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ЗА ЗДРАВЕТО НА ОБЩЕСТВОТО
Политика и медицина

ЗНАЕМ ЛИ ЗАЩО ТРЕПЕРИ МЕРКЕЛ?
Атанас ЦОНКОВ

За
мнозина този въпрос
може би не
представлява
интерес. Едни
ще кажат, че
треперенето на
ръцете е познат
и
маловажен
симптом, който
може да бъде
предизвикан от много кафе, стрес, недоспиване, злоупотреба с алкохол и пр.,
и е лесно преодолим. Други ще заявят,
че това е въпрос на очевидно лични данни и няма защо да надничаме в интимния свят на германската канцлерка…
Уви! Последните думи се докосват
до същността на горното заглавие и до
правото на германските избиратели,
както и на всички европейски граждани
и данъкоплатци да се интересуват от истината за здравето на Меркел.
В рамките на по-малко от месец (от 18
юни насам) видяхме Ангела Меркел да
участва в четири публични събития – и
четирите пъти нейните ръце трепереха
неудържимо и неконтролируемо.
Тя се опитва напразно да овладее
този издайнически и обезпокоителен
тремор. Сама не може. Лекарите, които
се грижат за нея, явно също не могат да
й помогнат, а не е изключено и да при-

лош развой; тютюнопушенето може да
предизвика ускорено сърцебиене, което
да се афишира и чрез тремор на ръцете…
Разбира се, има и много по-опасни
фактори, свързани с появата на подобен
тремор, който самостоятелно все още
не е доказателство за поставяне на диагнозата синдром на Паркинсон. Да не
говорим, че „Паркинсон“ е една от големите загадки, тоест тъмни ями за „науката“ медицина…
При г-жа Меркел може да се предполагат и няколко от най-неблагоприятните версии за произхода на нейния
тремор.
Може би на първо място следва да се
посочи генетично обусловената диагноза синдром на Уилсън. Това е смутен
метаболизъм на метала мед, който се
натрупва най-вече в черния дроб, бъбреците, очите, мозъка…Ако не се започне своевременно и грамотно лечение, нещата могат да стигнат до бъбречна и/или чернодробна недостатъчност,
трансплантация на органи и пр.
Треперенето на ръцете може да е
ранен сигнал за други сериозни диагнози като множествена склероза, идиопатична полиневропатия, АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА
(АЛС), хипертиреоидизъм, феохромоцитом (тумор на надбъбречните жлези), диабетна невропатия, лаймска
борелиоза и пр.

криват това, което знаят със сигурност.
Меркел заяви, че треперенето е поради
дехидратацията (горещини, преумора,
работохолизъм, забравя да пие вода –
и т.н.), но подобно обяснение изглежда
фриволно, неубедително, „прах в очите“
на любопитстващите журналисти.
На журналистите, които се стремят да
си вършат съвестно и качествено работата, бе подхвърлена и друга (лъжлива,
фалшива) следа или версия – от кабинета на канцлерката бе съобщено (за
да се успокои публиката!), че на Ангела
Меркел са направени „необходимите
медицински изследвания“ и резултатите не показвали нищо тревожещо (?!).
Всъщност никой не знае (или който
знае, си трае!) и никой не казва като
всичко при Меркел е наред, защо ръцете й треперят?!...
Според дебелите медицински книги
подобен симптом най-често може да
има неврологичен произход.
Често и/или за кратко ръцете могат да
треперят неволно и неконтролируемо
при недомислени диети, даже при изтощително гладуване или недохранване;
или при дефицит на витамин В12 (при
хората от трета възраст това е сравнително често явление) и ако не се предприемат адекватни терапевтични мерки
(не става винаги с пиене на витамина!),
нещата може да вземат изключително

