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ЗА АВТОРА
Д-р Ферейдун Батманжелидж, гражданин на Америка, е роден в Иран през 1931 година. Учи в частно
училище в Шотландия. Получава медицинско образование в медицинската школа на болницата „Света
Мария" при Лондонския университет. След завършване на учението е назначен за ординатор в същата
медицинска школа. Когато д-р Батманжелидж се връща в Иран, участва активно в създаването на спортен
комплекс за деца, няколко болници, както и в построяването с пари на неговото семейство на
благотворителен медицински център.
Когато през 1979 година в Иран избухва революция, д-р Батманжелидж, като виден член на известно
семейство, е хвърлен в затвора и включен в списък на осъдени на разстрел. Очаквайки „правосъдие" в затвора
Евин, политическият затворник д-р Батманжелидж прави историческо откритие за лечебната сила на водата.
Една нощ д-р Батманжелидж трябвало да лекува другаря си по килия, който страдал от остра язвена
болка. Тъй като нямал под ръка никакви медикаменти, д-р Батманжелидж дал на човека, който се превивал от
болка, да изпие две чаши вода. След осем минути болката изчезнала. След като му препоръчал да изпива по
две чаши вода през три часа, този човек повече нито веднъж не изпитал болка през останалите четири месеца,
които прекарал в затвора. Пациентът бил излекуван без каквито и да било медицински препарати. Откритието
за лечебните свойства на водата, направено в затвора, спасява живота и на доктора. Властите пожелават да
демонстрират, че са причастни към неговото откритие.
За 31 месеца в затвора д-р Батманжелидж успява да излекува повече от 3000 болни от язва само с вода.
В затвора той прави всестранни изследвания на лечебните свойства на водата и открива, че вода та може да
предотвратява, облекчава и лекува много болестни дегенеративни състояния. Затворът Евин става за д-р
Батманжелидж „идеална стресова лаборатория". След като се запознава с научния му труд и постигнатите
резултати в затвора, съдията отменя смъртната му присъда. Когато му предлагат предсрочно освобождаване,
той решава да остане в затвора още четири месеца, за да завърши изследванията си за връзките между
обезводняването и кървящата пептична язва. Отчетът за неговите открития е тайно изнесен от Иран и през
юни 1983 година публикуван под формата на редакционна статия в „Journal of Clinical Gastroenterology", а
анотация е поместена в научната рубрика на в. „New York Times".
След освобождаването му от затвора през 1982 година д-р Батманжелидж избягва от Иран и се заселва
в Америка. През 1983 година с неговите усилия е създаден фондът „За простота в медицината". Той се
интересува от въпроса - как действа хроничното непроизволно обезводняване върху човешкия организъм на
молекулярно ниво и оглавява програма за изследвания в тази област. Откритията, направени от неговите
сътрудници, са представени в ежегодните публикации на фонда в "Journal of Science in Medicine Simplified" за
1991 и 1992 година, а сега са качени на сайта www.watercure.com.
Неговите изследвания в рамките на фонда водят до промяна на модела в основите на медицинската
наука, когато като външен лектор на Международна конференция за рака той заявява, че болката е признак за
обезводняване на човешкия организъм. Неговата революционна статия „Болката: необходимост от смяна на
модела" е публикувана през 1987 година в сп. "Journal of Anticancer Research". Неговите изследвания показват,
че ако редовно поемаме голямо количество вода, ще можем да се радваме на крепко здраве и да избягваме
болестите и болестните състояния, които изискват използването на лекарствени препарати и скъпо струващи
медицински процедури.
Д-р Батманжелидж посвещава цялото си време на разпространяване на информацията за лечебните
свойства на водата. Неговата книга „Тялото жадува за вода" е помогнала на милиони да започнат по-щастлив
и здрав живот. Гостувал е в повече от 2 000 радиопредавания и много телевизионни програми.
Написал е книгите „Тялото жадува за вода", преведена на много езици; „Как да лекуваме болките в
гърба и ревматичните болки в ставите"; „Вие не сте болни, вие сте жадни", „Водата — натурално лекарство" и
„Водата лекува, лекарствата убиват". Освен това е написал тематичната брошура „Артрит и болка в гърба";
10-часов аудиосеминар „Водата: рецепта за здрав живот без болка" и четири видеолекции — „Премахнете
болката и предотвратете рака", „Обезводняване и рак", „Водата и солта — чудодейни лекарства" и „Болката в
гърба". Редовно пише статии за здравни списания. Последната му статия „Да чакаш да ожаднееш, значи преждевременно да умреш в мъки" е публикувана в популярния сборник „Townsend Letters for Doctors and Patients"
за 2003 година.
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ПРЕДГОВОР
ФОНДЪТ „ЗА ПРОСТОТА В МЕДИЦИНАТА"
Благотворителният фонд (научен център) „За простота в медицината" бе създаден през 1983 година, за
да промени схващането за основните принципи за извършване на приложните изследвания в областта на
човешкото здраве.
Съвременната медицинска практика се базира на предположението (парадигмата), че усвояването на
водата от организма се регулира от физико-химическите свойства на йоните (йонът е най-чистата форма на
основните елементи, например на готварската сол, калия, калция, магнезия и т.н.), а веществото, което
наричаме „вода" — разтворител, който се съдържа в организма — играе само пасивна роля спрямо тези
елементи и въобще спрямо всичко, което е разтворено в нея.
Защо? Защото в предишни изследвания бе установено: веществата, разтворени в течностите в организма, са много активни химически. Клиничната практика показва, че тази хипотеза не винаги е приложима,
тъй като с възрастта организмът може да се обезводнява. Членовете на фонда застъпват мнението, че тъй като
йонният обмен, който управлява движението на течностите в организма, се контролира от протеините, а по
своята природа протеините действат най-добре в присъствието на вода, то колкото повече бъде свободната
вода около тях, толкова по-ефективно ще действат те. Оттук може ла се направи изводът: в крайна сметка
именно водата регулира собственото си потребление.
Клинично това становище може да се потвърди от факта, че хората, които дори при обезводняване не
чувстват жажда, след няколко дни на „доброволно-принудително”
регулиране на количеството изпита
течност, отново започват да изпитват жажда — силен стремеж на организма към вода. Сътрудниците във
фонда, продължавайки логично тази мисъл, твърдят и следното: тъй като всички функции на нашия организъм
зависят от водата, трябва да се преразгледа подходът към лечебните процедури и да се признае, че водата
играе основна регулираща роля в работата на всички системи невротрансмитери, свързани с процеса на
нейното усвояване. При болестни състояния, когато с лечебна цел върху тези системи въздействат химически
вещества, трябва да се удовлетворява естествената нужда от вода още преди да започне химическата намеса в
другите регулиращи функции. За водния обмен в организма отговарят следните системи: серотониновите
рецептори (управляват движението на калция в клетката; сред другите функции е регистрирането на болката),
хистаминовите рецептори (регулират обмена на катионите — основно елемента с положителен заряд, които
изпълняват и редица други функции, например включват болевите и алергичните реакции) и ренинангиотензиновите рецептори (активизират се от двете посочени по-горе системи, действащи независимо и
може би едновременно; повишават кръвното налягане).
За да бъдат внедрени новите идеи в лечебната практика, фондът започна публикуването на серия
материали „Опростено излагане на науката в медицината". Изданията от тази серия се разпращат в
изследователски центрове и медицински библиотеки в цял свят.
УВОД
БОЛКА В ГЪРБА, ДИСКОВА ХЕРНИЯ,
РЕВМАТИЧНА БОЛКА В СТАВИТЕ:
ВОДА И УПРАЖНЕНИЯ
В предлаганото ръководство за профилактика и лечение е разказано на най-прост език за хроничните
болки в гърба и ревматичната болка в ставите въпреки че по тези въпроси има материал за няколко обемисти
тома. Не съдете за стойността на книгата по простотата на изложението, а се опитайте да оцените същността
на онова, което е казано тук. За потвърждение на заплетените теории винаги са нужни много думи, особено
ако тези теории трябва да накарат хората, за които са предназначени, да ги прилагат практически или да
пристъпят към скъпо струващи хирургически операции.
Ако искаме да избегнем декомпенсация и/или да облекчим болката, предизвикана от дискова херния,
трябва да се убедим, че нашият организъм е наситен с вода и тя може да напусне основните системи за
циркулация и да напои ядрото на диска. Освен това отпред телата на прешлените трябва да бъдат постоянно и
широко раздалечени, докато не се възстановят физическите свойства на диска и неговото правилно
положение. Как може да се постигне това?
Постарайте се да прочетете книгата до края. Още запознаването с първата глава ясно ще покаже как
при болестите на гърба можете да намалите или напълно да се избавите от болките, независимо дали са слаби
или мъчителни. След това прочетете главите, където материалът е изложен по-подробно. Така ще
систематизирате всичко, което ви е станало известно, а същевременно ще научите нещо ново за физиологията
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на болката, за клетката и за нервите, чувствителни към болката; за ирадииращата (отразената) болка, която се
чувства в близки или отдалечени участъци от мястото на нейното възникване и мускулната слабост,
предизвикани от дисковата херния; за тежестта на тялото, движението и взаимната връзка между тях; за
ходилото и неговия свод; за анатомията на таза и разпределението на силите; за свързването на дисковете с
прешлените; за диска и неговите функции; за хрущяла и ставите.
В книгата са подробно обяснени прости упражнения и водолечение (дозирано приемане на вода).
Освен това тук ще намерите съвети по профилактика и лечение на болката в кръста и разместването на диска,
както и за ревматичната болка в ставите.
ГЛАВА ПЪРВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХРОНИЧНАТА БОЛКА
Първоначално разглеждах в книгата само болките в гърба — известните на всички съсипващи хронични болки. Но, изследвайки феномена на болката разбрах, че книгата няма да бъде пълна, ако не включа в
нея обяснение на още една хронична ставна болка — предизвиканата от ревматоиден артрит. В края на
краищата болките в гърба най-често започват именно във връзка с проблемите в ставите и ако в тази книга се
изследват първопричините на болестите, трябва да обсъдим и не по-малко разрушителните ревматични болки
в ставите. Причините, предизвикващи ревматичните болки в ставите, са прости: те могат да бъдат обяснени
дори по-лесно от произхода на болките в гърба.
През лятото на 1990 година ме шокира материал във в. „Вашингтон пост" и аз напълно промених
структурата на книгата, която беше вече дадена на издателя.
Жена на 47 години, детски психиатър, известно време страдала от силен ревматоиден артрит. Давали и
обичайните в такива случаи медикаменти и в резултат тя получила зависимост от тях. Съчетанието от болката
и зависимостта от лекарствата я направили напълно неработоспособна. Тази жена имала умствено изостанала
дъщеря-астматичка на 17 години и талантлив син. В семейството се създала толкова тежка психологическа
обстановка, че дори домашната прислужница получила сърдечен пристъп. Съпругът на тази жена, виден
онколог, не могъл да понесе ситуацията и убил жена си и двете деца, а след това се самоубил.
Според мен тази трагедия, както и много други са доказателство за крещящото невежество
"Политиката на щрауса" на онези, които ръководят медицината. Вече има научни знания, които позволяват да
се справим доста просто с повечето заболявания — особено в етапа на профилактиката когато все още не са
настъпили сериозни генетични увреждания.
Болният, доверил се на лекарите, за да може да използва новите постижения в областта на физиологията, трябва да преодолее закостенялостта на държавните чиновници, управляващи здравеопазването, и
интереса за запазване на комерсиализираната медицинска индустрия. Професионалните лекари трябва да се
вслушват в алтернативните теории, ако са основавани на научни изследвания и заслужават доверие. Но това
не е изгодно на онези здравни институции, които поставят на главно място комерческите интереси.
Въпреки това трябва да напомним, че простите и естествени начини за лечение на болестите струват
много по-евтино на обществото.
КЛЕТКА
Нека разгледаме по-отблизо основния елемент на живия организъм — клетката. Тя има много тънка
външна обвивка или мембрана, която я защитава от излишъците от вода, сол, захар, мазнини и други вещества
разтворени в заобикалящия я серум.
Тъй като клетката се намира постоянно в средата на серума, всмукването и извеждането на веществата
старателно се регулират. Течността в клетката трябва да бъде неутрална — не твърде кисела и не твърде
алкална; в нормални условия нейната рН е 7,4 (неутралното ниво за рН е 7). Механизмът на поддържане на
нормално ниво на рН е много прост: катионните структури непрекъснато изтласкват навън йоните на
водорода — кисело вещество, което не използва. Цялото ни тяло се състои от миниатюрни клетки, всяка от
които регулира вкарването и изхвърлянето на вещества: нервната тъкан, костите, хрущялите, връзките, мускулите, кръвта, мозъкът и всичко останало. Всяка клетка прилича на подводен град със система от канали и
водни пътища; артериите и вените са магистралите, свързващи клетките помежду им.
ВОДАТА И ЖИВОТЪТ
Водата е жизнено необходимо вещество, от което изцяло зависи нашият организъм. В меките тъкани
— мускули, черен дроб, бъбреци, черва — водата представлява 75% от общия обем на клетките. Смята се, че
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водата в клетките на мозъка представлява 85%. Именно мозъчните клетки първи усещат последствията
от обезводняването, те са много чувствителни към загубата на вода от организма и тяхното функциониране
се нарушава дори при незначително изменение на нейното съдържание. Цифрите, посочени по-горе,
приблизително съответстват на нормално здраво състояние. Кръвта и междуклетъчната течност се състоят
приблизително 94% от вода.
Водата с ниска концентрация на разтворени в нея вещества се стреми да преминава към поконцентрираните разтвори, отделени от нея чрез тънка мембрана. Ако водата предствлява 94% от разтвора
извън клетката и 75% вътре в нея, водата отвън преминава през клетъчната мембрана и прониква вътре в
клетката.
Разликата от 19% води до възникване на воден поток — приблизително така, както е на язовирната
стена. Природата е създала прост механизъм, който снабдява клетките с електроенергия. Електричеството се
произвежда благодарение на разликата от 19% в концентрацията на разтворите вътре и извън клетката.
Приблизително така, както водата, падаща от високо, върти турбогенераторите във ВЕЦ и по този начин
създава електрическа енергия, водата извън клетката прониква в нея и въздейства на катионните структури,
като генерира електричество.
ВОДАТА — ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА
Електрическата енергия, която произвеждат структурите на мембраната, се натрупва в енергоемки
съединения АТФ (аденозин трифосфорна киселина) — „батериите" на клетката. От тях клетката черпи
енергията, която й трябва за предаване на информация към нервните влакна, за растеж, деление, както и за да
синтезира и отделя онези вещества, които трябва да произвежда. Храната, която ние поемаме, осигурява на
организма суровина за замяна на износените и увредени тъкани, а също така дава известно количество
енергия.
Но това е само малка част от енергията, необходима за нормалното функционирането на организма.
Ако редовно пием достатъчно количество вода, то по-голямата част от необходимата енергия се извежда по
естествен начин на клетъчно ниво благодарение на движението на водата.
Тъй като предаването на нервните импулси зависи главно от електрическата енергия на водата
нейният недостиг може да предизвика сьстояние на хронична умора.
КИСЕЛИННОСТ И КЛЕТКА
Ако по някаква причина структурите на мембраната работят лошо и позволяват да се натрупва киселина в някоя от зоните на клетката, след като е достигнато определено ниво на киселинност, две вещества
вследствие на химическа реакция ще се превърнат в т.нар. кинин. Кинините и производните от тях вещества
(К-реагенти) предизвикват болка, като показват, че в даден участък киселинността се е повишила, а „водният
поток" е твърде слаб, за да накара да работят мембранните структури, изхвърлящи киселината.
Кининът има две основни функции. Първата е да предизвика болка и да обездвижи зоната, където има
недостиг на вода и заради това клетките не могат да функционират нормално. Другата, не по-маловажна
функция, е да стимулира успоредна система за циркулация, за да привлече повече кръв и хранителни
вещества.
Трябва да се помни, че недостигът на вода (особено ако вече се е появила болка) уврежда клетката. Не
трябва също да се забравя, че поемането на нужното количество вода може да предотврати общото или местно
обезводняване, което е предизвикало болката. Но ако клетката вече е увредена, в повечето случаи (особено
при костните и ставните болки) рязкото увеличаване на количеството изпита вода не може веднага да подобри
положението. Местните увреждания се възстановяват доста дълго.
В организма водата се съдържа в две състояния — свободно и свързано. Свързаната вода е необходима
за изпълнение само на определени функции. Свободната вода, както говори нейното название, може да
изпълнява всякакви физиологически функции приблизително така, както със свободни финансови средства
може да се направи всичко. А свързаната вода може да се сравни по-скоро с основния капитал: добре е човек
да го има, но не може да се разпорежда с него по всяко време.
За да се натрупат „свободни средства" в организма, трябва да се помни това и да се пие вода. Не
чакайте да ви заболи! Пийте редовно вода, дори да не усещате жажда. Не мислете, че сухотата в устата е
единственият симптом за жаждата: често пъти симптомът за местно обезводняване е хроничната болка,
особено свързаната с ревматоиден артрит на ръцете и коленете. За това ще говорим още.
С остаряването ние губим способността да чувстваме жажда. Например, пие ни се една чаша вода, а в
действителност, за да попълним запасите, организмът има нужда от две, три или четири чаши. Но дори
няколко капки вода може да са много важни за изпълнението на някаква важна функция на организма.
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В човешкия организъм ежедневно циркулират приблизително 40 чаши вода. Такъв обем вода е
нужен на тялото за едно денонощие, но освен това му трябват на ден още 5-6 чаши. Чаят, кафето и
алкохолът не са вода; те по-скоро дехидратират тялото и извеждат водата от него.
През лятото и при повишена влажност както и при продължителна физическа работа (особено в
горещо време) организмът се нуждае от много повече вода за да се охлажда (изпотяване и отделяне на пот) до 10, 15 и дори повече чаши на ден.
Ако вие пиете толкова вода, не трябва да ограничавате приемането на сол, в противен случаи може да
се появят спазми, тъй като солта също помага за извеждане на киселините от отделните клетки и от организма
като цяло. Колкото повече вода се изпива, толкова повече сол се губи. Водата сама по себе си е прекрасен
диуретик. Увеличаването на обема на урината води до сравнително увеличаване на загубата на сол, а това
може да предизвика различни усложнения.
ГЛАВА ВТОРА
БОЛКИ В КРЪСТА
Тези болки са истински проблем на съвременното човечество, особено в развитите страни. Във
Франция тези болки бяха наречени „болестта на века". В Америка от болки в гърба страдат повече от 40
милиона души, като голям брой от тях са приковани на легло; болките в гърба струват на данъкоплатците до
80 млрд долара годишно.
Все по-активно се разпространяват изключително сложни методи за лечение. Само в Америка всяка
година се оперират повече от 200 000 пациенти с особено силни болки и често пъти за втори, трети и дори
четвърти път. Може би и вие вече сте страдали от това или искате да се предпазите по някакъв начин. Тази
книга ще ви запознае с нови методи за лечение, които могат да предотвратят възникването на проблеми,
свързани с хроничната болка в ставите.
Информацията, дадена в книгата, и последователността на научно разработените упражнения сочат
естествения и прост път към решаване на този проблем, Ако изпълнявате препоръките, ще успеете да спрете
развитието на възникналата болка в кръста, да предотвратите дегенерацията на диска и следователно -—
грубата хирургическа намеса.
Изложеното в това помагало схващане за проблемите, свързани с болките в кръста, напълно може да
се приложи и при ишиалгия.
Обикновената хронична болка в кръста, както и ревматичната болка в ставите на ръцете или в коленете е сигнал на тялото, към който трябва да се отнесете изключително сериозно. Обикновено болката сочи,
че трябва да ограничите подвижността в дадената област. Ако в областта на кръста болката се чувства
често (хронична болка), в повечето случаи това е показател, че натискът на тежестта на цялата горна част на
тялото (глава, шия, гърди, корем и неговото съдържание) върху краката е твърде голям. Болката сочи, че или
трябва да се ограничи и намали натискът на масата на горната част на тялото върху областта на таза (долните
прешлени), която поема цялата тежест, или да се укрепят точките, в които тежестта на туловището се предава
на таза и краката. Долната част на гърба е мястото на равновесие между гръбначния стълб, който поддържа
горната част на тялото, и таза, върху който се опира гръбначният стълб.
Преди да преминем към въпроса: как е свързано функционирането на долните части на гърба с
ишиалгията, читателят трябва да се запознае с някои нови идеи за значението на болката и нейното възникване. След като разберете механизма на възникване на болката, ще можете да прилагате тази информация
при най-различни случаи на хронични болки, включително и при ревматична болка в ставите, която за много
от възрастните пациенти е истинско бедствие. Тук е напълно уместна аналогията с универсален ключ, който
може да отключи всяка ключалка. Болката показва едно и също нещо, независимо дали е болка в
съчлененията на гръбначния стълб, които поемат тежестта, или в напрегнатите стави на пръстите, които нещо
държат, движат се или носят тежест. Във всички случаи въздействието поемат върху себе си ставните
повърхности и мускулите, които трябва да се свиват и разпускат, за да си вършат работата.
МОЗЪК И ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ
Всички знаем, че нервната система се състои от главния мозък и гръбначния мозък. Главният мозък се
намира в черепа, а гръбначният е разположен по цялата дължина на гръбнака до кръстеца (задната кост на
таза).
Гръбначният стълб се състои от 24 прешлена. Шийният отдел се състои от 7 малки и много тънки
прешлена; гръдният (или торакалният) — от 12 големи и по-дебели прешлена; поясният — от 5 още по-големи
и дебели прешлена. Кръстцовата кост (кръстецът) е най-големият (образуван от 5 сраснали долни прешлена).
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Опашната кост се състои от 4-6 рудиментарни прешлена. Обърнете внимание на извивките на гръбначния
стълб, благодарение на които той действа подобно на свита пружина (благодарение на дисковете, които
пружинират под постоянния натиск), (рис.1).
Както виждате, всеки прешлен се състои от тяло и дъга с два напречни и един заден израстък, наречен
бодилков. Костните структури на съседните прешлени се свързват отгоре и отдолу посредством връзки и
фиброзни влакна. Тялото и дъгата на прешлена образуват прешленното отверстие. Последователното
свързване на прешлените образува канала на гръбначния стълб — от шията и черепа до кръстеца. В този канал
се намира гръбначният мозък в който има многобройни нервни пътища, които предават импулсите от
органите в нашето тяло до главния мозък и от главния мозък към органите. Благодарение на тях ние сме
чувствителни към допир, топлина и болка (рис.2).
Прешлените се свързват помежду си посредством връзки и сухожилия (рис. 3 и 4)

