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ЗДРАВЕЙТЕ

Солта на нещата
Солта е банална тема – само на
пръв поглед обаче… Тя е прастара
тема, жизненоважна, сложна (уж проста!),
неизчерпаема…
Бях в първо отделение (днешния първи
клас), когато се учихме да изписваме буквата „С“. Ядосахме с нещо учителя си и
той ни „наля“ в главите следната мъдрост:
„Научете да я пишете тази буква „С“! С нея
започват такива важни думи като слънце,
сърце, сол… Не мислете, че познавате
солта! Ако обаче ви сварят люцерна, която е добра храна за говедата, и й сложите
повечко сол, ще стане вкусна и за човека… Солта е мярка за нещата - казва се
„солта на живота“, „солта на света“, „солта
на…това или на онова“, тоест най-важното нещо!..“
Аз лично никога не успях да овладея
краснописа на буквата „С“, но запомних за
цял живот урока за солта…
След време чух и друга сходна мъдрост, макар че я изрече неграмотната ми
баба, когато ставаше дума за готварското
изкуство, за неговото посоляване, подсоляване или пресоляване, баба ми винаги
се обаждаше: „Сол се туря, сол се не
вади“.
Безценна рецепта!
През вековете солта е била и разменна
„монета“. Толкова скъпа, необходима, ценена е била…
От солта произтича и едно от вечните
правила в медицината: „Всичко с мярка“,
„Всичко умерено“, „Нищо прекалено“ или
казано на медицински език: „Дозата прави
отровата – дозата прави лекарството“.
Солта е един от основните човешки
вкусове – солено. Но солта е и толкова
вкусна, че дори животните изневеряват
на своя иначе безпогрешен инстинкт и
ближат солта, тази насъщна съставка на
добре работещото сърце, ближат този наркотик докато бъбреците и сърцето им излязат от строя фатално… Един от най-леките
и най-опасните наркотици!
Солта ни учи, драги читатели, да опознаваме нещата, да следваме тънката
линия, която разделя полезното от вредното, дефицита от излишъка, глупостта от
мъдростта.
Защото гладуването е не по-малко вредно от преяждането, недостатъчният селен
в човешкия организъм е не по-малко болестотворен от наднормената му концентрация (в Китай има цели области, които
илюстрират и двата риска!)…
Същото важи и за съня, и за билките,
и за музиката, и за слънцето, и за яйцата, и за фасула, и за физическата активност, и за четенето, и за секса…
Опасно и необосновано е да се акцентира на някои нови „открития“ – например, че
мързелът бил полезен! Да, това е известно
и без „учените“ да го откриват, само че – с
една уговорка: от мързелуването (тоест от
прекалено обездвижване) човек може да
атрофира и загине преждевременно, както може да свърши дните си (само че още

по-бързо!), ако се претоварва, преуморява
системно, тоест може да съкрати невероятно процеса работохолизъм или „бърнаут“
– прегаряне, прекалено метаболизиране и
некролозиране…
И какво излиза – за да използваме
солта както трябва, сиреч здравотворно,
трябва да я познаваме пълноценно, както
трябва да познаваме и всички аспекти на
битието.
Иначе казано – знанието е солта на
живота! Не казвам науката, защото т.нар.
научни знания са често неточни, съмнителни, манипулирани, неистинни!..
Затова знанието ни учи, драги читатели,
да се съмняваме във всичко и доколкото
е възможно да проверяваме непознатите
неща. Вярвай по малко - в Бога на разума
и проверявай всичко съмнително…Без да
прекаляваш! Мярката. Ако си постигнал
мярката, значи си постигнал всичко! Слава богу, това е само относително възможно…
Не се плаши от знанието, а се стреми
към него. Не е съвсем вярно казаното в
Библията – „който много знае, много страдае“. Всъщност, който знае…
Знанието е висша поезия. Висша,
върховна, вечна, неизчерпаема, зашеметяваща, вдъхновяваща, спасителна… Ако
спасението съществува!...
И в наше време някои баби осоляват
новороденото – за здраве, поради което
не винаги такова бебе оцелява…
Други пресоляват гозбата, поради което избухват семейни скандали и разни
смъртни диагнози…
„Ще ти излезе солено“ – предсказва
народът, ако някой постъпва неразумно.
„Шарената сол“ е едно от великите изобретения на българите – стига да го познаваме и ползваме в неговия автентичен
вид…
Солта и угоява, и убива, и овкусява, и
спасява…
„Солените псувни (думи)“ и „солените
сладки“ ги оставяме за занимавка на езиковеди и чревоугодници…
За полезните рецепти, в които основната съставка е солта – друг път.
Не е излишно да си спомним онази приказка, в която царят не се трогнал от найскъпите подаръци на двете си дъщери, но
дал царството на най-малката и най-умната, която му казала: „Аз те обичам, както
обичам солта…
Здравейте!
П. П. Повече подробности за солта ще
намерите на страници 12 и 13.
Атанас ЦОНКОВ,
Медицински консултант на
в. „Лечител”

високото кръвно

Потърсете второ мнение!
Ако лекарят ви каже, че имате хипертония, отидете и при друг специалист –
около 20% от случаите се диагностират
погрешно, обикновено заради използване на стари и неточни инструменти.
Изследване в Канада разкри, че около
половината от семейните лекари използват ръчни тензиометри за отчитане на
кръвното налягане, вместо автоматични,
които са по-точни.
Понякога ръчните апарати дават отклонения, но проблемът би могъл да е и в
доктора, който трябва да направи две измервания през 15 минути, а мнозина ня-

мат време да го практикуват, казва водещият изследовател Януш Какроровски.
Автоматичните устройства елиминират
риска от „синдрома на бялата престилка“, когато кръвното налягане на пациента се покачва вследствие на стреса от
това, че се намира в лекарския кабинет.
Макар че тези апарати са по-скъпи, те
биха спестили разходите за лекарства
против хипертония, които се предписват
погрешно.
Сп. "Това, което докторите
не ви казват”

БРОЕНИ ДНИ ДО КРАЯ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС
СЪЮЗЪТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ
БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ (СНБП)
И ВЕСТНИК „ЛЕЧИТЕЛ”
Обявяват литературен конкурс за

РАЗКАЗ НА ЗДРАВНА ТЕМА
(до 4 страници, шрифт – Times New Roman (размер 12), непубликуван,
ненаграждаван).
Конкурсът е явен.
Творбите да бъдат изпращани на e-mail: snbp@abv.bg или
info@lechitel.bg (за конкурса) до 15 май 2017 (понеделник), с трите имена на автора, адрес за връзка (пощенски код, домашен телефон, GSM).
Специализирано жури „Белетристика” към СНБП ще разгледа представените творби и след съгласуване с редакцията на в. „Лечител” ще излъчи 3 награди: I – 300 лв., II – 200 лв.,
III – 120 лв.
Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени в края на юни по повод
празника на билките и билколечителите – Еньовден.
Наградените разкази ще бъдат публикувани в най-четения медицински
вестник в България - „ЛЕЧИТЕЛ”, и в издания на СНБП.
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Вашите отзиви
за
Уважаеми редактори,
Приветствам идеята ви за приложението „За здравето на обществото“.
С благопожелания:
Николай Николов, гр. Стара Загора

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ОЩЕ ЗА

Бел. ред. „ЗА ЗДРАВЕТО НА ОБЩЕСТВОТО“ може да четете и в този
брой от стр. 14 до стр. 19.

Тук ще намерите
най-добрите природни
продукти с

5% отстъпка.
Бърза доставка до вашия адрес!