До тремор може да се стигне и след
мозъчен инсулт или травматични увреди на главния мозък…
Ръцете могат да треперят и при силни
любовни трепети, страсти, преживелици, но предполагам, че тези шансове са
по-скоро в миналото на госпожа Меркел.
Има и други причини за възникване
на тремор, но така стигаме до необходимостта от друг подход към който и да
е здравен проблем, а особено към неукротимото треперене на ръцете… Да
се говори в случая за дехидратация е,
меко казано, несериозно, защото, ако
то беше смислено, симптомът щеше да
бъде овладян почти мигновено, а той не
само остава трайно, но и ще продължи
да се увеличава и усложнява…
Заради това, почти веднага след първото публично известие за този проблем
на г-жа Меркел, побързах да й пиша
чрез германското посолство в София, за
да предложа своята безкористна помощ
(Преди да продължите надолу, прочетете писмата вдясно.)
Аз се занимавам вече десетки години
с „неясни диагнози“ и „нелечими заболявания“ като във всички случаи
прилагам и двата мои уникални диагностични теста.
Върху тази база изследвам възможностите за създаване на споменатата

оптимална медицина, която е непозната на днешните медици и която дава
краен терапевтичен ефект, непостижим
за съвременната конвенционална медицина. (Повече по темата може да прочетете на https://www.lechitel.bg/page.
php?id=11 – „Оптималната медицина
срещу така наречените нелечими бо-

лести“).
Пропуснах да спомена един много вероятен и лесен за елиминиране фактор,
който може да причини треперене на
ръцете – имам предвид, че твърде много
лекарства притежават характерни странични ефекти като тремора… Г-жа Меркел и нейните лекари биха могли да го

До Нейно Превъзходителство г-жа Ангела МЕРКЕЛ,
Канцлер на Германия
Ваше Превъзходителство,
Дано не хвърлите това писмо в кошчето преди да сте го прочели!
Моите уважения към медицинските постижения на Германия, но Вие имате
нужда от моите консултации.
Вашият тремор не се проявява за първи път, но все пак е в ранен (начален)
стадий, може да се дължи най-вероятно на някои хронични инфекции, както и на
други токсични фактори, дори на нервна преумора (стрес) и т.н.
Като игнорираме всички други възможни причинители, аз акцентирам на инфекциите. За съжаление, съществуват масово разпространени бактериални инфекции, които не могат да се тестват надеждно никъде по света, а аз съм създал
два диагностични теста, които се справят с непреодолимите проблеми. Моите
два теста (СИТ - СИМПТОМАТИЧЕН ИНТЕГРАЛЕН ТЕСТ, и ЛИТ - ЛАБОРАТОРЕН ИНДИРЕКТЕН ТЕСТ) не само улавят „неуловимите“ хронични форми на
проблемните инфекции, но те имат много по-широк обхват.
Те са основата на формулираната от мен ОПТИМАЛНА МЕДИЦИНА.
Какво представлява тя?
Казано накратко, оптимална диагностика плюс оптимална терапия е равно
на оптимално здраве!
Това е същността на оптималната медицина.
Необходимо пояснение.
Тъй като диагностиката е майката на медицината, оптималното диагностиране на пациента е невъзможно без приложението на моите два теста (СИТ и
ЛИТ).
Второ пояснение.
СИТ представлява специален набор от 100 пункта, обхващащи 170 симптома.
Той просто замества обичайното лекарско интервю, но е много по-съдържателен и информативен от всеки диалог с лекар. Попълва се за 10-15 минути.
Трето пояснение.
Понякога СИТ е достатъчен или дори само няколко (3-4 до 8) пункта от него,
за да се „улови“ спотайващата се и неуловима, с каквито и да било други диагностични методи, инфекция.
Четвърто пояснение.
Дори да се избавите по един или друг начин от тремора, Вие се нуждаете от
приложението на моите два диагностични теста.
Първо – защото си позволявам да твърдя, че имате и други здравни проблеми
освен фактора (засега неизвестен!), който предизвиква тремора.
Второ – ако проявите интерес към моите предложения, ще Ви пратя и СИТ, и
схема за ЛИТ, която може да се изпълни във всяка добра клинична лаборатория.
Трето – разбира се, че резултатите и от двата теста мога да ги тълкувам, интерпретирам само аз – не защото пазя тайната за себе си, а защото лекарите
не проявяват интерес към тях.
Дори ако не решите да приложите моите два теста, но ако забележите потенциала, който носи моята оптимална медицина за обновяване, обогатяване и
реформиране на днешната конвенционална медицина, и ако решите да съдействате за осъществяване на този процес, Вие ще оставите своето име в историята
на медицината като велик благодетел и реформатор, не по-малко велик, отколкото в политиката и икономиката.
Достатъчно е само да посочите един-двама по-млади, по-интелигентни, поразкрепостени и безукорно честни медици, с които да се заловим за работа.
Желая Ви здраве!
С най-добри пожелания:
Атанас ЦОНКОВ
Основател и главен редактор на в. „Лечител“
P.S. 1. Бих искал да подчертая, че ако решите да се възползвате от моите
консултации и тестове, не рискувате абсолютно нищо, освен че може да получите… подобрение или изцеление.
2. Гарантирам пълна дискретност на нашата евентуална кореспонденция.
3. Моите консултации са винаги безплатни!
28.06.2019 г.
„ABC – Атанас Цонков”, 1606 София, ул. „Св. Иван Рилски” 24 Б, офис 5,
тел. 02 953 27 45, 0884 428 800
e-mail: info@lechitel.bg; www.lechitel.bg