Рис.1. а) На анатомичния модел се вижда как се изменят размерите на прешлените от шията надолу,
естествените извивки на гръбначния стълб и разположението на дисковете.
б) Естествените извивки придават на целия гръбначен стълб свойството на свита пружина.

Рис.2. Модел на два съседни прешлена, който показва разположението на гръбначния мозък в гръбначния
канал, нервно коренче, излизащо от прешленовия (фораминален) отвор и една от фисетъчните стави между
два прешлена.
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Рис. 3. Модел на два прешлена, показващ диска, гръбначния мозък, нервно коренче и фораминален
(прешленов) отвор, през който нервното коренче излиза от гръбначния (спиналния) канал.

Рис.4. Два прешлена държат диска като в менгеме, а хидравличната сила на пулпозното ядро на диска не им
позволява да се съединят. Всички проблеми с дисковете тръгват от намаляване на способността на ядрото да
всмуква вода.

Диск
Между прешлените са разположени меки дискове като своеобразни уплътняващи шевове. Дисковете
разделят гръбначния стълб и поемат върху себе си натиска; също така те могат да се въртят, благодарение на
което прешлените променят своето положение един спрямо друг. (рис.1)
Основният закон на физиката гласи, че на всяко действие отговаря равно по сила противодействие.
Този закон важи и за човешкото тяло. Когато вие оказвате натиск върху земята със своята тежест —
независимо дали стоите прави, разхождате се или тичате, вашите ходила срещат противодействие от страна на
земята. Всяко ходило намалява силата на това противодействие, но все пак част от нея стига до таза, където,
благодарение на неговата сферична форма, силата намалява. Обаче част от нея преминава нагоре по
гръбначния стълб и ролята на дисковете е максимално да я отслабят и да не допуснат тя да окаже въздействие
върху мозъка (рис. 5 и 6).
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Как успява дискът да извърши толкова сложна работа? Дискът изпълнява функциите, които му е дала
природата, благодарение на способността си да поема вода. Дискът поема вода, става еластичен и уплътнява
съчленението, образувайки клин между прешлените. А мускулите отпред и отзад превръщат гръбначния
стълб в здрава анатомична конструкция, запазваща естествените извивки, благодарение на които гръбнакът
действа като пружина.
Центърът на тежестта на тялото (дори ако съчлененията на гръбначния стълб са добре уплътнени) се
намира пред туловището — точно затова нашите крака се прегъват напред. Мускулите на гърба непрекъснато
дърпат назад гръбначния стълб и го задържат във вертикално положение. Когато дисковете са напоени с вода
и са плътни, те действат като клинове, особено в поясната област, и така облекчават работата на мускулите на
гърба.
Обърнете внимание: повече от 80% от болките в гърба са предизвикани от мускулни спазми.
Ако дисковете не са наситени с вода и не изпълняват добре функцията си на клинове, за да държат
тялото вертикално, мускулите на гърба трябва да се пренапрягат. По тази причина е нужна все повече вода за
поддържане на катионните структури на клетъчните мембрани (за изхвърляне на киселината).
От своя страна пренапрегнатите мускули възпрепятстват снабдяването на дисковете с вода, което
предизвиква болка. Тя е показател за недостига на вода, който поразява както мускулите на гърба, както и
междупрешленните дискове, притиснати от тежестта на горната част на тялото.
В ранна фаза на болезнения спазъм на мускулите болкоуспокояващите лекарства, някои упражнения и
манипулации за сваляне на напрежението могат временно да отслабят и дори да премахнат болката. Но за да
се избегне повторение, трябва да се разбере как възниква болката.

Рис. 6а. Модел на таза и поясните прешлени: стрелките показват приблизителното разпределяне на силата на
тежестта на тялото, действаща върху земята при вървене. При вървене действието на силата се редува върху
двата крака.
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Рис. 6б. Стрелките показват посоката на силата на противодействие, насочена от земята нагоре
Също така трябва да помните, че обезводняването, което предизвиква сигнал за болка, може да
действа вредно и върху места, които като че ли не ни болят — бъбреците, черния дроб, дори мозъчните
клетки (които са изключително чувствителни дори към минимално обезводняване). Ако при бременна жена
още преди нейното тегло да се е увеличило значително, са се появили болки в долната част на гръбнака
"болки в гърба” или в ставите на пръстите, тя трябва да се замисли дали тази болка не е сигнал за
обезводняване, което може сериозно да повлияе на плода.
Нощем, когато спите, дискът поглъща вода от околните тъкани, тъй като той няма собствена кръвоносна система. Затова около него трябва да има достатъчно количество свободна вода, която той може да
поеме. Денем, когато се намирате във вертикално положение и се движите, силата на тежестта на тялото, и
още повече при движение (а тя е много повече от теглото, която показва теглилката), изтласква водата от
дисковете към прешлените. Заради сплескването на дисковете за 12 часа вашият ръст може да се намали с 1,52 см. Почивката на легло (тя се препоръчва винаги при проблеми с дисковете) ще предотврати тяхното
уплътняване и ще им позволи отново да се напоят с вода. Междупрешленните стави на задната повърхност на
прешлена трябва да се намират в такова положение, че да не поемат върху себе си тежестта на тялото. Само
тогава те ще могат да се движат правилно. Добре напоеният с вода диск помага за това, тъй като ефективно
уплътнява съчленението, докато тънкият диск кара междупрешленните стави да поемат върху себе си
тежестта на тялото, а от това накрая възниква артрит. (Рис. 7).

Рис. 7. Примерна схема на възможните стадии на прогресираща дегенерация на прешленни съчленения,
свързана с дисковете (така най-често се увреждат поясните, кръстцовите прешлени и опашната кост)
Друго важно свойство на плътния, напоен с вода диск, е запазването на нужния диаметър на междупрешленните отвори и на всички канали между два прешлена (отстрани, отгоре и отдолу). Спиналните
нерви минават свободно през тях и не се прищипват.
Дискът се състои от пихтиесто ядро, заобиколено от фиброзен пръстен. Между диска и костната
пластинка на прешлена се намира хрущялен слой. Хрущялът покрива всички допиращи се костни
повърхности, особено ставните повърхности на прешлените, на дланите, на ръцете и краката. При движение
на ставите хрущялът се овлажнява. Той съдържа голямо количество вода, благодарение на което неговата
повърхност е хлъзгава и влажна.
Пихтиестата субстанция на диска поема или отделя вода. Фиброзният пръстен здраво фиксира диска в
костните краища на прешлените на задната част и от двете страни на гръбначния стълб. Тези пръстени от
еластична тъкан действат като пружини, когато напоеното с вода и разширило се ядро на диска оказва натиск
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върху тях. Отпред фиброзният пръстен е свързан с костното тяло на прешлена (не по неговия край, а отпред
над него) и така създава празно анатомично пространство между предния край на прешлена и фиброзната
капсула на диска Пръстенът е и част от дългата връзка, която минава по цялата дължина на гръбначния стълб
(предната надлъжна връзка), (рис.4)
Животните тичат, използвайки гръбнака като пружина; неговите прешлени, за разлика от прешлените
на човека, не носят тежестта на тялото. При човека, който върви изправен, пружиниращото извиване на
гръбнака осигурява плавен вървеж.
При вървене тежестта на тялото остава назад, докато единият крак отива напред. Когато кракът напред
стъпи на земята, тежестта на тялото се прехвърля върху него, а напред отива другият крак. Същото става и
при тичане, но тежестта се прехвърля напред още преди предният крак да успее да докосне земята. Именно
затова при тичане тежестта на тялото се увеличава — към нея се прибавя и гравитационното ускорение.
АНАТОМИЧНО ПРОСТРАНСТВО
Анатомичното пространство позволява на прешлените да се отварят и затварят отпред, за да се осигури синхронност на движенията при ходене. В противен случай, ако предните краища на прешлените бяха
здраво свързани помежду си, движенията на гръбначния стълб щяха да бъдат резки и твърди. Това
пространство в предния край на прешлена изпълнява още една функция. Тъй като дискът е закрепен за тялото
на прешлена само в краищата това пространство позволява да се създава локален вакуум, който има
специфични свойства. Като отваря и затваря пространството, вакуумът кара диска да всмуква вода,
попълвайки онова, което е било изразходвано, когато ядрото на диска е било под натиск. Също така вакуумът
увеличава силата на сцеплението на различните компоненти на съчленението и го превръща в гъвкава, но
здрава конструкция. Точно затова можем да наричаме гръбначния стълб „свита пружина" (рис. 1 и 8). Дискът
може да е загубил вода поради продължително стоене в изправено положение и при дълго неправилно седене
в една поза (особено прегърбени в стола).
Още по-лошо е, ако прешлените се притиснат отпред, а се отворят отзад, при което дискът ще бъде
изтласкан назад. Ако бъде продължителен, такъв натиск назад може да измести диска и той да защипе
спиналния нерв или гръбначния мозък.

Рис.8. Гръбначният стълб анатомично е устроен така, че множеството различни негови елементи да
функционират като едно цяло
Естествената празнота
в пространството на диска
Силата на вакуума също може да създаде проблеми с диска. Ако дискът е напоен с вода, фиброзният
пръстен около него ще запази вертикално положение и ще поема натиска на диска върху цялата си дължина.
Но ако тези фиброзни пръстени не са разположени съвсем вертикално и в тях се образува отслабен къс край,
тогава вакуумът може да разкъса тези пръстени.
Подобно нещо може да се получи вследствие на прекалено голям натиск. Например при вдигане на
тежест местата отзад, където дискът е свързан към прешлените, ще се отворят много. Най-много е подложен
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на такива травми пети поясен междупрешленен диск. Оттук става ясно защо преди упражненията, при които е
задействан гърбът, трябва да се направи постепенно раздвижване.
За хората, предразположени към хронични болки в долната част на гърба, е изключително важно
редовното пиене на вода. Важно е също вода да се пие преди упражненията. На ден трябва да изпивате 1,52 литра вода, дори да не чувствате жажда.
Изпитата вода ще подобри състоянието на диска, но по какъв друг начин можете да използвате
знанията си по анатомия и разбирането на законите на физиката, за да възстановите диска? Това е толкова
просто, че мнозина няма да повярват. Притискането на седалищния нерв може да се премахне само за
половин час, ако направите специалните упражнения, описани в тази книга. И наистина, в много случаи това
става, и то от първия път.
За да започнете трябва преди всичко да сте убедени, че болките в долната част на гърба са се
превърнали в ишиалгия.
ГЛАВА ТРЕТА
БОЛКА В ГЪРБА И ИШИАЛГИЯ

Ако изпитвате болка в долната част на гърба и тя се премества надолу по крака или дори по двата
крака, това е явен признак, че източникът на болката е седалищният нерв, притиснат от диск. А дискът се е
изместил, тъй като неговата задна част е била отворена твърде дълго. Това притискане може да бъде
резултат и от по-сериозни проблеми с костите. Но ако причината все пак е дискът, в повечето случаи (разбира
се, ако ситуацията не е станала хронична вследствие на продължително предразположение към увреждания
или заради хирургическа намеса) могат да помогнат описаните по-долу упражнения.
За да определят източниците на болката, професионалистите използват т.нар. симптом на Ласег. Но
има и по-прост начин: ако при натискане с върха на пръстите между бодилковите израстъци на прешлена или
отстрани се появява местна болка. Появата на болка е явен признак, че дискът притиска меките тъкани на
спиналния нерв или гръбначния мозък (притискането се увеличава, ако се третират тъканите над поразения
участък). Така може да се определи и мястото и степента на дисковата херния. По същия начин може да се
проследи и прибирането на изместения диск в нормално положение (рис. 9).
Когато заемете поза за връщане на диска в нормално положение, тогава, ако проблемът е в неговото
изместване, болката от натиска на пръстите обикновено постепенно намалява и след това напълно изчезва.
Ако болката върви към крака, тя също така постепенно ще се прибира нагоре, към гърба, докато изчезне
напълно.

