да напомнят за себе си след много години и да се превърнат в
много тежко заболяване.

Най-обикновено нещо – било е хлъзгаво, човекът вървял, паднал, после го заболяло рамото.
След месец болките престанали наистина, но ръката започнала да се вдига по-трудно. Оказва се,
че е имало изкълчване на раменната става. Докато насам-натам – още някой и друг месец минава!
Ръката съвсем не работи и болките се появяват отново.  На фона на изкълчването се е развила
тежка артроза, а да се намести  рамото вече е невъзможно – ставата е сраснала с фиброзни
тъкани. Операция? Но след нея трябва да се държи ставата в неподвижно положение доста дълго
време, което предизвиква ново срастване…

Най-добре е да не се попада в такава ситуация и да се проведе лечението навреме. Понякога
ми е до невъзможност жал за пациента, който е дошъл за помощ твърде късно…

А СЕГА ЗА ДЕЦАТА. Много заболявания започват в най-ранно детство. Най-тежките от
тях често  водят до инвалидност – коксартроза или артроза на тазобедрената става.
Предразположеността към заболяването се появява, ако детето се е родило с луксация, лежало е в
разтягащи колани и… не е долежало.  А може да е скочило от високо, да е получило леко
изкълчване, кракът се е скъсил с 1-2 см, не е имало силна болка и никой не е забелязал. А даже и
да е забелязал, ортопедът такива дреболии не лекува!

Минават 30 години и у човека без видими причини започва страшно заболяване. Започва
без да бърза: болки в ставите, в началото не много силни и доста редки – ставата може да
боледува 1-2 години. Да се започва лечение –  сякаш няма защо. Не го безпокои силно, а и доста
рядко, на рентгеновите снимки нищо не се вижда… Но когато ставата заболи силно и на
снимките започне да се вижда нещо, вече е късно да се лекува – ставата трябва да се сменя (така
казват хирурзите). А замяната е пълна…
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За хроничните заболявания на ставите и гръбнака може да се говори до безкрайност – за
постепенното им и незабележимо развитие. По същия начин се развива и дефектът на осанката,
при това толкова незабележимо и постепенно, че родителите не забелязват изменението.

А КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ НЕИЗЯВЕНИ СВОЕВРЕМЕННО ЗАБОЛЯВАНИЯ МОЖЕ ДА
НАСТЪПИ И ДЕПРЕСИЯ.

ГЛАВА VII

ОТИВАМ ПРИ МАНУАЛЕН ТЕРАПЕВТ

П.: Колко съм уморен и ме боли кракът…
Х.: Не бива да се измъчваш, иди незабавно на мануален терапевт!

КАНИТЕ СЕ ДА ОТИДЕТЕ НА МАНУАЛЕН ТЕРАПЕВТ. Решението ви може да бъде
спонтанно, внезапно. Всичко зависи от обстоятелствата. Това се случва при рязко обостряне,
когато вече не стигат  силите да се търпи. Разбира се, аз говоря за заболявания, свързани с
гръбнака и ставите – апендицит мануалният терапевт не лекува.

И така, според това колко е силна  болката, се налага да се посети специалист. Затова си
запишете за всеки случай телефона му.

 Ако сте над четиридесетте, не е лошо да си приготвите рентгенови снимки, но да не са
твърде стари. Те ще послужат за оценка на общото състояние на костната система.

 Старайте се колкото е възможно по-рядко да прибягвате към обезболяващи средства –
аналгетиците ще изкривят картината на заболяването и ще затруднят диагностиката.

 Не си струва преди посещението при чекръкчия да се мажете със загряващи масла и
кремове. Такива средства като финалгон, випратокс, апизотрон предизвикват приток на кръв  в
поразения участък и способстват за развитието на отоци и обостряне на заболяването.
Неутралните кремове и вазелини просто пречат. Хлъзгавата, мазна кожа облекчава работата на
масажиста, но за чекръкчията е важно кожата на пациента да прилепва към ръцете, защото на
него ще му се наложи да въздейства на дълбоките плътни структури.

 Мазният крем може да се задържи върху кожата няколко дни – отстранете го и с това ще
облекчите работата на лекаря и ще намалите своите страдания.