До Негово Превъзходителство г-н Херберт Салбер
Ваше Превъзходителство,
Моля да предадете колкото може по-скоро това писмо на г-жа Меркел!
Атанас ЦОНКОВ
Основател и главен редактор на в. „Лечител“
28.06.2019 г.
(Продължава на стр. 17)

ЗА ЗДРАВЕТО НА ОБЩЕСТВОТО
(Продължение от стр. 16)
отстранят бързо и лесно, ако се окаже,
че канцлерката е жертва на подобна
вредоносна медикаментозна терапия.
Тогава обаче ще остане потребността
от търсене на други алтернативни лечебни подходи, каквито са в основата на
моята оптимална медицина.
Съществуват и други фактори, които
могат да предизвикат мускулни спазми
и тремор на различни човешки органи:
• температура на тялото под 35 градуса,
• повишена температура (при децата),
• есенциален (наследствен) тремор и
пр, и пр…
Всъщност г-жа Меркел само би спечелила от оптималната диагностика, но
„насила хубост не бива“. Остава неясно
защо тя упорства и лековато ни уверява
(то е направо обидно за интелигентните
слушатели), че всичко й е било наред!?..
Ще ми се да припомня, че вкопчването във властта (дори с най-благородни
мотиви и намерения и с чиста съвест!),
е доказано опасен наркотик. Според
мен властолюбието е най-мощната и
нелечима наркомания.
Един български вестник тези дни отдели цели 7 страници за болестите на
властимащите. Това е похвално, ала за
жалост колегите-журналисти пробутват
скверната идея, че болестите (И найжестоките болести!) не пречели на политическите мъже да вземат разумни,
добри решения за развитието на човечеството.
В този „кюп“ се оказаха и Сталин,

Кенеди

игра с огъня, излагат Земята и живота
върху нея на опасни изпитания и рискове.
Днешният премиер, президент или
монарх, който има доказани заболявания, свързани с психически проблеми,
не е държавникът от последните векове… Днес човекът, който държи в ръцете си ядреното куфарче, може мигом
да ликвидира човешкия род, даже да
предизвика космическа катастрофа…
Защо отидох чак в Космоса?
Защото евентуалната, предполагаемата първична етиологична диагноза
на Ангела Меркел може да доведе и до
нелечими психични разстройства…
Особено когато и пациентката, и нейните лекари отричат, прикриват или
подценяват немотивирано версията за
синдром на Уилсън.
Не искам да кажа, че г-жа Меркел
страда от психично разстройство, но
като знам нищожното равнище на
съвременната (психиатрична) психиатрия и нейните диагностични (не)възможности, ще ми се да припомня оня,
меко казано, прибързан призив на Ангела Меркел, с който през 2015 година тя
се обърна еднолично, кажи го авторитарно (по-безконтролно дори от евентуалното натискане бутона на ядреното
куфарче!) към нахлуващите в Европа
бежански вълни:
„Елате, братя мюсюлмани!“
Тя ги прегърна (без условия, без контрол, без мисъл за възможни вреди на
домакините!), но Европа още дълги години ще страда от тази прегръдка…

