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Przedmowa.

Sadz§, ze oddam spoíeczeñstwu polskiemu przysluge,, prze-

kíadajac na je,zyk ojczysty ksiazke. niuiejsza,. Kraj nasz w ostrym
poíozony klimacie, powietrze ma zmienne, dlugie zimy, potrze-
buja, wiec jego mieszkancy silnego zdrowia i hartu, aby nietylko
zyd ale i skutecznie pracowad mozna wsród trudnych warunków.

„Moje leczenie woda," cenne w tym wzgledzie zawiera

wskazówki, ucza,c hartowad ciaío w sposób latwy, kazdemu przy-

Bte,pny; a czlowiek zahartowany, obojetnym jest na zmiany kli-

matu, zimno i upal jednakowo znosi, i nie tak latwo nabawi sie,

choroby. Pierwszym bowiem obowia,zkiem naszym jest zapo-

biegad chorobom, drugim .dopiero — leczyd je, gdy ñas na-

wiedza,.

Nieocenionym poradzca, jest ksia,zka niniejsza, día mieszkañ-

ców wiosek i miasteczek, w których pod i¡e,ka, nie ma lekarza.

Kto zna stosuuki naszych wsi i miasteczek wie o tem doskona-

le, ze polowa ludzi umiera nie z powodu ubóstwa, lecz przez

niedbalstwo i brak lekarzy. Na pocza.tki choroby malo kto zwia-

ca uwage,; „jakoá to przejdzie" powiadaja,. Kiedy choroba powa-

li na loze, wtenczas radza, coa kumy i partacza. kazda na swój

sposób. Choroba tymczasem wzmaga sie,. W koñcu przywolují\

lekarza, a ten oáwiadcza, ze wezwano go zapózno. Jak to dobrze

w takich naglych wypadkach mied w domu ksiazke,, która po-

ucza w sposób jasny i latwy co czynid potrzeba, aby przerwaé

chorób?.

Wielu wreszcie pomiedzy nami jest chronicznie chorych.

Leczyli si? rok jeden i drugi, rozmaitych uzywali leków
—

wszy-

stko nadaremnie. W cichej rezygnacyi znosza. wiec swe dole-

gliwoáci i nie staraja, si? ich usunad. I día nich ulge, przyniesie

woda. Rozmaite zabiegi uzywane przez czas dluzszy, wzraocnia,

organizm i dopomoga, mu do zapanowania nad cierpieuiem. Tyl

ko nie nalezy zadaé od wody cudów lub naglego polepszenia.

Dlugiego potrzeba czasu zanim czlowiek przewrotnem zyciem
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zdrowie swoje zrujnuje. I tak uzdrowienie podobniez powoli

nast?puje. Woda dziaía zwolna ale pewnie. Trzeba tylko wier-

nym pozostad jej przyjacielem.

A wi?c i zdrowi i chorzy znajda, w „Mojem leczeaiu woda."

praktyczne rady i wskazówki rozumne, z których korzystad b?-

da, mogli z pozytkiem: jedni leczac swe choroby, drudzy hartu-

ja,c i utrzymujac w czerstwosci swe zdrowie.

Autor nie tylko zimnej wody uzywa do swych zabiegów, ale

takze wody cieplej i pary. O ich uzyciu poucza dokladnie cz?sd
1. niniejszej ksiazki. — W cz?áci II. zatytuíowanej „Apteczka
domowa" podane sa, ziola, proszki, olejki do uzytku wewna,trz-

nego. Taka. apteczk? domowa, kazdy moze sobie urzadzid, bo

nie kosztuje wiele, a ziól maray w lasach i ogrodach, podosta-
tkiem. Dawniej w kazdem polskim dworku mialy rozumne go

spodynie aptek? podr?czna, día siebie i udzielaly z uiej leków

wieániakom w potrzebie. Oby ten dobry zwyczaj powrócil nam

na nowol Día ludzi dobrej woli czeéc II. b?dzie nieocenionyni

podr?cznikiem, pouczajac ich jakie zbierad ziola, jak i na jakie

uzywad je choroby.
— Cz?sd III. podaje rozmaite choroby i spo

sób ich leczenia wedlug 30 i kilkoletniego doáwiadczenia autora.

Przy kazdej chorobie podanych jest nieraz kilka przypadków,
w których, jednemu to, drugiemu owo pomoglo. Przeciw tej
samej chorobie róznych nieraz uzywa si? árodków odpowiednio
do sil, usposobienia i konstytucyi pacyenta. Rozsadny czytelnik
oceniajac swój stan, wybrad wi?c moze zabiegi, jakich día sie

bie uzna za odpowiednie.

Kto leczyd si? chce wedlug metody Kneippa, ten powiuien
przec*zytad z uwaga. cz?sd I., przegla.dnad II. a z III. wybrad te

ust?py, które do jego odnosza, si? choroby. Zanim zrobisz jakis
zabieg wodoleczniczy, zobacz w cz?sci I. jak go robid nalezy i

jak zachowad si? przed nim i po nim; przez nieostroznoád

latwo sobie zaszkodzid mozesz. Aby przyswoid sobie t? metod?,
trzeba czytad z zastanowieniem cenne uwagi i zapatrywania ro

zumne autora, rozsypane po calej ksia.zce, wedlug tego, przy

którym ust?pie nasun?ly mu si? pod pióro.

,,Moje leczeuie woda" ogromne, fenomenalne prawie ma w

Niemczech powodzenie. W 4 latach ksi^zka rozeszta si? w 90,000
egzemplarzach a doczekala si? 5 wydan! Nie potrzebuj? rozpi-
sywad si? o niej z pochwalami, powyzszy fakt nalepiej áwiadczy
o istotnej wartosci. Nadmieni? tylko, ze powodzenie swoje za-

wdzi?cza ona nowej metodzie, jaka, postawil Kneipp na podsta-
wie dlugoletniego doáwiadczenia, a potem praktycznemu i ja-
snemu wykladowi, jak nalezy robid zabiegi w celach leczniczych
lub día utrzymania zdrowia w czerstwoáci. Znane mi ksiazki

polskie i niemieckie o wodolecznictwie, sa, zazwyczaj albo zbyt
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ogólnikowe, lub áciále naukowe. tfto nie jest lekarzem nie wiele
z nich korzysta, a chcac si? san leczyd woda, w domu, napotka
na tyle trudnoáci, ze zmuszon na jest udad si? do zakladów hi-

dropatycznych. Ze spotyka sie tf m ze szablonem nieraz, doznaje
zawodu, rozczarowania i trac" »ufanie w skutecznosd wody, u-

mioliby o tem wiele opowied mp¿ ci, którzy szukali pomocy w

takich zakladach.

Zrazonym moze wrócid zaufanie do wody niniejsza ksiazka.
A ze jest z rozmyslu napisana popularme, aby i lud ja. zro-
zumial, wi?c kazdy z tatwoácia, moze si? wedlug niej hartowad
i leczyd woda, w domu, bez kosztów i z niewielkim zachodem.
Ka,cik na ustawienie wanny znajdzie si? w kazdym domu, a wo
dy nawet w mieácie za par? groszy mozna mied podostatkiem*.)
Jezeli áciále wedlug przepisu wykonasz zabiegi, nie mozesz sobie

nigdy zaszkodzid. Za drugim, trzecim razem, nabierzesz wpra-
wy i mozesz ubiegac si? o lepsze ze síawnymi zakladowymi „ka,-
pielowymi", których z predylekcya. nazywaja. „geschulte Bade-
diener".

Wysoka, szkoía, ich jest tylko wpraw.i nabyta przez cingle po-
wtarzanie tych samych zabiegów. Pocza.tkujacym i l?kliwym
przypominam to, co Kneipp powtarza cz?sto swym pacyentom
„kto robi najmniej zabiegów, ten post?puje najrozumniej, najla-
godniejsze zabiegi sa, najlepsze".

Dwie rzeczy wprawiaja, z pocz^tku czytelników w kíopot:
Nie moga, sobie wystawic, jak to mozna kaj>ad si?, polewad wo

da. i t. d., i nie osuszaja,e si? ubierad; „to musi zaszkodzid" po-

wiadaja, — a potem, jak mozna chodzid boso i nie nabawid si?
kataru. — Slyszaíem wielu otwarcie wyznaja.cych, ze nie mogac
sobie tych rzeczy wyperswadowad, umyálnie pojechali do Woe-

rishofen, aby si? przekonad czy rzeczywiscie robia, tam tak pa-

cyenci. Widzac naocznie, ze wszyscy tak robia, i nikomu to nie

zaszkodzi, zerwali tez i sami natychmiast z przesadami i poddali
bí? temu przepisowi. Autor objaánia w uwagach ogólnych día

czego tak czynid kaze. L?kliwym przypomn?, ze nasi wiesniacy
ida,c do ka¿pieli nie biora, ze soba, r?cznika; a i studenci po ka/

pieli wyszedlszy na brzeg otrza,sna, si? tylko z wody i nie o-

suszajac, ubieraja, si? w koszul?. I nie przynioslo im nigdy
szkody post?powanie takie. Kneipp zada stanowczo, aby po ka,-

pieli ubierad si? w zgrzebna, koszul?, gdyZ ta nie przylepia si?
do ciala i nie staje si? mokra, szmata,, jak koszula z cieñkiego
píótna; a ze jest szorstka, i tarcie na skór? wywiera, ma ztad wiel-

*) Wíáiemczcch nawet wieSniacy maja, po domach oddzielne p ral nie

t. zw. Waschzimmer, Waechkueche, w których zuajduje sie. takze wanna do

kapieli. Przy dobrej woli i u ñas moznaby znalezé miejsce do jej ustawienia,
booaj w drewutni, szopie i t. p. I día zdrowia trzeba przeciez coi uczynló.
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kie zalety hartujace. Po ka.pieli koszuli spoconej nie ubieraj,
powinna ona byc sucha. — Takze chodzenie po rosie, po wodzie

itd. nie nabawi nikogo kataru, owszem uwolni go od katarów.

Jest 7 hartujacych zabiegów, kazdy wi?c moze wybrad sobie taki,

który mu latwiej zrobid i lepiej jego organizmowi odpowiada.
Oslabieni ci?zkiemi chorobami rnoga, z pozytkiem hartowad si?

pierwszym zabiegiem tj. chodzac boso po trawie juz oschlej,

po gosciúcu wygrzanym od sloñca, po sciezkach, pastwiskach

itp. Nie potrzebuja, biegad pr?dko, lecz odpowiednio swym si-

lotn przechadzad si? zwolna i odpoczywatí; rozkosz to prawdzi-
wa día nóg taki sloneczny spacer.

Metoda postawiona przez Kneippa zainteresowala' zywo
swiat lekarski w Niemczech. Profesorzy medycyny Uniwersyte-
tu Monachijskiego powiadaja,: ze "ma ona swoje dobre strony."
Lekarze z Bawaryi, Wuertembergii przyjezdzaja, cz?sto do Woe-

rishofen, aby sie praktycznie zapoznad ze sposobem wykonywa-
nia zabiegów. Autor ch?tnie daje im objaánienia, pozwala wy-

r?czad si? w ordynacyi, stósowaniu zabiegów itd. Dr. med.

Stuetzle zalozyl w roku 1888 zaklad na wielka, skal? w Jor-

dansbad w Wuertembergii, gdzie zupeínie wedlug metody
Kneippa leczy. W Monachium istnieje takze zaklad podobny,
a jak donosi "Aerztlicher Central-Anzeiger" i w Berlinie maja,
urzadzid wkrótce zaklad taki.

Radca sanitarny Dr. Bilfinger ze Stuttgardu przyjechal
do W. i z zaj?ciem przygladal si? sposobowi w jaki tu lecza..
Zapytany co o nim myáli odrzekl: "Wielu chorych ze Stuttgar
du wyjechalo do W. i wrócili uzdrowieni. To mnie najlepiej
przekonaío o wartoáci tej metody. A teraz jestem zdziwiony,
ze w tak pojedyñczy sposób, tak skuteczne osia.gajq, rezultaty."
Obecnie sam leczy t£^ met-oda,. Dr. Bernhuber byí dluzszy czas

w W. i objql posad? lekarza w Rosenheim, gdzie gmina ko-

niecznie za.dala doktora leczacego wedlug metody Kneippa. Dr.

Kotz odbywszy praktyk? w W. osiadl w N. U 1m . Powiada on :

"ciesze si?, ze nauczylem si? sposobu leczenia chorób, w których
uzdrowienie wqtpiono." W Pradze prof. Jezek udziela rad,
wedlug tej metody.

Kneipp wcale si? nie gniewa o to. Nie masz w nim za-

zdroáci albo ch?ci zysku. Prawdziwy to przyjaciel ludzkoáci.
Owszem cieszy si?, ze lekarze stawiaja, zaklady i szerza, umiej?-
tnie jego metod?. On nie chce, aby zjezdzali si? do niego cho-

rzy i mówi to kazdemu otwarcie. Slimo to od rana do wieczo-
ra drzwi jego obl?zone. Zjezdzaja. si? tu z rozmaitych stron i

krajów ludzie, a w czasie mego pobytu nawet Afryka i Amery-
ka miala swych przedstawicieli w r. 1889. Cisna.cych si? do

niego, nie odpycha, udziela im ch?tnie swej í-ady a natarczy-
wyní sam aplikuje zabiegi w lazienkach. Czlowiek ten milio-
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nowy móglby zrobid majqtek, gdyby bral tylko to co mu cho-

rzy z wlasnej daja, ch?ci. Ale on bierze bardzo nie wiele, z

czego pokrywa wydatki za íazienk?, ka,pielowego, a reszt? daje
na ubogich i na koációl. Sam bylem naocznym áwiadkiem kil-
ku wypadków, w których ks. Kneipp zwrócil ofiarowane mu

wysokie sumy, zatrzymujac sobie tylko maleñka, kwot?.

Ktoby mial ochot? jechad do Woerishofen, temu zwracam

uwag? na to, ze Kneipp nie ma zakladu urzadzonego z wszel-
kimi wygodami, komfortem itd. bo go mied nie chce. Pacyenci
mieszkaja, w chatach wiesniaków, (za pokoik píaci si? 60 do 90

fenigów dziennie), stoluja. si? w restauracyi, a zabiegi biora, w

jego lazience 2—4 razy dziennie. W Galicyi zainteresowat si? ta,
metoda. wodolecznicza. Dr. A. Tarnawski, w Kosowie. Po próbach
uznal, ze zmodyfikowana przez Kneippa metoda leczenia wo

da, jest latwa. a szybka^ w skutkachi obfituje w szcz?áliwe po-

mysly, dlatego stosuje ja, u chorych. Zbadawszy ja, na miej-
scu, wkrótce urza,dzi zaklad día chorych w tamtejszej kli-

matycznej stacyi. Kossow (stacya kolei Kolomyja), ze wzgl?du
na ciepíy klimat poludniowo-górski zalicza si? do najcelniejszych
miejsc klimatycznych w Galicyi. W ten sposób chorzy mogli-
by znaleád pomoc i w domu, nie szukaja.c jej daleko po za gra-
nicami kraju i nie narazajac si? na wielkie koszta i podróz da-

leka,, która día osíabionych moze byd szkodliwa..

Tíumaczeuia dokonaíem wedlug 33 niemieckiego wydania;
niektóre wyrazenia, w porozumieniu z autorem zlagodzilem, —

inne objaénilem — día lepszego zrozumienia. Wielu chorym przy-
niosla ta ksia,zka ratunek i ocalenie, zdrowym otworzyta oczy i

do racyonalnego zach?cita zycia. Nie nie ma lepszego na áwiecie

nad zdrowie. Czlowiek zdrów jest szcz?áliwym, bo moze praco-
wad z pozytkiem día siebio, día drugich i día narodu. Zyczeniem
wi?c moim jest, aby i ziomków mych pouczyta ona jak czerstwe

zachowad zdrowie, a leczyd choroby woda, zimna, lub ciepla,, sto-

Bownie do rodzaju cierpienia.

Krasiczyn, w Kwietniu, 1890.

TLUMACZ.
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Przedmowa Autora do wydania

pierwszego.

Jako ksi?dzu, lezy mi na sercu przedewszystkiem dobro dusz

niesmiertelnych, Día nich zyj? i za nie che? umierad. VV ubie-

gtych 40 latach miatem wiele pracy i troski takze ze smiertel-

nemi cialami. Pracy tej nie szukatem nigdy. Zgtaszanie si? cho

rych, mówiac otwarcie, jest día mnie przykroscia.. Tylko wejrze-
nie ku Temu, który z nieba zsta,pil, aby leczyd stabosci nasze, i

pami?d na obietnic?: „blogostawieni milosierni, albowiem oni

mitosierdzia destapia. „kubek zimnej wody nie zostauie bez

zaptaty"- -•• dodawato mi sity do zwalczenia pokusy, radzacej
odmówid wszelkim proébom w kazdym przypadku. A silna. byta
wielce pokusa, gdyz zaplata, moja, nie byt zysk, ale strata czasu;

nie czeád, ale cz?sto oszczerstwo, przesladowanie, a w wielu wy

padkach niewdzi?cznosd i szyderstwo. Zniostem jednak to wszy

stko i jestem tem zadowolouy. Ze po takich antecedeneyach nie

mam wielkiej do pisania ochoty, pojmie to kazdyr, temei wJ?

ceJ> gdy mi? jaz starosd gniecie a duch i ciato pragna, spoczyn
ku. Tylko ci:vgle a natarczywe nalegania mych przyjaciót mó-

wiacych, ze grzechem by bylo przeciw mitosci blizniego, gdyby
moje doáwiadczenia, wraz z mojem ciatem legly w grobie, nie-

zliczone prosby uleczonych, a w szczególnoáoi blagania biednych,
chorych mieszkañców wiosek wcisn?ty mi pióro do drzacej r?ki.

Z szczególniejszq, mitoáci^ i troskliwoscia. zajmywalem si?
zawsze ludámi ubogimi, zapomuianymi i opuszczonymi chorymi
na wsi! Día tych przedewszystkiem przeznaczam mojq, ksi^zk?. Sto-
sownie do celu, styl jest prosty i jasny. Rozmysluie staratem si?,
pomijajac uezone wyrazy, suche frazesy, pisad w zajmujacy,
día kazdego zrozumiaty sposób. Dlatego tez, uwzgl?dniajac ceí

dobry i uczciwe zamiary prosz? mi wybaczyd, jezeli jedno luí

drugie opowiadanie za dtugiem b?dzie, lub powtórzy si? czasami.

Daleki jestem od tego, abym polemizowat i walczyl z jakimá
istniejacym kieruukiem medyeznym, albo zaezepiat jakaá osob?,
jej staw? i'nauk?. Wiem o tem dobrze, ze tylko fachowcowi po
lemika przystoi — jak równiez i o tem przekonauy jestem, ze

ludzie fachowi wdziecznymi síj, laikom, jezeli ci dziela.si?z nimi
swem dtugoletuiem doáwiadczeniem.

Ktokolwiek ze szczerem stowem zblizy si? do mnie, z rade

acia, podam mu r?k?, uwagi i wskazówki przyjm? z wdzi?czno-
óciq. Nie troszcz? si? jednak o dorywcza, nagan?, ani o lekomy-
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ílna, krytyk?, która z partyinego pochodzi stanowiska i przezwi-
skami wojuje. Niczego bowiem^nie pragnatem gor?cej, jak tego,
aby uwolnit mié. od tej pracy i gniotacego ci?zaru lekarz z po-

wotania, jak równiez jest to mojem wewn?trznem zyczeniem,
aby juz raz ludzie fachowi wi?cej, doktadniej i gruutownie stu-
dyowali metod? leczenia wod^, opiekowali si? uiq,, i w praktyce
ja. zastosowywali. Ufam ze día tych, praca moja b?dzie niejakq
ponioca,. Mog? bowiem zapewnid ich na tem miejscu, ze pomi-
mo mego prostego nieraz i odpychajacego zachowania si?, bu-

dynek najwi?kszy nie wystarczytby do pomieszczenia wszystkich
tych chorych i cierpiacych, którzy tysiacami zbiegaja. si? do

mnie, ze wreszcie niógtbym byd bogfrtym, bardzo nawet bogatym,
gdybym jedna, cza.stk? chciat przyjad oíiarowanej mi zaplaty, od

pacyentów.Wielu przychodzac mówito: „dam 100, 200 marek, jezeli
zdrowie odzyskam". (ierpiacy szuka pomocy, gdziekolwiek ja.
znalezd spodziewa si? i z przyjemnoácia. zaptaci dobrze lekarzo-

wi, skoro go uleczy — mniejsza o to czy za pomoca, aptecznej
flaszeczki —

czy konewka, wody\

Wielu slawnych doktorów leczylo woda. z wielkim skutkiem.

Z ich ámiercia. pogrzebano cz?stokrod ich doáwiadczenia, wiado-
moáci i wskazowki. Obyr nareszcie jutrzenka w trwaly i jasny
przeszla poranek.

Kazdej chwili bior? na siebie odpowiedzialnosd, za kazdy,

przypadek, kazde imi? zaznaczone w tej k-úazce i na zadanie

mog? cate wyjawid nazwisko. Niektóre dosadne wyrazenia pro-

sz? na karb mego nieco szorstkiego usposobienia policzyd. Z niem

zestrzatem si? a przykroby nam obojgu bylo rozstawad si? w

staroáci. Idacej w áwiat ksiazce, niechai towarzyszy przedewszy
stkiem btogostawieñstwo Boze.

A jezeli kiedyá dowied',t «? ^:o¡ przyjaciele, ze przeniostem

si? do wieczno&i, niechze mi wtenczas oddadza. mitoáci przystu-

g? i przeála. z jeden .,Ojcze nasz" tam, gdzie lekarz lekarzy w

czyscowym ogniu leczy biedne dusze ku zywotowi wiecznemu.

Woerishofen, 1 Paxdiernika, 1886.

AUTOR.
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Przedmowa do siódmego wydania.

Pierwsze wydanie „moje leczenie woda." nazwatem synem.

Szybko szeáciu takich synów zostato w áwiat wystanych a obe-

cnie juz siódmy w áwiat wyrusza w tym celu, aby jak najwi?k-
szej liczbie pomoca. byt w potrzebie.

Jak dzieci wystane z domu rodzicielskiego w áwiat szeroki,
trosk? swym rodzicom sprawiaja,, podobnie i mnie wkrótce po
sobie nast?puja.ce wydania powód do troski daja,, pozbawiaja,c
mi? spokojnej chwili od wczesnego ranka do póznego wieczora.

Codzienie otrzymuj? 30—40 listów, w których mi? prosza, w tej
lub owej staboáci, o wskazowki wedlug metody „mojego lecze

nia woda" jakkolwiek ksiazka wystarczaja.ce daje objaánienia
w licznie podauych przypadkach chorób. Nalezy tylko, aby so

bie nie zaszkodzid, ostroznoád zachowad w stosowaniu zabiegów
i nie uzywad ich zbyt wiele. Cz?sto w matych zabiegach (zasto-
sowaniach) dziala woda cudownie. Wi?ksza ilosd listów jest zbyt
obszernie napisana,; czwarta, szósta cz?sc, wystarczytaby zupet-
nie; cz?sto napisane sa. wcale dobrze, tylko ze imi? i miejsce
mieszkania niewyraánie podane.

Chociaz z ch?cia. chciatbym kazdemu ustuzyd cierplaeemu,
jest mi jednak fizycznie niemozebnem, na wszystkie odpowie-
dzied pytania. Zmuszony wi?c jestem oáwiadczyd na tem miej
scu iz nikomu, kto o porad? do mnie napisze, przyrzec nie mo-

g?, ze mu odpowiem i prosz? mi nie brad tego za zle.

Posytam to ósme wydanie w áwiat w 6.000 egzemplarzach,
z serca mu zycza.c aby towarzyszyto mu btogostawieñstwo Boze.

Woerishofen, w Kcoietniu, 1889.

AUTOR.

Przedmowa do dwunastego wydania.

Otóz rozeszto si? po áwiecie do tej chwili 11 wydan „Mego
leczenia woda.", niosae rad? i pomoc ludziom w chorobach i roz-
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maitych dolegliwoáciach ziemskiege zywota. Spra^via mi to wiel-

ka, pociech?, ze cierpiaca ludzkoád znajdzie pomoc we wodzie,
która jest leczniczym árodkiem znajdujacym si? wsz?dzie. Szcze-
gótniej jednak cieszy mi? to, ze nowe zaktady wodoleczuicze

powstaty i powstaja. w rozmaitych okolicach, a chorzy szukajac
pomocy we wodzie nie potrzebuja. teraz dlugich odbywad po-

drózy.

Najpierw otworzono zaklad w Jordansbad obok Biberach;
wielu chorych tam podaZylo i bardzo wielu z szcz?áliwym sku-

tkiem odbyto kuracy?. Nast?pnie w Immerstadt. O zaktadzie

tym wyrazaja, si? wszyscy pochlebnie i z uznaniem jest wi?c
ugruntowaua nadzieja, ze na przysztoéd coraz wi?cej rozwijad
si? b?dzie. Trzeci zaklad wodolecznicy otworzono w Ulm i, jak
to jnz nieraz styszatem, b?da, go powi?kszad zwolna. Nie sta-

wiano duzych, wspanialych budynków, zamierzaja,c w malym
zakresie praeowac día blizszej i dalszej okolicy.

W Rosenheim na ogólne za.danie miasta otworzono nie-

dawno zaklad wedlug mego systemu. Slyszalem juz o pomyál-
nych rezultatach. Kierownik zaktadu Dr. Bernhuber byl dluzszy
czas w Wuerishofen le.karzem kajúelowym i posiada znakomity
talent do swego zawodu; nie tylko jest dobrem lekarzem lecz i

wybornym operatorem. Mówil on mi nieraz: „Woda, leczy si?

choroby, gdzie juz inne srodki zadnej nie przynosz^ pomocy".
Spodziewam 6Í? stusznie, ze zaklad jego rozwinie si? bardzo po-

myálnie.

Dr. G. Wolf otworzyt zaklad w Traunstein, gdzie juz go-
towe obja,t budynki po dawniejszych kqpielach. Lekarz ów, czlo

wiek spokojuy, rozwazny i szlachetny studyowal moja, metod?

wodolecznicza, i dwiczyt si? dluzszy czas w Woerishofen. Mog?
z catym spokojem polecid go chorym jak najgor?cej, gdy zechca.

si? leczyd wedlug zasad „Mojego leczenia woda.". Liczni moi

przyjaciele* i goácie z bliska i z daleka a szczególniej z Austryi

maja, doskonata, sposobnoád poznad zalety „Mojego leczenia wo

da/4 pod jego áwiattem kierownictwem. Wtaánie chorzy z Austryi
i W?gier, tak daleko od Woerishofen mieszkajqcy, odwiedzali z

wielkim zapatem mój zaklad, a powróciwszy do domu, z wdzi?-

cznoácia, wspominah osiqgni?te rezultaty i polecali innym mój

sposób leczenia.

Otóz obecnie tuzin juz wyszto wydañ „Mego leczenia woda,"

i mog? polaczyd t? pocieszaja.ca. wiadomoéd, ze si? zapoznaje je-

szcze znaczna liczba lekarzy z moja, metoda,. Zwolna przej-

dzie wi?c cata sprawa w r?ce fachowców a wtedy najwi?kszq

b?d? mial pociech?.

Niech wi?c i to wydanie dwunaste idzie w áwiat z Bozem

btogoslawienstwem, szükaja.c chorych za przykladem swych 11
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braci i niosac ¿m pomoc w boleéci; zdrowym zaá niechaj ono

b?dzie ochrona. przeciw staboáciom!

Woeriihofen, w Grudniu, 1889.

AUTOR.

Przedmowa do 33 wydania.

Jako kaptan przeznaczony do pracy parafialnej, bylbym nad-

zwyczaj szcz?éliwym, gdyby mi? zaden wi?cej nie obarczat ci?-
zar. Wspótczuciem jednak do opuszczonych chorych wiedziony,
oddatem si? pracy na polu lekarskiem, i jedynie to wspótczucie
jest przyczyna., ze jeszcze dzisiaj drugi ten ci?zar dzwigam ró-

wnoczeánie z pierwszym, i spetniam sluzb? Samarytanina slo-

wem i czynem. Spodziewam si?, ze dzieto to mitosierdzia du-

chowe i cielesne, przyniesie i día mnie mitosierdzie, stósownie

do slów pisma áw.: „Btogostawieni mitosierni, albowiem oni mi-

losierdzia dostajpia,".

Ksia.zka niniejsza, w kórej wielu znalazto wskazówk? do no-

wego zycia i zdrowia, rozpowszechnita si? nadzwyczaj szeroko i

daleko. W samym tylko j?zyku niemieckim w przecia.gu 4 lat,
doczekata si? 32 wydañ, z których kazde liczy po H tysi?cy e-

gzemplarzy. Nie twierdz?, jakoby wszystko w dziele tem bylo
skonczeniem doskonatem, ze jednak jest w niem wiele doblego
i pozytecznego swiadcza, o tem dowodnie owych 32 wydañ, tlu-

maczenia dokonane na rozmaite j?zyki, tysiaczne uzdrowienia i

niezliczona liczba nadsytanych listów dzi?kczynnych. Jestto mi

pociech q,, i z tego powodu wszelakich doktadam staraá, aby pro-
sty sposób stosowania wody rozpowszechnid o ile mozna jak na^

■■

szerzej, i przyst?pnym uczynid go liidzkoáci. Prawda, ze nie ma
na áwiecie sprawy, któraby nie miala takze przeciwników, dla-

tego mog? i musz? liczyd na to, ze i mnie napadad b?da., ale
32 wydañ ,.Mego leczenia woda.", nalepszq, día mnie sa, obronq.

Wydajqc 33 wydanie oznajmiam. ze porobitem w niem nie-
które zmiany. Zawsze znajda, si? ludzie u których prosty spo
sób pisania i wyktadu budzi powa,tpiewanie, día tego zmienitem
niejedno przy rozmaitych zabiegach, niektóre rzeczy opuácitem,
inne uzupetnitem, by caloád lepiej byta poj?ta, i pewniej zasto-

wana,. Ksiazk? ra.oj&, napisatem z mitoáci ku Stwórcy a na pozy-
tek blizniego, i offaruj? Wszechmocnemu to wydanie jako akt
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mitoáci blizniego. A ze bez tej Istoty nie si? nie udaje, btagam
Ja, na nowo o btogostawieñstwo día tej nowej pracy.

Woerishofen, 14 Sicrpnia, 1891.

AUTOR.

Przedmowa do wydania drngiego.

Z pocza.tkiem lipca 1890 r. ukazato si? w handlu ksi?gar-
skim niniejsze ttumaezenie, a pod koniec tego samego roku, zo-
stat caty naklad zupetnie rozprzedany. Jak na nasze stosunki,
rezultat to bardzo pomyálny i áwiadczy o tem, ze metoda wo-

dolecznirza Kneippa zainteresowata naród polski, i z pozytkiem
stosowana, bywa przez ludzi róznego stanu.

Medycyna postuguje si? w wielu wypadkach wodoleczni-

ctwem, niestety jednak od niedawnego dopiero czasu. Wodole-

cznictwo jest cingle w rozwoju. Kazdy hidropata robi nowe

badania, i przynosi cegietk? swych doáwiadczeñ do áwia.tyni
wiedzy Kneipp badal je dtugo i sumiennie, zastanawial si?, do-

éwiadczat, i odrazu dorzucil cegietek kilka, nie osianiajac si?
taiemnicst, o rezultatach, prawie 40 letnich swych badañ otwar-

cie mówi w tej ksiazce ogótowi lndzkiemu. día dobra cierpiq-

cych braci. Zabiegi jego latwe, kazdy najbiedniejszy moze je so

bie zrobid w domu, a skutecznoád ich doprawdy szybka i zadzi-

wiaiaca. Poswiadczaja, to lekarze, którzy w Woerishofen na miej-
scu badali ich skutecznoád; przyznaja, to nawet przeciwnicy, chod

zawisd lub zazdroác uiech?tnie usposabia ich do metody Kneippa.

Pocieszne doprawdy sa. zarzuty przeciwników. Slyszatem np.

mówiacych, ze te i te choroby leczyd mozna dobrze i szybko ta,

metoda., widzieliámy nawet swietne rezultaty
— ale tamte i owe

wyleczyd si? wcale nie dadza,. Gdyby Kneipp uczyt, ze ta meto

da jego jest jakimá uniwersalnym, cudownym specyfikiem, ze

mozna nia, wszystkie a wszystkie wyleczyd choroby, zarzut wten

czas mialby jak^á podstaw?. Ale on tego nigdy nie mówi, ni.

gdzie o tem nie pisze; owszem mówi gdzie woda pomóc wcale

nie moze i nie ludzi nikogo czezemi obietnicami. — Hez to ra

zy zdarza sie znowu, ze ktoé robia.c zabieg nie zachowuje do-

ktaduie wszystkich ostroznoáci i przepisów, nie osi^ga pomyél-

nych rezultatów i traci potem zaufanie do wody. Inni znowu

chcieliby tam od wody pomocy, gdzie potrzeba operatora,
— lub
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zapóáno szukaja, u wodolekarza ratunku, gdy choroba zni3zczyta
jeden narza,d lub kilka.

Jak w kazdej rzeczy tak i w sprawie oceny lub pot?pienia

czegoé, kierowad si? nalezy rozwaga., i po dojrzatem zastanowie-

niu wydad sad dopiero. A wtedy sa,d ten b?dzie sprawiedliwy,
wtedy przyznad b?dziemy musieli sprawiedliwoád sumiennym
badaniom i pracoin Kneippa, wtedy sami pójdziemy za jego wska:

zówkami, i drugim przysluzymy si? dobra, rada,.

We wodzie, umiej?tnie zastosowanej, znajdziemy pomocwszy-

scy; biedni i bogaci, mtodzi i starzy, dzieci i etaruszkowie. Wo

da i ziola sa, to nie sfatszowane lekarstwa, które nam Stwórca

daje; kazdy dzieñ áwieza. zasita woda. áródto, kazda wiosna áwie-
ze stwarza roáliny. Korzystajmyz wi?c z tych lekarstw natural -

nych, tanich, a zdrowych.

I to drugie wydanie niech si? rozbiegnie po polskiej ziemi,
zagla,daja/j i do chaty ubogiego, jak i do palacu magnata. Wszy-
stkim niechaj przyniesie nauk?, szcz?ácie, btogostawieústwo; cho

rym niech wróci zdrowie, zdrowych niech pokrzepia i zacho-

wujewczerstwoáci. Z zyczeniem tem wysytam jq mi?dzy ziomków.

Krasiczyn, w Styczniu, 1891.

TLUMAOZ.
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Lisc nie jest zupelnie podobny lisciowi, chociaz oba
na jednem wisza. drzewie, temci mniej jedno zycie
czlowieka nie podobne drugiemu. Gdyby kazdy
przed siniercia, napisal swój zywot, mielibysmy tyle rozma
itych zywotów, ilu ludzi. Zawiklane sa, drogi krzyzujace
sie, w zyciu czlowieka, podobne nieraz do nirirozgma-
twauego klebka, vv którym nici wija, síq bez planu i

tnysli. Tak wydaje sie, czasami; w rzeczywistosci nigdy
sie, tak nie dzieje. ÍSwiatlo wiary, rzucajac swój jasny
promieñ w niezbadana, te, ciemnosc, pokazuje nam, ze

te pogmatwane sciezki wyzszej mysli stuzq, a wszystkie
od poczatku wiodq do celu wytknie,tego przez Stwórce>.
Dziwne sa, drogi opatrznosci.

Dzis juz starzec, skoro spogladam na przebyte lata
i patrze, na pokrzyzowane sciezki mego zywota, widze,
jak kilka razy wija. síq one pozornie nad brzegiem
przepasci; w koncu jednak zmienily kierunek i prze-

ciwko wszelkiej nadziei zwróciíy sie, na sloneczna. wy-

zyne, Xvlaáciwego mego powolania. Mam wiele powo-

dów do uwielbiania madrych rzadów opatrznosci, a to

tem wie.cej, ile ze owe zle i do smiercí wiodace sciezki

wskazaty mnie i niezliczonej liczbie innych n o w e

áródí ozycia.
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Mialem lat 21, gdym z ksiazeczk^ sluzbowa w kie-

jzeni opuscil wioske. rodzinna.. W ksiazeczce stalo na

pisane, ze jestem czeladnikiem tkackim, lecz na kart-

kach mego serca juz od mlodosci napisane bylo co

innego. Dlugie, dlugie lata czekalem z upragnieniem
bez granic na te, podróz, która miala wreszcie spelnic
me marzenia, urzeczywistnic idealy. Chcialem zostac

ksie,dzem. Nie poszedlem sterowac dalej czólenkiem,

jak mniemano, lecz idae z niiejsca na miejsce, szukalem

kogos, ktoby mi pomógl do nauki. ZajaJ: sie, nina.

wtenczas ks. pralat Mateusz Merkle (zmarl r. 1881 ),
wówczas wikary w Gronenbach, uczyl mnie prywatnie
lat dwa z tak nieznuzonym zapatem, ze juz po tych 2

latach zostalem przyj^ty do gimnazyum. Praca moja
nie byla lutwa. i wedlug wszelkich pozorów nadaremna,.
Po latach 5 najwi^kszego niedostatku i nate.zenia nad-

miernego, bylem zlamanym na ciele i na duchu. —

Ojciec wiózl mié, raz z miasta do domu. Jeszcze dzis

slysze, slowa wíasciciela zajazdu, gdziesmy stane.li:
„Tkaczu — rzekl do ojea

—

tym razem wieziesz swe-

go studenta po raz ostatnia. I nietylko oberzysta to

mówi!, i inni byli tego samego zdania. — W miescie

naszem by! slawny lekarz wojskowy, wielki przyjaciel
ludzkosci, który wspanialomyslnie nióst pomoc biednym
chorym. W przedostatnim roku moich studyów gim-
nazyalnych odwiedzil mnie 90 razy, w ostatnim prze
szlo 100 .razy. Z calej duszy chcial mi dopomódz, ale

wzmagajqce sie. charlactwo zwyciezalo jego lekarskie

wiadomosci i ofiarna, milosc blizniego. Sam oddawna

stracilem wszelka, nadzieje. i z cicha, rezygnacya, ocze-

kiwalem konca.

Día roztargnienia i rozrywki czytywalem z che,cia,
ksiazki. Przypadkiem •—

uzywam tego powszechnie
uzywanego ale bezmyslnego wyrazu, gdyz nie si§ przy

padkiem nie dzieje — dostala mi sie, w re,ce malenka

ksiazeczka; otworzylem ja,, traktowala o wodolecznict

wie. Czytam raz i drugi i dowiaduje, sie, o rzeczach

niepodobnych do wiary. A moze
—

pomyslalem —
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znajde. tu co i o mej slabosci. Czytam dalej. Rzeczy-
wiscie, zgadza sie., jota w jote, to samo. Co za radosc,
co za uciecha! Nadzieja poczyna elektryzowac wiotkit
cialo a jeszcze wi^cej zwiedtego ducha. Ksiazka ta

byta zdzblem ratunku, którego sie, z cata, uchwycilem
silq; w krótkim czasie stalo sie. ono laskq, na której
odpierat sie. chory; dzis uwazam ja, za tódke, ocalenia,
tora, mi zeslata opatrznosc litosciwa w odpowiednim
czasie, w godzinie najwyzszej potrzeby.

Ksiazeczke, te, o wodolecznictwie napisal lekarz;
zalecane przez niego zabiegi sa, powi^kszej cze,sci suro-
we i ostre. Próbowalem leczyc sie. jego metody kwar-

tal, ^ roku; nie czulem zadnego polepszenia, ale i

pogorszenia nie bylo. To dodalo mi otuchy. Nadeszla

zima w r. 1849; bylem znowu w Dillingen. 2—3 razy
w tygodniu szedlem do Dunaju, wyszukalem sobie ja
kie samotne miejsce i k^palem sie, chwil kilka. Do

wody szedlem predko, jeszcze pr^dzej wracalem do

domu, do cieptej izby. Kqpiele te zimne nie szkodziíy
mi, pozytku, jak uwazaíem, nie przynosily wiele. W

r. 1850 wstqpilem do Georgianum w Monachium. Byl
tam takze biedny student, którerau szlo jeszcze gorzej,
niz mnie. Lekarz zakladu nie chcial mu wystawic
swiadectwa zdrowia, potrzebnego do otrzymania tytuíu
stotu przed swie.ceniami; orzekl, ze dlugo zyc nie

be/lzie. Znalazlem teraz towarzysza bolesci. Wtajem-
niczylem go w misterya mojej ksiazeczki i zacz^lismy

obaj leczyc sie. wedlug niej na wyscigi. Mój przyjaciel

otrzymal wkrótce od lekarza potrzebne swiadectwo i

zyje do dzisiaj. Ja znów zwolna nabieralem sil, zosta-

lem kaptanem i zyje. i praeuje. w swym zawodzie juz

przeszlo lat 39. Moi przyjaciele pochlebiaj^c mi, mó-

wiq, ze jeszcze dzis, kiedy 71 lat licze., podziwiaja, site.

mego glosu, i site, ciata. Woda byía mi wiernym przy-

jacielem: któz wezmie mi za zte, ze i ja jej wiernie

dochowu je, przyjazni ?

Kto sam b i e d e. i n e. d z e. cierpiat,
ten potraf i ocenic biede, i ne.dze. drugiego.
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Nie wszyscy chorzy nieszczesliwymi sa, w równym
stopniu. Kto ma sie, za co leczyc, ten latwo w krót-

kim czasie uzdrowienie znajdzie. Takich chorych od-

dalalem od siebie setkami i tysiacami. Otaczalem zas

wspólczuciem biednych, opuszczonych i tych, których
porzucili lekarze i apteka. Ludzi takich w wielkiej
liczbie licze, do mych przyjaciól. Biedaków i tych,
którzy nigdzie juz nie znajdowali pomocy, nie ode-

pchnatem nigdy. Zdaje mi si§, ze byloby nieludzko-

scia., niesuiniennoácia, i niewdzi^cznosciq, gdybym przed
takimi zamknql zródla ratunku, które mi w mej ne,dzy
ratunek i uzdrowienie przyniosty.

Wielka liczba cierpiacych, jeszcze wieksza rozma-

itosc ich cierpien zachecala mnie dowzbogacenia swego
doáwiadczenia w zakresie wodolecznictwa, do udosko-

nalenia metody wodoleczniczej.
Mojemu pierwszemu doradcy, owejmalej ksi^zeczce

hidroterapeutycznej, wdzie,cznym jestem z serca calego
za poczatkowe wskazowki. Wkrótce poznalem, ze

niektóre wskazane zabiegi sa, za ostre, gwattowne i

odstraszajqco dzialaja. na organizm ludzki. —• Leczenie

woda, nazywano dawniej uparcie „koñska, kuracya/' a i

dzisiaj jeszcze wielu jest takich, którzy pote.piajqc to,

czego nie rozumieja. lub rozumieja, nie gruntownie, na-

zywaja, ryczattem wszystko to, co traci woda, oszukan-

stweni, szalbierstwem, partactwem i t. d. Za wyjatki
nie nalezy pot^piac ogólu. Che.tnie przyznaj^, ze nie

które zastosowania rozwijajqcego síq dopiero wodolecz

nictwa, odpowiedniemi sa, raczej día grubo-koácistego
konia o silnych muszkulach, a nie dlaludzkiego szkie-

letu odzianego mi^kkiem ciatem i delikatnemi

nerwami.

W zywocie slynnego ojea Ravignan T. J. znajduje
síq nastepujqcy ustep: „Choroba jego, cierpienie gardla,
pogorszyla sie. wkrótce z powodu nate,zenia i wnet

przeszla w stan chronicznv. (Ravignan byt slynnym
kaznodziejq. W Paryzu, Londynie i wielu wielkich

uiiastach kazywal z apostolska, zarliwosciq). Cata krtan
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jední* byta ranq, a glos zamilkl jakby wyczerpany. Lat
dwa (1846—48) uplyneto w cierpieniu i nieczynnosci.
Leczyt sie, w rozmaitych miejscaeh kajnelowych, poje-
chai na poludnie —

wszystko daremnie. W czerwcu

r. 1848 udat sie, do zakladu doktora K. R. i zamiesz-
kat w jego domu w dolinie B. Pewnego poranku po
mszy sw.; w godzinie, w której zgromadzali sie. zwy-
czajnie wszyscy mieszkancy domu, oznajmil zgrcma-
dzonym doktór z mina, troskliwq, ze ojciec Ravignar
ma sie. gorzej i día tego nie przyjdzie na ániadanie.
Poczem zmkna,!... udat sie. do chorego i rzekt mu:

„Wstan i pójdz za mua/\ „Dokad niie. prowadzisz?"
zapytal chory. „Wrzuce. cié. do wody". „Do wody ! —

zawotat Ravignan —

w goraczce, z kaszlem! Ale

mniejsza o to, zgoda, jestem w twoich rekach i musze.
cié. sluchac". Chodziío o spadówke, (Sturzbad,): gwul-
towny ale skuteczny srodek, jak powiada biograf . Skutek

byt natvchmiastowy. Do obiadu przyprowadzi! lekarz z

tryumfem swego chorego w dobrym stanie; jeszcze rano
niemy, opowiadatwieczorem historye, swego uzdrowienia".

Takie leczenie i ja nazywam malenka, konska, ku-
racyq, a pomimo dobrego skutku, jaki przyniosla, nie

nasladowatbym jej, ani nasladowac nie zalecal.

Na tem miejscu musze, powiedziec, ze nie pochwa-
lam wszystkich zabiegów uzywanych po istniejacych
zaktadach wodoleczniczych, niektóre zas pot^piam sta-

nowczo. Wydaje mi sie, one gwaltownymi, i — daruj-
cie to wyrazenie

—

jednostronnymi. Wiele w nich

robi sie, na jedno kopyto, a za malo, zdaniem mojem,
uwzgl^dnia rozmaite usposobienia chorych, ich wi^ksze
lub mniejsze ostabienie, slabiej lub silniej zakorzeniona.
choroby, jej skutki, post^py i spustoszenia jakie mniej
lub wie,cej dokonala i t. d. A w tem wlasnie, wrozma-
itosci zabiegów i w róznorodnem zastosowaniu tego
samego zabiegu do potrzeb pacyenta, powinien swa,

bieglosc okazac Mistrz. Przychodzili do mnie chorzy
z rozmaitych zakladów leczniczych z gorzka, skarga,
mówiqc: ze ich formalnie ztamtad wyrzucono. Przeciez
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tak sie. dziaé nie powinno. Raz przyszedl do mnie

czlowiek t^go zbudowany, skarzac si§, ze zaszkodzit

sobie przy myciu. Jakzes sie. myt
— zapytalem

—

„trzymalem glowe, przez kwadrans pod rurka, studni —

odpowiedzial
— z której plynehí zimna jak lód woda".

Cud doprawdy, ze ta lekkomyslnosc nie sprowadzila
ciezkiej choroby. Tak nierozumne i glupie postejDowa-
nie slusznie wysmiewamy i wyszydzamy. A jednak
wieluz to z tych, o których sa/lzic nalezy, ze wiedza.

jak nalezy rozumnie uzywac wody, zastosowujac ja,
równie nierozwaznie, odstraszyli wielu pacyentów na

zawsze od wody ? ! Zdaniem mojem jeszcze nierozsadniej
dziataja, oni, niz powyzej wspomniany lekkomyslnik.
Ze tak siej dzieje, móglbym przytoczyc wiele przykla-
dów ilustrujqcych moje twierdzenie.

Ostrzegam przed zbyt gwaítownymi
zabiegami i przed zbyt cze.stem uzywa-
niem wody. Zamiast pozytku, odniesiesz szkode. —

twa ufnosc peina nadziei zamieni sie, w bojazn i odraze,.
Przez lat 30 badalem, doáwiadczalem, i kazde za-

stosowanie próbowatem na sobie. Trzy razy
—

wyznaje. to otwarcie — zmieniatem moje poste,po-
wanie. Zbyt naciqgniete stróny zwolnilem nieco, od

surowosci przeszedlem do lagodnosci, od lagodnosci do

jeszcze wie.kszej lagodnosci. Wedlug mego dzisiejszego
przekonania datujqeego sie. od lat 15, a licznemi ule-

czeniami wypróbowanego, ten tylko najwi^ksze korzysci
z wody odnosi i najpewniejsze rezultaty osia.ga, kto jej
uzywa w formie bardzo pojedynczej, tatwej, niewinnej.

W jakiej formie uzywam wody jako árodka lekar-

skiego, podaje cze,sc pierwsza tej ksiazki, — o zabie-

gach, zastosowaniach wody;
—

czqsc trzecia poucza,

jakich zabiegów w rozmaitych chorobach uzywaé
nalezy.

W ezesci drugiej (przeczytaj polozone na poczatku
uwagi ogólne^) zestawilem szczególniej día wiesniaków

niektóre lekarstwa, z których urzadzic sobie moga, tak

potrzebna, na wsi apteczke, domowa,. Maja, one spetniac
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to zadanie na wewnqtrz, jakiego woda dokonuje na

zewnqtrz: rozpuszczaja., albo wydzielajq, lub wzmacniajq.
Na tem miejscu podam w krótkosci na kilka py-

tan odpowiedz, która kazdemu sie. przyda.
1. Co jest choroba i z jakiego

wspólnego zródla powstaja. wszystkie
choroby?

Ciato ludzkie jest jednym z najcudowniejszych
utworów, jakie wyszly z re,ki Boga. Jeden czíonek

pasuje do drugiego, wszystkie polqczone w harmonijna,
jednosc, a kazdy z cztonków przedziwnej calosci.

Jeszcze cudowniejszem jest wewne.trzne potaczenie
narzqdów ciala i ich wewne.trzna czynnosc. Nawet

przyrodnik lub lekarz bez wiary, chociaz powiada, ze

skalpelem jeszcze nie doszukal sie, duszy, nie moze

odmówic najwvzszego a slusznego uwielbienia día ustro-

ju czlowieka nie mozebnego do nasladowania. Na

mnie i we mnie wszystko chvvali imie. Pana — musi

zawolac czlowiek zastanawiajac síq nad sobq. Ta har

monía i porzadek w ustroju nazwana zdrowiem bywa
czQsto zaburzona. rozmaitymi przypadkami. Imie, ich

choroba. Choroby wewne.trzne, choroby zewne,trz-

ne, oto chleb codzienny jaki ludzie dobrowolnie lub

mimowolnie spozywaé musza..

Wszystkie slaboáci, jakiekolwiek mialyby imie^

maja, swa, przyczynQ, zródlo i zarodek we krwi lub

raczej w zaburzeniu krwi, które moze byc spowodowa-
neni albo przez zboczenie w prawidlowem krazeniu krwi,
albo przez zepsucie ztymi sokami czesci sktadowych
krwi. Podobnie do porzadnie urzqdzonych nawodnien

rozposciera sie, po caletn ciele siec zyl napelnionvch

czerwonym sokiem zycia, uzyzniajac i zywiae kazda,

cza,stk§, kazda, odrobine. ciala. Gdzie miara tam porza

dek; jezeli tempo krazenia krwi jest za szybkie lub za

powolne, albo jezeli wcisna. sie. do niej obce pierwiastki,
natenczas pokój, porzadek zostaje zburzonym; miasto

zgody, mamy niezgode,, zamiast zdrowia chorobe,.
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2. Wjaki sposób nastgpuje uzdro

wienie?

Po sladach w sniegu poznaje wprawny strzelec

zwi^rzynQ. Chcac upolowac jelenia, gemze,, lisa, idzie

za sladami. Dzielnv lekarz szybko rozpozna, gdzie
tkwi choroba, gdzie jej zródlo, jakie przybrala rozmia-

ry. Symptomata wskazuja. mu chorobe,; znajqc jq, wie,
jakie zastosowaé árodki. PostQpowanie, procedura to

bardzo pojedyncza. Czasem, jednak tak nie jest.
Jezeli kto przyjdzie do mnie z odmrozonemi uszyma,
natenczas wiem, ze sprawca. jest tu mróz; komu mtyn-
ski kamien rozmiazdzy palee, tego nie be,de, pytat,
gdzie go boli. Nie tak latwa sprawa z innemi choro

bami. Zwykty bol gtowy, lub cierpienie serca, ner-

wów, zoladka nietylko moga, pochodzic z jednej, kilku
lub kilkunastu przyczyn lecz nieraz z choroby sqsied-
nich narzqdów, które cierpienie serca, nerwów, zotqdka

wywolujq, niekorzystnie nanich oddzialywujqc. Zdzbto

síomy jest w stanie zatrzymaé wahadlo najwiekszego
zegaru. Najmniejsza drobnostka moze spowodowaé
najboleániejszy niepokój serca. Znalesc natychmiast te,
drobnostke,, wtem lezy sztuka. Badanie moze byé
dlatego nieraz bardzo skomplikowanem i zawiktanem

a róznorodne zludzenia wcale nie sa. wykluczonemi. W
III. cze.sci tej ksiazki, znajdziemy tego przyktady.

Gdy uderze, noga, lub siekiera, o pien mlodego
de.bu, drzy pien, chwieja, sie¿ gale,zie, porusza sie. listek

kaidy. Jakzesz ble.dne wydalbym orzeczenie gdybym po-
wiedzial: liáé drzy, porusza síq, musi go wiec ktos po-
tracaé. Tymczasem rzecz ma sie, przeciwnie; poniewaz
dzry pien, wi§c drzy gale,z i lisc, jak czesto i czastki

pnia. Nerwy sa. takiemi gale.zmi w drzewie ciata ludz-

kiego. „0n cierpi na nerwy, nerwy sa, zaatakowane"

coz to znaczy? Czy same nerwy sa, chore? Nie; ale

caly organizm jest zaatakowanym, oslabionym, wíqc
cierpiq, drza. i nerwy.

Przetnij ostroznie nozyczkami nitke, paje.czej siatki

idacej do érodka ku brzegowi (peryferyi,). Cata ta sztu-
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czna tkanina zepsuje sie.; z cudowna, dokladnoácia, prze_-
dzone i niby cyrklem odmierzone czworoboki i trójkqty
tworza, naraz nieporzadne, najnieregularniejsze figury.
Jakzesz byloby nierozsadnie gdybys rzekl: to pogma-
twana, zepsuta robota, pajqk z pewnoscia. pobalamucil
ta. razq, i snujqc swój jedwabnisty domek, narobil mase.
bledów. Nawiqz przecie.ta. niteczke, na nowo, a pierwotny,
cudowny porzadek natychmiast powróci! Odszukac i

odnalezc te. malenkq, jedna. niteczke,, w tem lezy sztu-

ka. Kto zamiast tego maca, grzebie w paj^czej tkani-
uie, popsuje ja, zupelnie. Zastosowanie tego porównania
sostawiam kazdemu i koncze, odpowiedzia, na nasze py-
tanie: Pojedyñczem, tatwem, nieskomplikowanem — i ze

tak powiem wykluczajqcem prawie kazdy blad, wszel-
kie zludzenie — jest leczenie, skoro wiem, ze przyczyna,

kazdej slabosci jest zaburzenie krwi. Leczac, mam tyl
ko dwojakie przed soba, zadanie: albo musze, niepra-
widtowo krazacq krew zmusié do prawidlowego,
normalnego krqzenia, albo musze, starac sie, wy-
prowadzié ze krwi zle soki i zarodki choro

by, które zdrowa, krew psuja. i jej proporcyonalny sktad

burzq. Innego zadania — wyjqwszy wzmocnienia orga-

nizmu, nie ma wcale.

3. W jak i sposób leczy woda?

Píame, atramentu na re,ce szybko wymywa woda,
krwawiqca. rane, wyczyszcza takze. Gdy w lecie po ca-

todziennej, znojnej pracy obmywasz zimna. woda. zasko-

rupialy pot z czola, odzyles na nowo: to cié. ochlodzito,
wzrnocnilo. Matka spostrzega na glowie dziecka luski

i brud stwardnialy. Bierze cieplej wody lub lugu, roz-

puszcza nim i zmywa nieczystosci.

Wlasciwoscia, wody jest wiec rozpuszczaé, wydzie-
lac (równoczeénie zmywac) i wzmacniac: otóz twier-

dzimy ze:

Woda leczy wszystkie slabosci, jezeli wogóle sa,

uleczalnemi, gdyz rozmaite zabiegi wodne maja, na celu

zniszczyc zarodki, korzenie choroby:
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a) rozpuszczaja, one materye. chorobotwórcza

we krwi;

b) rozpuszczona, wydzielajq, usuwaja.;

c) oczyszczonej krwi wracaja, prawidlow€
krqzenie:

d) oslabiony organizm je.drniq, wzmacniajq.
4. Zkqd pochodzi wrazliwosc dzisiejszej go-

neracyi, zkqd ta uderzajqca tatwosc nabawiania

sie, wszystkich mozliwych chorób, których da-

wniej po cze.sci nie znano nawet z nazwiska?

Pytanie to jest szczególniejszej doniostosci, aby go

pominaé mozna. Odpowiadam wiec na nie krótko, ze

powodem tego zlego stanu zdrowotnego jest brak har-

towania. Iíozpieszczenie i zniewiescialosc dzisiejszej ge-

neracyi dosi^gly wysokiego stopnia. Ogól stanowia, osla

bieni, slabowici, niedokrewni, nerwowi, chorzy na zo-

ladek lub serce; silni i zdrowi naleza, do wyjqtków.
Czujemy dzis bardzo dotkliwie kazda, zmiane, powietrza;

przejsciom z jednej pory roku do drugiej towarzyszy
zwykle zazie.bienie, katar; nawet nagle wejscie z zimnej
ulicy do cieplej izby nie pozostaje bez zlych nast^pstw
i t. d. i t. d. Przed 50, 60 laty, bylo przeciez inaczej.
I dokad zajdziemy, jezeli, jak ogólnie skarza. sie. ludzie

myslacy ludzka sita i zycie ludzkie tak gwaltownie upa
da, i w razacy sposób marnieje? Charlactwo sie, zaczy-

na, zanim rozpocze,lo sie, silne zycie. Juz wielki czas,

abysmy nad tem sie. zastanowili.

Día usunie.cia tego ne.dznego stanu i zaradzenia

zlemu potrzeba komecznie hartowaé síq. Po uwagach
ogólnych umiescilem kilka niewinnych, na zadne nie-

bezpieczenstwo nie narazajacych srodków do hartowa-

nia skóry, calego ciala i jego czesci. Wiele osób roz

maitych stanów kiwalo glowami z poczqtku i usmie-

chalo sie, dwuznacznie — pózniej jednak pochwalili je
i praktykowali z widocznym pozytkiem. Vivant sequentes!

Potrzebaby równiez osobne rozdzialy napisac o po-

¿ywieniu, ubraniu i powietrzu. Ale o tem inna, razq;
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tu tylko slów kilka pokrótce. Wiem o tem, ze moje
zapatrywania separatystyczne, odosobnione, natrafiq
na opór. Mimo to stanowczo silnie trwam przy nich,
gdyz dojrzaly po dtugoletniem doswiadczeniu. Nie sa, to

grzyby, które przez noc wyrastajq w glowie; sq to szla-

chetne owoce, przykre i nieprzyjemne día zakorzenio-

nych przesqdów, ale zdrowe i pozyteczne día rozum-

nych ludzi.

Co do pozywienia stawiam nastejmq regula :

Wikt domowy, prosty, pozywny, bez sztucznych wy-

myslów, nie zepsuty ostrymi korzeniami, i niesfalszowa-
ny napój, który w kazdym znajdziesz zródle, oba w do-

statecznej uzyte ilosci — oto pozywienie día ludzkiegc
ciala najtepsze i najpozyteezniejsze. ("Nie jestem pury-
taninem i che,tnie pozwalam po objedzie szklanke. pi-
wa lub wina, ale nie przyznaje. im takiej wartosci, ja-
kq powszechnie przyznajq. Z punktu lekarskiego zapa-

trujqc sie., odgrywajq trunki pewnq rol^ po przebytyeh
slabosciach; w zdrowym stanie natomiast owroce majq
wi^ksze znaczenie).

Ubranie, które sobie sam uprzqdíes i zrobiíes w

domu, jest najlepszem día ciebie wiesniaku. Wielkq
día zdrowia szkode, przynosi, szczególniej w zimie, nie-

jednostajne ubranie, tj. okrywanie jednych czesci ciala

mniej, drugich wi^cej. Na glowie futrzana czapka; szy-
ja scisni^ta opaskq, okr^cona na metr dlugim wetnia-

nym szalem; na ramionach jakies cieple w czworo zlo-

zone okrycie; wychodzqc bierze sie. jeszcze pled lub

kolnierz futrzany, nogi tylko, biedne nogi ubrane w

skarpetki, trzewiki lub buty, podobnie jak w lecie.

Jakiez skutki tej nierozsqdnej stronniczosci? Górne

otulenie i okre,cenia ciqgnq krew i cieplo ku górze a

dolne cz$sci ciala ziejmq pozbawione krwi. I oto roz-

wiqzana zagadka, zkqd pochodzi bol glowy, kongestya,
rozszerzenie zyt w glowie i setki innych cierpieñ i nie-

domagan. Daíej jestem przeciwnikiem noszenia welnia-

nej odziezy na golem ciele, a zwulennikiem bielizuy

Inianej, lub konopnej, suchej, grubej, zgrzebnej. Osta-
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tni przymiot jest día skóry najodpowiedniejszym, bo

jej nie rozdelikaca, lecz przez tarcie hartuje. Mie,kka,
wlosista, delikatna tkanina wetniana okrywajqc gole
ciato zda mi sie, ssaé ciepto i soki i byé wspóíprzyczy-
nq niedokrewnosci trawiqcej naszq slabq i n^dznq ge

neraeye^ Nowy system wetnianych ubran w poprawnej
edycyi nie zapobiezy niedokrewnoáci, ani krwi nie po-

prawi. Dozyjq tego mlodzi ludzie i z pewnosciq prze-

zyjq ten system.
Powietrze. Rybom zlowionym w zródlanej wodzie,

i pstrqgom górskim dajemy pierwszeñstwo przed innemi.

Ryby ze strumyków odsuwamy, a ryby z bagien i btot

majqce smak nieprzyjemny chetnie darujemy kazdemu.

Kto oddycha powietrzem bagien i blot, karmi swe piu
ca zarazq. To samo powietrze wdychane po raz trzeci,
dziata trujqco, — powiada pewien slawny lekarz. Gdy-
byz ludzie chcieli to zrozumiec i starali sie, o mozliwie

czyste, swieze, kwasoród zawierajqce powietrze w swem

pomieszkaniu, a szczególniej w sypialni, unikneliby wielu

dolegliwosci i chorób. Powietrze czyste psuje si§ przez

oddychanie. Wiemy o tem dobrze, ze 1 — 2 ziarnka ka-

dzidla rzucone na zar napelniajq swym zapachem caty
pokój. I o tem wiemy takze, ze 15— 20 pociqgów cy-

gara lub fajki wystarczy, aby w wielkiej przestrzeni
czué bylo dym tytoniowy. Czasem rzecz drobna, nie-

znaezna, wystarczy do zepsucia powietrza w sposób ta

ki lub inny, przyjenmy lub nieprzyjemny. Czyz oddy
chanie nie jest do takiego dymu podobnem?

lie oddechów czynimy w 1 minucie, w 1 godzinie,
ile w dzieñ, w nocy?

Jakzesz zepsute musi byé potem czyste powietrze
jakkolwiek dymu nie widzimy? A jezeli pokoju nie

przewietrzam, czyli, jezeli nie odnawiam zlego, przez
kwas we.glowy zepsutego powietrza, ilez to zepsutych
i zepsucie szerzqcych miasmów dostaje sie, do piersi?
Skutki mogq i muszq byé ztymi i szkodliwymi.

Jak oddychanie i wyziéwy, podobnie dziala szko-

dliwie na czyste zdrowe powietrze za wielkie ciepto,
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w szczególnosci wielkie cieplo pokojowe. I ono psuje
powietrze, a ze pochtania i niszczy kwasoród, pierwia-
stek ozywiajqcy powietrze, jest wiec do oddychania
szkodliwem, do utrzymania zycia niezdolnem. 12— 14

stop. R. ciepla wystarcza w pokoju, 15 stopni nie na

lezy nigdy przekroczyé.

Staraj sie. o dokladne przewietrzenie catego po-
mieszkania i dokonywaj go codziennie z konsekwen-

cyq i wytrwalosciq w ten sposób, aby nikomu nie spra-
wiato przykrosci, a sluzylo día zdrowia kazdego. Szcze-

gólniejszq zas troskliwosé zwracaj na sypialnie i prze
wietrzenie tózek.

Powiedzialem to, co uwazalem za stosowne powie-
dziec na tem miejscu. To co powiedzialem, wystarcza
do wytworzenia sobie obrazu pukajqcego obcego przy-

bysza; mozesz go po przyjacielsku przyjqé, lub niewy-
sluchawszy od drzwi odprawié. Na oba rodzaje przyje,-
cia jestem przygotowany, i oáwiadczam, ze z obydwóch
bede, zadowolonym.





CZ$C PIEKWSZA.

ZABIEGI WODOLECZNICZE.

"Aquae omnez-.. laudent nomen Domini!"

uWody wszystkie... blogostawcie imie Pana!*
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UWAGI OGÓLNE.

Uzywam nast^pnych zabiegów wodoleczniczych,
które podaje cze,sc pierwsza niniejszej ksiqzki:

1. O ktadó w,

2. Kq p iel i,
3. Pary,
4. P o le wa n,

5. O m y wan,

6. Opase k,

7. Picia wody.

Cze,sé pierwsza obejmuje podpodziaty wymienionych
powyzej zastosowañ. Mniej znane zabiegi wyjasnione
sq szczegótowo i rzeczowo na wlasciwem miejscu.

Wszelkie choroby powstajq przez zaburzenie krwi;
albo obieg krwi jest nieprawidlowym, niedoktadnym,

btednym, albo sq we krwi domieszki zepsutych, obcych
sktadników, zawierajqcych zarody choroby (materje
chorobotwórcze^). Odpowiednio temu zadaniem jest

zabiegów wodoleczniczych:
1. Rozpuszczaé,
2. Wydzielaé fusuwaé, wydalaé^) materye, chorobo-

twórczq,

3. Wzmacniac organizm.
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Mozna powiedzieé w ogólnosci, ze pierwszq usluge,
rozpuszczania dokonywujq wszelakie pary i

cieple kqpi.ele z ziót; — drugq ustuge. wydziela-
n i a oddajq nam wszystkie opaski, aw cze,sci p o 1 e-

wania i oklady;
— trzeciq ustuge, wzmacnianie

eprawujq zimne kqpiele, polewania, w czeáci

omywania i caly arsenal srodków hartujq-
c y c h.

Nie wchodze, w szczególy na tem miejscu, aby nie

daé powodu do zlego zrozumienia rzeczy.

P o n i e w a z kazda choroba ma swoje zródlo w

powyzej wspomnianem zaburzeniu krwi, jasna wie,c

rzecz, ze w kazdym pojedynczym wypadku choroby,
wsz"ystkie trzy rodzaje zabiegów, albo inne-

mi slowami: rozmaite zabiegi muszq byé uzyte, które

mniej lub wie,cej rozpuszczajq, wydzielajq i wzmacnia-

jq; dalej, ze nie leczy sie, tej tylko cze,sci ciala, która

chorq jest, n. p. glowe., noge,, re,k§, lecz zawsze cale

ciato, które wtenczas chora krew obiega:
— chore

miejsce uwzgle,dnia sie, przedewszystkiem i szozegóíowo,
reszte, ciala, jako wspólcierpiqcq. Byloby jednostron-
nem i ble,dnem inaczej poste.powaé i dziataé w tych
dwóch waznych punktach. Kilka przykladów w III

cze,sci tej ksiqzki usprawiedliwiq moje twierdzenie.

Kto uzywa wody, jako lekarskiego srodka, tak jak
ja mysle, i zycze, sobie, día tego sam zabieg nie jest
nigdy c e 1 e m, tj. ten nie be,dzie uzywat jakiegos za

biegu, dlatego, ze mu on podoba síq wlasnie teraz; ten

jak blazen, nie be.dzie szukal w tem rozkoszy, i chel-

pliwosci, ze moze braé ile chce polewan, pary, opasek
i t. d. Día rozumnego sq zastosowania zawsze tylko
árodkiem do celu.

Jezeli go osiqgnie przez najmniejszq ilosé wo

dy, be,dzie juz szcze.sliwym, gdyz jego zadaniem

jest, pomagaé
'

domagajqcej sie zdrowia natu-

rze do samodzielnej, swobodnej czynnosci, rozwiqzac
wi^zy choroby i lancuchy bolesci, aby bez przeszkody,
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krzepko, i z rozkoszq mogta sama spetniaé swq prac^.
Po dokonaniu tego zadania ustejmje lekarz z przy-
jemnosciq.

Uwaga ta jest waznq, jeszcze wazniejszq nastejma.
Nie tak nie dyskredytuje i nie znieslawia wody, jako
lekarskiego srodka —

jak uzycie jej niedyskretne, bez-

rozumne, bez miary, i obchodzenie sie. ostre, odstr^cza-
jqce, dzikie. Tacy ludzie i jedynie tacy, którzy sie,
majq i sprzedajq za znawców w leczeniu wodq, a ciq-
glemi opaskami, prawie krew wypedzajqcemi parami i
t. p. odstraszajq ka/dego pacyetna, tacy, mówiQ, wyrzq-
dzajq bardzo wielkq szkode. wodolecznictwu, którq tylko
z wielkq trudnosciq mozna naprawic. W ten sposób
nie uzywa sie. wody w leczniczych celach, takie okrop-
nosci — darujcie mi to wyrazenie —

nazywam hanbq
wyrzqdzonq wodzie.

Kto zna dzialanie wody i umie jej w rozlicznych
uzywaé sposobach, ten posiada leczniczy srodek, które-

go zaden inny, jakiekolwiek mialby on imie., przewyz-
szyé nie jest w stanie. Zaden nie jest w dzialaniu

róznorodniejszym, izetak powiem,wszechstronniejszym.
W naturze okazuje síq jako niewidzialna kuleczka po
wietrza lub pary, zbkga si^ w krople, i jako morze

zapelnia najwiej^szq cz^sé ziemi. To powinno byé día

kazdego hidropaty wskazówkq i pouczyé go, ze kazdy
zabieg wodoleczniczy, czy to w formie lotnej czy plyn-
nej, mozna podwyzszaé od najnizszego do najwyzszego
stopnia, i ze w kazdym pojedynczym przypadku nie

chory do opaski, pary i t. p. lecz odwrotnie zabiegi
wodne stosujq sie, do chorego.

Mistrza poznasz po wyborze odpowie-
dnich zabiegów wodoleczniczych. Obowiqz-
kiem lekarza jest dokladnie zbadaé chorego. Najpierw
wpadajq w oczy cierpienia drugorz§dner tj. choroby
uboczne, które, jak grzyby zarazliwe z wewn^trznej,

glównej wyrastajq choroby. écisle mówiqc, one to

szybko prowadzq ñas do zródla choroby czyli do choro-
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by gtównej. Nalezy wiec zbadaé, jak daleko stabosé

postqpila, jakie juz wyrzqdzila szkody. Potem obser-

wuje sie. chorego, czy mlody lub stary, slaby lub moc-

ny, chudy czy tlusty, nerwowy, niedokrewny i t. d.

Wszystkie te znamiona i wiele innych jeszcze stwarza-

jq w umyále wlaáciwy obraz choroby, a gdy ten dopie
ro gotowym jest i jasnym, wtenczas nalezy si^gnqé do

apteki wodoleczniczej i zastosowywaé jq wedlug reguly:
im lagodnieji ostrozniej, tem lepiej i

s ku teczni e j.

Podaje. na tem miejscu jeszcze kilka uwag ogól-
nych, które wszystkich dotyczq zabiegów. Zaden za-

bieg wodoleczniczy jakkolwiekby sie. on nazywat, nie

moze szkodzié, skoro tylko jest zrobionym w sposób
przepisany.

Wiejtszosé ich dokonywuje sie, wodq zimnq — stu-

dziennq, zródlanq, rzecznq i t. p. W kazdym wypadku,
jezeli specyalnie nie jest przepisanq woda gorqca, wy-
razenie „woda" oznacza zimnq wod§. Przytem holdu-

je z doáwiadczenia zasadzie: im zimniej tem le

piej. W zimie micszam ánieg z wodq przeznaczonq
do polewania zdrowych. Prosze, mi nie zarzucaé prze-

sady, zwazywszy, ze czas trwania moich zabiegów
wodoleczniczych jest krótkim bardzo. Kto raz odwazyt
sie, spróbowaé, ten zyskat raz na zawsze

—

pozbyl sie,
wszelkich uprzedzen.

Zresztq nie jestem znowu tak nieubtaganym.

Poczqtkujqcym w kuracyi wodnej, slabowitym, a

szczególniej bardzo mlodym, starym,latami obarczonym;
dalej chorym, lejsajqcym sie, wody, posiadajqcym malo

naturalnego ciepla, niedokrewnym i nerwowym, po-
zwalam z przyjemnosciq z poczqtku uzywaé wody
letniej do kazdego zabiegu, w szczególuoáci w zimie, w

ogrzanej lazience lub w pokoju (14—15o R). Muchy
wabie, miodem, a nie solq lub octem.

Cieple zabiegi majq w kazdym wypadku do-

ktadne, specyalne przepisy, dotyczqce stopnia cieptoty,
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trwania i t. d. Stopnie ciepla oznaczone literq R., ozna-
cz ijq skale, Reaumur'a.

O zabiegach zimnych podaje, tu w krótkosci

kilka wskazówek, (w cze,sci trzeciej cze,sto i obszernie

to wyluszczam,) które przepisujq, jak zachowaé sie,

nalezy przed, podczas i po zabiegu.

Niechaj nikt nie wazy sie, braé jakiegokolwiek
zabiegu z zimne j wody, gdy mu zimno, dreszcz

go przenika i t. d. wyjqwszy, gdy to specyalnie jest
dozwolonem na jakowemá miejscu. Zabieg nalezy o ile

to mozliwem szybko wykonaé, bez bojazni jednak i

gwattownego pospiechu. Przy ubieraniu i rozbieraniu

nie mozna nudzié i zwlekaé n. p. pomaleúku zapinajqc
guziki, zawi^zujqc krawatke.; — te uboczne roboty
moznawykonaé wtenczas, gdy juz cale cialo jest dobrze

okrytem. Aby daé przyklad, powiem, ze zimna kqpiel
calkowita, z rozbieraniem i ubieraniem' si$, nie powinna
trwaé dluzej nad 4 da 5 minut. Potrzeba do tego nie

co wprawy tylko. lie razy przy jakiemá zabiegu prze-

pisanq jest „1 minuta", rozumie sie, przez to jak naj-

krótszy czas; kiedy jest powiedziano 2-3 minut,

powinna zimna woda dzialaé silniej, dosadniej, ale

wcale nie dluzej.
Po zadnym zabiegu zimnej wody, jakkolwiekby sie.

on nazywat, nie wyciera sie. ciala na sucho ('wy

jqwszy gtowQ, i re.ce, te ostatnie tylko do osady, dlate-

go, afjy przy ubieraniu nie zmoczyé ubrania). Mokre

cialo ubiera sie. natychmiast w suchq koszule. i w reszte.

ubrania; czynic to nalezy z mozliwq cszybkosciq, jak

byto wyzej powiedziane, aby pre.dko wszystkie mokre

niiejsca ochronié przed przyste.pem powietrza. Postcpo-
wanie takie wyda sie. niejednemu, ba, wielom nawet —

dziwnem, mniemajq bowiem, ze chodzié musieliby w

mokrej bieliznie. Nim jednak wydadzq wyrok niechaj

spróbujq raz jeden. Poznajq wtedy do czego stuzy

nie wycieranie sie., i dlaczego jest ono dobrem. Wycie-
ranie síq na sucho, jest tarciem, a ze niemozhwem jest,
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aby na kazdem miejscu w jednostajny odbywato sie,

sposób, wytwarza ztqd nierównostopniowq cieplote, skó-

ry i ciala, co día zdrowych nie wiele — día chorych
i slabych cze,sto bardzo wiele znaczy. Nieosuszenie sie,
poniaga do porzqdnego, równomiernego i najszybszego
wytworzenia cieploty ciala. Dzieje sie. to naraz, jak
kiedy sie, plusnie wodq na ogien. Wewnetrzna cieplota
uzywa zewne.trznej wilgoci ciala, jako materyalu do

szybszego wytworzenia intenzywniejszej wi^kszej cie

ploty. Jak powiedziano, chodzi o jednq prób§.

Natomiast przepisuje, surowo, aby ubrany po ka

zdym zabiegu wodoleczniczym uzywat ruchu

tak dlugo (przechadzajqc si§, pracujqc) az wszystkie
czesci ciala be.dq zupelnie suche i normalnie cieple.
Z poczqtku nalezy isc nieco pre,dko, gdy sie. rozgrzejesz,
powolniej. Kazdy najlepiej czuje, kiedy cialo odzyskalo
normalnq cieploty i kiedy mozna ukoñczyé przechadzke..
Ci zaá pacyenci, który szybko rozgrzewajq sie, i szyb
ko pocq, powinni zaraz z poczqtku isc powoli, ale zato

dluzej uzywaé ruchu i nie usiadac, gdy sq zgrzanilub
spoceni, nawet gdyby byli w cieplym pokoju. Katar

fniezyt), bylby nieuniknionem naste.pstweni takiego po-

stejpowania.-
Dla wszystkich niechaj be.dzie regulq, ze kwadrans

jestto to czas najkrótszy, przez jaki uzywaé nalezy
ruchu po zabiegu. Mniejsza o to, w jaki sposób be/lzie
on wypelnionyni czy czytaniem, pracq lub inaczej.

Te zas zabiegi, podczas których lezeé w tózku po
trzeba — szczególniej oklady opaski, majq te, uwage, po-
tozonq na swojem miejscu, jak równiez i to, co ka-
zdemu zabiegowi jest wlasciwem. Kto wziqwszy je za-

ánie, tpgo budzié nie potrzeba, nawet chocby minql
czas przepisany. Natura sama spelnia w takim wypad
ku najlepiej role, budzika.

Gdy potrzebne sq chusty, to pod tem slowem
nie rozumiem cienkich przeácieradel, lecz zgrzebne, jezeli
to mozliwe, grube, surowe plótno. Biedni ludzie jezeli za-
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miast tego posiadajq zuzytq werete^ konopny worek,
miejckq scierke., mogq ich uzyé takze z pozytkiem.
Wszak nieraz do obmycia ciata doskonale stuzy' zgrze-
bne, lniane lub konopne ptótno.

Jestem przeciwnikiem noszenia wetnianego ubra
nia na gotem ciele, z powodów, które we wstejrie po
krótce naznaczylem. Natomiast sluzy mi welniana ma-

terya znakomicie do okrycia n. p. zimnej opaski. Ona

wywoluje szybkie i obfite ciepto i pod tym wzgledeni
jest nie przescignionq, nieocenionq. Z tego samego po-
wodu polecam przy takich zabiegach pierzyne. jako na-

krycie.
Nie ma zastosowanía u mnie tak zwane naciera-

nie, wywolane tarciem, szczotkq lub jakimkolwiek in-

nym gwaltownym czynem. Fierwszem celem nacierania

jest rozgrzanie, a to spetnia u mnie lepiej i równomier-

niej nieosuszanie sie.; cel zas drugi: otwarcie porów,
podniesienie czynnosci skóry i t. d. dokonywuje gruba,
lniana lub zgrzebna koszula z wie.kszym pozytkiem; nie
dziata bowiem chwilowo, jak szczotka, lecz ustawicznie

dniem i nocq, bez straty czasu lub sil. Jezeli jest mo-
wa w niektórych miejscach o silnem obmywaniu, to
rozumiem pod tem szybkie obmycie calego miejsca, któ
re sie, dziataniu wody poddaje. Rzeczq glównq jest, aby
byé mokrym, nie zas, aby byé nacieranym

Jeszcze na jeden punkt zwracam tu uwagQ. Zabie

gi wodoleczne wieczór przed spaniem día wi^kszej cze
sci ludzi sq szkodliwymi: one rozdrazniajq i odpe,dzajq
sen. Niektórych jednak wieczorna aplikacya kotysze do

lubego snu. W ogóle jednak mówiqc, niepolecam za

biegów o tym czasie, radze, natomiast kazdemu, aby w

tym wzgle,dzie dzialal wedlug wlasnego zdania i do

áwiadczenia, gdyz on sam, a nie kto inny ponosic bu
dzié wynikajqce ztqd skutki.

Pojedync/e zabiegi znajdujq sie. w czesci pierwszej

niniejszej ksiqzki; jak je zas uzywaé w chorobach, po-

iane jest w czejsci trzeciej. Tam jest równiez powiedzia-
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nem, które same día siebie stanowiq catóse, a które sq

czesciowemi tylko i w polqczeniu z drugimi uzywa-

jq sie, a które wreszcie szczególniejszej wymagajq ostro-
znosci (pary).

Zamykam te ogólne uwagi zyczeniem, aby uzywa-
nie wody zdrowych wielu wzmocnilo, a wielu chorym
wrócilo zdrowie. Rozpoczynam najpierw podaniem árod-

ków hartujqcych
—

poczem nastqpi wyktad o zabiegach
wodoleczniczych uzywanych przezemnie.



SRODKÍ HARTUJ4CE.

Srodki hartujqce sq nastepne:
1. Chodzenie boso,
2.

„ „ po mokrej trawie,
3.

„ ,, po mokrych kamieniach,
4.

„ „ po áwiezo upadtym ániegu,
5.

„ „
w zimnej wodzie,

6. Kqpiel zimna rqk i nóg,
7. Polewanie kolan fpolqczone z polaniem górnem

lub i bez niego).

I. Chodzenie boso jest najnaturalniejszym i bar

dzo pojedynczym srodkiem do zahartowania sie.
Mozna go w róznorodny uzywaé sposób odpowie

dnio do rozmaitego stanu i wieku.

Niemowleta, które sq skazane zupelnie na pomoc

drugich i w pieluszkach i poduszkach ciqgle przebywa-
jq w pokoju, nie powinny nigdy nosié okrycia na

nogach. O, gdybym mógt to jako zakon, jako silnq
i nie wzruszonq regule wpoié wszystkim rodzicom, a

szczególniej zanadto troskliwym matkom! Przejeci uprze-
dzeniami rodzice, jezeli tego niechcq zrozumieé, niechaj
zlitujq sie nau< nieporadnem malenstwem i przynaj-
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mniej takie im dajq okrycie, przez które tatwo swieze

powietrze moze przedostaé sie do skóry.

Umiejq sobie same dopomódz dzieci, kiedy
juz staé i chodzié potrafiq. Porzuciwszy wzglqd na lu

dzi, zrzucajq z nóg dreczqce trzewiki i ponczochy i sq

szczesliwe, gdy mogq do woli, szczególniej w wiosennej

porze biegaé na bosaki. Nieraz zakrwawi sie palee, ale

liie powstrzymuje ich bynajmniej; wnet znowu biegajq
loso. Dzieci czyniq to instynktownie, idqc za tym pope-

dem natury, który i my stsrsi odczuwalibysmy, gdyby
nam rozumu nie odebrala szablonowa, modna cywilizacya,
która tylko uciska, a wszystko co naturalne odrzuca.