 Когато болката е силна и остра, цялото внимание е насочено към нея.  Нещата стоят по
различен начин, ако заболяването е хронично. Тогава има възможност по-щателно да се
подготвите за посещението при терапевта и да вземете съответните мерки за ефективното
протичане на лечението.

 Добре премислете какво все пак ви боли, кое е главното заболяване и кое –
второстепенното (не е зле да си го запишете). Понякога се получава като в известната шега:
“Хазайке, дай да пийна, че ми се яде, защото няма къде да пренощувам!” Пациентът започва с
второстепенни, маловажни заболявания, увлича се и забравя за  главното. Даже подробният
разпит на доктора не винаги помага! А мануалните терапевти, и аз в това число, обикновено на
практикуват ясновидство.

Ето основните въпроси, на които трябва да знаете отговорите:

1. Кое повече от всичко ви безпокои – гръбнакът, ставите, главата, осанката, сърцето?
2. Кога почувствахте болка за последен път и кога за първи? Колко чести и силни са

болките? Къде ви боли в момента?
3. Кога са най-мъчителни болките – по време на сън, през деня, сутрин, вечер, след

натоварване, при промяна на времето, по време или след нервни сривове?
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4. Лекували ли сте се преди? (Къде? Кога? Какво сте лекували? Каква е била
диагнозата?)

5. Имали (имате) ли сте счупвания, изкълчвания, миоми, липоми, фиброми,
онкологични заболявания? (Къде, Кога? Какви са последствията?)

6. В какво състояние са бъбреците, щитовидната жлеза и задстомашните жлези?
7. Страдат ли от подобни заболявания най-близките ви роднини?
8. Имало ли е усложнения при раждането ви?
9. Има ли второстепенни заболявания, които малко и/или рядко ви безпокоят?
10.  Какво още искате да съобщите за себе си?
11.  Каква е целта на посещението при терапевта? Какво искате да постигнете в

идеалния или в краен случай? (Въпросът е много важен, доколкото не винаги възможностите
съвпадат с желанията.)

НЕ СЕ БОЙТЕ ОТ ТЕЗИ ВЪПРОСИ – ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ  ЛЕКАРЯТ ЩЕ ВИ
ПРИЕМЕ!

Тук следва да се напомни, че:

 При лекуване на някои заболявания на гръбнака и ставите се изисква въздържане от някои
видове работа, занимания със спорт и физкултура.

 В някои случаи е необходимо да се ограничат или прекратят продължителни пътувания.
 Понякога е добре да се съчетава лечението със семейна обстановка или дейност – за това

добре подхожда началото на отпуската.
 При лекуване на други заболявания, свързани основно с нарушаване на осанката, може да

се окаже полезна работа, която не изисква физически усилия. Такава работа (или учение)
понякога е главното условие, без което не може. Затова е по-лесно децата да се лекуват по време
на училищни занимания, а възрастните понякога дори трябва да сменят работата си.
Посъветвайте се за това с терапевта.

 Вземете със себе си тефтер – понякога назначенията са сложни, паметта може да ви
изневери (особено когато идвате на прием с цялото семейство).

 И още, ако доведете на прием дъщеря си, погрижете се да е прибрана косата й. Пуснатата
коса пречи за диагнозата.

ЧАСТ 3.

ТОВА Е ЧУДО? – ДА, ЧУДО!

Пациентите разказват, авторът коментира.

“Аз имах най-тежката коксартроза, придвижвах се на патерици, измъчваха ме много
силни болки. Случи се ЧУДО. Не е за вярване, но за осем месеца кракът ми стана по-дълъг с
шест сантиметра и аз отново ходя. Ходя още с бастун, но – всичко е пред мен! Болките почти
престанаха”.

Александър Ш., 64-годишен

На практика чудото го сътвори самият Александър – изключително работоспособен и
целеустремен човек. Той много стриктно изпълняваше всички предписания.

За съжаление, такива успехи са доста редки.

“За това, че ТОВА Е ЧУДО, разбрах съвсем неотдавна. При Виталий Демянович се лекувах
преди седем години. Лекувах дискова херния и коксартроза. И през цялото време след лечението
се чувствам напълно здрава. Неотдавна получих инфаркт и ми направиха пълни изследвания. За
най-голямо удивление на лекарите, нито херния, нито коксартроза успяха да открият. Ни най-
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малки следи. Лекарите казаха: “ТОВА Е ЧУДО, не е възможно”. Нали преди седем години
почти не можех да ходя”.