Рис. 9. Как да намерите и локализирате степента на увредения диск по интензивността на болката в различни
участъци от гърба
Описаните по-долу упражнения имат две цели. Упражненията с възглавнички (коригиращи) връщат
диска на мястото му. Те трябва да се използват само при местна болка. Другите са предназначени за укрепване
на мускулите на гърба и възстановяване на подвижността в нужното място, за укрепване на фиброзните
пръстени и сухожилията на увредената зона, както и за насищане на дисковете с вода и връщането им на
мястото.
Проблемът с един диск е явна индикация, че страдат и другите дискове в същата зона. Отстраняването
на един диск няма да реши проблема, дори ако изглежда, че той е единственият източник на безпокойството.
Обезводняването уврежда по еднакъв начин и другите дискове от дадената област. Ако е отстранен един диск,
то следващият, който ще трябва да поеме повишено натоварване, от своя страна скоро ще стане проблемен и
нов кандидат за хирургическа намеса. Зарасналите тъкани образували се на мястото на първата хирургическа
намеса, могат да доведат до случайно повреждане на нервите. Хората, които са се поддали на изкушението „да
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се изреже и изхвърли" болното място в действителност ще бъдат принудени да преминат през три или четири
операции, по време на които почти винаги се увреждат нервите на краката.
Това са простите причини защо хирургията (особено) и инжекциите и повторните манипулации не са
приемливо и естествено решение на проблема.
КОРЕГИРАЩИ УПРАЖНЕНИЯ
За да заемете първа поза, са ви необходими четири тесни възглавници. Сложете ги две по две една
върху друга, като всяка двойка не трябва да е по-висока от 30 см (рис. 10).

Рис 10. За предлагания метод за връщане на диска в нормално положение са необходими само четири
възглавници, поставени така, както е показано на рисунката
Тези възглавници са нужни, за да повдигнат тялото с 12-15 см от пода, когато легнете на тях, като
позволите на гърба леко да увисне. Така, постепенно и бавно, се отваря предното пространство между двете
двойки възглавници на пода на разстояние около 50 см. Застанете на колене върху възглавниците и се
подпрете с ръце на пода (рис. 11 а,б).

Рис. 11 а, б. Заставаме в коригираща поза, като използваме четири
възглавници
А сега бавно и постепенно легнете по гърди върху предните възглавници. Коремът ще се окаже между
възглавниците, а гърбът леко ще увисне. Убедете се, че мястото, което ви безпокои, се намира точно между
възглавниците — там междупрешленните пространства напълно ще се отворят отпред (рис. 11 в,г).

Рис. 11 в, г. Крайна поза върху възглавниците. Обърнете внимание, че е възможно гърбът да е стегнат и
отначало да не може да се извие
Отпуснете гърба, като правите дълбоки вдишвания така, че той да се повдига и отпуска; постарайте се
гърбът да се движи нагоре и надолу. Това е много важно (рис. 12 а,б,в, 13 а,б).
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Рис. 12 а, б, в. Обърнете внимание: необходимо е ритмично движение на долната част на гърба, благодарение
на което предното пространство между прешлените се отваря до 1-2 градуса. Анатомично човек е устроен
така, че дори минимално изменение на обичайната поза води до редица последователни събития, при които
накрая целият гръбначен стълб действа като едно цяло.

Рис. 13а. Анатомичният модел нагледно илюстрира позата, показана на рис. 11г, при която гърбът остава
стегнат

Рис. 136. Анатомичният модел показва, че дори много слабо извиване на гърба ефективно отваря
междупрешленното пространство отпред
Дори ако отначало гърбът ви е бил стегнат, благодарение на описания метод коремът се отпуска и
докосва пода (или се доближава много близо до него). Ако коремът веднага докосне пода, трябва да
повдигнете възглавниците по-високо (рис. 14).

Рис. 14. Обърнете внимание на извивката на гърба след отпускане: коремът докосва пода, а предните
междупрешленни пространства са се отворили (рис. 136).
Когато тялото е отпуснато, направете десет дълбоки вдишвания и издишвания, а след това продължете да дишате бавно. Сега се опитайте да повдигнете първо единия, а след това и другия крак до
максималната височина, която не предизвиква силно напрежение. Краката се вдигат без свиване в коленете,
пръстите трябва да бъдат изтеглени (рис. 15). Постепенно прищипването на нерва ще намалява и ще можете
да вдигате крака по-високо. Отначало мястото в гърба, което ви е безпокоило, ще започне да боли по-малко, а
след това болката ще изчезне напълно.
При такова движение на крака гръбначният стълб леко ще се извива. Това, от своя страна, ще помогне
дискът да заеме нормалното си положение в тялото на гръбначния стълб. Понякога можете да опитате да
повдигнете и двата крака, като свивате и отпускате тялото.
Щом като дискът се върне на мястото и местната болка изчезне, ще почувствате облекчение. Понякога
подобрение (отслабване на болката) се наблюдава, дори когато болката се разпространява по целия крак.
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Дълбокото дишане и повдигането на краката трябва да се редуват, докато болката изчезне. Ако не сте
го постигнали от първия опит, повторете упражнението след известно време. Обикновено болката изчезва в
течение на половин час, ако причината за нея е изместване на диска, а вие сте изпълнили правилно всички
инструкции. Но ако в диска има разкъсване, състоянието не може да се подобри веднага.

Рис 15. На рисунките е показано как последователното повдигане на единия и на другия крак естествено
кара гърба да се извива, благодарение на което дискът се връща в предназначеното за него място между
прешлените. И то не само дискът, които е станал причина за болките, но и останалите дискове от поясния
отдел, които също са били в известна степен поразени.
Тази процедура се базира на следния механизъм: когато междупрешленното пространство се отваря
отпред, предната връзка на диска се разтяга и вмъква диска между телата на прешлените, като го отдалечава
от спиналните нервни коренчета и гръбначния мозък. Едновременно с това на мястото, където би трябвало да
бъде дискът, се създава вакуум и благодарение на него дискът буквално се всмуква назад; всмуква се и вода,
която го напоява. По такъв начин вакуумът въздейства още по-ефикасно на предната връзка, която избутва
диска на мястото. Вакуумът вкарва вода и в ставата и насища с вода хрущяла, който покрива контактните
части на костта и ги разделя, и така подобрява неговата смазка и способността му да се плъзга. Почти всички
подвижни стави използват вакуума, който възниква при ъгловите движения, разтеглящи ставата, за всмукване
на вода.
Дълбокото дишане също създава силен вакуум в корема, който се отпуска надолу. Движенията на
гърба, които се редуват с дълбоко дишане позволяват на диска по-лесно да застане на мястото си. Упражнението с възглавници трябва да се прави един
или два пъти и само ако болката е локализирана (Ще
намерите по-подробна информация затова в следващия раздел на книгата )
Сега, когато за пръв път сте се избавили от болката, след няколко минути се обърнете на една страна и
още няколко минути полежете по корем така че разтеглените връзки да се върнат в първоначалното
положение (рис. 16).
Как трябва да станете: без да прегъвате гърба се изтеглете назад на колене. Отново без да свивате гърба
поставете първо едното, а след това другото ходило на пода и станете. Сега вече няма толкова да ви боли при
ходене, разбира се, ако сте изпълнили правилно цялата процедура и сте си поставили вярна диагноза.
Помнете, че тази информация и упражнението ще ви помогнат да избегнете обостряне на болестите,
предизвикали болката в гърба. Няколко чаши вода и половин час упражнения на възглавниците няма веднага
да ви освободят от хроничните проблеми, които са се създавали с години. Това, което сега научавате, ще ви
бъде полезно в кризисни ситуации, а за да избегнете повтаряне на кризите, трябва постоянно да правите
укрепващи упражнения и профилактични процедури. Вече знаете как да се справяте с болката в гърба. Но
само знанията не са достатъчно. Вие трябва ежедневно да работите в съответствие с тези знания.

Рис. 16. Отпускане след упражнението
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ПРОФИЛАКТИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ
Сега ще ви запознаем с няколко специални упражнения за укрепване на мускулите на гърба. Благодарение на подобрената циркулация на веществата в тази област, на укрепването на връзките и сухожилията, те помагат и за насищане с вода на ядрата на всички междупрешленни дискове и хрущялите,
които ги отделят от костта.
След упражненията нетренираните мускули също могат да ви заболят. Въпреки че тази болка е
свързана с първичната болка в гърба, този проблем е съвсем друг. Новата мускулна болка от упражненията
показва, че процесът на укрепване на мускулите на гърба (както и на сухожилията и връзките) вече е
започнал. Ако болките не са твърде силни, трябва да продължите упражненията. Ако болката става
непоносима, може да прекъснете за един-два дни.
Но меките тъкани не могат да укрепнат моментално, без никакви упражнения. В края на краищата, ако
искате да се освободите от болките в гърба, всички меки тъкани и мускулите на гърба трябва да укрепнат.
Легнете по корем и повдигнете първо единия, след това другия крак, като изпънете пръстите и изправите
коленете. Повторете упражнението няколко пъти, като сваляте и отпускате единия крак и едва след това
повдигате другия. Запомнете колко пъти сте успели да направите упражнението за да можете постепенно да
увеличавате броя Това важи и за всички останали упражнения (рис. 17).

Рис. 17. Редуващо се повдигане на краката. След време това може да се прави с тежести на краката.
А сега направете същото, като повдигате едновременно и двата крака. Движението трябва да бъде равномерно
и бавно, коленете изпънати (рис. 18).

Рис. 18. Повдигане на двата крака за укрепване на мускулите на гърба
Отпуснете се за няколко минути, като дишате дълбоко, за да свалите напрежението на гърба. Ако
изпълнявате правилно упражненията, гърбът постепенно ще стане силен и здрав и болките повече никога няма
да ви безпокоят (рис. 19).

РИС. 19. Важно е също и отпускането на мускулите

16

Хванете ръцете си зад гърба, лактите свити. Изправяйте гърдите колкото може повече и задръжте в
това положение. Оставете ръцете заловени, изпънете лактите и повдигнете ръцете колкото можете повече от
тялото. С това упражнение се натоварват всички мускули на гърба, а гръдните и шийните прешлени отиват на
мястото си. Това е много полезно упражнение за онези, които имат проблеми с дисковете в шийната област
(рис. 20).

Рис. 20. Упражнение за изправяне на гръдните прешлени
А сега да свържем двете упражнения: повдигнете едновременно и ръцете, и краката. Опитайте се
бавно да повторите упражнението пет пъти, това е много полезно (рис. 21).

Рис. 21. Комбинирано упражнение, което укрепва мускулите на гърба и изравнява прешлените от долната част
на гърба, гърдите и шията, както и съответните дискове.
Обърнете се по гръб и приближете ходилата максимално до седалището (рис. 22а).
От тази позиция повдигнете седалището колкото можете повече от пода, докато почувствате известно
напрежение в поясната извивка на гърба (Рис.22б),
Задръжте таза в това положение, прехвърлете тежестта върху единия крак и вдигнете другия, Помнете,
че коляното трябва да бъде изправено, пръстите опънати (рис. 22в).
Продължавайте да повдигате крака и да го спускате колкото може по-ниско, без да допирате пода.
Правете това упражнение по 20 пъти за всеки крак. Отначало, ако напрежението на мускулите на гърба е
твърде голямо, може да се ограничите с по-малък брой. (рис. 22 г,д)
Тези упражнения трябва да се правят редовно продължително време. Впоследствие може да добавите
тежест към краката, за да укрепите още повече мускулите, сухожилията и връзките в долната част на гърба и
корема.
Тези мускули са много важни, за да държат прешлените на мястото им и да не причиняват болка.

Рис. 22а. б. в. Началните движения на много ефикасно упражнение
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Рис. 22 г, д. Упражнение за укрепване мускулите на гърба и краката
Увисналият корем при хора, които не страдат от излишна пълнота, може да е резултат от обезводняване на дисковете и слаби мускули на гърба, които не могат да поддържат гръбначния стълб вертикално и
изправен. Когато поради отслабени мускули и дискове гръбначният стълб е прекалено извит, тогава коремът,
който е прибран при нормална осанка, се лишава от костната опора и се „изсипва" напред. Посочените по-горе
упражнения ще помогнат на хората с отпуснат корем.
Сега вече можете много по-добре да се справяте с проблемите в гърба. Благодарение на тези упражнения може да се подобри състоянието и на шийните дискове. За тази цел в упражненията с възглавниците
трябва да опрете чело или брадичка в нещо твърдо (например купчинка книги), като издърпвате шията назад
(гърдите лежат върху възглавниците) и вдишвате дълбоко. Упражненията на рис. 20 и 21 ще корегират и
положението на дисковете от шийния и гръдния отдел на гръбначния стълб.
Описаните упражнения действат благоприятно на състоянието на хора с болести на гърба така, както
действа и плуването. Плуването е допълнително упражнение и ако е възможно, то трябва да стане част от
живота ви.
Увеличаването на количеството изпита вода и редовните упражнения за укрепване на мускулите на
гърба ще помогнат на хората, които страдат от болестното състояние, известно като анкилозиращ
спондилоартрит (анкилоза)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Първите няколко дни, когато се опитвате да правите тези упражнения, избягвайте вдигане на тежести
и движения с навеждане (рис. 23 а).
Ако все пак се налага да вдигнете нещо, коленете трябва да бъдат свити, а гърбът изправен. Вдигайте
тежестта, като постепенно изправяте коленете (рис. 23б). Тези предпазни мерки са важни, защото вашите
мускули и връзки са показали своята неефективност и им трябва време, за да укрепнат отново.

Рис. 23а. Така не трябва да вдигате тежест от пода
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Рис. 236. Това е правилният начин за вдигане на тежест от пода
Избягвайте меки легла с пружини.
При движение се старайте коленете да пружинират, не ги изправяйте твърдо, ако напрягате гърба.
Помнете, че добрата стойка помага за запазване на меките тъкани здрави, а предното междупрешленно
пространство отворено, така че дисковете могат да изпълняват ролята си на ефикасни клинове между
прешлените (рис. 24).
Не се прегърбвайте (рис. 25а).
Седете, облегнати на стола (рис. 26а)

Рис. 24. На модела на поясните прешлени се виждат отворените предни междупрешленни пространства и част
от долната извивка на гръбначния стълб
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Рис. 25а. Това е лоша поза за четене или работа

Рис. 256. Правилна поза за онези, които са принудени много часове да работят на бюро

Рис. 26а. Лоша поза за онези, които страдат от болки в долната част на гърба или от ишиалгия

Рис. 266. Правилна поза, която предотвратява болки в долната част на гърба и ишиалгия
Поздравявам ви! Вие вече сте от хората, които разбраха тайните на гръбначния стълб и неговите
дискове и знаят как да имат силен гръб без болки. Помнете, че профилактиката представлява девет десети от
лечението. Ако се придържате строго към нея, няма да станете от милионите, страдащи дотолкова, че да се
налага да прибягнат до операция.
Не забравяйте да пиете редовно нужното количество вода. Това ще ви помогне да се избавите и от
много други проблеми, предизвикани от обезводняване на клетките на вашето тяло.
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Не подценявайте значението на редовните упражнения, особено ходенето, тъй като движението на
мускулната маса ще ви помогне да регулирате всички физиологични процеси, ставащи във вашия организъм.
Постарайте се да прочетете тази книга до края. По-нататък са описани основни положения, които ще
ви помогнат да преразгледате представите си за този предмет като цяло.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На рис. 27 е показано каква роля играе водата и изпълнението на някои прости упражнения. Тази
рисунка ще ви помогне завинаги да запомните най-важното от цялата информация, която се съдържа в
книгата.

