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ВИРУСЪТ ИЛИ ЧОВЕКЪТ:
КОЙ-КОГО?

Кой казва, че
не съществуват
чудеса?
Ето вече дваЕто как се търсеше решението на
три месеца сме проблема „Коронавирус – 19“ през изсвидетели на не- теклите 2-3 месеца:
вероятно чудо –
• Маските. Това е най-масовото и
една нищо и ни- най-известното предпазно средство
каква твар, наречена коронавирус-19, срещу коварния нов щам на коронаневидима с невъоръжено око, владее, вируса. За съжаление, никой не знае
вълнува, плаши, тресе умовете на це- колко вида антивирусни маски се пролокупното 7-милиардно население на извеждат, продават и носят днес. И кои
Земята!..
от тях гарантират защита от Ковид-19?
Става нещо небивало досега: затваПремиерът Борисов, по време на дерят се кина и театри, училища и църк- лово заседание на антивирусния щаб
ви, отлагат се сватби… и погребения, заяви: „Осигурили сме маски
футболни мачове се играят пред праз- – да ги нони стадиони, общественият транспорт сят!“… На
е парализиран, заводски цехове и фир- една ръка
мени офиси пустеят, финансови борси р а з с т о я се сриват, болници и други медицински ние от него
институции спорят и си противоречат, с е д е ш е
защото тая дребна животинка прекося- ген.-майор
ва границите без виза и паспорт, даже проф. Мутафчийски,
учените дискутират дали тя е от света шеф на този щаб, с маска, която висена живата или на мъртвата материя… ше артистично смъкната на брадата му
Защото вирусите по принцип не могат (?!).
да съществуват самостоятелно, а функПоявиха се съобщения, че маските
ционират само като паразити в чужди не могат да предпазват както от микроживи клетки…
скопичните прахови частици, така и от
Крайната смъртност от тази страхо- микроскопичния Ковид-19, а експерти
вита епидемия обаче е нищожно съби- от САЩ твърдят, че само една марка
тие (Слава Богу!) в сравнение с
повечето съвременни вирусни
и бактериални взривове, но тя
смути, стресира, стопира обществения живот повече и от
двете световни войни, отстъпвайки само на черната смърт
(чумната епидемия), която съкрати европейското население
с около 50%! Но бубонната чума
разиграва коня си през късното Средновековие (XIV век), а
днес сме ХХI век на човешката
цивилизация…
Държавните административни и здравни институции, както
Дезинфекцията в Китай
и световните организации като
ООН, СЗО, Световната банка и пр., маски могат да спират проникването
като че ли имат само една неотложна на коронавируса… Американската сугрижа през тези драматични дни – да пермаска вероятно ще донесе суперуспокояват хората, да потушават пани- пачалби на … американците, ала не се
ката, да призовават към спокойствие и чуват гласове, които да потвърдят или
разум нашите седем милиарда братя и опровергаят казаното за „супермаскасестри. Е, някога жреци, шамани и пле- та“…
менни вождове притежавали авторите• Мийте си ръцете по 10-20 пъти
та на богове и примитивните проповеди дневно. Даже един „експерт“ показваса постигали желания ефект сред при- ше на малкия екран как да си мием
митивната публика. Днес е друго.
ръцете. А една чаровна водеща по
Една телевизия призовава: „Вярвай- bTV наблягаше, че следва да се мие
те само на проверени медии и екс- и между пръстите, и под ноктите… Е,
перти!“ Но не каза как да разберем със ако човек не е усвоил и тази „тънка“
сигурност кои медии и експерти са дос- тайна на културата, може да се надява
товерни, кой и как ги е проверявал?!... на късмета свирепият коронавирус да
При съвременния информационен оке- го пожали…
ан, където всеки индивид е източник на
• Контактите. Преди години в. „Лечиинформация, стигаща бързо, лесно и тел“ по повод сезонния грип посъветва
безконтролно до всички други индиви- читателите: „Не се ръкувайте, не се
ди от 7-те милиарда, няма никъде знак за информационна
автентичност…
Благото на демокрацията,
свободата на словото, анонимната глобална мрежа се
оказва не трънче, а жесток
трън в петата на обществото.
