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Здравеопазване = Болестоопазване - Солта и лечебните й свойства

Солта и лечебните й свойства. От бялата смърт към бялото
спасение

Този разказ го прочетохме в един стар вестник, но е интересен и решихме да го споделим с
читателите. Не се учудвайте – става дума за солта, за обикновената готварска сол, наричана

„бяла смърт”. Иска ми се в някаква степен да я реабилитирам.

    През Великата Отечествена война работех като старша операционна сестра в
полева болница с хирурга Щеглов. За разлика от другите лекари той успешно
лекуваше ранените с хипертоничен разтвор на готварската сол. Върху обширна част
на замърсената рана той налагаше рехава и напоена със солен разтвор голяма
салфетка След 3-4 дни раната става чиста, розова, ако температурата е била
висока, се нормализира и след това се слагаше гипсова превръзка. След още 3-4
дни изпращаха ранените в тила. Хипертоничният разтвор работеше прекрасно и
почти нямахме смъртност.
    Десет години след войната, се възползвах от метода на Щеглов за лечение на
зъбите си, а също и кариес, усложнен от гранулом. След две седмици вече имах
резултат. После започнах да изучавам влиянието на соления разтвор върху болести
като холецистита, нефрита, хроничния апандисит, ревмокардита, възпалителните
процеси в белите дробове, ставния ревматизъм, остеомиелита, абсцесите след
инфекции и т.н. Принципно това бяха отделни случаи, но всеки път получавах
своевременно положителни резултати. После работих в поликлиника и бих могла да
разкажа за много трудни случаи, когато превръзката със солен разтвор се е
оказвала по-ефективна от всякакви лекарства. Лекувахме хематоми, бурсит,
хроничен апандисит. Работата е там, че соленият разтвор притежава абсорбиращи
свойства и изтегля от тъканите течността с патогенна флора. Веднъж, по време на
командировка, наех квартира. Децата на хазяйката боледуваха от коклюш. Те
кашляха непрекъснато и мъчително. Направих им превръзка от солен разтвор върху
гърба за през нощта. След половин час кашлицата спря и до сутринта не се появи.
След четири такива превръзки болестта изчезна безследно. В същата поликлиника,
за която стана дума, хирургът ми предложи да пробвам солевият разтвор за
лечението на ракови образувания. Първият такъв пациент беше жена с ракова
бенка на лицето. Забелязала я преди половин година – за това време бенката е
потъмняла, увеличила обема си и започнала да отделя сиво-кафява течност.
    Започнах да й слагам напоени със солен разтвор пластири. Още първият път
бенката изсветля и се умали, втория – като че ли се сви и спря да сълзи. А след
четвъртия път се върна до първоначалния си вид. С петият пластир лечението
приключи без оперативна намеса. Следващият случай беше младо момиче с
аденом на млечната жлеза. Предстоеше й операция. Посъветвах я преди
операцията да прави солени превръзки на гърдата за няколко седмици.
Представяте ли си – не се стигна до операция. След половин година тя получи
аденом на другата гърда и отново я излекува с хипертонични превръзки без
операция. Срещнах я след 9 години – чувстваше се добре и дори вече не си
спомняше за болестта.
    Бих могла да продължа историите за вълшебни изцеления с превръзка от
хипертоничен разтвор. За преподавателя от институт, който след 9 такива
превръзки се избави от аденом на простатата. За жената с левкемия, която за през
нощта ползваше памучната си пижама като превръзка с хипертоничен разтвор и за
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три седмици възстанови здравето си.
    Но сега искам да обобщя:
    1. Готварската сол като 10 процентов воден разтвор е активен абсорбатор. Тя
изтегля от болния орган всичко нечисто. Но ще има лечебен ефект само, ако
превръзката е хигроскопична, а това се определя от качеството на използвания за
превръзка материал.
    2. Солената превръзка действа локално – само върху заболелия орган или
участък от тялото. Тъй като поглъща течностите от подкожния слой, попива
течностите от по-дълбоки слоеве заедно с болестотворните микроби, вируси и
органични вещества. По този начин, чрез действието на превръзката се обновяват
течностите, прочистват се тъканите от патогенни фактори и като правило се
ликвидират патологичните процеси.
    3. Превръзката от хипертоничен разтвор на готварската сол действа постепенно.
Лечебният резултат се постига в продължение на 7-10 дни, а понякога и повече.
    4. Използването на разтвора от готварската сол изисква известна предпазливост.
Примерно, не ви съветвам да използвате за превръзка разтвор, чиято
концентрация е повече от 10 %, а в някои случаи дори е по-добре да е 8 % (всеки
фармацевт ще ви помогне да приготвите разтвора).
    Сигурно бихте попитали къде гледат лекарите, след като е толкова ефективен
хипертоничния разтвор, и защо този метод не се прилага широко? Мисля, че
лекарите са като омагьосани от медикаментозното лечение. Фармацевтичните
фирми предлагат все по-нови и по-скъпи лекарства. За съжаление, медицината
също е бизнес. Проблемът е, че хипертоничният разтвор е прекалено прост и евтин.
А животът ме е убедил, че такива превръзки са великолепно средство в борбата с
много недъзи. Примерно при настинка и главоболие правя превръзка около главата
през челото и тила за нощния сън. След час-час и половина настинката изчезва, а до
сутринта и главоболието. Още с появата на всяко простудно заболяване, започвам
с превръзките, а ако съм изтървала момента и инфекцията е проникнала в гърлото
и бронхите, то правя пълна превръзка с две локализации - първата обхваща главата
и шията (от 3-4 слоя мека и тънка тъкан), втората - на гърба (от 2 слоя влажна и 2
слоя суха марля) обикновено за през нощта. Достатъчни са 4-5 такива процедури,
като при това продължавам да си ходя на работа.
    Преди няколко години моя роднина искаше съвет за дъщеря й, която имаше остри
пристъпи на холецистит. В продължение на седмица й слагах памучна превръзка,
където е локализиран болният черен дроб. Сгъвах на 4 ката кърпата, напоявах я
със солевия разтвори го оставях за през нощта. Превръзките за черния дроб се
налагат от основата на лявата млечна жлеза до средата по напречната линия на
стомаха във височина. А в ширината си обхваща гръдната кост и от средата на
корема отпред до гръбнака отзад. Бинтова се плътно с един широк бинт, стегнат на
корема. След 10 часа се сваля и на същата област за половин час се слага топла
грейка. Това се прави, за да може чрез дълбоко затопляне, да се разширят
жлъчните пътища, за да може свободно да достигне до стомаха, сухата и сгъстила
се жлъчна маса. Затова грейката в този случай е наложителна. Що се отнася до
момичето, минаха доста години от това лечение и тя не се е оплаквала от подобни
проблеми.
    Не искам да давам адреси, имена, фамилии. Ако искате вярвайте, ако искате –
не, но 4-слойната солева превръзка с памучно парче, наложен на двете гърди за 8-9
часа през нощта, помогна на жена да се избави от рак на млечната жлеза за 2
седмици. Моя позната с помощта на солени тампони, сложени директно в шийката на
матката за 15 часа, се справи с рака там. След 2 седмично лечение разсейките
намаляха 2-3 пъти, огнището стана по-меко и спря растежа му.
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    Няколко думи за технологията на солевите превръзки. Соленият разтвор може да
се ползва само като превръзка, а не като компрес. Концентрацията на солта не
трябва да надвишава 10 процента, но и не трябва да е по-малка от 8 процента.
Превръзката с по-високо процентен разтвор може да доведе до разрушаване на
капилярите в тъканите, където е наложен. Много е важен избора на материала за
превръзка. Той трябва да е хигроскопичен, т.е. лесно да попива и без остатъци от
мазнина, вазелин, спирт, йод, затова и мястото на превръзката трябва да се
почиства. Най-добре е да се ползват ленена и памучна тъкан (кърпа), употребявана
много пъти и толкова пъти изпирана. В краен случай можете да ползвате и марля.
Последната се слага на 8 слоя, докато другите посочени – в 4. При налагането на
превръзката, разтворът трябва да е достатъчно горещ. Превързочният материал
се изтисква средно – нито да е сух, нито много влажен. Върху превръзката не се
слага нищо, но може да се бинтова или да се прикрепи с лейкопласт. И това е
всичко.
    При различните белодробни процеси (изключваме кръвотечения от дробовете), е
най-добре превръзката да се слага на гърба, при което да се спазва локализацията
на процеса. Гръдният кош се бинтова достатъчно стегнато, без да нарушава
дишането. Коремът може да се бинтова по-стегнато, тъй като през нощта се
разхлабва и така вече не действа. На сутринта след свалянето на превръзката, е
добре материалът да се изплакне хубаво с топла вода. За да прилегне добре към
гърба, слагам върху влажното платно навита в цилиндър марля върху гръбначния
стълб между лопатките и тогава бинтовам.
    Ами това е всичко, което исках да споделя с читателите. Ако имате проблеми и не
можете да ги решите в медицинските учредения, възползвайте се от солевите
превръзки. Този метод не е сензационен, а е прост.
    Превод: Анита
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Коментар:

Коментар №5 Ekaterina 06/02/2013 • 11:07

Прекрасна статия, благодаря
Що се отнася до превръзката на черния дроб, пише от средата на лявата гръд, но никъде не е указано, че е
наляво. Логично е да се налага отляво надясно, там, където се намира черния дроб. Моля четете
внимателно и не си измисляйте неща, които ви объркват .

Коментар №4 anatoli 18/04/2012 • 22:54

За разтвора - 10 % -ен разтвор се приготвя като така - 10 гр готварска сол на 100 гр дестилирана вода. Тук в
Бургас - на солниците има езера с луга, която действа лечебно. Така че е нормално да лекува тези неща
описани в статията.
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Коментар №3 valia 02/03/2012 • 11:13

А може би обяснението се е получило объркано при превода. Мисля, че превръзката с около 10-15 см 
ширина трябва се слага от лявата гърда надясно през епигастриума, върху черния дроб  и опасващо назад и
надясно  към гърба до гръбнака. Така обхваща, освен  областта непосредствено над черния дроб, и
областта над стомаха и дванадесетопръстника, което вероятно прави действието по-пълно, като обхваща и
каналчетата, по които се излива жлъчния сок.

Коментар №2 vessela 01/03/2012 • 18:03

Оказа се , че не е грешка при превода / лекарката посочва че слага компрес на черният дроб "ОТ ЛЯВО" - А
НЕ ОТ ДЯСНО КЪДЕТО СЕ НАМИРА/.
Лошото е , че една такава нелепа грешка - води до съмнения в ефективността на информацията, а без да се
преувеличава, но солта наистина има уникални свойства стига да се прилага разумно.

Весела

Коментар №1 vessela 01/03/2012 • 17:47

Статията е много интересна и полезна - и въобще не се съмнявам , че солта наистина действа / ако се
прилага разумно!!!/, но съм длъжна да направя една забележка / за да няма подвеждане на хората/ - 
ЧЕРНИЯТ ДРОБ Е ОТ ДЯСНО, a  не ОТ ЛЯВО.

Не вярвам лекарката да е сбъркала - по скоро е грешка при превода.

Весела
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