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Атанас ЦОНКОВ 

Днес светът е 
паникьосан, е 
луднал, е смърт-
но уплашен от 
поредната безпо-
щадна инфекция 
– коронавирусът! 
Според проти-
воречиви инфор-

мации (А живеем в епохата на свръх-
информационните технологии!) новият 
щам на иначе познатия ни коронавирус 
иде от „малкия“ китайски град Ухан (на-
брояващ към 11 милиона жители, тоест 
една България и половина!) бил най-
смъртоносен за малки деца, а според 
други за по-напреднали старци, тоест 
– за хора с неизградена или с омало-
мощена имунна система, страдащи от 
неизлечими хронични болести и т.н. 
Колкото до клиничната симптоматика 
на този „малък-голям звяр“, също няма 
нищо ново: внезапно повишаване на 
телесната температура, поразен бял 
дроб, суха кашлица, умора, затруднено 
дишане, пневмония и … край. Край – 
ако така ти е било писано, както казва-
ше моята неграмотна баба… Тя самата 
умря не от грип, нито от коронавирус, 
а „от старост“ (на 82 г.), както „умно“ 
говорят дипломираните хипократовци.

Докато поредни-
ят сезонен грип ни 
газеше в края на 
януари (както поч-
ти всяка година), а 
не както водещите 
експерти „дално-
видно“ прогнозира-
ха, че пикът на гри-
па в България щял 
да бъде към сре-
дата на февруари, 
ето че на вратата 
(даже и на прозор-
ците) ненадейно ни 
почука неканеният 
гост - коронавирус.

Още тук искам 
да посоча, че как-
то през вековете 
страшните епи-
демии като чума и холера са идвали 
от мистериозния Ориент, така и днес 
страшилищата на новите грипни щамо-
ве идват най-често от свръхнаселения 
Изток. Подчертавам горната фраза, за-

щото и сега вирусният „Дракон“ идва от 
пазарите на бившата китайска столица 
Ухан! Пазарищата на птици, риби, при-
лепи и други животни… От там, къде-
то е налице стока върху стока, човек 

над човек, тоест където няма простор 
за движение на чист въздух, където 
човешката хигиена е безнадеждно 
занемарена, където микропатогените 
водят отчаяна битка за оцеляване, за 
доминиране над всякакви други мик-
ро- и макроорганизми, за гарантира-
но възпроизводство и … Пребъдване! 
Откъдето и да погледнем тази част от 
дарвиновата еволюция, най-малките 
зверове (вирусите!) са обречени (са ро-
дени, са мутирали) да побеждават. Да 
му мисли единственият мислещ биоло-
гичен вид – хомо сапиенс!

Това е накратко предисторията на 

вирусната инвазия – коронавирусът е 
само частен случай. Утре ще се пръкне 
нова далавера, като онази със свин-
ския грип през 2009 година, а после ще 
последват вирусите на херпес зостер 

( л е щ а н к а -
та), Епщайн-
бар вирус 
(„вирусът на 
целувката“), 
ц и т о м е г а -
л о в и рус ът, 
ХИВ и пр. 
… Отделно 
настъпва и 
кавалкадата 
на мутирали, 
вироглави и 
неотразими 
бактериал-
ни диагнози 
като сифили-
са, лаймска-

та борелиоза, туберкулозата и пр., и пр.
Ами сега? Какво да правим със или 

срещу този азиатски коронавирус?
Българските медии впрегнаха в игра-

та, т.е. във войната, най-известните (не 

казвам най-добрите!) експерти от двата 
клона на злочесто разкрачената меди-
цина – академичната и алтернативната.

Освен обичайните (разбира се, за-
дължителни!) баналности – да си миеш 
често ръцете, да не ходиш в гнездо-
то на осите (кино, театър, фестивали, 
сватби, градски транспорт, включител-
но и метро) – ако може да летиш като 
пчеличка, би било най-добре!

Намериха се и „специалисти“, които 
„борят“ вирусите – и свинския, и корон-
ния със… Със свински благи приказки.

Еврика! Най-после експертите от 
БАН „откриха“, тоест прозряха и при-

знаха това, което 
простосмъртните 
българи знаят от-
давна, а вестник 
„Лечител“ обявя-
ваше многократно 
– че противогри-
пните ваксини са 
вятър и мъгла, 
„мижи да те ла-
жем“, една гло-
бална далавера 
на Биг Фарма…
Труповете няма кой 
да ги преброи… 
Сега ще ни бала-
мосват отново, сега 
се канят пак да ни 
прецакат, както 
сториха това през 

2009-2010 г. „с ваксината срещу свин-
ския грип“ – щели да сътворят за около 
3 (три ) месеца и ваксина срещу (неизу-
чения, неопознатия добре) коронави-
рус. След около 10 години ще отчетат 
(с най-дребен шрифт), между буквите, 
думите, редовете, че и тази ваксина се 
оказала неефективна…

Битият – бит, ваксинираният – мър-
тъв! Мир на праха му. И поповете няма 
да скучаят, нито да беднеят или пък да 
слабеят… Ами вече се появяват и „на-
учни“ изследвания, от които следва, че 
възнапълняването, даже позатлъстя-
ването, не било толкова вредоносно и 
болестотворно, колкото твърдяха разни 
вестникари…

А сега, сега как да се противопоста-
вим на този „жълт дракон“?

„Лечител“ не го е изследвал, но как-
то писахме неведнъж – срещу всяко 
вирусно заболяване природата е 
изработила защитни средства: бил-
ки, пчелни препарати, упражнения, 
редовно и качествено наспиване, чист 
въздух…

• От билките ще спомена отново: 
Саменто, Кандимин (масло от риган), 

Нони, ехинацея (Ехинамакс), котешки 
нокът, салвия, риган, бял равнец, шип-
ка…

• От апитерапията – преди всич-
ко прополис (Прополмакс), но също и 
мед, пчелен прашец….

• Храни – като пилешка супа, ако е 
сготвена с пиле, а не с неговия ерзац-
копие – бройлерът…

• Витамини и минерали (ако сте 
установили, че страдате от техен де-
фицит), но за предпочитане са отново 
натуралните форми, отгледани от май-
ката Природа, а не от мащехата Биг 
Фарма, която ни пробутва синтетични 
подобия, по-лоши и от вирусите, и от 
бактериите…

• Всички други средства, които укреп-
ват имунитета, като знаете, че дузина-
та антивирусни препарати, предлагани 
от фармацевтичната индустрия, не вър-
шат това…

• Не се отказвайте, ако имате достъп 
до реални пробиотици, пребиотици, 
слънчеви лъчи…

Ежедневните сблъсъци между чо-
вешкия биологичен вид и познати или 

новопръкнали се вируси – това са само 
обичайните сражения между микро-
патогените (вируси, бактерии и т.н.) и 
макропатогените (хищници, представи-
тели на вида homo sapiens и пр.).

Хомо сапиенс все още не си дава 
сметка, че може би неговият край се 
крие в невидимия свят на мутиралите 
микроби, а не в някой свръхастероид, 
погубил великанските динозаври пре-
ди повече от 60 милиона години.

Невежеството може да се окаже най-
смъртоносният вирус за човека!

Здравейте!

ЗДРАВЕЙТЕ

НЕВЕЖЕСТВОТО Е ПО-СТРАШНО

Срещу всяко вирусно заболяване природата е 
изработила защитни средства

 ОТ ВИРУСИТЕ

Една от любимите храни на 
китайците