Рис. 27. Функционално значение на ядрото на диска
ДЪЛГООЧАКВАНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ
По-долу са цитирани писма, които потвърждават, че нашият прост подход към решаването на
проблема с гърба е правилен.
Писмото на г-н Уинклер ще ви помогне да разберете колко отдавна практикувам моя метод на лекуване на болките в долната част на гърба (разбира се, този метод се формира и усъвършенства много преди
това). Мигновеното освобождаване на г-н Уинклер от болката, която го е мъчила дълго време, стана за него
радостно преживяване. Той разбра ситуацията и призна значението на отделните упражнения, което му
помогна да запази здравето си и напълно да се освободи от болките в гърба.
21 декември 1988 година
до д-р Ферейдун Батманжелидж
24 Кings Garden Way
Falls Church, Virginia 22043
Уважаеми Ферейдун!
Щастлив съм да ви съобщя някои подробности за събитията, които първоначално ме накараха да
потърся вашата помощ, а след това последвах вашите полезни съвети относно терапията на гърба, които
ми дадохте в Техеран през 1976 година.
Първите проблеми с гърба ми се появиха, кога то работех сръчна косачка на едно доста стръмно
място в градината си във Вашингтон, приблизително през 1971 или 1972 година. Това стана след няколко
месеца на безконтролни упражнения, по време на които очевидно получих разтягане на гърба. След
инцидента с косачката се обърнах към ортопед, който диагностицира разкъсване на диска чрез
рентгенограма. Той ми предписа 3 курс от упражнения, които правих известно време, а след това ги
изоставих. Освен това ме посъветва да спя или на една страна, в ембрионална поза, или по гръб, като
поставя под коленете две възглавници.
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Пристигнах в Техеран през пролетта на 1973 година и скоро след това започнах редовно да плувам.
Това ми помогна, но все пак периодично през няколко седмици до няколко месеца се появяваха болки. Не
можех нищо да вдигна и получавах облекчение с помощта на специални обезболяващи пластини и
ограничаване на движенията. През тези периоди тялото ми беше частично изкривено.
Точно в един такъв момент се срещнах с вас по време на обяд. Вие забелязахте моето ненормално състояние
и лошото ми самочувствие и ми предложихте да използвам друг метод. Аз ви разказах, че по препоръка на
лекаря спя само на една страна в ембрионална поза. Върху парче хартия вие ми нарисувахте няколко
схематични изображения на скелета и ме посъветвахте да спя по корем, като подложа под гърдите и
бедрата възглавници. Помня, че казах, че това напълно противоречи на дадените ми указания и се страхувам
да не увредя още повече гърба си. Когато със съпругата ми Пеги се връщахме към къщи и обсъждахме вашия
съвет, тя каза нещо такова: „Какво ще загубиш? И без това много те боли. " Затова изпробвах
предложения от вас метод. В такава, не твърде удобна поза, не можех да остана повече от 45 минути и
естествено, не можах да заспя. Но вие ми казахте, че дори и това ще бъде достатъчно. И наистина, това
се оказа достатъчно. На следващата сутрин се чувствах прекрасно. От този момент пристъпите на болка
станаха по-редки и не толкова интензивни (въпреки че още един ортопед във Вашингтон, вече по нова
рентгенограма, пак ми постави диагнозата „ скъсване на диска "). Продължих известно време да лежа по
корем с възглавници под гърдите и бедрата. Като че ли това действително помага. Смятам, че плуването
(аз плувам по 4-5 мили на седмица) също много ми помогна за подобряване на състоянието на гърба. Но
независимо каква е истинската причина, вече мога да нося тежки куфари по време на честите ни пътешествия, а и гърбът никак не ме безпокои.
Искрено ваш: Гордън Уинклер
24 юни 1996 година
Скъпи д-р Батманжелидж!
На 25 юни 1995 година си повредих гърба. На 30 юни 1995 година заради силни болки извиках своя
лекар. Той отсъстваше и момееше да ме приеме едва след 3 юли. Затова на 30 юни отидох при мануален
терапевт. Той ми направи рентгенограма, проведе курс на лечение и получих облекчение.
На 3 юли се срещнах с моя лекар. Той ме прегледа, а след това ме изпрати за три сеанса при
физиотерапевт. Получих известно подобрение.
Отидох при лекаря за втори път на 10 юли (болката продължаваше). Той ми даде болкоуспокояващи,
накара ме да си направя рентгенограма и компютърна томография на долната част на гърба. След това
отново ме изпрати за три сеанса при физиотерапевт. Пак имах известно облекчение.
На 13 юли болката не беше изчезнала. Лекарят ме изпрати за магнитно-резонансна томография
(МРТ) на гърба. Междувременно направих още два сеанса при мануалния терапевт. През всичкото време
вземах два пъти на ден болкоуспокояващи таблетки.
Жена ми си спомни, че в списание „Новости в здравето и лечебната практика " прочела за вашата
книга „Как да лекуваме болките в гърба и ревматичните ставни болки ". Отиде в книжарницата и купи
вашата книга за 14 долара и 95 цента. Прочетохме я бързо, направихме всички предписани упражнения и
започнахме да пием вода. ЗА ЕДИН ЧАС БОЛКАТА В ГЪРБА ИЗЧЕЗНА и повече не се върна. Бог да ви
благослови!
Ето какво ме изкарва от кожата, ако не си спомням болката, която ме мъчеше:
ЗА ТРИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕКАРЯТ ВЗЕ
ШЕСТ ПОСЕЩЕНИЯ ПРИ ФИЗИОТЕРАПЕВТА

$ 150
$ 651,50

РЕНТГЕНОГРАМА И КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ

$209

МАНУАЛЕН ТЕРАПЕВТ, РЕНТГЕНОГРАМА И ТРИ ПОСЕЩЕНИЯ
МРТ

$155
$543,50

БОЛНИЦАТА „САНТАЯМ МЕМОРИАЛ"

$129

ОБЩИ РАЗХОДИ И ПОЧТИ НИКАКВО ОБЛЕКЧЕНИЕ

$ 1838,00

Вашата книга и съдържащите се в нея инструкции ми струваха 14 долара и 95 цента, при това почти
веднага за един сеанс ме избавиха от страданията.
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Така че, Бог да ви благослови за книгата и знанията ви! Купихме си и вашата книга „Тялото жадува за
вода", ваши видео и аудиокасети. Всичките са направо изумителни. Ако публикувате още нещо, бих искал да
си го купя.
Искрено ваш Дорман Дж. Брайс
4940 Sunnyside Ridge,
Rd. SE#G6
Salem, OR 97302
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕВМАТИЧНА БОЛКА В СТАВИТЕ
(Ревматоиден артрит)
Когато в някоя от ставите — в гръбначния стълб, пръстите на ръцете, коляното или глезена —
периодично се появява болка, като всеки път става все по-продължителна, първата мисъл, която ви дойде,
трябва да бъде: „Тялото ми силно се нуждае от вода." Трябва да приемете това предположение на първо
място. Всичките ми изследователски трудове и лечебната ми практика показват, че хроничните болки са
симптом за хронично обезводняване.
Всички ние от двадесет години нататък постепенно губим чувството за жажда. В резултат нашият
организъм е хронично обезводнен, при това той не е в състояние да разпознае, че с всяка година все повече не
му достига именно вода. В нашето тяло няма запаси от вода, която би могла да се използва в краен случай.
Ако за извършването на някаква функция тялото се нуждае от вода, отначало то я взема от клетките. Всяка
чиста вода, която сте изпили, също отначало ще се опита да проникне в клетките. Т.е. тя се отделя от
кръвоносната система и постепенно влиза в клетките.
Потреблението на водата от най-важните органи на тялото става по строго определен ред. На първо
място е черният дроб — цялата храна и вода, които са постъпили в организма, преминават първо през него.
Мозъкът, който представлява приблизително 1/50 от общото тегло на тялото, получава средно 18-20%
наситена с кислород кръв. През белите дробове преминават всичките 100% лишена от кислород кръв, в която
обаче вече се съдържат онези 100% храна и вода, преминали през черния дроб. Ако на тялото не му достига
вода, кръвта, която минава през белите дробове, става с висока концентрация.

ХОЛЕСТЕРОЛЪТ
Органите и онези анатомични части на тялото, които имат кръвоносни съдове, а следователно се
намират „на централните магистрали", са по-малко изложени на проблемите, свързани с недостига на вода. Но
постепенно, когато обезводняването стане обичайно състояние на организма, дори те в края на краищата
получават все по-малко и по-малко вода. Холестероловите структури в артериите са един от компонентите на
системата за регулация на обезводнения организъм. Увеличеното производство на холестерол и неговото
присъствие на стените на артериите е един от механизмите, които препятстват всмукването на вода през
мембраните на клетките, обвиващи съдовете. Ако преди ядене пиете вода, така ще предпазите кръвта от
излишно сгъстяване и ще намалите нивото на холестерола в системата на кръвообращението. Пиенето на
значително количество вода (приблизително 3/4 до 1 л) половин час преди ядене е отличен начин да
намалите нивото на холестерола в системата на кръвообращението.
СТАВНИЯТ ХРУЩЯЛ
И КРЪВООБРАЩЕНИЕТО В КОСТТА
От недостига на вода страдат най-много онези анатомични части на тялото, в които няма кръвоносни
съдове и които за да задоволяват своите нужди, трябва да всмукват течности от тъканите посредством някой
друг орган. Те не получават онова, което им е нужно — органът-посредник ще намали необходимото
количество. Това положение може прекрасно да се илюстрира при ставните хрущяли (рис. 28 и 29) и
междупрешленните дискове.
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Рис. 28. Става на пръст. Артерията, която стига до капсулата, може да се разширява, за да увеличи
кръвоснабдяването на меките тъкани на ставата. Размерът на артерията, която минава в канала на костта, е
ограничен от диаметъра на този канал.
Вече обясних как точно дискът се напълва с вода. Сега ще се опитам да обясня какви проблеми
възникват при хранене на ставния хрущял — именно неговото състояние е главната причина за ревматичното
увреждане на ставите, което води до появата на болка при ставите на пръстите, коляното или гръбначния
стълб.
В човешкия организъм няма нито един орган, който да не изпълнява някаква функция. Всички тъкани,
включително костите, хрущялите и ядрото на диска, се състоят от живи клетки, които трябва не само да
живеят, но и да произвеждат дъщерни клетки (изключение правят клетките на мозъка, които не се
възстановяват). Мъртвите тъкани (клетки) се поглъщат от „чистачи" и на тяхно място се появяват нови. Всяка
тъкан, за да бъде жизнеспособна, има нужда на първо място от вода и вече след това — от хранителните
вещества, които може да донесе водата.
Местата на съприкосновение на костите в пръстите, дланите и в повечето подвижни стави са покрити с
хрущял, който е здраво закрепен към повърхностите на костите. Краищата на тръбната кост (епифизата),
покрити с хрущял, са тънки, но техните стени се състоят от твърдо компактно вещество. Артериите, които
пронизват костта, минават по система от канали в нейното тяло и там се разделят. Каналите, подобно на
усмирителни ризи, не позволяват на съдовете да се разширяват, макар че по принцип артериите биха могли да
се надуят, за да засилят кръвообращението (както правят съдовете на ставната капсула; обаче артериите вътре
в костта са строго ограничени от постоянния диаметър на вътрешния канал).
Обикновено всяка кост от скелета се снабдява само от една артерия, понякога от две. Във вътрешното
пространство на костите природата е организирала производството на кръвни клетки — червени кръвни телца
(еритроцити) и бели кръвни клетки (левкоцити). Природата е обърнала внимание именно на тези клетки, в
които много функции напълно зависят от водата. Ако човек е обезводнен, водата няма да стигне до хрущяла,
който покрива края на костта (рис. 29).
Костният мозък, който произвежда кръвните клетки, използва предимството си и с помощта на
катионните структури на клетъчните мембрани напомпва вода в растящите кръвни клетки, които трябва да се
състоят най-малко от 75% от вода.
ТЕЧНОСТТА В СТАВАТА
Неотдавна в меките тъкани и ставния хрущял бяха открити много тънки нервни влакна, състоящи се
практически от една нишка. Така че между ставите и нервната система съществува пряка връзка. Когато
ставният хрущял не може да получи вода и хранителни вещества от костните артерии, тогава съдовете, които
стигат до ставната капсула (рис. 29), се разширяват, за да осигурят нужното количество течност и тя при
движение посредством вакуума да бъде всмукана в ставата. Тук можем да наблюдаваме още един шедьовър на
изобретателността на природата, а именно процесът, който обикновено се нарича неинфекционно възпаление
на ставата.
Тъй като на ставните повърхности кръвообращението е слабо, а клетките на хрущяла имат нужда от
кислород, природата е създала механизъм за произвеждане на кислород в някои възпалени клетки. Такова
локално производство на кислород преследва две цели. Първо, кислородът действа на бактериите като
антисептик, и второ — осигурява се кислород за клетките, плуващи наоколо и намиращи се в хрущяла. Това е
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аварийна система за снабдяване на отделно ставно пространство с кислород. Течността в ставата не трябва да
се изтегля, разбира се, ако там няма кръвотечение. Ако синовиалната течност е чиста, тя трябва да остане в
ставата. Ставите, от които е била изтеглена (особено коляното), не оздравяват толкова бързо като онези, в
които течността е останала.
Не по-маловажно е разумно да се ограничава вземането на противовъзпалителни лекарства, особено на
такива, които потискат способността на възпалилите се клетки да произвеждат кислород.
Повечето болки в ставите на ранен етап изчезват в резултат от движение. Естественият вакуум, който
се създава от движението на ставата, може да включи механизъм за нейното насищане с вода от съдовете в
меките тъкани на капсулата. Но самото разширяване на артериите и включването на резервния механизъм на
кръвообращение предизвиква болка. Болката в ставата сигнализира за три обстоятелства: първо, че областта
на ставата е обезводнена и не получава нужната течност от костта; второ, че действа резервната система за
осигуряване на вода и хранителни вещества за ставата; трето, че ставата не трябва да се движи, докато не се
попълни с нужната вода, и ставният хрущял, който много бързо се износва, не се възстанови напълно. Особено внимание трябва да се обърне на последната точка.