Dzieciom ubogich rzadko kto przeszkodzi w ich

przyjemnosciach. Mniej szczesliwe sq dzieci panów
i bogaezów. I one czujq zaprawde te potrzebe, nie

mniej jak ich towarzysze nizszego stanu. Mialem spo-
sobnosé niegdys obserwowaé dzieci wysokiego, powazne-
go urzednika. Skoro tylko czuly sie bezpiecznemi przed
przenikliwym wzrokiem surowego papy, odrzucaly precz
od siebie delikatne trzewiki i jeszcze delikatniejsze czer-
wone, zólte, biale poñczoszki i dalej galopem po soezy-

stej, zielonej Iqce .... Matka, kobieta rozsqdna, patrzyla
nato bez niecheci; skoro jednak przypadkiem zobaczyl
ojeiee swe ksiqzqtko w takim stroju, poczql prawié im

dlugie »kazania i jeszcze dluzsze nauki o obowiqzkach
ich stanu, o przyzwoitoáci i nieprzyzwoitosci, o poezu-
ciu i godnosci wyzszego stanu i czci jakq mu winny.
Nauki te braly sobie dzieci tak gleboko do serca, ze na

dzieñ dru'gi jeszcze zwawiej boso hasaly po trawie. Po-
wtarzam raz jeszcze, dozwólciez tej przyjemnosci przy-
jiajmniej wychowaniem jeszcze nie spaezonym dzieciom!

I Rozsqdni rodzice, którzy chetnie chcieliby dozwo-
]ié dzieciom tej uciechy, lecz mieszkajqc w mieácie nie

majq ogrodu ni trawnika, mogq im w pewnych czasach

polecié chodzié boso po pokoju, korytarzu i t. p. Cho-
dzi o to, aby nogi jak twarz, i rece swiezem odetchnety
powietrzem i poruszaly sie w niem dowoli.
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Niepotrzebuje upominac ludzi doroslych a biednych
¿yjacych na avsí ; ci chodzq wiele boso i niezazdroszczq
tnieszkañcom miast eleganckich, pasowanych, lakierowa-
nych tortur, uciskajqcych nogi trzewików i poñczoch.
Nierozsqdni wiesniacy z manierami miastowemi, którzy
wstydzq sie postepowac tak, jak inni sq ukaranymi do-
syé przez wlasnq zarozumialosé. Zachowawcy starej
mody, niechaj wiernymi pozostanq dobrej tradycyi.

W mojej mlodosci chodzili na wsi wszyscy boso:
dzieci i dorosli, ojciec i niatka, brat i siostra. Do szko,
ty, do kosciola inilami isé trzeba bylo. Rodzice daw^ali
nam kawalek chleba i pare jabtek na droge, skarpetki
i trzewiki do okrycia nóg. Lecz te wisiaty zazwyczaj
na plecach lub ramieniu az do progu szkoly lub ko

sciola, — nietylko w lecie lecz i w zimniejszej porze
roku. Zaledwie z poczqtkiem wiosny na wyzynach mo

jej ojczyzny snieg tajaé poczql, rozcleptywalismy bosemi

nogami resztki sladów w ziemi jego wodq roznioknietej
— czulismy sie przytem zdrowemi, wesolemi i swobod-

nemi.

Jasna rzecz, ze ludzie dorosli w miastach, i ci co

do lepszego nalezq stanu, nie mogq czynié tego éwicze-

nia. Jezeli w swych uprzedzeniach zaszli tak daleko-

iz mniemajq, ze dostaliby reumatyzmu, kataru, chrypki
i t. p. gdyby ich delikatne nogi przy rozbieraniu sie
lub ubieraniu choéby przez okamgnienie stanely na

golej podtodze salonu a nie na cieplym, miekkim ko-

biercu— natenczas zostawiam ich zupetnie w spokoju.
Gdyby jednak który chcial przeciez eos uczynié día za-

hartowania sie, coz mu przeszkadza przechadzaé s¡e w

pokoju przez 10 minut, \7 lub \ godziuy, bezposrednio
przed spaniem lub wstawszy rano? Aby jednak nagle

rozpoczqwszy nie uezué tego zbyt silnie, mozna naj-

pierw chodzié w skarpetkach, pózniej beso, wreszcie

przed kazdym spacerem zamoczyé nogi w zimnej wo

dzie az do kostek.

Przy dobrej woli, przy nalezytym podziale czasu,
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i prawdziwem staraniu o utrzymanie swego zdrowia,

znajdzie kazdy, pan wielki i biedak, a nawet najbardziej
obowiqzkami obarczony, wolnq chwile, do wyáwiad-
czenia sobie samemu tego dobrodziejst wa.

Pewien dobrze mi znany kaplan, wyjezdzal co rok

na dni kilka w odwiedziny do swego dobrego przyjacie-
la, który posiadaí wielki ogród. Ranny spacer 'urzqdzat
sobie zawsze boso po zroszonej trawie tego ogrodu tak

dtugo, jak dlugo odmawial brewiarz. Czesto wyglaszal
mi ów kaplan pochwaly na temat znakomitych skut-

ków chodzenia boso.

Móglbym podaé caly szereg imion osób wyzszych
i najwyzszych stanów, którzy nie wzgardzili dobrq ra-

dq, i przy stosownej porze roku, podczas spacerów ran-

nych w samotnym lesie, lub na odleglej Iqce starali sie
hartowaé chodzeniem boso.

Niejeden z liczby ich— stosunkowo zawsze ona

jest malq
— wyznal mi otwarcie, ze wáród calego roku

nie bylo ani jednego tygodnia, w którymby go kiedy
opadl katar. Takie bardzo pojedyncze éwiczenie uwolnilo

go od wíazliwoáci i czulostkowoáci.

Do matek zwracam sie tu z kilku slowami. Bedq
one krótkie, gdyz na innem miejscu przyrzektem im,

Bóg zycia i zdrowia mi udzieli, daé im kilka prakty-
cznych wskazówek, dotyczqcych wychowania ciala.

W pierwszym rzedzie powolanemi sq matki do wycho
wania odpornego i mocnego pokolenia, do usuniecia
zniewiescialosci, która tak wielkie spustoszenie w ludz-

koáci sprawia, oslabienia, niedokrewnoáci, nerwowosci
i jak sie tam dalej nazywajq owe upiory ssqce zdrowie

i skracajqce zycie. Mogq zapobiedz temu przez harto-

wanie, rozumne hartowanie dziecka od najpierwszej
mlodosci. Powietrze, pozywienie, ubranie, sq to potrze-
by niezbedne día niemowlecia jak i starca. Im czystsze
owietrze którem oddycha maleústwo, tem lepszq jest
rew. Aby slabe stworzeñko szybko przyzwyczaié do

przebywania na swiezem powietrzu, dobrze czyniq ma

tki, po codziennej cieptej kqpieli zanurzajqc je na 2, 3,
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sekundy w zimniejszq wode, (o cieplocie takiej jakq
ma woda stojqca na sloñcu) lub szybko zimnq obmy-
wajq. Sama ciepla woda rozdelikaca i zwqtla, zimne

obmycie pod koniec — wzmacnia, hartuje i pomaga do

zdrowego ro7woju ciala. Z poczqtku bedzie dziecko pla-
kaé, ale po 3-cim, 4-tym razie przestanie. Takie harto-

wanie wzmacnia mate dzieci przeciw tak u ñas czestym
zaziebieniom i tychze nastepstwom. Rozumne matki

zyskujq nadto, niepotrzebujqc na ciezkie, niedopuszcza-
jqce powietrza ubrania lub na wetniane otulania, opa-

kowania, które doprawdy oburzajq kazdego imslqcego
cztowieka. Na tym punkcie grzeszy sie okropnie prze
ciw zdrowiu dziatek. Delikatne ich ciato siedzi pra-
wdziwie w gorejqcym welnianym piecu; ugina sie tez

pod ciezarem okryé i obwiqzek; glowa owinieta tak, ze

ani dobrze slyszq ni widzq; szyja którq przedewszy
stkiem hartowaé nalezy, posiada oprócz ogólnych, je
szcze szczególniejsze przybory do ogrzewania, zamyka-
jqce zupetnie powietrze. Kiedy mamka z dzieckiem na

reku wychodzi na spacer lub wyjezdza, rozpieszczajqca
je matka jeszcze raz wybiega oglqdaé, czy kazdy kqcik
starannie jest otulony, zamkniety. Przy takich stosun-

kach, przy zupetnem zaniedbaniu rozumnego hartowa-

nia, któz dziwié sie bedzie, ¿e dyfterya, angina i t. d.

porywajq tysiqce tych malych istotek, którym lada po-

wiew wiatru szkodzi? Pocóz sie dziwié, ze we fami-

liach roi sie °d cherlaków, lub ze uzalajq sie matki na

nieznane pierw u dziewczqt slabosci, jak blednice, kur-

cze, histerye i t. d. A któz policzy duchowe choroby,
owe zwiedte kwiaty i zgnile owoce ciala, które zanim

sie normaJnie rozwinelo i wzmocnilo, juz powoli zanir

kaé poczyna? Mens sana in corpore sano. Zdrowa dusza,

mieszka tylko w zdrowem ciele. Glówny warunek roz-

woju wytrwatego zdrowia stanowi jak najwczeániejsze
hartowanie. Oby matki zawczasu i gruntownie pozna-

ty zadanie swoje i odpowiedzialnoáé, jaka na nich ciezy,
i nie opuszczaty zadnej sposobnosci zaczerpniecia do

brej rady z dobrego zródta.
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II. Szezególniejszym a bardzo skutecznym rodza-

jem chodzenia boso, jest chodzenie po mokrej tra

wie, mniejsza o to, czy ona przez rose, deszcz, lub pola
nie zmoczonq zostala. W czeáci III. spotkamy sie cze-

áciej z tym srodkiem hartujqcym, i moge go kazdemu

mlodemu jak staremu, zdrowemu i choremu polecié jak

najlepiej obok innych zabiegów, którym nieprzeszkadza
wcale.

Im trawa jest wiecej mokrq, im dluzej trwa cho

dzenie, Im czeáciej moze byé powtórzonem, tem znako-

mitszy jego skutek. Bieg po trawie trwa zazwyczaj 1—3

kwadransy.
Po ukoñczonym marszu, nalezy szybko nogi czyscic

z niepotrzebnych przyczepek, jak z trawy, piasku, i nie-

wycierajqc ich na sucho, lecz in statu quo
—

tj.
mokre ubraé natychmiast w sucheskarpetki i buty.
Po spacerze w trawie, nastepuje spacer w obutych no-

gach po suchej, piaskiem lub kamieniem wylozonej
drodze; z poczqtku nieco predzej, potem w zwyczajnem
tempie. Trwanie tego drugiego spaceru zawisto od osu-

szenia sie l rozgrzania nóg i niepotrzebuje dluzszem

byé nad kwadrans.

Przypominam z naciskiem, aby pamietaé naslowa

„suche skarpetki" i nigdy nie braé zamoczonych.
Skutki zte objawiq sie natychmiast w glowie i szyi;
nie byloby to budowaniem lecz burzeniem. Stosownem

jest wiec upomnqé mlodych, gorqcych, nierozwaznych
ludzi, aby nie rzucali w mokrq trawe zezutych trzewi-

fców i skarpetek, lecz polozyli jé gdzies pod rekq na su-
chem miejscu; mokre i zimne nogi okryte ciepto wkró

tce rozgrzejq nie nalezycie. To zastosowanie, jak kazde

w ogóle chodzenie boso, mozna czynié nawet wtenczas,
gdy nogi sq zimne. -

III. Chodzenie po mokrych kamieniach, podo
bne sprawia skutki, jak chodzenie po mokrej trawie, a

día wieln jest ono tatwiejszem i wygodniejszem. W

kazdym domu znajdzie sie wieksza lub mniejsza prze-
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strzen wylozona kamieniami w sieni, pralni, piekarni i
t. p.; wystarczy ona do spacerowania boso. Na dtugim,
kamiennym chodniku nalezy biegaé szybko tam i na-

powrót; na przestrzeni skladajqcej sie z 4—5 plyt, dep-
ce sie tak, jak sie depce winogrona, kapuste lub ciasto.

Chodzi glównie o to, aby kamienie byly mokre, i aby
nie staé na nich spokojnie, lecz poruszaé sie dosé szyb
ko. Do zmoczenia kamieni uzywa sie dzbanka lub o-

grodowej koneweczki, polewa sie wode vv ksztatcie smu-

gi, która sie przez deptanie rozszerza. Gdyby kamienie

oschly za predko, nalezy polewanie powtórzyé raz dru-

gi i trzeci; najlepszq do tego jest bardzo zimna woda.

Jezeli ktos tego hartujqcego srodka uzywa w celach

leczniczych, wtedy aplikacya nie powinna trwaé dluzej
nad 3—15 minut'. Trwanie stosuje sie do stanu chorego,

czy silnym jest lub oslabionym, niedokrewnym i t.

p ; zazwyczaj wystarczy 3—5 minut. Zdrowi mogq toéwi-

czenie przedluzyé do | godziny i dluzej nawet bez oba-

wy zaszkodzenia sobie. Znakomity ten srodck zalecam

wszystkim, którzy zyczq sobie rozpoczqé porzqdnie har-

towanie sie. Nawet najslabszy i najwrazliwszy niech

sie go nie obawia.

Kto miewa zimne nogi, zapada na gardto,
zakatarza sie latwo, bije mu krew do glowy, a

ztqd cierpi bol glowy
— ten niechaj czesto chodzi

po kamieniach. Dobrze jest, gdy do wody doleje meco

octu, zanim poleje kamienie.

Stosujq sie tu te same reguly, dotyczqce okrycia i

ruchu, co i przy chodzeniu po trawie. Chodzié po ka

mieniach mozna choé nogi sq zimne — (nie rozgrzane.)

IV. Chodzenie po áwiezo upadtym sniegu, prze-

wyzsza w skutkach obydwa poprzednie zabiegi. Mówie.

wyraznie w swiezo upadlym sniegu, który sie lepi

lub jak proch do nóg przylega; ámeg stary, twardy,

zmarzniety, zi^bi zanadto i nie zdalby sie na me. Space-

rowaé równiez nie mozna, gdy zímny, przemkhwy wiatr

wieje, poleca sie jednak na wiosne, gdy smeg taje od
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slonca. Znam wielu, którzy w rozmoktym sniegu spa-

cerowali £, 1; a nawet 1£ godziny z najlepszym sku-

tkiem. Potrzeba tylko bylo w pierwszych minutach

nieco przezwyciezenia sie; wkrótce zniklo wszelkie u-

czucie przykrosci lub zimna. Zazwyczaj chodzi sie P°

sniegu przez 3—4 minut. Zaznaczam wyraznie, nie mo
zna staé spokojnie, trzeba chodzié.

Zdarza sie nieraz, ze delikatne, i od zewnetrznego

powietrza odwykte palee nie mogq zniesé sniegowego
zimna i zapadajq na sniegowq gorqczke tj. stajq sie su~

chymi, rozpalonymi, piekq boléame i obrzmiewajq. Nie

ma nie niebezpiecznego, nie trzeba sie lekac, uzdrowie
nie nastepuje szybko, skoro sie palee czeáciej obmyje
wodq pomieszanq ze ániegiem lub lekko ániegiem naciera.

Marsz po sniegu mozna zastqpié w jesieni chodze-

niem po trawie, gdy szron spadnie. Uczucie zimna jest
wtenezas o wiele dotkliwszem, gdyz cialo w tej przej-
áciowej porze roku zamalo jeszcze od ciepla lata odwy-
klo. VV zimie zastqpié moze bieg po sniegu, chodze

nie po ptytach kamiennych, zmoczonych wodq zmiesza-
nq ze ániegiem. Co do okrycia i ruchu stosujq sie tu

te same reguty, co w poprzednich éwiczeniach.

O tym árodku hartujqcym powiadajq, ze glupota,
blazenstwo — dobre do nabawiania sie kataru, reuma

tyzmu, cierpien gardlanych i wszelkich innych okro-

pnoáci. Prosze sie tylko przezwyciezyé i spróbowaé, a
wkrótce mozna sie bedzie przekonaé, ¿e zarzuty sq bez-

podstawnymi, i ze bieg po sniegu zamiast szkody —

wielkie przynosi korzyáci.*)
Przed wielu laty znatem zone pewnego wyzszego

urzednika. Energiczna ta matka, wielkq wage kladla
na zahartowanie swych dzieci: nieznosita grymasów
przy jedzeniu i piciu, skargi na niepogode, gorqco, zi-

*) Znam wielu lekarzy, którzy zabieg ten aprobuja^ jezeli
odbywa sie, z potrzebna, przezomoáciq. Tym zas, co chcieliby
mi zarzucic ostroád, przypominam, ze uzywanie lodu w cñoro-

bach jest jeszcze ostrzejszym érodkiem.
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mno i t. p. ganila zawsze. Kiedy spadl pierwszy snieg
obiecywala dzieciom kromke chleba z maslem lub mio-

dem, jezeli chwile boso biegaé po nim bedq. Dzieci

zmeznialy, kwitnefy silq i wdziecznemi cale zycie byty
za takie wychowanie. Ta matka rozumiala znakomicie

swoje zadanie.

Tyle o biegu po sniegu día zdrowych; naste-
pne dwa wypadki wska/.q, jak skutecznie uzyé go mo

zna w niektórych cierpieniach.
Pewna osoba cierpiala lat wiele w zimowej porze

na odmarzline, która pekata, jqtrzyta sie i wielkie spra-
wiata bole. Usluchawszy mojej rady, rozpoczqla spacery
zaraz po pierwszym ániegu jesiennym, powtarzala je
czesto i uwolnila sie nazawsze od przykrego cierpieia.

Niedawno przyszla do mnie 17-letnia dziewczyna
uskarzajqc sie na gwaltowny bol zebów. Czy masz o-

chote biegaé przez 5 minut po sniegu? —

zapytalem.
Zapewniam cié, twój bol wnet zniknie. Natychmiast
posluchala mej rady, pobiegla do ogrodu, a wróciwszy
po 10 minutach z radosnym okrzykiem oznajmila mi,
ze jq bol zebów zupelnie opuscií.

Nie mozna chodzié po ániegu, gdy cialo cate

nie jest zupelnie cieplem. Gdy zimno ci, dreszcz cié

przejmuje, staraj sie najpierw rozegrzaé przez ruch lub

prace- Gi, którym sie pocq nogi, odmrozone popekaty,
lub jqtrzq sie, me mogq chodzié po sniegu, nie wyle-
czywszy sie poprzednio w inny sposób. (Patrz: kqpiel
nozna, para nozna).

Y. Chodzenie we wodzie. Jakkolwiek chodzenie

we wodzie, az po tydki wydaje sie tak pojedynczem,

sluzy ono jednak a) do hartowania sie; dziala na cate ciato

i wzmacnia caly organizm: b) Dziala skutecznie

na nerki, odprowadza mocz, zapobiega niejedne-
mu cierpieniu nerek, pecherza i brzucha; c) od-

dziatywa dobrze na piersi, ulatwia od dych anie,

wyprowadza gazy z zolqdka; d) szczególniej skute-

cznem jest na bol glowy, ociezaloáé zajecie i wszel-
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kie inne cierpienia glowy. Zabieg ten robi sie we wan-

nie (mozna i w cebrzyku, szafliku) napelnionej z po

czqtku wodq powyzej kostek i chodzi sie w ni^j tam i

napowrót. Skuteczniej jest, gdy stopniujqc hartowanie,

siega woda do tydek; najskuteczniej, gdy siega do

kolan.

Co do czasu —

rozpoczyna sie 1 minutq, potem
chodzi sie przez 5—6 minut. Im zimniejsza woda, tem

lepiej. Skoñczywszy zabieg, trzeba uzywaé ruchu, w zi

mie w cieplym pokoju, w lecie na powietrzu, tak dlu-

go, az nastqpi zupelne rozgrzanie. W zimie mozna do-

daé sniegu do wody. Oslabieni mogq cieplq rozpoczqé
wodq, zwolna przechodzqc do letniej, chlodnej, zimnej.

VI. Kapiel zimna rak i nóg, sluzy w szczegól-
niejszy sposób, do zahartowania koñczyn odnóg gór-
nych i dolnych. Czyni sie J3 tak: stoi sie w zimnej wo
dzie az po, lub poza kolana, niedluzej nad 1 minute-

Okrywszy nogi, odkrywa sie ramiona i wklada je w

zimnq wode az po pachy na 1 minute- Lepiej jest oba
cwiczenia równoczeánie zrobié. Majqc wiekszq wanne

mozna, to z latwoáciq uczynié. Zabieg moze byé wy-

konanym w ten sposób, ze nogi wstawia sie w n.aczy-
nie na ziemi stojqce, a rece i ramiona kladzie sie w

cebrzyk stojqcy na stolku.

Po niektórych slabosciach przepisuje chetnie to

cwiczenie, aby powiekszyé naplyw krwi ku konczynom.
Zanurzenie samych przedramion tylko po lokcie we

wode, pozytecznym jest día tych, którzy -miewajq zi

mne rece lub odmrozone. Dobrze jest po skonczonem
zanurzeniu osuszyé zaraz rece(ale nie ramiona,); w prze-

ciwnym razie, ostre powietrze moze spowodowaé pope-
kanie skóry na odkrytych miejscach.

Stosowaé to éwiczenie mozna, gdy cialo ma nor-

malnq cieptote (nie drzy od zimna). Mozna robié ten

zabieg, chociaz zimnemi sq nogi do kostek (nie az do

tydek,), a rece do lokci.
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VII. Ostatnim srodkiem hartujqcym jest polewa-
nie kolan. W jaki sposób sie je robi, patrz rozdziat o

polewaniach. Jest ono szczególniejszym przyjacielem nóg,
bo przywabia kiew do pustych zyl*). Na tem miejscu
robie tylko uwage, ze zdrowym día zahartowania daje
polanie kolan w formie silniejszej. Dzieje sie to w ten

sposób, ze strumien wody pada z wysoka, ze w zimie

woda oziebia sie ániegiem, lodem i t. d.

Zabieg ten braé mozna tylko wtenczas, gdy cialo

jest eieplem (nie drzy od zimna). Zimne az do kostek

nogi nie przeszkadzajq aplikacyi. Gdy polewaniu kolan,
nie towarzyszy zabieg inny, nie nalezy go braé przez
czas dluzszy (nad 3—4 dni). Jezeli uzywa sie go dlu

zej, tqczy sie go naprzemian z polaniem górnem, lub

zanurzaniem rqk (patrz Nr. V.); rano bierze sie jeden
zabieg, po poludniu drugi.

Przytoczone tu árodki hartujqce powinny wystar
czyé. Mozna ich uzywaé w kazdej porze roku, w zimie

i w lecie. W zimie zabieg trwa krócej, natomiast ruch

po nim trwa dluzej nieco. Nieprzyzwyczajeni, niechaj
nie rozpoczynajq w zimie hartowaé sie- Szczególniej
niech wystrzegajq sie tego niedokrewni, ci którzy na

wewnetrzne skarzq sie zimno, a przez welnianq odziez

stali sie wrazliwymi, delikatnymi. Mówie to nie día te

go, jakobym sie ztych nastepstw z tego obawiat, lecz

obawiam sie, aDJ S1$ n^e odstraszono od rzeczy na wskros

dobrej.

Zdrowi i chorowici mogq bez namyslu wszystkie te

robié éwiczenia, jedni i drudzy niechaj bedq jednak prze-

zorni i dokladnie wykonajq odnosne wskazowki. Zle na-

stepstwa nalezy zawsze przypisaé wiekszej lub mniejszej
nieostroznosci, nigdy jednak zabiegom. Suchotnikom

*) Pewien mozny pan miat na palcach zamiast paznokci

jaka,á mie,kka, mas?. Polewania kolan wystarczyly do sprowadze-
nia krwi nadót, ze odzywila napowrót paznokcie. Staly sie, one

twardymi jak dawniej.
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nawet, u których choroba juz doáé znaczne zrobila po-

stepy, przepisywalem z wielkini skutkiem Nr. 1, 2, 3, 6.

Nie potrzebuje zachecaé do hartowania sie ludzi

tych, día których w pierwszym rzedzie przeznaczam mo-

jq ksiqzke. Ich zawód, codzienne obowiqzki zqdajq co-

dziennie, czesto co godzina jednego lub drugiego ze

wspomnianych srodków — i wielu, bardzo wielu árod-

ków hartujqcych, których tu wcale nie wyliczytem. Nie

chaj przy nich zostanq i nie zazdroszczq nikomu, kto

napozór lepiej sie nía od nich. Sq to zazwyczaj zludze-

nia, najczeáciej wielkie zludzenia.

Szanownych zaá czytelników, którzy o przytoczo-
nych powyzej rzeczach moze nigdy nawet z imienia nie

styszeli, upraszam, aby zanim rzucq wyrokiem potepie-
nia, zrobili choéby malenkq próbe. Jezeli ona na mojq
wypadnie korzyáé, bedzie mié to cieszylo nie ze wzgle-
du na osobe mojq, lecz ze wzgledu na waznoáé rzeczy.

W zyciu zrywa sie wiele burz zagrazajqcych zdro-

wiu ludzkiemu. Szczesliwy ten, kto korzenie jego (zdro
wia) dobrze hartowaniem umocowal, skierowat w glqb
i ufundowat silnie.
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ZABIEGI WODOLECZNICZE.

Zabiegi wodolecznicze zastosowywane przezemnie
dzielq sie na:

A. Oktady.
B. Kqpiele.
C. Pary.
D. Polewania.

E. Omywania.
F. Opaski..
G. Picie wody.

A. Oklady.

1. Oklad górny.

Kawal zgrzebnego ptótna doáé duzy (ptótno jak
na sienniki bardzo dobre do tego) sktada sie 3—i—6

—8— 10 razy, tak dtugo i szeroko, aby od szyi poczq-

wszy pokryt piersi i caly brzuch. Po prawej i lewej stro-
nie ciata nie powinien konczyé sie krótko, niby obciety,
lecz po obu stronach niech sie zwiesza nieco*). Przygo-

*) Autor zapytany objaánit mi, ze po kazdej stronie píó-
tno na 2—4 palee zwieszad sie, powinno. P. T.
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towane w ten sposób plótno macza sie w zimnej wo

dzie (zimq w cieplej), wykreca sie je doskonale i kla-

dzie na lezqcego w íózku chorego, jakto wyzej byto o-

pisane. Na to daje sie kocyk welniany, lub plótno su

che zlozone we dwoje, lub troje w tym celu, aby mo-

kry oklad otulié i owinqé szczelnie tak, izby powietrze
nie mialo przystepu. Prócz tego okrywa sie jeszcze cho

rego koldrami lub pierzynq. Szyje otula sie zwykle dosé
duzyni kawalkiem sukiennym lub welnianym, aby prze-
szkodzié wciskaniu sie powietrza z góry. Przy nakrywa-
niu trzeba wszelkq zachowaé ostroznosé, gdyz tatwo za-

ziebié sie mozna.

Oklad lezy przez £
—1 godzine. Gdyby w jakiej sla-

boáci przepisanym byl czas dluzszy, natenczas rozgrzany
oklad nalezy odmienié tj. zamaczaé i wykrecié go na-

nowo.

Skoro uplynqt czas przepisany, zdejmuje sie mokre

oklady, ubiera i uzywa ruchu; — albo mozna niejaki
czas pozostaé w íózku.

OklaJ górny dziata specyalnie na wypedzanie upar-
tych gazów z zolqdka i brzucha.

Ten jak i nastepne zabiegi bierze sie tylko wten-

czas, gdy cialo jest ciepfe.

2. Oklad dolny.

Poprzedniemu okladowi odpowiada oklad dolny. Je
zeli przpisane sq obydwa jeden po drugim, natenczas
pierw robi sie dolny, a po nim oklad górny. Wiedzieé
potrzeba co nastepuje:

Bierze sie go w íózku. Aby zapobiedz zamoczeniu
srtmmka lub materacu, kladzie sie na przeácieradto ja-
kies grube plótno, a na niem rozciqga sie wzdluz szero-
koscí koc welniany.

Na koñcu kladzie sie zlozone w 3 lub 4 plótno do-
orze w zimnej wodzie zmoczone i wykrecone takiej wiel-
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fcoáci, aby siégalo od karku wzdtuz stosu pacierzowego
az za krzyze. Na ten oklad polozyé sie trzeba plecami,
Dkrecié sie dobrze kocem tak, aby przystep powietrza
zupelnie zamknqé i nakryé koldrq lub pierzynq. Lezy
sie tak przez 3 kwadranse; jezeli przepisanem jest dlu

zej, potrzeba oklad zmoczyé po raz drugi, gdyz zadaniem

jego jest (jak i poprzedniego,) dzialaé przez zimno. Po

skoñezonym zabiegu zachowaé sie trzeba tak, jak to po-
danem jest przy poprzednim okíadzie.

Oklad ten znakomicie dziala na wzmocnienie

kosci pacierzowej, spiku pacierzowego, przeciw
bolesciom grzbietu, przy postr zale. Znam wiele

przypadków, w których 2 oklady w 1 dniu uzyte wy-

leczyly poscrzal zupelnie.
Przeciw zastoinom krwi i gorqczkom dziala ten o-

klad bardzo skutecznie.

W jakich przypadkach uzywaé go nalezy i jak cze-

sto go odnawiaé, o tem pouczy czesé III. przy opisie
pojedynczych slabosci.

3. Oklad górny i dolny razem wzi^te.

Oklady te nietylko zaraz po sobie nastepown,é mo

gq, lecz mogq byé i razem wziete.

Najprzód przygotuj oklad dolny, jak przepisuje Nr.

2, potem górny, i polóz go obok lózka. Rozebrawszy,

polóz sie na oklad dolny i nakryj sie zaraz okladem

górnym, okryj sie kocem welnianym i pierzynq. Jezeli

jest ktos do pomocy, niechaj dopelni dkrycia kocem i

pierzynq po obu bokach tak, aby powietrze nie mialo

przvstepu. Waznem jest przytym podwójnym zabiegu,

aby koc welniany lezqcy pod dolnym okladem byl tak

szerokim, izby oba oklady owinql.

Zabieg trwa przez 3 kwadranse najnmiej, co naj-

vyzej 1 godzine-

ífzywa sie go ze znakomitym skutkiem przeciw
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wielkim gorqczkom, gazom, kongestyom,

hipokondryi i innym cierpieniom.

Niechaj cié nie odstrasza ta „chlapanina". Uzywaj

jej spokojnie choé ona przykrq: wychlapie ci niejedna,
biede z ciala.

4. Oklad na brzuch.

Chory lezy w Íózku. Cztery do szesé razy zlozone

Ítlótno
macza sie w wodzie, wykreca tak, aby nie kapa-

o, kladzie sie na brzuch (aby zajelo zotqdek, brzuch i

podbrzusze,), otula flanelq i nakrywa szczelnie pierzynq.
Zabieg taki trwaé moze f

—2 godzin. Jezeli trwa 2 go

dziny, wtenczas nalezy po 1 godzinie oklad zmaczaé na

nowo.

Oklad ten sluzy przeciw dolegliwoáciom zo-

tqdka, kurczom, lub gdy trzeba krew odciq-
gnqé od serca lub piersi.

Czesto zamiast wody uzywa sie do zmoczenia octu,
odwaru ze siana, slomy owsianej, ze skrzypu i t. d. jak
to podaje czeáé III.

Aby zaoszczedzié octu, postepuje w ten sposób, ze

uzywam dwa plótna: jedno zlozone we dwoje raaczam w

wodzie na p ó 1 z octem zmieszanej i klade je na gote
cialo: drugi zlozony we troje, czworo, maczam w sa-

mej wodzie i klade g° na pierwszym. Oklad wykreca sie
i okrywa kocem, pierzynq — jak wyzej.

Czesto zapytywano mié, co myále ooktadach z

lodu, o puszczaniu krwi i t. p.. Odpowiadam na

to w krótkoáci.

Kto nieprzyjacielowi podaje piesé do zgody i z na-

marszczonem czolem zqda pojednania, ten chyba nie
tak predko trafi do celu, jak ów, który podaje reke z

przyjaznem obliczem i wesolem sercenr. Porównanie to
zda mi sie hyé trafnem, kiedy chodzi o zastosowanie lo
du i wody. Oklady z lodu szczególniej na najszlachet-
niejsze czeáci ciala, fjak glowa, oczy, uszy, i t. p.) za-



-41 -

liczam do najgwaltowniejszych i najsilniejszych srod-

ków, jakie w ogóle zastosowywaé mozna. One nie po-
magajq naturze, aby sama prace z nowa rozpoczela; one
wymuszajq gwaltownie z niej coa —

a to msci sie pó-
zniej. Woreczki z lodem, oklady plócienne z lodem, i

jak tam sie jeszcze nazywajq, sq one „wielkosciami',
nieznanemi w mojej pracowni i na przyszloáé takiemi

pozostanq. Prosze sobie tylko rozwazyé kolosalne prze-
ciwienstwa. Wewnqtrz ciaía — ogien gorqczki, zewnqtrz
—

góra lodu, w poárodku cierpiqcy czlonek z delika-

tnego ciala i krwi. Oczekiwalem zawsze z wielkq oba-

wq rezultatów takiego postepowania, a moja obawa w

najczestszych przypadkach byla usprawiedliwionq.

Znam pewnego pana, który nosit przepisane mu o-

ktady z lodu na nodze przez rok caly, dniem i nocq,
bez przerwy. Zaprawde, byl to cud, ze ta bryla lodowa
nie wyssata nie tylko gorqczki ale i niezbednego ciepla
z organizm u. O wyleczeniu nogi nie bylo i mowy.

Powie mi jednak niejeden, ze w wielu przypadkach
pomógt lód rzeczywiscie. Byé moze, ze zle nie mogto o-

przeé sie gwattownym árodkom. Jakiez jednak byly na-

stepstwa? Niezliczona chorych liczba przychodzita do

mnie skarzqc sie na czeáciowq utrate wzroku, z wiekszq
lub mniejszq gtuchotq, z najrozmaitszemi reumatyzma-
mi, szczególniej z reumatyzmem skóry na glowie, z wra-

zliwoáciq wielkq glowy i t. p. Zkqd to pochodzi ? Odpo-
wiedz brzmi: wtenczas a wtenczas sprawit to nieszcze-

sny woreczek z lodem; cierpienie to mam od lat tylu
a tylu ! Nie dziwnego, a wieksza ich czeáé nie pozbedzie
sie swych cierpien az do konca zycia.

Jeszcze raz powtarzam, jestem przeciwnym wszela-

kim okladom z lodu i twierdze, ze woda uzyta wlaáci-

wie, stlumié i ugasié jest w stanie najsilniejszq gorq-

czke, w którejkolwiekby czeáci cíala szalata. Jezeli ja-
kiá pozar nie moze juz byé wodq ugaszonym, to nie u-

gasi go bryta lodu. Kazdy to rozumie bardzo dobrze.

Powiedzialem kto wlaáciwie uzywa wody, moze
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sie spodziewaé pomocy. Nie nalezy rozumieé przez to,
ze przy zapaleniu np., które jest wewnqtrz lub zewnqtrz

glowy, trzeba jak najwiecej mokrych przykladaé opasek,
okladów i t. p., tak, jak sie przyklada woreczki z lo

dem i brytki z lodu. Sto bryl lodowych i opasek nie

wstrzymajq przyplywu krwi do miejsca, gdzie jest za-

palenie, przez który to przyplyw wzmaga sie gorqczka.
Ja staram sie odprowadzié krew w inne miejsce, ro-

zdzielié jq
— a oprócz zabiegów skierowanych na miej

sce, chore musze robié i takie, które dzialajq na cale

cialo. Tego wroga np., który usadowit sie w glowie, za-

czepié trzeba najpierw w nogach, a dopiero powoli po-
suwaé sie wyzej, cate obejmujqc ciato.

Lód oddaje i w mojej kuracyi wyborne ustugi, ale

przez posrednie.zastosowanie. Chtodzi on wode w lecie,
gdy zaczyna byé lntniq.

Cozasmysle opuszczaniu krwi, o pijawkach
iinnych sposobach krew odprowadzajq-
c y c h ?

Jeszcze przed 50, 40, 30 laty, rzadko mozna bylo
spotkaé kobiete, któraby nie puszc zata krwi 2, 3, 4 ra

zy do roku; zaraz z pocqtkiem roku obierano na to sto-

sowne pory, i pewne dnie i zaznaczano je w kalenda-
rzu czerwono lub niebiesko. Lekarze, laziebni, cyrulicy,
sami oni nazywali ,,rzeziqu swojq robóte. Nawet zakla-
dy, klasztory mialy scisle oznaczone czasy do puszcza-
nia krwi, w których zachowywali surowq dicte. Zyczo-
no sobie szczescia przed tym krwawym trudem, winszo-
wano potem, ze go przetrzymano. Musial on nieraz byé
nie matym. Pewien ksiqdz z owych czasów zapewnial
mié, ¿e przez lat 32 puszczal krew 4 razy w roku; za

kazdym razem utracit 8 uncyj krwi. To czyni razem

8x4x32 :=1024 uncji! Oprócz puszczania krwi brano je
szcze pijawki, banki i t. p. Wszyscy dogadzali sobie

doskonale, mlodzi i starzy, biedni i bogaci, mezczyzni
i kobiety.

Jakto sie czasy zmieniajq! A jednak takie postepo-
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wanie nazywano pierw unum necessarium, rzecz jedynq
i koniecznq día zdrowia i do pozostania zdrowym. Co

myslimy o tem dzisiaj? Szydzi sie i wysmiewa to sza-

lenstwo starych, te ich znajomosé natury, która uczyla,
ze czlowTiek ma krwi zawiele. Przed niespelna 2 laty,
mówit mi pewien lekarz, który takze i piórem w zakre-

sie medycyny pracowal, ze w swem zyciu nie widzial

nigdy pijawki. Wielu lekarzy przypisuje niedokrewnosc

naszego czasu dawniejszym naduzyciom w puszczaniu
krwi. Mogq mieé slusznosé, -to jednak nie jest jeszcze

jedynq przyczynq.

Ale do rzeczy. Moje przekonanie jest nastepujqcem.
W ciele ludzkiem sklada sie wszystko tak cudownie i

harmonijnie czesé z czesciq, kazda czesé z caloáciq, ze

utwór ciala, nalezy uznawaé arcydzielem, którego idea rao-

gla tylko w duchu Boga Stworzvciela spoczywaé, któ-

remu zycie, mogla tylko sila nadaé Stworzyciela. Ten sam

porzqdek, ta sama miara, ta sama harmonía istnieje
takze w przyjmowaniu i zuzywaniu koniecznych do u-

trzymania cíala ludzkiego materyj, jezeli tylko rozu-

mny i wolny duch czlowieka przez nalezyte uzycie da-

nej mu woli wespól pracuje, nie przewraca porzqdku

przez naduzycie a nie wprowadza rozdzwieku
doharmonii.

Skoro stan rzeczy jest takim, to nie moge sobie wyo-

obrazié jak tworzenie sie krwi, ten najwazniejszy ze

wszystkich procesów w ludzkiem ciele, moze sie odby-

waé bez porzqdku, bez liczby, bez miary.

Wyobrazam sobie, ze kazde dziecko otrzymuje od

swej matki wraz z zyciem w dziedzictwie, zaraz przy

poczeciu pewnq iloáé, pewnq czesé zarodku do tworze-

nia krwi; esencye, bez której krew tworzyé sie nie mo

ze. Jezeli straci sie ta esencya, natenczas ustaje two

rzenie sig krwi, a z niq wlasciwe ustaje zycie. Zamie-

rania, zanikania
— nie nazywam zyciem. Przez kazdq

wiec utrate krwi, czy ona dzieje sie przez upadek, przez

■puszczenie krwi, pijawki lub banki, traci sie czqsteczke,

albo tez czesé tej materyi krew -stwarzajqcej, tej esen-

cyi zycia; ile jej strati o tyle wiec mniej, krociej zyje
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czlowiek. Kazda utrata krwi znaczy tyle, co skrócenie

zycia, albowiem we krwi jest zycie.
Zarzuci kto moze, ze nie nie tworzy sie tak pre~

dko, jak krew; krew utracié, lub krew zyskaé jest je
dno i to samo.

Jest rzeczq niedouwierzenia prawie, jak cudownie

predko tworzy sie krew; to przyzn aje. Ale prosze po-
sluchaé nastepujqcego argumentu z doáwiadczenia; za-

interesuje on moich czytelników ze stanu wloáciañskie-

go, i potwierdzq go z pewnosciq. Kto chce bydle szy
bko utuczyé, puszcza mu duzo krwi, i karmi je nale-

zycie. W krótkim czasie zaczyna plynqé nowa i piekna
krew w obfitosci. Bydle wyglqda doskonale i tyje. Po

3, 4 tygodniach, puszcza sie krew raz jeszcze i znowu

karmi sie dobrze, posilnie dodajqc takze wiele posil-
nych napoi. Wyglqd jest znakomitym, i nawet stare
bydle po zabiciu ma tak wiele i tak pieknej krwi, jak
bydle mtode. Przypatrzmy sie jednak tej krwi blizej.
Owa sztucznie utworzona krew jest wodnistq, rozcieñ-

czonq, nie zdolnq do zycia. Bydle nie ma zadnej sity,
zadnej wytrwaloáci, ani zdolnoáci do pracy; jezeli wkró
tce nie bedzie zarzniete, ginie na wodnq puchline.

Miatozby z ludzmi dziaé sie inaezej? Kto przeszlo
60 lat liezy, ma nieco doáwiadczenia i znajomoáci zy
cia; ten wie, jakie sq skutki tak co do talentów i zdol

noáci, jak i dlugoáci zycia u dzieci rodziców tych, któ
rzy zbytecznie krew sobie puszczali. Powyzej wspo-
mniany ksiqdz, który utracil tak wiele uneyj krwi u-

mart na wodnq puchline w najpiekniejszych latach

zycia. A jezeli jedna matka puácila sobie krew 300,
400 razy w zyciu fdzialo sie tak istotnie) i byta wsku-
tek tego ostabionq i chorq —

czyz nie musi pokolenie
jej byé slabowitem, ulomnem, sktonnem do kurezów i

innych slabosci?

Przyznaje chetnie, ze sq wypadki, ale wyjqtkowe
zawsze, w których puszczeniem krwi gdy nie' ma pod
rekq innych szybko dzialajqcycb árodków, usuwa sie
nagle niebezpieczenstwo.
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Lecz pytam sie kazdego rozsqdnego, a nieuprzedzo-
nego: co jest lepszem, czy odrywaé kawalek po kawal-
ku z nitki zycia, czyli zabiegami wodoleczniczemi roz-

prowadzié krew równomiernie po ciele, skoro jej nawel

pelnokrwisty nie ma duzo? Jak i jakiemi zabiegami,
dokonywuje sie rozprowadzenia krwi, objaánionem jest
to na wtasciwem miejscu.

Czesto mozna slyszeé, ze przy grozqcym ataku apo-

plektycznym, jedynym ratunku árodkiem jest puszcze-
nie krwi. Przypominam sobie jednak przypadek jeden,
w którym w udarze pierwszy lekarz puscit natychmiast
krew, natomiast wezwany lekarz drugi oáwiadczyt sta-

nowczo, ze chory wlasnie wskutek puszczenia krwi mu-

si umrzeé. Tak sie tez stato. Przyczynq apopleksyi
nie jest obfitosé i zbytek krwi, jakto mniemajq btednie
niektórzy, lecz krwi niedostatek. „Umarl na apopleksye,
paraliz", znaczy zwyczajnie tyle co: puszczeniem krwi

go leczono, wiec wypuszczono mu zycie. Zgast tlejqcy
knot, gdyz przestata ptynqé oliwa, co go podsycala.

Jak znakomitq ustuge oddaje woda w przypadkach
apopleksyi, czytaj w czesci III. Tu tylko nadmieniam,
ze mój poprzednik na probostwie trzy razy tkniety byt
paralizem; po 3 razie oáwiadczyt lekarz, ze zyé juz nie

bedzie. Woda jednak przyniosta mu pomoc natychmia-
stowq i utrzymala go jeszcze wiele lat przy zyciu.

B. Kqpiele.

I. Kqpiele nozne.

Kqpiele nozne bierze sie alb° zimne albo cieple.

1. Zimna kajúel nozna.

Do wanienki lub cebrzyka nalewa sie zimnej wo

dy, aby siégala az do lydek lub poza lydki. Stoi sie we

wodzie 1—3 minut.
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W chorobach sluzy ta kqpiel do odprowadzenia
krwi od glowy i piersi nadól. Uzywa sie 3eJ najczQsciej
w polqczeniu z innemi zabiegami; czesto w takich przy

padkach, jezeli chory día rozmaitych przyczyn nie mo

ze wziqáé kqpieli calkowitej lub polowicznej.
Día zdrowych sluzy do orzezwienia, gdy sq znu-

zeni, i do wzmocnienia. Nalezy jq polecié przedewszy
stkiem wieániakom latera, jezeli po ciezkiej i natezajq-

cej pracy spaé nie mogq. Ona wyciqga znuzenie z cia

la, przynosi spokój i sen dobry.

2. Kajríel nozna ciepla

bierze sie w sposób rozmaity.

a) Do cieplej wody na 25—26 st. R. dodaje sie

garsé pelnq sol i i 2 garáci popiolu. Po nalezy tem wy-

mieszaniu uzywa sie kqpieli przez 12—15 minut.

Czasem przepisuje takq kqpiel o cieplocie 30 ( w spe-

cyalnych wypadkach), ale nastepuje po niej zaraz kq

piel nóg zimna przez ^ minuty.

Cieplej kqpieli nóg uzywa sie wtenczas, gdy z po-
wodu slaboáci, ulomnoáci, niedostatku cieploty ciala i

t. p. nie mozna zastosowaé zimnych srodków, albowiem
za malq lub zadnej nie wywolujq reakcyi tj. z powodu
braku krwi zimna woda za malo wywoíuje ciepla.

Ciepla kqpiel nozna poleca sie slabowitym, nie-

dokrewnym, nerwowym, bardzo mlodym, pode-
sztym w latach, kobietom w szczególnosci. Wielce

skutecznq jest ona w kongestyach, zaburzeniach
w biegu krwi, kurczach, cierpieniach glowy,
szyi i t. p.

Odciqga krew do nóg i dziala uspakajajqco.
Ciefpiqcym na poty nóg, nie polecam jej.
Lud nasz obeznany jest dobrze z cieptq kqpielq

noznq i jej skutecznoáciq, dlatego czesto jej uzywa.

b) Ciepla kapiel nozna ze siana ma wiekszq si

te leczqcq.
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Bierze sie 3—5 garáci siana, lub odpadków siana,
w których jest kwiat, liscie, nasienie, zwija w szmatke,
polewa kipiqcq wodq, przykrywa naczynie i niech stoi

tak dtugo, az wystygnie do 25—26 st. R.

Obojetnq jest rzeczq, czy siano pozostanie podczas
kqpieli, lub czy sie 3e wyrzuci. Zazwyczaj zostawia sie
je w wodzie, aby sie nie wiele fatygowaé i nie tracié

czasu.

Taka kqpiel nóg rozpuszc zajqca wyprowa-
dza i wzmacnia. Doskonatq jest w dolegliwoáciach
nóg, w potach nóg, otwartych ranach, na zmia-

zdzenia wszelakie (powstale przez upadek, pobicie, ude-
rzenie i t. d. zakrwawione lub krwiq zabiegte^) przeciw
puchlinie, podagrze, zchrzqstnieniom, gniciu,
odparzeniu miedzy palcami, przeciw wrzodom obok

paznokci, uszkodzeniom powstatym od ciasnych bu-

tów i t. d. W ogóle mówñqc sq one día tych, których
soki nóg nie sq zdrowymi i áwiezymi, lecz chorowity-
mi i sktonnymi do zgnilizny.

Pewien pan cierpiqcy okropnie na podagre, krzy-
czal z bólu. Taka kqpiel i opaska na nogi zmaczana
w odwarze siana, odjela mu w godziue bol wszelki.

c) Kqpiel nozna z odwaru slomy owsianej .

Sloma owsiana gotuje sie w kotle przez | godziny;
z odwaru robi sie kqpiel na 25—26 st. R. i kqpie no

gi przez 20—30 minut.

Kqpiele te sq znakomitemi, wedlug mego doáwiad

czenia, gdy chodzi o rozpuszczenie wszelkich mozli-

wych stwardnieñ na nogach. Uzywa sie ich wiec prze

ciw zchrzqtsnieniom, guzom, przeciw naste-

pstwoni podagry, niemocy czlonków,przy nadgnio-
t k ac h, wrastajqcych, gnijqcychpaznokciach, pe
che rzach zchodzenia. Nawet jqtrzqce sie rany na

nogach, poranione od gryzqcego potu palee, mozna z

dobrym skutkiem kqpaé w tym odwarze.
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Pewien pan zaciql sobie nadgniotek. Palee nabiegl

zapaleniem; jadowity wrzód utworzyt sie grozqc zatru-

ciem krwi. W czterech dniach wyleczyt sie biorqc co-

dziennie 3 razy kqpiel nóg z owsianej slomy, i opaski

siegajqce po za kostki, a zamaezane w tym odwarze.

Inneniu choremu gnily wszystkie palee u nóg i

wygniciem grozily. Obrzmienie zabarwione niebiesko

pozwalalo przypuszczaé, ze zatrucie krwi nastqpi. Kq

piele i opaski postawily go w krótkim czasie na no

gach.
W niektórych przypadkach przypisuje przy kqpielach

nóg trzykrotnq zmiañe, podobnie jak przy calko-

witych cieplych kqpielach (patrz ustep o ciep. kqp.)
Pod koniec — tak tu, jak tam nastepuje zawsze zimna

kqpiel.
W y j q t e k stanowi zawsze nozna kqpiel ciepla na

25 do 26 st. z dodatkiein popiolu i soli. Celem jej jest
odciqgnqé silnie krew z góry ku dolowi i rozdzielié jq.
Ktoby po tej cieplej kqpieli nozuej wziql jeszcze zimnq

kqpiel na zakoñczenie, ten wypedzilby napowrót do

góry krew sprowadzonq ku nogom. Krew nie bedzie
doplywaé do nóg w tak obfitej ilosci, w jakiej spro-
wadza jq ciepla woda z popiolem i solq. W ten sposób
zamierzony skutek czeáciowo znosi sie i cehi nie osiq-

ga. Po cieplej kqpieli noznej z dodatkiem popiolu i

soli, nie bierze sie nigdy kqpieli zimnej.

d) Wspomne tu jeszcze o jednym rodzaju kqpieli
nóg, który wiecej stalej, niz plynnej jest natury. Kto

ma sposobnosé, niech niq nie pogardza. Czesto zastoso-

walem jq z bardzo dobrym skutkiem. Do cebrzyczka
daje sie cieplego slodu i zanurza sie w nim nogi. Kq
piel trwa 15—30 minut.

Kto na reumatyzm, podagre lub podobne cho

roby cierpi, przekona sie najlepiej o skutecznoád tej
kqpieli.

Día wszystkich kqpieli nóg, stosuje sie nastepna
uwaga: osoby majqce zyly ociekle, (zylaki na u-
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dach) powinny braé kqpiel tylko takq, ze woda siega
do lydek, a cieplota jej nie przenosi 25 st. R.

Nigdy nie przepisuje kqpieli z cieplej wody bez

zadnej domieszki.

II. Kqp iel p oío wiczna, czyli pólkqpiolek.

Kapiel potowiczna jest tylko wtedy, gdy woda sie
ga do polowy brzucha (25 ctm. wysoko) prawie az do

zolqdka; choé lepiej, gdy ponizej tego punktu pozo-

staje. Poáredniczy ona miedzy kqpielq pelnq i kqpielq
noznq, z których jedna za silnie dziala, druga za slabo.

Robi sie jq w sposób trojaki:
1. Stoi sie we wodzie siegajqcej powyzej lydek lub

powyzej kolan.

2. Kleczy sie we wodzie, az poza uda.

3. Siedzi sie we wodzie, siegajqcej do polowy brzu

cha. Ten rodzaj mozna wlaáciwie polowicznq nazwaé

kqpielq.

Wszystkie te 3 zabiegi bierze sie zawsze w zimnej
wodzie. Sq one w pierwszej linii srodkami hartujqcemi.
Przeznaczone sq día zdrowyfih, którzy chcq byé zdro-

wszymi; día si abo'wity ch, aby nabrali sily: día re-

konwalescentów, aby przyszli w zupelnosci do sil

i zdrowia. W chorobach uzywa sie ich, gdy sq w y r a-

z n i e przepisane, inaczej nie nalezy urzqdzaé z nimi

prób, gdyz nie wypadnq dobrze.

Zabiegi te, mniejsza o to, czy ich uzywa chory lub

zdrów, sq zawsze czeáciowymi tylko, tj. Iqczy sie
ich z innym zabiegiem. Trwajq £

—3 minut.

Stanielub kleczenie w wodzie, (tj. Nr. 1

i 2) przepisuje w poczqtkach kuracyi wodq osobom, któ

re z rozmaitych przyczyn zupelnie na silach opadly.

Przvczyn tych nie wymieniam, zaznaczam jednak, ze

jest wiele ludzi, którzy z poczqtku nie znoszq cisnienia

wody przy calkowitych kqpielach bez nieprzyjemnych

nastepstw. Prosze nie pominqé tej uwagi z szyderczym
usmieszkiem. Jestem w stanie przytoczyé .wiele bijq-
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cycli w oczy przyktadów, nie, setki nawet i to z ro

zmaitych stanów i Idas spoteczeñstwa. Sami chorzy
wlasnie zmusili mié do wynalezienia tych 2 zabiegów.
Stan wielkiego osíabienia wymagal nieraz przez dlu-

gi'e tygodnie tych lagodnych zabiegów, az wzmocnili

sie o tyle, ze wiekszych uzywaé mogli. *■

Jako drugie hartujqce éwiczenie Iqcze z tymi dwo-
ma numerami zanurzanie ramion, az po pachy
we wodzie (patrz srod. hart.) Zabiegi te czyniq natu-

re stalowq. Jedno wr potqczeniu z drugiem (tj. Nr. 1

lub 2, z zanurzeniem lokci) uzyw7a sie specyalnie prze
ciw zimnym nogom.

Zwracam uwage na Nr. 3 tj. na wlaáciwq kqpiel
polowicznq i polecam jq wszystkim zdrowym. Osía

bienia i choroby brzuch a, których liczby legión,
a wszystkie z jednej pochodzq przyczyny, z braku za-

hartowania sie, z rozdelikacenia sie —

bywajq przez

te kqpiel w zarodku usuniete, a gdy sie rozwinely, wy-
leczone. Wzmacnia ona dalej brzuch, utrzymuje i

wzmacnia sily organizmu. Tysiqce ludzi nosi jedne,
dwie i wiecej opasek na b_rzucnu. Czy polepszenie one

przynoszq? Nie, czesto pogorszenie. Wciskajq one na-

lezycie, ze tak powiem, w biedne cialo chorobe i osla-

bienie. Prosze spróbowaé raz, zwolna naszej kqpieli
polowicznej! Wnet ustanq skargi na hemorojdy, kol-
ke, hypochondrye i t. p. cierpienia, które choremu
i oslabionemu brzuchowi dokuczajq.

Zdrowym radze, aby wstawszy rano omyli piersi
i plecy —

po potudniu lub wieczorem wzieli pólkqpio-
íek. Jezeli rano czasu nie mieli, niechaj w kqpieli omy-
jq piersi i plecy.

Oto kilka przyktadów o uzywaniu tych trzech ro-

dzai zabiegów, w przypadkach chorób.

Pewien mlody czlowiek byl przez tyfns tak osla-

bionym, ze do zadnej nie byt zdolnym pracy. Przez

dluzszy czas kleczal w wodzie 1, potem 2—3 minuty,
co drugi lub co trzeci dzieñ. Polepszato mu sie od ty-

godnia do tygodnia az odzyskal zupelnie sily.
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Jezeli kto ma silne kongestye pochodzqct,
jak to czesto bywa, z podbrzusza, niechaj zmywa jedne
go dnia plecy i piersi, drugiego dnia niech kleczy. w
wodzie. Czyniqc tak dluzszy czas na przemiany uwolni

sie °d cierpienia.

Dolegliwoáci zoíqdka pochcdzq z odecia,
lub ze zatkanych, uwiezionych wiatrów, leczq sie w P0_

dobny sposób.

Pólkqpiolek jest specyfikiem na w y p e d z e n i e

g a z ó w, które do nieznoánych przykroáci zaliczyc na

lezy.

III. Kqpiel nasiadowa czyli nasiadówka,
uzywa sie z cieplej lub zimnej wody.

1. Kqpiel nasiadowa zimna

bierze sie w sposób nastepujqcy:

Wanienke umyslnie día

nasiadówki sporzqdzonq, lub

w braku jej szeroki cebrzyk
napelnia sie w czterech cze~

sciach zimnq wodq. W takq
wanne siada sie w ten spo

sób, jak nastolku, aby woda

zakrywajqc górnq polowe uda

i polowe brzucha siégala do

nerek. Kolana i nogi sq poza wodq. Kto nabral wpra-

wy, ten nie potrzeb uje sie rozbieraé zupelnie. Kqpiel
trwa \ do 3 minut.

Nasiadówka nalezy obok

kqpieli polowicznej do najznaj-
komitszych i najskuteczniej

ggr^szych zabiegów przeciw cierpie-
ibf niom brzucha. Wyprowadza
Fig. 3. powietrze i g a z y ; strawnosé

Fig.2.
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slabq wzmacnia, przy spiesza
s t o 1 e c, wzmacnia i regu-

luje obieg krwi; wskazana

jest wiec w bladaczce, k r w i o-

t o k a c h i tym podobnych
przypadlosciach, i w nadwq-
tleniach brzucha choé

by najdelikatniejszego rodzaju.
Zabiegu tego niechaj sie nikt
nie obawia, trwa on zaledwo

—2 minut. Wykonany wedlug przepisu dokladnie, nie

moze nigdy szkodzié.

Nasiadówke nalezy braé czesto, aby uchronié sie

przed zaziebieniami, aby staé sie zahartowanym, wzmo-

cnionym i niewrazliwym przeciw tak naglym nieraz

zmianom temperatury u ñas. Najlepiej braé jq w nocy
z lózka wstawszy. Skoro sie obudzisz, siadaj szybko w

wanne (rozbieranie zaoszczedzone) i natychmiast, nie

osuszajqc sie, kladz sie znów do lózka. Przestrzegam
jednak przed czestem uzywaniem nasiadówki raz po ra

zie fnp. 2 r. jednej nocy), gdyz przez to áciqgq-gsie za-

nadto krew ku siedzeniu, co jest powodem naDrzmie-

wania hemoroidów. Wystarczy wziqáé nasiadówke 2—3

razy w tygodniu.
Znam jednego pana, który zawsze zimq i latem o-

bok lózka ma wanne napelnionq wodq, i co nocy uzy
wa tej kqpieli. Zahartowal sie tak, ze api w nieopalo-
nej izbie. Kazdemu bez wyjqtku nie zalecam tego, cíiwa-
le jednak zahartowanego meza, który w pózne lata wier-
nym éwiczeniu temu pozostaje i przytem zdrowym sie
czuje.

Kto nie ma s n u s p o k o j n e g o, zdrowego za

raz z wieczora, lub w nocy budzi sie i zasnqé nie
moze, kto w ogóle cierpi nabezsennoáé, — nie

chaj pilnie bierze nasiadówki przez 1—2 minut. One

áciqgajq rozdraznienie i przynoszq mily spoczynek.
Pewien chory nie mógt przez dluzszy czas sypiaó
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wi'ecej nad 1—2 godzin, poczem przewracal sie na Íóz

ku; coraz to inne mysli tloczyly sie do glowy; rozdra-
znienie rosto coraz wiecej. Te kqpiele wrócity mu go-
rqco upragniony sen.

Kto rano przybity, z ciezkq wstaje glowq
— kto

wiecej jest ociezalym rano niz byt wieczorem, —

obaj
niech konieczme biorq kqpiel nasiadowq.

Jeszcze raz polecam jq zdrowym jak najgorecej.

2. Kajriel nasiadowa ciepla

nie robi sie nigdy z samej wody; lecz

a) ze skrzypu lub

6)z owsianej slomy, lub

c) ze s i a n a.

Kazdy z tych rodzai robi sie na jeden sposób. Wrzq-
cq wode leje sie na ziele — gotuje sie chwile — odsla-

wia naczynie od ognia
— ochladza az do 24 — 26 st.

R. (rzadko do 30 st.) — i wylewa odwar z zielem

do wanny. Kqpiel trwa 1 kwadrans. Odwar nie wylewa
sie, bo szkoda, lecz zachowuje jeszcze na dalsze d w i e

kqpiele. Jedna nastepuje w 3—4 godzin po pierwszej;
druga w godzine potem

— obie juz w zimnym odwa

rze, przez 1—2 minut.

Takie kqpiele pozwalam braé co najwyzej 2—3 ra

zy w tygodniu, czesto tylko na przemiany z zimnq;

szczególniej w przypadkach, gdy zle gleboko zakorze-

nione, jak w silnych hemoroidach, fistule odbytnicy,

cierpieniach kiszki álepej i t. p.

Majqcy rupture, niechaj sie n¡e lekajq z powodu

swego cierpienia, uzywaé tych kqpieli.

a) Kqpiel ze skrzypu uzywa sie w kurczowych,

reumatycznych cierpieniach n e r e k i p e c h e r z a, w

boleáciach przy o d d a w a n i u moczu, w kamie-

niu i piasku.

b) Kqpiel z owsianej slomy znakomitq jest na

cierpienia podagryczne.
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c) Kq-piel ze siana jest ogólniejszq w skutkach.

Zastepuje w braku owsianej slomy i skrzypu dwie po-

przednie we wszystkich podanych wyzej przypadkach,
choé mniej jest od nich skutecznq. Okazala sie zawsze

dobrq na rozpuszczenie zastoin w brzuchu, na ze-

wnetrzne obrzmienia, wrzody, w twardym s t o 1-

cu, hemoroidach, kolcei cierpieniach
k u r c z o w y c h.

IV. Kqpiel caíkowita (peina,)
dzieli sie takze na cieplq i zimnq. Obie biorq zdró-

wi i chorzy.

1. Kapiel caíkowita zimna

bierze sie w dwojaki sposób: 1) stoi sie lub lezy ca-

lemcialem w wodzie w wannie; 2) lub siada sie

po pachy w wodzie, aby uniknqé cisnienia na piuca,
chociaz nigdy nie ma niebezpieczeñstwa. Szczyty pluc
sq wolne i omywa sie je szybko rekq lub lnianq grubq
rekawicq.

Najkróciej trwa ta kqpiel ^ minuty, najdtuzej 3

minuty; lecz nigdy przedtuzyé jej nie mozna.

Jestto moje separatystyczne zapairywanie, o czem

jeszcze nieraz mówié bede- Tu wspomne tylko, ze przed
laty 20 bylem tego zdania co i inni, kqpiele dtugie za-

lecalem i zylem tq wiarq, ze zaklady kqpielowe holdu-

jqc tej metodzie, jakonajlepszej, nie btqdzq zapewne.

Dlugoletnie jednak doáwiadczenie i codzienna pra-

ktyka na sobie samym i innych nauczyly mié czego

innego. Mistrzynie te przekonaly mié, ze przy kqpie
lach zimnych ta zasada jest prawdziwq:

I ni krótsza kqpiel, tem lepszajej sku-
tecznoáé. Kto kqpie sie przez 1 minute czyni roz-

tropniej jak ten, co kqpie sie 5 minut.

Potepiam kazdq kqpiel calkowitq —

mniejsza o to

czy jq biorq chorzy lub zdrowi —

jezeli trwa dluzej
nad 3 minuty.
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Tysiqce przyktadów przynioslo mi to przekonanie
i utwierdzilo mnie w niem, nie wiec dziwnego, ze swo

je mam zapatrywania o ryzykownych zabiegach uzy-

wanych w zakladach hydropatycznych, jak i o nieroz

waznych kqpielach w rzece w porze letniej.
Wielu jest ludzi, którzy raz, dwa razy dziennie

kqpiq sie w rzece przez \ godziny, nieraz i dluzej. Nie-
szkodzi to dzielnym plywakom, gdy uzywajq ruchu wie

le a po kqpieli jedzq dobrze i obficie. Silna natura wró-

ci im to, co wziela kqpiel. Charlacy jednak, którzy ja
ko zólwie przez ^ godziny czolgajq sie po wodzie,
nie odnoszq zadnej korzysci z tego wodnego meczeñ-

stwa, owszem, jezeli ono czesto, za czesto powtarza sie,
szkodzi wiele, czyni czlowieka omdlalym, umeczonym.
Zamiast pomagaé naturze, organizmowi,

—

wysilajqgo;
zamiast wzmacniaé — wyniszczajq.

a) Kqpiel calkowita zimna día zdrowych.

Czesto otrzymywalem od znajomych i nieznajo-
mych ostrzezenia tej treáci, ze uzywanie zimnej wody

znaczy tyle co odebranie cieploty skórze, a utracenie

cieploty szkodzi bardzo niedokrewnym i powieksza nie-

slychanie drazliwosé nerwowq.

Pisze sie na kazde slowo, jezeli mowa o gwalto-

wnych zabiegach z zimnej wody; moje jednak takimi

nie sq. Polecam wiec calkowitq kqpiel najnierw zdro

wym w kazdej porze roku, zimq i latem, i zareczam,

ze wlaánie takie kqpiele wzmacniajq i utrzymujq zdro

wie: czyszczq skóre, podniecajq jej czynnoáé, orzezwiajq,

ozywiajq i wzmacniajq organizm caly. Zimq nie nale

zy braé wiecej nad 2 tygodniowo; jedna wystarczy na

8 dni a w niektórych okolieznoáciach na dni 14.

Jeszcze na dwie rzeczy zwracam uwage-

Jest waznq día utrzymania zdrowia rzeczq, abyza-
hartowaé sie przeciw rozmaitym szkodliwym wplywom
i przeciw zmianom temperatury, jak burzom, wiatrom,

wilgoci, upalom i t. p. N ieszczesliwy, komu lada wie-
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trzyk zawraca glowe, drazni piuca i gardlo, kto caly
rok reguluje zycie wedlug kierunku chorqgiewki wia-

trowej. Obojetnem jest to día drzewa, rosnqcego swo-

bodnie na polu, czy burza lub cisza, zimno lub gorqco.

Znosi równie dobrze burze jak pogode, bo jest zahar-

towanera. Niechaj zdrowi uzywajq kqpieli, calkowitej
—

bedq oni podobni silnemu drzewu!

Rozprószyé obawe i lekliwosé wielu ludzi przed zi

mnq wodq tr'udnq jest rzeczq. Nazwalbym idee fixe,
troske ich o utrate cieploty skóry. Zimno oslabia i o-

slabiaé musi, powiadajq, jezeli po niem nie nastepuje
zaraz cieplo. Calkiem naturalnie — zgadzam sie i ja
na to. Twierdze jednak, ze pominqwszy uzywanie wie

le ruchu, który surowo po kazdem zabiegu wodoleczni-

czym przepisuje
— moje kqpiele zimne nie odbierajq

cialu ciepla, lecz przeciwnie podsycajq je i utrzymujq.
Zamiast dlugich dowodów jedno pytanie: Jezeli oslabio-

ny czlowiek, a przez ciqgle siedzienie w domu tak da-

lece rozdelikacony, ze zimowq porq tylko ostatecznq

zmus/.ony koniecznoáciq wyjsé sie osmieli, jezeli mówie
ten czlowiek przez kqpiele lub omywania naraz tak sie

zahartuje, ze bez bojazni wychodzi kazdej chwili bez

wzgledu na pogode lub .niepogode, a nawet przenikli-
wego nie czuje zimna, ezyz cieplota ciala nie zostala u

niego podwyzszonq? Czy to tylko pozory lub oszu-

stwo ....

Przeczytam jeden z wielu przykladów.
Pewien znakomity juz 60 letni pan, lekal sie nad-

zwyczaj wody. Wychodzqc z domu baczyl troskliwie,
aby zaduego kawalka welny, którymi sie otulal, nie za-

pomnial gdyz przez takie zapomnienie nióglby sie na-

bawié wszelkich mozliwych i niemozliwych zaziebieñ.
Glovva jego, kadlub, czlonki, a najwiecej szyja, byly tak
wrazliwymi, ze sam juz nie wiedzial, jak jq otulaé. Az

oto zjawil sie „barbarzynca4'. Z pewnq przekorq przepi-
salem mu kqpiel calkowitq. Usluchal. Jakiez byly sku
tki? nadzwyczaj pomyslne. Po kilku dniach zrzucil je-
dnq ze siebie skóre, za pierwszq koszulq welnianq po-
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szia druga, welniany wal okalajqcy szyje wnet podzieli!
los tamtych. Dzieñ, w którym nie mógt wziqse calko-

witej kqpieli, uwazal za stracony. Zahartowal sie znako-
micie przeciw zmianom klimatycznym. Bral kqpiele nie

tylko w ogrzanej izbie, lecz w rzece i to w pazdzierni-
ku podczas codziennych spacerów; zimna rzeczna woda

milszq mu byla niz wystaía w domu w wannie.

Oto glówne pytania, na które odpowiemy;
1. W jakim stanie i dyspozycyi powinno byé ciato

ídrowego, aby z dobrym skutkiem mógt zimnej, calko-'

witej uzyé kqpieli?
2. Jak dlugo zdrowy moze pozostaé w kqpieli

wreszcie ?

3. W jakiej porze roku rozpoczyna sie najlatwniej
hartowanie sie?

Odpowiadam na pierwsze pytanie:

Dyspozycya do zimnej kqpieli w tenczas jest do-

brq, gdy cale cialo zupelnie jest rozgrzane.

Kto wiec rozgrzanym jest albo przebywaniem w

cieplej izbie, lub przez prace, spacer, ten jest w odpo-
wiednim stanie.

Komu jest zimno zazwyczaj, miewa z i -

mne nogi, dreszcz go przejmuje, ten nie p o -

w i n i e n nigdy w takim stanie braé kqpieli calkowi-

tej; niechaj sie, chodzeniem pierwej rozgrzeje nalezy-
cie.

Przeciwnie, kto jest spoconym, rozgrza

nym (mówie o ludziách zdrowych) niejako s k q p a -

nym wpocie najwiekszym, niech spokojnie kq

pie si e*)-

Niczego chyba wiecej nie obawiajq sie nawet roz-

tropni, rozwazni ludzie, jak zimnej kqpieli w rozpale-

*) Kto przemókt od deszczu lub w inny sposób
— ka,pac"

sie nie powinien, woda nie przyniesie mu pozytku. Natem miej

scu ostrzegam jeszcze, ze po kqpieli nie mozna ubierad sie w

mokni bielizne,. Musi ona, jak i euknia, zupetnie byé sucha..
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niu lub potach. A jednak nie ma nie równie niewin-

niejszego. Wypowiadam ámialo dobrze rozwazone i

przez dlugie lata wyprobowane doswiadczenie: im wie,-
ksze spocenie, tem ci lepiej; tem skuteczniejsza kqpiel.

Niezliczona liczba wierzqcych, ze przy takiej ,,ku-

racyi koñskiej" zostanq natychmiast tknieci poralizem
porzucila swoje przesqdy, bojazn i trwoge zaraz po

pierwszej próbie. (Porównaj w czeáci 111. ustep „P°~
ty'1)-

Nikt nie namyála sie i nie leka omyé zimnq wo

dq rqk i twarzy, czasem jeszcze piersi i nóg, gdy spo-

cony wróci do domu a slona woda ciecze mu po twa

rzy, i palee niby mu klejem zlepia? Kazdy to czyni;
czuje, ze mu potem dobrze i przyjemnie. Czyzby nie

byl taki sam skutek, — wniosek to konieczny —

gdy
sie cale omyje cialo? Czyz moze byé rzecz jakas dobrq
i pozytecznq día czeáci ciala, a szkode przynosié calemu
cialu ?

Wierze, ze obawa przed szkodliwemi nastepstwa-
mi zimnej wody u spoconych ztqd pochodzi, iz nieje-
dna osoba spocona oziebiwszy sie nagle lub na przeeiq-
gu stanqwszy, zaszkodzila sobie doskonale nieraz i na

cale zycie. To catkiem sluszne.

Dodam jeszcze wiecej. Niejeden spocony nabawit

sie w zimnej kqpieli zarodu choroby. Ktoz wiec jest win-
nym: Poty czy kqpiel? Zadne z obydwóch. Jak zawsze

w zyciu tak i tu pytaé nalezy, nie k t o, ale w jaki
sposób; w naszym wypadku w jaki sposób spoceni ludzie
kqpiq sie? Golarz uzywajqc noza zamiast brzytwy mo

ze wiele narobié nieszczescia. Podobnie nierosqdny za

bieg moze rzecz najlepszq w najgorszq zamienié. Dziw
nem jest jednak, ze zawsze potepia s¡e rzecz dobrq, a

nie naduzycie jej.
Chodzi wiec o to jak. Kto na tym punkcie we

dlug swego postepuje rozumu, niech ze sam ponosi sku
tki swej winy i lekkomyálnoáci.
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Odpowiedz na pytanie drugie, (jak dlugo prze-
bywaé w kqpieli zimnej).

Pewien pan, któremu przepisal» m tygodniowo dwie
takie kqpiele, przyszedl do mnie po 14-tu dniach na-

rzekajqc, ze stan jego pogorszyí sie znacznie; stat sie
brylq lodu. Wyglqdal cierpiqco bardzo i nie moglem
pojqé, dlaczego woda zdradzila mié naraz. Na moje za-

pytanie czy zrobil zabieg wedlug przepisu, odpowie-
dzial: naj dokladniej wedlug przepisu, ba, |n a-
wet wiecej zrobilem, niz kazaleá, zamiast

jednej minuty bylem az 5 m. we wodzie,,
potem nie moglem rozgrzaé sie w zaden sposób. Na-

stepnych tygodni robil zabiegi dobrze i kqpiel wrócila

mu wkrótce cieplo i swiezoáé.

Ten jeden wypadek objasnia wszystkie inne wy-

padki, w których niby woda zaszkodzila. Nie woda,
nie zabieg jest winowajcq, ale nieprzezorny, dokladnie

przepisu nie wykonywajqcy czlowiek. Wedlug zwyczaju
jednak wine jego musi znosié niewinna woda.

Kto bierze kqpiel calkowitq, niechaj sie szybko
rozbierze i wejdzie do obok stojqcej wanny na 1 mi

nute. Kto jest spoconym, niech usiqdzie w wannie, w

której woda siega az do zolqdka i obmywa predko i

silnie górnq polowe ciala. Poczem zanurza sie az do

szyi na jedno oka mgnienie, wystepuje z wody i nie o-

suszajqc si'e, ubiera z mozliwym pospiechem. Rzemieslnik,
rolnik moze zaraz jqé sie swej Pracy; inni powinni tak

dlugo uzywaé przechadzki (najmniej kwadrans) lub

gimnastykowaé sie, az cialo zupelnie oschnie, i roz-

grzeje sie prawidlowo. Obojetnem jest, czy to uczynisz
w pokoju lub na wolnempowietrzu, ja co do mej oso»

by, daje zawsze pierwszenstwo áwiezemu powietrzu, na
wet w jesieni i zimie.

Cokolwiek czynisz, kochany czytelnikn, czyn roz-

sqdnie i nieprzekrac/.aj przepisanej miary. Uzywaé kq

pieli calkowitej, nie nilezy czesciej jak trzy razy
w tygodniu.
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Odpowiedz na pytanie trzecie (kiedy zaczqé
te kqpiele.)

Nigdy zawczesnie nie jest rozpoczetq wazna praca

zahartowania cíala, albo, co na jedno wychodzi ochro-

nienia go przed chorobami, nadania mu odpornoáci.
Zacznij zaraz dzisiaj, ale zacznij latwymi zabiegami
(p. árodki hartujqce). Zaczqwszy trudnymi móglbys
latwo stracié odwage. Kqpiele calkowite rozpoczniesz

po krótkim czasie, gdy jesteá silnym,
—

po dluzszem

przygotowaniu, gdyá oslabiony.
To punkt bardzo wazny. Tylko nie usiluj nagle,

bezposrednio ostrymi árodkami gwaltownie wymuszaé
czegos! Jestto co najmniej nierozum.

Pewien lekarz polecil choremu na gorqczke nerwo-

wq chodzié kwadrans w zimnej wodzie. Chory uczynil
tp, dostal jednak potem takich zimnych dreszczy, ze

júz na przyszlosé o kqpieli ani sluchaé nie chcial; prze-
klinat, zlorzeczyí jej. Lekarz oswiadczyl, ze proba ta

dowodzi, iz choremu wcale nie mozna aplikowaé wody
— chory zresztq jest juz zgubiony. Z tym ámierci

wyrokiem przyszedl on do mnie. Skazanemu dalem ra-

de, aby jeszcze wody próbowat, ale zamiast kwadransa,
przez 10 sekund niech chodzi po wodzie. Zrobit jak
powiedzialem, skutek byl zupelnie inny; w kilku dniach

polepszylo sie choremu.

W wypadkach takich, jak powyzszy musze zawsz6

walczyé z uprzedzeniami lub próbami nieudalemi. Wie

lu bowiem zastosowuje wode rozmyslnie w tak gwal-
towny, barbarzyiiski sposób, ze ludzie nabierajq do niej
wstretu i obawy miasto zaufania. Jestem troszka oso-

bliwym czlowiekieni, wiem o tem, día tego nie bede
zbyt ostro sqdzonym za moje zapatrywania.

Ci, którzy na seryo myslq o swem zdrowiu, niechaj
po árodkach hartujqcych wezmq wpierw kilka omywan

calkowitych (p. omywania). Mozna je wziqsé wieczór

przed spaniem, gdy ich ono nie rozdrazni i snu nie

odbierze, lub wstawszy rano. Wieczór nie traci sie ¿za-
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su, a i rano nie trzeba wiecej nad jednq minute. Kto

nie idzie zaraz do pracy, ani silnego ruchu uzyé nie

moze, niech sie napowrót polozy do lózka na kwadrans,
az do osuszenia sie i rozgrzania.

To cwiczenie powtarza sie 2—4 razy tygodniowo, co

wystarcza, albo i codziennie nawet, jest najlepszem
przygotowaniem do kqpieli calkowitej. Prosze tylko raz

spróbowaé. Poczqtkowe uczucie przykroáci zastqpi na-l
wet uczucie wewnetrznego zadowolenia, a to, czego sie

obawiano, stanie sie pózniej potrzebq.

Znajomy mi jegomosé bral co noc przez lat 18 kq

piel catkowitq. Ja mu jej nie przepisatem; robit jq sam

i porzucié jej nie chcial. Przez lat 18 nie byl on sla-

bym ani jednej godziny.

Innym jednak, którzy 2—3 razy w nocy uzywali
kqpieli, zakazalem to surowo. Byliby oni sami porzu-

cili takie éwiczenia, gdyby one nieznoánemi byly, jak
to nierozsqdnie wykrzykujq.

Kto na seryo myáli o utrzymaniu swego zdrowia,
o wzmocnieniu sie i zahartowaniu, niechaj nie spuszcza
z oka kqpieli calkowitej. Nie nalezy jadnak poprzestaé
na samam postanowieniu *).

Silne narody, plemiona, rodziny byly zawsze wier-

nymi przyjaciolmi kqpieli zimnej. íni czeáciej wiekowi

naszemu przypisujq charakter i miaño zniewieácialego,
tem wyzszy juz czas powrócié do zdrowych, naturalnych
zasad i poglqdów ojców.

Jest jeszcze wiele rodzin, szczególnie w wysokiej

arystokracyi, wielu znakomitych me¿ów, którzy zabie

gi wodolecznicze uzywajq, jako bardzo wazny srodek

do utrzymania zdrowia, i jako tradycye domowq prze-

kazujq swemu rodowi, swoim potomkora.

*) O specyalnej skutecznoád ka.p. caik. patrz cz. III.

„Poty"
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Nie potrzebujemy sie wiec wstydzié dobrej rze

czy *).

b) Kqpiel calkowita zimna día chorych.

Przy chorobach w cz. III. dokladnie jest podanem.

kiedy i jak czesto uzywaé jej nalezy. Przytaczam tu

tylko uwag kilka ogólnych.
Silna natura, zdrowy organizm, zdolnym jest sam

do wydalenia niateryi chorobotwórczej, która sie chce w

nim zagniezdzié. Slabowitemu cialu lub przez choroby
oslabionemu trzeba przyjsé w pomoc, podeprzeé go, aby
sam spelnial te czynnosé. Czesto jest takq pomocq kq

piel calkowita, która wzmacnia i niby laska podpiera.
Glównie uzywa sie jej w chorobach gorqczko-

wych tj. w takich, które poprzedza i którym towa

rzyszy gwaltowna gorqczka. Lekaé sie nalezy szcze

gólniej gorqczki, która wynosi 34—40 st. lub wiecej;
taka odbiera sily wszystkie i spala tkanke ludzkiego
ciala. Kogo oszczedzila ta choroba pozostanie na za

wsze oslabionym. Patrzyé i czekaé, co sie rozwinie z

tak wielkiego pozaru wydaje mi sie rzeczq niebezpie-
cznq, w nastepstwach donosnq. Co tu pomoze „co go-

dzine lyzka" drogiej chiuiny, taniej antypiryny, lub

trujqcej digitalis? Wiemy czem one sq día zolqdka.
Lekarstwa sq bardzo slabym srodkiem usmierzajqcym
przy takich pozarach. Co pomogq sztuczne árodki oszo-

lomienia, które upajajq, aby o niczem nie wiedzieé, nie
nie czué? Pominqwszy wzglqd moralny i religijny,

Í'estto doprawdy politowania godnq rzeczq widzieé ta

lego na pól zasypiajqcego, na pól pijanego chorego,
jak lezy z oczyma przewróconemi, z wykrzywionq twa-

rzq. Czy mu to pomoze?... Przy takim gorqczkowym
ogniu pomoze tylko gaszenie.

*) Po obiedzie dopiero w 2—3 godziny mozna braé kqpiel
calkowita., przyczem baczyc* nalezy, aby ani czynnoéd serca, ani

oddychanie nie bylo zbytnio przyspieszone. P. T.
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Pozar gasi sie wodq; pozar ciala, gdzie
wszystko w plomieniu stoi, leczy sie uajlepiej kq
pielq calkowitq. lie razy buchnie píomieñ, tj.
ile razy gorqczka, niespokojnosé rosnie, — w po-

czqtkach moze powtarzaé sie to co £ godziny nawet,
—

uzyta wtenczas kqpiel gasi ogieñ wkrótce (p. za-

palenie, tyfus, szkarlatyna).
Juz nieraz slyszalem, ze w szpitalach dawano bie-

dnym chorym wanne zamiast drogiej chininy, a w osta-

tnich czasach, obiegala po gazetach radosna día mnie

wiadomosé, ze w wojskowych szpitalach Austryi pocze-
to niektóre choroby, jak tyfus, leczyé wodq. Chcialbym
sie zapytaé, dlaczego tyfus tylko? Dlaczego nie z lo-

gicznq koniecznoáciq i te slaboáci, które jakoby zarai-

liwe owoce wyrastajq z gorqczki? Kto powiedzial A,
musi rzec B. Ti niecierpliwosciq oczekuje wielu na

owo B, miedzy nimi i wielu fachowców.

Jeszcze jedna na tem miejscu uwaga, którq moze

lepiej bylo umiescié przy omywaniach. Nie wszyscy

chorzy mogq wziqáé kqpiele calkowite. Niektórzy sq

moze tak oslabieni, ze nietylko sami podniesé sie, ale

nawet podniesionymi byé nie mogq. Czyz juz takim

nie mozna aplikowaé zimnej wody? Owszem. Nasze

zabiegi sq tak róznorodne, a kazdy pojedyñczy ma

znowu tyle stopniowan, ze zdrów i ciezko chory moze

sobie wybraé takie, które jego stanowi odpowiadajq.
Chodzi tylko o to, aby wybraé dobrze.