От тези констатации съвсем
не следва, че трябва да се
забранят или изгорят модерните техники и технологии
(Пази Боже!), но е време
човечеството да осъзнае, че
ТУК ИМА ПРОБЛЕМ!... И да Бубонната чума погубва половината
му търси решението.
население на Европа

целувайте!“ Това е подходяща препоръка и в дните на коронавирусната
пандемия. Но – това не е достатъчно.
При тази криза се появи нова мода
здрависване: а) допиране на лакът до
лакът б) докосване на крак до крак в
участъка на глезените в) даже прилепване на длан до сърдечната област
(познат жест в Америка).
Вместо да се търсят най-екзотични
и безопасни телесни жестове, защо
да не приемем

!
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Вирусната !
3-4 седмици
японския поздрав - изискан, полезен и безопасен поклон?...
Той би могъл да се допълни и съчетае
с американското полагане на длан
над сърдечната област… Защо не?
• Избягвайте преки контакти и докосвания. При кихане и/или кашляне
прикривайте устата и носа с кърпа или
просто с ръка. И не вярвайте, че ако
сте на разстояние метър-метър и половина, от околните кино- и
театрални зрители или слушатели, тази дистанция ще
ви предпази. Доказано е, че
при някои кихавици вредните
пръски (вируси, бактерии и
пр.) се изстрелват на 3 (три)
метра разстояние!
• Диагностиката. Този найважен етап от битката с новия Ковид-19 премина през
някои наивни и неефективни
начинания. Така наречената
термодиагностика по аерогари и гранични пунктове
беше очевидна недомислица, както и лабораторното
тестване на граждани в така наречения инкубационен период…
Когато говорим за коронавирус-19,
трябва да имаме предвид цялата армия
от над 5 000 идентифицирани вируси
или поне най-известните от тях: сезонните грипни вируси, вируса на СПИНА
(ХИВ), CMV (цитомегаловируса), EBV
(Епщайн-Бар вируса), HPV (Човешкият
папилома вирус), херпесните вируси и
пр. Както е доказано отдавна някои вируси могат да предизвикат и рак: EBV,
HPV, хепатитните вируси В и С. Тоест
тази най-дребна животинка – вирусите
– може да създава най-тежките здравни проблеми и страдания на човека.
Проблемът с Ковид-19 става още покомплициран, когато е налице, както е
сега и грипна епидемия, и изобилие от
прахови частици… Да му мисли бедният бял дроб!
Неразгаданите тайни на Ковид-19
струва живота на множество хора, извадили „лош късмет“. Даже първият
китайски лекар д-р Ли Вънлян, който
сигнализира още през декември 2019
г. за появата на новия вирусен щам,
беше застрашен да влезе в затвора,
защото разпространявал „слухове“…
Той избегна затвора само защото, поразен от същия щам, на 34 години влезе в гроба.
Лечението. Всеки читател, както и
всеки пациент, в последна сметка пита
за най-важното (според него!) – какво
е лечението, има ли ефикасно лечение

срещу коронавирус-19?
Честните специалисти (има и такива!) признават, че специално, специфично и ефективно лекарство срещу
малкия „звяр“ няма!
Лечението, както в България и Китай, така и в целия свят – както срещу
коронавирус-19, така и срещу което и
да е друго вирусно заболяване, не съществува!
Най-малките живи същества – вирусите, от грипа до СПИНА – са един от
най-големите, ако ли не най-големият
терапевтичен проблем на днешната
академична медицина. Сложността
на проблема произтича от факта, че
ако унищожим вируса, който се храни
от живата клетка, в която се е настанил, означава да унищожим и самата
клетка, тоест да убием и пациента.
Поради това лечението в случая е
само симптоматично, каквато е всъщност преобладаващата днес медицина
– симптоматична, повърхностна, второ качество. Бори се само с болката,
треската, високата температура и пр.
А оставя причинителя на болестта да
се развихря… „Кой-кого?“ – който е
по-силен… Въпрос на „късмет“… Недоразумителни – противоречиви, дори
абсурдни съобщения, мерки, съвети.