Рис. 29. На лявата страна на рисунката е показано нормалното движение на водата и хранителните вещества,
необходими на хрущяла, който покрива костите на ставата. Вдясно е показано намаляване на притока на вода
към хрущяла през костта. Артериалното снабдяване на ставната капсула се засилва, предизвиквайки подуване
и изтичане в ставата. Този начин на осигуряване на хранителни вещества не е много ефективен за постоянно
нарастващия слой на хрущяла, който обвива ставните повърхности. Излишната подвижност на ставата ще
разруши хрущяла и ще остави костите открити и непрекъснато подложени на травмиране

СИСТЕМАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ХРУЩЯЛА
Системата за регенерация на хрущяла е свързана с работата на неговите базови клетки, прикрепени
към костта. Допиращите се костни повърхности се трият една в друга, дори когато водата и хранителните
вещества вече са напълно достатъчни, затова не може да се създаде цялостен „междинен слой". При нормално
положение той се осигурява
от постоянно растящите клетки на хрущяла, прикрепени към костта. Ако симптомите на обезводняването на
хрущяла не са били правилно изтълкувани и болният е вземал някакви противовъзпалителни средства,
единственият резултат от тях ще стане изпадането в зависимост от лекарствата. Друго, още по-важно
следствие от подобни неправилни действия, ще стане постоянното разрушаване на хрущялния слой между
ставните повърхности. Хрущялът ще започне частично да умира и откритите повърхности на костите ще се
трият непосредствено една в друга.
Така се появява остеоартрит и деформация на ставите, а това вече е неизлечима патология (рис. 29).
Още по-сложен проблем могат да станат опасните странични ефекти от лекарствата, които могат да
предизвикат физиологични усложнения, а в крайни случаи да предизвикат и смърт, много често от силно
стомашно кръвотечение. Всяка година хиляди болни умират именно от такова усложнение, предизвикано от
вземането на болкоуспокояващи при ревматоиден артрит.
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РЕВМАТИЧНАТА БОЛКА В СТАВИТЕ —
СИГНАЛ ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ
Човешкото тяло представлява милиони добре взаимодействащи си системи. То може да бъде
представено като стегнато опаковани системи, свързани в едно цяло посредством скритите сили на водата.
Като близка аналогия може да бъде посочено обществото, което е свързано в едно цяло от паричната система.
Както симптомите на депресията в. петролния или строителния отрасъл на промишлеността сочат, че ще
пострада цялата икономика, така и недостигът на вода, за който сигнализират ставите на пръстите, говори, че
и другите системи на организма рано или късно ще дадат сигнал за свои увреждания.
Съществува разлика между същинското обезводняване и фазата, при която възниква болка. Тук може
да се направи сравнение със ситуацията, при която една компания, която е свършила средствата, трябва да
въведе ред в работите си и е принудена да уволнява служители, да взема заеми или да обяви фалит. Когато в
дадена система има недостиг на вода, тя е принудена да взема назаем от някоя друга система.
Но организмът има ефикасна система за разпределение, която вече е регистрирала този локален
недостиг на вода и се е постарала да снабди ставата с всичко, което е успяла да намери. Това компенсиране
става автоматично и не се възприема от съзнанието. Обаче именно съзнанието кара ставите на ръцете или
краката да работят повече, отколкото са в състояние да понесат. Болката е сигнал за тревога, предназначен за
съзнанието. Тя сочи, че трябва да се ограничат изискванията към органа и правилно да се изтълкува
значението на хроничната болка в ставата.
Медицинската наука, след химията, е концентрирала цялото внимание върху твърдите вещества на
тялото, а те са само 25% от цялото му тегло. Тя упорито пренебрегва важната роля на 75-те процента вода.
Лекарите не си дават напълно сметка за работата на всички сигнални системи, свързани с нарушенията на
водната регулация и водния метаболизъм в организма. Обаче най-важните несъответствия вече станаха
очевидни. Ако лекарите се поинтересуват от научните разработки по този проблем, то лечебната практика
може за много кратко време напълно да се промени с много голяма полза за пациентите.
А докато научната логика стане основа на ежедневната професионална медицинска практика, пациентите ще трябва да се научат сами да разпознават сигналите на обезводняването.
Ревматичната болка в ставите е очевиден сигнал за локален недостиг на вода. Ако пиенето на вода
съзнателно и редовно се синхронизира с потребностите на организма, в повечето случаи болките постепенно
изчезват. Локалното подуване на ставните повърхности също може да изчезне. И което е още по-важно —
ставата ще започне да се възстановява, разбира се, ако в нея не е възникнала значителна деформация.
Вероятно най-важното е, че цялото тяло и всички негови органи накрая ще извлекат полза от правилното тълкуване на сигнала за болка. Различните тела реагират по различен начин на недостига на вода.
Ако другите ваши органи все още не проявяват симптоми на недостиг на вода, вероятно във вашия организъм
първият авариен сигнал за обезводняване в резервната система на кръвообращението идва именно от ставите.
Във вашия случай привидно безпричинната (не е имало нито увреждане, нито инфекция) ревматична болка в
ставите най-вероятно е един от първите сигнали за жажда.
Ако професионалистите, лекували жената (детския психиатър), за която споменахме в първа глава,
притежаваха тази информация, пациентката щеше да бъде спасена от разрушителния ефект на обезводняването, още преди нейният здравословен проблем да стане фатален.
НАИ-ПРОСТОТО РЕШЕНИЕ
Вие трябва да изпивате постоянно по 1,5-2 литра вода. Това количество трябва да бъде разпределено за
целия ден: по една чаша половин час преди всяко хранене и 2-2,5 часа след него. Цялото останало количество
трябва да се разпредели равномерно за сутринта и средата на деня или вечерта.
Този начин на пиене на вода е доказал своето клинично значение при лечение на язва на стомаха и на
дванадесетопръстника. С помощта именно на този начин на пиене на вода успях да излекувам повече от 3 000
болни от язва на стомаха и на дебелото черво (диспепсията е още един сигнал за недостиг на вода в
организма).
Т
рябва да признаем, че дори при приемане на нужното количество вода, насищането на организма с нея
е бавен процес. Трябва да мине време, докато организмът бъде наситен с вода на клетъчно равнище. При
всички случаи, ако се е появило чувството за жажда, винаги трябва да изпиете още вода, дори ако сте
изпълнявали предписания по-горе режим. Когато пиете повече вода, тялото става по-чувствително към
нейната загуба и се появява чувството за жажда.
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18 март 1996 година
До д-р по медицина Ф. Батманжелидж
Glfbsl Health Solutions
POBOX 3189
Fall Church, VA, 22043
Уважаеми д-р Батманжелидж!
Пиша ви в отговор на вашата молба да разкажа как именно ми помогна книгата „ Тялото жадува за
вода ".
В плика ще намерите брошура на тази тема, която написах за своя вестник „ Сламки на вятъра ".
Съдържанието на брошурата говори само за себе си, но бих искал да добавя, че и в момента, една година
след като започнах да прилагам режима на пиене на вода и приемане на сол, нямам болки от анкилозиращ
спондилоартрит. Кръвното ми налягане също е нормално.
Всеки ден благодаря на Бога, че болките вече ги няма, и всичко това стана благодарение на вашата
велика книга. В клиниката Майо ми казаха още през 1965 година, че „моят артрит е неизлечим ". Ще ви бъда
много благодарен, ако препратите копие от това писмо и брошурата в клиниката Майо с надеждата, че те
най-сетне ще разберат, че дори анкилозиращият спондилоартрит е излечим.
Време е да се смени моделът и ако клиниката Майо не иска да изостане драстично, нека се вслушат
във вашата програма.
Кой е казал, че в съвременния свят няма герои? Моят герой е доктор Батманжелидж:!
Бог да ви благослови, докторе!
Искрено ваш: Лойд Палмър,
Редактор и издател на”Straws in the Wind”
Цитирам това писмо, за да покажа, че дори след 30 години на мъчителни болки от анкилозиращ
спондилоартрит (артрит на гръбначния стълб) е напълно възможно да се излекувате просто с помощта на вода
и малко количество сол.
ГЛАВА ПЕТА
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
НА ПЕРИОДИЧНО ВЪЗНИКВАЩИЯ ВАКУУМ
В МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ПРОСТРАНСТВА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО
Научно обяснение на комплекса
от специални упражнения,
патентовани от автора
За да се повиши образователната стойност на това пособие, а и за да се поднесе цялостна концепция,
всички основни принципи, на които се базира нашият метод за лечение на болките в долната част на гърба, се
излагат по-подробно.

СИЛА НА ПЕРИОДИЧНО ВЪЗНИКВАЩИЯ
ВАКУУМ В МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ
ПРОСТРАНСТВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ
ПОЛОЖЕНИЯ НА ТЯЛОТО
Научно обяснение на комплекса
от специални упражнения
Това пособие за самолечение се базира на познаването на физиологията, анатомичната логика и законите на физиката. То ще стане за вас водач към живот без болка, помощник в сложни ситуации и ще ви
защити от неправилно тълкуване на истинското положение на нещата.
Практическият метод за наместване на междупрешленните дискове с помощта на определена поза, както и
неговото научно обяснение, са резултат от дългогодишна изследователска работа. Повече от двадесет и пет
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години този метод е прилаган в отделни случай на изместване на дискове. Отначало и самият автор прекара
ишиалгия и опасността от парализиране на десния крак. Научното обяснение на метода се появи след десет
години непрекъснати изследвания на феномена болка, а също така след две години и седем месеца клинична
оценка на въздействието на водата върху състояние, което обикновено се диагностицира като язва на стомаха
и на дванадесетопръстника. След това в продължение на осем години бяха правени теоретични изследвания в
областта на физиологията на болката — не на начините за нейната диагностика, а на причините за нейното
възникване.
Авторът публикува трудове, в които бяха изложени неговите научни възгледи в различни специализирдни списания. Сега е много важно тези прости обяснения на значението на хроничната болка да стигнат
до широката публика. Именно на болните и страдащи хора е особено необходимо просто и разбираемо
тълкуване на специалната информация, за да могат те да освободят и себе си, и своите лекари от онзи
конфликт на интереси, който превръща благородното изкуство на медицината в „индустрия на
здравеопазването". Чисто комерческият подход към медицината може да разруши всички връзки на човешката
общност (за това има много други възможности).
Научните обяснения не са сложни. В края на краищата, именно обикновените хора и най-вече онези,
които страдат от хронични болки, трябва да дадат окончателната оценка за ползата от знанията, представени в
тази книга.
Това е първата от поредицата популярни книги, в която просто се обясняват различни медицински
понятия за здравословното състояние на онези, които биха искали да разберат причините за своите проблеми
и да вземат необходимите предпазни мерки, а също така да знаят кога именно трябва да се консултират и да се
изследват при лекар.
Не трябва да надценявате значението на това пособие. В него просто е дадена информация за едно от
най-разпространените заболявания, която може да облекчи положението на много болни. Ако сте сигурни, че
болките в гърба и ищиалгията са предизвикани именно от проблеми с дисковете, тази информация ще ви
помогне. А ако причината е в други физиологични разстройства, чиито симптоми много приличат на
симптомите при проблеми с дисковете, и ако изпълнението на тези прости профилактични процедури не носи
облекчение, трябва да се обърнете към лекар.
ЩО Е БОЛКА?
Неврофизиолозите смятат, че болката е усещане. Клиницистите се опитват да класифицират това усещане в зависимост от неговата локализация, интензивност и продължителност. Неотдавна бе изказано
предположението, че за да се оцени болката,"не са достатъчни субективните данни на пациента. Смята се, че
той не може точно да оцени своята болка. Се1;а се използват различни скали, рисуват се графики 1^ всяко
оплакване се съпоставя с тях. Волевите усещания на индивида, за да бъдат приети сериозно, трябва да
отговарят на приети статистически критерии. С други думи, налице е отдалечаване от онова, което възприема
човек, в посока към визуалните схеми и ако вашият случай не съвпада със статистическата норма, тогава вие
или си „измисляте" болестта, или вашето състояние е някакво отклонение, което не се поддава на
общоприетите методи за диагностика и лечение.
Но да не спорим, а да изложим нашите възгледи по въпроса що е болка и (накратко) механизмите за нейното
възникване.
ВЕРОЯТНИ ИЗТОЧНИЦИ НА БОЛКАТА
В ГЪРБА
1. Меки тъкани и органи:
а) пряко свързани с гръбначния стълб, например мускули, сухожилия и връзки;
б) не свързани с гръбначния стълб, например бъбреци, апендикс и др.
2. Кост
а) първични вродени деформации на костната структура на гръбначния стълб;
б) хронични проблеми или пренапрягане, например дегенерация на междупрешленната става;
в) увреждане, например счупване и др.
Причина за повече от 80% от болките в гърба са мускулните спазми. Останалите 20% или дори помалко може би са предизвикани от същия проблем, но вече в по-сериозен стадий.
а,
В книгата накратко се обяснява, че болката в кръста е индикатор за дисфункция на меките тъкани,
която с времето води към действително сериозни проблеми от типа на дегенерация на диска с последващо
разрушаване на костните структури на цялата поразена област.
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КЛЕТКА
Всички органи и тъкани на тялото се състоят от отделни клетки. Тези клетки са групирани по видове,
като образуват всички структури на човешкото тяло. Всяка клетка, независимо къде се намира, е
специализирана в една функция в зависимост от това какво точно е необходимо на една или друга тъкан.
Всички клетки имат външна мембрана или „кожа". Мембраната изолира съдържанието на клетката и
не му позволява да се смесва с извънклетъчната течност. В системата на кръвообращението тази течност е
кръвта (кръвта също е разновидност на тъкан); извън кръвоносните съдове това е течността, която заобикаля
клетката.
Първичната функция на извънклетъчната течност е да служи като разтворител за неорганичните
вещества, които съществуват във вид на йони (това е най-чистата форма на елементите): хранителни вещества
във вид на аминокиселини, захари, въглеводороди и, разбира се, кислород, доставян на клетката. В нея също
така се разтварят всички странични продукти от жизнената дейност на клетката и веществата, които самата тя
произвежда. Съдържанието на минерали — натрий, калий, калций и магнезий, които често са наричани
катиони — се поддържа в строго регулирано равновесие както във вътреклетъчното, така и в
междуклетъчното пространство.
Енергията на клетката и нейното функциониране зависят в голяма степен от скоростта на движение на
тези минерали към клетката и от нея към течната среда. Ние сме наследили тези особености на дейността на
клетката от най-първите клетки, живели в „първичния бульон" на древните океани. Приблизително в също
такава течна среда човешкият зародиш в периода на вътреутробното му развитие накратко повтаря основните
етапи на еволюцията. Разликата е само в това, че той получава хранителни вещества и кислород благодарение
на пъпната връв.
КИСЕЛИННОСТ И КЛЕТКА
Всеки от нас някога е усещал умората на мускулите и болката, която идва след нея. Смяташе се, че
болката възниква поради излишък от млечна киселина (при същите условия се открива и излишък на
фосфорна киселина, калий и хистамин) в мускулната тъкан. Ацидоза на млечната киселина възниква, ако
мускулите работят така, че не им достига кислород или ако не се снабдяват достатъчно с кръв, така че в целия
участък да се започнат компенсаторни процеси, които възстановяват физиологичната хомеостаза. Хомеостаза
е нормалното състояние на функционално равновесие.
Ацидозата и алкалозата са двете крайни точни на скалата, между които тялото трябва да поддържа
много деликатен баланс. Скалата показва количественото съотношение в организма на киселинните йони на
водорода към алкалните йони от хидроксилната група. Частта от скалата от 7 до 1 се смята за киселинна (при
показател 1 киселинността е по-висока, отколкото при показател 7). Показателят, равен на 7, се смята за
неутрален, а частта от 7 до 14 се смята за алкална (14 отговаря на най-високо съдържание на основа). Тази
скала се нарича скала на рН. Като цяло рН (концентрацията на водородни йони) в човешкия организъм е
алкална. Вътрешната среда на обикновената клетка (цитоплазмата) винаги е леко алкална, нейната рН
обикновено е 7,4. Когато показателят отива към повишаване на киселинността (а много клетки страдат от
това), започва умерена ацидоза. Обикновено говорим за ацидоза, когато рН на кръвта се измества към
повишаване на киселинността. Но напълно възможна е и локална ацидоза, когато в активно работещата зона е
намалено кръвообращението, както става при прекомерно натоварване върху мускулите или фиброзните
тъкани.
ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ КЪМ БОЛКА НЕРВНИ ОКОНЧАНИЯ
Всички тъкани на тялото са снабдени с нервни окончания, т.е. те са инервирани. Нервните окончания
изпълняват различни функции: регулират движенията, позата, регистрират усещания (топло, допир, болка).
Всички са чували за адреналина и за адренергийната система, както и за ацетилхолина и холин-енерийната
система, присъщи на тъканите както на централната, така и на периферната нервна система. Трябва да си
спомним и за серотонин-енергийната система, в която главен фактор е серотонинът. Сега е общопризнато, че
болевите усещания се оценяват в мозъка именно благодарение на тази система. Например ефектът на
наркотиците морфин и хероин се постига чрез тяхното въздействие именно на тази система.
Серотонин-енергийната система е добре представена във всички тъкани на тялото: в кожата, ставите,
мускулите, стените на съдовете; тя е много развита и в структурата на главния мозък. Нейната роля за
регулирането на физиологичните процеси в организма и за координиране на разнообразните функции в
неговите системи вече е призната и оценена по достойнство.
29