Рейгън

Чърчил, Рузвелт, Хитлер, Линкълн, Кенеди…
Авторите не разбират колко голяма
и съществена е разликата между повечето властници-пациенти и, да речем,
Роналд Рейгън – изключението…! Един
слаб актьор, който се оказа велик държавник и с помощта на своя далновиден
екип успя да промени (към добро!) хода
на световната история. Рейгън общуваше откровено и отговорно с публиката,
с избирателите, с медиите. Той ни уведоми предварително, че ще се оперира
от рак на дебелото черво (и се оперира,
слава богу, успешно); предупреди ни, че
е диагностиран с „Алцхаймер“ и скоро
няма да може да изпълнява президентската си длъжност и, за жалост, след
девет ужасни години издъхна…
Ангела Меркел е германка по националност, съветска „възпитаничка“ по образование, изобщо политик, който смята, че ЗДРАВЕТО НА ДЪРЖАВНИКА е
неприкосновена ДЪРЖАВНА ТАЙНА!?..
Подобни възгледи след като атомното оръжие показа своята разрушителна
мощ в Хирошима и Нагазаки, са опасна

Ленин

Канцлерката добави самодоволно:
„Все ми е едно дали аз съм виновна за
притока на бежанци или не – важното е,
че те вече са тук!”
Криворазбраното човеколюбие на
Меркел струва твърде скъпо на европейците - безконтролно нахлулите пришълци вече произведоха над 30 терористични акта в рамките на Европа!?...
Оня слабоват киноактьор Роналд
Рейгън, който се оказа гениален държавник, показа какво трябва да бъде
отношението и поведението на политическия лидер към собствените му
здравни проблеми. Иначе всеки може
да посочи достатъчно аргументи, заради които управляващият трябва да бъде
здрав, да изглежда здрав, да се прави
на здрав, защото враговете може да се
възползват от евентуалните му тежки
диагнози…
Рейгън долови сложния дух на новото време, което изискваше (изисква) и
налага нови възгледи, нови решения,
нови поведения на държавните ръководители.
Редно е да се изтъкне, че Рейгън все
пак изигра една гениална
роля, но не в киното, а в живота – ролята на действащ,
реален, жив президент… Да
се надяваме, че признателното човечество ще съхрани
тази роля в историческата си
памет. Защото стореното
от Рейгън и Горбачов - може
би спаси света от ядрена
гибел.
Треморът на Ангела Меркел
даде повод на доста медии да

подхванат пиперливата тема за „Лудите
(или болните), които ни управляват“.
Има и такива книги… Това е похвална
журналистическа реакция, ако не бяха
и някои увлечения, грешки и опасни
внушения.
Читателят остава с впечатлението, че
болестите не пречели на политическите
лидери да си вършат съвестно и качествено работата (?!). Нима президентите,
премиерите и монарсите са сътворени
от нечовешка материя? Защо тогава
простосмъртните хора или отсъстват,
или се пенсионират „по болест“?...
Ще припомня само два случая.
• Не преумората от политическите
дела, както се твърди най-вече в съветско-руската литература, а доказаният
сифилис стои в основата на деянията
на вожда Ленин. Стотици милиони са
човешките жертви на ленинизма по света…