• Медицина и здравеопазване. Повечето хора, както и политиците, медиците, журналистите не правят разлика
между двете понятия, не виждат разликата между медицината и здравеопазването, и това е една от основните
пречки да се реформира здравната
система.
Медицината обхваща медицинското
знание, а здравеопазването включва
административните структури, форми
и методи за неговото приложение в
практиката. В този смисъл не изглежда
много логично едно здравно министерство да се оглавява от специалист по
финансите (българското правителство
обаче е решило, че финансистът Кирил Ананиев е най-подходящият човек за поста здравен министър).
Тук природата е изработила свои
ефективни и безопасни за пациента
„медикаменти“ срещу вирусите – човекът трябва обаче да ги опознае и оползотвори.
• Дезинфектирането на помещения,
улици, площади (каквато е практиката
в Китай) е излишна свръхмярка, тъй
като този вирус загива за „нула време“
във въздуха от минути до часове. Ако
китайците знаят нещо повече те не
бързат да го споделят…
На 12 март властта проведе старателно (и безполезно!) дезинфектиране на база „Илиенци“ в София.
(Продължава на стр. 6)
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ВИРУСЪТ ИЛИ ЧОВЕКЪТ: КОЙ-КОГО?
щият Ричард Хачет заяви
новини, лансирани от известни особи, и почтени медици, нежепублично: „Не съм срещал
експерти (дез) информационни източ- ли….
Демонстрация на показност, а не на ници!
по-свиреп вирус!..
Бойко отчете, че Евроефективност! Свирката на локомотива
Ето го пожарът на лъжа• Референдум за вируса.
парламентът закъсня (и
е по-силна от парата…
та и паниката… Ваксини
Става дума за едно смислено и по- е прав!) със спирането на
Все още специалистите не могат да лезно в над 90% от съдържанието си редовните си заседания.
за милиарди, вашите микажат категорично защо вирусът се предаване по БНТ.
лиарди!
Европарламентът затвори
разпространява епидемично в Китай,
• Защо Китай крие жиНай-слабата страна на предаването врати след като сред евИталия и като че ли в САЩ.
вият коронавирус-19?
беше, че в него не участва и здравният родепутатите се оказаха
Защо може да се каже, че в сравне- министър, липсваше и поне един ви- неколцина заразени.
Този въпрос се поставя
ние с тях хората във Великобритания си русолог, след като се обсъждаше найот руски учени, но точният
А българският парлаблагоденстват?! Не поради Брекзит…
отговор изглежда невъзактуалната днес вирусна драма..!
мент продължава като
Защо тъкмо Албания и Черна гора
можен, защото или китай• Как да се лекуваме? Аз бих по- Гюро Михайлов. Този геД-р Ли Вънлян
проявиха рекордна устойчивост срещу ставил на първо място въпроса – как роизъм може да ни излеските експерти са пропусвирусния агресор?...
да живеем, без да боледуваме? Или зе през носа, но за това трябва да се нали да фиксират и съхранят началните
• Личната хигиена. Официалните – как да се предпазваме от болести (и мисли…
вируси от декември/януари 2019-2020
здравни власти акцентуват не случайно вирусни, и всякакви!), защото винаги
Е, Бойко не е единственият поли- г., или пък отказват да споделят тази
на личната хигиена като солиден про- излиза по-евтино и по-разумно да из- тик-медик! Неговата любима европарт- информация с руските си колеги, за да
филактичен фактор и срещу Covid-19. бягваме разболяването, отколкото да ньорка Ангела Меркел заяви невъзму- я ползват за създаване на най-ефикасУстанови се, че в някои райони на Ки- възстановяваме изгубеното здраве, то- тимо, че „60-70% от германците ще се на ваксина…
тай има бедни хора, които не сменят ест да гоним Михаля… Но някой може разболеят от този вирус..!?“ Засега
• Крачка към миналото и бъдещето.