Неотдавна бе изказана хипотезата, че чувствителните към серотонина нервни окончания реагират на
измененията на рН в активно работещите зони, ако в тях не постъпва достатъчно кръв, за да насити клетките с
вода, т.е. да ориентира различните функции на клетките към поддържане на хомеостаза. Тази система
отговаря и за реакцията на промяна в топлината.
ВЕЩЕСТВА, ПРЕДИЗВИКВАЩИ БОЛКА
Сред веществата, които се съдържат в организма, е и ферментът прекаликреин. Под въздействието на
местни изменения на рН (киселинността на средата) това вещество се превръща в каликреин, който, от своя
страна, превръща кининогените в кинини. Попадайки върху нервните окончания, кинините могат да
предизвикат болка. Има хипотеза, че този процес е виновник за болката, свързана с лактоцидозата на
мускулната тъкан, например в нетренирани мускули на краката след продължителни физически упражнения
или в поясните прешлени.
Такава болка може да възникне, когато държите тялото продължително в едно положение, или когато
отделни групи мускули се напрягат над границата на издръжливост (например при постоянни опити на
мускулите на гърба да коригират неправилно положение на горната частна тялото, предизвикано от силата на
тежестта). Основната функция на кинините е да разширяват местните кръвоносни съдове и засилват кръвния
поток. В същото време, като предизвикват болка, те помагат да се намали местната мускулна активност.
Естествено свойство на всяка жива тъкан е постоянният стремеж за поддържане на нивото на рН в
безопасни граници (неутралния показател 7,4). Тъй като клетъчните мембрани на тъканите не пропускат
йоните, то за регулиране на нивото на рН природата е създала т.нар. йоннни помпи. Всяка клетка, в
зависимост от нейните функционални нужди, може да има на свое разположение до няколко хиляди такива
помпи.
Функцията на помпи се изпълнява от сложни белтъци, всеки от които е особено привлекателен за
строго определени двойки йони. Публикуваните неотдавна резултати от изследвания показват, че един вид от
тези помпи се специализира в обмяната на водородни йони с натриеви йони.
Една от важните характеристики на тези помпи е свързана със способността на йоните да се натрупват
„на входа" към клетката и да задействат механизма на помпата. Това означава, че ако в клетката се повишава
концентрацията на йоните на водорода (киселина), помпата започва да работи във форсиран режим, т.е.
йоните на водорода (киселинни) се извеждат от клетката, а тяхното място заемат йони на натрия. Работата на
тези помпи трябва да бъде балансирана; когато от клетката нещо се извежда, мястото на този елемент трябва
да заеме друго вещество, което трябва да бъде вкарано в клетката.
Има други типове помпи, които изпълняват същата функция, с тази разлика, че те извеждат йоните на
натрия и вкарват в клетката йони на калия. Организмът регулира йоните на калция по аналогичен начин. Тези
помпи регулират електролитния и йонния баланс в тъканите на организма, жизнено необходим за
осъществяването на всички функции вътре в клетките, включително поддържането на нормална плътност на
костната структура.
СВОБОДНАТА ВОДА
Никакви активни функции в организма не могат да се осъществяват без разход на енергия (разлагане
на молекулите на аденозин трифосфат или АТФ). По всяка вероятност преобразуването на енергията,
необходима за работата на йонните помпи, се извършва с помощта на т.нар. свободна вода.
Организмът съдържа вода в две различни форми. Първата е осмотично свързаната или инактивирана
вода (водата, взаимодействаща с някакво друго вещество), а втората е осмотично активната или свободна вода
(водата, която се използва за изпълнението на нови задачи). Именно тази свободна вода доставя енергия за
катионните или йонните помпи.
В организма свободата вода играе същата важна роля както стабилният паричен поток при създаването
на бизнес, т.е. тя „завърта колелата". Когато количеството достъпна свободна вода се увеличава, клетъчните
помпи поддържат йонното равновесие значително по-ефикасно.
Очевидно е, че усещането за жажда не може да се смята за надежден регулатор на съдържанието на
вода в организма, още повече, че с възрастта %> зи регулатор става все по-ненадежден. Организмът без
забележима вреда за себе си може доста дълго да се намира в състояние на хронично обезводняване, без да
реагира на недостига на вода. Но в ситуация на остър недостиг на свободна вода в организма катионните
помпи не могат да изпълняват ефективно своите функции.
В тъканта, която използва повече свободна вода, отколкото получава, започва натрупване на йоните на
водорода, което може да предизвика болка. Тази болка е показател за недостиг на свободна вода и
следователно е форма на тьканна жажда.
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С този вид болка трябва да се борите, като пиете по-голямо количество вода — не по-малко от 1,5
литра на ден, дори когато човек не изпитва жажда. Задължително изпълнявайте тази препоръка, тъй като при
възрастните хора относително „сухите" клетки обикновено губят своите функции. Именно това постепенно
изменение на съотношението между количеството свободна вода вътре в клетките и количеството извън
клетките предизвиква процесите на стареене и загуба на функциите, които водят към смърт. При човек на 20
години съотношението между междуклетъчната и вътреклетъчната вода е приблизително 0,8-0,9, а при 70годишен то се увеличава до 1,1. Мога да ви уверя, че такива значителни изменения са несъвместими с
ефективното функциониране на клетките в поразените от „суша" участъци на организма. Всичко това може да
се смята за резултат от обстоятелството, че жаждата, която изпитваме, не е достатъчно силна да ни накара да
насищаме оптимално с вода всички клетки на организма през целия живот.
В тази ситуация най-много страдат прешленните дискове, защото те нямат система за кръвообращение, която да им доставя хранителни вещества и кислород. Тъй като клетките в структурата на дисковете са
живи, за поддържане на тяхната функция също са им необходими хранителни вещества.
Тъй като под натиска тежестта на тялото чистата серумна течност се изтласква от тъканта на дисковете, а под действието на осмотичните и вакуумните сили се вкарва вътре, в дисковете се извършва нещо
подобно на процеса на кръвообращение. Редовното поемане на вода разрежда кръвта и увеличава осмотичната
сила на съдържанието на дисковете, което от своя страна помага за пълното насищане на техните ядра с вода.
При повишено съдържание на вода белтъците и ферментите в организма функционират по-ефективно
и осигуряват нормалната жизнена дейност и възстановяването на тъканите.
ИЗВОД. Трябва да се борите с болката в кръста, като увеличавате пиенето на вода. Видът болка, която
възниква в меките тъкани на дадена област, трябва да се смята за индикатор за недостатъчно снабдяване с
течност и хранителни вещества, необходими за нормалното функциониране на нейната анатомична структура.
Физическите упражнения засилват циркулацията на водата и доставянето на хранителни вещества в тази
област.
ОТРАЗЕНА БОЛКА И/ИЛИ МУСКУЛНА СЛАБОСТ, ПРЕДИЗВИКАНА
ОТ ИЗМЕСТВАНЕ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИЯ ДИСК
Физическата структура на човешкия организъм е уникална. Ако вземем под внимание закона за
привличането, тежестта на тялото, количеството опорни елементи и постоянната промяна на ъгъла на наклон
на тялото по време на движение, трябва да признаем, че ние притежаваме изключително сложна машина!
Използвайки вроденото познаване на законите на физиката и химията, тази машина безпрепятствено
осъществява нашите намерения и желания. Тя позволява на човека да превръща твърдите вещества, с които се
храни, в идеи и идеали, което е нещо невероятно. От своя страна човекът е длъжен да се грижи за тази
машина, тъй като тя се състои от нежни, меки и крехки компоненти.
Едни от тези компоненти са малките детайли, които удържат тежестта на тялото, смекчават тласъците,
свързват ставите и се наричат дискове. В човешкото тяло има 24 прешлена и 23 меки диска, разположени
между тези костни структури.
Проблемите с дисковете винаги са безпокоили здравите хора повече от всички други здравословни
проблеми. Увреждането на дисковете е проблем от световен мащаб, който кара пациентите да търсят
помощ при лекари, остеопати, мануални терапевти и физиотерапевти. Обикновено изборът на предлаганите
решения не е голям: хирургическа намеса в тежките случаи или мануална терапия в по-леките; понякога, в
зависимост от тежестта на състоянието, приемлив вариант може да бъде оставането на легло.
Изброените курсове на лечение не се основават на точно разбиране на физиологията на диска и не са
логическо решение, произтичащо от сложните пътища на еволюцията, в резултат от които съществуването на
дисковете е станало жизнено необходимо за гръбначните животни. Това важи особено за гръбначните, които
са променили положението на тялото и от четириноги са станали изправени двуноги. Вследствие на
вертикалния анатомичен строеж на човешкото тяло дисковете са станали главните опорни елементи
в гръбначния стълб, докато при четириногите дисковете не трябва да поемат върху себе си основната част от
тежестта.
За щастие, в характерния анатомичен строеж на гръбнака, който сме наследили, са предвидени същите
структурни механизми за гарантиране на сигурността, каквито има и при четириногите. Познаването на тези
анатомични особености трябва да помогне на хората да пазят дисковете в нужното състояние и да ги
използват с пълна мощност без ненужни страдания и страх. Да видим как може да стане това!
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ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ
Преди да навлезем в подробности, трябва да се спрем на някои компоненти от анатомичния строеж на
гръбначния стълб и режима на тяхното функциониране.
Седемте горни прешлена на човека образуват т.нар. шиен отдел, 12 прешлена се отнасят към гръдния
отдел, а останалите пет — към долния или поясен отдел на гръбначния стълб. От анатомична
гледна точка кръстецът, който свързва двете половини на таза, по-рано също се е състоял от няколко
прешлена, които са се сраснали и са образували едно масивно и много важно съединение между най-долния
поясен прешлен и тазовия пояс. Анатомичният рудимент „опашка" е представен от комплект от малки като
маниста костички, прикрепени към долния край на кръстеца; те се наричат опашна кост. Тези „маниста"
поддържат меките тъкани около правото черво. Ако погледнете рис.1, ще видите пропорциите между
различните отдели на гръбначния стълб.
И още два момента ще привлекат вашето внимание. Първият е разликата в извивките на различните
отдели на гръбнака, а вторият — пропорционалното изменение на размера на всеки прешлен, като се започне
от шията надолу. Ще обясня значението на извивките по-нататък, а причината за разликата в размерите на
прешлените е свързана с необходимостта от адаптиране към измененията в натоварването от тежестта.
Първият шиен прешлен поддържа тежестта само на главата, докато най-долният поясен прешлен поддържа
тежестта на главата, шията, гърдите и съдържанието на стомаха — основната част от тежестта на тялото.
Съответно, ако разглеждаме гръбнака отгоре надолу, то всеки следващ прешлен трябва да бъде поширок и по-дебел, за да издържа увеличаващото се общо тегло, което натиска диска и костната повърхност на
прешлена.
МЪДРОСТТА НА ПРИРОДАТА
Но това не е всичко. Прешлените трябва да се справят с натоварвания, значително превишаващи
общото физическо тегло на структурата, която поддържат. При движение тези натоварвания нарастват в
зависимост от вида на движението. При бягане силата на тежестта се увеличава 2,5-3 пъти в сравнение с
първоначалната величина. В съответствие със законите на физиката, всяко действие включва равнозначно и
противоположно насочено противодействие. Следователно, когато векторът или моментът на силата е насочен
надолу по гръбначния стълб, щом като той стигне ходилата и се предава на земята под тях, възниква ефектът
на огледално отражение и равнозначен вектор на силата се насочва през разположените нагоре твърди
структури към главата. Но сега този вектор представлява общата сума от теглото на цялото тяло плюс
коефициента на неговото движение. Това явление се нарича „сила на противодействие".
За щастие мъдрата природа се е погрижила за всичко, тя е идеален инженер. В противен случай, ако
сила с величина 70 кг се е насочила надолу, увеличила се е и се е върнала нагоре, то след няколко крачки
мозъчната тъкан в черепа щеше да стане на каша. Природата е решила този проблем, създавайки на всяко
ниво на тялото балансиращи извивки с различно направление, които разсейват силите, минаващи през
костните структури. Това чудо на инженерното изкуство е въплътено в конструкцията на такава сложна
машина като нашето тяло с помощта само на миниатюрни клетки с такава невероятна здравина и такава
способност за самовъзстановяване, че му позволяват да издържи толкова години безмилостна експлоатация!
А сега нека да видим как природата решава проблемите, които създава тежестта на тялото по време на
движение.
ТЕЖЕСТ И ДВИЖЕНИЕ
Всеки от нас поне веднъж в живота си е играл с топка. Представете си, че изпускате топката и тя
свободно пада. Тя се удря в земята и отскача нагоре — на височина, малко по-малка от изходната точка на
свободното падане. След няколко отскока топката се успокоява и остава на земята. В зависимост от
твърдостта на земната повърхност и налягането в топката част от енергията, възникваща в резултат от удара,
се поглъща от земята и от структурата на топката. Точно затова топката никога не се издига до
първоначалната височина.