Ciezko chory który z powodu wielkiego oslabienia

nie moze wziqsé kqpieli, moze jq zastqpié omywaniem

.calego ciala. Latwo je zrobié w Íózku nawet bardzc

choremu. Jak sie je robi, patrz „Omywania." Powtarza

sie je, jak i kqpiel, ile razy gorqczka wysoki pokazuje

stopieñ.
Ludziom ciezko chorym lezqcym w Íózku, nie mo

zna dawaé ostrych zabiegów. Zle powieksza sie przez to.

WTspomne tu o jednym chorym, który 11 lat lezal

w Íózku i przez caly ten czas byl w ciqglej opiece le-
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karza. Uzywano i wody;— daremnie. Gdym go wy le

czy! w 6 tygodniach, oáwiadczyt lekarz, ze mu sie .to
cudem wydaje. Odwiedzil mié osobiscie, aby sie dowie-

dzieé, jak sie to stalo. Skutku tego pojqé nie mógl,

gdyz zdaniem jego, nie bylo prawie zadnej prawidlowej
czynnoáci w ciele, wskutek czego, przepisane przez nie-

f'o
zabiegi wodolecznicze nie odnosily skutku. Opowie-

zialem mu moje pojedyncze postepowanie i wymieni-
tem uzyte bardzo pojedyncze árodki. Obaj widzielismy,
¿e wiór zarzqcych nie gasi sie sikawkq; jego woda byta
za silnq, moja íagodnq, powolnq, odpowiedniq silom

nedznego ciala.

Litoáé mié czesto zbierala, gdym slyszal lub czy-
tat o chorych, którzy w domu lub szpitalu przez 10,
20 lat nie opuszczali loza. Sq to istoty oplakania go-

dne. Tego pojqé doprawdy nie moge, wyj^wszy kilka

wyjqtkowych wypadków. I pismo áw. ma swojego cho

rego przez lat 38. Jestem silnie przekonanym, ze mo-

znaby wielom z tych chorych dopomódz pojedynczymi
ale punktualnie i cierpliwie wykonywanymi zabiegami
wodoleczniczymi.

2. Kapiel calkowita ciepla

sluzy podobnie jak zimna — día chorych i zdrowych.
Bierze sie jq w dwojaki sposób:
1. Wstepuje sie do wanny napelnionej cieplq wo

li} i zanurza sie cialo cale tak, aby zadna jego czesé
nie wystawalo ponad powierzchnie. (Ryc. 5 a). W kq

pieli przebywa sie 25—30 minut. Potem szybko trzeba

1 zanurzyé sie P° glowe w zimnej wodzie stojqcej
obok w wannie drugiej (Ryc. 5 b). W braku jej
zmywa sie ca&e cialo zimnq wodq z mozliwq szybkoáciq.
W 1 minucie musi byé ukonczonem zimne omywanie
lub zimna kqpiel. Nie osuszajqc sie, nalezy ubraé sie
szybko i uzyé przechadzki w pokoju lub na wohiem

powietrzu az do zupelnego oschniecia i rozgrzania ¿uaj-
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mniej ^ godziny). Wieániacy mogq zaraz jqé sie ro~

boty.

Cieplota wody przy pierwszej kqpieli powinna mieé

26—28 st, día osób starszych 28—30 st. R. Radze do

kladnie mierzyé wode termometrem, mozna go tanio i

tatwo kupié. Nie wystarcza zanurzyé go we wode i

wyjqé zaraz,
— trzeba go chwile potrzymaé we

wodzie. Kiedy dopiero rteé stoi spokojnie mozna dokla

dnie widzieé stopien cieploty. Ktokolwiek przygotowu-
je kqpiel niechaj zahiera sie sumiennie do roboty, po-
mny na plynqcq ztqd odpowiedzialnoáé. Lekkomysl-
nosé z jednej, mazgajstwo z drugiej strony nigdzie nie

sq wiecej szkodliwe, jak przy tej tak waznej usludze

día blizniego.

Pig. 5.

2. Drugi sposób przygotowania kqpieli jest naste-

pny:

Wanna napelnia sie wodq, której cieplota wynosi

30—35 st. R. Po nad 35 st. nigdy nie powinna siegac

cieplota, ani ponizej 28 st. opadaé; radze i sam robie.

w przecieciu na 31—33 st. R. Kiedy uzywa sie tej

kqpieli musi to byé specyalnie powiedzianem.
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Kqpiel takq bierze sie nie raz, ale 3 razy; tj. 3

razy cieplq i 3 razy zimnq. Nazywa sie ona kqpielq «

cieplq calkowitq z trzema zmianami. Cala kq
piel trwa akuratnie 33 minut; zmiany trwajq tak dlugo
jak ponizej jest podanem:

10 minut kqpiel ciepla,
1 minuta kqpiel zimna,
10 minut kqpiel ciepla,
1 minuta kqpiel zimna,
10 minut kqpiel ciepla,
1 minuta kqpiel zimna.

Zegarek polóz na stolku obok wanny i czas licz

dokladnie.

Kqpiel ciepla musi zawsze konczyé sie zimnq.
Zdrowi i silni, siadajq w wannie z zimnq wodq i po-
woli zanurzajq si'e az do glowy. Wrazliwi siadajq i zmy-

wajq sobie szybko piersi i plecy, nie zanurzajqc sie.
Kto leka sie wanny z zimnq wodq, ten niech omyje
sie caty zimnq wodq.

Glowy nie macza sie nigdy. Gdyby zmoczyla sie
przypadkiem, nalezy jq osuszyé, równiez po ostatniej
kqpieli wyciera sie rece, aby przy ubieraniu sie me

zamoczyé ubrania.

Co s¡e tyczy reszty, a w szczególnoáci ruchu konie-

cznego po kqpieli, przeczytaj to co powiedziane przy
kqpieli pierwszej.

Podaje tu jeszcze uwag kilka.

Nigdy nie przepisuje cieptych kqpieli samych
t]. takich, po których nie nastepujq kqpiele zimne, albo
zimne omywania. Podwyzszona cieplota, skoro dluzszy
czas trwa i dziala, nie wzmacnia lecz oslabia i zwqtla
organizm i nie hartuje skóry, lecz czyni jq jeszcze wra-
zliwszq na zimno; nie chroni lecz naraza na niebezpie-
czeñstwo. Ciepla woda otwiera pory; do otwartych, zi
mne wciska sie powietrze, a skutki tego pokazujq sie
juz w kilka godzin. Wszelakim tym niedogodnopciom
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zapobiega zimna kqpiel nastepujqc zaraz po cieplej (nie
znam zabiegów z cieplej wody, bez zimnych nastepujq-
cych zaraz); zimna woda wzmacnia tlumiqc podwyzszo-
nq cieplote; orzezwia —

usuwajqc zbyteczne gorqco;
chroni — zamykajqc pory i czyniqc skóre jedrniejszq.

Spotykamy sie i tu z przesqdem, ze po cié pie na

gle zimno nastepuje. Jednak wlaánie ze wzgledu na

zimnq kqpiel, ciepla musi mieé nieco wyzszq cieplote,
anizeli to zwyczajnie bywa. Rozgrzane dobrze cialo jest
juz przezto przygotowanem do wytrzymania ataku zi

mnej wody. Kto poraz pierwszy balby sie wanny, niech

wezmie zimne omywania. Wnet nabierze odwagi. Cho
dzi o pierwszq próbe. A. kto raz spróbowal, ten día

przyjemnego zadowolenia nie opuáci juz nigdy zimnej

kqpieli po poprzedzajqcej cieplej. Wielu, którzy drzeli

poczqtkowo z bojazni, gdy sie do tej tak dziwnej w sku-

tkach zmiany przyzwTyczaili, przeciqgali jq ponad miare,

tak, ze musialem im ácisle przypomnieé granice, aby
nadmiar dobrego nie przyniósl im szkody.

Niechaj nikogo nie zraza pieczenie i szczypanie

skóry; szczególnie daje sie ono czué w nogach, gdy po

zimnej kqpieli wstqpisz napowrót do cieplej; pózniej

wyda ci sie ono jakby przyjemnem froterowaniem.

Do tych obydwóch rodzajów kqpieli nie potrzeba

szczególnych przygotowañ, jak np. podniesienia cieplo

ty i t. p.

Tak tu, jak i przy wszystkich cieplych kqpielach
nie uzywam nigdy samej wody, albo nader ív-adko i

to día zdrowych tylko; mieszam zawsze odwar z roz

maitych ziól.

a) Kqpiel ciepla calkowita día zdrowych.

Jezeli kiedy przepisuje kqpiel cieplq catkowitq día

zdrowych tj. día wzglednie zdrowych, (zdrowych lecz

ostabiónych), to dzieje sie to wtenczas tylko, gdy sie

na zimnq zdecydowaé nie mogq. Cel zaá jest ten, aby ich
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przez kqpiel cieplq, po której nastepuje zaraz zimna

przygotowaé powoli do samej kqpieli zimnej.
Na tym punkcie moje doáwiadczenie i zasady sq

nastepujqce:
Ludziom silnym, zdrowym, których éwiezy,

rumiany wyglqd tryska ogniem i zyciem
— daje ciepte

kqpiele barazo rzadko, prawie nigdy. Oni sami zresztq
ich nie zqdajq, lecz wzdychajq jak ryba do zimnej

wody.
Polecam je jednak osobom mtodym, oslabionym,

niedokrewny ni, nerwowym w szczególnoáci ta

kim, którzy majq sklonnosé do kurczów, reumaty-
zmów i t. p. cierpien. Przedewszystkiem matkoin,
które w zyciu tyle trudów ponosié muszq. Día nich

wystarczy co miesiqc ciepla kqpiel o 28 st. R. przez
25—30 minut, z nastepujqcq kqpielq zimnq.

Sklonni do podagry, bólów goscowych i niemocy
cztonków, powinni braé dwie kqpiele co miesiqc.

W porze letniej osoby mlodsze niech biorq zimne

kqpiele calkowite.

Starym oslabionym ludziom polecam día utrzy
mania czystosci skóry, orzezwienia i wzmocnienia co

miesiqc kqpiel cieplq o 28—30 st. R., przez 25 minut,
którq koñczy szybkie omycie zimnq wodq. Odzyjq oni

po kazdej kqpieli wskutek podwyzszonej czynnoáci skó
ry i zywszej cyrkulacyi krwi.

b) Kqpiel c'epla calkowita día chorych.

W czeáci III. podanem jest, kiedy w chorobach

uzywa sie cieplej kqpieli. Uzywa sie obydwóch rodzajów i
nie nalezy zlych obawiaé s¡e skutków, skoro tylko za-

chowuje sie ostroznosé i punktualnoáé.

Dwojaki cel majq te kqpiele:
W jednym wvpadku przez dostarczenie ciepla,

podwyzszajq i pomnazajq cieplote ciala; w drugim poma'
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gajq do rozpuszczenia i wydzielenia zlych pier-
wiastków, których chore cialo wydalié samo nie moze.

Cieple kqpiele robi sie:
1. ze siana,
2. ze slomy owsianej,
3. z galqzek i szpilek áwierkowych,
4. mieszane.
Jak sie r°bi pierwsze dwie kqpiele (1, 2) i jaki

ich skutek, bylo juz powiedzianem w rozdziale o kq

pieli nasiadowej. Kilka uwag powtarzam tu día ostro-

znosci.

1. Kqpiel ze siana*).

Maly woreczek napelniony sianem (liscie, kwiat,

nasienie) kladzie sie d° kotla kipiqcej wody na 15 mi

nut. Odwar wlewa sie do wanny napelnionej wodq

cieplq i reguluje sie stopien cieploty dolewajqc zimnej
lub cieplej wody. Kqpiel ta jest najlatwiejszq i najeze-

áciej uzywanq; jest ona, ze tak powiem, zwyczajnq kq

pielq día rozgrzania ciala. Zdrowi mogq jej kazdego
czasu uzywaé. U mnie w domu niejeden zwolennik

wody przechadza sie po wsi pachnqcy sianem. Woda

koloru kawy przechodzi przez pory i rozprowadza za-

stoiny w ciele.

2. Kajnel ze slomy owsianej.

Dobry pek (garáé) owsianej slomy rzuca sie do

wrzqcej wody, a gdy przez £ godziny gotowala sie, po*

stepuje sie z odwarem, jak powyzej.

Kqpiel ta silniej dziala, anizeli kqpiel ze siana. Zna-

komitq jest w cierpieniach nerek, pecherza, ka

mieniach i gosecu.

*) He mowa jest o uzyciu siana czy to do kqpieli lub

na oklady, rozumieé przez to nalezy siano koszone w czasie

kwiecia lub odpadki siana i otawy, jak: todyga, liad, kwiat i na

sienie. Wreszcie sarao siano i otawa wystarcza,.
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3. Kqpiel z gatazek i szpilek áwierkowych.

Bierze sie szpilki áwierkowe, (im swiezsze tem le-

psze), male posiekane galqzeczki zywiczne, rozkrajane

szyszki jodlowe i gotuje to wszystko £ godziny w ki-

piqcej wodzie. Z odwarem postepuje sie ja^ wyzej. Kq

piel ta dziala skutecznie, (acz slabiej jak ze slomy o-

wsianej) na nerki i pecherz. Glównq jej zaletq jest po-
budzenie skóry do czynnoáci, i wzinacnianie organów

wewnetrznych. Kqpiel ta woniejqca i wzmacniajqca slu

zy przewaznie starszym ludziom.

4. Kqpiel mi^szana

jest wtenczas, jezeli sie rosliny razem miesza i do wody
rzuca. Najczeáciej mieszam siano ze slomq owsianq i

gotuje razem. Kqpiel bywa wtenczas wonniejszq.

Kqpiele bylyby dobremi, — mówit mi jeden —

wiem o tem; ale kosztujq duzo i duzo z niemi

klop o tu.

Síusznie moznaby mi zrobié ten zarzut, gdybym
kogoá posíal do Reichenhall, Karlsbadu lub gdzie indziej,
albo gdybym przepisat kupowanie drogiego áwierkowe-

go ekstraktu i mieszanie go z kqpielq.
Skoro tak jednak nie jest, wiec nikt nie ma po-

wodu do skargi, wymówek, zarzutów. Nawet najbie-
dniejszy z tatwoáciq wszystkie te kqpiele moze sobie

przyrzqdzié i nie potrzebuje szukaé prawdziwych i nie-

sfalszowanych ekspertów.
Wlaánie dlugi czas szukalem takich kqpieli día lu

dzi ubogich, aby oni nie odnosili szkody z braku

kqpieli, która ma wplyw tak wielki na zdrowie.

Podrózowaé do kqpiel nie potrzeba, co najwyzej
przespacerowaé sie do stodoly po siano lub slome lub

do pobliskiego lasu. Kosztujq wiec moje kqpiele kro-

ków kilka lub kilka dobrych síów. Siana i garáci slo

my nie poskqpi ubogiemu zaden wiesniak, kazda jodia
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uzyczy szyszek i zielonych szpilek. Drewniany ceber
ma kazdy w domu, lub pozyczy u sqsiada.

To wystarczy w odpowiedzi na d r o z y z n e. Co

dotrudów, ktopotów odpowiem pytaniem : czy

mniej ktopotliwem jest día ciebie lub twego otoczenia,
gdy cíe choroba na tygodnie cate przykuje do toza?

albo, gdy zaniedbane ciato i nadmiare ostabione zanika

powoli, bo go nie wzmacniasz, nie orzezwiasz?

O pracy i trudach nie powinno byé tu mowy;

musiatbym to nazwaé lenistwem i wygodnisiostwem,
gdyby komus bylo za wiele zadoáé uczynié moim skrom-

nym wrymaganiom.

3. Kapiele miaeralne.

Na tem miejscu podaje slów kilka o kqpielach
mineralnych, o których wartosci byíem czesto zapyty-
wanym.

Moje skromne zapatrywanie jest nastepujqce:
Stosowniedo zasad mojego leczenia wodq, nie je

stem zwolennikiem kqpieli mineralnych, gdyz nie po-
chwalam árodkqw gwattownych, forsujqcych mniejsza
o to czy one dzialajq z zewnqtrz na wewnqtrz, czy

wprost na wewnqtrz. Mój wyrok brzmi i zawsze

bizmieé bedzie: árodek najlagodniejszy, jest
najlepszy, tak w medycynie jak i wodolecznictwie,
a kto jednym srodkiem, jednem zastosowaniem cel o-

siqgnqt, ten drugiego braé juz nie powinien. Naturze,
choremu lub oslabionemu organizmowi nalezy powoli
pomagaé, nie gwaltownie ani ostro; trzeba chore cialo,
ze tak powiem, wziqáé za reke i prowadzié je tagodnie
i lekko, chwilami pomagajqc mu, chwilami podtrzymu-

jqc je, ale nie szarpaé, popychaé, uciskaé; nie powin-

nismy przez to lub owo kouiecznie czegos dokazaé,
lecz wspóldzialaé z organizmem, azby sam mógt spet-
niaé swoje funkcye i natychmiast wstrzymaé sie ze
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swojq tagodnq pomocq, skoro juz cialo samo sobie da

je rade-

Nie ma u mnie szczotek z korzenia, z drutu, ptó-
cien do nacierania i t. p. rzeczy. Uzywalem ich pier-
wiej w rzadkich wypadkach, ale zrobitem to doáwiad-

czenie, ze sama woda bez tych gwaltownych manipu-
lacyi, (biedne cialo musi wiele pracowaé, zanim wy-
szczotkowane muszkuly i wygarbowanq skóre do pier-
wotnego przyprowadzi stanu) jezeli tylko dobrze jest
zastosowanq najlepsze przynosi rezultaty. Nacieranie

spelnia u mnie caly dzieñ i noc calq gruba Iniana lub

zgrzebna koszula. którq wszystkim jak najgoreciej po
lecam.

Sanio nazwisko: kqpiel mineralna oznacza

dzialanie ostre. Wszystkie te wody niechaj sie zowiq,
jak chcq i píynq, gdzie chcq, zawierajq mniej lub wie
cej ostre solé. Wody mineralne tedy majqce dzialaé

zewnetrznie na wewnqtrz, wydajq mi sie, — darujcie-
mi to wyrazenie — jak gruz i piasek ziarnisty, którym
chciatbym czyácié srebro lub inne szlachetne metale.
Srebro i zloto sq delikatnemi, czulemi — czyz wewne-
trzne organa ciata nie sq tez takimi? Jedno chuchnie-
cie brudzi srebro, a chropowaty piasek nie czyáci lecz
rani, rysuje. Prawda, ze przez takq operacye srebro be
dzie bialem, gruz i piasek wyczyszczq je gruntownie z

brudu i kurzu. Tylko niestety, zanadto gruntownie,
a przedmiot srebrny dlugo nie wytrzyma takiego czy-
szczenia. Porównanie nie potrzebuje szeroko i daleko
objaániaé, ani tez mówié na jak delikatnym, czutym a

szlachetnym metalu dokonywujq swej pracy oczyszcze-
nia wody mineralne.

A coz na to mówi doswiadczenie ?
W wielkich miejscach kqpielowych wynoszq cze

sto umarlych na cmentarz nie w dzieñ ale w nocy nie
ze spiewem i muzykq, lecz w zupelnej cichoáci/abv
nieprzyjemnoáci nie sprawié zywym. A wynoszq ich
wiele. W najrozmaitszych kqpielach umiera rocznie



- 7á-

dosyé pokazna liczba chorych. Powiadajq zazwyczaj:
ten lub ów byt tam a tam poraz pierwszy i wyleczyl
sie zupelnie. Ale cierpienie wrócilo wiec pojechal raz

drugi, ale nie poszlo mu juz tak dobrze. Cierpienie
wzrastalo: mimo odradzañ pojechal tam raz jeszcze,
zdawalo sie, ze wrócit wzmocniony, lecz wrócit po to,

aby w domu umarl. Niektórym ámieré w kqpielach
zaoszczedza kosztów powrotu. Takie i tym podobne hi-

storye slyszalem niezliczone razy.

Kto zaá día rozrywki i towarzystwa odwiedza takie

miejscowoáci, katastrofy lekaé sie nie potrzebuje; ten

liczj7é sie tylko musi ze sakiewkq, na której dokony
wujq kuracyi bez milosierdzia i wypompowujq jq grun

townie *).
Nawet wieániacy, którym sie w gtowie przewrócilo,

starajq sie ludzi postepowych, oswieconych, ucywilizo-
wanych naáladowaé, a jezeli nie jezdzq do miejsc kq-

pielowych día braku grosza, mimo to poczynajq sie

leczyé modnie lub dziwacznie.

Raz przyszedl do mnie wiesniak i rzekl: Znala-

zlem nareszcie doskonaly srodek do czyszczenia ciala.

Jestto rodzaj wody mineralnej; pijam jq czesto. Coz to

za woda? —

pytam.
— Po niejakiem wahaniu wyznal

mi, ze rozpuszcza tyzke soli we wodzie i takq wode

pije naczczo. Taka woda czyáci znakomicie i jest mu

milszq, niz najslawniejsza mineralna. Upominalem go,

lecz nadaremnie, niechcial porzucié wynalezionej przez

siebie kuracyi. Pit te wode jeszcze przez czas jakis:
wnet pojawity sie cierpienia zolqdkowe, niestrawnoáé,

niedokrewnoáé i umart wycieñczony w najpiekniejszym
wieku mezkim.

Nalezy byé skromnym, rozumnym i nigdy nie za-

zdroácié bogatemu, ze mu wszystko pozornie lepsze na

*) Moznaby tu przvtoczyc* nie jeden smutny lub wesoly wy-

padek z zycia ka.pielowego. Sadze. jednak, ze lepiej milczed niz

mówic", chociaz takie opowiadania mieszcza. w sobie niezla. na-

uke,. Moze kiedyá póániej b^d^ niemi sluzyl.
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uslugi stoi, gdyz byloby to nierozsqdnie i nie po chrze-

áciansku.

Ani na tych nie patrz z ukosa, którzy majqc

grosz a bedqc oslabieni, do suchot sklonni i t. p. jadq
do miejsc klimatycznych, do Meranu, do poludniowej
Francyi, do Wloch íub az do Afryki. Ja myále tak:

día ryby najzdrowszem miejscem jest woda; día ptaka

najwspanialszem mieszkaniem áwieze powietrze, wolnosé

w przestworzu; día mnie najodpowiedniejszy i najle-

pszy klimat tego miejsca, tej okolicy, gdzie mnie Bóg
stworzyl. Jezeli powietrze jest mi za ostrem, natenczas

staram sie zachartowaé; w slabosci ojczysta woda odda-

je tak dobre uslugi, jak i owa, która w obcych plynie

krajach. Wola boza jest, abym umarl, zgoda, raz to sie
staé musi; ojczysta ziemia, powiadajq, lzej przykrywa,
w niej spoczywa sie lepiej i przyjemniej.

Jakie sq co rok nanowo aprobowane doáwiadczenia

dotyczqce stacyj klimatycznych potozonych w górskim
lub lagodnym klimacie?

W odpowiedzi stawiam dwa pytania: Wielu z isto-

tnie chorych, którzy tam pojechali, wrócito gruntownie
wyleczonych?

Wielu pozostalo na zawsze w poludniowych miej-
scowosciach i tam grób znalazto?

Pozostañ wiec w kraju, odzywiaj sie dobrze i omy-

waj sie codziennie.

V. Kqpiele czeáciowe.

Nizej podane kqpiele pomieszczam pod tym napi-
«em, raz dlatego, ze dotyczq pojedynczych czeáci ciala,
a powtóre, aby nie robié osobnych rozwlektych roz-

dzialów.

1. Kqpiel r^czna i ramienna.

Co to sq za kqpiele, objasnia sam tytut. Przy od-

nosnych stabosciach bedzie powiedzianem, kiedy i jak
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ich uzywaé, czy zimne lub ciepte, jak dlugo, 2—3 mi

nuty, czy £ godziny, jak czesto powtarzaé, w jakim od

warze i t. d.

Co do uzywania ich wystarczy tu jedna uwaga:

Choruje ktoá na palee (obiera si'e czerak lub wrzód).
W tym przypadku nie dzialam tylko na palee, lecz na

reke, na ramie, na cale cialo. Chory palee moze byé
ztym owocem zlej gaíezi, zlego konaru, zlego pnia. Je

zeli pieñ w porzqdku, zdrowego i dostatecznego dostarcza

soku, to i owoc musi byé dobrym. I

Poprawa gatezi i konarów, tj. rqk i ramion dzieje
sie przez opaski i przez kqpiel recznq i ramiennq.

C. Kqpiele glowy.*)

Do najwazniejszych kqpieli czesciowych zalieza sie

kqpiel glowy. Bierze sie J3 cieplq lub zimnq, najlepiej
w sposób nastepujqcy:

Nacz}rnie z wodq stawia sie na

stolku i wklada sie górnq czesé

glowy (czesé poroslq wlosami)

(patrz ryeine 5) do zimnej wo

dy na 1 minute; do cieplej na 5—

7 minut. Poniewaz woda nie ob

lewa wlosów wszystkich na ty
le glowy, mozna sobie dopomódz
díoniq podlewajqc wode, aDy wszy

stkie zamoczyé wlosy.
Po kqpieli osusza sie staranuie

wlosy. Jestto jedyny wypadek, w

którym osuszanie ma miejsce i radze zachowaé wielkq

ostroznoáé a dokonaé go z wszelkq dokladnosciq, gdyz

przez niedbalstwo nabawié sie mozna chorób glowy

*) Cze,sto powtarza si$ na rozmaitych miejscach, ze maezad

nie nalezy glowy. Powód jest ten, ze lud nie osusza jej dokla

dnie, co jest kouiecznem, ztad nabawia sie, chorób. Zveszta. glo-

wa u mezczyzn jest najbardziej zahartowana., gdyz wystawiona,

jest na wszelkie zmiany powietrza.

?¿aí

Fig. 5.
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reumatyzmu i t. p. Po osuszeniu zostaje sie w pokoju
lub nawdziewa czapke tak, aby przykryla wszystkie
mokre wlosy, az wlosy i skóra wyschnq zupelnie.

Wielu, a szczególniej mlodzi wiesniacy robiq sobie

kqpiel te w krótszy sposób. Zanurzajq kilka razy glowe
w korycie, jak kaczki w stawie, lub trzymajq pod rurq

studziennq, z której cieknie woda*). Powiadajq, ze im

to robi dobrze. Zgoda. Niechaj tylko nie robiq tego za

czesto i za dlugo, a zachowajq reguly dotyczqce osu-

szania.

Dobrq jest zimna kqpiel día tego, kto ma krótkie

wlosy, Przez wlosy dlugie**) przeciska sie woda z tru-

dnoáciq do ich podstawy, do skóry, co wlaáciwie celem

jest tej kqpieli a i oschniecie dokonywuje sie powolniej.
Tym radze zawsze cieplq kqpiel dlatego, ze trwa dlu

zej.

Kqpiel glowy przepisuje niekiedy przeciw cierpie-
niom glowy, a wtenczas jest ona zimna i krótka; cze

sciej jednak tym osobom, u których skóra pokrytq jest
wrzodami i wrzodkami, krostami suchemi, liszaja-
mi, kurzem, brudem i jeszcze czemá innem, co lepiej
i dokladniej zaslonilaby noc a nie wlosy. Tacy dostajq
cieplq kqpiel dluzej trwajqcq a zaraz po niej zimne po-
lewanie lub omycie.

Zwracam szczególniejszq uwage na te kqpiele glo
wy. Na wsi mieszkajq ludzie zazwyczaj w malej izbie;
jezeli przez calq zime okienko nigdy sie nie otwiera día

przewietrzenia, powstaje wtenczas powietrze tak geste,

*) W Bawaryi, nawet po wsiach sprowadzaja. wode^ z gór.
Wzdluz wsi co kilka domów ustawiona, jest studnia, a obok ko-

ryto, do którego z rurki cingle plynie woda. Kiedy to u ñas

miasta beda, mialy wodocia.gi? P. T.

**) Krótkie wlosy odpowiedniejszemi sa. día zdrowia (zaleca
sie, ich sklonnym do bólów glowy) i ulatwiaja. utrzymanie skó

ry w czystosci. Wlos dlugi jest piekna. ozdoba. —

ladnym poda-
runkiem Stwórcy — ale nalezy go piele,gnowa¿, czysto utrzymy-
waé, nie szcze,dzi¿ grzebienia i szczotki.
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ze go doprawdy krajaé mozna; kazdego wchodzqcego
napelnia ono obrzydliwosciq.

A jezeli izby nie myjq, nie czyszczq, jak tam wy-

glqda podtoga?

Czy lepiej sie powodzi skórze na glowie, gdy wlo

sy dlugie, albo w dwoje, troje zlozone okrycie nie do-

puszcza do niej przez caly rok bozy ani powietrza ani

stonecznego promienia? a przeciez ta skóra zyjqcq jest...
Gdy nigdy woda lub tug nie wymywa jej dobrze, coz

sie potem staé musi?

Oto tworzy sie bagnisko króst, ran, zgnilizn i t. p.

Kazda matka umialaby powiedzieé co to w tej zgnili-
znie dojrzewa. . .

Niestety jest to prawdq, ¿e pielegnowanie glowy
jest zaniedbanem bardzo. Omywa sie latami codziennie

twarz tylko w tej myáli, ze na tem koñczy sie wszy

stko. Lecz nie tylko na tem troska o czystoáé ciala

konczyé sie powinna. Zalecam wiec na tem miejscu
troskliwosé o pielegnowanie glowy w interesie czysto-
áci, w interesie zdrowia mlodych jak i doroslych; prze

dewszystkiem zaá zalecam jq pamieci matek.

3. Kqpiel oczów

bierze sie ciepla lub zimna. W obu wypadkach robi sie

jq w nastepny sposób: zanurza sie twarz w zimnej wo

dzie, otwiera oczy*,) i przez £ minuty wystawia na

jej dzialanie. Poczem podnosi sie glowe, odpoczywa

£
—1 minuty, i zanurza sie napowrót oczy do wody.

Nalezy tak powtarzaé 4—5 razy. Kqpiel ciepla (24—

26 st. R.) koñczy sie zawsze zimnq lub omyciem oczu

zimnq wodq. Czystej wody nie uzywa sie, lecz zawsze

wody ze ziól. Pól tyzki mielonego wloskiego kopru,
albo odwar z lekarskiego swietliku, oddawaly
mi zawsze dobre uslugi.

a) Kqpiel zimna jest znakomitq día ócz zdrowych

*) Na 2, 3, sekuady.
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lecz oslabionych. Wzmacnia i orzezwia narzqdy
wzroku i ich czeáci tak wewnetrzne, jak zewnetrzne.

b) Kqpiel ciepla uzywa sie do rozmiekczenia

zewnetrznych opuchnieñ, i do rozpuszczenia i w^pro-

wadzenia z oka materyi niezdrowej, ropiastej.

C. Pary.
Jak wszystkie zabiegi wodolecznicze, podobnie i

pary uzywane przezemnie dzialajq bardzo lagodnie: sq

wiec dlatego nieszkodliwemi i bezpiecznemi. Mimo to

wymagajq pary wielkiej ostroznoáci. Co uzdra-

wia chorego, gdy dochowuje przepisu, to moze zdrowe

mu sprowadzié chorobe przy opieszalosci i niedbalstwie.

Kto np. zaraz po parze wychodzi na áwieze powietrze,
nie ochlodziwszy sie poprzednio, ten moze smiertelnej
nabawié sie choroby. Para jest tu zupelnie niewinnq,
jak nowo narodzone dziecie- Te pierwszq uwage día o-

stroznoáci podaje, nie zaá día wzbudzenia obawy. Je

szcze raz powtarzam, jezeli pary uzywa sien a-

lezycie, nie trzeba obawiaé sie nigdy naj-
mniejszegoniebezpieczenstwa.

Czy pary potrzebnemi sq w'ogóle w

leczeniu?

Kiedy gospodyni pierze bielizne, uzywa do tego zi

mnej i cieplej wody. Ciepla woda rozpuszcza brud, zi

mna wydala go. Podobnie dzieje sie przy leczeniu. W

chorobie rozpuszcza sie rozmaite rzeczy, zepsute soki,
zastoiny krwi i t. d. Tego dokonywuje cieplo. Potem
wzmacnia sie ciato, czyni sie odpornem przez zimno.

Kazde cialo musi wiec mieé pewnq iloáé, pewnq
miare ciepla, jezeli ma dokonaé tej pracy.

Cialo zdrowe posiada dosyé naturalnej cieploty —

ztqd nie potrzebuje dodatku.

Chorowite ciato czuje natychmiast utrate, brak po-
trzebnego wewnetrznego ciepla; musi wiec ono byé w

jakikolwiek sposób uzupelnione. Día wielu wystarczajq
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oklady i opaski; innym oddajq pary lepszq usluge do-

starczajqc im cieptoty.
W jaki sposób uzywa sie dobrze i na

lezy c i e pary?

Odpowiedz na to pytanie nie jest latwq. Dzielqc

sie mem doáwiadczeniem, wyznaje zaraz na poczqtku,
ze czesto zmienialem swe postepowania, dopóki wreszcie
nie trafilem na wlaáciwe.

Z poczqtku poszedtem za ogólnq praktykq, która

zalecala przedewszystkiem pare calkowitq, i trzyma

tera sie JeJ l&t trzynaácie. Skoro jednak oczekiwanych
nie widzialem skutków poczqlem zmieniaé, i próbowaé

jq stosowaé w inny sposób. W przeciqgu lat 3, zmieni-

lem 3 razy moje postepowanie, az wreszcie wynalaztem

sposób stosowania pary nadzwyczaj tagodny, daleki od

wszelkich gwaltownoáci. Polega on na tem, ze para nie

dziala równoczeánie na cale cialo, lecz tylko na jego po

jedyncze czeáci. Sposób ten jest znakomitym i bardzo

korzystnym, od lat wielu wiec uzywam go z najlepszym
skutkiem.

Musze tu jednak rozpisaé sie nieco obszerniej.

Niespelna przed laty 30 weszly u ñas, w Niemczech

poludniowych, w zwyczaj ruskie taznie. Urzqdzono je

po wielkich miastach. Aby zas i mieszkañcom wsi i

miasteczek przystepnemi je uczynié, wymyslono szafke,

która te same oddawata uslugi.

Kazatem i ja sobie zrobié takq szafke, z drzwi-

czkami i otworem u góry, przez który mozna bylo wy-

godnie wystawié glowe- Para przychodzita z zewnqtrz;

biorqcy pare stal lub siedziat w szafce i obserwowat z

cichq rezygnacyq wiszqcy przed nim termometr. Suche

plótno otaczalo szyje, aby zapobiedz uciekaniu pary;

mokre kompresy pokrywaty glowe, aby byta zimnq,

podczas gdy cale cialo juz po 10—15 minutach bylo w

naiwiekszych potach. Pare koñczylo polanie zimnq wo-

dq lub kqpiel. Jezeli potrzeba byta wiekszych potow,
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kazalem braé pare 2 razy P° 15 minut a za kazdym
razem % minutowe omywame.

Zdawalo mi sie, ze ten sposób uzywania pary jest

nieprzescignionym; tego tylko pojqé nie nioglem, dla

czego równie znakomitymi nie byly skutki. Zimq szcze-

gólnie wiele bylo klopotu. W kilku minutach wywo-

lywala para silne poty a ztqd czynila cialo wrazliwsze

na zimno.

Mnie przynajmniej przychodzilo z wielkq trudno-

áciq ochronié po lazni calq powierzchnie skóry przed
zimnem powietrzem w ten sposób, aby jakaá jej
czesé nie ucierpiala przytem, i me sprowadzala gwalto-
wnych bolów.

Staralem sie zapobiedz tej niedogodnosci, robilem

rozne próby i wiele nad tem myálalem. ,

Wlaánie w zimie wypadlo mi jechaé do Monachium;
mialem wtenczas dosyé silny katar. Przypadkiem wp.i-

dla mi gazeta do reki a na jej ostatniej stronicy wy-

czytalem hymn pochwalny na czesé cudownych sku-

tków ruskiej lazni. Miedzy innemi stalo: prosze tylko
spróbowaé, jeden raz tylko wzieta para, jest w stanie

uleczyé z najsilniejszego kataru. Niechno sie ° tem

przekonam, pomyálalem, i jak pomyálalem, tak zrobi-

lem. Odszukaíem zaklad, wziqlem pare i w istocie, po

tej ruskiej parze, nie czulem zadnego áladu z kataru.

Ale powoli! Zaledwo uplynelo 5—6 godzin, az oto czu-

je nowy katar, dwa razy silniejszy, jak ów stary, któ

ry zostawilem w ruskiej lazni.

Powiedzialem wiec sobie cichutko: ten sposób bra-

nia pary nie jest dobrym. Jak moze czlowiek oslabiony,
chory lub ciezko chory uzywaé jej, jezeli mnie, czlo
wieka silnego i zdrowego przejmuje strachem? Zapra-
wde potrzeba jej uzywaé inaczej.

Nastepne badania i próby przekonaly mié, ze te
samq zasad§, jaka stosuje sie do zabiegów wodoleczni

czych i do pary zastosowaé nalezy: ze mianowicie, za

bieg najlagodniejszy jest zawsze najlepszym. Lagodnym
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zas nazywam zabieg taki, który jest pojedynczym i o

ile moznoáci oszczedza cialo. Nigdy (np. día podnie-
sienia naturalnej cieploty) nie uzywam pary tam, gdzie
drobny zabieg wodoleczniczy polewanie, lub pótkqpio-
lek wystarczy; nigdy nie bede dreczyl, wyniszczal. c a le
go ciala parq, gdy wystarczy na jakqs czeáé ciala.

Ne quid nimis, tj. i w zas tosowaniach pary pozostane
na zlotej drodze árodkowej: ze nienalezy wymuszaé
czegoá z organizmu, lecz nalezy mu podaé reke, dopo
módz mu i malymi zachecié árodkami, aby funkcye
swoje sam spetnial dobrowolnie.

Uzywane przezemnie pary sq wlasciwie c z e á c i o-

wemi tj. dzialanie ich ograniczt, sie tylko na czeáci
ciala, chociaz nie jest ono bez wplywu i na cate cialo.

Zdaje mi sie, ze wtasnie w tem jest ich w i e 1 k a z a-

1 e t a. Para dziala na jakqá chorq czeáé ciala, lub mó-

wiqc inaczej oslabia jq, zdrowe cialo pozostaje przytem
nienaruszone, nieoslabione. Podczas gdy chora, na dzia

lanie pary wystawiona czeáé ciala, pracuje, zdrowe cia

lo zachowuje pelnq site, odpoczywa na chwile, aby za

raz swq siíq przyjáé w pomoc choremu.

Wiele z moich zastosowañ pary sluzy do tego, aby
przygotowaé do zabiegów wodoleczniczych, u m o-

zliwié je np. przez podniesienie cieploty ciala, uczy-
nic je skutecznie jszemi lub dzialajqc na w e-

wnqtrz (dokonywujqc np. rozpuszczania w plucach)
dopomagaé wodzie dzialajqcej z zewnqtrz. W rzadkich

tylko wypadkach uzywa sie pary samej jako zabiegu
samego día siebie.

Przy pojedynczych rodzajach pary podanem jest,

jakq ostroznoáé zachowaé nalezy przy ochlodzeniu

sie, ubieraniu, ruchu.

Ostrzegam tu przed zludzeniami. Zdarza sie

czesto, ze niektóry rodzaj pary, szczególniej para día

glowy, lub para nozna, dziala bardzo skutecznie. Roz

puszcza ona silnie zle soki i wydziela je, a ztqd wielu

pacyentów czuje sie nadzwyczaj szczesliwymi. Ale bie-
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da nie spi. Z wielkiej uciechy przesadzajq w dobrem,
za czesto biorq pare i tak sami szkodzq zdrowiu

swemu. Est modus in rebus! Regulq zycia i postepo-
wania niech bedzie rozumne zachowanie miary we wszy-

stkiem.

Día nauki przytocze pare poszczególnych przypadków.

Rekonwalescent po tyfusie lub innej ciezkiej choro

bie ma w glowie lub indziej znaczne zastoje. Pary od-

dalyby tu znakomitq usluge, ale bardzo lekkie i mate

pary día glowy lub nóg, gdyz mamy do czynienia z

cztowiekiem niedokrewnym i niebogatym w soki. Aby
zagasié zapalke, niepotrzebuje kowalskiego miecha, lek
kie chuchniecie wystarczy.

To samo mozna powiedzieé o osobach niedokre

wny c h. Ogrzewajqce pary czyniq im dobrze, za cze-
ste pary wyssalyby krew, cieplo, zycie.

Moze silni, korpulentni ludzie mogq znieác

wiele pary, wiele potów?

Czesto wcale nie, a to z tego prostego powodu, ze

sq niedokrewnymi. Día nich jestem bardzo oszczednym
w parach i przepisuje raczej opaski, aby skóre do tran-

spiracyi pobudzié. Gdzie transpiracya w porzqdku, tam
wiele potów nie potrzeba.

Pacyent skarzy sie na b ó 1 e w nogach. Prosi,
aby jego ^yyschlym patyczkowatym nogom zaapliko-
waé pare. Zyczeniom jego uczynié zadoáé, coby to byl
za nierozsqdek! Taka „szczypa," jak lud powiada, nie
ma z czego sie pocié. Zamiast pary daé mu pól-kqpiele
i czesto polew?:nie kolan.

Uzywane przezemnie pary sq:

1. Para día glowy.

Zabieg ten wymaga malego przygotowania. Po
trzeba do tego malego cebrzyka, raczej wysokiego, jak
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szerokiego, opatrzonego u c h a m i,
na których wygodn^ mozna o-

przeé rece. Prócz tego potrzebne
jest wieko dobrze przystajqce, dwa
s t o 1 k i i wielki koc welniany do

okrycia pacyenta. Na stolku niz-
Fig 7.

szym stawia sie cebrzyk, stotek

wyzszy sluzy do siedzenia.

Kiedy wszystko co potrzeba jest przygotowanem,
nalewa sie wrzqcej wody do cebrzyka napelniajqc
go w | czesciach, poczem kladzie sie wieko i okrywa

dobrze wilgotnem pló-
tnem, aby przed za-

biegiem jak najmniej
ulecialo pary. Pacyent
rozbiera sie az do spo-
dni i opasuje sie re-

cznikiem lub jakiem
duzem suchem pló-
tnem, aby zabezpie-
czyé spodnie przed
ciekqcym potem.
Siada nastepnie na

stolku wyzszym, po-
F[s- 8-

chyla sie na(l cebrzy-
kiem opierajqc rece na uchach (p. ryc. 8). Cialo wraz

z naczyniem nakrywa sie lekko kocem w ten sposób,
aby nigdzie nie bylo szpary, przez którqby ulatywala

para. Uslugujqcy stoi z przodu, wsuwa reke pod koc,

zdejmuje szybko wieko z plótnem i zakrywa koc szczel-

nie. Teraz wydobywa sie Para z naczynia, ogarnia
gtowe, piersi, plecy i rozpoczyna prace rozpuszczania.

Uslugujqcy niechaj uwaza, aby slabsi pacyenci,
których czesto bolq plecy, siedzieli wygodnie, mieli ja
kq podpore lub t. p. Na skargi zwracaé nie potrzebuje

uwagi, jak i na wykrzyki: juz nie wytrzymam, szlak

mié trafi i t. d.
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W pierwszej chwili przeleknie sie niejeden wiel-

kiego gorqca,#wnet jednak przyzwyczai sie do klima-

tu tropikalnego i znajdzie w nim pewne z a 1 e t y. Z

poczqtku, kiedy mgla gorqca buchnie w góre, dobrze

jest wyprostowaé sie nieco, podnieáé glowe,
_

zwracaé jq
w rozmaitych kierunkach i t. p. Gdy sie nieco oswoisz

a gorqcoáé zmalata, nalezy pochylié sie wedlug prze

pisu.
Obawiaé sie niczego nie trzeba. Dotqd nie

zdarzyt mi sie ani je den wypadek, w którymby ta

para, wedlug przepisu uzyta, zaszkodzila choéby odro-

bine- Najrozmaitszym sposobem w najróznorodniejszych
slaboáciach aplikowalem jq zawsze z najlepszym sku

tkiem. Zaszkodzié nie moze para, ale szkodzq sobie

sami ci mqdrale, którzy biorq pare nieostroznie we

dlug swego widzimisie a nie wedlug przepisu.

Zabieg trwa 20—24 minut. Pacyent w czasie tego
powinien o ile moznoáci chetnie trzymaé glowe na^

parq i otworzyé oczy, usta, nos, dozwalajqc, o ile znie-

sie, wszedzie wnikaé parze.

Po uplywie 20—24 minut, zrzuca sie koc i omy-
wa cialo silnie zimnq wodq. Poczem pacyent uzywa
ruchu, w zimie w pokoju, w lecie na wolnem powie-
trzu, tak dlugo az oschnie i rozgrzeje sie nalezycie.

Podaje tu waznq uwage, której pomiuqé nie na

lezy.

Czysta para día niektórych oczów nie zawsze jest
korzystnq, podobnie día zolqdka, kiedy jq sie wdycha.
Z tego powodu zawsze mieszarii gorqcq wode z ziolami.

Najlepszym okazal sie koperwloski. Jedna lyzka
mielonego kopru, wystarcza do jednego zabiegu. Do-

bremi sq takze ziola: szalwija, mieta, lipowy
kwiat, babka, bez, krwawnik pospolity. A gdy-
bys i tego nie mial pod rekq, wezmij garáé siana
lub pokrzyw; i to ziólko choé wzgardzone odda do

brq usluge-
U ludzi zdrowych widocznem jest zaraz sku-
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tecznoác pary. Po 5 minutach cieknie pot z czola, po
8—10 perli sie ze wszystkich porów.

Sq jednak pacyenci — zazwyczaj niedokrewni ma-

jqcy malo ciepla —

z którymi ciezkq ma robóte Pa*'a'
Radzi sie wíqc na to, rozpalajqc kawalek cegly (jednq
szóstq czesé) i po 10 minutach rachujqc od poczqtku,
rzuca sie 3a. do wody.

^

Woda kipi silnie, obloki podno-
szq sie na nowo zywiej i geáciej.

Para jak i nastepujqce zaraz po niej ochíodzenie

sie w zimie zawsze sie bierze w ogrzanym pokoju. Po

skoñczonej parze niech sie nikt nie wazy wychodzié
na áwieze powietrze, nie oblawszy sie poprzednio
zimnq wodq, która roztworzone pory napowrót zamy-
ka i usuwa nagromadzone na skórze cieplo. Zimq, za
nim wyjdziesz na áwieze powietrze, pozostañ ^ godziny
w pokoju ogrzanym spacerujqc. Nie zachowujqc tej
ostroznoáci nietylko nabawisz sie latwo kataru, ale w

niektórych okolicznoáciach ciezkiej ámiertelnej choroby.
Polanie wodq zimnq mozna w rozmaity uczynié

sposób. Osobom slabowitym, potrzebujqcym cudzej po

mocy polecam sposób bardzo pojedyñczy, polegajqcy na

tem, ze sie kazq omywaé szybko recznikiem zma-

czanym w zimnej wodzie. Takie omycie musi byé zro-

bionem po pierwszej i drugiej parze w obrzmieniu

glowy, wyrzutach na glowie, cieknieciu z uszu

i wogóle w tych cierpieniach, które wymagajq silnych
wydzielin z glowy. Zapomnienie zemáciloby sie szumem

silnym w uszach i t. p. skutkami, które choé nie sq

niebezpiecznymi, sq jednak nieprzyjemnymi.
Po nastepnych zabiegach, gdy silniejsze wypoce-

nie gtowy nastqpito, robi sie polewanie drugiego rodza-

ju, polewanie wlaáciwe w formie polania gór-

nego (patrz rozdz. polewania); leje sie zwolna 1— 2

koneweczki zimnej wody, oszczedzajqc glowe i wlosy;

pierá silnie sie naciera. Dalsze zachowanie sie jest ta-

kiem jak po polewaniach,
— osusza sie dokladnie twarz

i wlosy i nie osuszajqc reszty ciala ubiera sie szybko,
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pracuje, gimnastykuje lub uzywa przechadzki az do zu-

pelnego oschniecia i rozgrzania normalnego ciala.

Kto ma sposobnoáé po parze wziqsé szybko kqpiel
calkowitq, która najwyzej 1 minute trwaé powinna,
moze jq wziqsé z dobrym skutkiem.

Dzialanie tej pary jest r o z 1 i c z n e. Rozciqga sie
ono na calq powierzchnia skóry, której pory roztwiera,

dokonywujqc przytem rozpuszczania i wydzielania w

nosie, tohawicy, piersiach. Znakomite oddaje para uslu

gi w zaziebieniach pochodzqcych z wilgoci lub szyb-
kiej zmiany temperatury, w cierpieniach glowy,
szumie w uszach, w reumatycznych kurczowych
bolesciach w karku i topatkach, uciskaniu piersi,
w niezastarzalej gorqczce sluzowej, grypie i innych
przypadtoáciach towarzyszqcych katarom. Dwa zabiegi
wziete w dniach, przynoszq zupelne zazwyczaj ulecze-

nie. áwieze katary, gdziekolwiek mialyby siedzibe,

wypedza raz tylko uzyta para.

Kto ma obrzmialq glowe, nieproporcyonalnie
grubq szyje, napuchnietegruczotyw szyi,
ten niech bierze w tydzieñ 2—3 pary. W zapale-
niach oczu, pochodzqcych ze zimna, zaziebieniach i t.

p., gdy ciecze z oczów, — postepuje sie podobnie.
Ostatni pacyent jeszcze lepszego spodziewaé sie moze

skutku, jezeli wieczór tego dnia kiedy bral pare, we

zmie przez kwadrans cieplq kqpiel ze solq i popiolem.
Przy kongestyach, nawet po apopleksyi, prze-

pisywaíem pare z najlepszym skutkiem. W tych, pra
wda, delikatnych wypadkach nie trzeba sie lek&c i lu

dzie raniemaniem, jakoby para áciqgala wszystkq krew
do glowy. Obawa jest nieuzasadnionq. Po dlugoletniej
praktyce swej, radze w pomienionych 2 powyzej wy

padkach ograniczyé pare día glowy na 15—20 minut,
a po niej zaraz wziqáé pare na nogi.

Para z natury swej silnie dziala rozpuszczajqc;
aby wiec obfite poty nie oslabiaíy zanadto, dlatego nie

nalezy jej uzywaé czesto. Niechaj bedzie regulq, liczby
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2 nie przekraczaé w tygodniu. Tylko w rzadkich

przypadkach w których niezbednymi sq silne rozpu
szczania i wypocenia, mozna braé pare co drugi dzieñ
ale krócej; minimum trwania 15 minut, máximum 20

minut.

2. Para nozna.

Tej samej pracy dokonywuje na dolnej polowie
ciala, szczególniej zaá na nogach, jakiej dokonywa po-

przednia para na górnej polowie.
Robi sie 3a. w nastepny sposób:
Na stolku zwyczajnym rozklada sie szeroki i gruby

koc welniany. Na nim siada biorqcy pare rozebrany
ponizej pasa (nogi), nie rozbierajqc górnej polowy
ciala. Przed nim stawia sie cebrzyczek napetniony w

wiekszej polowie wrzqcq wodq (ryc. a). Po obu stro

nach uszy kladzie sie
na wierzchu dwadre-

wienka wqzkie, na

którychwygodnie mo
zna postawié nogi.
Trzeba je umocowaé

w jaki sposób, aby F'g- w.

nie rozsunely sie a nogi nie wpadly w ukrop*). Sko

ro pacyent usiadl i oparl nogi nad wrzqcq wodq,

*) Zamiast 2 drewienek lepiej jedno urzadzié tak, aby sie,

nie obracalo, ani wypadlo. Osuni^cie nóg bedzie wtenczas nie-

mozliwe. Jeszcze proáciej: postawic' we wode, stoieczek do nóg,
a woda niechaj sie,ga ponizej jego powierzchni.
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wtenczas zakrywa sie koc *) w okoto nóg i cebrzy
ka tak, aby para nigdzie nie uciekata lecz ogarniata no

gi, siégala do brzucha i dalej ("patrz ryc. 10). Do tej

pary daje zazwyczaj staby kipiqcy odwar ze siana. Sita

i skutecznoáé pary moze byé wzmocnionq, k t a d q c

ostroznie po 5 lub 10 minutach rozpalony kawatek

cegly. Rzucaé nie mozna we wode, gdyz ta pryska-

jqc poparzylaby nogi. Liczba dokladnych cegietek jak
i trwanie pary stosuje sie wedlug tego, czy wiekszy
lub mniejszy skutek osiqgnqé zamierzam.

Czesto potrzeba pary nogom do kolan tylko, np.

gdy cierpi kto na poty nóg; czesciej trzeba wprowadzic
w poty nogi cale z udami, brzuch, nieraz nawet cale cialo.

Wielu widzialem, którym od tego tak pojedynczego za

biegu spadal pot kropíisty z czola jak gdyby byli 2—3

pierzynami opakowani. Przy zabiegach slabszych, wy

starczy jeden kawatek cegly i 15—20 minut czasu;

gdy silnego potrzeba dziala ni a, dorzuea sie cegty
co 5—10 minut, a zabieg trwa 25—30 minut.

Po parze nastepuje ochlodzenie zimnq wodq,
która tak daleko siega, jak daleko pocilo sie cialo. Gdy
nogi pociíy sie tylko do kolan, wystarczy szybkie zi

mne omycie recznikiem mokrym, lub silniejsze w dzia-

laniu polanie kolan. Gdy pocily sie udai podbrzusze,
—

wystarczy kqpiel polowiczna. Jezeli cale cialo u-

dzial bralo w pracy, to nalezy cale ciato o^htodzié kq
pielq polowicznq, zmywajqc przytem górnq polowe cía

la, — lub biorqc kqpiel catkowitq,
— albo omycie cal

kowite. Jak sie bierze te zabiegi, patrz w odnosuych
rozdzialach; jak sie zachowaé nalezy po uzyciu pary,

czytaj w rozdziale poprzedzajqcym.

UzycLe tej pary wskazanem jest w najrozma-
itszych cierpieniach nóg. Kiedy nogi pocq

*) Kto ma dlugie, do ziemí sie.gajace ubranie, niech niem

otoczy cebrzyczek. Jesto najíatwiejszy i najmniej skompliko-
wany sposób brania pary. Naturaluie, trzeba sie, potem prze
braé.
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si q silnie i cuchnq, trzeba parq rozpuácié zgnile so

ki i wyprowadzié; gdy opuchty nogi z powodu za-

stoin krwi i soków; lub gdy ma kto nogi zimne, bez

zadnej prawie transpiracyi, a do których, ze tak po-

wiem, krew przedostaé sie nie moze. Pary wtenczas

budzq nowq czynnosé i przynoszq nowe zycie —

w

niektórych zaá przypadkach, jak to w poszczególnych
podane chorobach, sq tylko przygotowaniem do zabie

gów wodoleczniczych zapewniajqc im wiekszq skute-

cznosé.

Kto ma wrzody obok paznokci, lub mu wra-

stajq paznogcie w cialo; kto obawia sie' zatrucia
krwi po nieszczeáliwej operacyi nagniotków lub po wy-
darciu paznokci z korzeniem i t. p. ten niech co zywo
kaze sobie sobie zrobié pare noznq.

Silnie jsze zabiegi, które mniej wiecej na cale

rozszerzaé sie niajq cialo, bierze sie w kurczowych cier

pieniach podbrzusza, powstalych ze zaziebienia;
w dolegliwoáciach glowy pochodzqcych z konge-

styi, ze silnego przyplywu krwi do glowy.

Niedokrewnym osobom, którym przed rozpo-

czeciem jakiegos zabiegu z zimnej wody potrzeba do-

daé wiecej ciepla, lekka para wyborne oddaje uslugi.

Chcqc braé czeáci ej te pare, nalezy sie kierowac

wielkq oszczednoáciq. Regulq niech bedzie r az lub dwa

razy w tygodniu; trzy razy bardzo rzadko i to w

poszczególnych przypadkach, w których to wyraznie jest

przepisanem.
Jeszcze jedna uwaga:

Czesto dochodzily mié skargi tej treáci, ze moje

pary polqczone sq z wielu trudnoáciami. Pytam kazdego

bezstronnego, co jest wiecej pojedynczem, moja para día

nóg, czy przez innych zalecane pocenie sie P° tylu a

tylu szklankach gorqcej herbaty, po tyle a tyle godzin

trwajqcej torturze pod kilkoma pierzynami, pocenie sie

takie, które zawsze pociqga za sobq silny bol glowy

lub inne bolesei?....
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3. Para stolcowa.

Para ta oddaje wielkie uslugi w chorobach z po-

wodu, ze dzialanie jej lagodne, z zadnem nie polqczo-
ne jest niebezpieczeñstwem, a przygotowaé jq i apliko-
waé latwo.

Nawet ciezko chorych, których bardzo trudno wpro-
wadzié w poty, mozna tym zabiegiem latwo rozpocié.

Potrzeba do tego stolka, jaki uzywa sie día cho

rych, zamknietego z boków, z okrqglym otworem u

góry (klozet pokojowyj. Wewnqtrz stawia sie w naczy-
niu glinianem lub blaszanein (nocnik) wrzqca woda.

Pacyent siada na stolcu a uslugujqcy uwaza, aby za

den obtoczek dobroczynnej pary nie uciekat nadaremnie.
Para podnosi sie ku górze i wywotuje wkrótce silniej-
sze lub slabsze poty, które nieraz cate ogarniajq ciato.

Zabieg trwa 15—20 minut. Kiedy potrzeba chorego
utrzymaé w dluzszych potach, a siedzenie dluzsze przy-
chodzi mu z trudnoáciq, i para im dluzej trwa tem

slabsza. jest, natenczas kladzie sie go do lózka, i tam

poci sie dalej. Po parze nastepuje omycie calkowite lub

pólkqpiolek z omyciem górnej polowy ciala lub kqpiel
calkowita wedlug sily pacyenta. Ciezko chorych najle
piej i najlatwiej omyé catkowicie.

Para ta dziala rozpuszczajqco i wyprowadzajqco.
Wydzielenie dzieje sie przez poty. Do tej pary nigdy
samej nie uzywam wody lecz mieszam zawsze zio
la —

jak siano, stoma owsiana, a przedewszystkiem
skrzyp.

W cierpieniach nerek, kamieniu, uzywam
odwaru ze stomy owsianej;

w cierpieniach reumatycznych i kurczowych
podbrzusza, we wrzodach pecherza a poczv-
najqcej sie puchliniewodnej — odwar ze siana.

Jak uzywa sie Pary na przemiany z zabiegami z

zimnej wody, czytaj w czeáci III. w odnoánych stabo-
sciach.
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Znakomite i podziwienia godne rezultaty osiqga-
lem parq z wywaru ze skrzypu — w bardzo przykrych
wypadkach, gdy nie mozliwem bylo oddanie moczu,

furyny) co biednego chorego okropnemi, z szaleñstwem

graniczqcami boleáciami trapilo. Stan ten kurczowy
pecherza pochodzil po najwiekszej czeáci z zaziebienia
i zapalenia, a przez pare ze skrzypu zostat w krótkim

stosunkowo czasie usunietym i pecherz pelnit nadal,
jak dawniej swq wydzielniczq czynnoáé.

4. Pary na pojedyncze chore czeáci ciala.

Na przemiane z iiinymi zabiegami wodoleczniczy-
mi uzywa sie ParJ w cierpieniach oczu, uszu,

ust, paleó w, rqk, ramio n, palców unógi
t. d. Kilka przykladów niech to objaáni.

Jadowity robak ukqsil cié w reke, w ramie;
czlonek ukqszony nabrzmiewa, silnie boli, zapaleniem

grozi. Opaski na reke lub ramie na przemian z parq

przyniosq zaraz usmierzenie i pomoc. Tym celem trzy-

maj reke lub ramie nad naczyniem, w którym znajdu-

je sie kipiqca, parujqca woda.

Jezeli rana zanieczyszczona jadem, grozi zatru-

c i e m krwi — niebezpieczeñstwo jest wielkie. Szyb
ko zrobié nalezy pare na reke lub noge, a ona zle roz-

puáci, wypoci.
Pokqsi kogos pies pode jrzany o wácieklizne..

Zanim przybedzie lekarz i inna pomoc
— przyniesie

para zagrozonemu pierwszy przynajmniej ratunek.

Kiedy silne kureze dreczq pewne miejsce na

rekach i nogach
— nie omieszkaj parq je leczyé.

Do powyzej wymienionych zabiegów uzywam z

zasady odwaru ze siana.

Para día ócz najlepszq jest z odwaru kopru

wloskiego sproszkowanego, ze s w i e 1 1 i k u lekarskiego
lub krwawniku pospolitego;
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na uszy
— odwar z áwietliczki (poziewnik)

lub pokrzywy albo krwawniku pospolitego; .

na zakatarzenie (zaflegmienie) w gardle
— od

war z krwawniku posp. lub babk i albo z po

krzywy.

Zabieg trwaé powinien nie dluzej jak 20 minut;

najkróciej LO minut.

Pary sluzqce do wydychania na wewnqtrz albo

día oczu, uszu, nie powinny nigdy byé zanadto cie-

plemi lub gorqcemi.

D. Polewania.

Uzywam nastepujqcych polewañ.

1. Polewanie kolan.

Odkrywa s¡e nogi poza kolana, spodnie zaslania

recznikiem, aby ich woda nie zmoczyta. Siada sie na

stolku i stawia nogi obie w jakiem naczyniu (miedni-
ca, cebrzyk,

—

patrz ryc. 12). Polewanie czyni sie nía,

tq koneweczkq (naj
lepiej polewaczkq o-

grodowq), którq je<
dnq rekq manipulowaé
mozna. Pierwsza ko-

neweczka, która wy
lewa sie predko pel-
nym strumieniem, o-

blewa nogi od palców
az poza kolana. Na-

stepne koneweczki pa-
dajq slabym strumie

niem, raz wyzej raz

nizej (podnoszqc ko-

newke lub znizajqc)
na pojedyncze miej-

Fig. lá.
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sea, szczególniej na jabíko kolana, fpolewa sie chwi
le árodek, chwile prawq i lewq strone^) i na lydki,
uwazajqc, aby woda po nogach równomiernie spadata.
Ostatniq koneweczke nie leje sie na nogi rurkq, lecz

wylewa wiekszym otworem w 2 lub 3 razach, podobnie
jakto czyni si§ día optukania. Do jednego polania ko

lan uzywa sie 2—10 koneweczek (objetosci 13—15 li-

trów).

Chorzy i slabowici z trudnoáciq wytrzymujq pier-
wsze uderzenie wody. Kazdy poczqtek trudny. Widzia-

lem juz nieraz mezów, którzy poprzednio dowcipkowali
z takiej bagateli, gdy ich jednak zelektryzowal promieñ
wody, i az wewnqtrz wstrzqsl swym wplywem dobro-

czynnym, drzeli jak liáé osiki, plakali, zgrzytali zeba-
mi. Jestto najlepszy dowód skutecznoáci i sily elektry-
zujqcej, orzezwiajqcej i wzmacniajqcej tego polania.

Radze rekonwalescentom, niedokre-

wnym,w soki ubogim i wszystkim, których
nogi zamiast jedrnych muszkulów dzwigajq cieñkie i

suche draperye ze skóry — aby w poczqtkach nie bra-

li wiecej nad 2—3 koneweczki. Kazdy poczqtkujqcy
niech poraz pierwszy bierze tylko dwie. W nastepnyeh
dniach mozna stopniowaé 4—6 a pózniej 8—10 kone-

wek. Po 8—10 polewaniach nie ma juz zadnego uezu-

cia bólu; z upodobaniem, z pewnq tesknotq oczekuje
sie nastepnego strumienia, który w tak krótkim czasie

wzmoenil oslabione nogi.

Polewanie kolan bierze sie zawsze w po-

tqczeniu zpolaniem górnem. Nie nalezy je
dnak mniemaé, ze. po polewaniu górnem, bezpoárednio
musi nastqpié polanie kolan. Zwykle rano sie bierze

jeden zabieg, a po potudniu drugi.

2. Polanie ud

stanowi ciqg dalszy polania kolan ku brzuchowi, i po-

lega na tem, ze oprócz miejsc polanych przy polaniu
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kolan, polewa sie
nadto uda. Pier-

wszq konewke po

lewa sie szybko
wzdluz calq noge
z tylu poczyna-

jqc od stop az

ku brzuchowi.Na-

stepnymi konew-

kami mozna po-

czynaé od które-

gokolwiek miej-
l-. Sea, chodzi tylko
-o to, aby kazde

po)aé równomier-

nie. Pacyenci, któ

rzy mogq staé, bio

rq to polewanie (jak i kazde inne) stojqco. Zysk przy

tem jest ten, ze woda sptywajqc na dól, zlewa równo-

czeánie i jednostajnie lydki i golenie; a równoczeáne i

jednostajne zlewanie jest zawsze dobrym przymiotem
kazdego polewania.

Skutecznoáé tego polewania jest wiekszq od. pola
nia kolan i moze go zawsze zastqpié doskonale. Ze jest
zastepcq, wiec dzieje sie z nim tak, jak zastepcom
w urzedzie, tj. uzywa sie go rzadko w mojej hydro-
terapyi. Jest ono pomostem, naturalnem przejáciem od

polania kolan, do polania dolnego, do wzmoenionego,
spotegowanego polania ud. Ile razy w tej ksiqzce, jak
i w innych moich dzielach, mowa jest o polaniu ud,
rozumieé zawsze nalezy polanie ud wzmoenione.

Fig. 13.

3. Polanie dolne

jest wzmocnionem, spotegowanem polaniem ud. Robi

sie 3e tak: pierwszq konewke odstóp poczynajqc
polewa sie cialo z tylu coraz wyzej, az po nad biodra; na-
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Fig. 15.

stepnemi trzema, czteroma lub
szeácioma konewkami zlewa

sie dobrze i jednostajnie calq
dolnq ciala polowe (takze i

z przodu), przedewszystkiem
zaá okolice krzyza i ledzwi.
Poniewaz dzialanie jego obej-
muje calq dolnq polowe ciala,
slusznie wiec nazywa sie P°-
laniem dolnem. Najlepiej braé

je stojqco, podobnie jak pola
nie ud (p. rycina 15).
Polanie dolne bierze sie re_

gularniepo parze rozne j,
chyba, ze ktoá woli pótkqpio-
lek lub kleczenie we wannie.

Skutecznosé jego jest tem

wyzsza, ini wiecej uzyjesz wody i im z wyzsza pada
strumieñ wody. W zasadzie nie powinien byé wyzszy,

jak jego natezenie.

4. Polanie pleców

jest dalszym ciqgiem opisanego
powyzej polania w kierunku ku

górze. Stosujqc go polewa sie

pierwszq konewkq czeáé tylnq
od piet poczynajqc az do karku;

nastepnych 3—5 konewek wy

lewa sie równomiernie raz od

szyi na dóí ku kosci kuprowej,
drugi raz od lewej lopatki do

prawej. Koneweczke podnosi sie

wyzej, to spuszcza sie nizej, a-

by promieñ wody padal slabiej
lub mocniej. W czasie tego za

biegu, obficie polewa sie stos

pacierzowy, ale znowu nie zby-
tecznie; —

przyczem pamietaé
Fig. 16.
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nalezy, ze u osób bardzo tkliwych i wrazliwych na

lezy o ile moznosci, przynajmniej z poczqtku, omijaé
stos pacierzowy. Podczas polewania, lub po jego ukoñ-

czeniu, zawsze omywa sie szybko pierá, brzuch i ra

miona.

Powiadam podczas polewania, — co uskutecznia

sie wodq, która podczas polewania karku spada na pier
si; lub po ukoñczeniu. tj. zaraz po skoñczonym za

biegu, jezeli nie omywaleá sie w czasie jego trwania.

Oczyszczanie nóg mozna opuácié, gdyz polanie bierze

sie stojqco, a wtedy woda splywajqc na dól omywa je
w zupetnoáci.

Polanie pleców wzmacnia w szczególniejszy spo
sób stos pacierzowy, dziala na poprawe krqz¿nia
krwi skuteczniej i silniej niz poprzedzajqce polewania.

5. Polanie calkowite

obejmuje cale cialo, od szyi az do stop.
Daje sie -go w nastepny sposób:
Pacyent ubranyw majtki lub koszulke kqpielowq

siada na wqzkiej desee polozonej na wannie lub szero-

kiem naczyniu. Polewa

sie czeáciq z tylu, cze-

áciq z przodu 4-ma ko-

neweczkami wody. Dal
sze 3, lub wiecej kone-

wek wylewa sie tak, ze

promieñ pada kolejno na
wszystkie czeáci ciata,
szczególniej jednak na

stos pacierzowy i gló-
wne wezty nerwów; a

wiec na kark i na obie

jego strony, potem na

okolice zolqdka ("dotek Fig. 17.

zolqdka, sympatyczny nerw w okolicy zolqdka).
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Polecam to polanie szczególniej zdrowym, kor-

pulentnym osobom. Hartuje ono, polepsza cyrkula-
cye krwi, wzmacnia i uwalnia od zbytniej wrazliwoáci

i tkliwoáci niedokrewne, a wody lekajqce sie osoby.

Kogo dreszcz przejmuje, zimno mu,
nie powinien braé zlewañ, lecz niech stara sie wprzód
o rozgrzanie przez ruch lub w sztuczny sposób np. przez

pare noznq lub pare día glowy. Mozna je braé zimq i

lateni; zimq naturalnie w ogrzanym pokoju.
Día chorowitych i slabowitych po

trzeba wode nieco ocieplié ( , ,odstraszona woda"), aby
miala przynajmniej tyle stopni ile ma latem w base-

nach kqpielowych (15
—18 st. R.)

W pojedynczych chorobach jest podanem kiedy i

jak czesto uzywa sie polania calkowitego. Przenosze

go czesto nad kqpiel calkowitq i uzywam tam, gdzie
potrzeba silniej dzialaé na chorowite miejsce. Dzieje
sie to czesto w reumatyzmach.

Jezeli chce otrzymaé silne rozpuszczenie
i wydzielenie, wtenczas daje chorym po polaniu cat-

kowitem jeszcze nastepny zabieg. Zmoczona podczas

polania koszula wykreca sie szybko i silnie, aby z niej
nie ciekio i uzywa sie 3e3 jak° opaski (patrz opaski),
w której pozostaje pacyent 1—1-J godziny. W przeci-

wnym razie zdejmuje sie ja. i ubiera. w suchq bielizne.
Poczem pacyent uzywa ruchu, az do zupelnego osusze-

nia i rozgrzania sie.

Jeszcze jedna przelotna uwaga. Nie pochwalam i

nie mam u siebie uzywanych gdzieniegdzie silnych
t u s z y i spadówek.

Nie rozumiem jakq korzyáé mogq przymeáé owe

gwaltowne uderzenia wody zdrowym, a coz dopiero

chorym? Do omycia ciala nikt nie uzywa sikawki o-

gniowej.
Do polewañ nie potrzeba az ulewy; jezeli bowiem

choroba jest uleczalnq, natenczas lagodnymi zabiegami
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mozna jq usuuqé, jezeli zaá nie jest uleczalnq, wtedy
leczenie gwaltownymi sposobami nie pomaga, ale szko

dzi.

6. Polanie gdrne.

Rozebrac sie trzeba

az do spodni, które

oslania sie recznikiem,
aby nie zamokly. Na-

czynie, w które sply-
wa woda, stawia sie
nie na ziemi lecz na

stolku. Schylenie sie

otylym osobom jest
przez to ulatwionem.

Gtowa podnosi sie do

góry, aby jq zabez-

pieczyé przed naply-
wem krwi i przed

Fig. 18.

*

zmoczeniem. Pacyent
opiera rece na dnie

naczynia, w skutek czego plecy otrzymujq polozenie
horyzontalne, a woda spada do naczynia (p. ryc. 18).

Pierwszq koneweczkq polewaé sie poczyna

prawe ramie o d d o 1 u i prawq topatke, przechodzi sie
przez grzbiet do lewej lopatki i lewego ramienia (a).
Celem jej jest zmoczenie calej, majqcej'byé polanq po-
wierzchni. D r u g q wylewa sie podobnie (b)\ t r z e-

c i q kieruje sie przedewszystkiem na wielki zwój sym-
patycznych nerwów (c) po obu stronach 7 kregu szyji,
potem na cale plecy i stos pacierzowy, koñczqc na ra-

mieniu prawem i lewem. Cala ta powierzchnia ciala

powinna byé jednostajnie polanq 3 lub 4 razy,
trzema lub czterema konewkami wrody, która po pier-
siach i ramionach spada do naczynia. Glowe oszcze-
dza sie ile moznosci, natomiast szyje zlewa sie obficie.
Kto ma dlugie wlosy, nie dotykam ich, kto ma zas
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krótkie, temu polewam glowe de-

likatnie i niewiele. Kto nie jest wpra-

wnym polewaczem, i nie ma doáwiad

czenia, temu radze polewaé w ten spo

sób, aby woda rozplywala sie na plecach
polewanego jednostajnie, tj. aby
formalnie tworzy la przykrycié. Plecy
wyglqdajq wtedy jakoby okryte jakqá
chustq.

Trzeba uwazaé, aby nerwowym
o s o b o m nie polewaé za silnie lub

za dlugo stosu pacierzowego lub

jednego miejsca tylko. Moglyby nie znieáé promienia
wody któryby klót niby nozem — chociaz niebezpie-
czeñstwa obawiaé sie nie trzeba. Poiewajqc wedlug po-

trzeby i zamiaru puszcza sie strumieñ wody pelnej lub

czeáciowo, z góry lub nizko, tj. slabiej lub mocniej.
Niechaj s 1 u c h a przytem, czy pacyent nie skarzy sie
na bole uciskajqce go w jakiems szczególnem miejscu, i

niech p a t r z y, czy nie ma áladów wyrzutów, wrzodów,
zastoin krwi (siúce

— plamy niebieskie) obrzeku krwa-

wego i t. p.

Im jednostajniej spada woda na cialo, tem ta-

twiej wytrzymuje sie polewanie, i tem predzej nastepu

je na wszystkich miejscach jednostajne cieplo.

U niektórych osób trzeba dluzszy czas czekaé na

r e a k c y e- Do tych nalezq ludzie otyli lub sklonni do

otyloáci. Poznaje sie to po tem, ze skóra nie zaczerwie-

nia sie od wyptoszonej, rozbudzonej i na miejscu pola
nia przyptywajqcej krwi, lecz pozostaje bialq, bezbar-

wnq, jak przed polaniem. Wtenczas dopomagam natu-

rze w ten sposób, ze po pierwszej koneweczce obmywam

rekq lekko plecy, przez co pobudza sie skóre do czyn-

noáci. Po 3, 4 polaniu, nastepuje zazwyczaj zupelna

reakcya.

Día osób slabowitych wystarczy do polania 1 ko-

neweczka.
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Poczqtkujqcym daje sie 1 lub 2; pózniej 2—3; zdro.

wym i silnym 5—6 konewek. Przesadzaé nigdy nie na

lezy choéby to przyjemnoáé sprawialo.
Przed polaniem i po polaniu nalezy szy

bko omyé piersi, osuszyé rece i twarz, ubraé sie pre-

dko nie osuuszajqc sie wycieraniem, i udaé sie na prze-

chadzke lub do roboty.
Polanie górne koniecznem jest po parze día

glowy (jezeli nie mialo miejsca omycie).
¿azwyczaj uzywa sie je z polewaniem kolan, i to

w tym porzqdku, ze najprzód sie bierze polanie gór

ne, a gdy górna polowa ciala zupelnie ubrana —

daje
sie polanie kolan. Zwracam jednakze na to uwage, ze

¿s^^. nie jest k o n i e-

¡ C- --O cznosciq, a-

¿eby po polaniu
górnem, m u -

s i a 1 o zaraz na-

stepowac pola
nie kolan. Mo

zna wziqáé rano

polanie górne, a

{>o
poludniu po-

anie kolan.

Oba pola
nia zaliczajq sie
do srodków har

tujqcych, ogrze-
wajq (krqzenie
krwiregulujqc),
wzmacniajq, e-

lektryzujq for

malnie, i bez naj-
mniejszej szko-

dy mogq byé u-

zywane przez o-

soby plci oboj-
Fig 20. ga.
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Znam takich, którzy codziennie rano aplikujq sobie
sami oba polewania. Biorq najprzód polanie górne wyle-
wajqc sobie zrecznie wode z koneweczki na plecy, lub w

pralni, lazience, odkrecajqc nieco kurka, aby strumieñ

wody nie byt zbyt silny. Pod strumieniem poruszajq sie
wedlug tego jak im lepiej i przyjemniej. Potem podsta-
wia sie pod kurek kolan a mb oblewa je z koneweczki.
W 5 minutach skoñczone wszystko i wyswiadczone zo-

stalo cialu wielkie dobrodziejstwo.
Kto nie chce prosié drugiego o polanie, a sam nie

posiada potrzebnej zrecznoáci, niech sobie omyje piersi
i plecy zimnq wodq. Poczem niech po za kolana od-

kryte nogi wstawi w naczynie z wodq i czerpiqc jq
czemkolwiek, niech polewa zwolna kolana i nogi. Na
wet tak prymitywne zastosowanie obu polañ zrobi do-

bry skutek.

WWoerishofen uzywajq do polewaú blaszanej koneweczki

majacej okolo 13— 15 litrów objetoáci; otwór rury jest doác* duzy.

Polewajacy nie stoi przed potewanym, jak to na ryc. 18 przed-
Btawione día wiekszej jasn«>áci — lecz z boku. Promien wody
pada nie zbyt z wysoka. Zwykle dziób oddalony jest od ciala na

wysokoác* 5 palców. Koneweczke, wylewa sie, raz z prawej, raz

z lewej strony, zgrabnie ja. po nad plecami podnoszac. Pacyent
wklada rece w wanne, napelniona. woda. z której sie, szybko do

koneweczki nabiera. Ostatnia, konewke, wylej wiekszym otwo-

rem. P. T.

7. Polanie ramion.

Przy polewaniu kolan i polewaniu ud dziala sie
specialnie na nogi — podobnie czesto jest wskazanem

polewaé tylko ramiona.

Polewanie rozpoczyna sie z przodu od rqk i wzno-

si sie w góre az ku barkom. Polewa sie zawsze

obydwa ramiona, a na jedno ramie wystarcza zwyczaj-
nie jedna konewka 15-to litrowa. Polanie to przepisuje
sie i uzywa juzto jako srodek hartujqcy día ra

mion; lub do rozpuszczania zastoin w nich;

juzto día uámierzenia zapalenia i ztagodzenia
boles c i, lub día wypedzenia z ramion goáéca i reuma-
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tyzmu. Día niedokrewnych i dotknietych blednicq jest
ono prawdziwem dobrodziejstwem. Kto ma studnie z

pompq, niechaj trzyma obydwa ramiona przez 1 minute

pod pompq, a wcale nie zrobi mi zarzutu, jakoby i ta

kie polanie nie bylo dobrem.

8. Polanie glowy.

Nie moge zamilczeé o tem polaniu, które w slabo-

sciach oczu i uszu wyáwiadcza mi wielkq przysluge, ze

znakomitym skutkiem. Stosuje sie je w ten sposób, ze

leje sie wode na glowe, a strumieñ jej kieruje sie o k o-

lo uszu, na policzki, a nawet przez 2 s e k u n-

dy i na zamknÍQte oczy. Uzywa sie do tego jednq,
pózniej dwie konewek wody. W koñcu dodaje przestro-

ge, ze po skoñczonem polewaniu nalezy wlosy glowy
osuszyé starannie.

W Woeishofen sa, jeszcze w uzywaniu naste,pne zlewania:

1. Polanie piersi. Na poprzek wanny umieszcza sie, w

posrodku deska sucha, na niej kladzie sie, pacyent rozebrany do pa
sa opieraja.c nogi na jednym koñcu wanny, a glowe, na drugim.
Do polania uzywa sie, 2—4 koneweczek wody, kieruja,c jej stru

mieñ glównie na oba szczyty pluc i szyje,.

2; Polanie blyskawic zne. Jest to rodzaj polania cal

kowitego. Rózni sie, od niego tem, ze lagodn y strumieñ wo

dy pada na stoja,cego pacyenta z odlegloáci 4—5 kroków. Kie

ruje sie, go od doíu ku górze, najprzód z tylu, potem z przodu,
uwzgledniajac przedewszystkiem miejsce cierpienia pacyenta.

3. Polania szczególowe, jako to uszu, rak, brody
i t. p. wedlug rodzaju i miejsca choroby. P. T.

E. Omywania.

Omywania sq calk o wi te lub czeáciowe. O

obydwóch rodzajach pomówimy w tym rozdziale. Przy-
pominam jednak z góry, ze i do nich stoSujq sie re-

guly poprzednio postawione t. j. nie nalezy sie nacie-
raé ani osuszaé. Glównq jest rzeczq przy omywa-

niach, aby cale cialo, lub czeáé tegoz zmoczyé je
dnostajnie. Tarcie, silne ugniatanie, wykluczone
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jest stanowczo. Jezeli czasem przy slabosciach jest
mowa o silnem omywaniu, to rozumieé przez to nale

zy czynnosé szybkq (bez powolnej álamazarnoáci.) Naj
lepiej czyni omywanie calkowite lub czeáciowe ten,
kto je czyni bardzo krótko i jak najjednostaj-
n iej; dluzej nad minute, najwyzej 2, nie powinno
trwaé zadne. Z tego latwo wnioskowaé mozna, jak bar

dzo rózni sie moje postepowanie od postepowania uzy-

wTanego w niektórych zakladach, i dlatego nie mozna

mi zrobié zarzutu, ze wystawiam dlugo pacyentów na

dzialanie zimnej wody, z czego naturalnie mozna sie

nabawié reumatyzmów, reumatyzmu stawów i innych
chorób. Zaprawde

—nie grzesze nigdy przesadq.

Przypominam jeszcze i p odkreslam t o, co

bylo powiedzianem przy kqpieli calkowitej : k o m u

jest zimno, dreszcz go przenika, m a r z n i e,

ten niech sie nigdy nie omywa, a szczególniej nie o-

mywa calkowicie. Maty stopieñ cieploty ciala bylby

przez to jeszcze wiecej obnizonym i tylko z wielkim

trudeni i po dlugim czasie wrócitby do równowagi. Na-

stepstwem tego koniecznem bedzie gorqczka i inne

cierpienia.

1. Omywanie calkowite.

a) Omywanie día zdrowych.

Jak juz nazwa wykazuje, omywanie calkowite o-

bejmuje cale cialo, glowe wyjqwszy.

Najlatwiej zrobié je w nastepny

sposób:
Gruby, zgrzebny recznik (gqbka idzie tu zawolno)

macza sie w zimnej wodzie i rozpoczyna zmywanie od

piersi i brzucha. Po tem przychodzi kolej na plecy.

„Jak" je omywaé, trudno to ujqé w regule- Kazdy
sam sobie sposób wynajdzie, jak je omywaé szybko i

latwo. Nakoniec omywa sie rece i nogi. Wszystko to
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skoñczyé sie winno w 1 minucie, najdalej we dwie. Ka

zde zmywanie trwajqce dluzej moze byé szkodliwem.

Nadto uwazaé nalezy, aby nie omywaé sie w takiem

miejscu, gdzie otwarte drzwi lub okna. Znaczytoby to

tyle, co chcieé sobie zaszkodzié umyslnie.
Nie osuszajqc sie ubraé sie nalezy z mozliwq szyb-

koáciq i udac sie do pracy lub na przechadzke, az do

zupelnego osuszenia sie i rozgrzania.

Kiedy i jak czesto mogq sie, omy

waé zdrowi?

Kazdy myje sobie codziennie rano twarz i rece.