Марина С.

Марина доведе при мен на преглед сина си и разказа тази история. Действително, чудо…
Толкова години вече всичко е наред!

“СТАНА ЧУДО. Дъщеря ми се избави от сколиоза. Тя е на седемнайсет години. Когато
беше на четири, лекарите откриха сколиозно нарушение на стойката. Отначало – само
нарушение. Съвсем малко. Взехме мерки – ЛФК (лечебна физкултура), санаториум, интернат.
Премина два курса мануална терапия. Не само не я излекувахме, но и не успяхме да спрем
развитието на сколиозата. Освен това се разви много силна кифоза. Момичето се прегърби
като стара бабичка, ходеше някак странично.

При Виталий Демчнович Гит попаднах почти случайно – посъветва ме една приятелка.
Първите изменения в осанката забелязахме още след месец. Момичето започна да се занимава с
ентусиазъм. Лечението тръгна по-бързо. След три месеца Виталий Демянович свали
диагнозата “сколиоза”, но макар и да виждах, че момичето се изправи, трудно вярвах в успеха.

После отидохме на консултация при професор П. Поглеждайки старите снимки, П. заяви,
че да се излекува такава сколиоза е невъзможно: в световната практика такива случаи не са
известни, вас са ви излъгали. Говореше така убедено, че почти повярвах. Професорът,
продължавайки да ругае (най-меката дума беше “шарлатанин”), прегледа най-накрая дъщеря
ми. Не откри сколиоза и беше шокиран, но отмени диагнозата, макар че по неговите думи това
е невъзможно! Считам това за ИСТИНСКО ЧУДО. На дъщеря ми много й провървя.
Надеждите ни за бъдещето радикално се промениха. “

Олга К.

Най-голямото “чудо” е,  че  това на никого, освен за родителите не е интересно.

“Преди четири години ортопедът каза, че дъщеря ни никога няма да може да ходи на
плаж. А тя беше едва на 10 години и имаше сколиоза втора степен. Сега детето ми има
идеална стойка. Това ЧУДО сътвори Виталий Демянович”.

Елена Н.

Децата на десетгодишна възраст се лекуват много лесно, ако сколиозата не е много
занемарена.

“При Виталий Демянович попаднах за пръв път преди пет или шест години. Тогава бях
малко над петдесетте. Много силни болки в гръбнака, радикулит, спондилоза, остеохондроза,
боляха ме почти всички стави. Тези неприятности продължаваха в течение на много години. В
миналото бях спортист, занимавах се с борба и щанги. На преглед отидох в много занемарено
състояние. Почти не можех да ходя. Традиционното лечение не помагаше. Най-страшното
беше, че с всяка изминала година, с всеки месец, се чувствах все по-зле и по-зле. И ето – 16
сеанса за два месеца. В резултат значително намаляха болките, започнах свободно да ходя и да
се навеждам, нормализира се сънят. Сега посещавам Виталий Демянович два пъти на
тримесечие. Бъдещето повече не ме плаши – здравето ми с всяка година се подобрява! На
шестдесет години се чувствам по-добре, отколкото на 40! И ТОВА Е ЧУДО!”

Дмитрий И.

Главното чудо е в удивителната настойчивост на пациента. Но неговото тяло е ужасно
твърдо и след неговото посещение много болят ръцете… моите.

“При Виталий Демянович дойдох заради сериозна травма. След неуспешно салто на
сцената не можех да си завъртя шията, появиха се страшни болки между лопатките,
парализира се дясната ръка. За по-нататъшни представления не беше възможно даже да се
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помисли. От здрав човек изведнъж се превърнах в инвалид. Спаси ме ЧУДО! Всички болки
преминаха още след първия сеанс! След три дена излязох на сцената”.

Светлана К.

Това е най-простото чудо – “пресните” прищипвания се лекуват бързо, лесно и надеждно.

“При Виталий Демянович ходя вече 10 години. Посещавам го веднъж или два пъти на
тримесечие. Имам сериозна сколиоза –  трета-четвърта степен, а възрастта ми е под
шестдесет.