От друга страна, ако изпуснем от ръце тежък камък, той поглъща цялата сила на удара и предава част
от тази сила на земята. А крехък предмет, като например чаша, просто ще се счупи.
Човешкото тяло не прави изключение от обектите, които се подчиняват на естествените закони на
природата, въздействащи на топката, камъка или чашата. Вярно, за разлика от тях природата е дала на
човешкото тяло някои приспособления, които могат да поглъщат енергията на удара. Към тях се отнасят
ходилата на краката и техният свод, бедрата (благодарение на ресорните свойства на структурата на
тазобедрените стави и тяхното особено разположение, както и на начина на закрепване на гръбнака към таза),
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кръглата форма на тазовите кости, еластичните и амортизиращи свойства на междупрешленните дискове и
накрая свойствата на „свита пружина", които притежават извивките на гръбначния стълб (рис. 1). Да видим
как става това.
ХОДИЛОТО И НЕГОВИЯТ СВОД
Една от най-важните функции на ходилото, освен осъществяването на контакт между земята и масата
на тялото, е свързана с неговите свойства на амортисъор. На рис. 5 са показани допирните точки между
предната и задната част на ходилото и земята. Тези две точки (и задържането на ходилото в извито
положение) се свързват посредством фиброзна връзка, подобна на дебела влакнеста лента. Тя играе ролята на
амортисьор, който поглъща натиска, а също така засилва ефекта на компенсиране на силата на тежестта на
тялото, въздействаща върху земята, и на обратната сила, насочена нагоре. Благодарение на това при контакт
на ходилото със земята (на намиращото се в движение тяло) земната сила на теглото и противодействащата й сила, насочена от земята нагоре, значително отслабват. Затова хората, страдащи от плоскостъпие,
трудно ходят и бягат. По същия начин се обяснява и необходимостта постоянно да се грижим за запазване
на свода на ходилото чрез правилен избор на обувки.
АНАТОМИЯ НА ТАЗА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО
Всеки, който някога се е интересувал от стрелба по мишени, сигурно разбира защо материалът, от
който е изработен щитът зад мишената, трябва да притежава специални свойства. Ако силата от удара на
куршума многократно въздейства върху една и съща точка, много скоро материалът на щита ще стане негоден
за ползване. Изобретателни хора са се заели с този проблем и са измислили за целта специална конструкция от
преплетени спираловидни структури, които отклоняват направлението на куршума и го карат да се движи по
спирала, докато спре. Силата на удара на куршума в повърхността отслабва толкова, че не разрушава
материала.
Това решение се базира на естествено физическо явление: когато векторът на силата действа върху
обект с кръгла форма, величината на силата непрекъснато намалява. Човешкото тяло използва този природен
закон при всяка възможност и във всяка точка, където трябва да се промени посоката на силата. Като найдобрия и най-успешен пример за прилагането на това инженерно изкуство може да се смята конструкцията на
черепа.
Същото решение се използва и в конструкцията на таза и на междупрешленните дискове, които неп рекъснато поемат вертикално въздействие на силата. На рис. 6 е показана формата на тазовия пояс и
приблизителният механизъм на разпределяне на натоварването и разделяне на момента на силата на няколко
малки вектора. Силата на тежестта генерира енергия, насочена надолу, а едновременно с това отразяването на
тази сила от земята създава вектор, насочен нагоре по гръбначния стълб. В състояние на покой величината на
тези сили е минимална, но при скокове, бягане и ходене тя значително нараства.
Това разпределяне на тежестта има най-голямо значение за поясния отдел на гръбнака — област, която
издържа най-голямото натоварване и страда най-много (рис. 27). Затова всеки читател трябва да е наясно с
основите на анатомията, за да оцени причината за това подробно излагане на въпроса и да разбере колко лесно
може да поддържа нормалното функциониране на тази област от тялото.
Човешкото тяло е преживяло успешна трансформация при преминаване от движение на четири
крайника към по-практичното вертикално положение на тялото.
СВЪРЗВАНЕ НА ДИСКОВЕТЕ С ПРЕШЛЕНИТЕ
Когато разглеждате рис. 2, 3 и 4, обърнете внимание на следните моменти.
Прешленът се състои от тяло и израстък, насочен назад и подобен на лост, който се нарича бодилков
израстък. Бодилковите израстъци на съседните прешлени са свързани с дебели влакнести или фиброзни
съединения, връзки и мускули. Освен това от всяка страна те имат костни опорни точки (ставни израстъци).
Преди бодилковият израстък да се свърже с тялото на прешлена, той се раздвоява, образувайки дъгообразна
вилица, която се прикрепва за тялото на прешлена от две страни. В резултат по протежение на задната страна
на тялото на прешлена се образува гръбначен канал. Като свързват костните части на всеки прешлен със
съседните отгоре и отдолу, фиброзните съединения и връзки създават напълно затворен и надеждно защитен
канал. Той е запълнен с цереброспинална течност, която мие гръбначния мозък и нервните коренчета, които
излизат от него и отиват към тъканите, които управляват.
На рис. 2 и 3 е представен модел на разположение на прешлените, гръбначния мозък и
междупрешленните дискове. Повърхностите на телата на прешлените, прилежащи до дисковете, имат леко
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вдлъбната форма, която отдолу служи за дисковете като своеобразна чаша, а отгоре — като куполообразен
капак.
На рис. 3 е показан отворът между прешлените и нерва, който излиза от гръбначния мозък и преминава през влакнестата странична стена на дългия канал. Тези нерви образуват т. нар. спинален нерв, който
върви по протежение на гръбнака от шията до последния прешлен. Гръбначният канал защитава най-важната
анатомична част на тялото, а едновременно с нея и цереброспиналната течност, която мие нервните тъкани (на
главния и гръбначния мозък).
Нервът, който излиза от междупрешленното отверстие, и гръбначният мозък в канала често стават
жертва на проблеми с дисковете. Ако дисковете, чието положение е твърде уязвимо, се изместят и започнат
да натискат меката и чувствителна нервна тъкан, то в зависимост от степента на изместване те могат
да станат причина за локална болка или отразена болка, а това да доведе до прогресиращо влошаване на
състоянието и дори до парализа на мускулите, управлявани от тези нерви.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИСКЪТ И ЗА КАКВО Е НУЖЕН?
На рис. 3 и 4 ще получите представа за разположението и взаимоотношенията между дисковете и
прешлените. Дисковете се състоят от меко пихтиесто ядро, заобиколено от много здрава влакнеста хрущялна
обвивка — фиброзен пръстен. Влакната на фиброзния пръстен се срастват с костната повърхност, но само
отстрани на прешлените, а не отпред. Пихтиестото ядро се състои от живи клетки, влакнести нишки, които
пронизват желеобразната маса, съдържаща вода и сол. Именно това пихтиесто ядро поема 75% от тежестта на
всички разположени нагоре структури, а освен това омекотява ударните вълни, преминаващи по гръбнака
отдолу нагоре.
Благодарение на хидравличните свойства на неговата структура кълбовидното ядро оказва противодействие на тези сили и едновременно натиск върху надлъжните фиброзни връзки, изпълняващи ролята на
еластични пружини.
ДИСКЪТ ИМА НЯКОЛКО ФУНКЦИИ
1. Благодарение на хидростатичните свойства на ядрото дискът разпределя равномерно във всички
посоки натиска, който създава тежестта на тялото или товарът. Ядрото има изключителна способност да
всмуква вода и да създава много силно налягане вътре в дисковото пространство; тази сила може да бъде два
пъти по-голяма от нормалното кръвното налягане. Това налягане задържа прешлените на разстояние един от
друг, а когато натискът върху междупрешленната става е прекалено голям, дискът може да корегира
разпределението на силите. Именно това налягане не позволява натоварването върху хрущялите на малките
междупрешленни стави от двете страни на прешлена да надхвърли определено ниво, след което може да
предизвика увреждане. Такива увреждания могат да започнат с формирането на остри ръбове; подобни ръбове
може да затворят отверстието, през което минава нервът, и да станат причина за болка. На рис. 7 се вижда, че
краищата на тялото на прешлена също могат да поемат натоварване и в резултат да се подлагат на
увреждания.
В състояние на покой (в хоризонтално положение, без натоварване) ядрото всмуква голямо количество
вода и става твърдо. През деня, когато тялото е вертикално, силата на тежестта постепенно изтласква водата
навън. Тази вода излиза през хрущялната тъкан, която покрива ядрото; освен това тя може да минава през
малките отвори в тялото на прешлена и да се връща в системата на кръвообращението.
Постоянният натиск върху дисковете е свързан не само с тежестта на разположените нагоре части на
тялото. Групите мускули пред и зад гръбначния стълб (рис. 8), отговарящи за положението на туловището, са
принудени постоянно да поддържат положителен тонус. Това мускулно напрежение създава допълнително
натоварване върху дисковете.
Друго естествено явление, което осигурява целостта на цялата структура, е значителната сила на вакуумно
сцепление, която не позволява на тези структурни елементи да променят положението, което им е наложено
от „корсета" — мускулите и фиброзните съединения (рис. 4 и 8). Мускулите, които са постоянно в тонус
заедно с фиброзните съединения и връзките, осигуряват функционирането на цялата система като едно цяло в
съответствие с положението и извивките на гръбначния стълб.
Обикновено ядрото поема 75% от налягането, оказвано върху диска. На фиброзната част на диска се
падат само 25% от тежестта. След това ядрото предава част от това налягане на фиброзния пръстен, който се
разширява и задържа ядрото, а заедно с това и цялата структура на диска в стегнато състояние, благодарение
на което натискът се разпределя върху цялата повърхност. '
2. Благодарение на еластичното свързване с прешлените дискът действа като ролков лагер и позволява на
гръбначния стълб да се движи в различни посоки.
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3. Дискът изпълнява функцията на буфер по пътя на силата, която се предава по гръбнака на човека нагоре и
надолу, а при четириногите позволява гръбнакът да се извива като дъга и да се изправя като пружина.
4. Нормално функциониращият диск задължа повърхностите на междупрешленните стави отстрани на
прешлените на достатъчно разстояние при всякакви движения на гръбнака и предотвратява увреждането на
тези повърхности.
5. Дискът поддържа нормалния размер на междупрешленното отверстие, като осигурява свободно и
безпрепятствено преминаване на нерва (рис.З)
6. Дисковете увеличават височината на гръбначния стълб приблизително с 15 см. Тяхното „изсъхване" през
деня (по време на работа) води до намаляване на ръста с 1,5-2 см. Ако разгледате внимателно рис. 4, ще
забележите две надлъжни дебели връзки, които свързват предните и задните повърхности на телата на прешлените.
Отзад дискът и надлъжната връзка се срастват с горните и долните ръбове на прешлена, като изпълняват за диска и за съседните два прешлена функцията на котва или корсет.
Отпред дискът се сраства с връзката, но те не се срастват с предните ръбове на прешлените. Връзката,
много здраво закрепена за предните повърхности на телата на прешлените, се плъзга нагоре и надолу, без да
засяга горните и долните ръбове. Тази особеност на анатомичното свързване на диска с прешлена определя
специфичната функционална роля на диска. Такъв тип свързване създава между предните части на диска и
прешлена определено пространство. С други думи, при липса на здраво съчленение на два различни вида
тъкан между тях възниква потенциално анатомично пространство.
ЗНАЧЕНИЕ НА СКРИТОТО АНАТОМИЧНО ПРОСТРАНСТВО
В животинското царство тази анатомична особеност има огромно значение. Погледнете как тичат
кучето, конят или еленът и ще видите как извиват тялото си като дъга, оттласкват се със задните крака, след
това се изправят и се приземяват на предните крака. Точно благодарение на това последователно свиване и
разпускане се получава бързото придвижване на животното напред.
При изправения вървеж човек прекрасно е приспособил това свиване и разпускане към предвижване
на два крака. Той поставя напред единия крак, опирайки се на другия, останал назад, след това прехвърля
тежестта на останалата част на тялото на предния крак. За да бъде възможно това движение, при което се
променя положението на едни прешлени спрямо други и последователно се разтеглят междупрешленните
съединения, така че целият процес да става плавно, предните ръбове на прешлените трябва да бъдат свободни.
Това потенциално пространство е необходимо — това е главната причина, че то действително съществува.
При ходене елемент от тази последователност на движенията е моментът на създаване на краткотраен вакуум
в анатомичното пространство.
На рис. 30 са представени типични схеми на векторите на силите. Двете противоположни и действащи
по една линия сили се разпределят равномерно. Двете противоположни и насочени под ъгъл сили се
разпределят неравномерно и по-голямата част от натоварването е насочена към отворения ъгъл.
При движение в момента на прегъване на гръбначния стълб значителна част от силата, действаща
върху прешлените, се насочва назад. И тъй като силата се предава посредством диска, той неизбежно би се
изместил назад, към гръбначния мозък, ако не бе закрепен. Но той е прикрепен към предната връзка и в
момента на изправяне връзката изпълнява ролята на тетивата на лъка, заедно с която се изтегля назад
стрелата, а в нашия случай — дискът.