Takze i zmywanie calkowite jest najkorzystniejszem ra

no, zaraz po wstaniu z lózka. Wtenczas wyzszq jest
cieplota ciala; zmywanie bedzie wiec przyjemnem ochto-

dzeniem, orzezwieniem, które sennoáé rozpedza i doda-

je dzielnoáci, áwiezoáci i czerstwoáci do pracy, O stra-

cie czasu i mowy nie ma;
—

jedna minuta—a zmywanie
skoñczone i mozna natychmiast wziqáé sie d.o roboty.

Nie jeden mieszkaniec miasta uzywa wiosnq i la-

tem rannej przechadzki. Niechby spróbowal p r z e d -

tem omyé sie calkowicie. Jestem przekonanym, ze

nie bede potrzebowal go zachecaé, aby uczynil to samo

raz drugi.
Ci zaá, którzy wymawiajq sie od calkowitej kqpieli,

dlatego, ze po niej nie mogq uzywaé ruchu ani iáé do

pracy , mogq poradzié sobie w ten sposób, ze po omyciu
calkowitem zrana, ktadq sie napowrót do lózka na £—

\ godziny.
Kto potrafi przezwyciezyé sie w tak malej drobno-

stce, i przez czas dluzszy codziennie, lub co 2, 3 dzieñ

zmyje cale cialo, ten wyáwiadczy mu dobrodziejstwo
prawdziwe i sam najlepszq odbierze nagrode-

Nie masz czasu rano, to mozesz omyé sie w ka-

zdej innej godzinie. Udaj sie do sypialni, pralni lub

innego zakladu, a w 2, 3 minut cala robota skoñczona.

Tylko nie nalezy lekaé sie wody, ani zbytecznych szu-

kaé wygód.
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Kowal lub álusarz opuszczajqc warsztat zmywa sobie
sadze i wegiel z oblicza; wieániak wróciwszy z pola, omy
wa sobie rece i w czasie gorqcego lata przed jedzeniem
wyplókuje usta i gardlo z kurzu. O ile lepiej byloby,
gdyby obaj po zmudnej dnia pracy zmywali cale ciato,
oczyszczajqc skóre z nagromadzonych na niej wydzie-
lin! Zyczylbym sobie, aby ten orzezwiajqcy i wznia-

cniajqcy zabieg wiecej byl rozpowszechnionym.
. Wieczór przed spaniem nie kazdy omywaé

sie moze—rozdraznia to niektóre osoby. Komu jednak
to nie szkodzi, ten nie straci wiele czasu, a lepiej i

3pokojniej spac bedzie, niz zazwyczaj.

Niemogqcym w nocy zasnqé, przepisy-
walem zamiast calkowitych kqpieli, zmywania calkowi

te i zazwyczaj z dobrym skutkiem.

W zimie, radze najprzód polozyé sie do lózka na 10

minut, a gdy cale cialo rozgrzeje sie, wtenczas wyko
naé omywanie.

b) Omywanie calkowite día chorych.

U ludzi chorych spostrzegalem zawsze, ze tarcie i

nacieranie zadnego pozytku im nie przynosi, owszem

bardzo czesto szkode z powodu wzruszenia, niejedno-
stajnego rozgrzania i t. d.

Dlatego tez przy omywaniu chorych wymagam

koniecznie, najpierw, aby cate ciato zostalo omy-

tem, nawet i stopy; powtóre, aby zostato omytem je
dnostajnie; jednostajnie co do iloáci wody uzytej
do kazdej czeáci ciala, jak i co do nacisku, bez jakie

go nie obejdzie sie nawet przy najdelikatniejszem zmy-

waniu. Tylko w ten sposób wytworzy sie cieplota je-

dnostajna, naturalna, niewymuszona
—

inaczej ona wy-

stepuje nieregularnie, na jednem miejscu mniej, na

drugiem wiecej; co jezeli nie jest wprost szkodliwem,
zawsze jednak niekorzystnem.

Omywanie chorego wykonuje sie w nastepujq-
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cy sposób: Chory siada w Íózku, lub bywa usadowio-

nym i podtrzymanym, gdy jest oslabionym bardzo.

Zmywa mu sie szybko plecy i grzbiet ruchem piono-
wym z góry na dól—tam i napowrót. Praca to \ mi

nuty
—

poczem chory kladzie sie- Teraz zmywa sie

piersi i brzuch; niezbyt oslabione osoby czyniq to samo.

To trwa najdluzej 1 minute. Nastepnie przychodzi ko-

lej na odnogi górne (rece), w koñcu na odnogi dolne

("nogi). W 3, najdalej 4 minutach wszystko ukoñczo-

ne, a chory czuje sie gdyby nowonarodzonym.

Kazdemu, nawet ciezko choremu omywa

sie codziennie twarz i rece, równiez latwo przy dobrej
woli i poczciwej troskliwosci mozna wykonaé to omy
wanie calkowite. Za 2, 3 razem nabierze sie zupelnej
wprawy.

Gdy omywania calkowitego día wielkiego ostabie-

nia chorego nie mozna wykonaé na raz, natenczas dzie-

li sie g° na 2, 3 czeáci: Rano omywa sie piersi, brzuch
i ramiona; popoludniu: plecy i nogi. Albo, rano::

piersi i brzuch; przed obiadem: plecy; po obiedzie: od

nogi górne i dolne.

Ostrozne a szybkie omywanie nie zaszkodzi nigdy,
nawet gdyby dosé zimnq wodq — co jest najlepszem —

wykonanem zostato.

Kiedy i jak czesto omywaé chorych nalezy,
podanem jest w poszczególnych slaboáciach.

Tu zaznaczamy, ze omywania wskazane sq w

gwaltownych gorqczkach, we wszystkich choro

bach, którym towarzyszy gorqczka, wtyfusie, o -

s p i e zastepujq zimne kqpiele, jezeli ich z jakiejá
przyczyny uzywaé nie mozna.

Czas powtórzenia omywania wskazuje w gorqczkach
wzrastajqca gorqcoáé i polqczony z niq niepokój. W

niektórych warunkach powtarza sie je co -| godziny.
Wiele slaboáci, jak katar, gorqczke áluzowq, ospe,

tyfus i t. d. wyleczylem tylko omywaniami.
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Slabowitych omywam czesto oc t e m rozcieñ-

czonym wodq. Czyáci on dokladnie skóre, zjedrnia jq,
otwiera pory, wzmacnia, hartuje.

Czesto opowiadajq, ze omywanie winem, spirytusem
i t. d. szczególniejsze sprawia skutki. Próbowalem i ja
takich zmywañ, nie doáwiadczylem jednak, aby skute-

cznoáé ich wyzszq byta od zwyczajnych. Czesto próby
nie przynosity zadnego rezultatu.

Przed niewielu laty, stawiono wódke francuzkq

(Franzbranntwein) jako árodek najlepszy do omycia
—

non plus ultra: tysiqce flaszek sprzedawano i kupowa-
no. Po kilku latach ucichto, a teraz znowu zaczyna

sie ta wódka pokazywaé w obiegu.

Specyfiki takie pokazujq sie i ginq jak komety.

Ciqgnq za sobq czasem dlugi ogon, ale potem ginq na

zawsze. Nie sq to zwyczajne, regúlame gwiazdy, któ

re co noc wschodzq i spokojnie áwiecq bez przerwy. Z

ostatniemi mógtbym porównaé wode- Ona uzywanq be

dzie zawsze, gdyz dziala skutecznie, podczas gdy inne

árodki ginq—bo nie wytrzymaty próby,

Zyczylbym sobie, aby woda powszechnie byta uzy-

wanq, nawet w tych kotach, które do jej rozpowszech-
nienia wiele przyczynié sie mogq.

2. Omywanie cze^ciowe.

Wykonuje sie tylko na jakiejs czeáci ciala. Uzywa

sie do nich zimnej wody i wykonuje rekq lub grubym

recznikiem. Zresz'tq majq tu zastosowanie reguly pod?-

ne powyzej.

Zaogniony jest palee, reka, noga lub inna czeác

ciala,—wszedzie trzeba gasié, gdy sie pali.

Kiedy uzywaé ich wskazanem jest w pojedynczych

przypadkach chorób.
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F. Opaski.
1. Opaska na gtow$.

Robi sie w 2-jaki sposób:
Cala glowa, twarz i wlosy zmywa sie, a°y mokrq

byla zupelnie. Woda dostaé sie powinna az do skóry,
wszelako nie powinna cieknqé z wlosów; dobrego bylo
by za wiele.

Nastepnie owija sie cata. glowe suchem plótnem.
aby dobrze przylegato, nie dopuszczalo powietrza, zosta-

wiajqc niezakryte oczy. Za ^ godziny, rzadko po u-

plywie 1 godziny sq juz wtosy suche.

Zmywanie i opaska moze byé nastepnie 2, 3 razy

powtórzonq. Baczyé tylko na to nalezy, aby opaska
zawsze byla dobrze suchq. Drugi i trzeci zabieg trwa

po £ godziny, uwazaé tylko trzeba, aby przed kazdem

nastepnem zabiegiem wyschly wlosy zupelnie.
Pod koniec ostatniego zabiegu, gdy rozwinie sie

opaski, nalezy glowe i szyje omyé szybko i lekko zim

nq wodq i osuszyé recznikiem, podobnie jak sie to zra

na czyni.
Gdy potrzeba silny ch wydzielin lepszy jest

zabieg zrobiony w nastepny sposób:
Zmywa sie gtowe, jak podano wyzej. Opasek bie

rze sie dwie
, jedna ptócienna przylegajqca dokladnie

(jak wyzej): druga welniana, lekka, zamyka zupetnie
przystep powietrza.

Gdyby wywiqzalo sie zbyteczne gorqco, mozna

zwilzyé prócz wlosów i opaske ptóciennq. Jezeli zabie

gi majq trwaé czas dluzszy, nalezy zrobié przerwe na

25—30 minut.

Zabieg ten koñczy sie zabiegiem dodatkowym, jak
powyzszy.

Opaska na glowe uámierza bol glowy natury
reumatycznej, powstaly z zaziebienia lub szybkiej zmia
ny temperatury; bardzo skutecznq jest na liczne 1 us k i,
suche wysypki i mate wrzody pod wtosami.
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2. Opaska szyjna.

Pierwszy rodzaj tej opaski (w lagodnej formie)
wykonuje sie w ten sposób, ze zwilza sie rekq lub re
cznikiem calq szyje i otula sie jq suchem, grubem ptó-
tnem starannie, 3—4 zakretami, nie áciqgajqc go je
dnak zbytecznie. Powietrze nie powinno mieé przyste-
pu do miejsca zwilzonego.

Drugi rodzaj robi sie tak: cienki recznik macza sie
w zimnej wodzie, wykreca i zaklada na szyje. Mokry
obwija sie suchym recznikiem, a oba opaskq flanelowq.
Kto jej nie ma, niech wezmie kqwal suchego sukna i

szczelnie sie nim owinie.

Wedlug mego dtugoletniego doáwiadczenia prze-

ciwnym jestem zabiegom dí ugo trwajqcym :

zamiast polepszenia przynoszq one pogorszenie zazwy

czaj. Dlatego tez chorzy nie majq do opaski szyjnej
zaufania. Kto raz sie zawiódt, tego niepodobna nawró-
cié namowq ani perswazyami. Kilka uwag wiec oopa-
skach w ogóle, ( nie wyjmujqc opaski szyjnej ) nie zawadzi.

Zadaniem opasek jest przeszkodzié nadmierne-

mu nawatowi krwi do jakiegoá miejsca, krew te odciq-
gnqé, odprowadzié z tego miejsca i zmniejszyé temsa-

niem gorqczke- Jezeli zostawie opaske dlugo na jednem
miejscu np. noc catq, natenczas rozgrzewa sie °no czem

bardziej, co raz wiecej krwi tam naptywa. Gorqco
wreszcie staje sie nieznoánem, a zapalenie zamiast

zmniejszaé, powieksza sie-
Wniosek ztqd uczynié latwo, co warta opaska szyj

na dlugo trwajqca.
Z tego powodu nie pochwalam zabiegów,

któ re trwaj q no c c a tq lub kilka godzin;
opaska szyjna lezy u mnie 1, najwyzej 1£ godziny: co

£ godziny, wedlug okolicznoáci co 20 minut nawet od-

mienia sie H tj. macza sie w wodzie i okreca na nowo.

Maczanie ponowne powtarza sie w czasie jednego za

biegu 2—3 razy.
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Zalezy to od wiekszej lub mniejszej gorqczki cho

rego. Uczucie gorqca i niespokojnoáci jest najlepszq
wskazówkq, kiedy odmienié oklad.

Opaska szyjna wskazanq jest w zapalenia ch

szyi, trudnosciach w przelykaniu iw nie

których cierpieniach gtowy. Rów noczeánie

staraé sie nalezy przeciwdzialaé zabiegami na inne cze-

sci ciala np. na nogi (mokre skarpetki^), polanie dolne

i t. d.

3. Chustka trójkafaia (szal).

Chustka trójkqtna jest specyalnym zabiegiem na

piersi i górnq czesé pleców. Kazda kobie-

ta lub dziewczyna ma welnianq, czworobocznq chustke,
którq zlozywszy wTe dwoje w trójkqt, zarzuca na ra

miona. Podobnej chustki uzywa sie na opaske.

Przyrzqdza sie J3
z grubego plótna
majqcego 1—1^
metra dlugosci i ty-
lez szerokoáci. Zlo-

zona w trójkqt za-

klada sie na ramio

na tak, ze wiekszy
kqt przychodzi na plecy i siega az do

krzyzów, oba zaá mniejsze kqty po-

krywajq pierá, Iqczq sie dokladnie pod szyjq u góry, i

krzyzujq sie koúcami na piersi (zobacz rycine,).

Opaska ta macza sie w

zimnej wrodzie, wykreca, kla

dzie na golem ciele i pokry-
wa szczelnie suchem plótnem
lub flanelq.

Wkrótce czujesz wywiqzu-
jqce sie przyjemne cieplo,
chustka staje sie cieplq — a

Fig. 28. nawet i gorqcq. Fig. 24.

Fig. 22.

Fig. 21.
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Zabieg trwa ^—1^ godziny, w rzadkich wypad-
kach, gdy silniejszych potrzeba wydzielin 2 godziny.
Przy dtuzszem trwaniu nie zapominac o odnowieniu o-

paski. Zwilza sie 33 powtórnie po f—f godziny, z re-

guty wtenczas, gdy rozgrzeje sie mocno a silnq jest go

rqczka.

Wskazanq jest w gorqczkach, poczqtkach za-

paleñ w gtowie lub na glowie, gorqczkowrych kata-
rach: niewinna ta opaska rozpuszcza i wydziela zafle-

gmienie w szyi, oskrzelach i piersi.
Znakomita i uderzajqca jest skutecznosé tej opaski

u kobiet umyslowo chorych. W polqczeniu z in-

nym lekkim zabiegiem wystarczala ta chustka do po-

wstrzymania nawalów krwi do glowy lub do odciqgniecia
krwi z przepelnionej glowy.

Drugim zabiegiem byly zwykle mokre skarpetki,

opaska na nogi, lub ciepla kqpiel nozna z popioíem i

solq.

4 Opaska nozna.

Opaska ta jest zawsze zabiegiem ubocznym; ponio-

cniczym go takze nazwaé mozna, gdyz w pomoc przy-

chodzi innym zabiegom. Opaska nozna jest dwojaka.

a) Wtaáciwa opaska nozna.

Najlatwiej robi sie J3 tak; mokre skarpetki naciq-

ga sie na nogi, na nie znów skarpetki suche wetniane,

poczem pacyent kladzie sie do lózka i dobrze okrywa

nogi.
Kto nie ma skarpetek, niech zamoczy grube Ima

ne kawalki plótna, lub lnianq opaske w wodzie i occie

(po polowie biorqc,), okreci nogi az po za kostki, opa-
sze po wierzchu flanelq suchq i okryje sie porzqdnie w

ló ¿ku.

Zabieg trwa 1—1\
—2 godzin i wymaga koniecznie

le¿enia w Íózku.
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Jezeli wywiqze sie wielkie gorqco, a chodzi nam o

to, aby odciqgnqé gorqcoáé z piersi lub brzucha, jak
np. w zapaleniu piersi, optócnej, brzucha— natenczas

odmienia sie opaska tak czesto, i macza w wodzie, ile

razy rozgrzeje sie mocno.

Opaska ta oddaje wybornq przysluge w przypad
kach, w których o to chodzi, aby chorowite soki

wyciqgnqc z nóg, lub w zapaleniach odciqgnqé gorqcq
krew z góry na dót.

Nie nalezy uwazaé opaski noznej za równoznacznq
z kqpielq noznq i jej skutkami. Trwanie kqpieli no

znej jest znacznie krótsze a dzialanie jej wiecej ogra-
niczone. Wprawdzie i ona odciqga gorqcq krew do nóg,
oczyácié jednak i wyprowadzié ztych soków z nóg nie

potrafi ani zimna ani ciepla kqpiel nozna.
Kto znosi zabiegi wodolecznicze wieczorami niech

naciqgnie mokie skarpetki przed spaniem a na wierzch
suche. Nie straci na to wiele czasu, a bedzie spat wy-
bornie i nie potrzebuje uwazaé na dtugoáé trwania za

biegu. O jednym niech tylko pamieta, ze obudziwszy
sie w nocy lub rano natychmiast powinien zrzucié mo

kre skarpetki.
Wieániakom zmeczonym bardzo pracq taka opaska

skarpetkowa na noc wzieta, odciqga jeszcze gruntowniej
znuzenie z nóg, anizeli zimna kqpiel noznn.

Kto miewa zimne nogi niech spróbuje wziqáé
na noc takq opaske. Takze cierpiqcym na poty nóg
przepisywatem jq czesto z dobrym skutkiem; poprzedzala
jq jednak kilkakrotna para nozna.

b) Opaska az pozakolana.

Silniej anizeli opaska poprzednia pod a) opisana
dziala opaska az po za kolana.

'

Mokra, Iniana opaska, która przy opasce noznej a)
okreca nogi, wznosi sie coraz wyzej, opasujqc lydki i
az po za kolanami s¡e koñczy. Potem okrywa sie ja,
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drugq opaskq suchq, najlepiej welnianq. Zachowaé sie
przynalezy co do czasu i innych okolicznosci tak, jak
to podano przy poprzedniej opasce a).

Zalecam te opaske do odp row adzeni a gorqca
z górnej polowy ciala, do usuniecia wielkiego znu-

zenia, a szczególnie do wy pedz enia do ku c zli-

wych wiatrów i zastarzalych upartych gazów.
Nie trzeba uwazaé tej opaski za zabieg wspomnia-

ny przy pólkqpiolkach : „staé w wodzie az pozakola-
na. Tamten zabieg jest wzmacniajqcej a nie odpro-
wadzajqcej natury.

5. Opaska dolna czyli zawijanie dolne.

Otrzymala swojq nazwe z tego powodu, gdyz uzy
wa sie glównie w cierpieniach nóg i brzucha, jest wiec

opaskq día dolnych czeáci ciala. Zaczyna sie P°d pacha-
mi i siega az po za palee nóg. Górna czeáé ciala, ra

miona, lopatki, pozostajq wolne i okrywa sie je dobrze

koszulq lub lepiej jakiems cieplejszem okryciem, aby po

wietrze nie míalo przystepu.

Opaska dolna robi sie tak; na materacu lub sien-

niku pokrytym przescieradlem rozciqga sie koc welnia

ny bardzo szeroki.

Przeznaczone na otulenie przeácieradlo powinno

byé tak szerokie, aby okrecié nim ciato, co najmniej
dwa razy, czasem 3—4 razy—a tak dlugie, aby siégalo
az po za palee nóg. Sktada sie g° we dwoje, macza w
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zimnej wodzie, wykreca dobrze, aby nie cieklo, i roz-

klada sie w formie prostokqtu na kocu. Teraz pacyent
kladzie sie na niem, zakrywa z prawej i lewej strony tak,

aby okrylo wszedzie cialo a mokre koñce przeácieradla
zachodzily na siebie i teraz zawija sie lezqcy pod spo-

dem koc szczelnie, aby chronil przed przystepem po

wietrza; na koniec z wierzchu nalezy okryé sie staran-

nie pierzynq. Na nogi daje sie prócz tego jeszcze oso-

bne nakrycie (patrz rycine 21).
Sprawa to nie tak zawiklana, jak sie Przy czytaniu

wydaje, mozna jq sobie zlatwié majqc kogoá do po

mocy. Pacyent stojqc w majtkach kqpielowych obok lózka

obwija sie opaskq mokrq wedlug przepisu i kladzie na

koc rozlozony. Pomocnik nie tracqc czasu wyrównywa
opaske, poprawia, zakladajqc brzegi na siebie, i okrywa
kocem i pierzynq.

Prawda, ze jest przy tem troche truduoáci, mniej
jednak anizeli przy obwiqzywaniu, specyalnemi obwija-
niami, których nie uzywam nawet przy najwiekszych
opaskach.

Skoro nabedziesz wprawy, spostrzezesz wkrótce nie

jednq korzyáé w mojej metodzie. Znam wielu, którzy
bez trudnosci, w bardzo krótkim «czasie (a to rzecz

najwazniejsza) przyrzqdzajq sobie i aplikujq wszystkie
wieksze opaski.

Podaje tu jednq uwage, która rozpedzi lekliwosé i

dreszcze, jakie niejednego strachajle przejmujq, gdy
czyta ustep niniejszy.

Kto wstretu do zimnej wody nie moze

przezwyciezyé, kto ma malo ciepla, delikatne nerwy
i t. d.— niech calkiem spokojnie zmacza sobie opaske
w wodzie cieplej.

Owszem, zmaczanie w takiej wodzie áciále przepi
suje slabowi ty m, wqtlym, niedokrewnym a

szczególniej ludziom starszym.
Zastósowanie opaski dolnej trwa przez 1, 1| cza

sem 2 godziny. Poczqtkowe uczucie zimna ustqpi wnet
przyjemnemu cieplu.
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Wieániacy i ludzie biedni mogq sobie utatwié za

bieg w ten sposób: Bierze sie worek ze zbo¿a zu¿yty
nieco, a wiec ju¿ miekki, macza w wodzie, wykreca do
brze i wchodzi sie w niego az po pachy, naciqgajqc ni

by spodnie. Nastepnie trzeba sie polozyé na kocu,

rozscielonym na Íózku, zawinqé nim szczelnie, i przy-

kryé dobrze pierzynq. Setkí ludzi uzywalo takiego wor-

ka—nie wstydz sie, i tobie worek przysluzy sie dobrze.

Opaska dolna uzywa sie zawsze w potqczeniu z in-

nymi zabiegami. Dzialanie jej jest rozmaite: rozgrzewa,
rozpuszcza, wyprowadza. Sfera jej dzialalnoáci: dolne

czeáci ciala. Uzycie jej wskazanem jest w spuchnie-
ciu nóg, w przypadkach reumatyzmu i podagry-
cznych, w cierpieniach nerek, wzdeciach, kur-
czach i t. d.

Zamiast czystej zimnej lub cieplej wody uzywam

bardzo czesto do zamaczañ, odwaru ze siana, owsia

nej slomy i galqzek áwierkowych. Kwaáne sia

no moze zastqpié siano koszone w kwiecie, a oba wska-

zane sq w trudnoáciach w o d d a w a n i u ni o c z u ( uryny ) ,

w cierpieniach kamienia i piasku. Odwar z owsia

nej slomy okazal sie zawsze dobrym w podagrze, pia
sku i kamieniu; odwar swierkowy skutecznym jest día

slabowitych do wyprowadzenia gazów
i usuniecia najrozmaitszych przypadków
kurczowych w brzuchu.

6. Opaska krótka ^zawijanie malej

jest najczesciej uzywanq. Stanowi ona

sama día siebie zabieg skoñczony t. j.
dziala na cale cialo bez pomocy innych

wodnych zastosowañ. Podnosi cieplote
ciala lub wyciqga za wielkie gorqco, we

dlug tego czy trwa dluzej czy krócej.

Opaska ta jest bardzo ulubionq a

do ogólnegD jej rozpowszechnienia przy-

czynita sie ta okolicznoáé, ze kazdy jq Fig. 26
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sobie sam zalozyc i okrecié moze tatwo i wygodnie.
Szerokoáé jej poczyna sie P°d pachami a koñczy

po nad kolanami. Grube lniane plótno, szerokie jak
wyzej powiedziano, sktada sie we 4 — 6-rro; zwilza

sie w wodzie, wykreca i zaktada tak, aby dobrze

przylegalo. Flanela pokrywa po wierzchu szczelnie

czeáé wilgotnq a pierzyna daje potrzebne cieplo *).

Síabowici, osoby starsze, niedokrewne, których
krew nie zbyt wysoko wznosi sie ponad punkt marznie-
cia powinni opaske zmaczaé w cieplej wodzie.

Wieániacy i ubodzy zamiast Inianej opaski mogq
znowu uzyé miekkiego worka i okrecié sie nim na sze

rokoáé.

Zabieg trwa wedlug przepisu przez 1, 1^, czasem

2 godziny.

Gdyby zdrowi ludzie uzywali krótkiej opaski co 8,
lub tylko co 14 dni, zapobiegliby gruntownie wielkiej
iloáci slaboáci. Dziala ona skutecznie i czyszczqco na

nerki, wqtrobe i brzuch, który uwalnia od upar-
tych wiatrów, meczqcych gazów, zaleglych ma-

teryi i zbyteczne'j wody. Wodna puchlina,
cierpienia serca i zolqdka, fktóre pochodzq od ci-
ánienia gazów do góry, jezeli sie je wyprowadzi to u-

ustajq zupelnie,) sq to goácie nieznani przyjaciolom
krótkiej opaski. Znam wielu takich wiernych przyjaciól,
którzy niejednq noc az do rana przyjemnie przespali w

opasce.

Rozlegle zastósowanie ma opaska w zaflegmie-
niach zolqdka, w cierpieniach serca ipluc,
w najrozmaitszych cierpieniach glowy i szyi!
Blizej • wskaze to czeáé III.

*) Mozna takze tak robid ten zabieg. Opaska 3 metry dluga
macza si? w % cze.áci w wodzie, wyciska, okre.ca kolo ciala
tak, aby cze.áé wilgotna przylegajaoa do skóry pokryta byla cze
acia, sucha.. Na koncu opaski sa. tasiemki, któremi sie ia przv-

mocowuje. Potem flanela, pierzyna.
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Jezeli nie widze jasno, gdzie tkwi zle, jezeli sie-

dziby choroby, odkryé nie moge, opaska krótka jest mi
natenczas najlepszym doradcq. Szerzej rozwodzié sie
nad tem nie pozwala mi brak miejsca.

Pacyentom, których brzuch z jakiejkolwiek przy-

czyny jest oslabiony, radze go natrzeé ttustoáciq wie-

przowq lub olejkiem kamforowym bezpoárednio przed
wzieciem opaski lub zaraz po jej zdjeciu.

W kurczach dobrze jest zmaczaé kawal zwykle-
go plótna w occie i polo¿yé go na golem ciele pod o-

paskq. Kto ma kurcze, uczucie zimna, dreszcze, wtedy
bierze sie cieplq opaske-

7. Mokra koszula.

Zabieg ten obralem dlatego, aby nawet ludzie pro-
sci o malem pojeciu, latwo go zrozumieli.

Zwykla, Iniana koszula macza sie w wpdzie, wy

kreca dobrze i nawdziewa na cialo jak zazwyczaj. Pa

cyent kladzie sie na kocu rozciqgnietym na Íózku, okry
wa sie nini dobrze (lub okrecié kaze) i nakrywa pie
rzynq.

Pewien jegomoáé mówit, ze día niego to postepo-
wanie jeszcze jest za dlugie. Stawal wiec w koszuli w

wannie, kazal polewaé sie z konwi wodq po koszuli, po
tem okrecié kocem. Nigdy nie mógt doáé nachwalic

„tego najpierwszego i najlepszego ze wszystkich zabie

gów", który mu przynosit wyborny sen, wesoty humor,

krzepit ducha i orzezwial ciato.

W mokrej koszuli lezeé trzeba 1, 1£ najdluzej 2

godziny. Dzialanie jej jest wielce po¿yteczne, r o zt w i e-

ra pory i ciqgnie niby tagodny plaster
— uspakaja,

usuwa kongestye i kurczowe przy p adt oá ci,

jednostajnq cieplote wytwarza i przyczynia sie w ogó-
le do zdrowia z powodu znakomitego wplywu na skó-

re- Przepisywatem jq z bardzo dobrym skutkiem w

cierpieniach umyslowych, dzieciom w plq-
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sawicy (t a ú c u áw. WitaJ i podobnych jej obja-
wach, w chorobach skóry. Jezeli w tych osta-

tnich przypadkach silnych potrzeba bylo wydzielin lub

wywabienia wysypki, np. szkarlatyny, — natenczas ka-

zalem moczyé koszule w wodzie slonej lub zmieszanej
z octem.

8. Plaszcz hiszpañski (opaska wielka).

Nazwy tej nie wymyáliíem, skoro jednak pacyenci
tak ochrzcili opaske wielkq czyli otulenie wielkie, niech

jej ta nazwa pozostanie.
Plaszcz hiszpañski, jest podobnie jak kqpiel calko

wita lub opaska mala, zabiegiem samemu sobie wystar-
czajqcym fuzywa sie sam, bez innych pomocniczych
zabiegów,) i dziala na caly organizm.

Jak sie przyrzqdza to najwieksze zawijanie?
Z plótna zgrzebnego robi sie ro

dzaj plaszcza, podobnego do obszernej
koszuli z rekawami, który otwarty jest z

przodu, a siega az po za palee nóg
(patrz ryc. 23). Ten plaszcz macza sie
w wodzie zimnej, lub día osób slabo-

witych, niedokrewnych, starych, leka-
jqcych sie wody — w cieplej, wy

kreca sie go dobrze, naciqga jak koszule
a z przodu zaklada dobrze poty na siebie.

Przedtem rozbiera sie lózko i rozpoácie-
ra na niem koc welniany. Koc powi-
nienbyé bardzo szeroki (3metry wszerz

i wzdluz) lub w braku takiego, bierze

sie dwa, kladqc je na szerokosé na

lózko. Na nie kladzie sie chory, zawija
sie go szczelnie kocami i nakrywa cie

plq pierzynq ('patrz ryc. 24). Uwage
zwrócié na to nale¿y, aby jak naj-
prqdzej naciqgnqé mokry plaszcz i zawinqé kocami
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chorego, czyli, aby wystawiony byl jak najkróciej na

dzialanie powietrza. Koc powinien przylegaé dokla

dnie, szczególniej koto szyi, nieutrudniajqc oddychania.
Kto nie ma pierzyny okrywa sie koldrami.

Raz przyszedl do mnie pacyent cierpiqcy na najro-
zmaitsze choroby. Trapily go kongestye, wzdecia, he-

moroidy a stluszczenie serca powodowato wielkq trwo-

zliwoáé. Przepisalem mu plaszcz hiszpañski 1—2 razy w

tygodniu; po dtuzszem uzywaniu go, zniknety wszy
stkie wymienione wyzej choroby. Od tego czasu uzy
wa ów pan hiszpañskiego ptaszcza az dotqd — jako u-

Fig. 28.

niwersalnego árodka chroniqcego od chorób, a ze nie-

wiele ma czasu do stracenia, naciqga go przed spaniem,
a zdejmuje obudziwszy sie w nocy lub rano. Aby zaá

nie potrzebowal cudzej pomocy do aplikowania tej opa-

ski kazat sobie zrobié z grubej welny drugi plaszcz hi

szpañski, który naciqga na mokry.

Zabieg trwa przez 1, 1£, najdlu¿ej 2 godziny.

Dluzszy lub krótszy czas, stosuje sie do sil indywidu-

alnych, a szczególniej do korpulencyi. Día slabego
wiesniaka wystarczy 1, H godziny; za¿ywnemu piwo-
warowi mozna bez wahania 2 godziny przepisaé.

Jezeli kto ciekawy, jak i jak silnie dziala plaszcz

hiszpañski, niech sie przypatrzy wodzie, w której po

zdjeciu powinien byé starannie wyprany. Zobaczy, ze

jest ona metnq i brudnq. Zdziwiony uwierzy wtenczas,
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ze plaszcz hiszpañski jest w stanie wyciqgnqc tyle nie-

czystoáci.

Przypominam sobie, ze w niektórych wypadkach
opaska z bialej stala sie calkiem zóltq, a zóltoáci tej

zadnym lugiem wypraé niemozna bylo. Dopiero blicho-

wanie na trawie wrócilo jej kolor biaty.
Krótkotrwale otulenie wielkie w tagodny ale grun-

towny sposób
— otwiera pory na calem ciele i

wyciqga z niego nieczystoáci, áluz i t. d. Jak korzy-
stnie dziala to na normalnq cieplote ciala, i na ogól-
ny stan zdrowia — nie potrzebuje dodawaé.

W szczególnoáci uzywam opaski wielkiej w z a k a-

tarzeniu ogólnem (któreobejmuje mniej wie

cej cale ciato,), w gorqczce áluzowej, poda-
g r z e, ospie, tyfusie, día zapobiezenia atakom

apoplektycznym fparalizowi,) i t. d. W czeáci III. cze

sto o nim bedzie wzmianka.

Plaszcz hiszpañski zamaczany w odwarze ze siana,

slomy owsianej lub swierczyny znakomicie dziala w do-

legliwoáciach podagrycznych, w kamieniu moczowym,

nerkowym i t. d. Wlaáciwoáciq bowiem powyzszych ro-

álin jest leczenie tych chorób.

G. Picie wody.

Ostrzegam przed dwoma ostatecznoáciami, tj. przed
zapatrywaniami, które wlaáciwie przekraczajq miare.
Nie wiele dziesiqtek lat temu, urzqdzano prawdziwe
turnieje picia wody. Kto najwiecej mas pochlonql, ten
najwiekszym byl bohaterem. Wypié na dzieñ 4, 6, 8
litrów wody nie bylo wcale rzadkoáciq. Jeszcze i dziá
w niejednej glowie pokutuje to przekonanie, ze picie
wielkiej iloáci wody musi czlowieka uzdrowié. Lepsze
jednak to dziwactwo, anizeli owo, które powiada, ze

czlowiek tak wiele stalych potraw zjada, ze wypié 4,
5 litrów piwa, to wcale nie za duzo plynu.

Holdujqcy drugiej ostatecznoáci potepiajq picie wody.



- 121 —

Nie pijq tygodniami, miesiqcami nawet kropli wody,
gdyz woda szkodliwq jest, jak mniemajq, i nie przyno-
si korzyáci zadnej.

Smutna to doprawdy, ze ludzie nieraz zdrowego
nie majq rozumu, za naturalnem uczuciem i popedem
instynktowym,któremu nawet ulegajq zwierzeta, iáé nie

chcq, i postawiwszy z góry jakqá falszywq zasade, za-

stanowié sie nad- niq nie myálq wcale. Czy to rozsq-
dnie?

Czyz stworzyciel, ten mistrz nad mistrzami, uczy-
nil eos polowicznego, spartaezonego? Albo czy tez

ludzie do stworzonego cudownego porzqdku, wnieáli

nieporzqdek i zamieszanie? Zanim zegar godzine wy-

dzwoni, oznajmia o tem minut pare naprzód. Nieskoñ-

czenie mqdry stwórca daje znak glodem, kiedy jeáé, pra-
gnieniem, 'kiedy pié nalezy. "Ludzkie cialo ten ¿ywy
zegar o doskonalym chodzié i regularnoáci, szedtby i

wybijal godziny wybornie, gdyby gtupota ludzka nie

zarzucala jego kólek piaskiem, nieczystoáciq, i nie ha-

mowala jego biegu.
Ile razy oswojone lub dzikie zwierzeta czujq gtód,

szukajq pozywienia; ile razy zjawi sie pragnienie, spie-
szq do zródta. Nasyciwszy sie, nie jedzq niczego wie

cej.
Podobnie postepuje czlowiek niezepsuty zachowu-

jqc regularny sposób ¿ycia w zdrowiu i slabosci.

Z tych powodów stawiamy tu najwy¿szq zasade,
-

regule zlotq, której kazdy trzymaé sie powinien:

Pij, jak czesto masz pragnienie, ale

nie pij wiele.

Znam osoby, które tygodniami kropli nie pijq wo

dy, innym wystarcza na dzieñ caly szklanka wypita

przy ániadaniu. ¿e nie majq nigdy pragnienia, tem sie
to tíumaczy iz w potrawach otrzymuje cialo dostate-

cznq iloáé wody. Tylko w czasie gorqcego lata, lub

podczas gorqczki poprzedzajqcej chorobe zjawia sie pra

gnienie
— zresztq jest ono rzadkiem u wielu goáciem.
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Pozostaje wiec día mnie zagadkq, dlaczego bez naj-

mniejszej potrzeby tylu ludzi zalewa formalnym poto-

peni zolqdek? Postepowanie takie musi za sobq zle po-

ciqgaé nastepstwa *).

Pij, jak czesto masz pragnienie, ale nie pij wiele.

*) Wspomnieé tu nalezy o piciu wody podczas obiadu, i w

ogóle przy jedzeniu. Wiesniacy rzadko w tym wzgle,dzie grze-

Bza, przesada, — wie,cej mieszczanie i panowie. Nie jest do

brze „pié w czasie jedzenia". Znam wielu lekarzy, którzy odra-

dzaja, to zdrowym, a chorym, zakazuja, stanowczo. Kto ma do

bre oko i nieco doáwiadczenia, ten wie, ze ci co w czasie jedze
nia pija, wiele wody, piwa i t. d. jak w ogóle pija.cy nad miare,

uskarzaja, sie, na zle trawienie.

I nie moze byé inaczej.
Skoro gryziemy w ustach jakiá pokarm mie,sza sie, on do

kladnie ze álina,, która. wyrabiaja, w tym celu gruczoly slinne.

Jest wie,c nierozsadnie polykaé coa stalego, zanim dobrze doko-

nana, zostala wazna praca rozdrobienia i rozmiekczenia. Roz-

miejíczony pokarm dostaje sie, do zoladka, gdzie go przenika
sok zoíadkowy. Im ten niezbedny sok jest czystszym, lepszym,

pierwotniejszym (tj. niezmie,szany) tem lepszem jest trawienie

i jego skutki, tj. tem lepszemi, przygotowane przez trawienie

soki i cze,éci pozywne podane organizmowi do uzupehiienla cze
áci ciala.

Kto wie,c spozywaja,c pokarm zalewa go innym obcym ply-
nem, woda., winem lub piwem, natenczas sam sok zola,dkowy juz
nie przenika pokarmu, gdyz zostal rozpuszczonym woda,, piwem
lub winem.

W czasie objadu polewajac pokarmy 6—8 razy rozciencza

sie, sok zola,dkowy, w ten sposób on jako esencya trawia,ca nie

moze íungowaé a zola.dek rozpuszczonemi 6—8 krotnie potrawami
nie bywa wzmocniony lecz uciániony.

Nie trzeba sie, uskarzaé, ze biedny zolqdek krzyczy ojoj,
a trawienie jest zlem.

J'ak nalezy wie,c upo rza.dkowaé picie?
Kto ma przed jedzeniem pragnienie, niechaj pije! Pragnie

nie wskazuje potrzebe, wie,kszej iloéci soków. Sa. one zge,stniate,
nalezy je wiec rozrzedzié.

W czasie jedzenia nie pié lub pié bardzo malo aby czysty
sok zoíadkowy przenikna.1 kazda, choéby najmniejsza, czajstke, po
karmu.

Po jedzeniu, gdy uplyna,! czas jakiá, a miazga pokarmowa
wymaga plynu, aby sokiem zola,dkowym dokladnie przerobionq
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Wieániacy nie lubiq wcale naglej ulewy; twierdzq
bowiem, ze wiecej niszczy i psuje ani¿eli uzyznia. Na

tomiast zapewniajq, ¿e owe silne mgly poranne, które

kapelusz wieániakowi tak zwilzq, ze az cieknie z niego,
sq najlepszymi jego przyjaciolmi, gdyz przynoszq zy-
znoáé i urodzaj.

Cialo a szczególnie zolqdek potrzebuje plynu, do

rozcieñczenia soku ¿oíqdkowego, i powiekszenia jego
ilosci, zeby byl w stanie opanowaé stale pokarmy. Gdy
go przyciánie potrzeba przypomina on sie niby delika-

tnem pukaniem, lekkiem pozqdaniem wody, lub krzy-
kiem, silnym, kolataniem, gdy go pali pragnienie. Stu-
chaé nalezy tego glosu,

—

mniejsze o to, czy wota zdro-

wy, czy chory zolqdek. Dawaj mu jednak male. ilosci

wody w odpowiednich odstepach czasu; wieksze mogty-
by mu szkodzié. W síaboáci, w gorqczce naprzyktad,
mniej a czesciej np. ly¿ke stolowq co 5—10 minut.

Szklanka wody wypita naraz nie ugasi pragnienia ale

do istniejqcych nowe doda cierpienia.

Przyklad niech objaáni mój przepis. Cierpi kto na

twardy stolec, wielka gorqczka pali brzuch, chory ma

silne pragnienie; móglby, jak powiada wypié 4 szklanki

wody jednq po drugiej, wszystko to jednak kropla wody
na ogieñ. Wierze mu; wielka iloáé wody dostawszy sie
do ¿olqdka nje dotykajqc wcale miejsc cierpiqcych nie

wywiera na nie pozqdanego skutku, lecz przechodzi

szybko przez cialo unoszac z sobq w dodatku znacznq

iloác tak niezbednego ¿oíqdkowego soku. Zamiast wielu

szklanek wody nale¿y daé choremu co pól godziny je

dnq ly¿ke tylko. Wnet uczuje inny skutek, który jest
koniecznem nastepstwem rozumnego postepowania.

Z malq iloáciq wody szybko i latwo niiesza sie s°k

byé mogla, czyli innemi slowy,skoro odezwieste, pragnienie w 1,2,

3 godzin po jedzeniu, natenczas mozna pié, ale miernie.

Z wielu znakomitymi lekarzami omawialem te. sprawe. wy

czerpujaco. Wszyscy podzielali w zupetnoáci moje zapatrywanie,

i przypisywali niemiernosci w piciu niezliczona. ilosé cierpieñ

zoladkowych.
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zoíqdkowy. Dolewajqc nastepnie co pól godziny pomna-
za sie soki, które chlodzq w regulamym biegu cialo,
trzewia przebiegajq a rozmiekczajqc i rozpu-

szczajqc usuwajq w krótkim czasie wszelkie zaparcia i

zatwrardzenia. Niezliczona liczba chorych pcstuchala
mej rady w tym wzgledzie i wnet uzdrowionq zostala.

Probatum est.

W ostatnich czasach mówiono i pisano wiele o

przedziwnych skutkach, jakie szczególniej w chroni-

cznych slabosciach sprawia picie cieplej wody (30 st. do

35 R.). Sam nawet przed kilku laty próbowalem tego na

niektórych pacyentach z dobrym skutkiem. Czeáé, ko-
mu sie czeáé nalezy. Kto cieplq wode nad zimnq prze-

nosi, nie mozna go za to sqdzié ani potepiaé. Jest to

rzecz gustu. Po díu¿szych jednak doswiadczeniach prze-
konalem sie, ze zimna, zywa woda ('nie martwa^) te sa-

mq, jezeli nie lepszq oddaje przysluge. Co do mnie,

przenosze jq nad wode cieplq lub gorqcq. Niech kazdy
wybiera co mu lepiej smakuje.
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UWAGI OGÓME.

Z zasady pogardzam, i potepiam slusznie zniena-

widzone árodki tajemnicze i handel tymi specyfikami,
które uchodzq za tajemnice wynalazcy. Nie ene», aby
i mnie trafit ten zarzut. Día tego otwieram w tej dru

giej czeáci tajniki mej apteki i kazdemu pozwalam sko-

sztowaé i zaglqdaé a¿ do najmniejszej flaszeczki z olej-
kiem *) az do najmniejszego pudetka z ziólkami.

Kazda apteka kosztuje wiele pieniedzy, w mojej
zas me ma wiele drogich, kosztownych rzeczy. Przy-
znaje sie d° tego otwarcie i uwazam mozliwy ten za

rzut jako wielkq zalete mej apteki. Prawie wszystkie
moje ziólka, wyciqgi, ekstrakta, oleje, proszki ^.ochodzq
ze ziól tanich, pierwiej czesto uzywanych i szacowa-

nych, teraz zupetnie zapomnianych, które z taski Boga
rosnq po ogrodach, polach, niektóre kolo domu, po

miejscach nieuczeszczanych, z ziól leczniczych, które

przewa¿nie prawie centa nie kosztujq.

*) Zatrzymuje, tylko día siebie recepte, olejku wyci^gajacego;

uzywa sie, w wypadkach zewne,trznych (nigdy zaá w we-

wne,trznych) a to w celu zapobiezenia naduzyciom. Gdybym na

wet oglosil przepis, nie przynióslby on nikomu korzyáci, gdyz

apteka bez recepty lekarza, nie sprzedalaby olejku. Ja zaá nie

moge, go posylaé nikomu, gdyz nie jestem ani lekarz,em ani

aptekarzem.
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Napisalem te ksiqzke w pierwszej linii día bieda-

ków, których, w chorobach, majqc na myáli Syna Nie-

bios, z poáwieceniem lecze; albo jak niektórzy mówiq,

fuszeruje, wdzierajqc sie nie do swego zawodu. Día

nich to wyszukatem z namystem niedrogie lekarstwa,

starych doáwiadczonych przyjaciól, pomijajqc wiele in

nych. Przez dlugie lata badalem, doáwiadczalem, suszy-

lem, krajatem, moczyíem i kosztowalem. Nie ma ziola,
nie ma proszku, któregobym sam nie kosztowal i na

sobie nie doáwiadczyl. Zyczylbyin sobie tylko, aby

wszyscy ci starzy znajomi przynajmniej u jednej klasy
ludzi doszli do nowych zaszczytów.

Dlugo namyálalem sie, zanim postanowilem dolq-

czyé do zupelnie wystarczajqcych árodków wodoleczni

czych te apteczke czyli spis leków, które na wewnqtrz
wodzie pomagaé majq. Wyglqdaé by to moglo, jako
votum nieufnoáci día sily leczniczej wody.

Sq jednak chorzy, którzy majq nieprzezwycie¿ony
wstret do wody lub nie dadzq sie namówié do czesto

dluzszej a koniecznej wodnej kuracyi; otó¿ tym chcia-

tem dopomódz zmniejszajqc, upraszczajqc i skracajqc le-

czenie wodq. To jednak tylko wtedy staé sie moze,

jezeli leczqc zewnetrznie wodq, równoczeánie i wewne-

trznie leczymy srodkami leczniczymi.

Jezeli kto przeglqdnie moje apteke, przekona sie
natychmiast, ¿e ona tak, jak i leczenie wodq w ogól-
noáci, trojakie ma zadanie: niezdrowe, chore ma-

terye wewnqtrz rozpuácié, na zewnqtrz je wy-

prowadzié i organizm wzmocnié. Dlatego slu-

sznie twierdzié moge, ¿e obie kuracye tak wewnetrzna
jako te¿ i zewnetrzna harmonizujq ze sobq i zgodnie
wspóldzialajq. Ostrzegam jednak przed zludzeniami.
Kto sqdzi, ¿e musi zewnetrzne leczenie wodq ostro i su-

rowo przeprowadzaé jest w btedzie, jak i ten sie niyli,
kto myáli, ¿e musi du¿o i czesto za¿ywaé wewnetrznie.
Zawsze i wszedzie trzymaé sie nale¿y tej zlotej zasady:
najíagodniejsze árodki, uzywane czy to zewnqtrz czy
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wewnqtrz sq najlepszymi*^.

Roáliny o wqtpliwej skutecznosci jak álaz, korzeñ

lukrecyowy i inne; dalej te, których dzialanie w czeáci
jest niekorzystnem, jak na ¿olqdek senes, chmiel i t. p.;
nakoniec roáliny trujqce— pominqlem zupetnie**^.

Myále ciqgle o tem, jak Pan Bóg jest dobrym. Nie

tylko kaze rosnqé temu, co jest koniecznem na chleb

powszedni, i do utrzymania ¿ycia naszego. On, który
w swej nieskoúczonej mqdroáci wszystko podtug miary,
wagi i liczby stworzyt,

—

posiat tak¿e niezliczonq liczbg
ziolek, które cialu czlowieka w dniach choroby i bole-

sci usmierz¿nie i uzdrowienie przynoszq. Obyámy raz

juz to poznali jak Bóg jest dobrym! Roálinkom nadal

przyjemny aromatyczny zapach. One to woniq swq

wpraszajq sie i wabiq do siebie. Idzmy za ich zapachem
a zrywajqc je, dziekujmy za dobrodziejstwa Ojcu Nie-

bieskiemu.

Nasza apteczka podzielonq jest na cztery dzialy
gtówne i kilka dzialów mniejszych, podrzednych,

*) Wielu chorych utrzymuje, ze zazywanie wielu lekarstw,

pigulek, zióíek i innych rzeczy musi czlowieka uzdrowié. Przy-

pominam sobie bardzo zdolnego lekarza, który jak najmniej za-

pisywal i skarzyí sie, czesto na glupote, publicznoáci, która mi

mo orzeczenia lekarza za.dala duzo leków. Gdy mié, tacy gíupcy
nachodza. í spokoju nie daja., (opowiadaí nam raz) dawalem im

pigulki z chleba z jaka. nieszkodliwa. mieszanina., która dodawa-

la im zapachu apteki. Zapytani nastepnie o skutek, odpowiadali
ze w zyciu jeszcze nigdy tak dobrych pigulek nie mieli i ze

im one zawsze pomagaly.

**) Nie od rzeczy be,dzie wspomnaó tu pare, slów o je
dzeniu slodyczy i íakotek. Jezeli slysze,, ze me,zczyzni podobne
dzieciñstwa robia., gniewa mié, to; jezeli mi to o dzieciach opo-

wiadaja., to zal mi tych biednych istotek i ubolewam nad kró

tko widzeniem lub niedostateczuym dozorem rodzicow. Slabym
dzieciom dawaé takie rzeczy, byloby zaprawde, krzywda. me do-

przebaczenia. Stanowczym jestem przeciwuikiem Íakotek, choé

by niewiedzieé jaka. slawe, i uznanie mialy, i byly skuteczne

przeciw katarom, kaszlom, chrypkom, cierpieniom zolqdka i in-

uym mozliwym chorobom. Tymi árodkami mozna sobie zupel

nie popsué zola.dek i organizm. Chorym coa podobnego poda-

waé, byloby zbrodniq niedodarowania..
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Do glównych dzialów zaliczamy:

1. do pierwszego nastoje, (nalewki, tynktury^),
2. do drugiego najwiekszego ziola,
3. do trzeciego proszki,
4. do czwartego ole je.

W dzialach podrzednych jest ugrupowanq reszta

leków, które nie nale¿q do powy¿szych 4 rubryk. S z m a-

tki plócienne, szarpie do okladów i opatrunków ('za
wsze czyste i áwieze,), wat a i wiele innych rzeczy, mo

ze zajqé miejsce na pólkach ubocznych.

Nastoje ftynktury) i oleje muszq byé przecho-

wywane
w naczyniach szklannych: proszki i ziólka

albo w silnych woreczkach papierowych, albo co jest
lepiej w pudelkach. Je¿eli kto nowe robic ka¿e niech

je z.robi obie; jedñakowe, choéby byly rozmaitej wiel-

koáci; i ustawi je w porzqdku, jak ¿olnierzy w szeregu.
To sprawia przyjemnoáé i daje imponujqcy wyglqd do-

mowej aptece, co slusznie sie jej przecie¿ nalezy. Wszy
stko to umieácié w chlodnem ale nie wilgotnem miej
scu, aby nie pleánialo i w niezbyt odleglej miejscowoáci,
aby bylo pod rekq. Na ka¿dem czy to pudelku, wore-

czku czy flaszce, powinien byé wyrazny, día ka¿dego
czytelny napis, co zawiera. Najlepiej ulo¿yé wszystkie
lekarstwa w porzqdku alfabetycznym t. j. wedlug a, b,
c. Co sie zaczyna na An. p. alun, stawia sie na po

czqtku, nastepnie na B i t. d.

Przedewszystkiem w aptece domowej powinien pa-
nowaé wielki porzqdek. Nawet obcy, który dotqd ni

gdy jej nie widzial, powinien w jednej chwili kazdq
flaszke, ka¿de ziolo znaleáé. Nastepnie zachowaé

nale¿y najwiekszq czystoáé. Na ¿adnem

pudelku nie powinno byé najmniejszego pylku
na flaszce nie powinna byé plamka, nawet na flaszce
•l oleju nie powinno byé plam zasychnietych. Nie tak
nie uwlacza domowi jak nieczystosé i pamietaj dobrze, ze
podlug dwóch rzeczy sqdzi sie cale domostwo i to zu

pelnie slusznie. Je¿eli te dwie rzeczy sq czyste, to ca-
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ly dom jest w porzqdku; jezeli zaá nie czyste to mówi

sie: w tym domu mieszkajq nieporzqdni ludzie! Chcesz

wiedzieé, które sq te dwa miejsca? nazywajq sie: apte
ka domowa i wychodki.

Najwiekszy bedzie porzqdek w aptece domowej, je
zeli gospodyni domu, pilny synalek lub zamilowana w

porzqdku córka, obejmujq nad niq opieke i odpowiedzial
noáé. Bedzie ona miec sobie za zaszczyt utrzymaé jak
najwiekszy porzqdek a áciereczka od prochów zawsze

bedzie le¿eé w kqciku pod rekq.

Spelniajqc dobrze swój obowiqzek opiekunka, niech

pamieta, ¿e to día dobra czlonków calego domu, i przy-

pomni sobie slowa Zbawiciela „coácie najmniejszego
moim braciom uczynili, mnieácie uczynili."

Co taka mala apteczka domowa zawieraé powinna
podalem na koñcu w spisie.

Radze przedewszystkiem zaopatrywaé sie w najpo-
trzebniejsze rzeczy; nie kupuj, co nie jest ci konie-

cznem. Przy sposobnosci mozna pózniej dodaé jedno
lub drugie lekarstwo. Ponizej podaje w kilku slowach

jak sie sporzqdzajq nastoje, zióíka i proszki.

Nastój (nalewka, tynktura.)

Wewnetrzne soki roálin — soki lecznicze mogq byé
z nich w rozmaity sposób wydobyte. Najlepszy, i naj-
silniejszy wyciqg otrzymujemy przez nastój.

Nastój sporzqdza sie w sposób nastepujqcy:

Wybiera sie z pomiedzy ziól, jagód i t. p. z któ

rych sie cnce wyciqg sporzqdzié, te, które sq najlepsze

tj. bez zarzutu i najpiekniejsze; wybrane wysusza sie,

rozlo¿ywszy na deszczutce na swie¿em powietrzu za

wsze jednak w cieniu, o czem pamietaé nale¿y, nigdy
zaá na sloñcu. Przy suszeniu poka¿e sie jeszcze wiele

nieprzydatnych rzeczy, które naturalnie odrzucié nalezy.

Skoro ziola, jagody i t. d. sq dobrze wysuszone,

kraje sie, i daje do dob/ze zatykajqcej sie flaszki z wi-
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na, napelnia sie J3 prawdziwym zytnim spirytusem —

który nad inny przenosze,
— lub w braku tego czystym

spirytusem lub wódkq owocowq; zatyka szczelnie i sta

wia na jakiá czas w miejscu, gdzie jest srednia tempe
ratura*).

W ten sposób napetnione flaszki przechowywalen
nieraz rok i dtu¿ej, i dopiero pózniej odlewalem jako
wyciqg

— spirytus przesiqkniety .sokiem roáliny. W ra

zie nagtej potrzeby mozna uzywaé spirytusu, skoro od-

stal zaledwo dni kilka.

Nastoje za¿ywa sie kroplami— w pewnych wypad-
kach wyraznie podanych, bierze sie ly¿eczke od kawy,
a nawet i tyzke stolowq.

Ziola.

Przy pogodzie, jezeli wracasz z pola lub idziesz w

pole oglqdac" swoje zasiewy
— zbocz troche z drogi i

nazbieraj tu i tam ziól rozmaitych; te, które rosnq na

suchem miejscu lub do sloñca polozonym wzgórku za-

slugujq na pierwszenstwo; a owe, które zebraleá pod
czas najpiekniejszego ich rozkwitu, te i najskuteczniej-
szq przyniosq ulge w twoich cierpieniach. Niejedno z

ziól rosnie w twym wlasnym ogrodzie, w sadzie, obok

domu, kolo stodoly. Wiele czasu nie potrzebujesz tra-

cié na zbieranie ziól, poucz tylko swego chlopca |lub
dziewczyne a sprawisz im wieíkq przyjemnoáé i ucieche
a sobie po¿ytek. Ziola ogrodowe i polne powinny byé
co roku áwiezo zbierane, a stare przeszloroczne wyrzu-
cone.

Kazda gospodyni umie którqkolwiekbqdz herbate
sporzqdzié. Ze suchych ziólek (o suszeniu wspomina-
tem juz wyzej) bierze sie na fili¿anke szczypte t. j.

*) Ziola, jngody i inne rzeczy, z których sporzadza sie

wycia.g mozna i na winie nastawié; co podanem jest przy zio-
íach. Wino to jednak trzeba wkrótce zuzytkowaé, gdyz do dluz-
szego przechowywania wcale sie, nie nadaje.
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tyle, ile mozna trzema palcami ujqé, rzuca do rondelka,
zalewa wrzqcq wodq, stawia na pare minut na ogniu,

aby sie zagotowalo, nastepnie odcedza sie i juz herbata

gotowa.
W. ten sposób sporzqdzona herbata ma najlepszy

smak z aromatem ka¿dej roálince wlaáciwym. Ale to

nie jest jeszcze najsilniejsza herbata. U siebie sporzq-

dzam herbate w ten sposób, ¿e ziola formalnie rozgo-

towujq sie — t&ki ¿e najmniejsza czqstka soków nie gi-
nie.

'

Jak sie u¿ywa herbaty, fili¿ankq czy ly¿kq; poda-
nem jest dokladnie przy kazdej chorobie.

Proszki.

Proszek sporzqdza sie w ten sposób, ze osuszone

korzenie, liácie, ziarna lub jagody ziól lekarskich trze

sie 1UD tlucze w mo¿dzierzu.

Niektórzy chorzy latwiej przyjmujq proszki jak

herbate. Posypuje sie im potrawy (]ak pieprzeni,) wska-

zanymi proszkami, albo miesza sie z napojem tak, ze

smaku nie czujq.

Naczynia, w których sie proszki przechowujq, nale

zy szczelnie zatykaé, aby pyl i proch nie dostawal sie

do nich.

Oleje.

Jak sie przyrzqdza oleje (o ile nie dostanie ich

gotowych w aptece), podanem jest przy ka¿dej choro

bie, w której sie ich uzywa.

Po przechowaniu flaszeczek z olejkami poznaje si<j

najpredzej, czy kto ma zamilowanie do porzqdku i czy-

stoáci.
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LEKARSTWA*)

1. Agawa amerykañska. (Aloes). (Agave amor.

L.)

Oiczyznq tej roáliny jest Ameryka. Ztamtqd spro-

wadzoiio jq do Europy, wiec nie rzadko spotkasz jq
na o-

knach pomiedzy innymi wazonkami u lubowników kwia-

tów. Latwo wpadnie ci w oczy i poznasz jq po liáciach

grubych, miesistych, dosyé dlugich, o kolorze jasno

zielonym, opatrzonych wielu kolcami. Kwiat ma Aga

wa rzadko; gdyby jednak znano skutecznoáé jej mie

sistych lisci, wtedy z pewnoáciq kazdy staralby sie ho-

dowaé jq w wazonie pomiedzy innymi kwiatami.

Skutecznoáé jest nastepna: Lisé ugotowany w wo

dzie daje herbate doskonale czvszczqcq kiszki i zolqdek.

Utarty na proszek i zazyty 2 razy dziennie, na koniec

noza biorqc, dziala na wqtrobe, leczy zóltaczke- Odwar

z ty¿eczki miodu i liácia jednego za¿yty w matych ílo-

áciach gasi wewnetrznq gorqczke, szczególniej, gdy na

podniebieniu porobily sie pecherze lub z ze-

wnetrznego rozpalenia powstat koklusz. Kawalek liscia

ugotowanego z miodem (pelny koniec noza) wyciqga

gorqczke z oczu, jezeli sie je tq wodq obmywa. Kto

sie zranil lub ina wrzód niech szuka pomocy peWnej w

*) Día ulatwienia zbierania ziól opisanych w tejze II czq-

Aci wvdala ksi^garnia Koesla „Atlas roálin leczniczych, ktory

wyszedl w polskim j^zyku, i jest do nabycia
w kazdej ksie.garni.
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tym liáciu. Piolun z aloesem ugotowany wypedza wo-

dniste, zle materye, z których tatwo wodna puchlina
powstaje i naprawia zolqdek.

Tych kilka wyliczonych zalet powoduje mié, ze

polecam rosline te kazdemu lubownikowi kwiatów.

2. Aloes (orlis). (Aloe vulgaris L.)

Aloes bywa u¿ywany tak zewnetrznie jak i we-

wnetrznie z dobrym skutkiem. Kupuje sie go w apte
ce. Mikstura z proszku aloesu 1—2 razy na koniec

noza, zagotowanego z lyzeczkq miodu, — przeczyszcza
dokladnie ¿otqdek bez najmniejszego bolu.

Z innemi ziolami zmieszany aloes i sporzqdzony
jako herbata dziala silniej. Mieszanina taka przyrzqdza
sie w nastepujqcy sposób. Raz na koniec noza aloesu;
2) kwiatu ozowego, ile sie daje na dwie filizanki her-

baty, 3) pare razy na koniec no¿a foenum graecum; 4)
lyzeczke °d kawy wloskiego kopru. Z tego zrobié dwie

fili¿anki herbaty i wypié w dwóch dniacn. Skutek na

stepuje w 12—30 godzinach i nie jest silnem przeczy-
szczeniem tylko lekkim, obfitym stolcem.

O uzywaniu aloesu z dziurawcem (áwietojañskie
f.iele) i krwawnikiem, wspomae na innem miejscu.

Zewnetrznie u¿yty aloes posiada takq samq site
¿zyszczqcq jak i na wewnqtrz. Kto ma oczy bolejqce,
ruetne, czerwone, krwiq zachodzqce, z których materya
i nieczystoáci ciekq, ten niech sporzqdzi sobie z aloesu

wode d° oczu. Jest ona znakomitq. Do flaszki sypie
sie aloesu tak na koniec no¿a; nalewa gorqcq wode,
miesza pare razy

— i woda do oczu jest gotowq douzy-
cia. Tq wodq omywa sie oczy 2 lub 3 razy na ze

wnqtrz i wewnqtrz. Nie potrzeba sie odstraszaé, gdy z

poczqtku swedzi i szczypie troche.

Zastarzale rany, gnijqce mieso, glebokie ro-

piqce blizny, gojq sie bardzo predko od tej wody.
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Tym celem macza sie szmatke w wodzie aloesowej i

przyklada na bolejqce miejsce.

Jezeli gdzie nie moze sie utworzyé nowa skóra,
bo przeszkadza ropa lub wyprysk ostrej cieczy, wten

czas posypuje sie rane proszkiem aloesu tak grubo, ze

calq rane pokryje. Nastepnie obwiqzuje sie rane na

sucho; tak robi sie codziennie raz. Proszek aloesowy,

wyciqgnqwszy zle soki tworzy twardq powtoke, pod któ-

rq roánie predko nowa skóra.

Rany tak áwie¿e jak i zadawnione, leczy aloes bar

dzo szybko. Srodek ten czysty i czyszczqcy, gdziekol-
wiek bedzie uzytym (na oczy czy na rany) nie zaszko-

dzi nigdy.

3. Alun.

Alun sciqga, gryzie; jest wiec bardzo dobrym prze

ciw jqtrzqcym sie i ropiqcym ranom. Sam widziatem,

jak alun powstrzymal rozszerzenie sie raka nie rozwinie-

tego jeszcze wiele.

W cialo wrastajqce i wrzodziejqce paznokcie na

lezy zawsze leczyé alunem.

Sposób uzycia jest nastepujqcy:

Alun sproszkowany t. j. na proszek utarty posypu

je sie na rane; albo rozpuszcza sie g° w wodzie i roz-

czynem tym zmywa sie, 1UD w rozczynie zamaczane

platki plótna przyklada na rany.

Skoro rany wyczyszczone sq z ropy, miesa dzikie-

go i t. p. rzeczy zupelnie, wtenczas alun dziala áciqga-

jqoo, wysusza i goi predko.
Na zeby, na których znajduje sie niezdrowe krwiq

zaszle mieso, jest staby rozczyn alunu doáwiadczonem

lekarstwem.

Rozczyn alunu sluzy ju¿ dawno jako plókanka do

ust i do zebów, i jako ptókanie na gardlo.
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4. Anyz (Pimpinela anisum).

Anyz zarówno jak koper wloski godnym jest po-

lecenia; oddzialywa on lepiej na gazy (wiatry), niz ko

per, najczeáciej miesza sie obydwa leki razem.

Olejki anyzu jak i kopru kupuje sie najlepiej w

aptece. Przeciw wiatrom uzywa sie, biorqc 4 do 7

kropli na cukier codziennie 1—2 razy.

5. Babka (Plantago laceolata).

Jezeli lud przy robocie skaleczy sie, to szuka pre

dko liácia babki i tak dlugo dusi go i rozgniata, dopó-
ki nie wyda pare kropel soku. Wprost na áwie¿q rane

leje sie s°k; lu^ macza w nim plateczek i na rane

przyklada. Jezeli liáé nie wyda soku, tylko zwilgnie
natarty, to przykladajq takze takie rozduszone liácie.

Czy jest moze przy tem niebezpieczenstwo zakazenia

krwi? Wcale nie. Owszem taki opatrunek w pier-
wszej chwili choé pojedyñczy, nieraz jednak jest najle
pszym, gdyz goi rany predko. Sok z babki jak gdyby
nié zlota áciqga rozdartq rane; a jak na zlocie rdza ni

gdy nie osiada, podobnie od babki stroni zgnilizna i

gnijqce cialo. Oby setki ludzi zbieralo na wiosne lnh

w lecie liácie tej roáliny, rozcieralo jq, wygniotalo soki

i pito je! Tysiqcom wewnetrznych dolegliwoáci, które

niby grzyby z nieczystej krwi i z nieczystych soków

pochodzq, moznaby zapobiedz. Sq to rany, z których
krew wprawrdzie nie plynie, ale dlatego wlaánie sq one

wiecej niebezpiecznemi.
Herbata z suszonych lisci babki wybornq jest prze

ciw wewnetrznemu zakatarzeniu. Grazety podajq
czesto dlugie pochwaly na temat znakomitej skuteczno-
áci babki lub jeszcze dlu¿sze zachwalania przeró¿nych
wyrobów z soku babki.

Niejeden kupuje takie rzeczy za drogie pieniqdze.
Poczciwy wieániaku! Sam mozesz nazbieraé sobie tych
ziólek i przyrzqdzié je bez aptekarza. Wtenczas be-
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dziesz przekonanym, ¿e masz prawdziwe, niesfalszowa-

ne lekarstwo.

Mozna robié takze herbate z suszonych lisci babki

i plucnika (Pulmonaria Oficinalis), mieszajqc po po
lowie.

6. Bez czarny (Sambuccus nigra).

W dawnych czasach w poblizu domu rósl zawsze

bez czarny; teraz wytepiono go i wyrzucono. A jednak
w ka¿dymdomu powinien byé chowanym i pielegnowa-
nym, gdy¿ z tego krzewu skutecznymi sq liácie, kwiat,

owoce, kora i korzenie.

Na wñosne stara sie silna natura wydalié z ciala

niektóre substancye, które podczas zimy . nagromadzily
si^ w niem; kto nie zna tych przypadków, tak zwa-

nych slaboáci wiosennych jak wyrzuty, rozwolnienie,

kolka i t. p.?
Kto chce na wiosne soki i krew wyczyscié i zale-

zate materyew lekki, naturalny wydzielic sposób, ten niech

wezmie 6—8 liáci bzu czarnego, pokraje cienko, jak ty-
toñ i gotuje je przez 10 minut. Przez dluzszy czas

pije sie rano naczczo fili¿anke tego odwaru a w godzi-

ne pózniej spozywa ániadanie.

Herbata ta bardzo pojedyñcza poprawia krew, czy-

sci w áwietny sposób organizm czlowieka i zastepuje

biednym ludziom pigutki, rozmaite ziota alpejskie i t. p.

rzeczy, które w eleganckich pudeleczkach do dzis dnia

obiegajq w handlu, a bardzo czesto dziwaczne sprawiajq
skutki.

Jak na wiosne, podobnie w kazdej innej porze roku

mozna sobie takq kuracye urzqdzié. Nawet suszone

liácie dajq áwietny odwar rozpuszczajqcy i wyczyszcza-

j^cy-
Kto nie jadat placków sporzqdzonych z bzowego

kwiatu? (W Szwabii zwiq ich placuszkami). Wielu

piecze ich na wiosne, kiedy drzewo strojne jest bialem
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kwieciem, twierdzqc, ze placki z tego kwiatu chroniq od

zimnicy.
Znam okolice, w których zimnica (ograszka,) bar

dzo czesto sie pojawia; tam na kazdym stole widac na

wiosne taki placek z bzu, jako srodek przeciw zimnicy.
Nie badatem krytvcznie tych placków. Ludziska ci je
dnak mogq spokojnie przy swoim pozostaé przesqdzie.
Takie jedzenie dobrem jest i zdrowem.

I kwiat bzowy przeczyszcza takze, o tem chyba
nikt nie wqtpi. Byloby dobrze, aby w ka¿dej aptece
domowej bylo pudelko suszonego kwiatu. Zima jest
dlugq, mogq zdarzyé sie wypadki, w których podobny.
rozwalniajqcy i napotny árodek bardzo skutecznie

dziala. Herbata ta nie moze szkodzic nigdy.
Z organizmu, w którym zagniezdzié usituje sie w0~

dna puchlina, wypedza herbata z korzenia bzu tak sil

nie wode, ¿e ¿adne inne lekarstwo nie moze mu spro-
staé w tym wzgledzie; a przytem dzialanie jego jest
zupelnie niewinne.

Jagody w jesieni ugotowane jada sie jako powi-
dto. Ju¿ w dawnych czasach wysoce je ceniono jako
árodek krew czyszczqcy. Moja I. p. matka co roku

przez 14 dni do 3 tygodni odbywala kuracyq bzowq.
Znajomoáé wartosci bzu, byla przyczynq, dlaczego nasi

rodzice przed 50—60 laty przed domem bez pielegno*
wali. Jak wielcy panowie jezdzq na kuracye winogro-
nowq do obcych krajów, tak samo nasi rodzice odby-
wali kuracye bzowq w domu, a byla ona blizkq i ta-

niq. Przed kilkoma laty bawilem w Alpach Austrya-
ckich. Tu jeszcze widzialem krzewy bzowe w posza-
nowaniu. „Z tego krzewu—rzekl mi pewien starzec—

nie marnujemy ¿adnej jagody/' Jak po prostu a jak
rozumnie! Ptaszki zanim rozpocznq jesiennq wedró-
wke, szukajq krzewów bzowych, aby krew swq prze-
czyácié i nature wzmocnié do dalszej podrózy. Jaka
szkoda, ¿e czlowiek sztucznie a przewrotnie wychowany
nie czuje tych popedów natury i wskazówek prostego
rozumu.
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Jagody ugotowane z cukrem a jeszcze lepiej z

miodem, wybornq oddajq przysluge osobliwie zimowq
porq takim ludziom, którzy przeznaczeni do siedzqcego
zycia malo majq ruchu. I tyzka takich powidelek w

szklance wody rozpuszczona daje wyámienity chtodzqcy
napój, wyczyszcza ¿otqdek, pedzi uryne i dziala korzy-
stnie na nerki.

Wielu wieániaków suszy sobie jagody. Bardzo to

rozumnie. Zagotowane suche jagody na powidlo, za-

parzone na herbate lub wreszcie jedzone suche w ka

zdej postaci dzialajq bardzo dobrze w silnem rozwolnie-

niu.

Teraz nie sadzq, nie pielegnujq drzew bzowych,
gdyz zapominajq ludzie o ich m¿ytecznoáci. Oby ten

stary przyjaciel przyszedl znowu do znaczenia.

6. Bez niski (Sambuccus Ebulus).

Na brzegach zrqbanych lasów widaé na 1 metr

wysokie krzaki strojne wiosnq du¿ym bialym kwiatem

baldaszkowatym a w jesieni pieknemi potyskujqcerai
gronami. Jest to bez niski leány. Jagody jego o wie

le mniejsze niz jagody bzu czarnego, bez leány roánie

jednak obficiej i nie jest tak rozpieszczony jak jego •

kolezka rosnqcy w naszych ogrodach.
Herbata sporzqdzona z jego korzeni wypedza sil

nie wode przy wodnej puchlinie i oczyszcza nerki.

Zdarzylo mi sie kilka przypadków, w których ta her

bata juz rozwinietq wodnq puchline zupelnie wyleczyla.
I w innych chorobach brzucha, które ze ztych po-

chodzq soków, dziala ona bardzo dobrze, wydzielajqc je
przez uryne- (

Odwar bzowy sporzqdzony z proszku dziala ró-

wniez skutecznie. Na fili¿anke odwaru, którq sie pije
na dwa zawody w rozmaitej porze dnia, wystarcza 2

razy na koniec noza proszku.
W póznej jesieni zbiera sie korzenie; suszy na
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wolnem powietrzu i posiekane, lub na proszek potlu-
czone przechowuje sie w aptece domowej.

8. Boberek trdjlistny (Monyanthes trifoliaia).

Roálina ta roánie obficie w poblizu plynqcej wody,
lub tam gdzie rzeka tworzy bagna, pomiedzy innemi

kwaánemi trawami. Ma 3 listki; ztqd nazywa sie trój-
listkiem. Herbata z tej roáliny jest bardzo dobrq na

zolqdek: wzmacnia trawienie i tworzy dobre soki ¿olq-
dkowe. Trójlistek namoczony w spirytusie daje gorz-

kq wódke wybornq na zolqdek.

9. Borówka czarna ( Vaccinium myrtillus).

Okolo áw. Jakóba idq dzieci chetnie do lasu. Bo-

rówki, ulubiona potrawa malych dziatek, sq juz dojrza-
te. Ale i starsze je lubiq. W wielkiem mieácie mozna

zobaczyé czesto kosze cate tych owoców czarnych; nie-

jeden student widzqc je pomyáli o minionych mlodych
latach, kiedy to chodzil z malemi siostrami do boru i

kaz.e sobie daé owocarce za pare centów do kieszeni

czarnych jagódek.
W ka¿dym domu powinna gospodyni porzqdnq i-

"loáé borówek ususzyé i przez rok zachowaé. Stu¿q one

do wielu rzeczy.

2—3 peine dlonie borówek daje sie do flaszki i po
lewa sie dobrq wódkq lub spirytusem. Im dluzej na-

moczone stojq (choéby caly rok) tem lepszy jest wy
ciqg, borowiak i ostrzej i lepiej dziala jako lekarstwo.

Kto cierpi na lekkie rozwolnienie, niech bierze
od czasu do czasu kilka suchych surowych borówek

pogryzie i polknie; bardzo czesto pomaga ten niewinny
srodek. Widzialem, jak gosciom w wielkich niiejscacíi
kqpielowych, aby ochronié ich przed nieprzyjemnemi
niespodziankami podczas wycieczek, doswiadczona i

przezorna gospodyni dawala te piguleczki przeciw roz-

wolnieniu.
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Silne, przewlekle rozwolnienie z wielkiemi
boleáciami potqczone, gdy sie niekiedy i krew pokazuje,
uámierza ty¿ka borowiaku w £ litra cieplej wody roz-

puszczona. Po 8—10 godzinach to samo lekarstwo mo

zna powtórnie za¿yé; po raz trzeci zazywaé je nie be
dzie ju¿ potrzeba. Prosze znalesé w aptece niewinniej-
sze a mimo to pomocniejsze lekarstwo!

W niebezpiecznych czerwonkach, biegunkach
krwawych wewnetrznie za¿yty wspomaga borowiak wy-
bornie zewnetrznq dziatalnoáé wody, foktad na brzuch
z wody i octu,).

Miedzy nastojami naszej domowej apteki, jest bo
rowiak (nastój z borówek) pierwszym i nieodzownym.

Uzywa sie go we wszystkich w wyz wspomnia-
nych przypadkach jako najlepszego leku na brzuch.

Dawka bierze sie wedlug stopnia boleáci; najmniejsza
wynosi 10—12 kropel na cukrze; silniejsza okoto 30

kropel a najsilniejszq jest ty¿eczka od kawy w cieplej
wodzie lub winie zazyta.

10. Centurya (Erythraea Centaurium).

Nasi przodkowie zioto to szaeowali wielce. Znali

oni wysokq jego wartoáé. Na co jest pozytecznem po-
ucza ñas jego o tem smak bardzo gorzki.

Herbata z centuryi wyprowadza z zolqdka wiatry;
wypedza niezdrowe i nieu¿yteczne kwasy; wzmacnia i

poprawia soki ¿olqdka, dziala korzystnie na nerki i

wqtrobe- Jest ona najlepszym árodkiem na zgage (pie-
czenie w ¿otqdku). j

Kto cierpi na zaburzenie krwi, niedokrewnosé, na-

waly krwi i t. p. niech szuka pomocy w centuryi.

1 1 . Kora d^bowa.

Kory debowej áwie¿ej lub saszonej u¿ywa sie cze

sto jako lekarstwa.

Mtoda kora debowa dluzszy czas (£ godziny) go

towana daje bardzo wzmacniajqcy odwar. Recznik za-
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maczany w nim i u¿yty jako opaska na szyje, rozpu

szcza i sciqga grube fobrzmiale) szyje; leczy wole

(podgardle), gdy nie jest zbyt wielkie i stwardniale,

fjedyny árodek na óo); usuwa gruczoly; jako ptókanka
sciqga zaflegmienie w gardle. Ptókaé co godzine.

Kto cierpi na wypadniecie odbytnicy, niech uzywa

pilnie kqpieli nasiadowych z odwaru kory debowej, i

od czasu do czasu wezmie lewatywe z rozcieñczonego
odwaru. Niebezpieczne i najuporczywsze fistuly w od

bytnicy leczy ten odwar najszybciej,

Tak¿e twarde obrzmienia jezeli nie sq zapalone, le-

czone tym odwarem znikajq szybko.

Herbata z kory debowej dziala jak ¿ywica wzma-

cniajqc wewnetrzne naczynia.

12. Dziegiel (Angélica Silvestris).

Na wilgotnych tqkach i w lasach roánie roálina, o

todydze od pól metra az do metra wysokoáci. Lodygi
jej sq pró¿ne a chlopcy chetnie robiq z nich fujarki.
Roálina ta zwie sie Dziegiel, — dziegiel leány lub dziki.

Leány m nazywajq go dlatego, gdy¿ po wiekszej czeáci
znachodzi sie w lasach: dzikim zaá z tego powodu, bo
roánie dziko, bez ludzkiej pomocy, i tem samem ró¿ni

sie °d drugiego rodzaju dziegla, (Angélica archangelica
L.). który jest roálinq szlachetnq, i wymaga pieíegna-
cyi. Obydwa rodzaje sq ziolami leczniczymi w równej
mierze i równej skutecznoáci. Wole jednakze dziegiel
dziki, gdy¿ mozna go mieé bez trudu. Je¿eli kto zjadl
niezdrowe lub nawpól jadowite potrawy, natenczas her

bata przyrzqdzona z jego korzeni, nasienia i lisci do-

skonalym jest árodkiem do wydalenia z ciala ztych ma-

teryi.
Krew tworzy sie z rozmaitych pozywnych substan-

cyi, a ¿e one nie wszystkie sq dobremi i zdrowemi día

organizmu, wiec to co zle wypedza herbata ze krwi.
Jak czesto zdarza sie, ¿e panuje w zotqdku przykre zi-
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mno —

jedna fili¿anka herbaty z korzeni dziegielu
zwraca mu napowrót dawnq cieplote. Najlepiej jest
podzielié fili¿anke tej herbaty na 3 czeáci i wypié pier-
wszq czeá.é rano, drugq w potudnie, trzeciq wieczór.

Jezeli znajdujq sie w ¿olqdku, kiszkach niezdrowe

materye, lub gdy ukryte gazy wywolujq kolki, naten

czas herbata z niego jest jedynym árodkiem do usunie
cia bolesci, szczególniej gdy sie na herbate wezmie pól
wody a pól wina.

Silne zakatarzenie w plucach, w piersi i oskrzelach,
zgaga

—

bywajq usuwane najlatwiej herbatq z dziegielu.
Nale¿y slusznie polecié dziegiel jako doskonaly do-

mowy árodek. Wieániacy powinni co roku zbieraé go
na tqkach i w lecie w dostatecznej ilosci, wysuszyé na

powietrzu i przechowaé w suchem miejscu. Korzenie,
liácie i nasienie, gdy dobrze wysuszone, mozna spro-
szkowaé, a u¿ywajqc codziennie 2—3 razy na koniec
noza tego proszku zastqpié nim herbate. Nieznajqcym
"tej roáliny radze stanowczo, aby wcale nie zabierali sie
do jej szukania, gdyz latwo pomylié sie, i zamiast niej
narwaé koñskiego kniinu na Iqce, lub w lesie cykuty
(szaleñ), która jest roálinq trujqcq. Pisze te slowa día

tego, ¿e juz nieraz zdarzylo sie nieszczeácie przez po-

rnylke. Komu nawet przy pomocy atlasu z roálinami

trudno odnaleáé wlaáciwe ziola, ten niech lepiej kupuje
je w aptece.

13. Dziewanna (Verbascum Schraderi Meyer).

Wieániacy zbierajq zazwyczaj pilnie kwiat dziewan

ny i welnicy. Wiedzq oni, ze w zimowej porze znako-

mita z nich woda do plukania gardla i bardzo skute-

czna herbata w dolegliwoáciach gardla, katarach,
zaflegmieniu piersi, braku oddechu.

Jeszcze raz gorqco zalecam te herbate. Mieszam
zazwyczaj do kwiatu dziewanny kwiat czarnej malwy
fpól na pól); taka herbata rozpuszcza áluz jeszcze sil

niej i dokladniej.
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14. Dziurawiec pospolity (Hypertcum perforatum).

Dziurawiec byt pierwej día swej wielkiej sknteczno-

áci zielem czarownic zwany (tak¿e áwietojanskie ziele).
Dzis zapomniano o nim.

To ziele wywiera wielki wplyw na wqtrobe; a her

bata jest znakomitem día niej lekarstwem. Mala do-

niieszka aloesu wzmacnia jego dzialanie, a skutki mo

zna widzieé w nioczu, w którym cale kosmyki plywajq
materyi chorobotwórczych. Bóle glowy pochodzqce z

wodnistych cieczy, albo gniecenie w zolqdku, male

zaflegmienie piersi i pluc
— leczy odwar dziura-

wca szybko.

Matki, którym dzieci moczqce pod siebie wiele klo-

potu sprawiajq, umiejq nie jedno opowiedzieé o wzma-

cniajqcych skutkach tej herbaty.
W braku dziurawca mozna we wszystkich tych

przypadkach u¿yé krwawniku (Achilea millefolium.)

15. Fiolek (Viola odorata).

I ten luby, pachuqcj, wiosenny kwiatek, niechaj
zapachem swym Uapelni naszq apteczke domowq.