дрехите си по цяла година… Като до- ли да твърди сериозно, че homo sapiens нейните сънародници я карат повече Още в началото на първата епидемия
( р а з у м н и я т на бира и наденички, а специалистите от свински грип в. „Лечител“ писа ясно
човек) е на- недоумяват защо германците са по- и категорично в брой 19, 7 май 2009 г.:
„Поради медицинско невежество и
стина разу- щадени в сравнение с италианците…
мен, особено Може би пък е въпрос на тотална хи- необикновена безотговорност държавите харчат астрономически суми за
когато
иде гиена?!..
реч за здравБританският премиер Джонсън не ненужни противогрипни лекарства…
… Битката с патогенните вируси е
на профилак- изостава по-назад. И той се прави на
тика?!
медицински експерт, говорейки за „ко- преди всичко въпрос на имунна система…“
О ф и ц и а л - лективен имунитет“ и т.н…
Освен най-ефикасното антивирусно
ната медици• През 2006 година излезе от печат
на не позна- един солиден научен труд „Клинич- средство Саменто, препоръчвано и
ва ефективно на вирусология“ под редакцията на от проф. Дундаров (виж книгата „КлиБойко Борисов
Ангела Меркел
Борис Джонсън
средство сре- проф. Стефан Дундаров. След като нична вирусология“- 2006 г., стр. 87),
бавим, че там имат обичая да си хапват щу коронавирус-19. За щастие, приро- описва всички над дузина антивирус- вече посочихме и богат набор и от друи такива екзотични блюда като месо от дата ни предлага безвредни средства ни препарати, кой от кой по-безполе- ги полезни антивирусни средства.
прилепи, които са доказан резервоар както за предпазване от вируси, така зен и по-вредоносен, проф. Дундаров
В същия брой на в. „Лечител“ предна какви ли не инфекции..
и за лечение срещу вирусни диагнози. посочва като най-безвреден (но също ложихме на читателите и един бонус
• Няма да коментирам, но ще отбе- Ще спомена за втори път някои от тях:
така безполезен!) изопринозина. И – една прогноза: „През следващите
лежа едно странно съвпадение на из• Саменто течно
добавя, че „има едно природно сред- 10-20 години ще има поне две-три
вестния „ПЪТ НА КОПРИНАТА“ със
• Ехинамакс
ство, наречено Саменто… Samento и епидемии от „нови“ инфекции, постраните, регистрирали най-много
• Кандимин (масло от риган)
Котешки нокът са различни по състав, добни на птичия и свинския грип…
болни с коронавирус-19. Става дума
• Прополмакс (пчелен клей)
въпреки че се произвеждат от една и с вероятност от 90% бъдещите инза Япония, Южна Корея, Китай,
• Динафорс (Родиола розеа)
перуанска билка. Samento дава по-изя- фекциозни (или грипни) огнища ще
Иран, Италия… Ах, да - в тази вери• Ашваганда
вен имуностимулиращ ефект… Течното се намират в Азия, Африка или Лага май се включва логично и активно
• Нони
Саменто осигурява по-бърз, а капсу- тинска Америка…“
и Гърция, и България. Може би скоро
Сега, март 2020 г., е време да отчеКъм тях могат да се добавят и бил- лите – по-продължителен ефект. Няма
ще я последва и Турция… Ще напомня, кови чайове от: шипка, салвия, липа, данни за странични прояви.“
тем, че т.нар. близкоизточен респиче този маршрут съвпада и с мистери- борови връхчета...
• Медицина и/или пари. Сегашната раторен синдром (MERS) се разрази
озния синдром на Бехчет, за който
Ако някой не харесва фирма „Лечи- шумотевица около коронавируса над- през 2012 г. в арабските страни, а ярскоро ще пишем отново…!
тел“, нека знае, че същите природни минава всичко подобно от медицинска- остният коронавирус-19 тръгна от Ки• Начин на разпространение. Въ- продукти (с изключение на Саменто), та история. По-голяма и по-вредонос- тай през декември 2019 г.
преки масовото схващане, че вирусът но под други търговски названия се на от глобална здравна манипулация,
• Първопричината за Ковид-19 към
се разпространява по въздушно-ка- предлагат и от цялата аптечна мрежа може да бъде само някоя от бъдещото, днешна дата според световните експков път, някои учени твърдят, че за- на страната.