35

Рис. 30. Схема на векторите на силата показва разпределянето на натоварването, което кара диска да се
измества към гръбначния мозък и спиналния нерв. Обикновено това става след продължително неправилно
положение на тялото и/или ако ядрото на диска е загубило своите хидравлични свойства

КАК СИЛАТА НА ВАКУУМА НАСИЩА ДИСКА С ВОДА
Образуването на предно прешленно пространство и разтягането на здравата предна връзка, която
затваря промеждутъка между два прешлена, увеличава силата на вакуума, който съществува постоянно между
прешлените. Именно тя държи тези структури заедно. Силата на вакуума в предната част на
междупрешленното пространство, която може да бъде доста голяма, е допълнителен фактор, който връща
диска на мястото му. Тази сила има още една функция: тя трябва да изпомпва водата от околните тъкани.
Очевидно е, че ако под натиска на налягането от диска се изтласква скъпоценна вода, то това свойство
на местния вакуум улеснява и засилва ефективността на осмотичния процес на рехидратация на диска.
Логично е да се предположи, че ако силата на вакуума помага за насищането на тъканите на диска с вода (в
частност на пихтиестото ядро) и за пълното възстановяване на неговите хидростатични свойства, тези
съвършени процеси са включени в схемата на движението на тялото. Възможно е при определени
обстоятелства, когато дадена част от тялото започва да се обезводнява, силата на вакуума да задейства
процеса на газоотделяне и да вкара газ в пространството между прешлените.
В началото на тази книга обсъждахме формата на гръбначния стълб. Тогава беше посочено, че
нормалният гръбначен стълб има три извивки (според науката са четири). Това бе посочено и на рис. 1. Също
така беше казано, че гръбначният стълб и мускулите около бодилковите израстъци действат като едно цяло. С
други думи, мускулите постоянно се свиват и разпускат, за да държат туловището във вертикално положение,
докато фиброзните съединения и връзките държат здраво костите.
При преминаването към изправен вървеж тазобедрените стави и тазът на човека постепенно се отварят, а натоварването върху дисковете се увеличава. В тези нови условия тялото успява да запази известен
резерв от здравина. Като възпира вектора на силата на тежестта, въздействаща върху предната част на тялото,
и същевременно поддържа вертикалното положение на туловището благодарение на мускулите на гърба,
тялото успява да запази минимално свободно пространство между предните краища на прешлените —
особено в поясния отдел. С други думи, сумарният вектор на силата насочва натоварването към отворения
ъгъл, както е показано на рис. 24. В резултат дискът остава на мястото си.
Ако този ъгъл се промени или поради неправилна осанка се отвори пространство в задната част на
прешлените, тогава векторът на силата ще накара дисковете и техните ядра да се изместят назад към
гръбначния мозък и нервните коренчета, излизащи от междупрешленните отверстия.
Тук трябва да отбележим, че при неблагоприятни условия на въздействие върху целостта на един диск
обект на това въздействие става не само конкретният диск. Естествено, основната причина на болестните
симптоми е заключена в един диск, но следоперативните проблеми, с които се сблъскваме много често сочат,
че патологични промени засягат не само диска, който е бил опериран.
На рис. 31 е представена примерна схема на разположението на здрав диск с кръгло и твърдо ядро, при
който на изходящия нерв е осигурено свободно и безпрепятствено преминаване, а на гръбначния мозък —
удобно положение в канала.
На рис. 32 е показана същата схема, но с противоположно направление на отворения ъгъл.
Векторът на силата, която действа върху диска, го измества към нервното окончание и гръбначния
мозък. В зависимост от вида и продължителността на натиска дискът може да намали размера си, при което
задната връзка да притисне нерва или гръбначния мозък толкова силно, че това да предизвика болка или
слабост в мускулите на крака. В някои случаи може да се стигне до разкъсване на фиброзния пръстен и
излизане на мекото ядро с всички произтичащи от това последствия.
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Рис. 32. Схема, показваща, че при продължително затваряне на предния ъгъл на междупрешленното
пространство нервът се оказва притиснат към костната стена на междупрешленното отверстие
Ако дискът загуби твърдостта си, а ядрото не поема основната част от натиска, тогава фиброзният
пръстен на диска е принуден да поеме повишеното натоварване на възникващите сили. Този процес може да
се подсили от свойствата на вакуума към сцепление в ситуации, когато при внезапно движение на гръбнака
горният и долният прешлен се раздалечават и една част от пръстена може да се придвижи заедно с горния
прешлен, а друга —- с долния, което може да доведе до появата на увреждания.
На рис.33 е дадена схема на процеса на корегиране, когато се отварят предните междупрешленни
пространства. Коригиращото действие на отварянето на предния ъгъл на междупрешленните пространства
носи пропорционална полза на всички междупрешленни дискове от даден отдел.
Целта на тази схема е да илюстрира теглещото усилие на връзката, съединена с предния край на диска,
както и появата на свободно пространство между телата на прешлените и диска, която генерира силата на
вакуума. Този вакуум помага на диска да се върне в изходното положение и освен това всмуква в
пространството вода и така помага за по-бързото насищане на. ядрото с вода, отколкото под действие на
осмотичните сили. Съществува хипотетична възможност, че този вакуум може да инициира връщане на
съдържанието на пихтиестото ядро в първоначалното положение, дори ако част от него вече е изтекла през
скъсването. Облекчаването на болката сочи, че възможността за обратно връщане на пихтиестата маса е
напълно реална.
Изложените по-горе обяснения създават конкретна представа за условията, които предизвикват
проблеми с дисковете и патологичните процеси, свързани със свиването на дисковете. Нека да обобщим
основните моменти.
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Рис. 33. На тази схема е показан ефектът от разтваряне на предния корегиращ ъгъл, когато предната надлъжна
връзка се разтяга и действа като тетивата на лък, издърпвайки прикрепения за нея диск. В същото време в
анатомичното пространство възниква вакуум, който всмуква вода и така помага за възстановяване на хидравличните свойства на ядрото на диска. Тази корекция въздейства върху всички изместили се дискове.
Първо, водата, съдържаща се в диска, особено в неговото ядро, осигурява ефективността на диска като
опорен, буферен ставен анатомичен орган, влизащ в структурата на гръбначния стълб. Второ, постоянният
натиск свива диска и намалява количеството вода в него. Трето, постоянната сила, действаща върху диска под
ъгъл, генерира значително усилие, насочено към отворения ъгъл и кара диска да се измества в тази посока.
Четвърто, постоянният тонус на групата мускули около гръбначния стълб отговаря за поддържането на
туловището във вертикално положение и за запазването на отворения ъгъл в предната част на междупрешленното пространство, като предотвратява изместване на диска в резултат на неравномерен натиск върху него.
Пето, увеличаването на отвора между предните краища на прешлените помага за връщането на диска на
мястото му чрез пряко изтегляне на тялото на диска с помощта на закрепената за него връзка, както и под
въздействието на силата на вакуума. Този вакуум не само изтегля съдържанието на диска, но и всмуква в
свободното пространство вода и така насища диска с вода с по-голяма скорост, отколкото осмотичните
свойства на ядрото. И накрая, това връщане и рехидратация на диска са абсолютно необходими за намаляване
на натиска на тежестта върху междупрешленните стави и задната част на тялото на прешлените (което с
времето може да доведе до образуването на костни шипове), както и за намаляване на натиска върху нервната
тъкан, разположена непосредствено до изместения назад диск или неговото ядро.
Имайки предвид казаното, ако искаме да постигнем намаляване на болката, предизвикана от изместване на диска, трябва първо да се убедим, че нашият организъм е оптимално наситен с вода и че тази вода
може да напусне основните системи на кръвообращението, за да насити ядрото на диска. Освен това, трябва
да се погрижим предният ъгъл на междупрешленното пространство да бъде отворен колкото може по-широко,
докато не завършат коригиращите процеси на възстановяване на свойствата на диска и неговото връщане на
мястото му. Тъй като развитието и узряването на клетките на костния мозък и кръвотворните клетки в тялото
на прешлените зависят от „свободната вода", то при общо обезводняване на организма потребностите на тези
клетки ще имат приоритет пред нуждите на диска. Ако при общо обезводняване на организма от диска бъде
изтеглена вода, тя ще постъпи в костния мозък на прешлените през малките отверстия в техните плоски
повърхности, които се допират до дисковете, разположени отгоре и отдолу. В този случай загубената вода
едва ли ще може да се върне в обем, какъвто е необходим за пълната рехидратация на ядрото на диска.
ОПРАВЯНЕ НА ИЗМЕСТЕНИЯ
ПОЯСЕН МЕЖДУПРЕШЛЕНЕН ДИСК
Преди да предприемете някакви действия, първо трябва да извършите предварителна диагностика и да
се убедите, че причината за болката е дискът, а не други, по-сериозни нарушения на здравето.
Продължителната периодична болка в кръста, която с времето прераства в локализирана болка, често пъти
отекваща надолу в крака, е явен признак за изместване на един от междупрешленните дискове.
Използваме думата „признак", тъй като същата картина може да бъде предизвикана от друга болезнени
състояния, но патологията на диска, особено на пети или четвърти поясен диск, е най-честата причина за
появата на такива симптоми. Във всички случаи процесът на лечение на диска не е крайна, но е доста
резултатна мярка.
Прилагайки този метод за лечение, открих много полезен и прост начин за диагностициране. Както е
показано на рис.9 и както можете да се убедите сами, бодилковите израстъци на прешлените се разполагат
почти под самата кожа на гърба и на снимката са отбелязани с точки. Често пъти е достатъчно слабо да
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натиснете с пръст между кранчетата на израстъците и до тях (рис.9), за да локализирате болезнената област на
диска.
Интересно е да отбележим, че при лечението тази болезненост (или болка) ще отслабва, докато не
изчезне напълно и едновременно с това отразената болка в крака постепенно ще се вдига все по-нагоре,
докато не престане да се усеща. Моят опит показва, че ако състоянието не е успяло да се превърне в хронично
с прогресиращи патологични изменения в костите и вие не сте се подлагали на нееднократни хирургически
намеси, то обикновено упражненията с възглавниците носят облекчение още след половин час.
На онези, които опитат да използват този метод за пръв път, може да им потрябва малко повече време
или дори втори опит, докато разберат как правилно да изпълняват упражнението. Трябва специално да
подчертая, че гръбначният стълб на човека може силно да се извива както напред, така и назад; отклонението,
което изисква това упражнение, представлява съвсем малка част от тази негова способност.
МЕТОДИКА ЗА НАМЕСТВАНЕ НА ДИСКА
Четири възглавници — това е всичко, което ви трябва! Възглавниците трябва да бъдат не много
широки и достатъчно твърди, така че след като ги сложите една върху друга (30 см), а след това се настаните
върху тях, височината на двете възглавници да бъде около 15 см. Целта на използването на възглавниците е
вашето тяло временно да стане обект на прилагане на силата на тежестта, въздействаща върху хоризонтално
разположения гръбначен стълб.
Трябва да сложите на пода две двойки възглавници на разстояние около 50 см. (рис. 10). Естествено,
разстоянието зависи от вашия ръст. Застанете на колене на края на близките възглавници, опрете ръце в пода
и много плавно придвижвайте тялото напред, докато отпуснете гърди върху далечните възглавници. В
резултат вие ще разположите болезнения участък от гърба точно по средата между двете двойки възглавници
(рис. 11).
Като разположите правилно тялото, ще постигнете максимално отваряне на прешлените в участъка на
изместения диск. Поради спазъм на мускулите на гърба отначало ще ви се струва, че гръбнакът ви е твърд и не
реагира на новото положение (рис. 11г). Опитайте се да отпуснете гърба. Най-добрият начин за отпускане е да
дишате дълбоко, при което гръбнакът се движи нагоре и надолу.
Ако е нужно, повтаряйте това движение дотогава, докато гръбнакът започне да се движи нагоренадолу достатъчно леко.
Тези движения ще отварят и частично ще затварят предните междупрешленни пространства на целия
поясен отдел (рис. 12 и 13). В резултат корегиращото действие от издърпването на връзките и от вакуумното
всмукване се разпространява върху всички дискове (рис. 33) така, както при работата на ковашки мех при
всмукване на въздух. В тази ситуация, когато гърдите също поемат натоварване при дълбоко дишане, в
поемането и изтласкването на въздуха участват диафрагмата и коремните мускули. Те, от своя страна,
осигуряват допълнителен ефект на вакуума в корема и засилват въздействието на междупрешленния вакуум
върху диска. Коремните мускули трябва да започнат да се отпускат, веднага щом като гръбнакът започне да се
движи.
Това отпускане трябва да ви накара да доближите корема до пода, но без да го докосвате. Ако докосвате пода с корем още от самото начало, трябва да увеличите височината на възглавниците, тъй като
трябва да заемете позата, показана на рис. 14.
Същият принцип може да се приложи и при проблеми с дисковете от шийния и гръдния отдел.
Наистина, при шийните трябва да импровизирате (например, за да изпълните аналогично извиване на шията
назад, трябва да опрете чело в облегалката на стола и да накланяте туловището надолу или просто да
издърпвате главата и шията назад), но описаният процес ще ви помогне да решите и проблема с гръдните
прешлени.
След като свикнете към това положение и влезете в ритъм, трябва да правите паузи между всяка серия
цикли, за да не ви се завие свят. След кратко отпускане, все още на възглавниците, преминете към повдигане
първо на единия крак, след това на другия. Това движение трябва да се изпълнява много бавно и осъзнато, а
височината на повдигане не трябва да ви причинява неудобство.
След няколко повдигания на единия крак направете също толкова и с другия. Това движение на
краката предизвиква леко извиване на гръбнака, което помага да се задвижат изместените дискове и те да се
върнат в правилното положение. Още едно качество на това повдигане на краката назад е допълнителното
увеличаване на амплитудата на движение на гръбнака, което отваря предния ъгъл на междупрешленните
пространства.
След няколко цикъла на дълбоки вдишвания и повдигане на краката коремът трябва да се отпусне и
почти да докосне пода, както е показано на рис. 14. Това положение малко увеличава естествената извивка на
поясния отдел на гръбначния стълб.
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След като коремът започне да се отпуска до посочената степен, скоро трябва да се очаква ефикасно
оправяне на изместения диск и освобождаване от общата болка. Тези инструкции трябва да се изпълняват,
докато престанете да усещате болка при натискане с пръст на мястото, където ви е боляло.
След още няколко минути отпуснато дишане трябва на една страна да се плъзнете на пода и да
останете там около пет минути, така че силно разтеглените връзки и сухожилия да успеят да възстановят
еластичността си и едва след това да се опитате да станете, без да извивате гърба. За тази цел отначало
седнете, след това застанете на колене и едва накрая започнете бавно да се изправяте на крака.
НА КАКВО ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
В продължение на няколко дни не трябва да правите никакви движения, изискващи отмятане назад, и
да носите тежести. Всяко движение, свързано с вдигане на тежки предмети, трябва да се прави, като свиете
крака в коленете и държите гърба изправен. Вдигайте тежестта чрез изправяне на краката, а не на гърба (рис.
23 б)
Тези предупреждения са необходими, за да се даде време на разтеглените фиброзни тъкани да
възстановят здравината и тонуса си. Комплексът от упражнения за укрепване на мускулите на гърба е
абсолютно необходим. Ако се погрижите за укрепване на мускулите на гърба и следите тялото да не заема
положения, при които се отваря задната страна на междупрешленните пространства и дискът може отново да
се измести, ще можете да задържите диска на място и да се избавите от болката.
Вредните положения на тялото, за които бе разказано дотук, трябва да останат под най-строга забрана.
Редовното прилагане на предложените упражнения ще донесе подобрение дори в запуснати хронични случаи.
УПРАЖНЕНИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
МУСКУЛИТЕ НА ГЪРБА
Тези упражнения като цяло са повторение на процедурите, използвани за оправяне на изместен диск.
Ако при изпълнение на упражненията силно се изпотявате, пийте повече вода преди да ги започнете. Така ще
предотвратите обезводняване и хемоконцентрация (сгъстяване на кръвта в резултат от загубата на вода).
Всички проблеми на организма, включително производството и отлагането на холестерол върху стените на
артериите, започват от първите крачки, предизвикващи хемоконцентрация.
Същата препоръка важи и за хората, които обичат да посещават баня и сауна, опитвайки се да намалят
теглото си чрез обезводняване на организма. Установено е, че на пълните хора, които са се подложили на
принудително обезводняване, им трябва значително повече време за насищане на организма с вода до
предишното равнище.
Основните упражнения, които бяха приведени в предишния раздел, са предназначени за укрепване на
мускулите на гърба. В резултат от подобряване на местното кръвообращение се повишава ефективността и
координацията на сухожилните рефлекси, а фиброзните съединения, сухожилия и връзки укрепват. В някой
следващ етап може да пожелаете да използвате тежест на краката, за да повишите ефективността на
мускулната дейност.
БОЛКАТА В ГЪРБА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА ТЯЛОТО
В тази книга обясних физиологичния и постуралния (използващ положението на тялото) подход към
проблема с болката в гърба. На пръв поглед моите обяснения може да изглеждат противоречащи на
съвременните тенденции в медицината, при които лекарите съветват пациентите да свиват крака под себе си и
да поставят възглавници под коленете, ако спят по гръб или в ембрионална поза. Често пъти след няколко дни
почивка в такова положение (и вземане на болкоуспокояващи) на хората им се струва, че болката в гърба
намалява. Този ефект има много просто обяснение.
Когато стои изправен, човек непрекъснато накланя туловището напред, а мускулите на гърба постоянно го теглят назад. Тази причинно-следствена реакция на организма е автоматична и постоянна. Под
контрола на централната нервна система мускулите на гърба задържат това положение на туловището.
Единствената възможност тези мускули да си починат, е човек да легне. Тогава централната нервна система
подава на противодействащите мускули в предната част на тялото командата да теглят туловището напред и
отменя за мускулите на гърба състоянието на пълна готовност за действие, след което те могат малко да се
отпуснат (в изправено положение натоварването върху мускулите на гърба се увеличава).
Когато човек лежи по гръб, със свити в коленете крака, мускулите на гърба излизат от режим на
постоянно очакване да получат от централната нервна система команда за съкращение (т.нар. състояние на
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мускулен тонус, което с времето предизвиква спазъм). Този прост начин на борба с болката в,гърба е само
половинчата мярка; той не отчита обезводняването на организма, което е най-главната причина за болката.
Постарах се да разкрия корена на проблема и да покажа как можете да го решите, както и чрез поддържане на „силна" и ефективна физиология на мускулите на гърба да предотвратите появата на болка в
бъдеще.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Специалните упражнения на пода трябва да се правят често, като непрекъснато увеличавате тяхната
интензивност и продължителност.
Преди да приключите запознаването с това ръководство, позволете ми да се спра на въпроса за
увеличаването на количеството изпита вода като най-необходимата първа крачка на предлаганата методика на
лечение. Чувството за жажда не може да се смята за сигурен индикатор за нуждата от вода; при обезводняване
човек може да не чувства никаква жажда. Ако клетките на организма са подложени на общо или местно
обезводняване, а концентрацията на течности в него се повишава над допустимото равнище, тези течности
престават да доставят своя главен продукт на пихтиестото ядро, за да може то да възстанови своя обем и
хидравлични свойства, което осигурява необходимото разстояние между прешлените. Целият процес на дегенерация на междупрешленните дискове започва от проблема с недостатъчното осигуряване на вода за
физиологичните процеси на организма. Всеки човек трябва ежедневно да изпива най-малко 1,5-2
109литра вода независимо дали му се пие или не. Кафето, чаят и спиртните напитки, макар да съдържат вода,
не я доставят на клетките; тези течности са обезводняващи агенти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ
Прочитайки това ръководство по самолечение, вие получавате обща представа за физиологията и
функциите на междупрешленните дискове и на първо място на пети прешленен диск (рис. 27).
Може да дойде време, когато ще започнат да ви измъчват проблеми с дисковете и ще решите да се
заловите сериозно с тях. Приемете правилото да не се ограничавате със съветите само на един човек — има
твърде много „специалисти", които само чакат да хванат скалпела. Хирургическите операции не винаги се
оказват задоволително решение на вашите проблеми, нещо повече — те може дори да ги задълбочат. Ако
прелистите която и да било сериозна книга по този проблем, ще видите, че авторите, уважаващи себе си, са на
същото мнение. Те винаги съветват като първата задължителна крачка в подобно състояние да се прилага
консервативното лечение.
Неотдавна като „консервативен" метод за решаване на проблема с дисковете беше предложен нов курс
от инжекции. Химопапаинът е екстракт от дървото папая. Казват, че инжекциите с този препарат разтварят
някои вещества в проблемните дискове. Въпреки че той бързо стана модерен, все още си остава под въпрос
дали този метод на лечение е рационален.
На тази тема бе посветена една от редакционните статии в твърде авторитетното медицинско списание
„Lanset". Както изглежда, резултатът от въздействието на това химическо вещество се ограничава само до 4%
от масата на диска, затова той едва ли може да се смята за съществен. Главно място в статията бе отредено на
сравняването на този препарат с плацебо. Изглежда, че плацебо премахва болката не по-зле от химопапаина.
(Плацебо е инертно вещество, което се използва за сравнение с действието на лекарства по време на тяхната
проверка.) В статията се изказват много интересни мнения, но едно от тях като че ли е много важно:
„Следователно, макар химопапаинът категорично да надмина салина при резултатите от изследванията по
двойния сляп метод, няма никакви доказателства, че той все пак е по-добър от нищо — т.е. той дава
възможност на диска да решава проблемите със собствените си сили." Струва ми се, че това е много ценно
мнение за онези, които се сблъскват с този проблем в ранния стадий от неговото развитие. Консервативният
подход към проблема с дисковете е върхът на благоразумието. Първите крачки в лечението трябва да станат
редовното поемане на течности и подходящите упражнения за укрепване на мускулите на гърба, което ще
помогне на гръбнака да запази правилната форма и ще осигури пълното задоволяване на нуждите на вашия
организъм.
Някои хора може да пожелаят да се обърнат към мануален терапевт, за да минат курс на мануална
терапия на гръбнака. Основната информация и упражненията, препоръчани в тази книга, могат да ви послужат
като първата крачка в това направление и с тяхна помощ вие може и сами да успеете да станете мануален
терапевт.
Съветвам онези читатели, които все още не са натрупани сериозен багаж от специални знания, да се
отнасят към своя организъм като към космическа колония. Ако в някоя колония трябва да бъдат създадени
условия за физиологичното оцеляване на обитателите, то човекът трябва да бъде смятан за" космическа
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колония", населена с морски обитатели. Тези същества могат да живеят само във водна среда, тъй като в тази
„космическа колония" единственото транспортно средство е водата — дори вътре в клетките, които имат
собствени системи от микропотоци, доставящи необходимите компоненти на производствените системи. Този
производствен комплекс се нарича ДНК.
Друг важен момент, който се отнася за водата вътре и извън клетките, е свързан с измисления от
природата начин за производство на енергия, който много прилича на принципа на работа на водна
електроцентрала. Ако в природата преграждаме реката със стена и създаваме напор на водата, чиято сила
върти генераторите на станцията и изработва електрическа енергия, то при клетките се използва разликата в
съдържанието на водата вътре в тях и в разтвора около тях. Като заставя многобройните си генератори
(катионните помпи) да работят под въздействието на „напора на водата" отвън, клетките създават
електрически потенциал, който се съхранява в химически батерии (молекулите аденозин трифосфат -АТФ), за
да бъде използван впоследствие в процесите, необходими за живота на клетката.
Авторът на тази книга получи образование в медицинската школа на болницата „Света Мария" при
Лондонския университет. Д-р Батманжелидж предлага на читателите най-разбираемо и всестранно обяснение
на причините за хроничната болка. Неговите клинични и научни изследвания за пръв път в историята
показаха, че често пъти т.нар. хронични болки не са нищо друго, а сигнали на организма за силно общо или
местно обезводняване. Повечето такива болки могат да се отслабят с помощта на обикновена вода, но вместо
това често пъти на хората се предписват скъпи фармацевтични препарати.
Тази книга е посветена на темата за болката в гърба и ревматичната болка в ставите като индикатори
за хронично местно обезводняване. В нея се разглежда важната роля на водата в работата на механизмите,
поддържащи гръбначния стълб. Освен това в книгата е подробно описан и показан нов комплекс от физически
упражнения, съставен на базата на дългогодишни задълбочени изследвания на човешката анатомия и
физиология. Чрез тези упражнения се извършва успешна хидратация на междупрешленните дискове, поправят
се изместените дискове и болката бързо намалява дори при ишиалгия.
Нито едно пособие по самолечение не може да се сравни с тази книга. Тук ще намерите подробен
разказ за много прост начин за освобождаване от два от най-разпространените видове болка — болката в
кръста и ревматичната болка в ставите.
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