Gdy na wiosne z powodu czestych zmian powietrza,
dostanq dzieci silnego kaszlu lub kokluszu, ugotuj tro-
skliwa matko garáé zielonych lub ususzonych lisci fiol-

kowych (mozna uzyé tak¿e korzeni, lecz trzeba je roz-

gniesé przed gotowaniem,) w 1\ litra kipiqcej wody i

daj dziecku, co 2—3 godzin, po 2—3 iyzki tej herbaty.
Doroáli mogq wy leczyc sie z zadawnionego koklu

szu, pijqe 3 razy dnia fili¿anke herbaty.
Suchotnikom lagodzi ona kaszel i pomaga do

wydzielenia áluzu. Braé jq trzeba jak lekarstwo, co

2—3 godziny po 3—5 lyzek stolowych.

Herbaty tej uzywa sie w bólu glowy, lub gdy
gorqczka w glowie jest silnq, wtenczas macza sie tak¿e

szmatke w herbacie i kladzie sie ja. na czolo. Jeszcze
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lepiej, omyé glowe a szczególniej tylnq czeáé glowy ty*u
wywarem. Znam wypadki w których nastqpil wkrótce

spokój i sen.

W obrzmieniach szyi jest ta herbata do-

áwiadczonq wodq do plukania. Mo¿na takze zmaczaé

opaske na szyje w odwarze fiolkowych liáci, zamiast we

wodzie.

Kto cierpi nabrak oddechu, który pochodzi z

nagromadzonych gazów w zolqdku i kiszkach i z

niezdrowych- pierwiastków, ten niech sobie zrobi mojq

kuracye fiolkowq tj. niech pije przez czas dluzszy co

dziennie 2 wielkie lub 3 male filizanki herbaty.

Liácie fiolkowe rozgniecione i przylozone nn.

rozpalone obrzmienia, ochladzajq i rozpedzajq je. Ugo-
towane w occie u¿ywajq sie jako wywar do okladów na

podagre.
Ciesz sie przyjemnym zapachem i wspanialem ble-

kitom bukietu fijolków. Zachowaj jednak nieco tego
ziólka w swej apteczce domowej, aby choremu przynioslo

ulge i zapach nawet w tym czasie, kiedy wiosenny
kwiatek ju¿ dawno przekwitnql.

16. Foenum graecum (Kozieradka pospolita) (Tri-

foenum graecum).

Z owocu kozieradki sporzqdza sie proszek dobrze

znany tym, którzy leczq sie wodq wedlug mojej metody.

Szacujq go i u¿ywajq czesto. Zadnej me miej obawy,

proszek jest zupelnie nieszkodliwy.

Wewnetrznie u¿yty jako herbata, dziala chlo-

dzqco w gorqczkowych zimnach.

W dolegliwosciach gardlanych polqczonych z wiel

kq gorqczkq w szyji, slu¿y odwar ten jako wyborna

píukanka.
Ly¿eczka od kawy tego proszku wystarcza na spo-

ra fi)i¿anke herbaty. Zazywa sie jq co godzine, lub i
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czesciej po ly¿ce stolowej — lub uzywa do ptukania
gardla.

Zewnetrznie u¿yte jest Foenum graecum naj-
lepszem ze znanych mi lekarstw przeciw obrzmieniu

i wrzodom. Dziala powoli bez boleáci, gruntownie
i wytrwale a¿ do ostatmej kropli ropy. Gotuje sie je>
jak nasienie lniane. Otrzymanq gestq, oleistq mieszani-

ne daje sie na lniane platki i przyklada.

Oklady takie wyciqgajq zapalenie z brzegów nao-

kolo ran na nogach i przeszkadzajq tworzeniu sie

zgnilego miesa a nawet zatrucia krwi. Wszystkim tym
polecam te oklady, którym rany na nogach sprawiajq
wiele boleáci i ktopotów (otwarte rany).

Foenum, graecum kupuje sie w aptece.

17. Goryczka zótta czyli Gencyana (Gentiana lútea).

Goryczka roánie obficie na górach. Pyszny ten áro

dek leczniczy mozna tanio nabyé polecajqc zaufanym wie-

ániakom zbieranie go. Przedewszystkiem radze sporzq
dzié sobie nalewke z goryczki. Korzen goryczki do

brze wysuszony kraje sie', drobno i zalewa spirytusem
lub okowitq ¿ytniq we flaszce.

Taka nalowka (tynktura) jest jednym srodkiem na

zolqdek. Do szklanki daje sie 6*—8 lyzek wody, dolewa
20—30 kropel tego ekstraktu i pije sie co dzien przez
czas dlu¿szy. Dobre trawienie sprowadzi wkrótce dobry
apetyt.

Je¿eli jaka potrawa le¿y i cie¿y w zolqdku, to ly-
zeczka tynktury w ^ szklance cieplej wody za¿yta wnet

usuwa niedyspozycye. Tak¿e przeciw gnieceniu w

zolqdku bardzo dobrq jest gencyana.
W dlugich podró¿ach kiedy sie zwykle zle jada,

jeszcze gorzej pije i przybywa do kresu zupelnie znu-

¿onym i prawie chorym, oddaje nastój gencyany kro-

plami na cukrze zazywany nieocenione przyslugi
Napady mdloáci (omdlenie), nudnosci leczy
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lyzeczka nastóju z wodq za¿yta; ona rozgrzewa, pobu-
dza i uspokaja cialo i ducha.

Gencyana u¿ywana jako herbata czyni te same u-

stugi. Zagotowuje sie albo korzetí albo proszek i od

war pije sie Jako herbate-

18. Grys (otreby).

Jak nie rozwa¿nie dzialamy w niektórych rzeczach

najlepiej to widzimy w obchodzeniu sie z grysem. Kaz

da stuzqca wyrzuca grys nierogaciznie, chocia¿ on za-

wiera wiecej po¿ywnych czeáci, ni¿ mqka sama: O wie

le rozsqdniej dziala taka matka, która grys troskliwie

przechowuje i jako po¿ywne, zdrowe lekarstwo stabo-

witym podaje dzieciom.

Día stabowitych, rekonwalescentów i

dzieci nie ma nie lepszego, jako latwo strawne po-

trawy. Tym sie poleca odwar z grysu i wyciqg z o-

woców; rzeczy te najbardziej oslabieni trawiq z latwo-

áciq. Wiadomo, ¿e w tupince jablek, gruszek i t. d.

wiecej jest posilnych czeáci ni¿ w miqszu samym. Ro-

biqc ocet z miqszu lub z lupek na próbe, mozna sie °

prawdziwoáci tego twierdzenia przekonaé,
Odwar robi sie tak: Bierze sie grys^ ¿ytniego lub

pszennego i gotuje sie 3 kwadranse w gorqcej wodzie.

Potem wydusza sie grys, domiesza sie odwaru miodu i

znowu gotuje sie przez kwadrans. Odwar ten pije

chory 2 razy dnia po \ litra ('szklanka). Bulka zama-

czana w tym napoju smakuje przewybornie choremu.

Z dziekczynieniem rozkoszny ten kordyal witajq
dzieci i starcy, lepszego naden napoju nie mam día nich

w mej aptece. Obyámy starali sie °yé naturalnymi, pet-

nymi prostoty i przestawali na malem. Wiele zyskali-

byámy na tem.

19. Olejek gwozdzikowy.

Olejek gwozdzikowy dziala tak samo jak olejek mi-

gdalowy lub zwykla olíwa, z którymi czesto sie, niiesza.
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Osobliwie skutecznym sie okazat przeciw zgnilym

gazom i ztym, zepsutym sokom w ¿olqdku.

Zazywa sie g° na cukrze; 1—2 razy dnia po 3—6

kropel.

20. Jatowiec (Juniperus communis).

Któ¿ nie zna jatowcu? Jako kadzidto roztacza won

przyjemnq w pokojach i oczyszcza powietrze. Nie je
stem przyjacielem tak zwanych „wykadzan" octem, cu-

krem i t. p. gdy¿ pojqé nie moge, jak mozna mieé przy

tem áwie¿e powietrze. Jezeli jednak chodzi o to, aby

miejsca, gdzie lezeli chorzy na zarazliwe choroby lub

umarli i t. d. desinfekcyonowaé t. j. uczynié je nieza-

razliwemi, lnb w czasie zarazliwych epidemij, oczyácié

powietrze przez silne wykadzenie, wtenczas pochwalam
i polecam kadzenie jalowcem. On wypedza dokladnie

wszelkie grzybki, bakterye i jak tam jeszcze zowiq sie
zarazliwe zarodki choroby unoszqce sie w powietrzu.

Podobny skutek wywiera jalowiec na wewnqtrz ludz-

kiegoorganizmu.Wykadza on usta, ¿olqdek, i chroni przed
zarazq. Kto w uslugiwaniu cie¿ko chorych (szkarlatyna,
ospa, tyfus, cholera i t p.) wystawiony jest dzieñ i noc
na niebezpieczeústwo zarazenia sie, ten niech ¿uje za

wsze ziarnka jatowcu (6
—10 dziennie). One wracajq

ustom smak wtaáciwy i pomagajq do dobrega trawie-

nia. Niszczq przy tem szkodliwe miasmata, wyziewy, i

t. d. wciskajqce sie przez nos lub usta.

Slabowici na ¿olqdek, niechaj poddadzq sie do-

éwiadczonej kuracyi jalowcowej postepujqc w tem po

rzqdku:

Pierwszego dnia ¿uje si'e 4 ziarnka; drugiego 5

ziarnek; trzeciego 6; czwartego 7; i tak co dzieñ o je
dno ziarnko wiecej braé nalezy, a¿ dojdzie sie w 12-

tym dniu do 15 ziarnek. Potem opuszcza sie co dzien

jedno ziarnko, az po 10 dniach spadnie na 5 ziarnek.

Znam wielu, których ¿olqdek przepelniony gazami a

wskutek tego oslabiony, zostal oczyszczony i wzmocnio-

ny tq pojedyñczq kuracyq.
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Zdawien dawna uzywajq jatowcu z dobrym sku

tkiem w cierpieniach nerek, wqtroby, w kamie

niu moczowym lub nerkowym; takze i w tych wypa-

dkach, gdzie potrzeba zle gazy, zgnite, wodniste i

áluzowate materye wyprowadzié z ciala. Oprócz
jagód, uzywa sie mlodych gaíqzek jatowcowych na

herbate w poczqtkach w o d n e j p u c h li ny a to día

poprawy krwi.

Olejek jalowcowy kupié najlepiej w aptece. Na-

lewke (tynkture^) moze sobie ka¿dy sam zrobié z wina,
wódki lub spirytusu.

Nie pochwalam takiego gospodarza lub gospodyni
którzy starannie solq i jalowcem marynujq miesiwa i

kapusty, którzy nim punktualnie i bojazliwie pomiesz-
kania swe wykadzajq, a o cialo swe malo dbajq, do-

zwalajqc mu gnié i nedznieé. Día tej chatynki duszy,
día naszego ciala nalezy kilka razy w roku urzqdzié
takze kadzenie z jalowcu, on czyáci i ulatwia oddycha
nie.

21. Jemiola (Viscum álbum).

Roálina ta paso¿ytna roánie zazwyczaj na starych
drzewach; jakie pyszne

z niej lekarstwo!? Dziala prze

dewszystkiem na krew, día tego zalecam usilnie ma-

tkom, aby dobrze sie z niq zaznajomily.
Herbata z jemioly uámierza krwiotoki. Moge W.Y-

liczyé caly szereg przypadków, w których wystarczyta
fili¿anka odwaru do ich wstrzy inania.

Tak¿e i przy innych zaburzeniach w obiegu krwi

herbata z tej roáliny wyáwiadcza dobre uslugi.
Jemiole mozna zmieszaé na pól ze skrzypem albo

z proszkiem santalowyhi (czerwonym). p. str. 174.

22. Kamfora.

(Jzywanie kamfory jest ogólnie znane i praktyko-
wane. Dziala uámierzajqco, rozmiekcza i koi boleáci. U-

zywa sie jej jako spirytusu
— olejku kamforowego.
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Spirytus kamforowy otrzymujemy rozpuszczajqc

kamfore wielkosci orzecha laskowego w \ litra spirytu
su. Uzywa sie go zewnetrznie do nacierania przy

zgnieceniach, wywichnieciach, reumaty-

cznych i kurczowych cierpieniach. Wielu

uzywa go, i to zupelnie slusznie, do wzmocnienia jakie-

gokolwiek czlonka: reki, nogi i t. d. Kamfora w oli-

wie lub olejku migdalowym tak dlugo rozcierana, do-

póki sie nie rozpuáci daje olejek kamforowy. Jest on

doskonalym árodkiem do nacierania w reumatyzmie i

bolach grzbietu, lagodzi wielkie boleáci, które sprawia
den n osé, obrzmienie, schrzqstnienie i t. d.

23. Kapusta kwasna.

Tak znajoma potrawa powinna tak¿e miedzy do-

mowymi árodkami nalezyte zajqé miejsce.

Oklady z áwiezej kwasnej kapusty znakomite sq

na rany, oparzenia i t. p. przypadtosci; uzywa sie

dalej w wielkich gorqczkach, do rozpuszczenia i

usuniecia starych ran i t. d.

Zobacz odnosne choroby w III. czeáci.

Día wieániaków ma kapusta tem wieksze znacze-

nie, o ile ¿e zawsze znajduje sie P°d rekq.

24. Kminek (Karolek) Carum carvi,

patrz nizej koper wloski.

Koper Wloski (Foeniculum officinale).

Nasienia kopru nie powinno brakowaé w ¿adnej
aptece gdy¿ choroby, na które pomaga, czesto sie zda-

rzajq tj. kolkaw towarzystwie kurczów. W

razie przypadku niech predko zaparzy matka ly¿ke ko

pru w filizance mleka przez 5—10 minut. Gotowy napój
pije chory, tak cieply, jak tylko znieáé moze, nigdjr
jednak za gorqcy, gdyz mozna wewnqtrz poparzyé. Sku-
tek jest zwykle dobry i predki. Szybko rozchodzqce sie
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ciepto uámierza kurcze, kolka stabnie i znika. Zewne
trznie robi sie na brzuch cieply oklad z wody i octu

fpól na pól). Proszek z kopru wloskiego, jak pieprz
na potrawy posypany, wypedza wiatry ze ¿olqdka i z

dolnych narzqdów.
Proszek z kopru sporzqdza sie jezeli sie g° w ru_

rze (piecyk^) przysuszy i zmiele na mlynku od kawy.
Koper wloski kupuje sie w aptece.

Jako woda do ócz nie jednemu jest on znany.

Gotuje sie 4 lyzki stolowej, proszku kopru wloskiego
we wodzie i tym odwarem 3 razy dnia oczy przemywa.

Mocniej dziatajq pary na oczy i z wiekszq sitq czy-

szczqcq. Do ka¿dej pary na glowe, do osiqgniecia sil-

niejszego rozpuszczenia wewnqtrz, dodaje 1 lub ^ lyzki
proszku z kopru wloskiego. Tak wiec z ka¿dq parq na

glowe, polqczonq jest para na oczy.
— Podobne skutki

jak koper sprawuje kminek (Carum carvi) i anyz.
Bardzo czesto u¿ywa sie 2 lub wszystkie 3 árodki ra

zem zmieszane.

26. Kosciana maozka.

Z mqki palonych koáci sporzqdzam zawsze 3 ga-
tunki proszków:

a) Czarny proszek.
Bierze sie zdrowe koáci ze zdrowego, zarznietego

bydiecia i prazy je tak dlugo w jarzqcym ogniu dopó-
ki koáé na wegiel sie nie spali. Czarne te koáci tlucze

sie bardzo mialko i czarny nieszkodliwy proszek jest

ju¿ gotów.

b) Biaty proszek.

Palé koáci tak, jak wapno tj. tak dlugo dopóki
koáci nie majq wyglqdu palonego, áwiezego wapna. W

rzeczywistoáci otrzymalem wlaáciwe wapno, gdy¿ przy-

mieszane solé i inne pierwiastki drobnq zaledwie stano-

wiq czqstke- Na wapno spalone koáci tlucze sie i otrzy-

muje sie proszek wyglqdajqcy jak mqczka kredowa.
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c) S i w y proszek.

1 czesé bialego proszku, 1 czesé czarnego proszku,
1 czesé sproszkowanych ziarnek ¿ywicy, dajq mieszani-

ne koloru siwego. Ztqd pochodzi nazwa tego proszku.

Kto przeczytal ustep 27, „kredowa mqczka", ten

sie dowie, dlaczego proszek z koáci w mojej aptece do-

mowej tak waznq odgrywa role-

) TJ osób, które ciezkie przebyly choroby, bardzo sq

oslabione, podupadly na silach — dzialanie jego jest bi-

jqcem w oczy. Sam czesto zdziwienia mego ukryé nie

moglem.

Wydaje sie to moze niejasnem dlaczego 3 rczmaite

proszki z tej samej sporzqdzam koáci, Trzy gatunki pro

szku odpowiadajq 3 rodzajoin oslabienia pacyenta.

Rekonwalescenci, którzy potrzebujq wzmocnienia

calego organizmu
— dzieci, które jak zbiedniale

drzewka nedzny ¿ywot wlekq, a z latami sil im nie

przybywa,
— przedewszystkiem dzieci te, które na c h o -

robe angielskq cierpiq
—

wszyscy ci otrzymujq
czarny proszek co dzieñ we wodzie lub w potra-
wie; 1—2 razy na koniec no¿a.

Chorzy których organizm powoli i leniwo pracuje,
wskutek czego trawienie jest zle a tworzenie sie krwi

kiepskie, gdy niektóre czeáci ciala niedostatecznie i ma

lo dostajq tego, czego do rozwoju i wzmocnienia ko-

niecznie potrzebujq, kiedy wreszcie caly ustrój koáci

tak, jak grozqce upadkiem rusztowania, slaby jest i

chwiejny, ci dostajq b i a 1 y proszek. Jak matka dzie

ciom mqcznq papke daje, która bezzebnemu maleñstwu

stosownq jest do jedzenia i trawienia, podobnie i ja cho

rym koáciom daje proszek koáciany, który je wzmacnia,
aby pojedynczo i w caloáci znowu sie silnie trzymaly.

Domieszka ¿ywicy wskazuje, ze szary proszek
daje sie tym pacyentom lub rekonwalescentom, któ

rych wewnetrzne organa sq wielce oslabione.

Oto odkrytem ci czytelniku tajemnice proszku czar-
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negó, biatego i siwego. 0 skutecznoáci jego wiele dy-
sputowano, jeszcze wiecej jednak umieliby opowie-
dzieé o niej chorzy. Wierzaj mi, proszek ten bogatym
bytby mié zrobil czlowiekiem. Lecz brzydze sie taje-
mniczoáciq i zgadzam sie z tymi, którzy tájenme po-

tepiajq specyfiki. Moje leki nie potrzebujq obawiaé sie
áwiatta dziennego. Kazdy niech je bada, ocenia i wy-
biera co najlepsze.

27. Koztek lekarski (Valeriana officinalis).

Ze koztek zawiera coa nadzwyczajnego, wiemy to z

Joáwiadczenia. Koty ziele to bardzo lubiq i tarzajq sie
w niem oszotomione.

Uzywa sie z niego tylko korzen, kraje na herbate
lub uciera na proszek. Zazywa sie zawsze w matych
dawkach, czy to jako proszek lub herbata.

Korzeñ kozlka uámierza dolegliwoáci glowy
i usuwa kurcze zupelnie podobnie jak ruta; dziala w

obu slaboáciach skutecznie, gdyz glównq ich przyczyne

tj. gazy wypedza.

28. Kreda (patrz maczka koéciana).

Kto nie zauwazyl tego, jak kury i inne zwierzeta
domowe polykajq ziarnka wapna lub gruzu, nie slyszal
o tem, ¿e w szkole potrzeba chowaé krede przed dzie-

émi, gdy¿ takowq wykradajq i niby cukierek jedzq z

namietnem upodobaniem.
Czy¿by kreda ludziom w pewnych wypadkach w^

istocie byla pomocnq?.. Powyzsze zdarzenia dajq do

myálenia du¿o. Ja sam kredowej mqczki w wielkiej
iloáci u¿ywalem i innym uzywaé kazatem. Rezultaty

byly zawsze nadzwyczaj pomyálne.
Kreda zawiera w sobie wapno, siarke i inne skla-

dniki, albo powiedzmy lepiej materyaty budowlane,

którycb cialo ludzkie koniecznie potrzebuje, a osobliwie

do budowy szkieletu kostnego, tego wspanialego i oka-

zalego gmachu najtezszego budovymczego.
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U slabowitych moze budowa nie udala sie, albo

stracila krepkoáé, sile, natenczas brakuje jej dobrego

wapna, które reszte materyalów, jak kamienie i piasek

silnie spaja. Takim wiec, a nawet dzieciom bar

dzo oslabionym daje sie mqczke kredowq raz, na

koniec no¿a codziennie z wodq lub w jakiej potrawie.
Ponie\va¿ mqka jest bez smaku i zapachu, zazywa sie

jq bardzo latwo.

Kto cierpi na nies tr awn o áé, kto w ogóle po-

mimo wielkiej pielegnacyi wyglqda nedznie, nie

roánie odpowiednio do swego wieku, ten niech spróbu-

je mqczki kredowej w dawce powy¿ej wymienionej.

„Tutaj sypano gips" kazal Franklin wielkiemi pi-
saé literami na polach bujnq pokrytych koniczynq. Te

mu lub owemu dawano krede, móglbym o wielu cho

rych powiedzieé, którzy mi w reke wpadli.

Przedewszystkiem radze ten bialy proszek cierpiq-

cym na bladaczke- Niech go zazywajq 2 razy dzien

nie rano i wieczór biorqc na koniec noza. Bialoáé wa-

szego ciala bialy ten proszek wkrótce w áwie¿y, zdrowy
rumieniec przemieni.

Skuteczniejszym ni¿ proszek kredowy jest proszek
z koáci.

29. Krwawnik (Achillea millefolium). p. str. 146.

30. Lewandowy olejek.

Olejek lewandowy mozna nabyé w ka¿dej aptece.
Nie powinien brakowaé w aptece domowej. 2 razy dzien

nie po 5 kropel na cukrze za¿yty polepsza trawienie

i dobry apetyt sprowadza. Kto cierpi na wzdecia,
bol glowy pochodzqcy z gazów, nudnoáci, niech za

zywa ten olejek, wedlug powyzszej wskazowki.

Umyslowo chorym dawalem go z bardzo dobrym
skutkiem i sqdze, ¿e wyleczenie polega w wielu przy

padkach na usunieciu gazów, które zle na mózg dziala-

jq. Zdaniem mojem przy leczeniu takich chorób zwraca
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sie najmniej uwagi na gazy. Kto cierpial na wzdecia,
ten umialby opowiedzieé jak fatalnymi sq wiatry i ga

zy día ludzkiego ciala.

Równie¿ dobre oddaje uslugi olejek lewandowy w

powyzej wskazanej dawce, w braku apetytu, kon

gestyach, zawrotach i innych dolegliwoáciach glowy.

31. Lipowy kwiat (Tilia grandifolia et parvf).

Dzisiaj tylko starzy ludzie dawnej szkoty zbierajq
ulubione pierwej lipowe kwiecie. Majq slusznoáé i

niech wierni pozostanq dawnym obyczajom.
Herbata z lipowego kwiatu jesj¿ obok herbaty z bzu

znanq jako wyborny árodek na poty. Co do potów,
jak w ogóle dziá postepujq, wyduszajqe je po bar-

barzyñsku z ciala, mam me specyalne zapatrywania,
zupelnie niekorzystne día owej metody, natomiast uzy
wam chetnie kwiatu lipowego na pary, które pobudza-

jq do potów. áwietnie dziala lipowa herbata przeciw

starym kaszlom, w zaf legmieniach piersi i o-

skrzeli w dolegliwoáciach brzucha pochodzqcych z za-

fiegmienia nerek.

Zamiast kwiatu lipowego u¿ywam bardzo czesto
dziurawca z domieszkq krwawniku.

32. Lniane nasienie.

Oklady z nasienia lnianego sq ogólnie znane i u-

¿ywane. Osiqgamy niemi te same skutki jakie sprawia

foenum graecium Cchlodzq, rozmiekczajq, rozpuszczajq,

wyciqgajq^). Wole jednak ten ostatni, gdy¿ silniej i

energiczniej atakuje nieprzyjaciela.

33. Malwa (Althea rosea).

Miedzy kwiatami w ogrodzie nie powinno brako-

waé malwy. Kiedy dobry stwórca jej kwiecie barwil

koiorami to z barwq udzielil po kropli soku lecznicze'

go ka¿demu listeczkowi.
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Herbata z kwiatu malwy, osobliwie czarnej malwy

leczy dolegliwosci gardla i zaflegmienie pier
si. Zwykle miesza sie malwe z kwiatem dziewanny.

Bardzo uzytecznym jest kwiat malwy jako ñapar,

osobliwie jako para día uszu i dowdychiwania (in-

halacyi).

34. Marzanka (asperula odorata). p. str. 167.

¡$5. Mi^ta pieprzowa i mi^ta wodna (Mentha pipe
rita et Mentha aquatica).

Mieta pieprzowa fogrodowa,) i wodna—malo w

skutku rózniq sie °d siebie; wole jednak nn'ete wodnq,

gdyz dziala silniej. Mieta liczy sie do glównych árod-

ków wzmacniajqcych zolqdek, polepszajqcych trawienie.

Juz silny zapach wskazuje, ¿e to ziele ze wzgledu na

swq sile leczniczq do pierwszorzednych nalezy. W sil

nych boleáciach glowy ziele miety przewiqzane na czo-

le uspokaja bol i lagodzi.
Herbata z miety pieprzowej uzywana rano i wie

czór, po filizance, polepsza trawienie, nadaje wyglqd
áwie¿y i czerstwy. Te samq usluge sprawia proszek
jezeli sie g° n¿ywa codziennie 1—2 razy na koniec

no¿a z wodq lub w potrawach.

Oslabionym chorobami, cierpiqcym na bicie

serca, na nudnosé, czeste wymió ty powinno sie cze
sto dawaé proszek i herbate z miety pieprzowej.

Herbata przyrzqdzona.pól na pól z wodq i winem

a przez dluzszy czas uzywana codziennie po fili¿ance,
oddala zgnily oddech i nieprzyjemne cuchnienie z ust.

Odwar miety przyrzqdzony z octem i za¿ywany
lyzeczkami (1—2 ly¿eczek od kawy,) lagodzi wybuchy
krwi. W mleku ugotowana mieta i ciepla wypita
usuwra boleáci brzucha. Ka¿da gospodyni powinna
tej szlachetnej roálince, obok ruty, wyznaczyé kqcik
w ogrodzie. Zachód wynagradza juz orzezwiajqcy za

pach, jezeli liácie rekq potrzemy.
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36. Migdatowy olejek.

Olejek ze slodkich migdalów powinien pomiedzy
olejkami staé w aptece domowej na pierwszem miejscu.
We wszystkich slaboáciach zewnetrznie lub wewnetrznie
u¿yty, koi, chtodzi i rozpuszcza.

W zaflegmieniu tchawicy zolqdka rozpu
szcza flegme a zolqdkowi powraca nadto apetyt i stra-

wnoáé.

W zapaleniach, osobliwie gdy zachodzi obawa

zapalenia ptuc, chtodzi wybornie. Tacy chorzy powinni
zazywaé co dzieñ 3—4 razy po ly¿eczce od kawy olejku

migdalowego.

Zewnetrznie uzyty dziala wyámienicie w choro

bach oczu. Kiedy szumi w uszach, s trzyk a, rwie,
kurcz áciska, stwardniala woskowina—wtenczas ole

jek migdatowy wybornie rozpuszcza i uspokaja boleáci.

Najlepszy to ze znanych mi árodków. Wlewa sie do

chorego ucha 5—8 kropel i zatyka watq. Kto nadwy-
rezyl sobie sluch przez przeziebienie, przeciqg,
cierpienia reumatyczne niech wlewa jednego dnia

do jednego, drugiego dnia do drugiego ucha, 7—8 kro

pel i zatyka otwór watq. Po kilku dniach wymywszy

ucho letniq wodq, niechaj áledzi za rezultatem. Lepiej
zrobi pacyent jezeli ka¿e sobie rzeczoznawcy ucho wy-

szprycowaé ostroznie.

Obrzmienia z wielkq gorqczkq (zapalenia,) trzeba

lelikatnie smarowaé olejkiem migdalowyra; on uámie-

rza klócie i chtodzi palqcq gorqczke-

Popadanie sie skóry, bolesne nieraz, rany po-

wstate z siedzeuia, lezenia, konnej jazdy (na jakiejkol-
wiek czeáci cialaj gojq s¡e pysznie, gdy je uatrzesz

lekko olejkiem migdalowym.

Kto nie ma pod rekq tego olejku niech wezmie

zwyczajnq stolowq oliwe-
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37. Midd.

Dawna generacya utrzymywala, ¿e mlodzi ludzie

nie powinni jesé wiele miodu, gdyz jest on día nicb

za silnym a wiec szkodliwym; starym zaá przeciwnie:
jest podwójnie po¿ytecznym.

Bardzo czesto u¿ywatem miodu w celach leczni

czych i przekonatem sie zawsze o jego wybornej sku-

tecznoáci. Rozpuszcza on, czyáci i wzmacnia. Jako

domieszke do herbaty w katarach i zaflegmieniach u¿y-
wajq miodu od bardzo dawna.

Wieániacy umiejq na zewnetrzne wrzody sporzq-
dzaé maáé z miodu. Kto nie ma wprawy wrzody
takie leczyé wodq, temu radze stanowczo zamiast uzy
waé rozmaitych smarowidel, chwycié si'e tego pojedyñ-
czego a przeciez tak skutecznego árodka. Sposób przy-

rzqdzenia masci jest calkiem prosty. Bierze sie polowe
miodu, a polowe bialej mqki, miesza razem dodawszy
íiieco wody. Taka maáé z miodu powinna byé doáé

tega, a nie ptynna.
I wewnqtrz za¿yty dziala miód bardzo dobrze w

malych dolegliwoáciach. Nie wielkie wrzody zolq
dka sciqga predko i goi. Nie radze uzywaé czystego
miodu, tylko zwykle z jakqá herbatq. Bez domieszki

dziala miód za silnie, zanim go sie przelknie, ju¿ czué

jak drapie po gardle.
Kto ma polykanie utrudnione, z powodu kataru

lub innego cierpienia, niech miodu lyzeczke °d kawy
zagotuje w £ litra wody i tem plócze gardlo. Kazdy
ápiewak robi sobie takq plókanke, a jest ona stodka i

wysmienita. Gdybyá nawet kilka kropel potknqt przy

plókaniu nie potrzebujesz sie obawiaé zepsucia ¿olqdka,
lub otrucia.

Czyszczqca i wzmacniajqca woda do ócz z miodu

jest oddawna znanq. Gotuje sie ty¿eczke od kawy mio
du w \ litra wody przez 5 minut i przyklada na síma-
teczke-— Jeszcze jedno le¿y mi na sercu. Znam star-
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ca, majqcego wiecej, ni¿ lat 80. Ten sporzqdza sobie

sam wino miodowe. Daje ly¿ke stotowq patoki do ki-

piqcej wody i zagotowuje jq przez chwile- Napój taki

dobrze smakuje, wzmacnia i jest bardzo zdrowym. „Mo-
je zdrowie i mojq czerstwosc w staroáci— powiada

—

zawdzieczam temu winu miodowemu." Moze byé pra-

wdq. Bardzo wiele wina sycitem, pilem i widzialem

innych pijqcych, a wiec z doáwiadczenia wiem, ze dzia

la rozpuszczajqco, przeczyszczajqco, wzmacnia i syci.
Nie tylko día kobiet, ale i día mezczyzn napój to wy-

smienity. Tu przypominam sobie miody starych Nie-

mców i Polaków. Temu „niesfalszowanemu piwu"
—

jak o pierwszych mówi Tacyt
—

przypisywali oni pózny
wiek i zdrowie.

Kto chcialby naáladowaé w dobrem swych ojców,
niech przyrzqdzi sobie zdrowy napój wedlug recepty
zupy posilnej.

38. Oliwa.

W celach leczniczych czesto u¿ywamy oliwy, którq
kupujemy w sklepach do przyrzqdzania potraw a szcze

gólniej salaty. W handlu zowiq jq zazwyczaj oliwq
stotowq, francuskq, prowansalskq i t. p. Najszlache-
tniejszq i najlepszq jest czysta oliwa z owocu oliwek.

Od oliwy lepszym jest olejek migdatowy; (czytaj na

str. 159). Je¿eli tamtego jednak zabraknie, u¿ywa sie

oliwy stolowej. Majqc maly zapas olejku, dolewa sie
don oliwy.

Oliwa powinna byé czystq prowansalskq, albo

przynajmniej cz}Tstym rzepakowym olejem.

U¿ywa sie Jej w ^Jcn samych przypadkach
i w ten sam sposób, jak olejku migdalowego.

39. Owies (Avena sativa).

Dlugie gotowanie wyciqga z ziarnek owsa posilne
soki, jakie w sobie zawierajq

—

(w tym samym celu

mozna uzywaé jeczmienia takzeV
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Taki napój jest pozywnym, lekko strawnym, chlo-

dzqcym wewnetrznq gorqczke- Día rekonwaleseentów,

którzy po oápie, tyfusie i innych podobnych slaboáciach

mocno na silach podupadli, doskonalym on srodkiem

od¿ywczym, prawdziwym nektarem. Czesto ubolewam

nad tem, ¿e takim biedakom, którzy przedewszystkiem
nowej, zdrowej krwi potrzebujq, rozmaite inne, tylko
nie takie napoje podajq.

Przyrzqdzenie napoju jest latwem: jeden litr owsa

wyplócz 6—8 razy áwie¿q wodq, potem w 2 litrach

wody gotuj tak dlugo, dopóki uo polowy sie nie wy-

gotuje. Do tego wygotowanego i odcedzonego odwaru

dodaj dwie lyzki miodu, i mieszanine te jeszcze zago-

tuj przez kilka minut.

40. Pierwiosnek (Prímula offkinalis).

Tylko ciemnozótty pierwiosnek ma wartoáé w le-

cznictwie. Ju¿ sam zapach zdradza, ze w tych kwia-

tuszkach tkwi osobliwszy sok leczniczy. SÍcoro zgry-
ziesz 2—3 kwiatki, uczujesz zaraz, ¿e treáé lekarskq w

sobie mieszczq.
Kto ma sklonnoáé do slaboáci stawowych, goáéca,

niemocy czlonków albo juz na te chorobe cierpi, niech

pije dluzszy czas po filizance odwaru z pierwiosnka.
Gwaltowne cierpienia rozejdq sie i zwolna zupelnie zni-
knq.

41. Piolun (Artemisia absinthium).
Piolun zalicza sie do najwiecej znanych lekarstw

przeciw cierpieniom zolqdkowym. Wvprowadza z zolq
dka wiatry, poprawia i wzmacnia soki, przynosi do

bry apetyt i dobrq strawnoáé, czy to jako herbata uzy-
ty, lub tez w stanie sproszkowanym.

Jezeli komu cuchnie z ust, a pochodzi to z ¿olq
dka, znakomitym na to jest árodkiem piolun.

Kto cierpi na-wqtrobe, ten zamiast szczypty ta-

baki, niech siegnie w dniu raz i drugi do pudelka z
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proszkiem piolunu i posypie nim lyzke rosolu lub jakqá
potrawe, podobnie, jak to czyni sie z pieprzem. Znika-

jqca ¿óltaczka bedzie dowodem, ¿e zólé sie dobrze wy

dziela; a chory, któremu zatkane, zepsute powietrze i

zgnile soki, — prawdziwe gnojowisko ¿olqdka — zamy-

kaly oddech, odetchnie znowu swobodniej.

Piolunu uzywa sie na nastój, który bardzo dlugo
trwa nie psujqc sie- Jak jedno jedyne ziarnko kadzidta

tlejqc na weglu napelnia swym zapachem calq izbe,

podobnie . jeden listek piolunu zaprawia calq flaszke

spirytusu gorzkim smakiem. Dowód to, jak silnym
jest nastój i jak silnie dzialaé musi. Podró¿ujqcy,

którzy trapieni bywajq dolegliwoáciami ¿olqdka i

nudnoáciami, niechaj nie zapominajq wziqáé z sobq
flaszeczki z kroplami piolunu. Dobry to i wiemy to-

warzysz.

Herbata z piolunu, jako woda na oczy, wyáwiad-

czyla niejednemu cierpiqcemu na oczy dobrq, ba, nawet

bardzo dobrq przysluge-

42. Plucnik (Pulmonaria offkinalis). patrz str. 139.

43. Podbial (Tussilago fárfara).

Stwórca stworzyl nie jedno ziólko, nie jednq roáline,

na którq zwaza sie malo, pogardza niq czesto, a nieraz

z przyjemnoáciq i nogq kopnie. Los ten spotyka cze

sto podbial, gdy zwyczaj nie uwazajq go za chwast nie-

u¿yteczny. Kto jednak zna te roáline, szanuje jq wy-

soko i umieszcza w swej aptece. ¡

Bardzo poradnem jest pié herbate z podbiahí día

cczyszczenia pluc i piersi. Dychawicznoáé i kaszel

usuwa sie latwo tq jednq tylko roslinq, szczególniej gdy

sklonnoác jest do suchot. Liácie przyczepione do pló

tna lub i same mozna klasé na piersi. Wyciqgajq one

gorqcoáé, wstrzymujq oslabienia, usuwajq gorqczki. Zna-

komicie dzialajq, gdy je przylo¿ysz na otwarte wrzody;
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odciqgajq zapalnoáé, zaczerwienienie, i wyciqgajq szko

dliwe pierwiastki na zewnqtrz.

Wielce skutecznemi sq te liácie na rany na no

gach, gdy sq silnie zapalone, i juz sine i czarne; chlo-

dzq one gorqczke i boleáé usuwajq. Przeciw zapalonym
wrzodom, przeciw ró¿y w twarzy, rózy na innych miej-
scach i t. p. przypadloáciom jest podbial znakonáitem

lekarstwem.

Liácie ususzone w cieniu mo¿na sproszkowaé, bie

rze sie na koniec no¿a (peino) 2—3 razy dziennie;

proszkiem tym mozna posypywaé potrawy.

44. Podróznik lekarski. (Cichorium intybus).

Przy drodze, przy kazdej drodze czeka podró¿nik
lekarski na tego, kto go chce wziqáé do swej apteczki.
Liácie jego zwracajq sie zawsze ku sloñcu. Gdy pa-

trzysz nañ, na jego cienkie lodyzki i rozczochrane li-

stki, to zdaje ci sie, ¿e to ostatni nedzarz pomiedzy
roálinami. Tylko kwiat jego modry, nieco jaániejszy
od blawatu, zwraca mu znowu zaufanie i czeáé.

Pozory czesto mylq; tak jest i z podróznikiem, je
go wnetrze, to zloto.

Herbata z podróznika leczy zakatarzenie ¿olqdka,
usuwa ¿oté zbytecznq. Dziala na wqtrobe, áledzione,
nerki i wyprowadza z urynq zle materye. W tym ce

lu bierze sie przez 3—4 dni codziennie po 2 fííi¿anki
herbaty; jednq przed ániadaniem, drugq wieczorem.
Mozna jej takze u¿ywaé día podniesienia strawnosci, lub
gdy ¿olqdek zostal jakimá zepsuty pokarmem i t. d. a

uporzqdkowaé go nalezy.
Przeciw gnieceniu w ¿olqdku, w bolesnych zapa-

leniach na ciele, kladzie sie na ¿olqdek i na miejsca
bolejqce ziele i kwiat podróznika zaparzywszy go ki-

piqcq wodq i zawinqwszy w plótno. Oklad taki odmie-
nia sie codziennie 2—3 razy.

Ziele to zalewa sie bardzo czesto spirytusem. E-
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sencya taka z podróznika usuwa chudniecie (opadanie
z sil), jezeli sie zanikajqce czlonki dobrze niq naciera

codzienie 2 razy. Jak kwiat i ziele, podobnie i k o-

yzenie u¿ywajq sie Jako lekarstwo w powy¿ej wymié-
nionych przypadkach. Najtatwiej wykopywaé je w de-

szczowej porze.

45. Pokrzywa wielka (Urtica dioica).

Z pomiedzy roálin najbardziej pogardzonq jest po

krzywa. Na samo juz wspomnienie niektóre zdener-

wowane istotki doznajq uczucia klócia i pieczenia; nie

wieni jednak czy boimy sie i pogardzamy niq slusznie.

Nie dawno slyszalem, ¿e jakiá nauczyciel, zdaje mi sie
w Czechach, napisal ksiq¿ke o pokrzywie i jej wartoáci.
To mi sie bardzo podoba. Día znawcy pokrzywa ma

w istocie wielkq wartoáé.

áwie¿a pokrzywa, ususzona i zaparzona na herba

te rozpuszcza flegme w piersiach i plucach,
oczyszcza ¿olqdek z zalegajqcych substancyi i wypro
wadza je przewa¿nie wraz z moczem.

Silniej dziala korzeñ pokrzywy, ju¿to áwiezo uzyty
w lecie, juzto ususzony w zimie. Poczynajqca sie wo

dna puchlina moze byé odwarem z korzeni pokrzywy
wyleczona. Wydala ona przedewszystkiem zgnile soki

wewnqtrz nagromadzone.
Kto ma krew zakazonq, powinien w lecie jesé po-

krzywe ugotowanq na sposób szpinaku. We Wloszech

gotujq czesto zupe z pokrzywy i innych ziól. Knedle

sporzqdzone z pokrzywy sq nietylko bardzo pozywne

ale zdrowe.

Kto cierpi na reumatyzm i nie ma juz árodka,

którym by sie wyleczyt, niech bije bolqce miejsca co

dzieñ przez pare minut swiezq pokrzywq. Strach przed
takq chlostq ustqpi predko radosci, jezeli sie o jej sku-

tecznoáci przekona.
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46. Pomornik górski czyli arnika (Árnica montana).

Pomornik znany jest w catym áwiecie, jako bar

dzo skuteczne ziele. Nie rozumiem jednak día czego
temu zaprzecza wielu z tych, którzy wtaánie wiedzieé o

tem mogq i powinni.

Nastój (tynktura) z pomornika jest ogólnie zna-

nym i uzywanym na rany do wymywan, na oklady
i t. d. Zbytecznem byloby o tem du¿o pisaé.

Nastój mozna bardzo tanio kupié w aptece. Ka¿dy
latwo moze tak¿e go sobie sporzqdzié. Nazbieraj kwia
tu przy koñcu czerwca lub na poczqtku lipca i namo-

czyé w spirytusie. Gdy nastój trzy dni postal, mo¿esz

go juz uzywaé.

Najsilniejszq tynkture otrzymujemy z kwiatów,

slabszq z korzeni, jeszcze stabszq z liáci i lodygi. Ro

ánie najobficiej w grochach, znajduje sie tak¿e na brze-

gach lasów i w zrebach. W ka¿dym domu powinna
byé flaszeczka pomornika (arniki,) na wszelki wypadek
w pogotowiu.

W zranieniach postepuje sie tak: Rana wymy-
wa sie dokladnie wodq zmieszanq z trocha tynktury;
(ly¿ka na szklanke wody); rane sie áciska tak, aby
brzegi schodzity sie z sobq i zawiqzuje sie lnianq szma

tkq; na wierzch daje sie wata zmaczana w tynkturze*
znowu sie przewiqzuje szmatkq. Bol ustaje zaraz i nie
wraca wiecej; gojenie nastepuje szybko. Gdy tworzy
sie materya, trzeba jq wymyé i opatrunek áwie¿y zro

bié.

Na zbicia, zgniecenia, zmia¿dzenia, o-
brzmienia spowodowane uktóciem osy, pszczoty, w

bólu krzy¿ów, wciera sie tynkture 2—3 razy dzien
nie lub robi oklady z odwaru ziól arniki. Ña oczy-
szczenie.starych ran uzywajq kwasu karbolowego z wo

dq, który jest truciznq, czyz nie lepiej wziqáé tynktury
arniki z wodq ?

Jak na zewnqtrz, podobnie: na wewnqtrz dziala
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arnika skutecznie. Leczy wrzody ¿olqdkowe (50
kropel na szklanke wody, którq sie pije potrosze przez

caly dzieñ,) rozpuszcza zastoiny krwi, goi wewne-

trzne nadwyre¿enia i wzmacnia organizm; — ale

trzeba uzywaé w stanie rozcienczonym wodq!

47. Poziomka (Fragaria vesca).

Co za radoáé sprawia rodzicom, nauczycielowi lub

ksiedzu, gdy im dzieci pierwszy krzaczek poziómkowy
przyniosq. Co za delicye, gdy na deser podadzq talerz

poziomek obok lampki wina!

Nietylko owoce tej malej roáliny chetnie sq widziane,
ale i liácie zbiera i suszy kazda o swe slabowite dzieci tro-

skliwa matka. Wie ona, ze liácie poziómkowe nie jq nie

kosztujq, a sq zdrowe i po¿ywne.
W jaki sposób sporzqdza sie herbata ? Bierze sie

szczypte liáci w 3—4 palee, zaparza sie w ^ kwarty ki-

piqtej wody i nakrywa dobrze. Po uplywie 15 minut

odcedza sie wyámienitq herbate z liáci poziomkowych.
Dolawszy nieco gorqcego mleka, cukru kawalek, napój
jest gotowym. Dodajqc do liáci poziomkowych 3-ciq

czeáé marzanki (asperula adorata) nabiera herbata

wiecej smaku i mocy.

Swie¿e, piekne liácie poziómkowe w maju lub czer-

wcu zbierane na wysokich górach i dobrze ususzone,

dajq doskonaly ñapar, który z malq przymieszkq ma

rzanki wyámienity ma zapach. Prosze choé raz spró-
bowaé!

Poziomki same nie zaliezajq sie do leków wcale.

Podaje sie je zwykle rekonwelescentom, wycieñ-

czonym i oslabionym po ciezkiej chorobie, zawsze w

polqczeniu z pokarmami. Je¿eli kto dluzej u¿ywaé ich

chce, jako lekarstwa, niech bierze codziennie garnuszek

mleka, a^ garnuszka poziomek, (Tak zazwyczaj czyniq
w poludniowych Niemczech), lub spozywa codziennnie

2 razy kawalek ¿ytniego chleba i \ litra poziomek. 0
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ich skutecznoáci wnet sie przekona; polega ona na

wzmocnieniu organizmu i poprawie krwi. Zakonser-

wowane, jak wiánie, áliwki i t. p. sluzq do leczenia sie
w zimie.

Przy wewnetrznych gorqczkach poziomki w

lecie nawet u chorych blogie czyniq skutki. Jakiz

wspanialszy chlodnik moze byé choremu podanym?

Cierpiqcym na piasek i kamieñ zalecajq poda-
waé poziomki w jednakowych dawkach codziennie.

To samo mozna zastosowaé i do chorych na wq-

trobe, dajqc im poziomki kilka razy dnia a¿ do dwóch

kubków; i día takich, którzy majq naskórne wyrzutv z

ostrej krwi pochodzqce, ('rano i po obiedzie po kubku,).

48. Rdest. 'mokrzec, wróble jezyczki) (Polygonum
aviculare L),

Niepostrze¿enie roánie okoto domów, na podwórzu,
na brzegach dróg i ácie¿ek, roálinka zwana rdestem.

Puszcza ona z jednego pnia wiele odnóg, nieraz na pól
metra dlugich, skladajqcych sie kolankowatvch czlon-

ków. Skutecznem jest wielce w cierpieniach kamie-

nia, gdy sie pije codziennie jednq lub dwie filizanki

herbaty z niego.— Pewien pan chorowal kilka lat na

nerki, przyczem odchodzit ¿wir i piasek. Pit herbate
z rdestu przez kilka dni, poczem odeszto wiele setek

mniejszych i wiekszych kamyków, a bol ustat zupelnie,
Ziólko to nietylko wypedza kamienie z nerek i pecherza,
dziala ono nadto czyszczqco na wewnqtrz— na n^rki,
wqtrobe, ¿olqdek i piersi. Polecam go wszystkim gorqco.

49. Rozmaryn (Rosmarinus offkinalis).
Bukiet rozmarynu zdobi podczas wesela ka¿dego z

goáci; i przy innych uroezystoáciach, kazdy uczestnik
stara sie o niego.

Wstydby byt, gdyby nie bylo tego ziela w apte-
czce.
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Rozmaryn jest doskonalem leKarstwem na ¿olqdek.

Przyrzqdzony jako herbata oczyszcza ¿olqdek z

Eaflegmienia, sprawia dobry apetyt i dobre trawienie.

Kto lubi uzywaé lekarstw, tych pocieszycieli w choro

bach, ten niech napelni odwarem z rozmarynu .flasze-
czke i za¿ywa rano i wieczór 2—3 ly¿ek. Zolqdek
wkróte nabierze energii, od zaflegmienia uwolni sie-

Wino rozmarynowe w malych dawkach zazy-

wane, jest doskonalym srodkiem przeciw wadom serca.

Dziala uspakajajqco, a w puchlinie sercowej wypedza
ptyn urynq.

Wino to w ogóle w przypadkach wodne j puchli-
ny oddaje dobre uslugi.

W obu cierpieniach za¿ywaj codzieñ rano i wie

czór 3—4 lyzki, albo malq lampke tego przyjemnego
napoju, do którego sie tatwo przyzwyczaisz.

Przyrzqdzenie jest bardzo proste: Bierze sie garáé
rozmarynu, kraje jak najdrobniej, wsypuje do flaszki,
nalewa dobrem wystalem winem, za \ dnia wino juz
naciqgnie i jest do uzytku. Te same liácie mozna je
szcze drugi raz namoczyé.

50. Srodek na rozwolnienie, (Rozwolniacz, Czyáciec).

Przed 40—50 laty bylo w modzie w pewnym, do

kladnie oznaczonym czasie puszczaé krew; w innym
znowu terminie, skrupulatnie zaznaczonym w kalen-

darzu, brano lekarstwo na rozwolnienie, a to co rok

lub co pól roku. Jakze¿ zmieniajq sie czasy, zapatry-
wauia i ludzie!

Dziá jeszcze wielu jest tego przekonania, ¿e nale¿y
od czasu do czasu dokladnie sie przeczyscié.

Mo¿naby ámiaé sie, sluchajqc tych rzeczy, gdy do

prawdy nieraz plakaé potrzeba. Skoro sie jednak po-

myáli o sposobie ¿ycia pewnych ludzi, ba, nawet klas

calych spoteczeñstwa, o potrawach i napojach, których

u¿ywajq, wtenczas kto wie, czy nie trzeba przyznaé
stusznoáci powy¿szym zapatrywaniom.



— 170 —

Gdyby okropnie trapiony ¿olqdek mógt krzyczeé

przeciw barbarzyñskiemu przeladowaniu, przesileniu go,

krzyczalby i wolat o pomoc, ¿e z nim tak nierozsqdnie
i wystepnie postepujq. Nie mogqc sie bronié, potknqé
musi co mu podadzq, przez co nietylko psuje sie lecz

bywa zupetnie zniszczonym.

Día tego jestem zawsze zurozumnym sposobem zy

cia, za ludzkiem obchodzeniem sie z tym pracowni-
kiem, który jest nieodzownym fundamenten! wszelkich

innych prac organizm u. Tylko wtenczas ów pracownik,
¿olqdek, moze byé i bedzie zdrowym.

Jezeli przypadkiem spotkaloby go nieszczeácie, co

zdarzyé sie przeciez moze— nie nale¿y wtenczas braé

gwaltownych, drastycznych árodków przeczyszczajqcych,
jakqkolwiek mialyby one nazwe- Mozna uzyé tago-
dnych.

Rozwolnienie jest wlaáciwie obfity i wydatny sto-

lec, który nie szkodzi zdrowiu, ani sil nie ostabia. Spo-
wodowaé go mozna w prosty i nieszkodliwy sposób,
gdy zazyte ziola nie atakujq w sposób nieprzyjacielski
¿olqdka, lecz jak dobrzy przyjaciele idq z nim reka w

reke, wspierajq go, pomagajq mu do samoistnej pracy
o wlasnych silach i o wlasnych árodkach (soki ¿olq-
dkowe^.

Dlugi czas s/ukatem pomiedzy najrozmaitszemi ro-
slinami takich, które obok swych szczególnych, i spe-
cyalnych wlaáciwoáci dzialajq przeciez -mutis viribus

wspólnemi silami wspomagajq zolqdek, t. j. w tym sa-

mym czasie, kiedy przeczyszczajqc i wyprowadzajqc z

niego zepsute materye oslabiajq go przez to, zaraz je-
dnakze wzmacniajq go o tyle, ¿e na chwile nie wstrzy-
muje swej pracy, lecz bez szemrania nawet pracuje da

lej.

Zdaje mi sie, ¿e ziola takie i proporcye ich miesza-

niny wynalaztem. Obydwóch rodzajów tej herbaty nie

zachowuje w tajemnicy.

Owszem, niech korzysta z nich wielu i niech daje
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innym w potrzehie. Nazwali jq niektórzy ,,Rozwalnia-
czem, Czyáccem11 — z mej strony nie sprzeciwiam sie
temu. Wielu tysiqcom uslu¿yl on znakomicie, mógtby
o tem nie jednq opowiedzieé historye- W wielkich

iloáciach po kilkakroé wysylalem go a¿ nawet do

Szwajcaryi i do Wegier.

Recepta Rozwalniacza 1. jest nastepujqca:

Bierze sie 2 lyzki stolowe mielonego wloskiego
kopru, 2 lyzki rozgniecionego jalowcu, i tyzke Aloesu

i 1 tyzke Foenum graecum. Wszystko to miesza

sie dobrze i przechowuje w pudelku w suchem miejscu.
árodek ten dziala dopiero po 12—30 godzinach. Uzy
wa sie fili¿anke tej herbaty zwyczajnie wieczór przed
spaniem. Do filizanki wystarcza 1 lyzeczka od kawy
tej mieszaniny, którq sie gotuje \ godziny, odcedza i

pije na zimno lub cieplo, z cukrem lub bez niego.
Zdrowi i silni mogq 2 dni, dzieñ po dniu pié po

filizance herbaty.
Slabowici zrobiq lepiej, pijqc 1 filizanke przez 2—

3 dni tak, ¿e zazywajq co wieczór 4— 6 lyzek stoto-

wych. Nie doznajqc ¿adnych boleáci, czué bedq, jak
rozwalniacz szuka wewnqtrz, bada, sciga, pracuje.

Niektórzy po zazyciu nie widzq ¿adnych rezulta

tów, choé czujq wewnqtrz jego skrzetnq prace. Poli-

cya szuka, ale nie znajduje nieraz ¿adnych ztodziei.

Rozwalniacz szuka, gdy jednak niczego nie znachodzi,

coby wydalié nale¿ato, natenczas zostawia cié w spoko-

ju i nie powoduje owych wielkich, po¿alowania go-

dnych oslabieñ, które zazwyczaj nastepstwem sq wszel-

kich rozwolnieñ.

Jak na stolec — podobnie dziala i na uryne (mocz).

Spedza nawet wielkie zaflegmienia z piersi, katary pluc.

Zdarzyly mi sie nawet takie wypadki, w których

czyáciec po dlugiem niedajqcem zatrzymaé sie rozwoi-

nieniu wypedzil ostatnie resztki nieczystoáci i po dtu-

giej rewolucyi nastqpil natychmiast gleboki i trwalj
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pokój. Jedna mala fili¿anka podzielona na trzy czeáci
w czasie jednego dnia wystarcza najzupelniej.

51. Rozwalniacz II.

Druga recepta jest nastepujqca:
2 lyzki stolowe mielonego wloskiego kopru
3

„ „ rozgniecionego jalowcu
1

„ „ foenum graecum
3

„ „ proszku z korzenia bzu niskiego
1

„ „
aloesu.

Ta herbata dziala takze na stolec, wszelako prze-
znaczeniem jej jest, ('zamiast na ¿olqdek i kiszki) dzia

laé wiecej na nerki i peche r z; chore pierwiastki wy-
edza ona z moczem. Kto cierpi na dolegliwoáci pod-
rzusza (w okolicy pecherza) lub ma trudnosci w od-

dawaniu moczu, pieczenia w pecherzu i nerkach, po-

czqtki wodnej puchliny, ten niech spokojnie uzywa
Rozwalniacza II.

52. Roza dzika (glóg^).
Z krzaka dzikiej rózy (Rosa canina) zbiera do swej

apteki domowej zapobiegliwa matka nie tylko piekne
kwiaty, ale tak¿e i glóg i to nie tylko na sok lub

konfiture, ale i na lekarstwo. Taka gospodyni bardzo

pilnie przejrzy swój ogród i obce pola, jezeli ktoá z

rodziny cierpi na piasek albo na kamieñ pecherza lub
kamieñ nerkowy. Ona wie, ze herbata z glogu uámie-
rza bóle, czyáci nerki i pecherz.

Znam staruszka, który w mlodszych latach wiele
na kamieñ i piasek w moczu cierpial i czesto nie mógl
sobie zaradzié i pomódz. Poradzono mu sporzqdzié so

bie odwar z dzikiej ró¿y, do której tak sie przyzwycza-
il, ¿e od lat wielu pije ten odwar co wieczór i woli

go niz szklanke najlepszego wina. „Te sq moje trun-

ki, — mawial — to jest oliwa, która zastarzalq maszyne
mojego ciala do codziennego ruchu smaruje."

l
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Gtóg oczyszcza sie z ziarnek, tupine suszy i jej
uzywa sie na herbate.

53. Ruta (Rutagraveolens).

Ta szlachetna, lecznicza roálina jest jeszcze bardzo
malo znanq, a znakomita jej dzialalnoáé zapoznanq.

Roáliny przemawiajq do ñas swoim zapachem. Jak o-

twarcie i przekonywajqco wprasza sie ruta swym za

pachem cztowiekowi, día którego jest stworzona, aby
koié jego rozmaite cierpienia; zda sie, jakby ka¿dy li-

stek byt jezykiem. Ze te¿ my tej mowy nie rozumiemy!
Ruta dziala wzmacniajqco w jakikolwiek sposób

jej sie uzywa.

Kto liáé ¿uje, czuje zaraz jej dzialanie na jezyku.
Smakiem swym orzezwia jame ustnq i przyjemnie dzia

la, niby wonne kadzidto, napetniajqce pomieszkanie.
Herbata z ruty wskazanq jest w kongestyach

to jest uderzeniach krwi do glowy, w odurzeniach,
w zawrotach glowy. Dalej uzywa sie w duszno-

áci, biciu serca, we wszystkich bolach brzucha i

w przypadkach, których przyczynq slaboáé organizmu

calego, lub pojedyncze jego czeáci. Odwar z tych zió-

tek zalecam prócz tego tym osobom, które majq sklon-
nosci do kurczów, hysteryi i t. p.

Kto rute w spirytusie namoczyt, moze zamiast her

baty w wymienionycn chorobach zazywaé 2 razy dnia

po 10—12 kropel tynktury na cukrze.

Olejek z ruty tak samo si'e za¿ywa. Przyrzqdza

sie go w nastepujqcy sposób: Suszone liácie rozgniata
sie i daje do szklanki. Szklanke napelnia sie czystq
oliwq i stawia sie na dlu¿szy czas na cieptem miejscu.
Pózniej odlewa sie i zazywa kroplami.

54. Rumianek (Matricaria chamomilla).

Herbata z rumianku uzywa sie w zaziebieniach,

osobliwie, jezeli sq one polqczone z gorqczkq i dreszcza-



— 174 —

mi; w kolce, (gwaltowne boleáci brzucha), kurczach,

silnych kongestyach i t. d. Woreczki z rumiankiem,
które slu¿q na oklady do wygrzewañ w rozmaitych
przypadkach sq tak dobrze znane ze trudno sie ° nich

rozpisywaé szerzej.

55. Rybi olej (tran,).

Pewien dzielny, znajomy mi lekarz wypowiedzial
swq opinie temi slowy: ,,Tranem szachruje dzis wielu.

Zly tran pociqgnqt za sobq nieraz ju¿ smutne naste-

pstwa. Na niektórych wyspach dziala on przeciwskro-
fulicznie. W ogóle jednak pogardzam nim.

'

Nikogo nie zmuszam, aby sie trzymat tego wyroku.
Co do mnie nigdy go nie uzywam. Nie uwazam go
za árodek lekarski, a poniewa¿ zlego tranu, jako árodka

odzywczego boje sie, daje wiec do po¿ywienia co inne-

go, co tran zastepuje w zupelnoáci, i dziala równie

skutecznie.

56. Santalowe drzewo.

Drzewo santalowe jest to proszek, który sluzy wla-

áciwie do barwienia na czerwono. Kupuje sie w apte
ce. Mieszam zawsze niewinny ten proszek z jemio-
tq; biorqc jednq lyzke liáci jemioly, 2 razy na koniec

noza santalowego drzewa. W ten sposób wzmacniam

dzialanie herbaty z jemioly, (patrz Jemiota).

57. Siano.

Liczne ustne i písenme zapytania przekonywujq .

mnie o tem, ¿e wielu ludzi nie wie, co nale¿y "rozu-
mieé pod tem wyrazem „siano." W artykule gdzie jest
mowa o kqpieli ze siana, datera juz krótkie wyjaánienie.
Tutaj chce je tylko zalecié i wskazaé w ogólnoáci jego
uzytecznosé.

Przy poczynajqcem sie zatruciu krwi,
przy kurczowych prz y p ad lo áci aeh brzucha,
gdy cztonki zmarzniete, oddaje siano zaparzone
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(zalane wrzqcq wodq) znakomite uslugi, i nigdy mnie
nie zawiodto. W re um aty zm ach, goáécu, w do

legliwoáciach szkrof ulicznych, okazaly sie
skutecznemi opaski i koszule zamaczane w" cie-

plym odwarze z siana. Niech jednak mkt nie mnie-

ma, ¿e w wymienionych wy¿ej slaboáciach wystarczy
s a m o siano tylko. Co wiecej nadto czynié nale¿y, po-
uczy go dokladnie czesé III.

58. Skrzyp. (Equisetum arvense).

(iwka, choinka).
Nie mozna doáé zalecié, día wielorakiej i nadzwy-

jzajnej skutecznoáci, tego ziela. Czyáci ono nie tylko
naczynia, wskutek czego uwazajq go gospodyñie, jako
doskonalego árodka do czyszczenia— ale czyáci takze,
leczy zewnetrzne i wewnetrzne dolegliwoáci ludzkiego
ciala.

Uzywanie skrzypu wskazanem jesc w zastarzalych
gnijqcych ranach, w ró¿norakich wrzodach, tak¿e

rakowatych; nawet w próchnieniu koáci oddaje nadzwy-
czajne przyslugi. Wymywa, rozpuszcza i wypala zara-

zem wszystko szkodliwe. Uzywa sie g° albo jako od

waru do zmywañ, okladów, opasek; albo zawija sie go
w mokre plótno i kladzie na bolejqce miejsce; wreszcie

przy niektórych parach.
Blizsze wskazowki podane sq w poszczególnych cho

robach. Jeszcze róznorodniejszq jest skutecznoáé skrzypu
na wewnqtrz.

Herbata z niego (zaszkodzié nigdy nie mo¿e)l
czyáci ¿olqdek. Pije sie filizanke od czasu do czasu (me
codziennie^. Lagodzi ona boleáci, które sprawia kamieñ

peeberzowy i piasek w moczu, a pomaga szczególniej,
gdy trudnosé jest w oddawaniu moczu. Pod tym wzgle-
dem jest skrzyp jednym, jedynyni nieocenionym; zastq
pié go niczem nie mozna. Szczególniej para ze skrzy

pu dziala w tym przypadku znakomicie. A wtaánie te

cierpienia sq okropnie bolesne. Prosze wiec pamietaé
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dobrze o tym prostym árodku, który bez trudu uámie-

rza boleáci. Tacy chorzy oprócz zewnetrznego zabiegu

powinni pié codziennie 1 fili¿anke herbaty.
W k r w a w i e n i a c h, wybuchach krwi zali-

cza sie herbata ze skrzypu do najpierwszych i najlep-

szych lekarstw. Kto p 1 u j e k r w i q, niechaj pije jq co

¿ywo. Znam przypadki, w których po 4 minutach na

stqpil zupelny spokój.

Kiedy krew z nosa silnie plynie, wciqgnqé nale

zy nosem kilkakrotnie te herbate- Dziala áciqgajqco i

pomaga szybko.

Cierpiqcymna krwiotoki polecam pié codziennie

herbate 1—2 fili¿anek.

W ka¿dej aptece domowej trzeba mieé dostatecznq
iloáé skrzypu, aby w razie naglego wypadku mieé jq
pod rekq.

59. Slaz lekarski (Althea officinalis).

W zaziebieniach u¿ywa sie bardzo czesto odwaru ze

álazu. Nie jestem bardzo za nim, gdy¿ nie uczynil za-
doáé moim wymaganiom. Gotujqc go otrzymuje sie ciq-
gnqcq mase,, która w krótkim czasie galaretowacieje i

bardzo czesto odbiera a zwykle psuje apetyt.
Takich lekarstw nie zalecam nigdy. Powiem otwar-

cie: korzeñ i ziólka álazowe sq mi podejrzane. Wybie-
ram wiec inne ziota lecznicze, które mnie nie zawodzq,
a te samq oddajq przysluge.

60. éwietlik lekarski (Euphrasia officinalis).

W nagrode i podziekowanie za dobre uslugi nadali
nasi przodkowie tej roálinie nazwe „áwietlikau. Gdy
czesto ju¿ ¿aden árodek nie pomagal na oczy, to kwia-

tuszek ten zawsze przyniósl ulge. Sam u¿ywalem go
czesto z dobrym bardzo skutkiem.

W polowie sierpnia, w porze zbiorów otawy znaj-
dzi^sz te roálinke na ka¿dej Iqce. Czasami znachodzi sie
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tak obficie, ¿e zaglusza wlaáciwq trawe i przyprowadza
wieániaków do rozpaczy.

Suszonych lisci uzywa sie na herbate lub roztar-

tych jako proszku. Herbata. zmywa sie dobrze 2- 3

razy dziennie oczy albo zmaczawszy mate szmatki prz}-

ktada sie je na noc i opaskq przywiqzuje. Czyáci to

oczy, rozjaánia, a wzrok wzmacnia.

Równoczeánie ka¿e klientom moim zazywaé pro

szek, biorqc go codziennie raz na koniec no¿a w lyzce
rosotu lub wody. To nie wszystko jeszcze. Ziele to

uzywa sie takze na ¿ o 1 q d e k. Z powodu wtaáciwej
sobie goryczki przyczynia sie herbata z niego do przy-

spieszeniatrawieniai do wzmocnienia soków zotqdkowych.

61. Szalwia (Saina officinalk).

Je¿eli kto ma ogródek przy domu, niechaj nie za-

pomina o szatwii. Jest to ladna roálina. Czesto uwa-

¿atem, ¿e przechodnie zrywali liácie i czarne zeby na-

cierali niemi. To wskazuje, ze szalwia posiada czysz-

czqcq site-
Stare, jqtrzqce sie rany, odwarem szatwii wymyte

i przywiqzane gojq sie predko i pewnie.
Zaflegmienie gardla, przelyku, zo

lqdka, usuwa herbata szatwii.

Szalwia zagotowana chwileczke, jak herbata we wo

dzie z winem dziala na wqtrobe, nerki.

Silniejszem jest dzialanie, jezeli do szalwn domie-

szamy piolunu ('pól na pól; i z tej mieszaniny przy-

rzqdzimy herbate- .

Proszek tej roáliny, tak jak pieprz, cukier, cy-

namon posypany na potrawy oddaje te same uslugi co

herbata w wymienionych chorobach.

62. Srebrnik (Potentilla anserina).

Srebrnik roánie zazwyczaj tam, gdzie gesi najche-

tniej przebywajq. Napotkaé go mozna okolo domow,

nad potokami a najczeáciej na polach. Wielu nazywajq
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go kurczowem zielem, poniewaz pomocnym jest w kur-

czach.

Herbata sporzqdzona ze srebrnika jest bardzo

dobrq przeciw kurczom zolqdka i brzucha. W na-

padzie t e ¿ c a, o ile jeszcze coákolwiek pomódz mozna,

wyáwiadcza bardzo dobre przystugi. Kiedy zaczyna sie

ñapad, a jeszcze lepiej, skoro tylko zjawiajq sie sym-

ptomata kurczów, daje sie choremu codziennie 3 razy

mleko, w którem na sposób herbaty zaparzono szczypte
ziólek, (We utrzymasz w 3 palcachj. Pije sie cieple o

ile znieáé mozna. Podwójny skutek osiqga, kto zazywa

te herbate a równoczeánie na miejsca kurczem dotkniete
robi oklady z ziela zaparzonego lub zagotowanego we

wrzqcej wodzie.

Zadna matka nie powinna zaniedbaé wiekszego za-

pasu tego ziela wysuszyé i schowaé. Wie ona, jak cze

sto takie rozmaite kurcze zdarzajq sie i jak to bolean ie

widzieé swoich jeczqcych z bólu, a niemódz im dopo
módz.

63. Kwiat tarniny (Prunus spinosa).

Kwiat tarniny, ciarkq tak¿e zwany, jest najniewin-
niejszym árodkiem rozwalniajqcym, w ka¿dej te¿ domo-

wej aptece powinien byé w najprzystepniejszem miejscu
umieszczony.

Czesto czuje czlowiek, ¿e mu w zolqdku coa le¿y,
i ¿e szybkie przeczyszczenie byloby koniecznem; gdy-
byámy to wtenczas mieli pod rekq jakiá niewinny árodek!

Wezmij kwiatu tarniny, gotuj go przez 1 minute
i pij przez 3—4 dni codziennie po fili¿ance. Odwar ten

dziala delikatnie, pewnie, bez ¿adnych boleáci.

Herbate te polecam jako árodek czyszczqcy i wzma

cniajqcy ¿olqdek.

64. Proszek z w^gli.

Weglany proszek robi sie zawsze z wegla drzewne-
go. Najlepszy i najdelikatniejszy otrzymujemy z 1 i-
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powego drzewa, z niego wiec sporzqdza s¡e taki

proszek. W braku wegla lipowego mozna wziqsé jaki
kolwiek inny wegiel. Im jest áwiezszy, tem lepszq od-
da przysluge- Najáwie¿szy wegiel jest co dopiero z o-

gnia wyjety. Rozetrzyj go dobrze, a masz proszek
weglany.

Po slaboáciach, w których narzqdy trawienia wiele

ucierpialy ulatwia im ten proszek pra¿e- Moze to dzi

wnem sie wydaé, ale tak. jest w rzeczywistoáci. Naj-
przyjemniej zazywac ten proszek w mleku z cukrem.
Co do iloáci bierze sie dziennie áredniq tyzke stotowq i

za¿ywa sie odrazu lub dzieli na dwa razy.

Wycieñczeni powinni codziennie pijaé (w roz

maitym czasie,) po 2 kubki mleka, a do ka¿dego do-

mieszaé, tyzke weglanego proszku. Najlepsze skutki

osiqgamy w chorobach wqtroby; uzywa sietak-
¿e z mlekiem.

Ropiqce i gnijqce rany posypuje sie 1—2

razy dziennie tym proszkiem; —

wyciqga on cuchnqcq
rope, suszy i pomaga do tworzenia sie nowej skóry.

65. Olejek wyciajraj^cy.

Czasem nagrbmadza sie w ciele tyle chorych mate-

ryi, ¿e z wielkq trudnoáciq mozna je zupelnie wypro-
wadzié. Trudnoáé nie le¿y w tem, jakoby woda nie

miala doáé sily dokonaé tej pracy, ale w charakterze

pacyenta, który z braku sil lub cierpliwoáci poddac sie,
nie chce dluzszemu leczeniu wodq. Mysl ta zaprzqtala
mié dlugo.

Wáród tego spostrzeglem, ¿e niejedno wewnetrzne

cierpienie zniknelo natychmiast, skoro na zewnqtrz oka-
zat sie wyrzut. Czy¿by nie mozna —

pomyálalem
—

wyrzut taki w sztuczny wywolaé sposób? Ukrytym,
zepsutym materyom pomogloby sie wydobyé na wierzch,
a hydroterapii utatwitoby sie prace-

Po dtugiem szukaniu wynalazlem olejek, który

spelnia to zadanie doskonale, w niektórych przypad-
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kach z zadziwiajqcem skutkiem. Nie jest on do wyle-
czenia chorób koniecznym, gdy¿ woda sama dokonywu-

je tej pracy. Przyspiesza tylko znacznie trudne dzielo

rozpuszczania i wyprowadzania. Olejku tego u¿ywa sie

tylko zewnetrznie i tylko w tych przypadkach,
w których mozna tatwym sposobem wyprowadzié z ciala

chore materye. Dzialalnoáé jego zupetnie nieszkodliwa,
a jednak gruntowna i gteboko siega zazwyczaj. Sposób
uzywania go, niechaj objaáni kilka przyktadów.

Pacyent skar¿y sie na bol oczu. Oczy sq za-

czerwienione, kazde áwiatto sprawia boleáé. Cieknie z

nich silnie, a bol jest nieznoánym. W tym wypadku
nacieram skóreza uszami ('malzowiny uszu i tylu glowy),
aby jq rozgrzaé nieco, poczem puszczam 3—4 krople
olejku na to rozgrzane miejsce. Ju¿ po -| godziny obja-
wia sie jeg° czynnoáé pre¿eniem i pieczeniem, a po 24

godzinach wystepujq niezliczone pecherzyki wypelnione
ropq, które powiekszajq sie stosownie do iloáci zlej ma-

teryi, pózniej zasychajq i odpadajq. Gdyby nie udala

sie pierwsza proba tj. gdyby olejek po 30 godzinach nie

dzialal wcale, to dnia nastepnego puszcza sie znowu na

miejsca zarumienione kilka kropel. Skutek z pewnoáciq
nastqpi, a jadowita materya, która sprawiata zapalenie
oczu, zostanie na zewnqtrz wyciqgnietq. W wielu wy-

padkach juz po 1—2 godzinach ustat bol, a w krótkim

czasie oczy byly znowu czyste i zdrowe.

Innego trapi bol zebów. Dziqsla napuchty, szcze-
ka boli, jak gdyby peknietq byta, cata glowa w najwy¿-
szem rozdraznieniu. Jak w pierwszym przypadku kilka

kropel puszcza sie P° za uszy lub na kark, a skutek

pomyálny nastqpié musi.

Wlaáciwoáciq tego olejku jest, ¿e rozrania pomaza-
ne miejsce dokonywujqc pracy wyciqgania, skoro jednak
tej¿e dopetnit, goi natychmiast rane-

Olejku tego nie uwazam wcale jako tajemniczego
árodka, owszem wielu dobrych przyjaciót pouczytem,
jak go sie sporzqdza. Aby jednak nie daé powodu do
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rozmaitych nadu¿yé, zachowuje czasowo recepte día

swego u¿ytku.

66. ¿ywica i ziarnka ¿ywiczne.

Jak áwieca kapie, tak samo cieknie sok z sosny lub

z jodly. Ktokolwiek w lecie lub jesieni pójdzie do lasu,
zobaczy te ¿ywiczne perelki na drzewie. Wyglqdajq one

jak Izy wiszqce, biate jak wosk, czyste jak miód, swie-

¿e jak woda zródlana.

Zywica jest krwiq sosny lub jodly. Jezeli zdrowe

drzewo rozranimy, to sqczy sie ta krew bardzo obficie.

Lepka ¿ywica skladajqca sie z jedrnych, szlache-

tnych pierwiastków, musi mieé wielkq site.
5—6 takich ziarnek ¿ywicy przez dtu¿szy czas co

dziennie branych, wzmacniajq znakomicie piersi i na

czynia wewnetrznego ustroju.
Znalem bardzo wqttego ksiedza, który codziennie

znacznq dawke zazywal ¿ywicy. Mawial on tez otwar-

cie: „Temu wzmacniajqcemu syropowi zawdzieczam
wzmocmenie mych piersi".

Te ¿ywiczne pigulki mozna, jezeli kto nie mieszka

w pobli¿u lasu, zastqpié ziarnkami kadzidta biatego ga

tunku. Kadzidto jest przeciez tak¿e ¿ywicq najlepszego

gatunku. 6—8 takich ziarnek codziennie za¿ywanych

wybornq jest piersiowq kuracyq. -

Trwoga, ¿e te ziarnka sprowadzajq niestrawnoáé,

bujnq jest fantazyq i nie powinna cié lekliwym czynié.

Organizm trawi dobrze i taki materyal. (Kto nie ma

¿ywicy, niech kupi w aptece olejku terpentynowego,

czyszczonego, 2—3 krople daje sie na cukier).
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DODATEK.

1. Chleb grysowy (z otrejbami.)

Kazaé zemleé pszenice wraz z otrebami. Mlynarze
niechetnie to czyniq z przyczyn latwo zrozumiatych*^,
nalezy wiec otrzymany towar dobrze zbadaé.

Mqki grysowej bierze sie 1> 2, 3, 4 funtów (wedlug
iloáci osób, día których sie piecze), sypie sie do miski

i dolewajqc gorqcej wody robi sie ciasto, które sie sta

wia na noc w miejscu umiarkowanie, cieplem. Nie do-

daje sie ani kwasu, ani soli, ani ¿adnych korzeni.

Dnia nastepnego wyrabia sie z ciasta mate podtu-
gowato-okrqgte bulki (bochenki), wsadza sie do pieca
napalonego jak zazwyczaj na chleb, i piecze sie przez

1^—li godziny.
Zaraz po wyjeciu kladzie sie spieczony chleb na

3—4 minut do kipiqcej wody, aby zupetnie niq prze-

siqknqt. Poczem wsadza sie g° znowu na czas krótki

do pieca, aby wysechl.

Ostatniej manipulacyi ñau czyl mié przeor trapistów,
który piekl chleb taki na najrozmaitsze sposoby, az po
wielu próbach ten sposób najlepszym sie okazal, gdy¿
przez to otreby utracajq istute cukrowq.

Znam wielu ludzi, którzy z zamitowaniem jedzq taki
chleb i twierdzq, ¿e przy upoáledzonem trawieniu, w

*) Kto potrzebuje wie,ksza, iloác* grysowego chleba, ten

dobrze zrobi, kupujac sobie zarna; wtenczas nie oszukaja, go.
£naiem w Tyrolu profesora, ciezko chorego na zoladek. Tntwié

mógt mato potraw, wskutek czego opadt bardzo na silach. Po-

radzono mu chleb grysowy i mala, maszyne, árótownie, (zarna).
Sprowadzi! ja, natychmiast z Wiednia, meít sam make, a dzielna

jego zona piekía z niej chleb. Wkrótce wyzdrowlat, a zolqdek
kazda, potrawe, trawil doskonale.
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cierpieniach ¿olqdka i hemoroidach znakomite nawet

jedyne oddaje przyslugi.
Inni znowu chleb ten bez smaku i bez przyprawy

przy pierwszem skosztowaniu nazywali mdlym, nudnym,
a pózniej chwytali zan z namietnem upodobaniem.

Upieczony chleb przechowuje sie w chlodnem miej
scu, a gdyby skóra byla zanadto twardq, obwinqé jq
trzeba wilgotnem plótnem.

2. Zupa posilna.

Oto moje przekonanie: gdyby poznanq byla i uzy-

wanq zupa posilna, mo¿naby uszczeáliwié wielkq liczbe

nieszczeáliwych ludzi. Nie tylko dlatego zalecam zupe

posilnq, ¿e zawiera nadzwyczaj dobre pierwiastki po¿y-
wne, lecz i dlatego, poniewa¿ jest bardzo taniq i tatwq
do przyrzqdzenia.

Dygnitarz zrobiwszy znajomoáé ze zupq posilnq,
kupil u chlopa 2 wielkie bochenki chleba czarnego

(czarny chleb robi sie, jak wiadomo, ze ¿yta, które sie
miele dokladnie, ¿e malo tylko odpada otrqb, czyli, ¿e

wszystkie czeáci pozywne ¿yta zostajq wyzyskane). Bo

chenki te kazal pokrajaé w mate kawatki, polo¿yé na

blaszanej patelni, i postawié na ognisku, aby wysuszyé
chleb o tyle, o ile mozna. Wysuszony na t w a r d o

daje sie do mozdzierza i tlucze na proch ziarnisty. Gdy
chciat mieé zupe posilnq, dawal 2 lub 3 lyzki tego

sproszkowanego chleba do wrzqcego rosolu, dodawal

nieco korzeni lub wcale nie, i troche tylko soli. Zupa

jest gotowq we 2 minuty. Smakuje wybornie, daje
bardzo dobre po¿ywienie, i nie sprawia gazów lub bar

dzo nie wiele. Zamiast rosolu bral dygnitarz czesto

mleko, i rzucal don sproszkowany chleb, gdy wrzalo,

Po 2 minutach zupa gotowa. Ma ona wiekszq wartoáé

od zupy sporzqdzonej na rosóle, poniewa¿ mleko zawie

ra w sobie najwiecej po¿ywnych substaneyi.

Gdy zaá nie mial ani mleka ani rosolu, kazal sobie

on zagotowaé wody, i zmieszat w niej mqke chlebowq,
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gdy woda wrzala. Dodawal potem nieco korzeni, tlu-

stosci wotowej (lub masía), a i taka zupa byia posilnq,
i zastugiwata na to imie-

Pewnego razu, zaszedt ów dygnitarz do chaty, gdzie
wieánia^zka piekta chleb z orkiszu, który podobnym
jest do pszenicy. (\ to zbo¿e mielq wieániacy z mozli-

wq doktadnoáciq.) Kupit sobie znowu 2 bochenki, i

postqpit z nimi tak, jak z chlebem czarnym. Zmieszat

nastepnie sproszkowanq mqke chlebowq z poprzedniq, i

kazal sobie zrobié posilnq zupe z tej mieszaniny, we

dlug powy¿ej podanego przepisu. W ten sposób otrzy-
mat 6 rodzai rozmaitych zup, które rozmaitemi sq co

do po¿ywnoáci. Odmiana w nich jest bardzo dobrq, aby
zupa nie tak predko sie przejadta..

Zupa posilna wyámienitq jest día bardzo cho

rych dzieci, poniewa¿ jest latwo strawnq, bardzo

po¿ywnq i nie wytwarza gazów. Polecié jq równie¿ na

lezy stabej , dorastajqcej mtodzie¿y, aby usu-

nqé niedokrewnoáé, z powodu której ciato cierpi bardzo.

Dalej dobrq jest ta zupa día chorych, poniewa¿
dostarcza podupadtemu organizmowi wiele pozywienia;
w koñcu polecié jq nale¿y podesztym starcom. Gdy
zebów brakuje do ¿ucia doktadnego twardych pokarmów,
wtedy u¿ywaé trzeba tej zupy. W ka¿dei familii wpro-
wadzié trzeba u¿ywanie zupy posilnej. Poradzitem jq
raz wysokiemu urzednikowi; zapewniat mnieon pózniej,
¿e nie zna zupy zdrowszej i posilniejszej nad niq.

3. Wino miodowe

(polecenia godne día zdrowych i chorych.)

Starzy Niemcy, a i Polacy mato, lub ¿adnego nie

mieli wina. Ciemnego piwa nie znali tak¿e, gdy¿ go
nie bylo. Potrawy ich byly proste, mimo to pote¿nym
byli narodem, ¿yli dtugo i cieszyli sie wybornem zdro-

wiem. Wiek podeszly i wyborne zdrowie przypisywali
miodowi. Szkoda, ¿e ten szlachetny trunek tak mato

jest znanym, a miejsce jego zastqpila wódka i piwo,
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które z powodu wielu sztucznych przypraw zepsute,
nie jest zdrowym napojem. W podrecznikach o pszczel-
nictwie podane sq zazwyczaj recepty do przyrzqdzania
wina miodowego. Slythaé jednak czesto skargi, ze ro-

biqc podtug nich, nie osiqga sie pomválnego rezultatu.