перти е консумацията на месо от приако човекът може да си го позволи…
разата се предава най-вече чрез про• Разработва се
Данданията издава лепи.
дължителен директен контакт… Все ново лекарство.
Вестник „Лечител“ изказа тази химирис на пари (не
още е спорен въпроса дали някои жиПо някаква тевярвайте, че „парите потеза още в брой 6 (6 февруари 2020
вотни, освен животното homo sapiens, левизия се появи
не миришат“), поняко- г.)
може да боледува от тази болест и да Димитър Димитров,
• Паниката. Нищо ново под слънцега те направо вонят –
я и разнася.
който заяви, че некакто ваксинната афе- то… Мошениците, спекулантите, изЕдин специалист се пошегува дос- гов екип разработва
ра през 2009 година мамниците – били те политици, произта сполучливо, че в България корона- от 5 месеца лекарсрещу т. нар. свински водители на медикаменти/ваксини или
вирус се предава най-ефективно по ство срещу коронажурналисти – знаят, че най-много риба
грип.
слухов път… Трябва да се доверим на вирус!? Дай боже,
Тогава вестник „Ле- се лови в мътна вода, в наплашенотвърдението, че китайските стоки не са да успеят, но това проф. Венцислав Мутафчийски чител“ единствен из- то общество, в истеричните слухове и
преносител на заразата.
щяло да стане (ако стане!) след годи- превари събитията и предупреди (брой фалшиви новини.
Дори специалистите признават, че ни. Дотогава: я камилата – я камиларя. 19 – 7 май 2009 г.), че свинският грип
Специалистите отчитат, че от вакситочният механизъм, по който се пре- Сега се нуждаели от спонсори…
няма да е жесток и смъртоносен, че ните (абсолютно безполезни!) срещу
дава заразата с новия коронавирус-19
• Предпазни средства.
предстоящите ваксини срещу него са свинския грип Бигфармаците са гушнавсе още не е изяснен достатъчно. Кой
• Медиите съобщиха, че с два тира са лъжа и измама… После се разбра, че ли около 10 милиарда долара…
казваше, че медицината е наука?!...
СЗО щедро и авторитетно налива
внесени от Турция предпазни средства тогавашните престъпници са прибрали
• Спиртът. Най-авторитетни меди- срещу актуалния вирус… За качество- около 10 милиарда от лекомисленото и масло в огъня – обяви пандемия от Коци ни уверяват, че „малко“ алкохол то и ефикасността на тези турски сто- доверчиво народонаселение. България вид-19!..
може да бъде полезен срещу корона- ки - нито дума!? А някои може би си тогава също се включи в паниката и изАко някъде има честни и смели девирус-19. Както се казва в такива слу- спомня, че преди години тогавашният мамата…
путати, експерти, журналисти, те трябчаи – „никой не е безпогрешен“, осо- здравен министър Москов внесе някакДокато човечеството не се научи ва непременно да предприемат разбено ако авторът на горната препоръка ви злополучни ваксини от Турция…
да разпознава измамниците, да пре- следване и на СЗО, и на медии, и на
е сам фен, тоест потребител на алкоТези дни, след като вече има десетки дотвратява измамите и да разследва Бигфарма за ваксините и лекарствата
хола…
заразени българи и у нас започна про- мошениците (и некадърниците), спо- срещу Ковид-19!
Подобна препоръка на времето изводство на защитни облекла, но кой тайващите се както в здравните минисЗдравейте!
(само че за допустима доза от шест ще ти каже и да ти гарантира, че дали терства, така и в СЗО, то ще трябва да
кафета дневно) бе дадена от британ- те наистина защитават от този вирус плаща все повече и повече милиарди,
за тоя дето духа!...
ски експерт, който се оказал… неистов или само „Шумим, брат, шумим“?..
Британското правителство сега е
консуматор на ароматната напитка.
• Бойко и Меркел. Няма грешка в
Човек днес не знае дали да се пази имената – и двамата взеха думата, коя- възложило на Ричард Хачет да разраот вируси и бактерии или от фалшиви то повече подхожда на компетентни боти ваксина срещу коронавирус. Съ(Продължение от стр. 5)