Хитлер
• Хитлер не беше обикновен и безобиден меланхолик или хипохондрик,
както все още го изкарват някои автори,
а неизлечим сифилитик и това следва
да се знае през 2019 г…
Ако нещо ме притеснява и тревожи
повече и от тремора на Меркел, това е
ниското равнище на днешната официална медицина, както и ниската здравна
култура на водещи политици, на водещи журналисти, на водещи … медици.
Джон Кенеди не е диагностиран „наскоро“ със синдрома на Адисън, както
се написа тези дни в столичен вестник,
а още когато авторката на това „наскоро“ вероятно не е била родена! Той се
разболява като усложнение от туберкулоза и се лекува с кортикостероиди
срещу Адисън още преди Втората световна война…
Не знам дали германският посланик
е запознал канцлерката с моето писмо.
Ако я е запознал, не знам как е отреагирала тя. Знам, че не бих й предлагал
помощта си, ако (иначе уважаваните)
немски медици биха могли да й предложат същото.
Тази моя публикация не е адресирана до Ангела Меркел. Не бих искал да й
досаждам и след писмото ми от 28 юни.
Този текст е предназначен за широката публика, която (за разлика от фрау
Меркел!) при необходимост би се възползвала от моя лечителски опит.
Така се случи, че преди години се опитах да помогна на трима души, белязани с диагнозата АЛС (Амиотрофична
латерална склероза):
• Близките на естрадния певец Гого
отказаха моята диагностична помощ и
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предпочетоха скъпа американска терапия, която превърна болния в „жива
менделеева таблица“… Тази „терапия“
го е довършила…
• Пловдивският футболист Аян Садъков имаше същата диагноза АЛС. Колегите му от неговото спортно дружество,
към които се обърнах, за да ме свържат
с него, тъй като нямах адреса му, не
благоволиха дори да ми отговорят… Но,
уви, скоро се погрижиха да издигнат паметник на починалия…
• Световноизвестният физик Стивън
Хокинг преживя, почти като труп, рекордните 55 години със същата диагноза АЛС. Неговите родители бяха висококвалифицирани медици, но цели четири
години не бяха забелязали първите признаци на болестта.
Хокинг беше наредил на своя секретар да не му поднася никакви писма, ако
те не съобщават за новооткрито ефикасно лекарство
срещу АЛС.
Аз, като начало
му предлагах да
посоча първопричината за неговата
АЛС. Уви! Той си
отиде от този свят,
преди да я узнае…
За потресаващата истина относно мистериозната
АЛС и преписката
ми с Хокинг, ще
Хокинг
може да прочетете
(ако това ви интересува) в „Здравето на безсмъртните“
(том I), който ще излезе от печат през
2020 г.
Не казвам, че фрау Меркел има АЛС,
но много неща се повтарят, много неща
си приличат, много неща са свързани…
Неврологични мрежи!
И споменатите трима пациенти, и г-жа
Меркел не са получили най-важното необходимата им ПЪЛНОЦЕННА, ЕТИОЛОГИЧНА, ОПТИМАЛНА ДИАГНОСТИКА.
В Германия има милиони турци. От тях
Ангела Меркел може да чуе поговорката „Зорлем гюзелик олмаз – олсада
якъшмаз“ („Насила хубост не става, а
и да става не бива!“).
Написах горните редове за тези читатели, които притежават мъдростта да се
възползват от рационалното зърно в тях.
P.S. Ако някой журналист, политик
или медик гледа скептично и снизходително на изказаните тревожни хипотези
относно скритите здравни проблеми на
Ангела Меркел, аз му препоръчвам да
проследи развитието на нейния здравен
статус през следващите 5-10 години.
Боя се, че приятелката на Меркел –
Урсула фон дер Лайен, която оглави Европейската комисия, страда също от подобни псевдодемократични, псевдохуманистични, псевдоевропейски нагласи
и уклони. Вместо да покровителства гей
парадите (не казвам, че трябва да преследва хомосексуалните граждани!),
време е да се заеме с изработване на
евродиректива, която да реши наистина
разумно и научно обосновано сложния
проблем за здравето на политическите
(държавните, европейските) лидери…