Разбира се, да се лекува такава сколиоза е късно, но освен сколиозата ме мъчеха силни
мигренозни болки и болки в тила. Боляха ме също рамената и тазобедрените стави. Сега се
чувствам несравнимо по-добре, отколкото преди десет години. Даже ме е страх да си спомня
как тогава ме болеше всичко! Посещението при лекаря се превърна в навик, както миенето на
зъбите. Това, че все още ходя, е наистина ЧУДО”.

Нина П.

Нина П. беше най-тежкият случай. Много трудно беше да я лекувам. Сега е по-лесно.
Надявам се тази тенденция да продължи..

“Аз имах много сериозно заболяване. Боледувах много години. Полиартрит. Отичаха почти
всички стави, включително и челюстните. Не можех да пиша, шия, да беля картофи. Ходех с
огромно усилие. Постоянните болки ме подлудяваха. При Виталий Демянович отидох преди две
години. Сега сама не мога да се позная. Животът стана толкова приятен. ТОВА Е ЧУДО!”

Марина К.

Полиартритът е много сериозно заболяване. На Марина истински й провървя, че реши да
потърси помощ.

“Имах мигренозни болки. Боледувах винаги, боледувах откакто се помня. От болка в
главата губех съзнание, припадах, гадеше ми се, повръщах. Нямаше спасение, нищо не помагаше.
Мислех си за последното средство… Виталий Демянович ИЗВЪРШИ ЧУДО – главата повече не
ме боли. Животът стана прекрасен!”

Олга С.

Мигреноподобните болки понякога се лекуват удивително лесно.

“Много години ме измъчваше тежка депресия. Постоянно гълтах хапчета, повредих си
стомаха, но облекчение нямаше. Познати ме посъветваха да отида на мануален терапевт,
дадоха ми телефона. За мое най-голямо учудване, само след третия сеанс всички прояви на
депресия изчезнаха, възстанови се работоспособността, престанаха болките в главата и
сърцето. Съжалявам за едно – защо не отидох при Виталий Демянович по-рано, защо толкова
дълго съм се мъчила?! А ЧУДОТО Е БИЛО ТОЛКОВА БЛИЗКО!”

Слоджана Д.

Да си здрав не е лесно
(въпроси и отговори)

Въпрос: Как да бъда здрав?
Отговор: Въпросът е сложен. Главното е – да обичаш себе си, да обичаш тялото си…

Общото състояние на здравето на възрастния човек се определя на 90-95% от гръбнака и ставите.
Ако се избавите от остеохондрозата и артрозите, ще бъдете на практика здрави.

Въпрос: Можем ли сами да излекуваме остеохондрозата?
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Отговор: Да, в много редки случаи. Болшинството пациенти се нуждаят от помощта на
мануален терапевт.

Въпрос: Имам непонятно заболяване. Боли ме да дишам, да лежа по корем. Болят ме
ребрата, гръдният кош. При смяна на времето болките се усилват. Какво да правя?

Отговор: Вие имате артроза на гръдно-ребрените стави. Елате на преглед. Това заболяване
добре се лекува.

Въпрос: Има ли възрастови ограничения за посещение при мануален терапевт.
Отговор: С деца до шест години се занимавам само в краен случай, тъй като основната

трудност е психологичният контакт. Други възрастови ограничения практически няма. Наистина,
лечението на пациенти на преклонна възраст винаги е трудоемко и продължително, а резултатите
не винаги са задоволителни.

Въпрос: Чувал съм, че причина за всички заболявания  е гръбнакът?
Отговор: Разбира се, не, но за някои – несъмнено. Понякога при отстраняване на

разместването на прешлените може да се затвори язвата на стомаха, да се излекува бронхит, да се
нормализира работата на черния дроб и задстомашната жлеза. Нерядко “женските” и “мъжките”
проблеми също са свързани с кръста. Главоболието в областта на тила практически винаги
възниква при шийна остеохондроза. Ефективно се лекуват с мануална терапия и болки с
мигренозен характер. Нерядко остеохондрозата предизвиква болки, които много приличат на
тези при инфаркт на миокарда. Не винаги, но доста често и нощното напикаване  е лесно
отстраним дефект в поясния отдел на гръбнака.