Ja przyrzqdzam go av sposób nastepny: Do czyste-
go, miedzianego kotla objetoáci 60—65 litrów, ka¿e na-

laé miekkiej wody. Skoro rozgrzala sie dobrze, rozpu
szcza sie w niej 6 litrów miodu*,), poczem gotuje sie
wode z patokq powoli przez 1^ godziny. Brudna szu-

mowina, osadzajqca sie u góry zbiera sie °d czasu do

czasu. Skoro gotowanie skoñczone, przelewa sie warka
do naczyñ blaszanych lub glinianych. Tu ochladza sie
jq, az do cieploty, jakq ma woda, wystawiona na dzia

lanie upalu stonecznego, potem przelewa do beczki sta-

rannie wyczyszczonej. Na otwór kladzie sie czop ('szpunt),
ale sie g° nie zabija.

Beczke stawia sie w piwnicy, która gdy cieplq jest,
natenczas zaczyna sie po 5— 10 dniach fermentacya.
Po 14 dniach fermentacyi mlode wino miodowe przele
wa sie do drugiej beczki. Drozd¿e wyrzuca sie- W

drugiej becz-ce fermentuje przez 10—14 dni, a gdy wino

jest ju¿ catkiem spokojne i niestychaé szypienia, naten
czas czop sie zabija. Po 3—4 tygodniach wino jest
wyklarowane, jasne i pié go mozna. Jezeli spuáci sie

go do flaszek, dobrze zakorkuje i w zimnym umieáci

piasku, natenczas po kilku dniach musuje silnie. Napój
ten jest bardzo ochladzajqcym, día tego pijq go chetnie

gorqczkowi. Día chorych, nie mogqcych pié wina ani

piwa, jest to wino miodowe prawdziwym posilkiem. I

día zdrowych napój to wyborny; pié go jednak trzeba

w matych ilosciach, gdy¿ inaczej stracisz don apetyt.

*) Dajac wieksza. iloác" patoki, np. 10—12 litrów, otrzymu-

je sie, trunek o wiele silniejszy. P. T.
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Apteczka domowa zawiera:

I. Nastoje (tyn
ktury).

Arnika.

Borowiak.

Goryczka zótta!

(gencyana).
Jaiowiec.

Piolun.

Podróznik 1.

Rozmaryn.

II. Ziola.

Babka.

Bez.

Bobrek trójl.
Centurj'a.
Kora de,bowa.

Dziegiel.
Dziewanna.

Dziurawiec.

Fiolek.

Goryczka zól.

Jaiowiec.

Jemiola.

Kozlek 1.

Lipuwy kwiat.

Malwa.

Marzanka.

Mie,ta.
Pierwiosnek.

Piolun .

Podbial.

Podróznik lek.

Pokrzywa.
Pomornik.

Poziomka.

Rozmaryn.
Roza dzika.

Ruta.

Rumianek.

Slaz.

Skrzyp.
;S"wietlik.
! Szalwia.

¡Srebrnik.

¡ Tarniny kwiat.

III. Proszki.

i Aloes.

■Alun.

Bez nizki.

Czyáciec.
Dziegiel.

; Foenum graec.
Kozlek.

Koper wloski.
Kreda.

Koác. maczka.

Lniane nasienie,

<Mie,ta.
SPioíun.

Podbial.

^Rozwalniacz.
«Santalowe drz.

¡Szalwia.

íSwietlik.

{We,giel lip.

IV. Olejki.

Anyzowy.
Gwoádzikowy.
Jalowcowy.
Kamforowy.
Koprowy.
Lewandowy.
Migdalowy.
Ruty.
sOáwa stolowa.



CZE&C TEZECIA.

CHOROBY.
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WST^P.

Opisane w tym rozdziale choroby nie sq wcale wy-

myslem, lub wytworem fantazyi. Sq to tylko fakta

wziete z ¿ycia. Za ka¿dy przywiedziony fakt, za ka¿dq
wzmiankowanq osobistosé recze, a dowodami poprzeé
moge w kazdej chwili. Nie chce robié hatasu ani sie
wielkim czynié, lecz przytaczam te

'

przypadki chorób

na to, aby pouczyé i przyslu¿yé sie drugini.
Doskonale wiem o tem, ile braków i niedostatków

jest w czeáci trzeciej, jak nie zupelnie wyczerpany jest
dzial chorób. Po czeáci winq jest brak czasu, po cze

áci chcialem, aby tak a nie inaczej bylo. Nie miatem

bowiem zamiaru podaé w suchy sposób pojedyncze cho
rób objawy i sposoby ich leczenia — ale zamierzylem,
uwzgledniajqc kolo moich czytelników, opisaé wybrane
przypadki w formie przyjemnej, tak jednak, aby ka¿dy
pojedyñczy przypadek dawal wskazowki o symptoma-
tach odnoánej staboáci a zarazem pouczat o dobrym wy-
borze leków, zabiegów itd.

Ogrodnik, zbierajqc kwiaty do bukietu nie zrywa

wszystkich kwiatów naraz ani te¿ równej liczby z ka¿-

dego gatunku, podobnie i ja wybralem z poáród mnó-

stwa chorób te, które najczeáciej zdarzajq sie miedzy
nami, a z poáród nich znowu przypadki takie, które sq

najwiecej pouczajqcymi. Czy dobrze wybralem, osqdzi-
cie; wola byla dobrq. Sqdze jednak, ¿e kto bez uprze-
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dzenia równie z dobrq wolq czytaé je bedzie, potrafi i

w piasku nie jedno znalezé zlote ziarenko.

O sposobie pisania wspomnialem ju¿ w przedmo-
wie; tutaj robie te uwage, ¿e, aby byé zrozumialszym,
powtarzalem niekiedy, co i' jak czynié nale¿y. Kiedy
mowa o zabiegach ( zastosowañ iach), prosze si'e radzic

zawsze czeáci pierwszej.

Choroby sq krzyzami. Ka¿demu z ñas, predzej czy
pózniej, dostanie sie taki krzy¿ w udziale i nieáé go

bedzie musial — moze a¿ do ámierci. Powinniámy sie
wiec staraé uczynié je mniej cie¿kiemi. Do Naamana,

tredowatego ksiecia Syryjczyków, rzeklprorok Elizeusz:

„Idz i obmyj sie siedm razy w Jordán ie, a twoje cialo

bedzie napowrót zdrowe a ty czystym bedzieszu.

Chce ulatwié niejednemu uciánibnemu niesienia

krzyza: Dobrym zamiarom, oby Pan blogoslawil.
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CHOROBY

wedtug

ALFABETYCZNEGO SPISU.

Angina.

Ojciec przvchodzi i skarzy sie, ze jego 4-letnia cór-
ka chora na angine. „Dziecko ma to samo —

powia-
da, co owe troje dziatek, które wszystkie pomarly. U-

marty bardzo szybko; i to umrze predko. Ju¿ prawie
nie mozfi oddychaé, ani kaszleé. Glowa i brzuch wzdete.
Có¿ mam czynié? 4 godzin uplynie zanim sprowadze
doktora, a do tego czasu moje dziecko umrze''. Otrzy-
mal takq odpowiedz: ojcze idz natychmiast do domu,

zagrzej wode pomieszanq z octem, zmaczaj w gorqcej
recznik, wykreé, i owin nim dobrze calq szyje. P°

wierzchu daj suchq flanele flub sukno) i niechaj ta

opaska le¿y 3 kwadranse. Potem zamaczaj plótno na

nowo w wodzie i occie. Tak czyñ przez 6 godzin ciq

gle, co 3 kwadranse maczajqc opaske na nowo. Po 6

godzinach zdejm opaske a szyje okryj lekko. Nastepnie
zrób z tego samego recznika opaske krótkq, za-

maczawszy jq znowu w wodzie z octem. Na todaj su

che otulenie i nakryj chore dziecie dobrze, troskliwie,

ale nigdy za cie¿ko. Tak niech lezy spokojnie przez 1

godzine- Po godzinie zdejm opaske i niechaj dziecie
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pozostanie w ló¿ku przykryte, jak zwykle. Gdyby po

5—8 godzinach jeszcze kaszlalo i oddech byt cie¿kim,

mozesz zrobié znowu opaske na szyje, tak jak bylo wy

zej powiedzianem; niech lezy 1—2 godzin. Gdy sie

rozgrzeje oklad mocno po 1 godzinie, a dziecko jest

niespokojne bardzo, to zmaczaj plótno na nowo'1.

Tak, jak polecilem, uczynil ojciec a po 30 godzi
nach dziecko, o którem myálano, ¿e jest straconem, bylo
zdrowe, áwie¿e i ¿wawe.

Uleczenie nastqpiloby i wtenczas, gdy zamacza sie.

plótno w bardzo zimnej wodzie na pól z octem, i

co 3 kwadranse odnawia sie oklad. Gdyby me ustepo-
walo rozpalenie, mozna zrobié opaske na nogi sie-

gajqcq a¿ po za lydki.

Apopleksya (paraliz, udar mózgowy).

1. Pawet zostal tkniety apopleksyq. Prawa strona

zostala na pól sparali¿owanq, usta okropnie wykrzywio-
ne, prawe oko zapadlo, powieka sparali¿owana, mowa

odjeta. Stracit odwage Szybko przywotany lekarz

oáwiadczyt, ¿e na razie nie zrobié nie raozna, trzeba

czekaé, czy drugi atak nie nastqpi. Chory tymczasem
niechaj pije codziennie gorzkq wode. Pacyent nie za-

dowolit sie takq ordynacyq, natychmiast zaezqt leczyé
sie wodq i w 12 dniach byt zdrów zupelnie. Stalo sie
to przed 13 laty a dzielny, choé ju¿ stary pan Pawel,
miewal przez niejeden rok dalej swoje wyklady.

W jaki sposób nastqpilo uzdrowienie? Jezeli har-

monijny uklad kólek zegarka rozrzuconym, zburzonym
zostanie przez upadek, pchniecie lub uderzenie, naten

czas zegar przestanie chodzié. Kólka mogq byé niena-

ruszone, lecz moze coa miedzy nich wpadlo lub naci-

skajq sie wzajemnie, nie mogq wiec poruszaé sie, Pra~
cowaé. Nale¿y na nowo mechanizm uporzqdkowaé,
przeszkode wyrzucié, a wtenczas ka¿da czeáé z uleglo-
áciq bedzie znowu slu¿yé calosci.

Podobnie przydarzyé sie moze zywemu mechani-
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zmowi ciala ludzkiego. Moze dostal sie do wnetrza bu-

rzyciel pokoju, albo utworzyly sie zastoiny, jakie latwo

przydarzajq sie w wieku, w którym kólka tj. narzqdy
z wlasnego popedu wykoleié sie usilujq i nie uszkodzit

wprawdzie ócz, ust, jezyka i t. d. tych delikatnych kó-

lek, ale je z prawidlowego miejsca przeznaczenia wyko-
leil. Usuñ burzyciela a wszystko wróci do porzqdku i

pokoju. Chce ci do tego dopomódz.
Para na glowe a P° niej zlewanie zadziala roz-

puszczajqco na górnq polowe ciala; para nozna na

dolnq polowe dziala podobnie¿. Nastepnie chory bierze

cieplq kqpiel naprzemiany ze zimnq lub zimnem

zmywaniem. I ten zabieg dziala rozpuszczajqco i zmniej-
szy nawaly krwi do mózgu. Usunqwszy w ten sposób
zastoiny i uporzqdkowawszy krq¿enie krwi, smaruje sie

potem calq maszynerye olejein, czyli posilnymi, po¿y-

wnymi pokarmami, nie za wiele jedzqc na raz, i uni-

kajqc starannie drazniqcych rzeczy: silnego wina, spi-

rytusów, korzeni, i t. d. i t. d. Unikaé nalezy takze

roztropnie wszelakich wstrzqánieñ umyslowych fnateze-
nie, wzruszenie^).

2. Proboszcz zostal ra¿ony apopleksyq. Jedna reka,

noga i jedna strona zostaly zupetnie sparalizowane,
mowa odjeta; wszelkq stracit przytomnoáé. Przez dni

kilka u¿ywano lekarskich árodków bez skutku. Wre

szcie lekarz oáwiadczyt, ¿e jedna strona jest nieczynnq
i funkcyonowaé juz nie bedzie, strona druga zostaé

moze drugim atakiem sparali¿owanq i kres zyciu potozy.

Spróbuje wody
— pomyálalem

— na wszelki wypadek
zaszkodzié przecie¿ nie moze. Jak pomyálalem, tak u-

czynitem. Zimnq juz noge i zimne ramie kazatem sil

nie omyé zimnq wodq; 2 ciepte kqpiele no¿ne z

silnem nacieraniem nóg,
— 4 zmywa ni a górnej

potowy ciala bytv zabiegami dnia drugiego.
— W

trzecim dniu mozna byto zaüwa¿yé, ¿e w porazonych
obu cztonkach istnieje czucie i zycie. To dodawalo od-

wagi.
— Czwartego dnia zatozyliámy z trudnosciq na

ociezale cialo opaske dolnq na 1 godzine i wto¿yhámy
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pól umarle nogi 2 razy do cieplej kqpieli noznej
ze soli i popiolu. Tak postepywano dalej- przez dni 14.
— Po 14 dniach dopomagat nam chory zdrowq jeszcze

rekq i nogq, których ju¿ mógt uzywaé i z radoáciq po-

kazywat, jak potrafit i pora¿onq reke nieco do góry

podnosié. Nastqpity teraz omywanie calkowite

naprzemiany z parq día glowy i parq no¿nq; w

tygodniu jedna z tych par, a codziennie 1 omywanie

górnej i dolnej czeáci ciala. Tak przez 3 tygodnie.
Nowa sita, napetniata powalone drzewo ¿ycia, apetyt
rosl. — Ciepte kqpiele uaprzemian z zimnemi, jedna
w tygodniu; co tydzieú 1 para día glowy, 1 para

nozna, 3 pótkqpiotki wraz z omywaniem górnej

polowy ciala (przez 1 minute) robioño w nastepnych
3 tygodniach. Zakonczeniem leczenia byly polania

górne i dolne naprzemian z hiszpañski m pla
szcz ein. Prawda, byta to dtugotrwata, cie¿ka i nate-

zajqca praca; ale pleban nabrat sit do tyla, ¿e mógt co

dzieñ msze áw. odczytaé, odwiedzaé chorych, odprawiaé
nabo¿eñstwa i prowadzié kaucelarye- Nie mógt tylko
mówié kazañ. Jezyk ucierpiat za wiele, ztqd slowa nie

które wymawial z wielkq trudnoáciq. Opisany wypadek
zdarzyt sie przed 10 laty; jegomoáé ów ¿yje dotqd krzepki
i zdrowy.

3. Me¿czyzna lat 45, zostal nagle ruszony parali
zem. Prawa reka i prawa noga zostaly catkowicie po-
ra¿one i byly bez czucia; nadto brak zupelny apetytu.
Choremu zmywano codziennie górnq polowe ciala i no

gi dobrze cieplq wodq i octem (póí na pól). Trzy razy

dziennie za¿ywat po 30 kropel piolunu, szalwii i bobrku

trójl. Po 14 dniach odzyskala reka i noga nale¿ytq
cieplote i dobre czucie; chory mógl przechadzaé sie P°
izbie. Apetyt przybywal, pora¿ona strona odzyskiwala
zwolna sily a po kilku dniach cialo bylo znowu w po

rzqdku. Zaznaczam tu, ¿e chory ów wiele pil wódki i

to bylo przyczynq jego choroby. Do zupetnego wyle-
czenia trzeba bylo 8-—10 kqpieli z odwaru owsianej
stomy lub galqzek áwierkowych. Cieplota wynosila
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30—32 stopni R.: trwaly 20 minut, potem nastepowato
silne, zimne zmywanie lub pólkqpiotek z omywaniem
górnej potowy ciala.

Jeszcze na tem miejscu ogólna uwaga, która

sie niejednemu przydaé moze. Je¿eli zostanie ktoá ra-

¿ony apopleksyq a sparalizowanie nastqpilo tylko cze.-

á c i o w e, natenczas nale¿y bezzwlocznie i najpierw
zmywaé zimnq wodq plecy, piersi i brzuch; codziennie

2, 3—4 razy. Do wody mozna dodaé nieco soli i

octu. Podobnie inyje sie nogi i ramiona, aby
krew rozdzielila sie wszechstronnie i jednostajnie a cie

plota ciata stata sie ogólnq. Ka¿de zmywanie ('zazna
czam to surowo^) powinno odbyé sie jak najpre-
dzej; ¿adne trwác dtu¿ej jak 1 minute nie powinno.

Je¿eli pora¿enie jest matera a chory siedzieé

moze, wtenczas najpierwszym i najlepszym zabiegiem

jest 1 para día glowy, przez 20 minut, z nastepnem
silnem omyciem górnej polowy ciata. Po 4—6 godzi
nach daje sie pare n o ¿ n q, równiez na 20 minut a

zarazem po niej omywanie lub polanie dolne. Potem

mozna robié zmywania podane wy¿ej.

Nale¿y sie wystrzegaé szczególniej z poczq

tku opaski calkowitej (wielkiej ) ; naturalna cieplota

jest za slabq i nie mozna jej niczem zastqpié. Znany

jest mi taki przypadek, w którym chciat lekarz urato^

waé i wyleczyé chorego otul&iiami. Pierwsza opaska
okazala sie dobrq, po drugiej pozostal chory zimnym, a

cale cialo bylo sine. Tylko przez dodanie ciepla mozna

go bylo przyprowadzié do dawnego stanu.

4. Pewien czlowiek zostat tkniety apopleksyq. Je

dna strona zupetnie sparali¿owana, podobnie i jezyk

jest bezprzytomny. Takim pozostal przez 10 dni, le-

czony przez doktora, który oáwiadczyl, ze nie sie zro

bié nie da, a drugi atak nie ka¿e na siebie dlugo cze-

kaé. Na nagle proáby zrobilem próbe i kazatem naj

pierw zrobié pare na gtowe- Chory lezat w ló¿ku;

na stoleczku postawiono naczynie napelnione do polo

wy kipiqcq wodq (pare garári_ siana w niej,)— górnq
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polowe ciala ulozono na brzegu ló¿ka, okryto kocem

tak, ze para pod kocem dostawala sie do glowy i górnej

polowy ciala. Chory w 10 minut poczql sie pocié i

pocil sie P^zez 15—20 minut, ¿e woda kroplami spada-
ta. Zaraz potem omyto silnie górnq czeáé ciala i glo

we zimnq wodq z octem i pacyent zostal ulo¿ony w

tó¿ku día spoczynku. W tym samym dniu jeszcze raz

zrobiono omywanie ale ju¿ bez pary. Na drugi dzieñ

aplikowano pare noznq (przez 25 minut): chory byl

ciqgle bezprzytomny. Cale cialo spocilo sie bardzo i

zostalo zaraz omyté. Na 3 dzieñ nastqpila para na

glowe; w czwartym para nozna. Dnia piqtego wrócila

przytomnoáé i ¿ycie do chorej polowy, pora¿one ramie
i noga mogly sie poruszaé. W nastepnych 3 dniach,

zmywano cate cialo codziennie 2 razy wodq i octem.

Teraz wrócila czeáciowo mowa; trzy tygodnie uplynelo,
nim jq odzyskal w zupetnoáci. Odtqd trojakich u¿ywal

zabiegów; a) omywanie calkowite, b) oklad górny i c)
oktad dolny

— na przemiany rano i po poludniu. W

niewielu dniach przyszedl chory do siebie na tyle, ze

mógl braé rano 1 polanie dolne, a po poludniu 1 pola
nie górne. Zabiegi te dawano na przemiany ze zmy-

waniem calkowitem. Skoro ju¿ chory mógl chodzié,
bral pólkqpiotki i polewania górne wraz z polewaniem
kolan na przemiany co pól dnia. Uzdrowienie bylo
tak szczeáliwe, ze ów pan od tego czasu, kiedy zostal

pora¿onym ju¿ lat 12 spelnia dzielnie obowiqzki swego
zawodu.

Uwaga: W przypadkach apopleksyi nalezy corychlej
przywolaé czlowieka doskonale obeznanego z wodolecznictwem

(lekarza hidropate,). Tylko doáwiadczony potrafi w danym wy

padku wlaáciwe wskazad zabiegi. Zanim jednak pomoc nadej-
dzie, mozna i trzeba nienamyálaja.c sie, dlugo robid

zmywania pleców. piersi, brzucha, nóg i ra,k po ko-

le i. Zmywania robi sie, bez wyjqtku w kazdym przypadku, wo

da, zimnq, krótko. Takie czejfciowe zmywanie nalezy powtó-
rzyé po 2 lub 3 godzinach.
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Astma.

Pewien pan opowiada: „Mam lat 46, od lat 20

cierpialem na astme. Zwracatem sie do rozmaitych le-

karzy; ci jednak uznali mojq chorobe za nieuleczalnq,
przepisywali mi tylko árodki na uspokojenie, ale to bez

skutku. Nie pozostalo mi nie innego, jak nieáé swój
krzy¿ a¿ mnie Bóg ámierciq od niego wybawi. Krzy¿
ten byl czesto bardzo bolesnym. Czesto, szczególnie
nocami, brakowalo mi oddechu do tyla, ¿e przez noc

calq, nawet áród najwiekszych mrozów, aby sie nie u_

dusié, musialem wystawaé przy otwartem oknie. Ta

kie napady trwaly kilka dni z rzedu. Wszystkie u¿y-
wane árodki byly bez skutku. Do tego cierpienia przy-
tqczyl sie brak apetytu, wielki upadek sil, ¿e sam wi

dzialem, i¿ tak dlu¿ej trwaé nie moze. Wreszcie zlito-

walo sie Niebo. Wpadla mi w reke ksiq¿ka „Moje le

czenie wodq" i ona stala sie moim wybawcq. W 8

dniach bylem uzdrowionym. Jest rzeczq nie do uwie-

rzenia prawie, ¿e woda moze w tak krótkim czasie od-

mienié nature. Zabiegi byly nastepujqce: 1) Polanie

górne
—polanie kolan—chodzenie po wodzie; 2) polanie

grzbietu
—polanie ud*,); 3) kqpiel nasiadowa— polanie

górne
—pólkqpiolek; á) polanie górne

—polanie grzbietu
—chodzenie po wodzie; 5) pólkqpiolek

—

polanie górne
nasiadówka; 6) kqpiel calkowita

—

polanie górne; 1) po

lanie ud—polanie górne. Prócz tego chodzilem codzien

nie godzine do dwóch boso po trawie. Bylo lato, od

godziny do godziny bylo mi lepiej."

Bezsennoáé.

1. Proboszcz cierpial na bezsennoáé od 9 tygodni.

Sily opadaly go codziennie, duch coraz wiecej stawal

sie niezdolnym do myslenia. Przybicie, znuzenie, zwqt-

pienie zastqpily miejsce dawnej pilnoáci i zadowolenia

ze swego powolania. Wielkie nate¿enie i przykre nie-

*) To samo co polanie dolne P. T.
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przyjemnoáci staly sie powodera silnego rozdraznienia i

rozgoryczenia. Takie rzeczy mszczq sie zawsze. Bie-

dak byl ciqgle rozpalony jakby w gorqczce. Rozdra-

¿niona krew niby szczwana, przeáladowana sarna, w

dzikiej ucieczce wybiegnqé chciala. Zostala jednak u-

spokojonq: parq día glowy, hiszpaúskim ptaszczem, po-,

laniera górnem i polaniem kolan, parq noznq, krótkq

opaskq, okladem górnym i dolnym. Przez 12 dni uzy-

wano codziennie 2, czeáciej 3 z tych zabiegów. Trze-

ciego dnia spat chory ju¿ 3 godziny. Do dziá dnia ¿y-
je i liczy sie do najzdrowszych.

Bezsennoáé, owa zawzieta przeáladowczyni wielu,
moze mieé zródlo w niejednem: w zaburzeniach krq¿e-
nia krwi, w niedostateeznej lub powstrzymanej tran-

spiracyi, we wzdeciu, które trapi brzuch i ¿olqdek i t.d.

Nagabuje ona przedewszystkiem ludzi takich, któ

rzy czesto caly dzieñ z nate¿eniem umyslowo pracujq i

dobrego czyniq za wiele.

O przytoczonych powy¿ej przyczynach pierwszej
kategoryi powiedziano dosyé na innem miejscu.

Czy i día drugich, día pracujqcych umyslowo, ro

ánie jakieá ziólko albo plynie jakie zródelko, któreby
im sen przynioslo?

2. Znam wielkiego pana, który cialem malo, du

chen! natomiast bardzo wiele pracuje. Najprzyjemniej
dlañ byloby, gdyby nie mial ¿olqdka, ni brzucha, ni

nóg. Takim ludziom nie latwo eos wyperswadowaé.
W naszyra wypadku udalo sie jednak. Dozwolit on i

día zbiednialego ciata, poczciwego towarzysza duszy,
coákolwiek uczynié. Przyzwyczail sie braé 1—2 razy
w tygodniu plaszcz hiszpañski. Bezsennoáé o-

puácila go wkrótce wraz z malemi dolegliwoáciami,
które jq spowodowaty.

3. Inny pan kazal sobie co wieczór przynosié do

sypialni naczynie z zimnq wodq. Stawil go na stolku
obok ló¿ka. Je¿eli nie mógl zasnqé po uplywie £ lub
1 godziny, natenczas omywat cale cialo, i nie o-
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suszajqc sie wracat do lózka i zasypial. Gdy nie za-

snql w nastepnej godzinie, natychmiast wstawat i myl
sie raz drugi; omywat sie i po raz trzeci, jezeli sie
zbudzit zawczeánie. Nie styszatem pózniej nigdy, aby
sie na bezsennoáé uskar¿at.

Czesto dzieci usypiajq z wielkq trudnoáciq i bu-

dzq sie wkrótce. Daño im za wiele pokarmu; male

ciato pod tym ciezarem a wzdecia nie dajq pokoju brzn-

chowi i glowie. Trzeba owinqé dziecie matym reczni
kiem mokry m w formie opaski krótkiej, a za-

ánie wkrótce.

Czesto slyszymy mówiqcych wieániaków. ciepla
kqpiel nozna zamyka oczy, gdy nate¿enie i znu¿enie

zasnqé nie dajq. Po umyslowem znuzeniu nie

starczy ona.

Kto zasnqé nie moze, z powodu umyslowego
znuzenia, hemoroidów, gazów dokuczliwych lub

innych dolegliwoáci brzucha, temu radze zimnq
nasiadówke jednq lub dwie w przeciqgu 1 nocy,

trwajqcq 1—2 minut.

Ostatniq przyczynq bezsennoáci, moze byé nie je
dnostajne ogrzanie ciata pochodzqce z jakiej-
kolwiekbqdz przyczyn y. W glowie lub piersiach jest
krwi za wiele, ztqd gorqcoáé,

—

w koñczynach odnóg za

malo jej, wiec niedokrewnoáé, zimne rece i nogi. Jak

temu ztemu zaradzié, powiedziano ju¿ na innych miej-
scach.

Nikomu nie radze chwytaé sie árodków

usypi'aj qcych sztucznych. Uwazam je, wyraza-

jqc sie jednem slowem, za nienaturalne, a co jest nie

naturalnem, nie ino¿e día organizmu byé po¿ytecznem.

Biegunka krwawa fczerwonka).

Biegunka siostrq jest cholery. Obie do siebie bar

dzo podobne. Choroba ta rozpoczyna sie regularme o-

kropnymi boleáciami brzucha i silnem rozwolnieniem.

Prócz tego odchodzi du¿o krwi ze stolcem.
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Bardzo szybko mozna uleczyé biegunke obwiqzujqc
brzuch plótnem zlozonem we dwoje azmaczanemw

gorqcej wodzie z octem. Nadzwyczaj skutecznie

dziala na wewnqtrz i kieliszek borowiaku (nalewki z

borówek), który sobie ka¿dy latwo sam zrobié moze, a

w najmniejszej nawet domowej aptece nie powinno go

brakowaé. Codziennie 2 razy mozna za¿ywaé te nale-

wke dajqc 2 lyzki stolowe do gorqcej wody: kordyal ten
smakowaé bedzie znakomicie. Gdyby sie stan ogól-
n y nie polepszyl widocznie natenczas o d n a w i a

sie oklad na brzuchu i znowu pije porcye boro

wiaku.

1. Józef wil sie, jak robak, w ló¿ku. Czesto prze-

wracaly nim w okoto kurcze niby kulq. Krzyczat z bo

leáci. W stolcu bylo wiecej ni¿ \ litra krwi. Za¿ywal
po 2 lyzki boro wiaku rano i po poludniu i wyzdro-
wial wkrótce,

2. Anna, kobieta przeszlo 50-letnia, skar¿y sie na

okropne kurcze. Rozwolnienie z wielkq iloáciq krwi na-

suwra jej obawe, ¿e to cholera. Plótno zmaczane w oc

cie polo¿one na brzuch, borowiak za¿yty wewnqtrz —

uleczy jq w jednym dniu. Gd}rby nie bylo pod rekq bo

rówek, mozna zamiast ich ugotowaé mleko z wloskim

koprem; odda te samq przystuge-

Nadwyr^zenie brzucha (z przepuklin pachwinowych,).

Pewien pan, okolo lat 40, skar¿y sie na zawrót,
kongestye i gwaltowne bóle glowy. Apetyt ma dobry,
ale gdyby zjadl tyle ile mu smakuje, musialby to od-

pokutowaé cie¿ko. Wyglqdal kwitnqco, ró¿owo, brzuch
jednak nienaturalnie byl wielkim, a nogi i rece nie-

proporcyonalnie cienkie. Z porady lekarzy nosil pasek
pachwinowy, gdyz mial dwa nadwyre¿enia w brzuchu.
Glównem zlem bylo rozdecie brzucha gazami.

Skoro usunieto gazy zabiegami wodoleczniczymi i
wzmocniono organizm, zniknety uderzajqce objawy nad-
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wyre¿eñ; kongestye wraz z bójem glowy ustqpity a

chory zostat w 4 tygodniach zupelnie uleczony.
Leczyl sie w nastepujqcy sposób: 1 dnia: polanie

górne i kolan, rano: polanie górne i chodzenie w wo

dzie, po poludniu.—2 dnia. polanie górne, chodzenie w

wodzie a¿ do kolan, rano; popoludniu: polanie górne,
staé w wodzie.— 3 dnia: polanie górne, kleczenie w wo

dzie, popoludniu, polanie grzbietu.—4 dnia: rano, po
lanie górne, kleczenie w wodzie; popoludniu, polanie
grzbietu.—5 dnia: pólkqpiolek, pózniej polanie górne,
popoludniu pol, górne, a po 2 godzinach nasiadówka.—

6 dnia: polanie górne, po 2 godzinach pólkqpiolek; po
poludniu: kqpiel az do pach 7 dnia. Chodzié w wo

dzie wyzej kostek, w 2 godzin pózniej polanie grzbie
tu. W ten sposób postepowal w nastepnych tygo
dniach, po 3 tygodniach wyleczyl sie zupelnie. Ude-

rzajqcem bylo, ze nietylko nabrzniiale oblicze opadlo i

brzuch nadzwyczaj wydety, ale i zboczeniaw brzuchu z

przepuklin pachwinowych zniknely.

Cholera.

Jak bardzo lekajq sie cholery! Przed kilku laty
nawiedzila w okropny sposób kilka krajów i dostarczy-
ta smierci niezliczouych ofiar. Aby uchronié sie przed
wylewem robimy tamy, regulujemy rzeki. Podczas po-
¿aru lasów kopie sie rowy wstrzymujqce pustogzqcy e-

lement. Takq tamq i rowem przeciwko cholerze, temu

strasznemu nieprzyjacielowi lüdzkoáci, jest woda. Ra-

tuje ona z niebezpieczeñstwa i chroni przed niem tamq
i rowem tego, kto jq odpowiednio zastosowuje.

Glównq zasadq w cholerze jest: kto spoci si'e pre

dko, ten zostal uratowanym; kto nie spoci sie mocno,

ten przepadl.
1. Wezwano mnie raz o 11 w nocy do biednej

slugi. Ju¿ 20 razy miala womity i 20 razy silne prze-

czyszczenie. Lekarz mieszkal o 2 mil drogi. Chora

prosita o zaopatrzenie na ámieré móvviqC, iz czuje to
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dobrze, ze uledz musi sttasznej chorobie. Rece i nogi

zimne, niby lodowa masa, oblicze blade, rysy twarzy

zapadle; znaki ámierci widoczne. Natychmiast stara-

tem sie ámiertelnie chorq wprowadzié w poty, od tego
zdaniem mojem, zale¿alo ¿ycie lub ámieré. Gospodyni
domu szybko przyniosla 2 du¿e przeácieradla. Kazalem

je zamoczyé w gorqcej wodzie, ztozyé w kilkoro, wy-

krecié, itymgorqcym grubym, okladem okryé
brzuch i piersi. Przed tem jednak na golem ciele

polozono pojedyncze plótno zmaczanew gorqcy m

occie. Mokry, gorqcy oklad otulaly na zewnqtrz pie-

rzyny, cieple i ciezkie o ile chora znieáé mogla. Gorq-
co przenikliwe wciskalo sie do brzucha i w 15 minu

tach rozgrzalo cale cialo. Po 20 minutach perlily sie

ju¿ krople potu na obliczu. Kazalem gorqcy oklad je
szcze raz zanurzyé w gorqcej wodzie. W krótkim cza

sie ustaty kurcze zupetnie, womity i pobudliwoáé do

nich zniknety. Aby i na wewnqtrz wspomódz dziala-

jqce z zewnqtrz ciepto, wypita chora filizanke mleka z

koprem wtoskim, tak gorqcq o ile znieáé mogla*. (Do
filizanki mleka daje sie 1 ty¿ka petna mielonego kopru
i gotuje sie 3 minuty,). Chora wypocila sie obficie

i zostala uratowanq.

W przypadkach takich gdy pierwsze minelo nie-

bezpieczenstwo, nie nalezy zaniedbywaé wyleczenia
zupelnego. Jest ono waznem a nie trudnem. Re-

konwalescent powinien braé codziennie o kl a d dolny,
raz przez 1 godzine fto sanio plótno na piersi i brzuch,).
Zawsze przykrywaé sie dobrze. Sluga czynila tak i w

10 dniach zostala zupelnie uzdrowionq. Drugi przypa
dek leczylem w podobny sposób z tym samym sku

tkiem.

Dvvóch uwag na tem miejscu nie chcialbym opuácié.
Je¿eli sie pojawiq powy¿ej wymienione symptoma-

*) Koper wloski, ugotowany w mleku dziala znakomicie
w kolce i napadach z chaiakterem cholerycznym; rozgrzewa,
wyprowadza gazy, zywi i wzmacnia.
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ta choroby, jak: silne rozwolnienie, womity, kurcze, it.d.
to nie nale¿y ociqgaé, ale chorych takich natych
miast u t o ¿ y é w Íózku. W tym wzgledzie wie

ániacy sq czesto wzgledem siebie surowymr i dlatego
nieroztropnymi. Na wewnqtrz daje sie napój cie-

ply. Jezeli grozq napady kurczowe, albo poczynajq
nogi stawaé sie zimnemi jak lód, natenczas trzeba za

raz daé oklad na brzuch nie dluzej nad 3 kwa

dranse. Równiez dlugo trwa gorqcy oklad dolny. Gdy
kurcze wracajq, oklad górny i dolny powtórzyé nale¿y.
Rozgrzat sie chory i spocit

—

sprawa wygrana.

Ostroznyin trzeba byé w jedzeniu i piciu
dopóki wszystko do porzqdku nie wróci. Z pokarmów,
jakich u¿ywateá zwykle, wybieraj co lzejsze. Za napój
niech ci stu¿y ciepte mleko, które leczy i ¿ywi.

Szaleje cholera w jakiej miejscowoáci, miej ufnoáé

w Bogu i bqdz odwaznym. Día przezornoáci zmywaj
co rano i w wieczór piersi i brzuch; ¿uj codziennie 10

—12 ziarnek jatowca, a gdy tych nie stanie, kup pie-
przu. Za 10 centów dostaniesz ich sporq iloác. Dwa

razy codziennie zgryz po 5 ziarnek; one ogrzewajq ¿o-

tqdek, polepszajq strawnoáé i wyprowadzajq gazy.

Choleryna.

Prawie co roku w ka¿dej miejscowoáci zdarza sie
kilka wypadków choleryny; do mnie przez rok przy-

chodzi dosyé takich chorych. Choleryna jest to na ma-

Iq skale cholera, goáé bardzo nieprzyjemny, jakkolwiek

mniej go sie l<*kajq. Towarzyszy jej gwaltowne prze-

czyszczenie, silne womity, niekiedy slabsze lub silniej-
sze kurcze.

Zabiegi moje przeciw cholerynie sq te same, jak

przeciw cholerze; co do liczby i raocy rozsqdnie stoso-

wane wedlug stopnia gwaltownoáci chorobv.

Chrypka.

1. Dziewczynka lat li, stracila od kilku miesiecy
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glos tak dalece, ¿e z najwiekszq trudnosciq mogla sie

krakaniem porozumiewaé z drugimi.
Cera jej calkiem biala, oczy niebieskawe; w wyso-

kim stopniu wycieúczenie i wychudzenie. Cieplota cía

la prawie znikla, apetytu ¿adnego, chyba nieco do pi
wa i wina.

W przeciqgu dwóch miesiecy zostala dzieweczka u-

leczonq zupelnie i wzmocnionq nastepnymi zabiegami:

1,) codziennie 2—4 razy chodzié boso po trawie; 2) w

tygodniu 3—4 razy chustka trójkqtna (szal) 3) co ty-

godnia 4 razy nasiadówka; 4) w gorqcych dniach pod
czas ostatnich 3 tygodni kqpaé sie w wodzie wystalej
na sloñcu 3 razy tygodniowo.

Wikt prosty, domowy, najwiecej mleka, a przez

polowe dnia pié je lyzke, stotowq co godzina. Wedlug

otrzymanych wiadomoáci, dziewczyna jest obecnie zu

petnie zdrowq.

2. Ksiqdz miewal chrypke a to zawsze od Paá-

dziernika do Maja. Probowal wszystkiego; radzil sie
wielu lekarzy ale nadaremno. Cierpienie nie ustepo-
wato przez lat 14. Nareszcie szukat pomocy u mnie i

otrzymat jq w zadziwiajqco krótkim czasie.

Codziennie stal w wodzie po kolana i równocze

ánie trzymat w niej obie rece. Prócz tego robit co

dziennie omywania calkowite najczeáciej wstawszy ra

no, lub obudziwszy sie w nocy. Po 12 dniach ustqpi-
to zupetnie dtugoletnie cierpienie, a od lat 16 nie po-

wtórzylo sie ani razu.

Oto dowód, jak gruntownie uzdrawia woda.

Dyfterya.

Kto zapad! na dyfterye powinien sie staraé o to,

aby:
1. Nagroraadzone zarodki choroby wydalié copre-

dzej.
2. Dzialaé na caly organizm, aby nieregularnybieg
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krwi i soków, który wskazuje gorqczka, uporzqdkowaé.
Choremu daje sie najpierw pare na gtowe, a po 20
—24 minutach omywa sie cate ciato. Po 6—8 godzi
nach bierze chustke trójkqtnq (szal,) na 1£ godziny,
zmieniajqc i maczajqc jq co \ godziny w áwie¿ej wodzie.
Potem robi sie pare no¿nq a pe niej zaraz zimny
pólkqpiolek z omywaniem górnej polowy ciala.

Najwy¿ej w 1 minucie powinno zmywanie i pólkqpio
lek byé ukoñczóny. Nastepnie znowu chustka trójkq-
tna na \\ godziny, jak wyzej podano. Skoro te zabie

gi zrobiono, powtarza sie je na nowo od poczqtku, bio
rqc jeden zabieg co pól dnia (2 na dzieñ). Plókaé

gardto, przytem pilnie herbatq ze skrzypu 4—5

razy dziennie conajmniej. Brzydka choroba ustqpi
wkrótce.

Wszystkie tu wymienione zabiegi sq tak niewin-

ne, ¿e nigdy szkodzié nie mogq.

Je¿eli chory jest spokojny w nocy i api, nie trze

ba go budzié. (Mestto regula ogólna). Sen, jest po-

wodem, ¿e natura przychodzi do porzqdku a wzmacnia-

jqce jego dzialanie sprawia, ¿e zabiegi stajq sie wiecej
skutecznymi.

Przy tej sposgbnoáci robi'e uwage, ¿e gdy w ezasie

zabiegu, który sie bierze w ló¿ku, uánie chory, nie na-

le¿y go nigdy budzié. Je¿eli zabieg swego zadania do-

konal, to chory budzi sie sam zazwyczaj.
1. Ojciec opowiada co nastepuje: „Dziecko moje

11 letnie, nie moze polykaé, ju¿ od 3 dni ledwo oddy-
cha. Jest rozpalone i fantazuje. Obwiqzalem mu

kolo szyi mokre plótno, ale polepszenia nie ma. Có¿

mam czynié, aby sie nie udüsilo?
'
— Ubolewania stra-

pionego ojea, a jeszcze wiecej nieudala kuracya, skto-

nily mnie do odwiedzenia tego chorego. Dziecie, istny
obraz nedzy, bylo wedlug wszelkiego prawdopodobieñ-
stwa zgubionem. Byly ju¿ znaki takie, ze nie pozwala-

íy myáleé o ratunku. Ale próbujmy w imie Boze. —

Co \ godziny omywano dobrze w ciqgu dnia grzbiet,
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pierá i brzuch zimnq wodq. Gorqczka okropua ustqpic
nie chciala; okryto wiec brzuch plótnem zamacza-

nem w zimnej wodzie. Gorqczka musíala ustqpié.
Nastepnego dnia przycliodzi ojciec i powiada: „dziecie
jest juz w stanie polknqé coákolwiek, ale puchnq mu

doáé silnie policzki ku szczekom po obu stronach glo
wy. Mowa jest ledwo zrozumialq, lecz ciesze sie nie-

zmiernie, ¿e znowu mówié moze.'.—Kazatem ojcu, aby
obrzmienia z prawej i lewej strony glowy obwiqzat
szmatkami zmaczanemi w wodzie zmieszanej z octem

a oklady odmieniat co ^ godziny. Prócz tego miat omy
waé dziecie w sposób wyzej wskazany na plecach, pier-
siach i brzuchu tak czesto, ile razy bedzie rozpalone
i niespokojne. Trzeciego dnia mínelo niebezpieczen-
stwo. Zmywania robiono dalej. ilekroé wzmagato sie
rozpalenie.

Znakomicie pomagato ptókanie z foenum grae
cum (1 tyzka od kawy na £ litra wody, gotowano i

siedzqcej w tó¿ku dziecinie podawano czesto ty¿kanii,).
Herbata z malwy, dziewanny, bzu czarnego,
krwawniku zrobiq te samq ustuge. Bardzo dobrze

jest pié oliwe, codziennie 3-4 lyzeczek od kawy. Ona

uámierza szybko wewnetrznq gorqczke.

Dziecie zostalo uratowane i ciesíy sie do dzisiej-
szego dnia najlepszem zdrowiem.

Epilepsya (padaczka).

Nawiedzonym tq chorobq nie ka¿e nigdy zdawaé
z niej sprawy. Pytam tylko, jak dlugo ju¿" sq chorzy,
czy wiedzq kiedy nadchodzi ñapad; czy symptomata je
go zawsze poznajq; w jakim sq wieku; czy slaboáci i

sily umystowe sq jeszcze czerstwe, lub tez podupadty
wielce.

Wedlug mego przeswiadczenia i ta choroba ma

glównq siedzibe we krwi; jestto niedokrewnoáé. albo

chora, zepsuta krew, lub nieprawidtowe krq¿enie krwi.

Poglqdy moje popierajq powtarzajqce sie czesto fakta;
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w których wywolane na zewnqtrz wyrzuty, a równo

czeánie wypociny, wyziewy ze krwi przyniosty takim

chorym zawsze pewnq i trwalq pomoc
—¿e wreszcie nie-

uleczalnych poznaé po odeciu i sinycli kolorach (sq to

zastoiny zepsutej krwi).

Jezeli odpowiedzi na wszystkie zapytania wypa-

dnq pomyálnie, co mi sie zazwyczaj zdarzalo u ludzi

mlodych w wieku od 18—20 lat, natenczas uwazam

padaczke, jako stan kurczowy, zblizony do plqsawicy
(tanca áw. Wita)— za uleczalnq. Wielu uleczylem,
nawet takich, którzy chorobe te po rodzicach odzie-

d z i c z y 1 i.

Gdy zaprzeczono pytanie o spostrzeganiu pojawia-
jqcych przed napadem symptomatów fznak to zaniku

uniyslowych wladz), gdy choroba byla dawnq i nastq-

pila juz durnowatoáé—natenczas tacy po¿alowania godni
chorzy, którzy na szczeácie nieszczeácia swego nie czu-

jq gleboko, nie mogli sie spodziewaé odemnie niczego.

Wedlug tych zasad stosowalem mojq ordynacye,
której celem bylo zawsze: poprawa krwi i uregulowa-
nie jej krqzenia. Staralem sie przedewszystkiem zapra-

wié chorych do hartowania, szczególniej do bardzo

pilnego chodzenia boso. W lecie przepisywalem nie-

kiedy zimnq kqpiel, nie dluzej nad minute; zimq

byla kqpiel nieco ogrzanq i trwala 1—2 minut. Nad-

to raz w tygodniu mokra koszula, zamaczana w

stonej wodzie.

Czesto ostatni zabieg wywotuje wyrzuty. Poste-

puje sie z niemi wedlug przepisu podanego na odno-

ánem miejscu (patrz wyrzuty). Ludzi mlodych upo-

minam zawsze, aby sie przyzwyczaili do ubrania pro-

stego, rozumnego, nie rozdelikacajqcego; mtode panien-
ki aby porzucitysznurowania, jako rzecz niezdrowq, nie-

naturalnq, przy'ezyne chorób rozmaitych. Chleb i co-

dzienne pozywienie niech bedq proste. Praca powinna
stósowaé sie do sil i umiejetnoáci, a nie byé nigdy si-

leniem, popisywaniem sie, artvzmem, brawurq i t.p.
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Utrata giosu.

Glos tak waznym jest día ñas ludzi, ¿e nieco ob-

szerniej o nim pomówié wypada.
Zdarza sie czesto w zyciu, czesciowa lub zu

pelna utrata glosu. Nieraz nie mozna wskazaé ¿a-

dnej przyczyny. Niektórzy mogq przynajmniej zachry-

pnieci mówié, inni jednak uciekaé sie muszq do pióra
lub olówka.

1. Przed 12 laty przyszedl do mnie kaplan, który

dlugi czas nosit z sobq papier i olówek i pisal to, cze

go drugim udzielié pragnqt. Byl absolutnie niezdol-

nym pelnié obowiqzki kaplañskiego powolania. Gdzie-

kolwiek mu fadzono, wszedzie szukal pomocy. Dawa-

no mu plókania na gardlo, magnetyzowano go, elektry-
zowano, stawiano bañki; 4 razy wypalano gardlo lapi-
sem. Lekarz oáwiadczyl, ¿e nie odzyska niowy; tyle
licha, blizn i t. d. narobil lapis. Kiedy ju¿ mu nie

ulgi nie przynosilo i ¿aden lekarz pomódz nie mógl,
wtenczas pomogla mu woda, i jej po Bogu zawdziecza
swe uzdrowienie. Kaplan ów wyglqdal calkiem zdro-

wo. Cera twarzy jednak nie byla áwie¿q ale ziemistq
i chorowitq. Boleáci nie czul ¿adnych w calera ciele;

mówit, ¿e nie brakuje mu nie. prócz mowy.

Czem sie to dzieje, ¿e organ mowy nie u-

zytecznym jest do mówienia, skoro nie byt
uszkodzonym i nie czuje sie ¿adnego bólu?

Je¿eli komu zawiq¿q chustkq usta, wtenczas ¿aden or

gan mowy nie jest uszkodzonym, a jednak mówié ten

nie moze. Byloby gtupotq utrzymywaé, ¿e przyczyna
tkwi w szyi. Skoro bowiem odwiq¿e chustke, mówié

natychmiast bedzie mozna. Narzqdy mówienia mogq

byé calkiem zdrowe, ale rozmaite wplywy, niby
obwiqzania, zawiqzania, mówié przeszkadzajq. Co to

sqzawplywy?

Gdy pastuszki w koryto strumyka narzucq kamie-

ni i bieg jego wstrzymujq mulem i ziemiq, natenczas

woda nie moze ptynqé dalej; wybiega wiec z to¿yska
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na prawo i lewo i szuka innej drogi do biegu lub za-

gtebieñ, gdzie sie zatrzymuje. Podobnie przydarza sie
nieraz ludzkiemu organizmowi (ustrojowi). Gdyby
mozna przeglqdnqé cale dorzecze tego strumyku, skta-

dajqce sie z wielu ¿yt i ¿ytek, moznaby zobaczyé, ¿e

nieraz krq¿eniu krwi stojq na zawadzie podobne prze-

szkody. Skutkiem tego sq zastoiny krwi, obrzmienk

btony áluzowej. Kto nie widzial kostnej naroáli (mar-
twa kostka) na rece lub nodze? Wystaw sobie takq
naroál, nabrzmienie, lub co tam jest innego, utworzo-

nq na wewnqtrz, jak ona gniesé musi? Czy¿ naciska-

ny narzqd nie bedzie naruszonym, przeszkodzonym w

swej czynnoáci? Powieá najdzwieczniejszemu dzwono-

wi w poprzek biesage, to przepadl dzwiek jego. I na

nie sie zda bié i walié mtotem.

Ale wróé'my do naszego oniemialego. Aplikujqc mu

pierwsze polanie górne, zauwazylera silne zastoiny, pra
wie opuchniecia. One to byly sprawcami, które tylu
wiezami powstrzymywaly narzqdy glosu, wiqzadta glo-
sowe i ich czynnoáci. Usunqé tamte znaczyto te oswo-

bodzié. Zastoiny zostaty usuniete zabiegami wody roz-

puszczajqcymi i wydzielajqcymi. Rozpuszczajqcym za

biegiem jest w pierwszej linii para na glowe- Spro-
wadza ona poty na calq górnq polowe ciata. Zimne

zlewanie bezpoárednio po niej, zmywa wydzieliny i

wzmacnia organizm. Pacyent byt dosyé otyty, a ze u

osób takich nawaly krwi uderzajq ku górze, trzeba by
lo wiec odprowadzié jq na dót parq noznq a po niej
zaraz zimne zmywanie. Dwa te zabiegi (w naszym

przypadku sq one polqczone z sobq) bierze sie w

kazdym tygodniu raz, a u ludzi za¿ywnych, silnej
kurpulencyi i 2 razy.

Drugim zabiegiem, który w podobny sposób dziala

rozpuszczajqco w calera ciele, jest plaszcz hiszpañ
ski. Prócz tego bierze sie zimne kqpiele (1—2 w

tygodniu, trwajqce najwy¿ej 1 minuten; pó tk qp iotki,
a¿ do pachy, z omywanietn silnem górnych czeáci;— 1

polanie górne i dolne zastepuje kqpiel. Zabiegi te
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dokladnie wykonane, obok uregulowanego sposobu ¿y-
cia—nie wiele siedziec*, ruch na áwiezem powietrzu,
drobne roboty reczne

—

poprawily wszystko. Cala ma-

szynerya wrócila znowu do prawidlowego ruchu, a kó-

leczko gtosowe poruszalo sie samo bez pedzlowania, pa-
lenia, elektryzowania w dawny, doskonaly sposób. Nikt
nie wierzyt, ¿e ten kaptan odzyska znów kiedyá swój
glos. W G tygodniach byt zupetnie uzdrowiony a dziá

po 12 latach, glos jego ma taki dzwiek i site, ze g°

ka¿dy z przyjemuoáciq stucha.

2. Proboszcz z Quiestal stracit gtcs tak dalece, ¿e

musiat przez lat 5 utrzymywaé pomocnika do petnienia
obowiqzków parafialnych. Przez owych 5 lat udawal

sie do najslawn iejszych lekarzy. Inhalowal wiele, wy-

rznieto niu migdaly,
—

wszystko daremnie. Choroby
szukano zawsze w szyi, a¿ nareszcie ostatni lekarz,

który badal mu gardlo, oáwiadczyl, ¿e nie znajduje w

gardle zadnej wady, i pojqé nie moze, dlaczego chory
mówié nie jest wstanie. Dopiero po tem oswiadczeniu

uciekl sie do leczenia wodq, do której tak wielu ma

wstret i lekliwoáé. Nim uplynelo | roku wrócil mu

glos i to tak silny, ¿e wystarczylby mu najzupelniej,
gdyby byl polowe tylko tak silnym.

I temu czlowiekowi niebrakowalo nie w na-

rzqdach glosowych. Natomiast zauwa¿ylem, ¿e szyja
jego, jezeli nie w szczególniejszy sposób, przecie¿ grub-
szq byla ni¿ zazwyczaj; górna potowa ciala niepropor-
cyonalnie tega, w stosunku do wychudzonych rqk i nóg.
Opowiadat pacyent, ze nawiedzala go pierw czesto kol-

ka, ale zwyczajnie nie trwala dlugo. Organizm staral

sie w ten sposób sam dopomódz sobie, ale nie mógl
nigdy wyrzucié zupelnie chorych substaneyi. Kolki

pózniej ustaly zupetnie, a chory od czasu do czasu czul

uciskanie na piersi; nie bylo ono jednak zbyt uciqzliwe.
Stato sie z nim tak, jak nieraz dzieje sie w niejednem
gospodarstwie. Jcieli z ni¿szego pietra domu, wpro-
wadzi sie kto na wy¿sze, natenczas mieszkañcy wy¿sze-
go pietra áciesnié sie muszq; niedogoda ztqd día oby-
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dwóch stron, Podobnie i w naszym przypadku nie p^
mo¿e inhalacya, wyjecie migdalków, ani nawet wyciecie
jezyczka, — pomo¿e tylko dzialanie odwodzqce. Gdy sie
przyprowadzi do porzqdku caly organizm, natenczas

wróci i gtos.
Pacyent ten musiat raz w tygodniu pocié sie

silnie górq i dotem fpara na glowe i noznaj i silnie

polewaé (polanie górne i dolne). Aby nabrzmiate

czeáci ciata áciqgto zimno, bral 4 razy w tygodniu
zimne kqpiele a¿ po pachy, krótkie o ile mo¿noáci,
nigdy dtu¿ej jak 1 minute, przytem zmywat silnie gór-
nq polowe ciala, naciqgal w koñcu plaszcz hiszpañ
ski. Po 4 tygodniach wystarczyta polo w a zabiegów
tj- w tygodniu 1 polanie górne i dolne, i jeden pólkq
piolek z omyciem górnej polowy ciala. Pózniej nie

przerywal nagle leczenia, lecz przez dlu¿szy czas bral

jeden lub drugi zabieg i to w tym porzqdku, jakto
czynil przy poczqtkowej wlaáciwej kuracyi. Nie po-
trzebowal do tego ¿adnej specyalnej zachety.

Z poczuciem wzrastania sil, wzrasta po¿qdanie za

biegów wodoleczniczych i ufnoáé do nich. Zostaje tyl
ko zdziwienie, ¿e sq bojazliwi ludzie, którzy sie wody
bojq. Myjq oni wprawdzie twarz i rece, gdy jednak
zejdzie mowa na leczenie wodq, piekielny podnoszq ha

las. Habean sibi! Niech sami odpokutujq swe uprze-
dzenia.

Naszemu choremu wrócil glos napowrót. Pierwej
nigdy nie byl lepszym. Dawne cierpienie nie wrócilo

nigdy. Od czasu uzdrowienia uplynelo do dziá wiecej
ni¿ lat 11.

3. W najpiekniejszych latach ¿ycia nie mógl kie-
rownik szkoly przez 3 kwartaly spelniaé obowiqzków

swego powolania: stracit glos. Pomocy szukal u naj-
bli¿szych lekarzy; potem zwrócil sie do gloánych spe-

cyalistów. Tygodniami inhalowal, elektryzowat sie, itp.

poczem oáwiadczono mu, ¿e wiqzadla glosowe stracily
elastycznoáé zupelnie. Poniewaz wszelkie wplywy oka-

zaly sie bezskutecznymi, nie nale¿y wiec na razie nie
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czynié, tylko czekaé, jak sie rzeczy same ulo¿q. Tym-
czasem kazano mu co najmniej przez rok wstrzymaé
sie °d wszelkiej pracy i nie nie mówié. Día kierownika

bylo to przykrem, szukat wiec ocalenia w leczeniu wo

dq. W 6 dniach wrócit mu ju¿ glos, w 6 tygodniach
nabrat sily i dzwieku, jak w dawnych najlepszych la

tach. Stato sie to przed 4^ rokiem, i -niech sie nie te-
ka, glos mu pozostanie nadal.

Nie zostaje dtu¿nym w odpowiedzi na pytanie co

mu brakowato? Wyglqd pacyenta byt zwiedty, w ogóle
jednak nie stabowity. Jedno tylko uderzato, ze trzy-
mat glowe pochylonq naprzód; zresztq dobrze byt zbu

dowany. Mial wyborny apetyt i pelen byt sity; czy¿
tylko z wiqzadtami gtosowemi obeszta sie natura tak po

macoszemu, ¿e tak nedznie zmarniaty i stracity wszelkq
elastycznoáé? To nie podobne. Moje twierdzenie, ¿e

narzqdom gtosu nie nie brakuje, obrazito chorego nie

mato, a byt zupetnie z toru zbity i prawie tracit zaufa
nie, gdy wedlug mej praktyki nie zaglqdnqtera mu ani

razu do gardta, w którem przecie¿, zdaniem jego, tkvvilo

gtówne zle. Chciatem go jednak przekonaé, ¿e gardtu
nie nie brakuje i zadnego nie potrzebuje lekarstwa. W

istocie nie u¿ywaliámy ¿adnego. Gdzie lezata przy

czyna zlego? Ponad topatkami, w poprzek górnego
grzbietu, po obu stronach 5 kregu szyjowego byty mate

wzniesienia, niby mate poduszeczki.. Kto nie szukat,
ten ich nie znalazt. One to party na wewnqtrz i uci-

skaty narzqdy glosowe. Mtody kierownik szkoty, dostal
silne polewania; chustke trójkqtnq, pólkqpiol-
ki, plaszcz hiszpañski. W koñcu wystarczyly pól-
kqpiele z omywaniem górnej polowy ciala. Poczqtkovvy
wstret do wody zamienil sie pózniej w potrzebe wody,
która stala sie prawie drugq naturq.

Nie minql tydzieñ, aby nie wziql kilku zabiegów,
które utrzymujq w czerstwoáci i zdrowiu. Jak czesto
slyszalem zapewnienia: Teraz wiem, ¿e zabiegi wodo
lecznicze dobrze mi robiq; nie porzuce ich nigdy w ¿yciu.

4. Pietnastoletnia hrabianka N. opowiada: ,,Mia-
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tam przed 2 laty dyfterye, a jak lekarz mówit, w naj-
wy¿szym stopniu. Po tej chorobie opadt mié bol glowy,
a¿ do rozpaczy. W kilka tygodni, po gorqcej kqpieli
stracitam glos, ¿e nie moglam ¿adnego ze siebie wydo
byé dzwieku i pismem musiatam sie porozumiewaé. Ro

dzice sprowadzali mi pierwszorzednych lekarzy. Miesiq-
cami inhalowalam, zazywalam mineralne leki, potem
elektryzowano mié codziennie przez kilka tygodni; sta-

wiano mi pijawki na szyje, ¿e nieraz omdlewalam.

Wreszcie okoto szyi robiono operacye- Ze zgrozq przy-

pominam sobie te szczegóty. Trudno wyliczaé wszy

stko, co za¿ywalam. Tak uptyneto lat 2, w koñcu

oáwiadczyli niektórzy lekarze, ¿e umre na suchoty. W

tem zgadzali sie wszyscy, ¿e gtosu nigdy nie odzyskam.
Co czuje i co cierpie? Moje ncgi w ciqgu catego
roku 1 godzine cieptemi nie byly; zimne jak lód me

rece i zimna glowa. Ju¿ od wielu miesiecy nie jestem
w stanie rozgrzaé sie ani w cieptym pokoju, ani. ogrze-

wajqcemi szatami. Nie chce mi sie jesc i nie moge jesc.
To, co spo¿ywam dreczy mié; czesto ogarnia mié roz-

pacz. Mam dopiero lat 15, nie znam jednak nieszcze-
áliwszego od siebie stworzenia".

Mo¿na sobie wystawié latwo, ze biedne to dziecko

lekato sie wody. I rodzice nie mogli siezdecydowaé na

wodnq kuracy§, aby niq nie trapié zziebnietego dziecka.

Jedna tylko dusza zajeta sie po¿alowania godnq dzie-

wczynkq i ona to szukata pomocy we wodzie. Zrobi-

tem jej nadzieje, ¿e jq w niej znajdzie — jakkolwiek
nie nagle

— jezeli jej umiarkowanie u¿ywaé bedzie, a

punktualnie zastosowywaé; oáwiadczytem równie¿ z pe-

wnoáciq, ¿e organom mowy nie brakuje nie. Tutaj na-
le¿ato przedewszystkiem o¿ywié na nowo i wzmocnié

nadmiernie ostabione ciato, które juz ruinq bylo. Z po-

wrotem sil normalnych nie dlugo czekaé bedzie potrze
ba na powrrót mowy.

Dziewczynka byla niedokrewna w najwy¿szym sto

pniu, dowodzi tego zimno na calera ciele; tylko na

piersi czué bylo niejakie cieplo. Trzeba jej robié zawi-
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jania fopaski^) aby nastqpilo tworzenie i prawidtowe
krq¿enie krwi. Chora jadaé powinna pokarmy
proste, i codziennie 2—3 razy trzymac we wodzie

rece a¿ do lokci, a nogi az po za kostki, lub le

piej chodzié boso po mokrej trawie lub po mokrych ka
mieniach. Jakkolwiek mogloby sie to wydaé komu

niedorzecznem, sq to jednak znakomite árodki do spro-

wadzenia napowrót cieploty do obumarlego organizmu
a szczególniej do niedokrewnych koñczyn rqk i nóg.
Podobnie¿ musi byé wytworzonq cieplota w ciele, które

pobudzié trzeba do nowej czynnoáci. Tym celem zmy
wa sie codziennie 1—2 razy grzbiet, piersi i

brzuch silnie zimnq wodq. Do pierwszych prob trzeba

bylo nieco przezwycie¿enia; z obudzeniem sie cieploty
przybyla nowa odwaga; bytto vviosenny powiew, który
nedznemu cialu zwiastowal zmartychwstanie. Chora

zrobila znowu krok naprzód, zanurzala nogi glebiej we

wode, i trzymala ramiona dluzszy czas we wodzie. Z ^
minuty, postqpila na 1 minute. Zabiegi trwaly 8— 10

dni. Po nich nastqpily lagodne polania kolan

i polanie górne co drugi lub czwarty dzieñ, pier-
wszy rano, drugi po poludniu. Tak przez dni 14, wre
szcie brala codziennie 1 pólkqpiolek (az do wyso
koáci ¿olqdka) przez 1 minute i 1 polanie górne.
Który zabieg wziqáé rano, a który po poludniu, oboje-
tnq jest rzeczq. Co do wiktu, musiano wybieraé po

karmy latwo strawne, podatne do tworzenia krwi i so

ków; takim jest wikt domowy, prosty, niesfalszowany
ostrymi korzeniami i t. p. niezepsuty. Najlepszym na-

pojem jest mleko, mozna uzywaé nieco piwa. Gorq-
cego nie jeáé ani pié nie wolno. Naszej pacyentce
wrócity sity a z niemi glos. Aby zdrowie i sily utrwa-
lié, nalezy powy¿szych zabiegów u¿ywaé dalej. Zwolna

opuszcza sie Jei stosownie do tego, czy sity powoli lub

szybko wracajq.

5. Szesnastoletnia dziewczyna stracila glos
bez ¿adnego powodu. Mówita ochryptym glosem tylko
z najwiekszem natezeniem. Radzita si'e lekarzy, ci za-
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ordynowali lekarstwa, ale niepomogly nie. Dziewcze
miato dobry apetyt, wyglqdato kwitnqco, glowa byta
okrqgla, peina, krótka szyja cala za silnie obrzmiata.

Mozna bylo zauwazyé natychmiast cie¿ki oddech. Nogi
miala zawsze zimne. W 6 tygodniach zostala zupetnie
uleczonq. Jakiemi zabiegami? Kwitnqce kolory,
peina i gorqca glowa, zimne nogi wskazywaly, ¿e na-

wal krwi za silnym byl ku górze. Ztqd mocno rozwi-

niete górne czeáci ciala, a moze gdzieá i krwi zastoiny.
Przy leczeniu najsamprzód staraé sie nale¿alo ° jedno-
stajnq cieplote ciala, aby glowa nie byla gorqca, a

nogi zimne. Dziewcze bralo codziennie 2—3 razy zi

mnq kqpiel nozna. najdlu¿ej przez 1 minute, poczem

u¿ywala silnego ruchu na áwie¿em powietrzu. Prócz

tego chodzila pilnie boso po trawie mokrej od deszczu

lub rosy, albo po mokryen kamieniach. Zabiegi te áciq-
galy krew i ciepto ku nogom; innymi zabiegami trzeba

bylo zastoiny i obrzmienia na glowie, szyi i górnej po
lowie ciala rozpuácié i wydzielié. Najlepszem na to w

pierwszym tygodniu codziennie 1 plaszcz hi

szpañski, w drugim i trzecim tygodniu, co drugi lub
trzeci dzieñ, pózniej raz w tygodniu. Po 14 dniach

brala día wzmocnienia i orzezwienia raz w tygodniu
pólkqpiolek na 1 minute omywajqc górnq polowe
ciala. Zamiast pólkqpiolka i omywania

— mozna z ró-

wnym skutkiem zaaplikowaé polanie górne i dolne.

Pierwszq czeáciq leczenia bylo wiec wytworzenie jedno-

stajnego ciepla, drugq rozpuszczenie i wyprowadzenie
niepotrzebnych substaneyi, trzeciq wzmoenienie organi-
zmu. Cialo nabralo sily, glos czystoáci i dzwieku le

pszego niz dawniej, i nadaje sie d° ápiewu, w którym
sie dziewcze ksztalci przewybornie.

Bol glowy.

Mo¿ny pan cierpial na bol glowy szczególniejszego

rodzaju. Rozpoczynat sie on regularme rano o 7 godz.
i trwat a¿ do zachodu stoñea wieczór, a byl tak dotkli-

wym, ¿e pacyent nie mógl czytywaé nawet lekkich
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rzeczy, temci mniej pisac, ile to zawód jego wymagat;
W nocy nie czut áladu owrego bólu; jakby rekq odjqt.
naturalnie, jezeli sie umyslowo nie nate¿al wáród dnia.

Miejsce bolejqce znajdowalo sie na lewej stronie czola

i bylo wielkoáci pieciomarkówki. Bóle rozciqgaly sie
nie tylko na glowe ale na cate ciato; chory widocznie

opadat na ciele, zniknqt áwie¿y wyglqd, a z nim sily.
Radzil sie najznakomitszych lekarzy, leczyl sie nawet

w zaktadzie hydropatycznym —

wszystko bez wido-

cznego skutku. Wyslali go wiec lekarze do Meranu,
zkqd, jak sie zdawalo, wrócit szczeáliwie uleczony do

ojczystego miasta. Krewni powitali go z radoáciq i

cieszyli sie serdecznie z jego uzdrowienia. Lecz naste
pnego dnia punkt o godzinie 7 wrócil stary, nieznoány
goáé napowrót, i usadowil sie na dawnem miejscu.
Dom pelen byl placzu i lamen tu —

a dobra rada drogq.
Znajomi przypomnieli choremu znowu wode, wiec zde-

cydowat sie w koricu na próbe. Gdy przyszedl do mnie

wyglqdat bardzo chory i wychudzony. Opisawszy swe

cierpienie dodat, ¿e rzadko "kiedy wolnym jest od
kataru i mato ma ciepla w ciele. Niektórzy przy-
pisujq obecnq chorobe przypadkowi nieszczeáliwemu, ja
ki mu sie wydarzyt przed wielu laty. „Niech sobie be
dzie, jak chce, — zakoñczyl, — ksiqdz znasz mój stan
i musisz mié wyleczyc".

Zly wyglqd, mala cieplota ciala, wynikajqca ztqd
wrazliwoáé na zmiany atmosferyczne, wychudzenie wre
szcie, — symptomata te byly pelnowa¿nymi áwiadkami,
którzy skladali wine nie na owq bolejqcq na glowie
píame, ale na caly organizm chorowity, na cale osla
bione cialo. Wedlug tego zastosowatém moje postepo-
wanie. Dzialanie zabiegów skierowane bylo na caly
organizm, miejscowe cierpienie glowy nie otrzymato
ani jednego. Uzdrowienia dokonaty proste árodki
hartujqce i niektóre omywania, jakie podaje
czesé I. Wrócila jednostajna transpiracya skóry, pra-
widtowe krq¿enie krwi, dobre trawienie i polqczone z

tem podniesienie cieploty ustrój u, lepszy wyglqd, i zu-
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peine zdrowie. Ciqgle ta sama stara historya, a prze-
cie¿ nigdy sie jej dosyé nanowonaopowiadaénie mozna.

Ze slusznem bylo moje orzeczenie co do cierpienia
glowy, dowiódl wynik. W 6 tygodniach cale cialo cie-

szylo sie najlepszem zdrowiem. Owo straszne cierpie
nie na czole nie wrócilo ju¿ nigdy o godzinie 7. Ule-

czyla go woda (nie aplikowana wcale na cierpiqce miej
sce,) uleczywszy pierw caly organizm.

Bol glowy.

„Od 6—7 lat — opowiada pewien pan
— cierpie

przez kilka tygodni bol glowy, który spelnienie obowiq
zków mego zawodu czyni mi czesto niemo¿ebnem.

Czesto tracilem odwage i ochote do ¿ycia. Mojq glowe
bol uciska i mam uczucie, jakoby coa w cieczy w okoto

ptywalo. Ka¿dy mocniejszy krok nowe sprawia bóle w

gtowie. Je¿eli rozgrzeje sie pracq lub chodzeniem —

jest mi tak, jak dobrze upojonemu. Oám razy miatem

nerkowq kolke- Z powodu cierpieñ grzbietowych radzi-

tem sie ró¿nemi czasy 12 lekarzy — ale nie rozpoznali
choroby. Jeden tylko pomógl mi niewiele.

Dostaje cierpieñ nerkowych, gdy zjem coa kwasne-

go lub gdy nagromadzi sie za dn¿o gazów; gdy dlu¿ej
chodze i zgrzeje sie, gdy zadtugo siedze lub stoje, czuje
zaraz boleáé. Albo jestem rozpalonym na calera ciele,
albo wnet potem mróz mié przenika. Lato trudniej

wytrzymuje, ni¿ zime- Dawniej cierpialem wiele na

ápiqczke- Bytem zdrów, bardzo mocny, dobrze i silnie

zbudowany. Sqdze, ¿e nedzniejszym byé nie mozna,

jak bytem przez ostatnich lat 20. Udatem sie tak¿e do

zaktadu leczniczego w Koenigstein, ul¿ylo mi tam, ale

nie odzyskatem zdrowia".

Na swe cierpienie otrzymal nastepne zabiegi: 1) co

dziennie 2 razy polanie górne, 2) codziennie chodzié we wo

dzie i polanie kolan. 3) w tygodniu 3—5 razy polanie

grzbietu, czesto kqpiel nasiadowa i hartujqce árodki,

chodzenie po trawie i po kamieniach, 4) od czasu do
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czasu pié herbate z jalowcu, skrzypu i glogu, 2 fili-

¿anki na 'dzieñ.

W przeciqgu 4 tygodni wyleczyt sie, a dziá po £
roku mozna powiedzieé, ¿e jest zupetnie zdrów, i w pel-
ni sil cielesnych i umystowych.

2. „Mam lat 35 — opoiwiada inny
— ciqgle mnie

boli glowa a nieraz tak jestem oslabionym, ¿e wytrzy-
maé nie moge- Piersi mié bolq i plecy podobnie¿. Naj-
wiecej boli inie kark, gdzie czuje ustawiczne kurczowe

sciqganie. Uderzajqcem jest to, ze mi wypadajq ogro-

mnie wlosy i jezeli tak potrwa z | roku, nie zostanie

mi ani jeden wlos na glowie. Rece i nogi najczeáciej zi

mne, apetytu ¿adnego"'.
Zabiegi; 1) wziqáé mokrq koszulq, zmaczanq w slo-

nej wodzie, 2) 3 razy w tygodniu omywanie wáród nocy,

Z) mokrq koszule 3 razy w tygodniu, 4) codziennie na

koniec noza biatego proszku (patrz str. 153,).
Po dwóch miesiqcach przyszedl ów pacyent i po-

wiedzial, ¿e jest ju¿ zupelnie zdrowym: tam tylko gdzie
pierw najgwaltowniejszem bylo cierpienie, czuje nieco

dolegliwoáci. Waga ciala podniosla sie ° 10 funtów.

3. Dwaj muzykanci z zawodu oáwiadczajq co

nastepuje: „Obaj mamy jedno cierpienie: ustawiczny
bol glowy czasem niedowytrzymania: sypiamy mato i

niespokojnie. Kongestye i zawrót glowy trapiq ñas

rozpacz ñas ogarnia. Rece i nogi sq calkiem zimne. Je-

steáray do naszego zawodu prawie niezdolni". Obaj li-

czyli przeszlo lat 50.

Przez dni 12 u¿ywali obaj towarzysze cierpienia
nastepujqcych zabiegów. Co dzieñ 2 razy

— polanie gór
ne i kolan --

jednego dnia pólkqpiolek, drugiego pola
nie pleców. Prócz tego raz w tydzieñ para na glowe- Po

12 dniach obaj wyleczeni i objeli napowrót swe obo-

wiqzki.

Aby zachowaé zdrowie i wzmocnié sily nie potrze
ba nie wiecej prócz jednego z zabiegów hartujqcych co

dziennie i 2 razy w tygodniu pólkqpiolek. Wedlug o-

trzymanych niedawno wiadomoáci polepszenie trwa ciqgle.
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4. Pewien pan z Wegier przychodzi z nastepnymi
¿alami. „Ju¿ wiecej jak od roku jestem niezdolny do

mego zawodu z powodu gwaltownego bólu glowy i sil-

nego zawrotu. Na calera ciele czuje intensywne piecze-
nie, gryzienie, które mnie snu pozbavvia. Z powodu te

go cierpienia jestem poczesci melancholikiem i bardzo

bojazliwym". Po kilku tygodniach wyzdrowial zupelnie,
leczqc sie wodq w nastepny sposób: 1) polanie górne,
zaraz po tem chodzenie we wodzie. 2) Codzieñ pólkq
piolek. W drugim i trzecim tygodniu 3 razy pólkqpio
lek — codzieñ polanie górne i kolan, 3) pózniej kq

piele calkowite i polanie górne wraz z chodzeniem we

wodzie.

Liszaje na glowie.

Córka wiesniaka opowiada: „prawie od dwóch lat

mam zawsze wysypke na glowie a takze i na calej
twarzy raz silniejszq, raz slabszq; pod wlosami tworzy
sie wiele wiekszych i mniejszych wrzodków, z których
gorqca ciecz wyplywa. Czesto mam silne pieczenie na

ciele i uwazam, ze mam wewnqtrz ustawicznq gorqczke.
Zazywalam ju¿ wiele, — szczególniej árodków rozwal-

niajqcych, ale nie zostaíam uleczonq.

Leczenie wodq uzdrowilo mié w 6 tygodniach. U-

¿ywalaní nastepnych zabiegów: 1) w tygodniu 3 razy

wstawszy w nocy z lózka, omywaé sie calkowicie, po

czem napowrót do ló¿ka. 2) ka¿dego tygodnia 2 razy

mokra koszula zmaczana w slonej wodzie, 3) raz w ty

godniu para na glowe. Día zupelnego wyleczenia i wzmo

cnienia: — 1 w tygodniu mokra koszula i 1 lub 2 ra

zy w tygodniu omywanie calkowite. Zazywalam dwa

razy dnia po 20 kropel nalewki z mrzyglodu w szklan

ce wodyu.
Goraczka.

Antoni przyszedlszy do mego pokoju opowiada: „Tyl-
ko z trudnoáciq wyszedlem na schody. Sity moje zla-

mane zupelnie: dwa razy przewrócitcm sie. Mam gwal-
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towny bol glowy; jest mi bardzo zimno a potem na

stepuje sroga gorqczka. Czasem miatem któcie, które

niby tyskawica cate przenika ciato. Cierpie tak ju¿ od

niejakiego czasu,
— lecz od 5—6 dni coraz mi gorzej,

ze nie pracowaé nie moge".

„Wracaj do doran — powiedzialem Antoniemu —

polóz sie zaraz do lózka. Gdy cié gorqco rozpala, o-

rayj zimnq wodq cate ciato, i nie osuszajqc sie potó¿
sie znowu do tó¿ka. Tak omywaj sie c0 2 godziny, a

jezeli spocisz sie silnie i poty ^ godziny trwaty, omyj
sie znowu.

Trzeciego dnia przyszedl i powiada: „Jest mi juz

l¿ej, kilka razy pocilem sie bardzo silnie. Zimno i go

rqco zniknely i ustal bol glowy. Apetyt wraca. Jest

mi dobrze, ale czuje sie znu¿onym". Antoni omywat
sie dalej (w 14 dniach okoto 10 razy) i jest zupetnie
zdrowym. Liczy okoto 40 lat.

Grypa (gorqczka sluzowa, influenza).

Je¿eli katar przyrównam do malego dziecka, to gry-

pe nazwaéby wypadto wyroánietem dzieckiem. Grypa,
gorqczka áluzowa powstaje zwyczajnie z katarów, a z

obydwojga wyroáé moie wszystko inne; (jak to gdzie-
indziej powiedziano). Obie choroby leczy sie tymi sa-

mymi zabiegami. Kto chce sie pozbyé kataru predko i

latwo, niechaj sie polozy do tó¿ka, i niech omywa co

godzine piersi i brzuch, plecy zaá niechaj mu omyje
silnie ktoá drugi, 3—4 takich omywan przez noc 1 u-

leczq z kataru áwie¿o nabytego. Jezeli sie katar rnzwi-

nie tj. jezeli zapalq sie miejsca w szyji, glowie i w

piersi, wtenczas mamy grype, influenze. Jest wiec ona

katarem, który trapi cate ciato. Owe miejsca, w których
rozpoezqt sie katar, gdziekolwiek one síq znajdujq, czy
to w gardle lub piersi, sq zwykle bardzo wrazliwemi

dopóki nie nastqpi zupetne uzdrowienie.
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Hemoroidy (krwawnice^).

Hemoroidy albo odziedziczamy po rodzicach, albo

powstajq skutkiem zlego sposobu ¿ycia. Gadzina ta

nawiedza przedewszystkiem ludzi, którzy siedzqce pro-

wadzq ¿ycie :pisarzy, uczonych, smakoszów i t. d. Wie-

ániak, który rok w rok jada ziemniaki i proste mqczne

potrawy, mieso widzi tylko w niedziele i wielkie áwie-
ta, zamiast piwa i mocnego wina, pije mleko i wode
(wino Apostolskie^) a codziennie w domu i po za do-

mem cie¿ko pracuje
— ten nie zna tej choroby ssqcej

krew, czesto nawet z nazwiska.

Hemoroidy sq przykrq, bardzo przykrq chorobq
jakkolwiek w poczqtkach, czesto latami a nieraz cate

¿ycie niebezpiecznemi nie sq. Swedzenie i pieczenie ja
kie sprawiajq jest bardzo nieprzyjemnem, czesto bardzo

nieznoánem ale nieprzyjemniejszem jeszcze dzialanieprzy-
gnebiajqce uinyst, gdy¿ czyniq one czlowieka rozdra-

znionym, kapryánym, zniecheconym. W niektórych
przypadkach zatruwajq zycie a drazliwoáé posuwajq a¿

do szaleñstwa.

Widocznera jest z tego, ¿e lekcewa¿enie i obojetnoáé
na to cierpienie niepowinna mieé miejsca. Staraé sie

nalezy, aby choroba nie wzrastata i nie przybrata z

czasem ztoáliwege charakteru.

Có¿ sq hemoroidy i jak powstajq? Zapewne
niejeden z czytelników widziat indyka i skórzane tore-

bki, które mu z przodu wiszq na szyji; niekiedy jak
prózne kieszonki bez treáci. Skoro jednak rozloáci sie,
wtenczas napelniajq sie torebki krwiq i wyglqdajq jak
czerwone kule. Takiemi kuleczkami napelnionymi krwiq
albo áluzem sq hemoroidy. Wystepujq one wewnqtrz
lub zewnqtrz ciala i ztqd nazywajq sie slepemi albo

otwartemi fkrwawiqcemi, plynqcemi).

Zyty sq to elastyczne rozciqgliwe rureczki. Im wie

cej nieregularnie nabiega krew na jedno miejsce, tem

wiecej rozciqgajq sie ¿yty, szczególniej tam, gdzie krew

zbiera sie, stoi i tworzy mate stawki, zbiorniki krwi.
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Powstajq ztqd mate guzy, podobne do brodawek na rece

lub twarzy, a guzy te napelnione sq krwiq. Jezeli sie
one utvvorzq wewnqtrz ciata w odchodowej kiszce i t. d.

wtenczas nazywajq sie hemoroidami slepemi; jezeli zaá

okazq sie guzy zewnqtrz otworu odchodowego, wtenczas

nazywajq sie otwartemi.

Od czasu do czasu pekajq te guzy i wydajq áluz

brunatny, czesto jednak czystq krew. Jezeli guzy pe-

knq, jest lzej i lepiej cierpiqcemu; jezeli zaá napelnio
ne i liczba ich wielka, sprawiajq wiele cierpieñ i tru-

dnoáé niejednq. I nietylko w kiszce i otworze odcho-

dowym tworzq sie owe wyrostki. Wyradzajqc sie bardzo

powstawajq wewnqtrz ciala na naczyniach krwionoánych.
Jak rabusie ciqgnq za regularnem wojskiem, podobnie
te pijawki czepiajq sie zy*i w szczególnosci zyt gtównych.

Im wiecej natworzy sie guzów, im czesciej pekajq
— tem bardziej zostajq uszkodzone opadniete przez nie

narzqdy. Ztqd to pochodzi, ¿e czesto na tych miejscach
powstajq zloáliwe, nieuleczalne wrzody, jak rak w od-

bytnicy, fistuty, wrzody i t. d.

Cierpienie dotkliwe powiekszyé moze glistnica ro-

baczkowa tj. maleñkie robaczki, które sq wewnqtrz ki-

szki odchodowej. Jak kolce w skóre, tak one w¿erajq
sie w kiszke- Gdy ich iloáé jest wieksza, prze¿erajq ki-

szke odchodowq, wskutek czego powstajq tatwo zloáliwe

owrzodzenia.

Hemoroidy latwo sie leczy wodq; w naj-
wiekszej liczbie przypadków, osiqga sie skutek pewny*).
Liczba cierpiqcych, którym ona pomoc przyniosla, jest
bardzo wielkq a dodaé moge, ¿e wszystkie przypadki
szczeáliwie sie zakoñczyly.