Веднъж ми се наложи да лекувам шестгодишно дете. То имаше хроничен бронхит още от
едногодишна възраст. Тежко, свирещо дишане. Постоянно се задъхва, не може да тича и да играе
подвижни игри. Приемало огромно количества лекарства, много инжекции, няколко пъти се
лекувало в специализирани санаториуми.  Абсолютно никакъв ефект – само повредили
бъбреците и черния дроб. След наместване на един (!) прешлен дишането се нормализира за пет
минути. Това дете после го наблюдавах повече от петнадесет години. Нито един пристъп на
задушаване повече не настъпи. Подобни примери, различаващи се само по наименованията на
заболяванията, мога да приведа предостатъчно.

Въпрос: Детето е на 10 години. Учи се лошо, разсеяно е, оплаква се от главоболие, виене на
свят, гадене. В поликлиниката поставиха диагноза “остеохондроза”. Нима това е възможно?

Отговор: За съжаление, да. И това даже не може да се нарече изключително. Има деца с
признаци на остеохондроза на 8-10 и даже на 6 години!

Въпрос: Имам остеохондроза, но не изпитвам особени болки в гръбнака. Вярно, често ме
боли сърцето, но кардиограмата е добра. Струва ли си да започвам лечение?

Отговор: На този етап от заболяването ефективността на лечението е много голяма и
наградата за хвърлените за лечение сили е максимална. Сърдечните болки, предизвикани от
остеохондроза, много добре се лекуват с мануална терапия.

Недопустимо е лечението на остри болки със загряване: гореща вода, грейка, мазила,
пластири и други подобни средства. Загряването предизвиква оток на тъканите и затруднява
последващото лечение.  Кратковременното облекчение се сменя с обостряне на заболяването.

Въпрос: Може ли да се лекува радикулит в стадий на обостряне или е по-добре да се изчака
да намалеят болките? Може ли да се приемат обезболяващи средства преди сеанс?

Отговор: По-бързо ще се избавите от страданието, ако започнете веднага да се лекувате.
“Свежите” остри заболявания се лекуват по-лесно от хроничните. Ако е възможно, постарайте се
да минете без аналгетици. Обезболяването затруднява диагностиката.

Въпрос: Преди три години си навехнах рамото. Сега ме мъчат постоянни болки, не мога да
се среша, да си вдигна ръката, трудно шофирам. Може ли да се направи нещо в този случай?
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Отговор:  Може да се избавите от болките. А ако е имало изкълчване, няма да е възможно
да се възстанови подвижността изцяло.

Въпрос: Аз съм съвършено здрав, изследванията са добри, нищо не ме боли и в същото
време се чувствам зле. Не се наспивам, много съм чувствителен към времето, постоянно съм
раздразен.

Отговор:  Случва се и това. Възможно е да имате проблем с щитовидната жлеза или
хронично бавно протичащо заболяване на гръбнака или ставите.

Въпрос: Аз често имам главоболие тип мигрена. Таблетките изобщо не ми помагат.
Свързани ли са болките с гръбнака?

Отговор: Болките от такъв тип и остеохондрозата са слабо свързани, макар че при лекуване
на шийна остеохондроза се забелязва отслабване на мигрената. Според мен, мигрените
обикновено са свързани с не съвсем втвърдени черепни шевове и се лекуват с поправка на
черепа. Това е безболезнено и не е опасно. Не предизвиква усложнения.  При шийна
остеохондроза болките са обикновено в областта на тила, световъртеж,  влошаване на зрението и
слуха. Може да боледуват и корените на косата. Понякога се появяват “мушици” пред очите,
може да има и гадене.

Въпрос: Имам коксартроза. Силно е намалена подвижността на тазобедрените стави. Боли
ме като ходя, като лежа настрани или просто се обръщам в леглото. Вместо сън – непрекъснато
мъчение. Много пъти се опитвах да лекувам ставите, бягайки тръс, изпълнявайки упражнения за
разтягане. Ставаше все по-зле и по-зле. Можете ли да ми помогнете?

Отговор: Болестта е напреднала много. Да се възстановят изцяло функциите на ставите, по-
скоро няма да има успех, но може да се постигне значително подобрение. След преминаване на
курса ще се увеличи подвижността на ставите, ще се нормализира сънят, ще намалеят болките. За
съжаление, лечението е трудоемко и продължително. Не се опитвайте да лекувате коксартрозата
с физкултура – ще стане по-зле.

Невероятно-очевидното
или медицински грешки

За медицинските грешки не обичат да се говори – те струват скъпо. Не винаги е възможно
да бъдат поправени. Медицинското образование, препоръките на Министерството на
здравеопазването, интуицията или мнението на болшинството не могат да ни спасят от тях. Тези
грешки биват очевидни, тайни и умишлени.

Грешки в диагностиката

1. Владимир З., здрав, силен мъж, хирург по професия. Много години се лекувал от
радикулит. Куцал, ходел с бастун. Единият крак силно се скъсил. Никой не забелязвал това.
Лечението било безполезно, защото не лекувал това, което трябва.  Боледувала
тазобедрената става, а лекувал гръбнака (противоположната грешка се среща много рядко).

2. Витя С., 7 години. В продължение на 6 години безрезултатно лекували бронхит.
Момчето имало един разместен прешлен. Адекватното лечение отне 5 секунди. Оттогава
минаха 20 години. Повече нямаше нито един пристъп на бронхит.

3. Марина Р., 12 години.  Главоболие, световъртеж, гадене. Лоша успеваемост,
разсеяно внимание. Лекували са я с психотропни  медикаменти… Оказа се шийна
остеохондроза.

4. Валентина, 26 години. Дойде на прием с изкривена шия и много силна болка. Бяха й
поставили първична диагноза – междупрешленна херния, прищипване на нерва. Предложили й
да вкарват волтарен в продължение на две седмици и да проведат скъпоструващо изследване
на шийния отдел на гръбнака. Изглежда всичко е правилно… Но се оказа, че Валентина няма
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нито прищипване на нерва, нито дискова херния. Просто беше възпален мускулът. Седяла на
течение. След първия сеанс болките практически преминаха.

Грешките в диагностиката водят  до безрезултатно лечение. Срещат се често, обикновено
поради небрежност или незнание.

Грешки в лечението
1. Леонид К., културист. Донесоха го в кабинета ми късно през нощта. Не може да

стои и седи. Стенеше. На кръста оток с размерите на юмрук. Работел на вилата, повдигнал
дърво, в кръста му нещо прещракало. Вечерта гърбът започнал да го боли. Жена му –
медицинска сестра – извикала бърза помощ. Като на познати му инжектирали силно
обезболяващо. Препоръчали му добре да се загрее. След гореща баня жена му поставила на
болното място загряващ пластир. Болката намаляла. Леонид направил няколко упражнения,
за да си раздвижи гърба. На сутринта не могъл да стане… Отокът и травмата на нерва
удължиха лечението с няколко седмици.

В подобни случаи топло, пластири, загряващи мехлеми и разтягане са строго
противопоказни.

2. Николай П., военен летец. Заболяването започнало както при Леонид К. Отишъл в
болницата, направили му блокада, два месеца са го лекували с физиотерапия и иглотерапия.
Продължителното притискане на нерва довело до неговото умиране. Развила се частична
парализа. Кракът изгубил чувствителност и започнал да слабее.

С методите на мануалната терапия успяхме да премахнем натиска върху нерва. Болките
престанаха. Но за пълно възстановяване ще трябват няколко години.

Коментарите са излишни.
3. Юрий Г., 32 години, спортен тип, стегнат, волеви. Заболяла тазобедрената

става. На рентгеновите снимки не се вижда патология. Решил да се лекува самостоятелно,
като бяга на дълго разстояние.  Бягал не много дълго. Кракът се скъсил с 2,5 см, намаляла
амплитудата на движенията, започнали постоянни силни болки. Предложили му операция за
смяна на ставата… На преглед при мен дойде преди две години. Премина стандартния курс
на лечение на коксартроза. Един път в месеца идва на профилактичен преглед. Кракът се
възстанови, болките преминаха – младият организъм се справи със заболяването.

Началните стадии на коксартроза се диагностицират много трудно.
Лечение с бягане, клякане, разтягане води до ускорено разрушаване на ставата. Много

известни спортисти са станали инвалиди поради такова лечение.

Грешки на родителите (повтарят се непрекъснато)

1. Считат, че на детето е гарантирана добра стойка, ако се занимава със спорт или
танци и спи на твърдо легло.

Нито спортът, нито танците не могат да спасят от сколиоза или прегърбване. Добрата
осанка трябва специално да се изработва.