Zacznijmy od glistnicy robaczkowej, owych

*) Znany mi jest przypadek, gdzie hemoroidy jednemu
nieszezeáliweinu wystafy z odbytnicy na cal daleko. Aby uémie-

rzyC" pieczenie, musial je cingle trzymac* w zimnej wodzie. W
takim razie dobra rada jest droga., i zapóéno juz uzywaé moich

zabiegów.
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pijawek kiszki odchodowej. Zdradzajq one swq obecnosé

przez szczypanie, pieczenie, gryzenie, drapanie w oko

licy otworu odbytnicy. fObjawy takie towarzyszq tak¿e

guzom hemoroidalnym, gdy na nowo wezbraly). Wez-

mij w takim przypadku 1, 2 lub 3 zimne lewaty-
wy, szybko jedna po drugiej i niechaj zaraz odejdq
(wyplynq^). Skoro zimna woda dostanie sie do kiszki

odchodowej, wtenczas zwieszajq sie robaczki z otworu

odchodowego podobnie jak pijawki, gdy sie 3e solq po-

sypie. Lewatywa wyplywajqc zaraz zahiera ze sobq o-

derwanych dreczycieli. Biorqc lewatywe powtórnie 2,
3-ci raz (robié tak mozna 2—3 razy w tygodniu,) na

tenczas odchodzi precz wiele robaczków a niekiedy i

wszystkie.

Je¿eli mamy do czynienia tylko z guzami h e-
mor o idal ny mi, natenczas pamietaé nale¿y co na

stepuje: Z miejsc, do których zawiele krwi naplywa
trzeba jq odprawié; zanadto rozszerzone naczynia, a

wskutek tego daleko odstajqce od siebie muszq sie sciq-

gnqé, nieczystoáci i zalezale substancye trzeba wydzielaé.

We wszystkich powy¿s#zych przypadkach, u¿ywa sie
z korzyáciq nastepnego zabiegu: Przygotowuje sie na

ló¿ku oktad dolny, (w naszym przypadku plótno

geste, w kilkoro zlozone i zamaczane w bardzo zimnej
wodzie) tak dtugi, aby starczyt na caty grzbiet, ana

dolnym koñcu siegat az po za otwór kiszki odchodowej;
tak szeroki, aby okryl grzbiet caty. Na ten oklad

kladzie sie chory, zawija i le¿y 3 kwadranse. Zabieg ta

ki powtarza sie 3—4 razy w tygodniu. Gdyby plótno

zgrzato sie przed uptywem 3 kwadransy, to lepiej za-

maczaé je na nowo.

Bardzo dobrym dalszy ni z abiegiem jest kqpiel
n asiadowa, .zimna i krótka, 3— 4 razy w tygodniu.
Mo¿na jq powtórzyé za £ dnia lub w nocy wstawszy

z tó¿ka 2—3 razy, nigdy dtu¿ej jak 1--2 minut. I ten

zabieg, jak i poprzedni dziala skutecznie na istniejqce

ju¿ hemoroidy, i na przyczyny ich powstania.
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Kto ma hemoroidy, a co kwartat robi przez 1--2

tygodni jednq z powy¿szych kuracyj, moze byé pewnym,
¿e choroba nie pociqgnie za sobq wazniejszych nastepstw,
i gdyby nawet nie ustqpita zupetnie, z pewnoáciq nie

bedzie nigdy przykrq. Komu wydaje sie ona za ci«í¿kq
i meczqcq, día tego nie mam ¿adnej innej rady.

Co do po¿ywienia zwracam na jeden punkt uwage,
który zdaniem mojem niedoáé jest uwzglednionym Wie

lu cierpiqcych na hemoroidy poczelo zamiast domowe-

go chleba, jadaé chleb grysowy i twierdzq, ¿e od tego
czasu nie doznajq wiecej znaczniejszych dolegliwoáci,
jakkolwiek samo cierpienie nie ustqpiío zupetnie. Taki

chleb grysowy polecam gorqco; ma on przysztosé
przed sobq. I nietylko ten lub ów slabowity, ale wszy-

scy po¿ywaé go powinni (z rozlicznych powodów) jako
zdrowego i posilajqcego pokarmu. Ale u¿ywaé --

pro

sze na to dobrze uwa¿aé,
—

tylko prawdziwego chleba

grysowego (z otrebami^, nie zaá sfatszowanego lub na-

áladowanego. Karygodna mania falszowania rzucila sie
niestety juz i na ten artykul ¿ywnoáci. W jednem z

wielkich miast zagranicy dostalem raz chleb grysowy,

('który jak wiadomo jest bardzo cie¿kim^, tak lekki,

jak chleb zwyczajny. Przekroilem go, wewnqtrz byl to

chleb jak ka¿dy inny; tylko po wierzchu posypal go

roztropny piekarz grysem, jak sypie sie zazwyczaj kmi-
nek lub any¿. Na koñcu apteczki domowej znajduje sie
recepta, wedlug której piecze sie chleb grysowy (Gra-
hama,). p. str. 182.

Hipokondrya (sledziennictwo).

Szczere wspólczucie mam día hipokondryków jak i

día skrupulatów. „Ka¿dy hipokondryk jest skrupula-
temk' slyszeé mozna po tysiqc razy. Mowa to jednak
czcza i pusta. Szydzq z takich chorych i dokuczajq im

nieraz bardzo w niemilosierr.y sposób. A wlaánie ci cho

rzy zaslugujq z naszej strony na najwieksze wspólczu
cie i uczynnosé ¿ywq. Stawiam sobie zawsze takie py-
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tanie: czy hipokondryk byl kiedyá czlowiekiem jak in-
ni? Czy pierwej myálat on rozsqdnie i dzielnie praco-
wal? Skoro potwierdzajqcq otrzymam odpowiedz, naten
czas bylbym rozsqdnym, gdybym utrzymywal, ¿e temu

czlowiekowi nie nie brakuje i ¿e popeínia glupstwa,
dreczy siebie i drugich, tylko día prostej przyjemnoáci.
Przeciwnie, musze sobie powiedzieé, ¿e w tym czlowie-
ku zaszla jakaá zmiana, cialo jest slabe lub duch, ztqd
owe chorobliwe objawy. I tak rozumuje dalej: staram

sie to uleczyé, co sie zmienilo, przywrócié dawny stan

zdrowia; wtenczas ustanie hipokondrya sama ze siebie.

Zazwyczaj najdzielniejsi ludzie, którzy si'e studyami wie
le meczq, zapadajq czesto w ten rodzaj umyslowej cho

roby. Opada ich nagle; w najlepiej zbudowanym domu

moze sie nagle coa przydarzyé, popsué.
Zdaniem mojem, zródlo zlego w hipokondryi, jak

i w ka¿dej umyslowej czy duchownej chorobie tkwi w

chorem ciele. Tylko trzymajqc sie tej zasady mozna

jq leczyé pewnie i ze skutkiem. Staraé sie wiec nale¿y
co ospale budzié co oslabione wzmocnié, nieczynne w

ruch wprawie jednem slowem: trzeba krq¿enie krwi

sprowadzié na prawidlowe tory, a hipokondryk zosta-

nie uleczonym,
Znalem czlowieka ze wspaniatymi talentami. Wie

le, wiele, lat ¿yl szczeáliwie w swoim zawodzie i pelnil
z latwosciq i zapatera stu¿be za dwóch. Naraz stal sie
hipokondrykiem i to tak dalece, ¿e nie troszczyl sie
wcale o obowiqzki swego zawodu, wszystkiego sie bal

i lekal, kazdego unikal towarzystwa.
Miasto pomocy i wspótezucia, którégo wiecej ani-

¿eli ka¿dy inny potrzebowat, styszat co dzieñ, co godzi
na pogardliwe sqdy: „Jesteá hipokondrem, día ciebie nie
ma ratunku". To musíalo go przygnebiaé.

Dziwna rzecz. Czlowiek ten, jak sam mi opowia-
dal, byt w 2 zaktadach wodoleczniczych i doznat tam

pogorszenia. Zabiegi byly za silne, drastyezne, gwalto
wne; pomagaty one, na pót zburzonq budowe, niszczyé
dalej, a nie restaurowaé.
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I w tym wypadku takze miatem sposobnoáé prze-

konaé sie dokladnie, ¿e woda, uzyta w lagodnej formie,

daje nalepsze i najdoskonalsze rezultaty. Jasna rzecz,

¿e choroba taka nie mogla byé usunietq w dniach kilku.

Kto zachowuje zwyczajnie reguty co do utrzyma
nia zdrowia i dba o swoje ciato frozuume pozywienie,

okrycie, wietrzenie, wypoczynek, czystosé) ten tego fa-

talnego mola nie dopuáci do siebie. Zaraz w poczqtkach,

przy jakichkolwiek oznakach, mozna nale¿ytq daé mu

odprawe-

Najodpowiedniejszymi zabiegami sq omywania
calkowite i czeáciowe, kqpiele, ( pólkqpiolek^)
szczególniej nasiadówk i, opaski krótkie, filíale

zawijania^) wreszcie zimne kqpiele calkowite.

Na dwie rzeczy chcialem tu zwrócié uwage. Jestto

nieszczeáciem naszego czasu, ¿e tak wielkq przywiqzuj'q
wage do spiritusowych trunków; nawet ludzie

mlodzi przyzwyczajajq sie tak latwo do silnych win. . .

Wszystkie te ostre. rzeczy, sq oliwq na ogieñ; krew i

soki dzisiejszego oslabionego pokolenia takiego materya-
lu znieáé nie mogq. Bqdz trzezwym i prostym, a nieje-
dno cierpienie, które dopiero ,,w nowszych czasach" „z

postepstwem1' ukazalo sie na scenie medycznej, zniknie
znowu powoli po za kulisami.

Drugiem zlem nazwalbym to, ¿e wielu ludzi ¿ywi
sie wylqcznie miesnemi potrawami, unikajqc i

pogardzajqc potrawami mlecznemi i mqcznemi, które

doskouatq krew i wyborne soki wytwarzajq bez domie-

szki jakichkolwiek ostroáci. Postepowanie takie nie mo

ze mieé dobrych nastepstw i jest przeciwnem naturze.

Tylko drapiezne zwierzeta zaopatrzyl stwórca w ¿olq
dek i szczeki wylqcznie do miesa; czlowiekowi, día któ-

rego wszystko jest stworzonem, nie zakreálil tak cia-

snego pokarmu. Nierozumni sq ci, którzy día wlasnej
zguby, ograniczajq go sobie.
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Kamieñ i piasek.

Czesto sie zdarza, ¿e w pecherzu i nerkach tworzy
sie kamieñ i piasek. Kto widzial takiego chorego lub

cierpi na te chorobe, ten zna towarzyszqce jej straszne

boleáci. Uleczyé jq mozna w latwy sposób wodq pewnie
i bez boleáci.

W pierwszym rzedzie zaliczam tu kqpiele ze

slomy owsianej. Gotuje sie owsianq slome przez

pól godziny (kto nie ma jej pod rekq niech wezmie

skrzypu lub koñskiego kwaánego siana,) a odwar

wlewa do kqpieli regulujqc cieplote 30 stopni R. W

kqpieli zostaje chory przez 1 godzine, poczem aby cie

pla kqpiel nie zrobila go mdlym, wyszedlszy z wanny

omywa sie silnie zimnq wodq. Takich kqpieli mozna

wziqáé 3 w tygodniu. Prócz tego bardzo dobrze jest
wziqáé krótkq opaske 2 — 3 razy w tygodniu, lub

zamiast tego mokre oklady na czeáci chorobq zajete
(plótno w 4 — r> razy zto¿one, a na wierzch jak zwy

kle, welniane szczelne otulenie.) Oba zabiegi bierze sie
naturalnie zawsze w ló¿ku. One rozpuszczajq ka

mienie w pecherzu i nerkach i wyprowadzajq je. W

cierpieniach tych uzywa sie i herbaty. Podaje tu 4

rodzaje, z których przynajmniej jeden moze sobie ka-

¿dy latwo sporzqdzié. 1. Herbata z owsa. Owies

dobrze wyplókany gotuje sie przez pól godziny; odwar

pije sie codziennie po 2 fili¿anek. — 2. Silniej ni¿ po-

przednia dziala herbata ze slomy owsianej; ro

bi sie ]3 w ten sposób, jak pierwszq.
— 3. Znakomi-

tszq nad inne jest herbata ze skrzypu. 4. Herbata

z dzikiej ró¿y (glóg^ dziala równiez znakomicie, trze

ba jq tylko braé przez dlu¿szy czas. Doáwiadczenie po-

uczylo mié, ¿e chroni ona szczególniej od dalszego wy-

twarzania kamieni. Zabiegi wymienione (kqpiel, opa

ska, herbata,), nale¿y braé przez 2 — 3 tygodni w po

dan ej iloáci, dalsze 3 — 4 tygodnie tylko przez polo

we- Przy blogostawieñstwie lekarza lekarzy cierpienie

pewno ustqpi.
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Pewien pan, który postepowal wedlug mojej wska

zowki, opowiadal mi, ¿e w przeciqgu kilku tygodni c-

deszlo wiele tysiecy drobnych kamyczków.

Inny cierpial tak wiele na ¿wir i kamieñ, ¿e zby-
tek soli z wewnqtrz przenikal a¿ do nóg, na których
utworzyta sie niezliczona iloáé malych wrzodków. Nie-

kiedy dreczylo cale cialo nadzwyczaj nieprzyjemne la-

skotanie, szczypanie i pieczenie. 30 kqpieli w ciqgu
1 roku, plaszcz hiszpañski, kilka razy w tygodniu,
i herbata z pomienionych wy¿ej gatunków, usunely
zupelnie cierpienie i jego przykre nastepstwa.

W koñcu stowo do mlodszego pokolenia, które tak

chetnie zarzuca wszystko co stare, tylko día tego, ¿e

stare, wiec jak mniema oparte na przesqdach, niewia-

domosci, bigoteryi, Ztqd zawsze i z porywczoáciq szu

ka i chwyta sie rzeczy nowych.

Na wszystkie cierpienia, które zdarzajq sie czesciej
i sq boleániejszemi — do takich nale¿y wlaánie i nasze;
— liczba cierpiqcych to legión, a cierpieñ ani policzysz
—

przygotowal stwórca mqdrze i m iloáciwie lekarstwa.

Rozsial on po ziemi najrozmaitsze roáliny i zióleczka,
które lagodzq boleáci, zle naprawiajq i leczq. Wpraw-
dzie ludzie — i to jest dzielem postepu (czy to tylko
prawdziwy postep?!)

—

wykreálili po wiekszej czeáci
owe lecznicze roáliny z farmakopei (ksiq¿ki zawierajq-
ce wszelkie ltkarskie árodki,) jako nienaukowe i "zasta-
rzale." Najmedrszy stwórca wydaje jednak co roku w

wielkiej ksiedze natury, ka¿de pod tem samem nazwi-

skiem. Zadne dotqd nie przekreálil, ¿adnego krzaczka,
ani ¿adnego na nim liácia; istniejq one día czlowieka,
día jego przyjemnoáci, día jego dobra. Kto ma slu-

sznoáé? Dziwna rzecz. Kazde zwierze, szczególniej ka
zde zwierze dzikie, od powiada chocia¿ z konieeznoáci

naturalnej, mqdrym Stwórcy zamiarom. Kierowane in-

styktem i wewnetrznym popedem umiejq w cierpieniu
i na rane odnalezé uzdrawiajqce ziele. Nasi ojcowie, i
nie jeden który wnet zstqpi do grobu, a zasady jego
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razem z nim ju¿ dawno wyszly z mody
— czynili po

dobnie.

Pochwalam postep we wielu umiejetnoáciach i cie-

sze sie z niego. Ale nie wszystko jest postepem, co

nosi ów tak nominalnie brzmiqcy napis.

Ksiq¿ke mojq napisalem w pierwszym rzedzie día

biednych i chorych mieszkajqcych na wsi i powiadam
im: Dziekujcie stwórcy za te dobre, czesto bardzo do

bre dary i nie zazdroácie innym, bogatym.
Zostañcie spokojnie przy waszych niewinnych ziól-

kach lekarskich. Uzywajqc je wewnetrznie lub zewne

trznie (gdybyácie nawet nie dobrze wybrali) macie pe-

wnoáé, ¿e wam nie zaszkodzq. Zostawcie bogaczom ich

mineralne leki, niechaj sie zwiq jak chcq a znachodzq

sie tam lub owdzie na szerokim áwiecie.

Bolatoby mié, gdybyácie i wy pogardzili darami bo-

¿ymi, ziotami leczniczymi, którym Pan przed domem,
na polach waszych, na Iqkach rosnqé rozkaza!. Wten

czas i ja nie mógtbym wam dopomódz, jakkolwiek ¿y-

cze wam tak dobrze.

Kamieñ.

Pan K. z D. pisze: "Bytem przez 6 miesiecy bardzo

slabym; leczono mié na kamieñ i nerki, tak¿e hemoro

idy dokuczaly mi wiele. Nie moglem absolutnie ¿a-

dnej petnié stu¿by, wiec postaratem sie ° zastepce na

pól roku. Ale poárednio dowiedzialem sie, jakoby mój
lekarz twierdzil, ¿e moje cierpienia sq nieuleczalne. In-

ny lekarz poradzit mi, abym sie w Heidelbergu poddal

operacyi. Pomyálalem sobie jednak, lepiej umrzeé w

domu, ni¿ w obcem mieácie. Nie robiíem nie. Moje

cierpienie pogorszato sie, a zamiast wody wyszlo przy

urynie conajmniej 4 kubki krwi. Wyczekiwalem spo

kojnie koñca i godzitem sie z twardym losem. Dalem

na msze áw. ku czci N. P. M., a gdy w nocy doku-

czliwe boleáci spaé mi nie daty, wolalem czesto; Kie-

dy¿ z mych cierpieñ wyzwolonym bede? Wreszcie wy-
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sluchat mié Bóg, gdy ju¿ za medykamenta i mineralne

rady i t. p. r„ wydatem 113 marek. Uslyszalem o pañ-

skiej ksiq¿ce, sprowadzilem jq, i natychmiast rozpoczq-

lem kuracye- Po 8 dniach nie czutem ¿adnych boleáci,

uryna byla czystq jak zródlana woda, (przedtem metnq

byla niby zepsute piwo) a dziá, mimo lat 60 jestem
zdrów i ¿wawy jak 18 letnie chlopie; gdyby míe wstyd
nie bylo, bylbym tañczyl w zapusty. Jakkolwiek le

karz sqdzil, ¿e jestem nie uleczalnym, jestem dziá zdrów

zupelnie. Gdyby mi pañska ksiq¿ka do rqk nie wpa-

dta, bylbym ju¿ dawno w grobie."

Kamieñ p^cherzowy.

W ñajpiekniejszych latach zachorowal pewienpan.
Dostal gwattownego cierpienia w nerkacb i nie mógl
nie moczyé. Przywolani lekarze orzekli, ¿e kamieñ jest
w pecherzu, który da sie usunqé tylko przez operaeye-

Pacyent za nie w áwiecie zgodzié sie na to nie chcial.

Aby sie ° stanie zdrowia dowiedzieé odwiedzil cho

rego pewien znajomy. Temu opowiedzial chory swe

cierpienie i otrzymal od niego nastepujqcq rade: Rano,
w potudnie i wieczór ciepla kqpiel nasiadowa ze skrzy
pu: przed ka¿dq kqpielq fili¿anke herbaty ze skrzypu.
W 36 godzinach wyszedl kamieñ prawie wielkoáci o-

rzecha wloskiego, oddzielajqc sie malemi kawaleczkami.

Naraz ustaly cierpienia, a pan ów odzyskal zdrowie.

Katar (niezyt.)

Najczeáciej katar powstaje wtenczas, gdy sie ze

zimna, ze áwie¿ego powietrza wchodzi nagle (nieraz
spoconyj do cieptej, dobrze opalonej izby. Tak¿e i zi-

mny przeciqg powoduje katar, jezeli sie czas jakiá na

wpíyw jego wystawileá. Zazwyczaj czué zaraz uciánie-

nie na piersi, w gardle, w nosie. Wydaje sie jakoby
maly knedel zastepowal w gardle. Je¿eli zaniedbasz go
w poczqtkach, natenczas usadowi sie silnie i rozszerza

dalej. Wrazliwszy jest ten, kto za cieple nosi ubranie
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i czyje cialo i narzqdy wskutek tego rozpieszczone sq

bardzo. Wcale to nie trudno byloby uwolni é sie od

kazdego kataru (mówie to smiato,) gdybyámy swe ciato,
nie w sposób barbarzyñski, ale rozumnie hartowali,

jako juz nie na jednem miejscu wyraznie zaznaczytem.

Co czynié nale¿y aby sie ochronié od kataru ? Przy-
ktad niech ñas pouczy. Szedlem 1 godzine doáé pred-
kim kroldem. Na dworze jest tadny mrozik, okoto 12

stopni. R. Wchodze wprost do izby gdzie jest 14 st.

ciepta. Taka nagla zmiana temperatury o 26 stopni
máci sie; musi byé niebezpiecznq. Najlepiej bylbym u-

czynit, gdybym przez ostatnie 5 — 20 minut szedt co

raz wolniejszym krokiem, a przyszedtszy do domu po-
zostat na chwile w chtodnej sieni, w ciqgtym powol-
nym ruchu. W ten sposób szybkim chodzeniera roz-

grzana krew ochtodzitaby sie, a P°t osecht. Zmiana

powietrza nie bytaby nagtq, i bez ¿adnego niebezpie
czeñstwa, gdy nadto i w pokoju bede przechadza! sie
czas jakiá.

Je¿eli czujesz skutki nieprzezornoáci, owq matq
kluske w gardle, idz jeszcze raz na pole i spaceruj
zwolna na áwie¿em powietrzu. To w pól godziny roz-

puáci i wydali sie wszystko co jest zbytecznem i nie-

potrzebnem.

C h r y p k a nie jest niczem innem, jak opadnie-
ciem i rozszerzeniem sie kataru az do narzqdów gtoso-

wych. Srebrny dzwonek, jezeli jest podwiqzany, nie da

¿adnego dzwieku; najwspanialszy glos nie da tonu, je-
¿eli narzqdy mowy sq opuchniete. Nale¿y wiec usunqé
katar i jego towarzyszy a chrypka zaraz ustqpi.

Nastepna uwaga przyda sie niejednemu. Sq ludzie

sklonni do lekkiego kaszlu. Kazda drobnostka np.

podraznienie áwie¿em powietrzem, wywoluje zaraz ka-

szlanie; nie jest to dobrze, ale i nie jest zle. Tacy lu

dzie kaszlq latami nie czujqc najmniejszego bólu. Stan

taki odziedzicza sie zwykle po rodzicach, i trudno sie

go pozbyé. Nie ma on wlaáciwie ¿adnego znaczenia,
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chocia¿ pochodzi z gardla, lub z narzqdów polozonych
glebiej. Niech ich pociesza przyslowie: kto dlugo ka-

szle, ten dlugo ¿yje. Natomiast odziedziczenia innego
rodzaju, nie sq tak niewinnemi, ale czesto bardzo po-
wa¿nemi i groznemi, na które wielkq uwage zwrócié

nale¿y. Do takich nalezq np. istniejqce we familii wy-

cieúczenie, suchoty itd.

Tutaj zastósowanie ma zasada: Principiis obsta!

Zaraz poczqtkom stanowczo i stale zapobiegaj, zacho-

wujqc wszelkq ostroznoáé i oglednoáé. Inaczej predzej
lub pózniej kosztowaé cié bedzie bardzo wiele; czeáciej
jednak dosyé wczesnie niestety. Maly zaniedbany ka

tar, moze byé u czlonka familii, w której panujq su

choty, owym zaskórnym robakiem, który najmocniej-
szq jodie, najsilniejszy organizm rujnuje, obala i do

grobu rzuca. A wiec ostro¿noáé! Roztropnie postepu-
jqc, mozna nawet odziedziczone cierpienia przeciqgnqé
w dlugie lata bez szkodliwych nastepstw.

Katar kiszek (diarrhoea.)

Niektórzy ludzie bez najmniejszego powodu dosta

jq rozwolnienia. Wraca ono regularnie, w pewnych
np. czasach, 1 — 2 razy w roku albo nieregularnie.
Ludzie ci czujq sie przed i po napadzie dobrze i zdrowo.

Regúlame rozwolnienie pochodzi ztqd, ¿e silny orga
nizra wyrzuca z siebie nagromadzone zbyteczne mate

rye. Spokojnie pracowaé mozna, gdy na kotle maszy-
nowym umieszczona jest klapa bezpieczeñstwa. Spo-
kojnym byé mozna, gdy organizm, niby ów kociol,
wyrzuca ze siebie co jest "za wiele i niezdrowe.11

Przeciw takim rozwolnieniom nie nie zapisuje, °-

strzegam nawet, ¿e nie przeciwko nim czynié nie nale

zy. Najczeáciej przychodzq takie wydzielenia w jesieni
lub wiosnq, i zdaje sie, ¿« powietrze i temperatura do-

pomagajq tu i wspóldzialajq. *)

* Kto jesienia, i wiosnq, miewa owe czyszczenia, ten wie,
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Wiecej uwagi zwrócié nale¿y na rozwolnienía
nie regúlame, które mogq byé polqczone z boleácia-

mi lub bez nich. Sq one ostrze¿eniem, ¿e nagromadzi-
ty sie w ciele materye chorobotwórcze, które, gdy nie

zostanq wydalonemi, czestokroé przynoszq szkode- W

istocie doáwiadczenie poucza, ¿e u nawiedzonych niemi,
najczeáciej ten lub ów narzqd jest chorym, ze ludzie

tacy najczeáciej umierajq wczeánie lub nie do¿yjq pó-
znej staroáci. Czesto sq rozwolnienía poprzednikami
cie¿kich chorób. Chcqc je lec2yé trzeba dzialaé prze

dewszystkiem na brzuch lecz zawsze na przemiany z

zabiegami na cale cialo. Nie radze nigdy wstrzymy-
waé nagle rozwolnienia; zgnile materye powinny byé
oddalone zwolna, a wewnetrzne narzqdy tak wzmocnio-

ne, aby organizm sam nie dopuácil do tworzenia sie
takich zlych materyi, lub wydalit je we wlaáciwym
czasie.

"

W ewnetrznie uzywa sie herbaty zpiotunu iszal-

w i, albo z dziurawca i krwawniku codziennie

1—2 malych fili¿anek; lub zgryz codziennie 6—10 ziar

nek jalowcu. Wszystkie te árodki ulatwiajq strawnoáé,

wzmacniajq soki ¿olqdkowe i zawierajq zarazem po¿y-
wne substancye.

Gdyby rozwolnienie bylo silnem i trwalo dlugo,
trzeba zazywaé 2 razy codziennie \ lyzki borowiaku
w cieplej wodzie.

Zewnetrznie wystarczq z poczqtku oklady na

brzuch, 3—4 w tygodniu na 1\ godziny. (Tym celem

plótno zlo¿one we 4 macza sie w wodzie z octem, lub

w odwarze z galqzek sosen, i przyklada lub przywiqzu-
je na brzuch). Bierze sie tak¿e opaska krótka, raz

w tygodniu. Tak robié przez 14 dni. Potem mozna

co za znaczenie moga, mied wiosenne, lub jesienne krew czy-

szcza.ce pigulki, ziola itd. Tych rzeczy nikomu nie radze,, Je

zeli juz koniecznie chcesz coa zazyc, (byli przedtem tacy ludzie)
ten niech 1 lub 2 dni w tygodniu pije co pól godziny przez 5

6 godzin 1 lyzke, éwiezej wody studziennej. To wspomaga

organizm, co innego mogloby mu szkodzié.
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wziqáé día wzmocnienia 1—2 pótkqpiotki w tygo
dniu z omyciem górnej polowy ciata, a zarazem 1—2

omywania catkowite nocq z tó¿ka wstawszy. Tak przez

nastepne 3—4 tygodnie. Je¿eli pózniej regularnie co ty*
dzieñ bedziesz bral co najmniej 1 omywanie cal

kowite lub 1 zimny pólkqpiolek z omyciem
górnej polowy ciala, natenczas caly organizm bedzie sil-

niejszym i zdrowszym a ów stan wyjqtkowy (o ile nie

pochodzi z przyczyn wa¿niejszych) ustanie.

Katar kiszek.

Czlowiek 48 letni opowiada: „Ju¿ od lat kilku mam

rozwolnienie z matemi przerwami; jeáé moge, co chce;

u¿ywatem wiele lekarstw przepisanych przez lekarzy,
trocha domowych árodków, bytem w kilku kqpielach
—

wszystko nadarme Rozwolnienie jest silnem szcze

gólniej wtenczas, gdy pije wode, piwo lub wino. Suche

pokarmy stuzq mi najlepiej. Poniewa¿ ¿e wszystko za

predko wychodzi za malo strawione, nie mam día tego
sil, a jezeli nie wychudlem jeszcze zupetnie, to jednak
moje muskuty sq zwiotczate".

Zabiegi nastepne polecilem:
1. codzieñ 2 razy polanie górne,
2.

„
3 razy chodzié we wodzie,

3. 1 raz polaniem kolan;
W drugim tygodniu:

Jednego dnia polanie górne i chodzenie we wodzie;
drugiego pólkqpiolek.

Po tych dwóch tygodniach czul sie chory áwie¿ym,
czerstwym, silniejszym ale rozwolnienie pozostalo.

Tydzien trzee i:

1. ptótno zlo¿one w 4 zamaezane w wodzie i

occie codziennie na brzuch, na 1£
—2 godzin.

2. jednego dnia polanie górne i polanie ud.
3. drugiego dnia pótkqpiotek i polanie górne.

Po uptywie tego tygoduia zmienil sie stolec zupelnie.
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C zw a r t y tydzieñ.
1. codzieñ pólkqpiolek.
2. co drugi dzieñ ptótno na brzuch, jak wy¿ej.

Pózniej día utrzymania zdrowia i sil wystarczy ty
w tygodniu 2 pótkqpiolki i 1—2 razy w tygodniu mo

kry oklad na brzucn, jak wy¿ej.

Wewnetrznie za¿ywaé :

a. krople piolunowe,
b. na przemiany z ziarnkami jatowcu.

Moze kto zapyta, dlaczego zabiegi w powy¿szym
postepowaty porzqdku.

Na to odpowiadam: Zabiegi pierwszego tygodnia
starajq sie wzmocnié ciato górq i dolem;

zabiegi drugiego tygodnia wzmacniajq ciato i na

rzqdy wewnetrzne;

zabiegi 3 tygodnia dziatajq gtównie na wzmocnie-

nie ¿olqdka i kiszek.

W ten sposób cate ciato zostalo wzmocnione.

Zabiegi 4 tygodnia dziatajq na caty organizm, na

wszystkie jego czeáci. Tak wiec udato sie i tu uzdro

wienie. Za¿ywane na wewnqtrz leki, poprawiajq trawie
nie i wzmacniajq wewnetrznie narzqdy.

Katar brzucha (Niestrawnoáé).

Pewien pan opowiada: „Mam ustawicznie wielkie

boleáci w okolicy nerek; czesto sq nie do wy trzymania.

Lekarze których miatem kilku, oáwiadczyli, ¿e to cier

pienie nerkowe i napelnienie, wzdecia brzucha. Czutem

te¿ zawsze mniejsze lub wieksze parcie (nacisk) do gó

ry, dra¿nilo mié wiele do wymiotów; mam silny bol

glowy, zawrót, czesto nie moge s^ utrzymac prosto;
wiele kwasów w zolqdku, uryny odchodzi bardzo malo;

nigdy mié nie opuszcza bol nóg a staé moge zaledwo

krótko. Poce sie wiele, jestem wielce znuzonym; cera

twarzy blada, licze lat 40".

Pan ów stracil zupelnie odwage, a ze medykamen-
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ta wszelakie nie mu nie pomagaty, szukat pomocy we

wodzie.

Zabiegów u¿ywat nastepnych: 1) codziennie 2 po
lania górne i kolan 2) codzieñ polanie pleców; 2—3

razy dziennie chodzié we wodzie takze i po trawie cze

sto 1—2 godzin. Bylo to gorqce lato, dlatego mozna

bylo zabiegi podwoié. Odchodzilo nadzwyczaj wiele u-

ryny; dra¿liwoáé do wymiotów ustata ju¿ dnia 2-go,
cera twarzy zmienila sie, a z nowq áwie¿oáciq wrócito no-

we zycie i nowa do ¿ycia ochota. W 14 dniach byl zu

pelnie uleczonym. Gdyby to nie bylo lato, trwalaby
kuracya o 14 dni dlu¿ej.

Katar zoladka i kiszek.

Czterdziestoletnia kobieta ¿ali sie na nastepne cier-

ienie: „Na lewej stronie poni¿ej ¿eber zawsze mié coa

oli, raz mniej, raz wiecej; czesto nie moge wytrzymaé
bólu. Mam równie¿ dolegliwoáé; w oddawaniu moczu,
czasem nie nie odejdzie uryny, a jezeli czesto jest le

piej to zawsze z boleáciami. Czesto bardzo boleáci sq
tak silne, ¿e ¿yczyiam sobie ámierci. Jestem przytem
wzdetq, ¿e niewiem co na to radzié; szyja jest tak gru

ba, obrzmiala, ¿e ledwo mówié moge- Wiele ju¿u¿ywa-
tam lekarstw od lekarzy i nielekarzy; czasem nastqpilo
polepszenie niejakie, ale wkrótce wrócilo stare cierpie
nie1'.

W 4 tygodniach pozbyla sie owa kobieta cierpieñ
uzywajqc nastepnych zabiegów:

1. Co tydzieú 4 razy przyktadaé na ¿olqdek i brzuch
w wrzqcej wodzie dobrze zaparzone siano, gorqce, za-

winqwszy go w plótno na l£ godziny.
2. 3 razy w tygodniu wstawszy z ló¿ka w nocy

omywanie calkowite wodq z domieszkq matq soli, trwa
1 minute, poczem nie osuszajqc sie klaáé sie do ló¿ka.

3. Co dzieñ 1 fili¿anka herbaty z 20 ziarnek pottu-
czonych jatowcu i nieco skrzypu; gotuje sie przez 10
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minut i dzieli na 3 porcye, które sie ^ 1 dniu pije;
tak przez 12 dni.

Po 12 dniach nastepne zabiegi:
1. raz w tygodniu oktad z zaparzonego siana;
2. 3 razy w tygodniu w nocy omywanie calkowite!

3. 2 razy w tygodniu pólkqpiolek na ^ minuty;
4. Pié dalej herbate. Tak przez 3 tygodnie.
Aby nadal utrzymaé cialo przy zdrowiu wystarczy

braé dalej 2 pólkqpiolki w tygodniu.

Katar pecherza.

Pewien pan opowiada: „Mam lat 30, od lat 3 cier-

pie na katar pecherza; cierpienie to zaeiqgnqlem wsku-

tek przeciqzenia pracq a szczególniej z powodu dtugie-
go zatrzymywania uryny. Z poczqtku wypelniatem je
szcze przez 2 miesiqce prace swego zawodu wáród wiel

kich boleáci, az raz upadlem nagle przy stole z osla-

bienia i bólu. Miesiecy 4 le¿alem w Íózku i tak wyne-

dznialem, ¿e cialo moje podobne bylo do szkieletu trupa.
Wa¿ylem 41 kilo. Lekarz zalecil mi gorqcq kqpiel na-

siadowq i wode z Wildung, której wypilem okoto 100

flaszek. Przylqczyt sie do tego gwattowny katar zolqdka
i kiszek. Po 4 miesiecach nastata wiosna i mnie bylo
lepiej. Latem bylo jako tako, jakkolwiek jeszcze czasa

mi wielkie miewaiem boleáci, a uryna bardzo czesto,
prawie codziennie byla metnq. Zima przyniosla mi ca

ty zastep dolegliwoáci; dopiero nastepna wiosna i lato

postawily mié znowu na nogi. Zimq roku 1887 z ka

zdym dniem powiekszaly sie cierpienia pecherzowe; u-

ryna byla skqpq, metniejszq, 3 tygodnie le¿eé musialem

w tó¿ku. Sily opadaly mié coraz wiecej, sqdzono, ¿e na-

stqpilo wycieñczenie. Dolna polowa ciala byla zazwy

czaj zimna, a mimo opalony pokój, 5 par gatek, 3 par

skarpetek nie moglem sie ogrzaé; szlo coraz gorzej.
Lekarz kazal mi trzymaé sie bardzo cieplo, a przeciw
cierpieniu pecherza zapisat znowu wody mineralne, któ

rych wypilem 150 flaszek. Ulegajqc wielostronnym ra-

dom zdecydowatem sie pojechaé do Woerishofen."
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Pacyent wyglqda nedznie, byl bardzo wychudzony»
ale nie kaszlal. Zrobilem mu nadzieje pewnego uzdro

wienia. Ju¿ 3-go dnia kolor twarzy byl lepszy, boleáci

zmniejszaly sie z dniem kazdym, uryna odchodzita ob

ficiej i czystsza. Po czterech tygodniach oáwiadczyt:
„Teraz jestem znowu zdrów, wesót, swobodny jak przed
tem — zrobila to woda".

Skutek byt nadzwyczaj pomyálny. Pewien lekarz,

specyalista do cierpieñ pecherzowych, uznat tego pana
za zupetnie uzdrowionego i byt zupetnie zdziwionym
wynikiem leczenia.

U¿ywal zabiegów : Z poczqtku kilka razy para stol-

cowa z odwarem skrzypu,
—

przez 2 tygodnie przed i

popoludniu polanie górne i chodzenie we wodzie; —

pózniej nasiadówki i polanie górne naprzemiany co

dziennie; prócz tego z poczqtku herbata ze skrzypu i

jalowcu.

Katar ócz (niezyt spojówek).

Stawny wojskowy lekarz powiedzial mi przed 30

laty: ,,
Katar jest zle, z którego mogq si'e rozwinqé wszel-

kie mozliwe choroby, jak grypa, gorqczka nerwowa, ty
fus, dyssenteria, wycieñczenie, suchuty i t. d. Nale¿y
wiec dlatego dobrze hartowaé swój organizm, aby ubez-

pieczyé sie i wzmocnié nale¿ycie przeciw tysiqcznym
sposobnoáciom i szkodliwym wplywom, które sprowadza-
jq katary. Skoro masz katar, nie spocznij, dopóki go
nie wyleczysz zupelnie.

Je¿eli zupelna álepota jest nedzq, to rozmaite cier

pienia oczu prowadzq do nedzy zawsze. Oczy podobne
sq kosztownym perlom umieszczonym w czaszce. Mamy
ich tylko dwa. Je¿eli utracimy jedno, szkoda to ni-

czmi nie powetowana. Bacz wiec pilnie i strze¿ pilnie
obojga. Cierpienia oczu zdradzajq sie czesto ju¿ u ma-

lych kilkotygodniowych dzieci, —

czeáciej, u dzieci

szkólnych. Mo¿na powiedzieé, ¿e w ka¿dym wieku i

ka¿dym rodzaju spotykaé mozna doáé chorych na oczy.
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Cierpienie to pochodzi najczeáciej z ciala. Czlo
wiek zdrowy wydziela z ciala wszystkie zbyteczne ply-
ny przez oddech, transpiracye i t. d. Cudowna jest ta

praca ludzkiej maszyueryi, nacudowniejszej z posród
wszystkich. Inaczej dzieje sie gdy czlowiek jest chorym.
Ciecze, których chore cialo wydzielié ze siebie nie mo

ze, zbierajq sie w brzuchu, w glowie i t. d. Co zbiera

sie w glowie, szuka sobie chetnie ujácia oczami. Wy-
dzielajqce sie ciecze sq ostre, ¿rqce, oko natomiast i

czeáci jego skladowe nadzwyczaj delikatne. Tem tluma-

czy sie owo gwaltwne palenie, które sprawia zazwyczaj
ciecz wyplywajqca. Palenie owo jest znakiem, ze oko i

naczynia oka sq zadraznione ostrq wydzielinq. Je¿eli u-

plyw jej zostanie wstrzymanym, przeszkodzonym, naten
czas powoduje zapalenie ócz. Stajq sie one czerwonymi
jak krew; nie znoszq ¿adnej jasnosci áwiatla, bo sq osla

bione, cierpiqce. Uzdrowienie jest wtenczas mo¿li-

wem, jezeli ciecz zostanie co predzej wydalonq. Oko i

jego czeáci sq zdrowe, ropa i jej ¿rqce materye czyni
je chorem,

Niektórzy chorzy na oczy prawie zupelnie ju¿ nie

widzq albo niby przez mgle lub zaslone- Drudzy mnie

majq, ¿e przed ich oczyma krq¿q brzeczqc mnchy i ko-

mary. Inni widzq snop ognisty, inni znowu co innego.
Wszystkie te cierpienia pochodzq z jednego zródla zara-

zy, sq kwiatem tej samej jadowitej roáliny, pochodzq z te

go samego jadowitego pierwiastku. Oddal ten jadowity
pierwiastek, wzmocnij zbolale oko auleczonem wnet zo

stanie. Przyktad niech to objaáni. I

1. Mata, 5 letnia Antonina, wyglqda bardzo blado.

Twarz obrzmiata, wyglqd caty chorowity. Dziewczynka
ma zapalone oczy i áwiatla znieáé nie moze. Apetyt nie

dobry, w nocy nie sypia, tylko wiele placze. Có¿ robié?

Trzeba jej dawaé codziennie opaske z recznika, aby
od pach si'e zaczynata. Recznik macza sie pierw w le-

tnim odwarze z owsianej slomy. Mokre plótno o-

kreca sie dobrze suchem lub flanelq. Je¿eli opaske dasz
w tym czasie, kiedy dziecie zwykle sypia, to zaánie
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wkrótce. Gdy api, zostaw go w otnleníu tak dlugo, az

sie samo obudzi. Gdy zaánqé nie moze, lub obudzi sie
zaraz —

niechaj zatrzyma opaske przez 1 godzine, Tak

postepuje sie przez 1 tydzieñ. W drugim tygodniu zrób

mu kqpiel z odwarem slomy owsianej, cieplq na 24—

26st. R. w której niech sie, kqpie 15—20 minut. W o-

statniej minucie polej go szybko wodq nie bardzo zi

mnq z malej koneweczki i ubierz natychmiat. I u dzie

ci, waznem bardzo jest to orzezwiajqce polanie zimne

po cieplej kqpieli. Materye chorobliwe rozpuszcza i wy

prowadza kqpiel ciepla; zimne polanie wzmacnia; za-

myka pory. Dziecko pierwszq razq bedzie plakaé i je-
czeé — jak dzieci zazwyczaj;

— skoro jednak raz jedeti
i drugi opaly przebedzie, zachecone przez matke pójdzie
pózniej bez trudnoáci do wanny. Kqpiel powtarza sie
co drugi lub trzeci dzien. Wnet bedzie dziecko rze-

zwiejszem, silniejszem i zdrowszem — oko czystszera.
Jezeli ¿yczysz sobie jakiegoá árodka, któryby wTprost
na oko dzialal, wezmij alunu kawalek tak wielki, jak
4 ziarnka jeczmienia, rozpuáé go w pól szklance wody
i omywaj niq 3—4 razy codziennie oczy chorego. Wszy
stko to pomaga. Skoro ustqpi choroba, niechaj nie o-

mieszka matka przynajmniej 1 raz w tygodniu omyé
dziecie w sposób jak wy¿ej, w drugim tygodniu znów

zrobié kqpiel.
Je¿eli maly pacyent nie ma lat 5, ale np. 5 tygo

dni dopiero, mimo to troskliwa matka niechaj sie nie

leka, gdy jej powiem, ¿e i temu maleústwu zrobié trte-
ba takq samq opaske i kqpiel.

2. Czternastoletni Antoá jest szkroflisty, ma wy-

sypke na glowie, we wtosach; w okoto ust nie jest czy-
sto, oczy zapalone. Matka zawsze myáli, ¿e dziecie um
rze; ono cierpi, ale nie umiera. Matka powinna dziecko
codziennie przed spaniem ubraé w koszule, zamacaa-
nq poprzednio we wodzie stonej. Uto¿yé go nastepnie
do snu i okryé dobrze koidrq, Je¿eli matka robié fcnk

bedzie codziennie w pierwszym tygodniu, w drugim
tygodniu, co drugi dzieñ; w trzecim, co trzeci
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dzieñ; w czwartym, c o czwarty dzieñ; i gdy An-
tosiowi doda do jadía lub napoju "mqczki kredowej
raz na koniec malego noza, to wnet wyzdrowieje chto-

pczyk, a matka cieszyé sie bedzie zdrowym dzieciakiem.
3. Berta chodzi ju¿ do szkoty, wyglqda jednak

bardzo derpiqco. Co tydzieñ a nawet i czesciej zdarza

sie, ¿e jq bolq oczy i czytaé nie moze. Oczy sq zu

pelnie czerwone i piekq mocno. Trzeba, aby matka w

przeciqgu 10 dni ubrata córke 6 razy w mokrq koszu

la. a gdyby zabieg ten nie wystarczyt, niechaj przyrzq-
dzi kqpiel na 24st. cieptoty, z dodatkiem odwaru z ga
lqzek áwierkowych; pod koniec kqpieli szybkie zimne
zlewanie. Prócz tego omywaé oczy 3 razy dziennie „wo-
dq do ócz aloesowq" (na koniec no¿a aloesu daje sie
do flaszki i zalewa gorqcq wodq^. To uzdrawia zapalo
ne oko i wzmacnia.

4. Wilhelm, liczy lat 9 i choruje na oczy. Nie

mógl czytaé, ani rozpoznawaé ludzi dokladnie; jest wie
cej anizeli pól álepyra. Rodzice wydali na kuracye tych
oczu okolo 400 marek. Nie pomógl ani doktór, ani a-

ptekarz. Zniszczone byly oczy, zbiedniale bylo dziecko:

rece i nogi zawsze zimne, ¿olqdek bez apetytu, cialo

wychudzone, cala postac smutua i przygniebiona. Ne-
dza trapila nietylko oczy, ale cate ciato. Niebieskie

okulary i przewodnik dopetniaty caloáci nedzy.
W 4 miesiqcach byly ciato i oczy zupetnie zdrowe.

Chíopiec bral 2 ciepte kqpiele w tygodniu. Czte-

ry razy tygodniowo ubierat mokrq koszule, zamacza-
nq w zimnej stonej wodzie. W tem otuleniu pozosta-
wal 1—1^ godziny. Prócz tego chodzit pilnie po mo

krej trawie, albo po deszczu boso. Po uplywie pier-
wszych 4 tygodni bral Wilhelm dalej 3—4 kqpieli ty
godniowo, o ciepfocie 15 stopni przez jedne minute —

poczem u¿ywat zawsze ruchu. I to trwato kilka tygo
dni. Nadto omywat sobie oczy 2 razy codziennie wodq
alunowq (raz na koniec no¿a alunu do ^ szklanki wo

dy,). O ile wracato do zdrowia cialo, i od¿ywatc
na nowo, w równym stopniu nastepowato uzdrowienie
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budzqcych sie oczu. Otworzyty si'e wreszcie zupetnie,
áwiecily i promienialy w zdrowem i czerstwem obliczu

chlopca, jak gdyby im nie nie brakowalo.

5. Krystyna, ma lat 24, wyglqda jak kwiecie ¿ycia
—

cierpi jednak zawsze na oczy. Ma za wiele krwi w

glowie, a za mato w nogach, stqd wiecznie zimne nogi.
Co drugi dzieñ bierze Krystyna letniq kqpiel no-

znq ze solq i popiotem. To odciqga krew, od glo
wy na dól, 4 razy w tygodniu bierze zimny pólkqpio
lek przez ^ minuty. Przy robocie chodzi czesto boso.

Naplyw krwi do glowy zmniejsza sie, zwclna ustaje zu

pelnie a cierpienie oczu znika.

Kolka.

Kolka z rozwolnieniem albo wymiotami przychodzi
czesto nagle. Nieraz niewiadomo z jakiego powodu lub

z jakiej przyczyny. Poprzedzito jq moze zaziebienie
lub zgrzanie a moze jakas potrawa lub napój spla-
taty ¿otqdkowi figla. Takiego chorego kladzie *sie na

tychmiast do lózka, oktada mu brzuch gorqcem ptó-
tnem (^mozna polo¿yé i flaszke napetnionq gorqcq wo

dq) *)i przykrywa dobrze koldrq (nie za cie¿ko,), aby
powietrze nie miato przystepu. Jako lagodzqcy árodek

wystarczy kubek mleka ugotowanego z koprem wlo-

skim i kminkiem. Domowy ten árodek wystarczy.
Jak dlugo trwa stan chorobliwy, potrawy powinny

byé proste, mato slone, bez korzeni i latwo strawne.
Komu jako napój wystarczy woda i mleko, tego chwa-

le sobie. Wode z matq domieszkq wina zalecam takze.

Kosé pacierzowa.

Pewnemu oficerowi wy¿szej rangi wytloczyla sie P°d-

*) Zamiast flaszki ubogi moze sobie rozgrzaé w ogniu cegle
i owinawszy jq w ílanele, lub plótno przytozyc' na brzuch. WeZ-
mij kamionke, z mineralnej wody, napelnij ja. wrzaca woda,
owiá i przylóz.
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czas jazdy kostka stosu pacierzowego. Zdaniem lekarzy
rdzeñ pacierzowej koáci zostal nadwyre¿ony, wskutek

czego znosié musiat czesto okropne boleáci. Stan jego
tylko chwilowo byt znoánym. Cierpienie wiecej dziata-

to na umyst, ani¿eli sprawito boleáci. Zaden lekarz nie

mógt mu dopomódz, jakkolwiek radzit s¡e najpierw-
szych i najznakomitszych doktorów wielkiego raiasta.

Skoro najstawniejszy lekarz z okolicy wprost mu o-

áwiadczyt, ¿e ju¿ uleczony byé nie moze, i ¿e z czasem

rozwinie sie uwiqd rdzenia pacierzowego, szukat ratun

ku* we wodzie. W 6 tygodniach zostal uleczonym i do

dziá cieszy sie dobrem zdrowiem, jakkolwiek uzdrowie

nie miato miejsce przed 20 laty. Cierpienie umystowe
zniklo zupetnie wraz z cierpieniem ciala.

Jakiemi zabiegami uleczytem go, dziá nie pamietam
dokladnie. Gdybyá jednak ty, laskawy czytelniku cier

pial podobnie, radzitbym ci co nastepuje: Kaz sie 3 ra

zy w tygodniu zawinqé ptaszczera hiszpañski m;
wezmij 3 razy w tygodniu pótkqpiatek z omyciem
górnej potowy ciata i 2 razy polanie górne i dol-

n e. Rób to punktualnie przez kilka tygodni. Caty or

ganizm musi sie wzmocnié, i nabraé sit, a utomnoáci

powstate z obra¿onego i chorego miejsca zniknq jedna
po drugiej. Tak¿e nadwyrezony krqg nie bedzie doku-

czat, ale skostnieje jak np. przy ztamaniu koáci zabli-

znia sie czesé zraniona. Powtarzam raz jeszcze: gdy ja-
kaá czeáé ciata jest chorq, wtenczas cierpi cate ciato.

Caty organizm bierze równy udziat w boleáci jednego
cztonka lub choéby cztoneczka. Rzucisz kamieñ do wo

dy, to cata powierzchnia strumyka lub stawu zostanie

wzruszonq i faluje kregami. Kamieñ, ten ów krqg wci-

ániety, i on przyczynq, ¿e fale boleáci cate ogarniajq
ciato.

Sq to doskonale wskazowki, które uwzglednié nale

zy przy leczeniu. Przy kazdem leczeniu w ogóle dzia

laé naíe¿y na cale ciato, aby nabrato sit i aby zdrowe

czeáci wspieraty chore i oslabione, dopomagaly im i pie-
legnowaly je; narzqdy sq przecie¿ w ácislym ze sobq
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polqczeniu. Sq to najbli¿sze czlonki jednej familii, któ
re wtenczas tylko dobrze sie maJ3i gdy dziatajq pospo-

tu w zgodzie i spokoju.

Ropienie koáci.

Czesto wystepujq w okoto koáci twarde obrzmie-

nia szczególniej dotem pod szczekq, na kostkach, na

kolanach i na innych miejscach koáci. Moznaby pra
wie sqdzié, ¿e koáé jest zroánietq. Ze to sprawa nie jest
bez znaczenia, áwiadczy o tem czesta gorqczka i dl«go-
trwatoáé leczenia (14 dni do 3 tygodni). W istocie

wrzody takie wymagajq zawsze wielkiej ostro¿noáci w

leczeniu i szybkiej zapobiegliwoáci. Zaniedbanie moze

sprowadzié próchnienie koáci a wtenczas pomoc nie jest
tatwq, czesto niemozebnq.

Najsilniej i najszybciej dziatajq oklady, polo¿one
na miejsca opuchniete, a nale¿y je zmienié 2—3 do 4

razy po sobie. Doáwiadczylem, ¿e nalepiej robié oklady
z odwraru siana, stomy owsianej, z przegotowa-
nego faenum graecum, i ze sera áwie¿ego.

Jezeli opuchla kostka u nogi, wtenczas przyápiesza
wyleczenie opaska dolna lub krótka (zawijanie ma
te) ; gdy obrzmiala szczeka — chustka trójkqtna,
op aska n a szyje lub o p as ka kró t ka ; jezeli o-

puchlo kolano — opaska na calq n o g e . Wystar
czy wziqáé codziennie jeden z wymienionych zabiegów.

Próchnienie koáci.

Mo¿ny pan zachorowal na palee u nogi; sqdzil,
¿e paznokieé nieco nadwere¿ony i nie warto sie spra-
wq tq interesowaé. Palee tymczasem zaognial sie i trze
ba bylo koniecznie wezwaé lekarza. Ten przepisywal
przez kilka tygodni rozmaite árodki. Z palcem jest juz
dobrze, oáwiadczyt wreszcie, chocia¿ zapalenie rozsze-

rzylo sie dalej, cala noga pote¿nie napuchla i chory
stanqé na niej nie mógl, ani chodzié. Chory nie prze-
czuwal tego, co sie stato, a¿ pewnego dnia wypadly
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mu 2 mate kostki. W nastepstwie tego poczqt nie-
dowierzac swej nodze i tym, którzy mu a¿ dotqd mówi-

li, ¿e sie ona goi znakomicie. Pan ów znat mié i pro-
sil, abym zobaczyt co jest. Nastqpito próchnienie
koáci. Kazatem ugotowaé skrzypu i chorq noge

okrecié, jak daleko opuchniecie siégalo, chustami zma-

ezanemi we wywarze. W krótkim czasie ustqpiío o-

brzmienie i próchnienie; noga zgoita sie a j^j wlasci-

ciel u¿ywat jej znowu jak przedtem.
W rok niespetna zjawilo sie to fatalne cierpienie

na nowo, ale na dr ugi e fno dze i znowu tak samo

na wielkiem palcu. Lekarz przeciql palee i ostre prze-

pisat árodki, które zgoity rane-, Podczas gojenia czul

pacyent bez przerwy podobuy bol na drugiej nodze,
jak poprzednio przed wystqpieniem pierwszego cierpie
nia. Tymczasera leczenie przecietego palca postepowalo
dalej, — wreszcie oáwiadczono, ¿e jest ukoñczonem i

udatem, jakkolwiek uleczony palee byt o polowe gru-

bszym i nieco zaczerwienionym. Pan ów gorliwym byl
w pelnieniu swego zawodu, wiec chodzil i pracowal; i

czegó¿ mógt jeszcze wiecej ¿qdaé? Mnie unikano i o

nie nie pytano, jako czlowieka, który prawdy nie lubi

w papierki owijaé, lecz zawsze otwarcie jq wypowiada.
Bylo mi to na reke, gdy¿ moje zdanie brzmialoby tak:

choroba jest czeáciowo usunfljtq, ale nie uleczonq. Na-

stepstwem tego bedzie, ¿e wczeániej czy pózniej koáé

dalej bedzie próchnieé. Nie mylilem sie; tak sie stalo.

Jak nale~zalo leczyé te noge? Koniecznie trze

ba bylo leczyé obie nogi razem, tak dlugo, a¿by zadna

plamka o szczególniejszem zaczerwienieniu nie byla
widocznq, a bol znikl zupelnie. Robié wiec opaski
uozne zamaczawszy je poprzednio w odwarze ow

sianej» slomy; opaski siegaé powinny a¿ po za cho

re i bolejqce miejsca a okrecaé niemi nogi kilka razy
dziennie. Zupelne i istotne wyleczenie na dlugo ka¿e

czekaé na siebie.

Jak sie to staJo, ¿e w tym przypadku próch-
nialy koáci w nogach? dlaczego nie w rekach lub ra-
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mionach? — Pan ów przebyl przedtem cie¿kq i dlugq

chorobe; po niej, szczególniej w nogach, pozostalo mu

wielkie oslabienie. Mozliwem jest, ¿e tam usadowila

sie materya jadowita, chorobotwórcza. To tylko pewna,

¿e nogi jego z powodu ciezkiej pracy (one same dzwi-

galy zawsze korpus i co za korpus!) nigdy nale¿ycie
odpoczqé nie mogly, wiec jako miejsce slabszego oporu

ulegty latwo attakowi jadowitej materyi.
Pan ten ¿yje dotqd. Powinien bardzo uwa¿aé na

siebie, jezeli chce byé nadal wolnym od tej choroby.
Przy najmniejszych objawach niechaj slucha mej do

brej rady i nie zwleka z okladami z odwaru skrzypu
lub owsianej slomy. Sero venientibus ossa! Pan ów

umie po lacinie, rozumie mié wiec i uámiecha sie. Kto
nie rozumie po lacinie, niechaj nie szpera a ¿aden nie

zesiwieje mu wlosek, jezeli tq razq, wbrew memu zwy-

czajowi, slów tych nie tlumacze.

Pomijam inne przypadki wyleczonego próchnienia
koáci; zdarzaly sie one u osób mtodszych, u których w

poczqtkach cierpienia uzdrowienie latwo i predko przy-
chodzi.

Obrzelí kolana.

Trzydziestoletniej dziewczynie obrzmiala silnie noga
powy¿ej kostek poczqwszy a¿ po za kolano. Obrzek byl
twardy, gorqcy, czasami bardzo bolesny. Chora przez

^ roku leczyla sie srodkami lekarskiemi;' miedzy inne

mi nosita gipsowy opatrunek raz przez 12 tygodni,
drugi raz przez 8. Pogorszylo sie jej potem- tak, ¿e

nogq ziemi dotknqé nie mogla; najwiecej bolal staw

kolanowy. Skoro nie nie pomagato na próbe obwiqza-
no obrzmienie sianem zaparzonem we wrzqcej wo

dzie, (zawinqwszy je w plótno) od kostek a¿ do polo
wy górnego uda. Boleáci ustaly wkrótce, opuchloáé
znikala, a gdy zmalata juz do polowy, polewano tak¿e

cierpiqcq noge (co drugi clzieñ). Po 8 tygodniach mo

gla juz chodzié na te noge, & po niejakim czasie wró
cila do swej bardzo ciezkiej pracy.
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Kongestye.

Urzednik uskarza sie tak: „Mam ciezki oddech,
kurcze w szyi i bardzo wielki bol glowy. .Calemi no-

cami czesto spaé nie moglem z powodu kongestyi i bólu

glowy. Stolec mam od lat kilku przy pomocy lekarstw.

Prócz tego kurcz na piersi, a gdy przejdzie do brzucha

sprawia bardzo wielkie boleáci. Jak chronié sie przed
zimnem, nie wieni; rece i nogi sq zazwyczaj zimne.

Moje stanowisko byloby przyjemnem, gdyby mié usta-

wicznie nie trapily cierpienia. Bytem juz w kilku kq

pielach, nie znalaztem jednak ¿adnej pomocy. Dawniej
bylem otylym, teraz wychudlem zupelnie. Jezeli mi

woda nie pomo¿e
— skar¿yl sie ¿aloánie — to jestem

zgubiony."

Leczyl sie tak: codziennie rano i wieczór chodzil

przez dtu¿szy czas boso po trawie lub áciezkach; orze-

■zwiato go to niewymownie i áciagato bol z gtowy,

2) w tygodniu 2 opaski krótkie (zawijania mate):
3) raz plaszcz hiszpañski.
Día polepszenia stolca przez kilka dni co ^ godzi

ny tyzka stotowa wody;
—

przy wiekszych trudnoáciach:

aloes wielkoáci grochu i ^ ty¿ki cukru, rozpuácié w go

rqcej wodzie; ly¿ke pié co godzine tej mieszanin}T.

Cierpienie kiszek.

Kaplan 45-letni powiada: „Wiecej anizeli 25 lat

cierpie na uparte zatwardzenie, a od kilku lat na bo

leáci zolqdka. Przed 8 laty odbytem zimnq wodnq ku

racye- Poprawita mi ona ¿otqdek, ale zatwardzenie po-

zostato. W r. 1885 przytqczylo sie do tego cierpienie
nerkowe, tworzenie sienadmiernych kwasów moczowych
i kamienia nerkowego. Lekarz zalecil mi winogronowe
leczenie a po niem 10-cio dniowe leczenie glauberskq

solq. Skutek byl taki, ze dostatem bardzo gwattownego
kataru kiszki grubej. Poddatem sie potem wszelkim

mo¿liwym kuracyom, ale daremnie. Wreszcie oáwiad

czono mi, ze cierpienie moje jest nieuleczalnem, moze
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byé ztagodzonem, ale wyleczonem nie. Trapila mié

bezsennoáé, brak apetytu, znuzenie, ocie¿atoáé w no

gach, niecheé do pracy, boleáé i ciánienie w okolicy ne-

rek, zatwardzenie cie¿kie, wzdecie i naprezenie brzucha;

nogi zawsze zimne, glowa gorqca, reszta ciata poci sie
silnie i latwo. W tym stanie zdecydowalem sie leczyé
w koñcu wodq, przed którq przestrzegano mié tak bardzo."

Przepisatem mu nastepne zabiegi: Co dzieñ pola
nie górne,

—

polah-ie grzbietu,
— nasiadówka; — prócz

tego wedlug potrzeby pólkqpiolek, — polanie kolan,—

chodzenie we wodzie. Najprzenikliwiej dzialal plaszcz
hiszpañski, który stal sie ulubionym jego przyjacielem.
Po 12 tygodniowem leczeniu trawienie uporzqdkowalo
sie hez zachowania specyalnej diety. Od¿ywienie bylo
znakomite, waga ciala powiekszyla sie ° 13 funtów.

Zapalenie kiszek.

Rzqdca opowiada. .,Dlugie lata mam gwaltowne
boleáci, czesto nie do wytrzymania, bóle i rzniecie w

brzuchu. Od dtuzszego czasu nie jeáé nie moge hez

dokuczliwych cierpieñ, poczem nastepuje regularnie
rozwolnienie. Wiele wyzylem lekarstw, które malo mi

pomogly, i to na czas krótki tylko". Czlowiek ten w

najpiekniejszych mezkich latach wyglqda bardzo choro-

wito. Wychudl, ma ceie bladq i metne oczy.

Zabiegi: 1) w ka¿dym tygodniu bral 3 nasiadów

ki, 2) co rano i wieczór omywal silnie wodq z octem

piersi i brzuch, 3) w tygodniu 1 pólkqpiolek przez 1

minute-
Po 4 tygodniach wolnym byl od trapiqcej go cho

roby. Za¿ywat codziennie 2 razy po 12 kropli piolu-
nowych w gorqcej wodzie.

Plucie krwia^ i wybuch krwi.

Przy kazdem krwawieniu postawié nalezy pytanie:
czy krew pochodzi ze ¿olqdka czy z piersi. Je¿eli krew
odchodzi przy kaszlu, jest jasnoczerwonq i spienionq,



— 240 —

wnioskowaé mozna, ¿e pochodzi z piersi; przeciw-
nie, jezeli poka¿e sie Przy wymiotach, jest koloru cie-

mno-czerwonego, brunatnego lub kawowego, brylkowa-
ta i skrzepla, —

pochodzi natenczas z ¿olqdka.
Krwawe wymioty sq zawsze zatrwazajqce i wymagajq
ostro¿noáci, gdyz polqczone sq z wiekszem lub mniej-
szem niebezpieczeñstwem.

Je¿eli krew pochodzi ze ¿olqdka, któz wie

która ¿ylka zostala nadwere¿onq czy i kiedy krwawie-
nie sie znowu powtórzy? Zaniedbanie mogloby pociq-
gnqé za sobq cie¿kq chorobe. Trzeba wiec staraé sie °

to, aby zranione miejsce szybko zagoié, a wtenczas

krwawe wymioty z ¿olqdka nie majq ¿adnego znaczenia.

Wieksze, czesto bardzo wielkie niebezpieczeñstwo
pociqga za sobq krwawienie zpluc. Trzeba wiec
szybko postaraé sie ° pomoc.

W obu rodzajach krwawieñ jest herbata ze skrzy
pu, z powodu swojej áciqgajqcej sily, pierwszym i naj
lepszym lekiem. Je¿eli plynie krew z nos a, naten

czas wciqga sie wedlug mo¿noáci czeáciej ta herbata do

nosa. Je¿eli krew idzie z u s t, wtenczas pije sie co

2—3 minuty kilka ly¿ek herbaty. Zazwyczaj zatrzymuje
ona krew bardzo predko. Herbata bierze sie jeszcze
czas dluzszy, chocia¿ zupelne uámierzenie juz nastqpito.
Nie znam ¿adnego przypadku, w którymby nieprzyniósl
skrzyp szybkiej pomocy.

Je¿eli krwawienia (wybuchy krwi,) powtarzajq sie
czeáciej, nale¿y zbadaé tego przyczynq. Albo piuca sq

chore, a pacyent jest suchotnikiem: albo za silnym jest
naplyw krwi do glowy, który usunqé nale¿y, (p. kon

gestye); albo pochodzq z wrzodów, ¿olqdkowych.
O wybuchu krwi, którego przyczynq jest nad-

werezenie jauiejá szlachetnej arteryi krwi, wspominamy
tu tylko: Na to nie ma zazwyczaj ratunku. Najcze
áciej ámieré nastepuje nagle.

Tutaj slów kilka o cieczeniu krwi z nosa.

Wielu ludziom ciecze krew z nosa bardzo czesto; nie

robiq sobie nie tego i powiadajq, ¿e im potem jest
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„dobrze'k. Mimo to, stan taki jest chorowity, a predzei
czy pózniej z pewnoáciq nastqpi po nim cie¿ka choroba.

Pominqwszy wszystko inne, musi koniecznie nastqpié
zwolna niedokrewnoáé, chora krew i t. d. i co za tem

idzie: trwoga, bojazn, przestrach, lekliwoáé, skrupuly

najrozmaitszego rodzaju. Jako dobry, uspakajajqcy áro

dek przy cieczeniu krwi z nosa zalecajq czesto. aby
choremu z jego wiedzq polewaé kark wodq lub kazaé

mu trzyniac glowe w rozmaitych pozycyach.
Jestem przeciwnikiem wszystkich takich manipu-

cyi, które zazwyczaj przeciwny odnoszq skutek. Jedy-
nie slusznem mi sie wydaje, staraé sie o sprowadzenie
krwi do práwidtowego obiegu, nadmiernie do glowy
naptywajqcq krew odciqgnqé ku brzuchowi i nogom,
które przy takich objawach sq zazwyczaj niedokrewne,
co pózniej jest powodeni rozmaitych oslabieñ i ulo-

mnoáci.

Día odciqgniecia krwi ku dolowi poslu¿y
znakoraicie: z poczqtku ciepla kqpiel nozna z popiolu i

soli przez 15 minut. 2—3 razy w tygodniu; podobnie
2—3 razy w tygodniu chodzié po mokrych kamieniach,
i 2—3 krótkie opaski. Skoro organizm jest wzmocnio-

ny, znakomitq ustuge oddadzq polanie górne, polanie
dolne i pólkqpiolek z omywaniem górnej polowy ciata;
co tydzieñ bierze sie P° jednym zabiegu.

Jest tak¿e rodzaj cieczenia krwi z nosa, który nie

tylko jest niebezpiecznem, lecz latwo ámieré sprowadza.
Znalem 15-letniq dziewczynke, której w okresie pokwi-
tania w dwóch godzinach spiynela krew zupelnie. Jak

gdyby z jakiej rury plyneta krew z nosa; krwawienie

skoñczyto sie ámierciq (t. z. krwawnica, szkorbut^.
Mnie samemu zdarzyt sie przypadek, ¿e 16-letnia

dziewczyna w przeciqgu póltorej godziny stracila przez
nos trzy miednice czystej krwi. Wzrastajqca bladoáé
ámiertelna i nadchodzqca ápiqczka kazaly obawiaé sie
najgorszej rzeczy. W nocy o godzinie 2-giej zawezwa-

no mié szybko, aby chorq przygotowaé na ámieré.

Wszystkie domowe árodki wyczerpano, lekarza nie bylo
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w miejscu. Bezzwlocznie kazalem wylaé pól konewki

wody na glowe, a drugie pót na górne plecy. Prawie

w okamgnieniu ustato krwawienie. Dziewczyna le¿ala

kilka godzin spokojnie, ale z powodu oslabienia byla
mniej lub wiecej bezprzytomnq. Zaledwo nieco odpo-
czela, wrócilo cieczenie krwi z nosa. Powtórzono po

lanie, a skutek byl znowu ten sam. Día usuniecia
oslabienia brala chora —

apetytu i pragnienia zupelnie
nie bylc — co pól godziny 2—3 ly¿ek mleka; po dwóch

dniach nastqpily wzmacniajqce zupy, które brala na-

przemiany z mlekiem w nadzwyczaj malych porcyach,
wzmacniajqc zwolna tak bardzo oslabione cialo. Pun-

ktualnie brala codziennie polanie górne. Krwawie

nie ustalo, natomiast zjawit sie wkrótce wyborny ape

tyt. W 4—6 tygodniach chora wzmocnita sie wido

cznie; w pót roku czuta wprawdzie wewnqtrz jeszcze
oslabienie, ale na zewnqtrz wyglqdata kwitnqco jak
przed tem. Poczynajqcy sie okres dojrzatoáci ptciowej,
jak i w pierwszym wypadku, mógt byé przyczynq
krwawienia.

Krwotok.

Gospodarz przychodzi i opowiada: Moja ¿ona juz
dtu¿szy czas ma krwotok; jest umierajqcq: gdy wróce
do domu zastane moze juz trupa. Lekarskiej pomocy

nie ma nigdzie. Czy nie ma na to jakiego árodka?

Dalem mu nastepnq rade: Niech twoja ¿ona pije
co kwadrans 2—3 ty¿eczek stolowych herbaty ze skrzy

pu; pózniej co dzieñ, po 2 lyzki. 2) Obto¿yé brzuch

plótnem zamaczanem w wodzie na pól z octem — na

2 godziny, a co 20 minut maczaé na nowo.

Krwotok ustal nagle, kobieta zrobila sobie jeszcze
2 oklady po | godziny. Aby znowu organizm w krew

sie wzbogacit, pita co godzine 2 lyzki stotowe mleka, a

jadía zwykle domowe pokarmy. To skutkowato znako-

micie. f*o 4 tygodniach mogla ju¿ wziqáé sie do pracy.

Zabiegi te wskazane sq tylko w nagt^j potrzebie,

dopóki nie przybedzie lekarz.
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Zatrucie krwi.

Gospodyni zadrasneta sobie palee nieznaeznie; nie

pamieta czy na gwozdziu, czy na drzazdze; na te dro-

buostke niezwa¿ala, i wieczór, nie oglqdajqc wcale ska-

leczenia, które za nie nie znaczqce uwa¿ala, poszla spaé.
W nocy budzi sie, czuJe w palcu kurez bolesny, nudno-

áci, draznienie do wymiotów. Skaleczenie bylo na lewej

rece a ona czuje boíeáé i kurez tak¿e w prawej nodze.

Reka obrzmiala silnie a¿ po lokieé, zaczerwienila sie
mocno i w przeciqgu 10 godzin zjawia sie w ramieniu

calem, bol nie do wytrzymania. Zyly a¿ do lokcia na-

brzmialy silnie i sq ciemne zupelnie. Lekarza nie bylo
w miejscu; zwloka widocznie grozilaniebezpieezeñstwem,
¿e nastqpi zatrucie krwi. Czerwonoáé podniosla sie juz

po za tokieé a¿ do polowy ramienia górnego.

Zaparzone wrzqcq wodq siano, obwiqzano na ca

lq reke w tak gorqcym stanie, ile tylko chora znieáé

mogla. Poczem cale ramie z opatrunkiem wlo¿yla do

gorqcego odwaru z siana na 8 godzin. Siano ciqglo
niby wyciqgajqcy plaster. Udalo im sie wyciqgnqé ze

krwi jadowitq materye- I oto dowód, jak szybko dzia

laé nale¿y, gdy pokazq sie znaki zatrucia krwi. Moze

po 1—2 godzinach padlaby kobieta ofiarq ámierci. Za

znaczam ze nawet jezyk dostal sinawych kolorów. Po

36 godzinach odstala na dloni skóra od miesa, ¿e mo

zna jq bylo áciqgnqé. Skoro ustaly kurcze w palcu,
ustaly tak¿e wszelkie nudnoáci.

v

Rozklad krwi.

I. Wracajqc z kazania postnego do domu, odwie-

dzitem pewnego proboszcza. W czasie podrózy dowie-

dzialem sie przypadkowo, ¿e oczekujq wkrótce jego
ámierci. Wszedtem do pokoju. Proboszcz siedziat w

poreczowem krzeále i rzekl: Mam 25 ran i dziur na cie

le. Widzisz tu na twarzy 5 plastrów. Mam takich

jeszcze 20 na ciele. Szybko tworzq mi sie male wrzód-
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ki brunatnq napelnione cieczq. Przylo¿ony plasterek
trzyrna sie przez 1 dzieñ; przy odjeciu wisi zazwyczaj
nieco odstajqcego, zgnitego miesa. Tak cierpie i rae~

cze sie od kilku miesiecy a pomódz ju¿ mi nie nie u-

miejq. Nieznoániejszem niz rany na ciele, jest mi o-

kropne brzydzenie w gardle, którego opisaé niepodo-
bna. Drogi konfratrze, jezeli masz día mnie jakq ra-

de, podaj mi jq zaraz
— zdaje mi sie, ¿e czas ju¿ naj"

wy¿szy. Poradzilem mu, aby pil co 2 godzin, po 4—6

ly¿ek herbaty z piolunu iszatwi, a zniknie mu

z gardla owo obrzydzenie. Po¿egnalem go, aby sie z

nim zobaczyé
— w wiecznoáci.

Po 5 dniach przyszedl rzeczywiácie poslaniec, lecz

nie z doniesieniem o ámierci, lecz z wesolq wiadomo-

áciq, ¿e obrzydzenie w gardle znikneto, a chory ma a-

petyt do jedzenia. Skoro pierwsza rada tak dobrze

skutkowala, prosil mié o drugq. Kazatem powiedzieé,
aby przez dni 14 omywat sie zimnq wodq, albo omy

waé kazal; omywania powinny trwaé jak najkrócej.
Znowu nowa przyszta wiadomoáé, ¿e stan zdrowia sie

polepszyt, apetyt wzrastat. Jako dalsze zabiegi przepi-
satem na kilka tygodni naprzemian jednego dnia plaszcz
hiszpañski, drugiego omywanie calkowite. Po 14 dniach

odprawil juz proboszcz msze éw. U¿ywal dalej: co ty
dzieñ 1 kqpiel ziolowq na 28o R. ze siana, a pod ko

niec ziirne omywanie;
—zimne pólkqpióiki z omywa-

niem górnej pótowy ciata na przemiany z omywaniem
caikowitem; jednego dnia pierwszy zabieg, drugiego

drugi. Mój konfrater wyzdrowiat zupetnie i ¿yt jeszcze
24 lat, wypelniajqc swoje obowiqzki jako proboszcz az

do koñca ¿ycia.
2. Pewien czlowiek opowiada: 2\ roku jestem cho

ry, nikt mi dopomódz nie moze. Przed dwoma laty

opuchly mi mocno obie nogi, i az pe kolana byly calkiem

sine. W kazdej nodze otworzyty sie dwie dziury, z któ

rych wiele krwi i materyi ptyneh). Skoro polepszyto

sie z nogami, opuchto mocno prawe ramie, stato sie

równie¿ sinem i otworzyty sie tak¿e na niem dziury.
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Z ramieniem teraz jest mi lepiej; mam jednak obrzmie-

nia i boleáci na grzbiecie, na krzy¿ach. Czesto brzuch

jest silnie wzdety, a wtedy mam wielkie boleáci. Ale

o wiele wieksze niz opowiedziane cielesne cierpienia,
sq moje duchowe boleáci. Mówitem juz nieraz od rze

czy. Gdyby wolno bylo, juz bylbym ¿yciu swemu ko

niec polozyt. Mówiono mi czesto, ¿e mié eos urzeklo.

Niech bedzie jak chce, nedzniejszym ju¿ byé nie moge.

Powiedzialem mu: ugotuj owsianej slomy i zamoez

worek w tej wodzie, naciqgnij go na siebie niby spo

dnie, a¿ po pachy i^rarniona^. Potem kaz sie zawinqé
w koc welniany; le¿ tak przez 2 godziny, a potem idz

do roboty. Drugiego dnia zamaczaj zgrzebnq koszule

podobnie w takq gorqcq wode, wykreciwszy nawdziej
jq i kaz sie w koc owinqé. Trzeciego dnia wezmij o-

paske którq zamaezasz w odwarze owsianem —

przez 1^
godziny. Tak rób przez dni 14. Po 14 dniach znikly
wszelkie obrzmienia, jedna noga byla uzdrowionq, dru

ga miala jeszcze maly otwór; apetyt sie zjawil. Wie-

ániak musial co 3-ci dzieñ robié na przemiany jeden
z powy¿szych 3 zabiegów. Po 3 tygodniach cialo i

duch byly w porzqdku.

Kurcze.

Wezwano mié do chorej. Dr¿ala na calem ciele i

rzucata sie w Íózku raz w góre, raz w prawo, to znów

w lewo. Chora nie mogla mówié sama, opowiadala
wiec za niq matka:

„Córka ma zawsze ogromne bóle glowy, ucisk na

piersi i kolo zolqdka; rece i nogi sq zawsze lodowate a

mokre od lepkiego potu. Od 3 kwartalów jest zame¿nq;
przez 10 tygodni byla zupelnie zdrowq, potem zaezela
si"e ta choroba z malego i az do tego doszla kresu. Nie

jeáé nie moze, najwy¿ej kilka ly¿ek czystego rosolu lub

kawy, wszystko, cokolwiek jej przepisali lekarze do za-

¿ywania, wstrzykiwania i na sen sztuczny, pogorszylo
tylko jej chorobe-
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Chorej nastepnq datera rade: Codziennie 2 razy
wstawié nogi do zimnej wody a¿ po za tydki i omywaé
je przy tem gqbkq lub recznikiem; zaraz potem rece

wto¿yé do zimnej wody a¿ po tokcie przez 1 minute i

omywaé je tak¿e; poczem rece i nogi nakryé cieplq
kotdrq. Co rano i popoludniu niech zazywa 12 kropel
rumiankowych (patrz apteka) w 6—8 ly¿kach cieplej
wody. Jako pozywienia uzywa sie mleka; od czasu do

czasu po 3—4 ty¿ek kawy stodowej; a najlepiej jedno i

drugie naprzemiany.
Po 12 dniach polepszyto sie jej tak, ¿e dostata ape-

tytu do zwyktego domowego wiktu; kurcze zniknely, a
bol uciskajqcy piersi i zolqdek ustqpit, cierpienie glowy
ustato, rece i nogi byly ciepte.

Dalsze zabiegi: co 2-gi dzieñ nogi do zimnej wody
jak wy¿ej : 2 razy w tygodniu ciepta kqpiel nozna z po
piolu i soli — przez 14 minut; raz w tygodniu omywa
nie calkowite z lózka wstawszy i napowrót do tó¿ka.

Zamiast kropli rumiankowych brala krople piotunowe i

szatwijowe, zawsze po 10—12 kropel w cieplej wodzie.

Chora wyleczyta sie tak dalece, ze mogla znowu cho

dzié do koáciota i domowe spetniaé zajecia. Aby zupet
nie odzyskata zdrowie i sity, trzeba sie omywaé zimnq
wodq 2 razy w tygodniu; pótkqpiotki lepszq zrobiq przy-
stuge dziatajqc silniej.

Liszaje.

Wiele tysiecy ludzi trapiq liszaje, mniejsza o to,
czy sie do tego przyznajq, czy nie. Zazwyczaj uprzy-

kszoue te wampiry i dokuczniki ukrywajq sie bardzo

chetnie pod wlosami, na grzbiet zala¿q, na piersi i t.d.

Nie lekajq si'e one takze áwiatla dziennego i czepiajq
sie niby pijawki ramion, nóg, a najchetniej siadajq
uiiedz}r palcami. Wyrzuty te mogq byé dziedzicznymi
lub skutkiem zlego wiktu i zlego napoju, rujnujqcych
soki, lub skutkiem nie uporzqdkowanego sposobu ¿ycia.
Bardzo niebezpieeznem i rezykownem byloby, gdybyámy
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tego niechlujnego goácia usunqé chcieli ostrymi srodka-

mi, mniejsza o to, czy one sq do omywania albo do

wcierania (szare mydto i t. d.) albo do za¿ywania (¿y-
we srebro, arszenik i t. d.)

W leczeniu trzymaé sie trzeba nastepnych regul:

Zewnetrznie nie nale¿y nie innego u¿ywaé, jak
tylko letniej wody do omycia brudu. Wszystko inne

jest ztem.

Napoje i potrawy día takich chorych powinny
byé proste, strawne, nie wykwintne ale takie, aby da-

waty dobre soki, a naprawialy istniejqce. Kwasów, ostro

stonych i korzennych potraw, wszystkich spirytusowych
napojów unikaé nale¿y. Zaprawde ostroáci dosyé jest
we krwi. Zabiegi wodolecznicze wskazane pq. Pierw-

szego dnia, para na glowe i plaszcz hiszpañski,
—dru

giego dnia para na nogi i opaska dolna (^zawijanie, o-

tulenie dolne), — trzeciego: rano plaszcz hiszpañski,
popoludniu opaska krótka, — czwartego odpoczynek,

—

piqtego poló¿ sie do lózka i omywaj szybko co 2 godzi
ny zimnq wodq cale cialo. Gdy nie mo¿esz le¿eé w

ló¿ku día jakiejs przeszkody, omywaj sie rano, w po-
ludnie i wieczór, a potem uzywaj ruchu albo idz do

recznej roboty. Zabiegi opuszczajq sie c0 do stopnia i

liczby wedlug tego, o ile wypocenie i wyptywanie nie-

czystych soków z wewnqtrz na zewnqtrz ustaje a two

rzy sie nowa skóra.

Jeszcze jedna uwaga bedzie tu na miejscu. Ró¿nica

miedzy liszajami suchymi i mokrymi nie ma ¿adnego
wpiywu na ich leczenie. Mnie sie wydaje, ¿e obie na-

zwy jednq i te samq rzecz oznaczajq. Suche liszaje sq

te, które malo cieknq, tak, ¿e ciecz na powierzchni skóry
natychmiast jako skorupa zasycha. Mokre liszaje sq

te, które silnie cieknq; dlatego sq one niebezpiec/niej-
szymi, uprzykszonymi i trudniejszymi do leczenia.

1. Teolog mial na lewym policzku okrqgly, niby
przez cyrkiel utworzony talarek. Talarek ten tworzyla
skorupa, która niby nakrywka przykrywala surowe

mieso; czesto otwierala sie ona i wypuszczala2—3 kro-
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peí materyi. Twarz kleryka byla pelnq, na glowie mo

zna bylo spostrzedz kilka mniejszych krostek. Radzit

sie wielu lekarzy, uzywat rozmaitych rzeczy, wszystko
bez skutku.