2. Надяват се  на редовните медицински прегледи в детската градина или училище.
Прегледите не могат да послужат за гаранция за своевременното откриване на  дефекти в

стойката. На преглед при мен идват деца с трета степен сколиоза, открита случайно от странични
лица.

Един път на половин година внимателно оглеждайте детето сами и го водете на преглед при
добър лекар!

3. Съгласяват се да лекуват сколиозата на детето по методите на Министерството на
здравеопазването.

Това е безполезно. От тези методи са пострадали много деца.
Не се поддавайте на уговорки да започне лечение и на обещание НЯКОГА ДА СПРЕ

развитието на сколиозата!
Минават много години, а през това време заболяването често преминава в необратима фаза.
ЛФК и масаж са безполезни. Корсети и гипсови легла не носят нищо, освен мъчение.
Развитието на сколиозата е невъзможно да се спре – тя може само да бъде излекувана!
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4. “Отпускат” ръце и губят надежда. Вярват, че сколиозата е нелечима.
Не веднъж съм повтарял и повтарям отново – СКОЛИОЗАТА СЕ ЛЕКУВА

ВЕЛИКОЛЕПНО!

Грешка на високото самочувствие

“Аз се занимавам интензивно със спорт, карате, йога, правя гимнастика, играя тенис,
бягам. Аз съм майстор на спорта, шампион. Къпя се в замръзнала река, спя на дъска и т.н. и т.н.
И изобщо, аз много, аз извънредно много, аз особено…  Аз никога няма да имам и е невъзможно
да имам… Това е за слабите, хилавите, които не спортуват…”.

Доброто здраве  не е гаранция, че човек не може да заболее от остеохондроза или артроза.
Всичките изброени занимания МОГАТ да способстват за развитие на тези заболявания. Високият
праг на болката при спортистите и надеждата за целебната сила на спорта отлагат началото на
лечението и го правят неефективно.

Умишлени грешки (срещат се все по-често и по своята същност са престъпление)

1. Таня К., 14 години, сколиоза първа степен. Предложили й операция. Изплашили
майката на момичето така, че я втресло… За щастие, всичко се оправи. Лечението (без
операция) продължи по-малко от месец.

2. Алексей С., 35 години. Предложили му спешно да сменят тазобедрената става.
Изплашили го, че след 5 години няма да може да ходи.

3. Надя К., 19 години. Лекува се при мен от 3 години. Преди това, в резултат на
грешно избран метод на лечение, били блокирани тазобедрените, колянните и глезенните
стави. Момичето не можеше даже да стои права! По време на лечението коленете и
глезените са приведени в отлично състояние, обемът на движение на тазобедрените стави
почти се възстанови. Сега няма никакви болки. Като цяло динамиката е положителна и се
потвърждава от рентгеновите изследвания… А ето, когато Надя навършила 15 години и 10
месеца  й предложили спешно да замени тазобедрените стави с изкуствени! Спешно, за да
успеят до 16-17 години! Защо? Защо именно до 16 години?! А какво да прави след години? И
колко пъти още да сменя ставите?... Очевидно причината е комерсиална.

Такива грешки са много опасни. При мен идват пациенти с незначителни заболявания, на
които веднага предлагат радикалната мярка за лечение - операция. И при това без да гарантират
успех. В такива случаи може да помогне консултация при независими и незаинтересовани
специалисти.

Грешки от недомислие
1. Вика сериозно се заела с плуване, за да се избави от сколиозата. Момичето

станало майстор на спорта, но сколиозата си останала.
2. Родителите пратили Наташа (по същите причини както и Вика) на бални танци.

Резултатът е същият.
Нито един нормален човек няма да отиде във фризьорския салон да купува мляко, а във

филхармонията – да лекува зъбите си. Но в същото време се счита, че с плуване или гимнастика
може да се поправят дефектите на стойката и телосложението. Никакъв вид спорт не е
предназначен за това. В по-голяма степен тук подхождат аеробика, шейпинг и разбира се,
бодибилдинг. Но изцяло ПРОБЛЕМИТЕ С ОСАНКАТА МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ САМО
КОМПЛЕКСНО И С МНОГО ГРАМОТЕН СПЕЦИАЛИСТ.

Най-често срещаната грешка или третата беда на Русия е късно започнатото лечение.

Съдържание

ЧАСТ 1. ЛЕЧЕНИЕ НА СТАВИТЕ
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