Pytanie, czy sie gdzieá nie skaleczyl, zaprzeczyl,
mówiqc, ¿e przyszlo to samo od siebie. jasnem mi by
lo wszystko. Blady, chorowity kolor twarzy, a jeszcze
wiecej rodzaj wycieka nieczystoáci usuwalywqtpliwoáei
wszelkie. Materya jadowita wychodzila z ciata.

Przed 15—20 laty wielu ludzi xobilo sobie sztu-

czne apertury (jqtrznik) tj. wygrzebywali sobie na ra-

mieniu lub nodze zródelko, ('rane, której goié s¡e nie-

dali), w której wzbieraly sie wszelkie szumowiny z

ciala, wszelkie zle soki, wskutek czego rana taka jq-
trzyla sie zawsze. W naszym wypadku silna natura

przebila sobie sama otwór i odpowiedniq opatrzyla go

klapq bezpieczeñstwa.

Chory bral przez 14 dni, co 2-gi dzieñ pare na

glowe, równie czesto pare na nogi. Potem krótkq
opaske i plaszcz hiszpañski, tak, ¿e na ka¿dy
dzieñ wypadato 2 czesto 3 zabiegi. Herbata ze szatwii,
piolunu i miety pomagata wewnetrznie do szybsze-
go uzdrowienia. Pod talarkiem utworzyla sie wkrótce

delikatna skórka, znak najpewniejszy uzdrowienia. Po

3 tygodniach nie mozna bylo poznaé na którym poli-
czku byl talarek.

2. Dziewczyna 25-letnia opowiada: ,,
Na calej glo

wie mam wysypke, pod wlosami wiele malych wrzodów,

uszy me peine sq wielkich lusek, które jezeli odpadnq
od czasu do czasu, natenczas ucho jest bez skóry. Cza

sami miewam silny bol glowy, czasem zupelnie ¿adnego.
Oczy palq mié ogniem, czesto wycieka lepkawoda. No-
sem juz od dluzszego czasu nie moge oddychaé. Na

calem ciele piecze mié i szczypie, ze czesto budze sie
ze snuu.

Zabiegi: 1) w tj'godniu 2 kqpiele cieple z owsia

nej stomy na 30 st. z podwójnq zmianq. Najpierw kq

piel ciepla przez 15 minut, potem zimna przez 1 minute
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albo omywanie calkowite zimnq wodq, 2) w tygodniu
2 pary na glowe przez 20—25 minut, Z) 2 razy w ty

godniu omywanie calkowite, 4) codzieñ za¿ywaé 2 razy

po 25 kropli piotunowych w 10 ty¿kach wody.
W 4 tygodniach zostaty wypryski i niezdrowe ma

terye z catego ciala usuniete, a día dalszego wydzielenia
i wzmocnienia wystarczylo przez 14 dni robié polowe
tych samych zabiegów.

3. Dosyé otyty 40-letni rzemieálnik opowiada co

nastepuje: „Mam od lat dvvóch wielkie liszaje na przed-
ramieniu i rekach, wyjawszy palców, takze na udach

na piersiach i grzbiecie plamy; wskutek tego nie moge

spaé w nocy wiecej nad 1—2 godzin. Zresztq mam

dobry apetyt i sity".

Zabiegi: 1) co noc omywanie calkowite, 2) w ty
godniu 2 kqpiele ciepte z odwaru owsianej stomy, 28

st. R., przez pót godziny, co 14 minut omywajqc
sie zimnq wodq; podobnie na koñcu kqpieli, 3) codzieñ

polanie górne, a zaraz po niem polanie kolan. Prócz

tego codziennie 2 razy na koniec no¿a biatego proszku.
Po 4 tygodniach byt ów cztowiek zdrów zupetnie,

aby jednak zapobiedz wróceniu sie choroby, powinien
sie omywaé calkowicie w nocy

— 2 razy w tygodniu,
a co miesiqc wziqsé 1 kqpiel jak wyzej. Na to oáwiad

czyt rzemieálnik, ze zabiegi te robié bedzie jakkolwiek
one nie sq koniecznymi, aby zachowaé odzyskanq site i
czerstwoáé.

Melancholia (zadnma.)

Pewien pan z powodu przpciq¿euia pracq i troska-
mi swego interesu nabawil sie nastepnego cierpienia:
Szum w uszach, ustawiczna ciezkoáé glowy, utrata pa-
mieci i tnyálenia. Stal sie zupetnie niezdolnym do pet-
nienia swych obowiqzków. ISladto usposobienie jego
uuiystu przykre bylo nie do opisania. Czesto opadala
go bojazliwoáé. Sen najczeáciej zty. Sity ciata tego
silnego czlowieka znikaty. Waga zmniejszata sie zna-
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cznie. Melancholik ów u¿ywal nastepnych zabiegów:
Polanie górne, polanie pleców, chodzenie we wodzie; w

tygodniu 2 opaski, jeden plaszcz hiszpañski; do wewne
trznego uzytku piolunowe krople, czeáciq same, czeáciq
zmieszane z arnikq i centuryq. Krople te dzialaly w

szczególniejszy sposób: Po oámio-tygodniowej kuracyi
czul sie zupetnie zdrowym i zdolnym do pracy; usposo-
bienie umystu jest znów wesotem i takiem pozostato.
Wagi przybyto 22 funty.

Migrena.

Migrena, bol polowy glowy, jest przedewszystkiem
chorobq kobiet. Opada ona bardzo czesto i energiczn}rch
me¿ów, szczególniej takich, którzy wiele i z nate¿eniem
umyslowo pracujq. Nieraz z ust lekarza slyszeé mozna

pocieszenie: bqdz spokojnym, glupcy inigreny nie majq.
Cierpienie to latwo pochodzié moze z przeszkód w obie-

gu krwi, ale jeszcze czeáciej z zaburzeñ w przewodzie
pokarmowym ('zupelny brak apetytu, wstret do wszela-

kich pokarmów^). Skoro brzuch w ogóle niedomaga,
gdy sie du¿o gromadzi w nim gazów a stolec nie jest
regulamym, natenczas dolegliwosci te latwo i czesto

oddzialywujq na glowe i na pojedynczych jej czeáciach
wywolujq czeáciowe bóle. Moze te¿ byé, ¿e krew wsku-

tek nieprawidiowego krq¿enia naplywa wiecej na jedno
miejsce, gdzie nastepuje przekrwienie. Nieznoáne to

cierpienie objawia sie czesto w ten sposób, ¿e niby mglq
zaslania oczy. U jednych Izy ptynq z kqtów oczu, u

drugich nawet sam wzrok zostaje zaattakowanym i zdaje
sie im jakoby rozmaite postacie tañczyly przed ich

oczym a.

Migrena zjawia sie nieraz po przebytych choro

bach, gdy organizm jeszcze dobrze nie wypoczqt, a

czynnoáé narzedów nie jest zupetnie prawidtowq. Moze

byé takze dziedzicznq, Ci, co czesto na migrene choru-

jq, opowiadajq nieraz, ¿e ju¿ ich ojciec albo matka,
podobnie cierpieli.
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Cierpienie to, latwem jest to do wyleczenia. Je¿e-

li zaburzenia w brzuchu i gazy sq przyczynq migre-
ny (a zdaniem mojem one zazwyczaj sq glównq przy

czynq) wystarcza natenczas, jezeli przez 2—3 dni po
sobie nastepujqce, omywa sie brzuch silnie z i -

mnq wodq 2—4 razy na dzieñ. Pojedyñczy ten zabieg
nietylko wypedza czestkroé gazy zupetnie, dziala prócz
tego na stolcc i nierzadko wszystko do porzqdku przy

prowadza. Silniejszym jest skutek, gdy do wody doda

sie nieco octu lub soli.

Gdyby zabieg ten nie wystarczy1, mozna wziqáé w

jednym tygodniu 2—3 pólkqpiolki. To bedzie dostate-

cznem. Prócz tego ino¿e pacyent u¿ywaé herbaty, któ
ra gazy niszczy i wypedza Herbata z k m i n k u lub

kopru wloskiego dziala wybornie. Innymi domo-

wymi árodkami takze gardzié nie nale¿y. Co rano i po

poludniu 5 kropli olejku lewandowego na cukier,
zrobi te samq przysluge; 6—8 ziarnek jatowcu zje-
dzonych w rozmaitych porach pomoglyju¿ niejednemu.

Wielu uwaza proszki burzqce jako radykal-
ny árodek przeciw temu cierpieniu. Przyznaje, ¿e cze
sto wyprowadzajq gazy, przesadzaé jednak nie nale¿y.
Nie sq one radykalnytn srodkiem. Gdy stysze podobne
zachwralanie, przypomina mi sie wesola historyjka, w

której jakiá dowcipniá rakietq zabit zajqca. Jako

non plus ultra przeciwko migrenie uchodzi dzi

siaj laseczka migrenowa. Jestto kawatek szlachetnego
drzewa. obrobionego elegancko, a w niem ¿olqdz cudo-

wna, która
—

okropnie trqci kamforq! Zaden wyksztal-
cony czlowiek, ani zadna clegancka dama nie wycho-
dzi z domu bez tego maleñkiego Vade mecum. Przy
czyna zlego (migreny), jak wiemy, lezy i najczeáciej
i glówiie w b¿-zuchu. Laseczkq trzeba jednak zrobié
kilka pociqgów po czole i — juz jest dobrze! Niechaj
pomaga. Nie chce ° tem wypowiadaé mego zdania; ale
z pewnoáciq ámiaé s¡e nius'/e, jezeli pacyent, zamiast

wziqsé przepisiuiq przez lekarza lewatywe, przestrzyku-
je sobie uszy.
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Dolegliwoác w oddawaniu moczu.

1. Zawotano mié raz do 70-letniego stolarza, abym
go jak najpredzej przygotowat na ámieré. Cierpi okro-

pne boleáci — mówiono —

gdy¿ nie moze oddaé mo

czu. Natychmiast udatem sie do domu chorego. Ale

jako pleban nie uczynié nie moglem, gdyz stolarz bie-

gat po izbie w okoto i krzyczat z boleáci; ani chwili

spokojnie usiedzieé nie mógt. Razem z nim ptakata zo

na siedzqc obok bezradna. Polecilem jej zagotowaé ki-

piqcej.wody i przygotowaé klozet pokojowy ( stolek
día chorych). Do nocnika wsypaé garáé petnq skrzy
pu. Zaznaczam, ¿e lekarz mieszkal o 2 mile i z pe-

wnoáciq nie bytby chorego zastat miedzy zyjqcymi, gdy
by po niego postano. Woda zawrzata, wiec ¿ona nala-

la jq na skrzyp do nocnika. Chory siadl na klozet a

gorqca para ze skrzypu okurzata chore miejsca. Niech

tak siedzi 22—30 minut — rozkazatem a potem poto¿y
sie do tó¿ka. Po godzinie wróce i przygotuje go na

ámieré. Po godzinie wrócitem i zastalem chorego w tó-

¿ku w wielkich potach. Z radoáciq opowiedziat mi, ¿e o-

deszlo 2 litry moczu i ¿e nie czuje najmniejszych bole

áci. Przygotowanie na ámieré mozna bylo zaniechaé.

Nastepnego dnia wziql jeszcze raz pare przez 20 minut;

trzeciego dnia odpoczql sobie, czwartego wrócil do zwy-

klej pracy.
Stolarz zaziebil sie i tak nabawil sie choroby. Rze

czq prawie nie do uwierzenia, ile w gorzkich cierpie
nia godzinach dopomódz moze ot, tak proste ziotko, je
zeli sie je predko i stosownie u¿yje.

2. Wieániak zachorowat podobnie. Podczas najwy¿-
szego parcia odciqgnqt mu lekarz uryne zapomocq mo-

ezociqgu (cewnik, kateter) wáród okropnych boleáci.

Moczociqg zlamat sie a do dawnych boleáci przytqczylo

sie nowe jeszcze straszniejsze. Byto to prawdziwe me-

czeústwo, a¿ wreszcie zlamany kawatek wyciqgnieto z

ciata. Wywiqzato sie potem wielkie zapalenie, o moezo-

ciqgu juz myáleé nie mozna byto. Lekarz starat sie do-

\
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staé instrumentem do pecherza. Dwukrotny sztych nie

udal sie wi§c polecil, aby chorego przygotowaé na ámieré
co predzej, gdy¿ ratunek ju¿ niemo¿ebny. Przywolany
kaplan przyszedl. Przypadkowo slyszal o tem árodku,
którem poprzedni wyleczylem przypadek. Szybko za-

stosowano go choremu, i skutek pomyálny nastqpil. Pe
cherz wTyprózniat s¡e, zapalenie ustqpiío i chory zo-

stat uzdrowiony. Bral codziennie 2 pary ze skrzypu.

Mozna tak¿e polecié obok zewnetrznego zabiegu,
zrobié herbate ze skrzypu i pié tej herbaty codziennie

filizanke podzieliwszy jq na 2— 3 porcye.

3. Biednv robotnik przez kilka tygodni mial wiel

kie dolegliwoáci tego samego rodzaj u. Choroba wzma-

gala sie od dnia do dnia. Zrobit sobie pare ze skrzy
pu, ale tym razem skutek pomyálny nie nastqpil. Pary
same byly za stabe, dzialanie ich trzeba byto wzmocnié

innymi zabiegami. Zlozone we 4-ro lniane plótno ma-

czat w gorqcy m odwarze ze skrzypu i przy-
ktadat na bolejqce miejsce. Codziennie 1 para ze skrzy
pu i taki oklad przez 2 godziny —

wystarczyty zupet
nie. W kilku dniach choroba zostala wyleczonq. Tak

jak w pierwszym przypadku, i tu przyczynq slaboáci

bylo zaziebienie, chocia¿ nie jedynq, a przylqczyly sie
do niej jeszcze okolicznoáci inne. Po odplywajqcym mo

czu poznaé mozna bylo, sprawy zapalenia w pecherzu.
W podobnym innym przypadku n¿ywalem zamiast

skrzypu cieplej wody zmieszanej z octem. Zamaczane w

niej chusty i zrobiony z nich oktad, zrobity ten san*

dobry skutek.

4. Matka le¿ata 19 tygodni w Íózku i u¿ywala za

wsze lekarskiej pomocy. Choroba zdawala sie byé r akiem
p e c h e r z o w y m. Boleáci miala nieraz tak wielkie, ze
krzyczqcq slyszeli sqsiedzi. O wyzdrowieniu zwqtpili ju¿
dawno. Poradzilem biednej kobiecie ugotowaé skrzypu,
w odwarze zamaczaé plótno i wlo¿yé nieco skrzypu
wygotowanego we wykrecone plótno, do árodka zawiq-
zaé, aby nie wypadt, i przylozyé je z przodu na miej-
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sce chorobq zajete. Zaraz po pierwszym oklad'zie czula

chora uámierzenie. Robita tak przez 5 dni 3—4 razy

przez 2 godzin. Pita takze 3 razy dziennie herbate ze

skrzypu. Piqtego dnia wyszedl z niej kamieñ z osadów

inoczowych wáród okropnych boleáci. Po tym kamieniu

mozna byto poznaé wyraznie, ¿e oderwaty sie °d niego
niego juz kawatki. Choroba zostala gruntownie wyie-
czonq, a fatalny rak zlapany nozycami.

5. 64-letni mezczyzna, silny i zdrowy zresztq nie

mógl oddaé moczu. Przywolat lekarza, ten zatozyt mo

czociqg i oáwiadczyt, ¿e na te chorobe nienia innego
lekarstwa. Co 24 godzin musiano go sprowadzaé do

tej niemitej operacyi. Po 4 dniach zjawita sie wielka

gorqczka w catem ciele a tu fatalnoáé, ¿e choremu nie

wolno byto nie pié. Dwie choroby trapity teraz biedne

ciato. Lekarz matq, praw;e zadnej nie mial nadziei. Za-

pytany o risde kazalem choremu polozyé sie plecami
na plótno zlo¿one w kilkoro zmaezane w gorqcej
wodzie — lezeé 3 kwadranse; potem to same plótno
zmaczawszy na nowo polozyé na brzuch na 1 godzine
(oklad dolny i górny). Zaraz po pierwszym zabiegu
odeszlo 1^ litra moczu. Zabiegi odnawiano z poczqtku
codziennie 2 razy, po niejakiem czasie raz. Na we

wnqtrz brut pacyent codziennie 3 razy po íili¿ance

ze skrzypu, jatowcu lub korzeni bzu niskie-

go (gotuje sie przez 3 minut we wodzie). Roz-

m a r y u namoezony we winie lub sam jaiowiec ugoto

wany we wodzie i pity jako herbata, bylyby równie¿

dobrq oddaty przystuge. Pierwsza choroba ze swymi bo
leáciami ustqpita, a gorqczka znikneta zupetnie. Mqz
ten od tego czasu owej kuracyi czuje sie zdrowszym niz

przedtem.
. 6. Wieániak majqcy lat 46, opowiada: „0d 4 lat je

stem cierpiqcym, a cierpienie moje roánie od miesiqca
do miesiqca: mam dolegliwoáci w oddawaniu moczu.

Dlu¿ej wytrzymaé jak \ godziny nie moge, a gdy sie

przeciqgnie dtu¿ej, wzniaga sie moje cierpienie tak, ze

dostaje gwattownych kurczów, a gdy te minq, odchodzi
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nieco wody. Radzilem sie wielu lekarzy ale mi nie nie

potnogli. z porady lekarza z Monachium wypilem 80

flaszek mineralnej wody, nieco mi ul¿yto, ale choroba

nie ustqpita ani na wtos. W nocy musze co -| godziny
wstawaé z lózka, aby oddaé troche moczu; gdy tego
nie uczynie, pogarszam sobie cierpienie. Zresztq zupel
nie jestem zdrów, i jak wszyscy mówiq, wyglqdam do

brze; pije rzadko piwo, gdyz po niem jest mi gorzej;
zresztq nigdy nie bylem do niego przyzwyczajony. Có¿

mam czynié?

Zabiegi: 1) vr tygodniu 2 cieple kqpiele ze slomy
owsianej 30—32o; 10 minut w cieplej wodzie, ^ minu

ty w zimnej, potem znów 10 minut w cieplej
— tak 3

razy, 2) w innych dniach codzieñ opaska krótka od

.pach po kolana równiez zamaczana w odwarze slomy
owsianej przez 1 godzine. Tak robié 12—14 dni, 3)
codziennie wypié 3 mate filizanki herbaty ze skrzypu
i jatowcu (gotu¡ przez 10 minut).

7. Parobek miat trudnoáci w oddawaniu moczu,

odchodzito mato uryny i to powoli wáród gwattownych
cierpieñ. Lekarz oáwiadczyt, ¿e innej rady nie ma tyl-
ku wypró¿niaé trzeba pecherz zapomocq moczociqgu co

2 dzieñ. Choroba jednak powiekszala sie, boleáci

wzmogly.
Parobek pil codziennie 2 razy po 25—30 kropel z

nalewki jalowcu i glogu w lampee petnej wody. Za \
dnia czul polepszenie, po 10 dniach choroba ustqpita
znacznie. Bral dalej naprzemiany z tamtymi krople
piolunu i wkrótce wyzdrowial zupelnie.

Polecenia godnem jest w dolegliwoáciach pecherza
a szczególniej w kamieniu pié odwar z liáci czarnego
dziurawca (áwietojañskie ziele). Herbata ta nawet

w bardzo cie¿kich przypadkach znakomite oddala uslugi.

Moczenie w íózku.

Zle to zdarza sie czesto u podrastajqcej mlodziezy
plci obojga. I doroslych jest wielu, którzy a¿ do lat
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20 i dlu¿ej podlegajq tej wadzie. W gazetach znacho-

dzq sie zachwalane ró¿ne árodki na to; najczeáciej jest
to oszukaústwo. Niestety, árodki te czestokroé bardzo

szkodliwe, bywajq kupowane i uzywane
—

a biedne dzie

ci rózgq karane i wyszydzane. Ze to nie pomaga, to

pewna; pogorsza tylko zlo. Opowiadano mi n.p. ¿e w

pewnyui zakladzie, dzieci tak¿e przed spaniem rózgq
éwiczono. Biedne stworzenia ze strachu i bojazn i nie

mogly zaraz zasnqé, pózniej zapadty w sen gteboki, a

wtenczas temci pewniej wydarzaty sie owe nieprzyje-
mne przypadki. Zródto zlego tkwi w ostabieniu orga-

nizmu; jezeli sie g° wzmocni, to i ono ustqpié musi.

6 dzieciom od 8—13 lat zalecilem, chodzié w wan

nie w wodzie siegajqcej do lydek, przez 3—5 minut, a

potem uzywaé predkiego ruchu w pokoju lub na áwie-

zem powietrzu, aby naturalne cieplo wrócito predko.
Po 5 dniach tylko 2 dzieciom zdarzyt sie jeszcze przy-

padeczek; w kilka dni pózniej i one uleczonerai zostaty.

Drugim zabiegiem bylo: trzymanie ramion w zi

mnej wodzie przez 2 minuty, gdy ukoñczyly chodzenie

w wodzie. Dzialato to nietylko na owo oslabienie, ale

nádalo zdrowq cere twarzy dzieciom chorowito pierw
wyglqdajqcym.

I día doroslych wystarczq wspomnione zabiegi.
Gdyby jednak z powodu oslabienia i krew i soki pod-
upadly bardzo, zaleca sie pié codziennie fili¿anke her

baty z krwawniku, polowe rano, polowe wieczór.

Zaznaczam, ¿e najskuteczniejszq jest woda jak naj-
zimniejsza. W pomienionych" przypadkach próbowa
lem cieplych kqpieli, otrzymatem jednak wrecz przeci-
wny skutek.

Ci^zkie cierpienie mózgu.

Piwowar majqcy lat 33. od lat 11 "jest cie¿ko cier

piqcym. W maju r. 1877 wstajqc z tó¿ka pewnego po-

rauku, upadl nagle na pót nieprzytomny i le¿at w tym
stanie 2 godziny. Ju¿ wtenczas miéwat codziennie
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silny zawrót gtowy, wymioty i omdlenia. Zawrót po-

czynat sie kolataniem w mózgu; poczem rzucalo nim

o ziemie, czesto rozciqgneto go wzdtu¿ pokoju. Stan

taki trwal 5—10 minut a powtarzat si'e codziennie 5—

8—10 razy. Po 6 miesiqcach byl znowu zdolnym do

pracy, ale tylko na 2 miesiqce. Poczem powtarzaly sie
napady tak silne i czeste, ¿e przez 8 miesiecy musial

le¿eé w lózku. W przeciqgu lat 11, spedzal w ló¿ku co

rok 6—7—8 miesiecy. Cierpienie powiekszylo sie tak,
¿e napady zawrotów i upadków nawet w czasach prze-

rwy wracaly co 2—3 dni, szczególniej wtenczas, gdy
nate¿al sie umyslowo, chodzil predko lub skrecil gtowq.
Napady zapowiadaty sie zawsze kolataniem w glowie a

skoro sie zdotat uczepié stotu lub na polu drzew.t, to

trze=do nim, tara i sam rzucalo, az upadl na ziemie.
Przytomnoáci nie tracil przytem, ale wzrok tylko.
Przez 9 lat napadom towarzyszyly zawsze wvmioty,
które jednak w ostatnira ustaly roku. Od lat 10£ cziil

ustawiczny ucisk na ciemieniu, jak gdyby le¿al tam

centnarowy kamieñ; a od lat 5 ustawicznie szumi mu

w uszach, i ciezko styszy na prawe ucho. Nigdy nie

zasnqt przed 1—2 w nocy, z powodu ciezkiej glowy i
ciánienia w niej. Od maja 1886 a¿ do pazdziernika
1887 le¿al chory, z malera i przerwami, ciqgle w ló¿ku.
Podczas tej choroby leczyto go 14 lekarzy i zazyl o-

gromnq iloáé lekarstw. Niektórzy uznali go za nieule-

czalnego; wiekszoáé oáwiadczyla, ze czaszka jest peknie-
tq, wskutek dawniejszego obrazenia glowy (spadla mu

beczka na glowe,), od tego czasu jakaá drzazga koáci-
sta ugniata mózg, i przyczynq jest cierpienia; inni mó-
wili, ¿e jest to chroniczne stwardnienie btony mózgo-
wej.

Zdaniem mojem nadzwyczaj silne kongestye ude-

rzaty do glowy, wi'ec wskazanymi byly nastepujqce za-

bipgi: Polanie górne; chodzenie 'w wodzie; polanie
pleców; polanie ud i kolan; para na nogi i plaszcz hi

szpañski. Skutek pieciotygodniowej kuracyi od 28 li-

pea do 2 wrzeánia byt znakomitym. Juz piqtego dnia



— 267 —

wolnym byt pacyent od ucisku na glowe- Drugiego
dnia mial miejsce ñapad wskutek dtuzszej umyslowej
pracy (pisanie listu) -ale to byto ostatnie. Z dniem

kazdym ku jego wielkiej radoáci nastepowato polepsze-
nie. Nastepne 4 tygodnie czul sie niby nowo narodzo-

nym, wolnym od boleáci glowy; poprawit mu sie '

wzrok takze. Po skoñczonej kuracyi sypial bez prze-

rwy calemi nocanii." Piwowar odzyt na nowo i jest
szczosliwym. \V domu robi dalej codziennie jeden z

powyzszych zabiegów.

Zapalenie mózgu.

W któreiukolwiek miejscu powstanie zapalenie,
tara naptywa krew ze wszystkich ¿yt. Spieszy tam

gdzie jest podwyzszona cieplota, a w miejscach najwie
cej od zapalenia oddalonych jest jej najmniej. Jezeli

nastqpilo zapalenie mózgu natenczas nalezy najsam-
przód skierowaé krew ku koñczynom ostatnim i za-

dzialaé ochtadzajqco na zapaleniera dotkniete miejsce.
Zabiegi sq nastepne: Trzeba okrecié nogi chustami

zraaczanemi w wodzie z octem. Jezeli nogi bardzo zi

mne, trzeba plótno niaczac z poczqtku w gorqcej
wodzie. Skoro oklady na nogach po uptywie £

—1 go

dziny rozgrzejq sie dobrze, macza sie ich potem w zi

mnej wodzie i oktada na nowo. Jak nogi podobnie i

rece owinqé trzeba co najmniej po tokcie i postepowaé
tak jak z nogami; potem wziqáé mozna oklad dolny
Po trzech kwadransach macza sie plótno znowu w zi

mnej wodzie. Jezeli gorqczka jeszcze zawsze jest sil-

nq, trzeba w powy¿szy ¡sposób postepowaé dalej. Chcqc

predko i silnie odprowadzié gorqczke, mozna zgrzebne
plótno zlozone we dwoje zamaczaé w wodzie i na

brzuch polozyé; to odprowadza krew ku brzuchowi. Na

glowe nie uzywa í-ie nie innego, prócz platka, który
sie w zimnej wodzie macza, i obwiqzuje na czole, po

uptywie | godziny macza sie go ponownie w zimnej
wodzie. Skuteczniej jeszcze dziala plótno okrecone o-
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kolo szyi, albo szal; jedno i drugie nie powinno dlu¿ej
lezeé na miejscu nad 3 kwadranse, chyba, ze na nowo

zaniaczane bedzie. Zabiegi te brane naprzemiany nie

dopuszczq wysokiej gorqczki, a cale zapalenie doáé szy

bko przemija. Wewnetrznie, jako najlepszq bierze sie

áwie¿q wode, a^e nie wiele naraz, lepiej mniej i cze

áciej; 1—2 ly¿ek. Zamiast wody niozna pié herbate z

Foenum graecum.

Cierpienie nerkowe.

Wi^ániak opowiada: ,,Wyglqdam silnie i za¿ywnie,
ale jestem bardzo nedznym. Nie moge pracowaé, je
stem ciqgle nabrzmialy, brakuje mi oddechu tak dale-

ce, i¿ myále, ¿e sie trzeba udusié. W nocy przewra-
cam sie na íózku nie mogqc zasnqé. Uryna najczeáciej
jest gestq i zraieszana ze krwiq; w pecherzu czuje cze

sto gwaltowne palenie. Lekarzy mialem kilku; jeden
mówil, ¿e jestem chory na wqtrobe i mam kamienie

zótciowe; drugi twierdzil, ¿e to choroba nerek; inny
mniemal, ¿e ¿olqdek nie trawi dobrze, jest zawsze za-

flegmiony, gdy¿ w ustach zawsze bylo wiele flegmy."
Zrozpaczonemu nastepne zalecilem zabiegi: 1) w

tygodniu 2 cieple kqpiele z owsianej slomy, na 30—32

stopnie, z 3-ma odmianami ('ÍO minut w cieplej, 1 mi

nuta w zimnej wodzie,), 2) w tygodniu 2 opaski kró

tkie z odwaru owsianej slomy przez 1£ godziny, 3) co

dziennie 2 fili¿anki herbaty ze skrzypu i jalowcu, go
towanych przez 10 minut. W 6 tygodniach zdrowym
byt wieániak zupelnie. Cialo jego jest normalnem,
znikl wielki brzuch i wyglqd brunatno-zólty a z cerq
swie¿q i zdrowq wrócila i jego sita.

Inne cierpienia nerkowe.

Ubogi robotnik pisze: „Zachorowatem na nerki w

listopadzie 1887, pracowalem jednak przy tem a¿ do

potowy styeznia 1888. Tymczasem opadty mié tak si-
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ly, ze przez 11 tygodni lezeé musialem w Íózku. Le

karz oáwiadczyl mi, ¿e choroba pochodzi z zaziebienia
i trudnq jest do leczenia. W urynie byl zawsze osad

czerwonob/unatny. Mocz badano chemicznie w aptece
i pokazato sie, ¿e °w osad pochodzi ze krwi. Z powo
du ustawicznej utraty krwi znedzniatem tak, ¿e lekarz

obawial sie puchliny. Badal dlatego codziennie nogi i

i serce, ale nie byto áladów puchliny. Po jakims cza

sie polepszyto mi sie, wrócitem wiec do roboty, gdy je
dnak po 20 tygodniach wrócila choroba, porzucitem
prace znowu. Poniewa¿ leczytem sie dlugo i tak wiele

zazywalem lekarstw bez trwatego skutku, postanowitem
idqc za radq znajomych udaé sie do Woerishofen. Le

czenie zimnq wodq znakomity przynioslo skutek.'1

Pomogty mu nastepne zabiegi:
1. jednego dnia polanie górne i kolan rano; po

poludniu pólkqpiolek przez ^ minuty;
2 drugiego dnia wstawszy z ló¿ka rano omywanie

calkowite, poíem chodzenie w wodzie; po poludniu po
lanie górne i polanie kolan;

3. rano: polanie górne, pózniej polanie ud; po po

ludniu; polanie pleców i chodzenie w wodzie. Tak ro

bié przez 3 tygodnie na przemiany.
4. codziennie filizanka herbaty z 10 pottuczonych

ziarnek jatowcowych i nieco skrzypu; podzielié jq na

2 porcye pié rano i wieczór.

Cierpienie nerwowe (niedomoga, nurastenia).

1. Kaplan opowiada co nastepuje: ,,Wskutek gwat-
townego wzruszenia, obawy i trwogi nabawitein sie z

koñcem Lipca 1884 r. cierpienia, które objawiato sie po-
czqtkowo czestem niespokojnem biciem serca, cie¿ko-

áciq w oddychaniu i ogólnem ostabienieni. Bicie serca

ustato po kilku miesiqcach, ale zjawity sie nowe dole

gliwoáci: bardzo silne dreczqce napady astray, czeste
ucisnienia z boleáciami i wzdecie brzucha. Ciánienie
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czuje gtównie w okolicy zeber, niekiedy i w rdzeniu

pacierzowym. Nieraz czuje wielkie oslabienie i znuze-

nie we wszystkich cztonkach z boleáciami w stawach.

Przy tem zatwardzenie i wzdecia trapity zawsze brzuch.

Glos byt zupetuie ostabiony tak, ¿e nieraz samo nió-

wienie sprawialo mi boleáci, dusznoáé i astme; mówié

gloáno i dtu¿ej byto mi niemo¿ebnem. Przez caty ten

czas mam takze dolegliwosci w glowie, a miañowicie:

Zawrót, odurzenie, czasami gwattowny bol, tak ¿e nie

raz myáleé nie jestem w stanie i zdolnym nie jestem
do ¿adnej umyslowej pracy. Ka¿da drobnostka drazni

mié nadzwyczaj i powieksza nie rzadko boleáci piersi i

glowy a¿ do ostatecznoáci. Prócz tego opanowala mié °-

kropna nielancholia; nieraz rozpaczaé przychodzi. Leka
rze nazwali cierpienie moje nerwowem. Dwóch z nich,

Meopata i Homeópata, obaj slawni me¿owie, przepisali
mi árodki, które w ogóle ¿adnego nie miaíy skutku, a

homeopatía chorobe niekiedy pogorszata. Najlepiej dzia-
tato to, co mi trzeci przepisal lekarz: Zimne kqpiele
calkowite i pilne uzywanie ruchu na swiezem powie-
trzu. Trwato to przez pól roku, a¿ w koñcu oddalem

sie zupelnie wodnemu leczeniu".

Tyle chory. Przypatrzmy mu sie bli¿ej: Wyglqda
nadzwyczaj rumiano. Brzegi powiek sq nieco ¿ólte, war-

gi i uszy bardzo czerwone i sine. Wlosy, prócz malej
odrobiny wypadly mu calkowicie, chocia¿ jest mlodym
\ nie wiecej liczy jak lat 30. Có¿ wskazujq te znaki?

Ze nawaly krwi do glowy i piersi sq gwaltowne. Bo

leáé czola dowodzi, ¿e jest zanadto silny napiyw krwi

do glowy, a wielka jej ilosé w glowie rozszerza ¿yty.
Czy moze chory byé uleczonym i jak? Nale¿y wziqáé
przedewszystkiem na uwage dwa glówne miejsca bole

áci, glowe i piersi. Oba sq równoczeánie uciskane prze-

pelnieniera krwi. Trzeba jq wiec nasamprzód ku

koúczynom odprowadzié. Potem nale¿y usunqé wszy
stkie nienormalnoáci w piersi i glowie (zastoiny, roz-

szerzenie zyl, wkleániecia, ucisk i t. d.) nareszcie za-

dzialaé na cale cialo w ogólnoáci.
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Zabiegi w tym porzqdku sq na to najodpowiedniej-
szymi: Para no¿na; para na glowe; krótka opaska (za
wijanie mate); plaszcz hiszpañski, chodzenie boso (w
zimie po áwie¿o upadtym ániegu).

W 3 tygodnie poprawit sie znacznie stan jego. A¿
do zupetnego uzdrowienia, potrzeba kilku miesiecy, zwa-

¿ywszy, ¿e choroba byta daleko posunietq i zakorzenio-

nq gteboko.

Wedtug mniej i wiecej pomyálnego skutku kazde

go pojedynczego zabiegu potrafi pacyent sam osqdzié
najlepiej, który z nich najwiekszy pozytek przynosi;
taki nale¿y czeáciej powtarzaé. Nie nale¿y jednak ni

gdy przesadzaé, i zawsze tylkó tego szczególniejszego
ulubionego u¿ywaé zabiegu. Razem z temi szczegó-
towymi zabiegami tqczyé zawsze nale¿y i zabiegi o-

gólne t. j. takie które dziatajq na caty organizm. W
ten sposób zachowanq bedzie harmonía i prawdziwy,
rzeczywisty postep w leczeniu.

2. Ksiqdz z Czech opowiada: „Przed 8 miesiqcami
wskutek przeciq¿enia pracq dostatem silnego bicia ser

ca, bezsennoáci, pózniej przytqczylo sie do tego silne

odbijanie, wzdecia brzucha, i trudnoáé w oddychaniu.
Miatem niekiedy zaburzenia, czucia boleáci w rekach i

nogach, pózniej tak¿e drzenie, niespokój, w stopniu
wysokim znuzenie i rozstrój. Wreszcie popsut sie aPe'

tyt i stolec".

Pacyent przybywszy do mnie, byt wyczerpany i

mial blado-¿óttq cere. Po siedmiotygodniowej kuracyi
byt znowu czerstwym, zdrowym i ¿wawym. Powoli wró
cit sen takze.

Zabiegów u¿ywat nastepnych : W pierwszych trzech

tygodniach: 1) nocq wstawszy z ló¿ka pólkqpiolek. 2)
Rano: polanie górne, i chodzenie we wodzie. 3) Popo
ludniu polanie pleców i pólkqpiolek. 4) Codzieñ cho

dzenie po trawie. Pózniej: Polanie górne i kolan, tak¿e

pólkqpiolek; 2 razy para nozna. Zué codziennie 8—10

ziarnek jatowcu i pié herbate z piolunu i szatwyi.
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Nerwowe cierpienie.

34-letni me¿czyzna oznajmia: „Przed 11 laty z po

wodu prze&adzonej nabo¿noáci, cielesnego umartwienia

i dlugoletnich strasznych skrupulów poczqlem cierpieé
na glowe- Kongestye, gwaltowny bol i ocie¿aloáé mie-

nialy sie nawzajera. A ¿e dalej nie przestalem praco-

wac umyslowo i fizycznie za jednego a czesto za 2

zdrowych wskutek tego nastqpilo zupelne rozdra¿nie-

nie nerwów i w koñcu przed 2 laty, glowa moja nie

zdolnq byla do umyslowego nate¿enia, nawet aby zraó-

wié ró¿aniec w jednyra ciqgu. W Woerishofen przez 8

dni nie polepszylo sie nie, pomimo polañ górnych, ple
ców, ud i biegania boso. Potem daño mi olejku wyeiq-
gajqcego, przyczem jeszcze 3 dni robilem dalej zabiegi
wodolecznicze, ale choroba pogarszala sie; wreszcie przez
3—4 dni nie bratem zastosowañ wodnych

— i olejek
poskutkowat. Glowa zostala naraz od cierpieñ wolnq,
jasnq, raocnq i takq pozostata do dziá dnia".

Do tej relacyi musze dodac, ze ów pan zanim do

mnie przyjechat, dlugi czas leczyl sie sam wedlug mo-

jej ksiqzki a przez szczeáliwy a raczej rozumny wybór
zabiegów día niego odpovviednich, i dokladne spelnienie
przepisów, znacznie przygotowal s¡e ju¿ do dalszej u

mnie kuracyi. Przybywszy tu w nedznym i zrozpaezo-

nym stanie; byl tem wiecej politowania godnym, ¿e z

powodu pozornie dobrego wyglqdu, tylko znawca

niógt o jego wiedzieé cierpieniu. Bogu niech bedq dzie-
ki, ze teraz znowu z wesotq ochotq, moze oddawaé sie
wyzszym studyora.

Nerwowe cierpienie glowy.

Me¿czyzna 45-letni przychodzi ze skargq na ustach
do mnie i powiada: „Lekarze uznali mojq chorobe jako
nerwowe cierpienie glowy. Nigdy nie zdejmuje z glo
wy opaski; niekiedy miewam naeisk niedowytrzymania
na tyle glowy, raz z prawej, raz z lewej strony. Je¿eli
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cierpienie opanuje plecy, natenczas mam silne bicie ser

ca czesto przez kilka godzin. Apetytu czesto nie mam

wcale. Mam taki zawrót glowy, ¿e sam iáé nie moge i

día tego moja ¿ona przyjechala ze mnq. Najbardziej
dolega mi jednak cierpienie umyslowe. Rozpaczliwa me-
lancholya trapi mié i ju¿ nieraz ¿yczylem sobie ámier

ci. Pacyent byl doáé otyly, cera ¿óltawa, chorowita:

brzuch silnie wzdety.
W 13 dniach organizm byl znowu w porzqdku.

Waga ciala opadla wiele, bol glowy i zawrót zniknely,
a wrócily dobry sen, apetyt i wesole usposobienie.

Zabiegi: 1. pierwszego dnia polanie górne i kolan

rano; polanie pleców i chodzenie we wodzie —

po po
ludniu.

2. drugiego dnia: rano polanie pleców, pózniej cho
dzenie we wodzie; po poludniu znów polanie pleców,
pózniej kolan.

3. trzeciego dnia: rano polanie górne i kolan; po

poludniu: polanie calkowite, pózniej pólkqpiolek,

Pacyent byl silny i mocno zbudowany dlatego bral

codziennie 4 zabiegi.

Nerwowe cierpienie glowy.

Dwóch studentów musíalo opuácié zaklad przed
koñcem roku. Obydwaj mieli wielki bol glowy i na

waly krwi do glowy, ¿e uczyé sie, ha, nawet czytaé nie

mogli. Obydwom u¿ywane leki nie nie pomogly. Bie-

dnym tym studentom prostq dalem rader aby najwie
kszq czeáé dnia spedzali boso, chodzqc szczególniej po

rosie; co godzine przez kilka minut staé we wodzie w

jakim potoku; prócz tego codzieñ 2, a gdy gorqco
—

braé 3 polania górne.

Obaj mlodziency posluchali mej rady, robili nawet

wiecej niz powiedzialem. Widocznie polepszenie dodalo

im odwagi. Pod koniec wakacyi wrócili zdrowi i weseli

do zaktadu.
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Gdyby¿ to w zaktadach, w których tak wiele sie gini-
nastykujq, zaprowadzili takie éwiczenia, gimnastyczne.
które organizmu nie rozdra¿niajq, nie rozpalajq, ale u-

spokajajq! Nie do uwierzenia, jak skutecznem jest cho
dzenie boso po mokrej tqce albo po rosie!

Przedraznienie nerwów.

1. Dwóch uczniów przyszediszy do mnie w czasie

wielkanocnych feryi opowiadajq: Cierpimy bol glowy,
mamy uderzenie krwi do glowy, zly sen, wielkie znu-

zenie, zly apetyt, a wskutek tego niezdolnymi jesteámy
do dalszej nauki. Czy nie moglibyámy sie wyleczyé wo

dq w czasie feryj?
Poniewa¿ byla wiosna, ziemia wilgotna, i dosyé

chlodno, poradzitem ira, aby wolne te dnie spedzili na

swiezem powietrzu, a w lesie lub po Iqce chodzili boso

i szybkiego u¿ywali ruchu, gdyby im bylo zimno; od

czasu do czasu w rowie napelnionym wodq 2—3 minut

staé i chodzié po nim tam i napowrót. Prócz tego 2—3

razy codziennie trzymaé ramiona cale w wodzie. Za

biegi te sluzyly wielce mlodym uczniom; odzyskali od-

wage i wesoloáé. Wrócili wzmocnieni do szkól, nauki

szly im dobrze i z radosnem utesknieniem oczekiwali
letnich wakacyj, aby swe cialo na nowo wzmocnié i za-
hartowaé.

Zaznaczam jednak, ¿e chodzqc po mokrej tqce lub

stojqc we wodzie, nalezy potem u¿ywaé tak wiele ru

chu, aby cieplo wnet wrócilo do organizmu; u mlodych
ludzi latwo to osiqgnqé predkim chodem.

2. Z podobnq skargq przyszedl do mnie kleryk;
,,Czuje taki ucisk w glowie, ¿e nie wiem czesto, gdzie
jestem i co czynié; prócz tego mam znaczny zawrót

glowy. Do pracy umyslowej jestem niezdolny i zaklad

musialem opuácié 3 miesiqce przed osiqgnieciem mego
celu".

Byl to gorqcy Sierpieñ, wiec kleryk przepedzal dnie
cale po ogrodach i lasach boso chodzqc od rana do pó-
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¿negó wieczora. Nadto brat codziennie 2—4 polañ gór»
nych. W 12 dniach znikly wszelkie objawy slaboáci;
czul sie wesolym i wzmocnionym. Día dalszego wzmo

cnienia trzeba, aby przez wakacye jesienne leczyl sie
w ten sam sposób.

Rozstrój nerwowy (niedomoga.)

Mozny pan obarczony nadzwyczaj wielu obowiqz-
kami podupadl tak dalece na duchu i na ciele, ¿e nie mo

zna bylo rozpoznaé, czy cialo czy duch wiecej skotata-

ny. Byt powód do obawjr, ¿e to skotatanie ducha po¿a-
towania godne moze mieé nastepstwa i bardzo smutnie

skoñczyé sie musi. Miesiqcami catymi ani snu ani spo-

koju, a dotkliwe miat dolegliwoáci i cierpienia na catem
ciele. Wszelkie lekarskie árodki nie przyniosly ulgi,
ostatecznie szukal ratunku w leczeniu wodnem. Nie

zawiódt sie. P° 13 tygodniach byt ju¿ w stanie rzezwy
i zdrów objqé na nowo obowiqzki swego zawodu.

Stan taki leczy sie najprostszymi zabiegami. 1 dzieñ;
omywaé codziennie 2 razy górnq polowe ciata wodq i

octem. Po omyciu, polanie kolan (1 minute). P° potu-
dniu ftak jak rano) — omycie, polanie kolan. — 2

dzieñ: polanie górne z matej koneweczki. Zaraz potem
chodzenie po mokrych kamieniach i zlaé kolana 1 ko-

neweczkq wody. Po poludniu tak samo. —3 dzieñ o-

myé górnq polowe ciala i polaé 1 koneweczkq. Po po
ludniu polanie górne (1 koneweczka), poczem staé we

wodzie 3 minut. Zabieg ten byl tak día niego bolesnym,
ze mu tzy w oczach staly. Tak robi sie przez tydzieñ.
W drugim tygodniu bral codzieñ polanie górne i sil-

niejsze polanie kolan na przemiany ze staniem we wo

dzie, o ile wra¿liwe na to pozwalaty nogi. Polania gór
ne w 2 tygodniu urosly z 1 do 3 koneweczek. Tak¿e

stanie we wodzie bral coraz mocniejsze az po kolana,
ale zawsze 2—3 minut. W 3 tygodniu polanie gór
ne, kolan i stanie we wodzie rosly stopniowo, a co dru

gi dzieñ bral kqpiel nasiadowq zazwyczaj po poludniu.
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— W 4 tygodniu rano; polanie górne i staé we wodzie;
po poludniu pólkqpiolek. W 5 tygodniu rano: polanie
pleców i staé we wodzie albo polanie kolan; po polu
dniu polanie górne. I tak postepowano dalej: co £ dnia
jeden zabieg: a) polanie górne i kolan; b) pólkqpio
lek; c) polanie pleców — az do zupetnego wyleczenia.

Wewnetrznie: a) bialy proszek codzieñ raz na ko
niec no¿a na przemiany; b) jatowcu codzieñ 6—8 ziar
nek i c) herbata z piolunu i szatwyi.

Wyczerpanie nerwów.

Proboszcz u¿ala sie, ze ma niekiedy bol glowy nie
do wytrzymania, a gdy mu sie polepszy, opadajq go
bóle gardla takie, ¿e ze znu¿enia i cierpienia mówié

prawie nie moze. Tak¿e na grzbiecie czuje ucisk i znu-
zenie. Przyniesione lekarskie áwiadectwo stwierdzato

„rozwiniete wyczerpanie nerwów i ¿e grozi mu wkró
tce nadwerezenie rdzenia pacierzowego i mózgu". Prócz
tego byt drazliwym w wysokim stopniu i wystraszo-
nym.

Zabiegi: Codzieñ slabe polanie górne rano i popo
ludniu: codzieñ raz chodzié boso po mokrej trawie lub

mokrych kamieniach. Tak, przez 5 dni. Potem codzieñ

silniejsze polanie górne, kolan i 2 razy chodzié we wo

dzie. Znowu przez 5 dni. Niekiedy nasiadówki. Dalsze
zabiegi: Codzieñ polanie pleców, pólkqpiolek, polanie
gorne i chodzié we wodzie. Zabiegi te uámierzyly wszel
kie boleáci, zdrów i wesót wrócit kaplan do pracy.

Nerwoból kulszowy (Ischias).

1. Urzednik cierpial wiecej niz przez kwartal na

gwattowny bol w lewym udzie az na dól do kostek.
Uzywa! wszelkich mozliwych rzeczy, w koñcu zalecono
mu: trzymaé sie ciepto i spokój —

jako jedyne do u-
leczema árodki. Staral sie wiec bolera dotkniete miej
sca ogrzewaé wszelkimi mo¿liwymi árodkami jak: ciepte
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chusty, cieple plyty a w koñcu tak cieple kqpiele. o ij

le mógl wytrzymaé.
Bóle powiekszyly sie jednak, na silach widocznie

opadal, waga zmniejszyia sie wiecej ni¿ o £ cetnara,
rzadko kiedy spal 1 godzine- Wreszcie zdobyl sie na

odwage, u¿yé tego árodka, którego lekat sie najbardziej:
zimnej wody.

Codziennie bral 2—3 zabiegi: 1) polanie pleców
rano — polanie górne po poludniu, 2) rano: polanie
górne; po poludniu polanie pleców co 2 lub 3 dzieñ 1

pólkqpiolek. Niekiedy día zahartowania chodzenie boso.

Zaraz po pierwszem polaniu spal pacyent w nocy

4 godziny. Wnet wrócil sen, lepszy wyglqd i wiecej a-

petytu. Po 4 tygodniach slabosé ju¿ byta nieznacznq

po 6 zdrów byt zupetnie.
2. Profesor z Wegier cierpi od lat 7 na nerwowy

bol biódr; byl w rozmaitych kqpielach jak; Buda, Cie-

plice, Haviz i t. p.; u¿ywal takze pary
— wszystko da-

remnie. Od 2 lat spaé nie moze; apetyt ma dobry, za

wsze zatwardzenie, wzdecia, glowa zajeta najczeáciej ra

no. Najczeáciej skarzy sie na nadzwyczajnq wra¿liwoáé,
na zmiany temperatury i ciqgle zimno na calem ciele,

mimo ¿e od 3 lat nosi zawsze Jaegera koszule welnia-

ne. Nadto mial lojowate wydzieliny na skórze i nie-

przyjemnq wilgoé rqk.

Bral nastepne zabiegi; co noc omywanie calkowite;
rano polanie górne; po poludniu polanie pleców,

— co

2-gi dzieñ pólkqpiolek
— polanie kolan i nasiadówki

przeciw zatwardzeniu.

W 24 dniach skutek byl znakomitym. Po 4 dniu

nastqpil spokojny sen i trwal noc catq; odtqd pozostal

dobrym. Dtugoletni nerwoból kulszowy ustqpil zupelnie.
Skóra jest znowu w porzqdku, profesor czuje sie nad

zwyczaj szczeáliwym,
O swem dzisiejszem ubraniu powiada chelpliwie:

„nosze tak lekkie ubranie, nawet w dniach chlodnych,

deszczowych, jak drudzy w pelni lata: lnianq koszule:
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lekkie skarpetki. Jest mi w tem cieplo i nie mié nie

obchodzq zmiany powietrza. Wszystko to, cudem mi

sie jakims wydaje".

Niedokrewnoáé.

Cale ciato mozna powiedzieé ze krwi powstalo, i

krwi tylko zawdziecza swojq wielkoáé, sile i wytrwa-
loáé. W obec tego, kto wiec chce zdrowym pozostaé i

zyé dlugo, ten musi mieé koniecznie krew dobrq i do-

statecznq jej iloáé. Organizm wytwarza z potraw i na

poju potrzebnq krew i slusznie powiedzieé mozna: kto

ma krew dobrq, ten jest zdrowym; kto ma krwi wiele,
ten jest wytrwatym; a gdzie jest krwi mato i zta, tam

tworzyé sie mogq wszelakie choroby.
Do utworzenia dobrej krwi koniecznem jest prze

dewszystkiem dobre, zdrowe powietrze, wiele áwiatla,
dobre, odpowiednie po¿ywienie, które dobrq krew daje
i potrzebny ruch —

praca ciala. Je¿eli brakuje tych
niezbednych warunków, natenczas pomniejsza sie iloáé

krwi; a gdy pokarray nie sq dobre, natenczas prócz
braku bedzie jeszcze krew chorowita. Niedokrewnoáé
moze i wtenczas nastqpié, skoro sie krew utraci przez

zranienie, otwarcie ¿yly lub w inny sposób.

Niedokrewny jest zazwyczaj slabowitym lub chorym.
Skoñczonym obrazem niedokrewnoáci jest bledni-

ca u dziewczqt. Twarz dotknietej blednicq jest blada,
bialawa, czesto ¿óttawo-brunatna. Szczególniej wargi i
dziqsla majq wybladty kolor, powieki sq znuzone, wsze-
dzie przebija sie oslabienie, chudoáé, brak ciepla, po-
chylone trzymanie sie —

istny obraz choroby. Dalsze-
mi znamionami sq: bicie serca, oddech ciezki, brak od-
dechu przy chodzeniu po schodach, bol glowy, bol w

krzyzach, bezwladnoáé, kurcze, kurez ¿olqdka, oslabione
trawienie. Ludzie tacy majq czesto upodobanie w po-
trawach, które nie sq organizmowi pozyteczne ani te¿
daé nie mogq dobrej krwi.

Jedynem, pewnera na to lekarstwem jest przeby-
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wanie chorego ustawiczne na áwie¿em powietrzu, w

pokoju jak najmniej, a opalaé go w zimie nie wiele.
Ubranie nie powinno byé nadto cieplem, ani zbyt do
ciala przystajqcem, aby powietrze wszedzie przystep
znalazlo. Tacy chorzy powinni o ile moznoáci unikaé

stechtego powietrza jak n. p. w piwnicy, zamknietych
przestrzeni, zadymionych izb, jeáé zaá tylko dobre, la

two strawne pokarmy : mleko, dobry chleb, zupe z chleba
i potrawy z prostej zrobione mqki. Jeáé mato, na raz

2—4 Iy¿ek pelnych chleba, im czeáciej, tem lepiej: ¿o-

tqdek bowiem mato ma soków, a wiec nie strawi go

predko, i ztqd dolegliwoáci w ¿otqdku. Ruch i praca
na áwie¿em powietrzu fnie nale¿y jednak nigdy nad

sily pracowaé) pomna¿ajq krew, a zdrowie zwolna samo

wróci.

Zabiegi wodolecznicze sq nastepne: W tygodniu
3—4 razy wstaé z tó¿ka w nocy, omyé sie catkowicie i

znowu poto¿yé sie do tó¿ka; staé we wodzie a¿ po za

lydki przez 1 minute; równoczeánie ramiona zanurza sie
we wodzie; tak 2— 3 razy w tygodniu.

Skoro chory na niedokrewnoáé lub blednice jest
bardzo oslabionym i mato ma naturalnego ciepla, to

nale¿y z poczqtku braé cieplq wode tak do omywan jak
i na kqpiele; do wody mozna" doraieszaé soli lub octu.

Día podniesienia apetytu dobrze jest za¿ywaé codziennie
3 razy po 2—3 ly¿ek piolunowej herbaty. Znakomitym
árodkiem przeciw blednicy jest mqczka kredowa; za¿y-
wa sie J3 codziennie 2 razy (zawsze raz na koniec no¿a

i rozpuszczajqc w 4—6 ly¿kach wody).

Gdy wskutek powy¿ej podanych zabiegów nastqpilo
polepszenie, natenczas zamiast omywan braé kqpiele
no¿ne i pólkqpiolki 2—3 razy w tygodniu; pózniej po
lanie górne i kolan, tylko nie zbyt czesto.

Uboga dziewczyna przy pracy nie latwo dostanie

blednicy.
Niedokrewnoáé u dziecka. Matka przynosi

syna piecioletniego. Chlopak jest tlusty, trzyma sie
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dobrze, jest wiec dobrze zbudowany, tylko na twarzy

jest bladym tak, ¿e to kolor raczej umarlego, a nie

zdrowego dziecka. Nie nía ¿ycia ani ruchliwoáci, nie'

ma apetytu ani sil, krótko, jest on niedokrewnym, a

caly organizm tak nieczynny, ¿e raczej podobny do

starca. Wielu lekarzy leczylo chlopaka bez skutku.

Dwóch lekarzy zalecilo pié wino, stan jednak pozostal
jednakowy, tylko dziecie nabrato do wina najwiekszej
odrazy, podobnie jak i do innego jedzenia. Jak go leczyé ?

1) Codzieñ naciqgnqé dziecku koszule zmaczanq w

cieplej wodzie, w której gotowalo sie siano.

2) Codzieñ omywanie calkowite wodq i octem.

3) Kazaé mu o ile moznoáci czesto chodzié boso

po pokoju, lub na áwie¿em powietrzu. Jeáé proste do

mowe potrawy, pié wode i mleko (ale w malych daw-

kach 2—3 ly¿ki). Tak robié przez dni 14. Po tym czasie:

1) Codzieñ chodzié we wodzie nie bardzo zimnej
az poza lydki przez 3—5 minut.

2) Codzieñ omywanie calkowite wodq i octem.

Z) W tygodniu 1—2 razy naciqgnqé koszule zma

czanq w slonej wodzie lub w odwarze ze siana. Zabiegi
te robié znowu przez dni 14; a potem przez polowe.

Cierpienie nóg.

Urzednik uskarza sie na dlugo ju¿ otwartq rane w

nodze, która mu wielce przeszkadza w pracy. Rana jest
poni¿ej lydki, doáé duza, i plynie z niej codziennie wiele
nieczystoáci; wiecej straszniejszym jednak ni¿ rana i

zapalenie wydaje mi sie kolor nogi. Jest ona w okolo

czarno-sinq. Lekarzy radzitem sie kilku. Prócz innych
rzeczy, kazah mi pié wiele mineralnej wody. Wszystko
nadarmo.

Pan ów liczy lat 45, jest silnie zbudowany; skton-
ny do otytoáci. Twarz dosyé ró¿owa; poznalem zaraz,
¿e jest amatorem piwa. Kqty oczu metne, oczy same

nieco ¿óttawe, uszy bardzo czerwone. Zapytany, czy sie.
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zresztq czuje zdrowym, odrzekl: „nic mi nie brakuje,
apetyt mam najlepszy, biboszem nie jestem, ale smakuje
mi wysmienicie 2—3 szklanek piwa codziennie. Cier

pienie moje czysto miejscowem, z rodzaju tak czesto

zdarzajqcych sie bólów nóg.u

W'szyscy tego rodzaju chorzy
— wyjqtki zdarzajq

sie tak rzadkie jak kruki biale — uskar¿ajq sie zawsze

na bolejqcq lub ropiqcq rane i sq tego zdania, ¿e gdy
ta sie zg°i; to ju¿ dobrze. A jednak po przeciwnej
stronie jest slusznoáé. Nale¿y wpierw uzdrowié cialo i

wyprowadzie z niego zle soki, a otwór rany zagoi sie
sam ze siebie. Zdaniem mojem czesto jest szkodliwem
nsilowanie zagojenia otworu i zamkniecia fórtki, którq
nieraz szuka moze ocalenia chore ciato. W górach
zebrane wody przebijajq sobie otwór i oto ptynie

krysztatowe zródlo. Podobnie zdarza sie w niejednem
ciele; niezdrowe soki, naplywajq do jednego miejsca i

cisnq i napierajq, a¿ sobie przebijq otwór. Natura sama

wskazuje, jak sobie moze i chce dopomódz. My zas

wiq¿emy jej, ¿e tak powiem rece i nogi, zatykamy i

zasmarowujemy jej droge ratunku. Je¿eli nastepstwem

tego jest zaglada i zniszczenie organizmu, niechaj sie,
nikt temu nie dziwi.

Poradzilem urzednikowi, abv bral przez dni 14 co

dzieñ opaske dolnq przez 1| godziny i dwa razy dnia

omywal górnq polowe ciala silnie wodq; prócz tego raz

w tygodniu para na glowe przez 20 minut. Zabiegi te

odáwie¿q cialo i wzmocniq go do wydzielenia chorych
soków. Po 14 dniach wrócil chory znowu. Pierwsze

jego slowa byly: „mówitem poprzednio, ze nie jestem

chory, teraz wiem jednak, ¿e bytem bardzo chorym.
Chodzitem po schodach z trudnoáciq, gdy¿ cie¿ko bylo
mi oddychaé. Zawsze mialem nienaturalne wzdecie.

Gdym o tem z bojazniq mówil lekarzowi, zwrócil mi

uwage na to, ze przecie¿ sie starzeje- Teraz jednak
—

ciqgnqt dalej urzednik
— czuje sie calkiem inaczej niby

nowonarodzonym. Oddycham lekko i jest mi tak dobrze!

Chimery i dziwactwo niszczylo mié pierwej, teraz mam
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wyámienity humor,, a jedzenie i picie smakuje mi jak

nigdy przedtem. Ze mi te¿ pierwej o tem nie mówiono,
i tak nie leczono. W tych 14 dniach, — koñczy t pa

cyent,
—

wyszlo wiele uryny; na ciele a szczególniej w

brzuchu czuje, ze mi jest o wiele lzej; boleáci w nodze

ju¿ ustajq, a rana zdaje sie goié. Co mam dalej czynié,
aby zupetnie uzdrowié noge i cialo?"

Urzednik brat tygodniowo jeszcze 2 opaski dolne

przez ^ godziny i codziennie silne polanie górne. Na

noge przykladal codziennie 2—3 razy lnianq szmatke

zmaczanq w letniej wodzie. Prócz tego nie na noge

przykladaé nie wolno. Skoro zródla nie zasycajq wiecej
zle soki, ustanie cieczenie, a zródlo sarao wyschnie.
Znowu po 14 dniach wrócil rozproraieniony urzednik;

przy zdrowem ciele mial znowu zdrowq noge. Od tego
czasu nie przestal nigdy wyslawiaé uzdrawiajqcej sily
wody. Waznem jest bardzo, aby uzdrowiony día za-

pobie¿enia nagromadzenia sie nowych chorób otwórczych
materyi bral jeszcze czas dlu¿szy jeden lub drugi z po-

wyzszych zabiegów. Wybraé z nich powinien takie,
które mu sluzq najlepiej.

2. Ágata chorowala dtu¿szy czas na noge, która

sie °d czasu do czasu otwierata, a potem sama goita.
0 rozlicznych, nieuniknionych smarowaniach zarailcze,
gdy¿ by mié to irytowalo. Pewien lekarz przyrzekl jej
uzdrowienie, gdyby przez dlu¿szy czas spelniala jego
rade. Uto¿ono noge dosyé wysoko, ze le¿ala w Íózku

wyzej od brzucha. Prawie nagle opuácily jq boleáci.
Na rane przylozono jakqá drobnostke, co to bylo nie
wiem i przywiqzano jq dobrze. Chorej bylo doskonale,
nie miala boleáci w nodze, a gojenie robito wielkie po-
stepy. Wreszcie rana sie zamkneta. Wnet uezuta

Ágata, ¿e ma cie¿kq glowe i zawrót, ale nie robita so

bie z tego wiele. Tyraczasein w nocy ogarnefa jq taka
bezwtadnoáé i omdlenie, ¿e przywotano lekarza, a ten

oáwiadczyt, ¿e chora zdaje sie byé blizkq ámierci. W

nocy o 12 godz. zostala zaopatrzonq, i 5 dni potem le-
zata bez ruchu. Oddychata z trudnoáciq i byta bezprzy-
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tomnq jakby oszotomionq. Szóstego dnia wrócila przy
tomnoáé i z trudnoáciq kilka stów wymówila. Bez ni-

czyjego rozkazu zrobila sobie sama mokrq opaske na

okoto ciala i na chorq noge. Drugiego dnia spuchta
noga i poczela gwaltowniej boleé; ale glowa przestala
boleé i przytomnoáé wrócila. Ágata odwa¿nie robila

dalej opaski na brzuch i noge. Polowa nogi zaognita
sie silnie i otworzyla sie rana po dniach 5. Uzdrowie

nie w podobny sposób jak wyzej nastqpilo latwo. Ágata
znowu byta zdrowq, jak pierwej.

Co byto przyczynq omdlenia? Je¿eli chtopiec staje
deba (nogami do góry) musi wtenczas naptywaé krew

do glowy. Podobnie i tu napedzone ku górze soki

wskutek wzniesionego potozenia nogi, uderzyty na pierá
i glowe i oto przyczyna owych ratalnych objawów.
Opaski áciqgnety je napowrót ku dotowi, woda otwo

rzyta rane a chorowite materye, znalaztszy otwartemi

dawniejsze drogi, zwrócity sie ku nim; wnet odetchnety
piersi swobodnie, a glowa odzyskala przytomnoáé.

Gdyby¿ to ka¿dy, kto ma takie rany, chciat ustu-

chaé slów powy¿szych! Wiera dobrze, ¿e niektórzy
lekarze nowszej szkoly inne majq w tym wzgledzie za-

patrywania. Día wielu jednak i día mnie, wszystko na

tym punkcie zostanie po dawnemu. Uwazam ?i nazy-
wam takq otwartq rane, którq sobie sama utworzy na

tura día wyrzucenia niezdrowych soków, jak dlugo one

plynq, ubezpieczeniem zdrowia i ¿ycia. Iluz to ludzi

umarlo nagle, gdy im sie nogi zgoily! A któ¿ o tem

nie wie, ¿e ámieré wcale niedalekim^ jest gosciem, gdy
takie otwarte rany zasklepiq sie w pózniejszym wieku.

3. Le¿y przedemnq list, w którym stoi: „í znowu

zaczyna sie moje cierpienie nóg. Reumatyczny bol glowy
i zebów, na który przed 14 dniami okropnie cierpialem,

opuácil mié zupetnie, odkqd mié noga boli. Zawsze coa

mié boli, albo jedna, albo druga czeáé ciala. Mam za

zwyczaj bol dwojaki; albo boli mié górua czeáé ciala,

najczeáciej zeby, a gdy tam ustanie, poczynajqdokuczaé

nogi: trudno mi powiedzieé, które cierpienie jest gor-
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szem. A jezeli które z tych cierpieñ nie zjawia sie z

sitq i gwaltownoáciq, natenczas jestem niezdrów na ca

lem ciele".

Jak ¿ywe srebro wznosi sie i opada w barometrze,

tak niektóre cierpienia przenoszq sie w ciele z jednego

miejsca na drugie. Podagra, ró¿a wedrujqca sq takimi

wedrujqcymi ptakami. Jako trzeci towarzysz przylqcza
sie do nich i nasza choroba z tq ró¿nicq, ¿e nie obja-
wia sie zewnetrznie jak ró¿a i podagra, lecz wewnqtrz

ukrywa swe tara i sam krzy¿ujqce sie drpgi.

Trzema oddzialami atakowaé powinien lekarz te

choroby.

W naszym wypadku opaska krótka atakuje flan-
ki tj. uprzqta owe materye, które sq w drodze od glowy
ku nogom, albo od nóg ku glowie. Czeáciej zastosowana

wydziela je i odbiera im ochote do dalszych wedrówek.
Ubocznie dziala tak¿e na cierpiqce miejsca, odcinajqc
powrót zlym sokom, które wyraszyty w droge. Para

no ¿na a pózniej polanie dolne atakuje jedno skrzydlo,
cierpienie w nogach. Rozpuszcza materye chore i wy

prowadza je. Zimne omywania albo zamiast nich

plaszcz hiszpañski dziatajq na centrum, na cale

cialo. Dodajq cialu sity i mocy, aby do szybkiego do-

pomagalo uzdrowienia.

Zabiegi pójdq wiec tym porzqdkiem : opaska krótka,
('mate zawijanie,) 2 omywania calkowite w jednej nocy,
znowu opaska krótka, para no¿na i w koñcu plaszcz
hiszpañski.

Na wewnqtrz, jako wojska pomocnicze, doskonalq
jest herbata z centuryi, szatwii i miety. Pierwsze dwie

dziatajq oczyszczajqco, trzecia goryczkq swojq wspiera
soki ¿otqdkowe.

Podaje tu jeszcze 2 sposoby leczenia otwartych ran
w nodze; pierwszy przyda sie niejednemu wieániakowi
i biedakowi, któremu nie tak latwo o urzqdzenie kqpie-
lowe, drugi odpowiednim bedzie nawet día panów.
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4. Pewien dobrze od¿ywiony wiesniak, mruzyl do

mnie wcale roztropnie oczkami — czy na seryo lub z

szyderstwa, nie wiem tego
— i rzekl: Ksie¿e, mam

otwartq na nodze rane- Nie macie te', i día mnie ja-
kiej 'wody? Dlaczegó¿ nie, dobry przyjacielu, odpowie-
dzialem. Zrób wiec tak: idz do domu i rozló¿ naswem

legowisku lub ló¿ku koc welniany lub dosé grube pló
tno. Wyszukaj potem miedzy workami jaki stary, wy-
tarty, dlatego bo nie sztywny. Zamaczaj go dobrze w

zimnej wodzie, wykreé nieco i w kostyumie Adama

('tak jak cié urodzila matka^ wskocz do niego. Albo

jezeli to lepiej brzmi w twych uszach, naciqgnij worek
delikatnie niby eleganckie spodnie. Rzué sie potem
szybko na ló¿ko i przykryj cieplo kocem lub derkq i

pierzynq". Mrugajqce pierw oczeta staly sie naraz tak

du¿emi jak kólka od pluga i mokre ze strachu przed
wodq. „I rób tak — brzmial surowy wyrok— w pier
wszym tygodniu codzieñ raz przez 2 godzin*'. Wieániak

byl spoconym przy odejáciu; zrobil tak jak mu byto
nakazanem. W przeciqgu dni 50 naciqgnql sobie wo

rek 25 razy i noga zostala uleczona. Z radoáci pod-
skakiwal nietylko z powodu uzdrowionej nogi, ale i

dlatego, ¿e w worku nabrat tak wyáraienitego humoru.

Poradzilem mu, aby zabieg ten jeszcze niekiedy powta-
rzal. Dwa razy nie potrzebowatem mu powtarzaé tego.
Z radoáciq przyrzekl mi na podziekowanie, ¿e te wor-

kowq kuracye bedzie caty rok robil. I dotrzymat stowa.

Jak szorstko strasznie brzmi w niejednem uchú,

opisanie pierwszego sposobu leczenia (w istocie takiem

ono jednak nie jest,) tak znowu krótko i po pañsku
opiewa drugie: a) Wziqáé w tygodniu 2 razy cieplq
kqpiel z trojakq przemianq

— najlepiej kqpiel z owsia

nej slomy. 6) 2 razy w tygodniu opaske dolnq (zawi

janie dolne) przez 1£ godziny, albo zamiast tego plaszcz

hiszpañski przez \\ godziny.
Día przestrogi nastepujqcy przytaczam przypadek.
5. Dosyé otytemu, ale nadzwyczaj zdrowemu panu

zrobila sie na nodze otwarta rana, która mu wielce do-
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kuczala. Szukat ratunku we wodzie i leczyl sie J1»*1?
dni. Nie mógl sie doáé nadziwié, ¿e mu tak lekko i

dobrze idzie. Ale pocó¿ ta rana otwarta mówil, prosze

mi jq zagoié! Kto to uczyni, skróci ci ¿ycie, ja tego

nie uczynie za nie w áwiecie, odpowiedzialera stanowczo.

To zmartwilo go i odszedt. Byla to jesieñ. Na wiosne,

jak pózniej slyszatem byt w kqpielach mineralnych, a

wróciwszy do domu u¿ywat rozmaitych árodków, aby

ranq zamknqé. Udalo mu sie i przez 6—8 tygodni

cieszyt sie zagojonq ranq. Wnet otworzyl sie na grzbie
cie w poárodku krzy¿ów ogromny wrzód. Lekarze prze-

cieli go na krzy¿ gleboko. Wszelako zamiast nieczy-
stoáci trafili. na wielkq twardq powierzchnie. Do dni

dwunastu nastqpilo zatrucie krwi i polozylo koniec sil-

nemu ¿yciu. Takich i tym podobnych przyktadów nio-

znaby wiele naliczyé.
6. Przyszedlem do pewnego domu. Mlody czlo

wiek wskutek polecenia lekarza trzymal wlaánie noge

w cieplej wodzie a¿ po kolana. Woda miala byé tak

gorqcq ile tylko mógl wytrzymaé. Wielkie boleáci po-

wiekszala gorqca woda jeszcze bardziej. Noga od ko

stek a¿ do lydki obrzmiala w dwójnasób, a opuchloáé
powy¿ej kostek zaognila sie tak i zafarbowala, ¿e bli-

skiem bylo pekniecie zaognionego miejsca.
Nie moge tego pojqé jakie moze mieé zadanie go

rqca woda, która zdrowego nawet czlowieka oparza, przy
tak gwaltownem zapaleniu jakiegoá cztonka, od którego
a¿ gorqcoáé zawiewa i to nawet nie krótka kqpiel, nie

jednorazowa, ale dlu¿sza i czesta. Ów pan rozdrazniony
oáwiadczyl, ¿e dlu¿ej wytrzymaé nie moze, aby mu wzieto
wrode precz z przed oczu. Kazalem spelnié jego rozkaz

i poradzitem mu nastepnie, aby zamiast wrzqdku kazal

sobie przyniesé wody z ziól, zamaezal w niej mietkq
szmatke i przylo¿yt na miejsce najwiecej zaognione, a

na to na wierzch wieksze dosyé miekkie plótno zania-

czane w zimnej wodzie okrecié tak, aby zakrywalo calq
noge °d kostek a¿ do lydek (przychodzi naturalnie je
szcze sucha opaska.,) Oba te oklady powtarzaé tak
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czesto, a¿ noga pocznie na nowo boleé i piec. Mtody
czlowiek usluchat mojej rady; po 2 dniach mógt znowu
chodzié. Wrzód peknqt. Aby materye predzej rozpu-
scié i wyprowadzié, przylozyt na wrzód woreczek lniany
napelniony zaparzonem sianem. W 10 dniach byla
noga uleczonq i slu¿yla dalej jako wierny poddany z

odmtodzonq sitq do noszenia i chodzenia.

7. Mozny pan opowiada: „Co roku cierpie na

nogi; trwa to 2—3 tygodni, a potem znowu na rok

zdrowy jestem. Moje nogi sq zawsze nieco wrazliwe.

Zanim owo, cierpienie przychodzi, palq mié one, a nie

kiedy czuje gwaltowne klócie. Poczem opuchajq nogi
dosyé silnie a¿ do kolan. Kiedy puchnqé zaczynajq
opuszczajq mié nieco bóle, nie zdolnym jednak jestem
do ¿adnej roboty. Czy nie mozna zaradzié tej chorobie.u

Odpowiedz byta: Mo¿na nastepnymi zabiegami. 1,) W

tygodniu 1— 2 razy naciqgnqé lniane skarpetki zama-

czane w cieplej wodzie, w której gotowala sie owsiana

stoma. Na mokre skarpetki owija sie sucha flanela i

przez 2 godziny zatrzymuje te opaske fmozna jq zrobié

wieczór). 2) W tygodniu 1 opaske krótkq przez 1^
godziny. Kto jeszcze 5—6 tygodni 1—2 razy tygodnio
wo u¿ywa tych zabiegów, zapobie¿y z pewnoáciq swojej
chorobie.

8. Wieának przychodzi i pokazuje swoje opuchniete
nogi, od dolu az po kolana jednostajnie twarde w do-

tyku i pokryte wielkiemi, czarnosinerai plamami. No

gi te bolaly go Tbardzo, ¿e czesto calemi nocami nie

mógl sypiaé; prócz tego, od czasu do czasu, jak mial

nogi opuchniete, byl umysloAvo cierpiqcym, melancho-

lijnym i wedlug wlasnego zeznania ¿yczyl sobie nieraz

ámierci. Apetyt zly, wyglqd chorowity.
Zabiegi: 1) co tydzieñ 1 para nozna, ale w pier

wszym tygodniu 2; 2) w tygodniu 2 razy naciqgnqé
koszule zmaczanq w wodzie z owsianej slomy, przez 1^

godziny; 3) 2 razy w tygodniu zawinqé sie °d pach

poczqwszy a¿ do dolu przez 1£ godziny; 4) co noc o-

winqé noge a¿ do kolan plótnem zamaczanem w wo-
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dzie, w której gotowalo sie 2 lyzki Foenum graecum.

Wtaánie te owijania przyczynily sie w szczególmejszy

sposób do uámierzenia boleáci i do zmiekczenia obrzmie-

nia. Za¿ywal odwar z Foenum graecum (2 razy na

koniec no¿a ugotowaé w garnuszku wody, dzielqc na

3—4 dawki w czasie jednego dnia,).

Inne cierpienia nóg.

Pañi choruje latami na nogi. Od czasu do czasu

otwierala sie jedna z nóg, z rany wychodzilo wiele nie-

czystoáci a po kilku tygodniach goila sie. Aby uwol-

nié sie °d swych dolegliwoáci u ¿ywala nastepnych zabie

gów: 1) w tygodniu 3 razy w nocy wstawszy z ló¿ka

omywanie calkowite, poczem napowrót do ló¿ka, 2) raz

w tygodniu plaszcz hiszpañski, 3,) nogi byly owiniete
od rana do poludnia lub do wieczora plótnem zmacza-

nem w odwarze siana, dobrze wykreconem ; po wierzchu

flanela. Na rane, dlugq i szerokq na 3 palee, a po-

zbawionq skóry przyklada posmarowane na szmacie u-

gotowane Foenum graecum. Wyciqga ono wszystkie
niezdrowe soki, uámierza roz palenie i bol goi, gdy wy-
prowadzonq zostala materya chorobotwórcza. Co2—3 dni

owija chorq noge zaparzonem sianem, które wygniecio-
no doáé dobrze, i przyktadano je bezpoárednio do nogi
ciepte, (a\e nie gorqce,)—na 2 godziny. Wewnetrznie:
codzieñ raz na koniec no¿a szarego proszku i co

dzieñ 1 fiti¿anke herbaty ze 4—5 ugotowanych zielo-

nych lisci bzu.

Wrzody na nodze.

Biedny zarobnik mial przez kilka miesiecy otwar-

tq na nodze rane; otwór dlugim byt jak palee, a sze-

roki na 3 palee. Czlowiek ten w najpiekniejszych je
szcze latach mial prawie zawsze wielkie boleáci i rzad
ko kiedy mógl spaé przez kilka godzin. Wyglqdal bar
dzo chorowito i stracit wszelkq odwage. Dalem mu

rade, aby przykladal na zranione miejee ugotowane
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Foenum graecum, smarujqc je na szmatke, jak plaster,
a na to oblo¿yt calq noge od kostek a¿ poza lydki
swiezymi liáérni podbiatu i na wierzch naciqgnqt poñ-
czoche-

_
Kazdego ranka i wieczora musiat odmieniaé

plaster i áwie¿e przyktadaé liácie. Za¿ywat co 2 go
dzin 2 lyzki herbaty z Foenum graecum. Przy tem

mógl bez przerwy oddawaé sie swym obowiqzkom. W
14 dniach zgoilo sie § rany. Zarobnik wyglqdal cal
kiem zdrów i czerstwo, nie mial boleáci i sypial do
brze. W 3 tygodnie pózniej noga byta catkowicie zgo-
jona. Foenum graecum bierze sie ty¿eczke od kawy i

gotuje w matym garnuszku (| litra wody przez 1 mi

nute,,) odcedza sie i za¿ywa ly¿kami. Uámierza ono wé-

wnetrznq gorqczke i z wewnqtrz dziala leczqco.

Oblakanie.

Musi to byé strasznera, kiedy spadnie na kogonoc
duchowa, gdy czlowiek nie jest wriecej czlowiekiem, lecz
nierozumnem staje sie zwierzeciera. Przed 50, 40 laty
nalezaly umyslowe choroby do rzadkoáci. Dzisiaj po-

wieksza sie ich liczba (jak i wszystkich iiinvch cho

rób,) w zastraszajqcy sposób. Domy día obtqkanych
jakkolwiek liczne, sq przepelnione i nie wystarczajq
wcale. W niektórych raiejscach budujq poza granica-
mi wielkich miast prawie cale dzielnice día oblqka-
nych. Strasznq jest rzeczq przechodzié sie po tych
cmentarzach ¿yjqcych. I to jest ten czlowiek, który
tak wielkie rzeczy zdziataé moze? Niech ñas Bóg u-

chowa od takiego nawiedzenia! Myáli te nasuwajq sie

powa¿nie usposobionej duszy przy zwiedzaniu tych za

kladów. W nich sq zupetnie obtqkani. Wiele jednak
setek, ba, wiele tysiecy jest ludzi, napót umyslowo cier-

piqcych, którzy okropnie wiele cierpiq, a rzadko pomo

cy doznajq! W interesie prawdy moge powiedzieé, ¿e

bardzo wielka liczba takich nieszczeáliwych szukala
u mnie ulgi i uzdrowienia. Z szczególniejszq miloáciq
i troskliwoáciq opiekowalem sie ka¿dego czasu wtaánie

tymi opuszczonymi i nieszczesliwymi ludzmi. Zamalo
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byli oni chorymi, aby sie kwalifikowali do domu oblq-

kanych
— ale niezdolnymi do ¿adnego zawodu. Utra-

pienia takich umyslowo-chorych niezliczone sq i roz

maite, trudno je opowiedzieé lub opisaé. Jak latem w

najgoretszy upal poludnia brzeczq najgorzej komary,

podobnie w gorqcym mózgu tych biedaków najszaleñ-
sze myáli wyprawiajq nikczemne orgie. Jedni nienawi-

dzq swego dotychczasowego, ulubionego zawodu, drudzy
nie chcq sie niodlié. Ten leka sie ludzi i nienawidzi

ich, ów nienawidzi samego siebie; tamten ¿ycie chce

sobie odebraé i t. d. Ile glów, tyle dziwactw.

U wszystkich chorych którzy dó mnie w przeciqgu
30 lat przychodzili, znalaztem zawsze jakqá przyczyne

choroby. Albo choroba byta dziedzicznq, wiec od dzie-

ciñstwa w zarodku, albo pochodzita z fizycznych uto-

mnoáci Cwad cielesnych,), ze sposobu ¿ycia, lub byta
nastepstwem przebytych chorób*).'

Na jeden punkt zwracam uwage, día unikniecia
zludzeñ. Przy ocenieniu tych przypadków zupetnie
trzezwym pozostaé nale¿y, nie unosié sie, i nie byé ta-

twowiernym. Ostrzegam wiec przed porywczem i o-

wem niedorzecznem postepowaniem, które w takich

przypadkach jasno widzi zaraz coa nadnaturalnego naj
czeáciej rodzaj opetania djabelskiego. Nawet w tych
razach, w których ka¿dy mógtby wierzyé, ¿e istny dja-
bet opanowat chorego,— wypedzil go pospolity stru

mieñ wody.
W dotychczasowej mej praktyce nie zdarzyt mi sie

ani jeden przypadek, w którymby nie pomogty natu-

ralne árodki odpowiednio uzyte. Trzvmara sie silnie

wiary i porzqdku nadnaturalnego, jako'jedynej todzira-
itunkowej liidzkoáci, i nie odrzucam —Bo¿e uchowaj—

*) "Mcns sana in corpore sano" mówili starzy. Zdrowy
duch moze mieszkaé tylko w zdrowem ciele. Mozna tu przy
pomnieé, o wielkim wplywie jaki wywiera kraj na ludzi, palac
lub mokra, wilgotua chata na jego mieszkanców. Czyzby z cia-
tem i dusza. bylo inaczej, o ile, ze obydwoje tak áciále sa pola-
czone i tylko razem tworzq caloád?
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najmniejszego punktu i ¿adnej kreski z tego przeáwiad-
czenia wiary.

Nigdy jednak nie chciatbym daé sposobnoáci prze-
ciwnikom do szyderstwa i zaczepek religii.

Ci, do których to nale¿y rozumiejq mnie.

1. Brat przyprowadza siostre, która twierdzi, ¿e w

jej piersi mieszka zly duch. Wie ona du¿o o szatanie,
ale szatan wie o niej wszystko, zna nawet najtajniej-
sze myáli; on kieruje niq, prowadzi i panuje nad niq.
Jej brat jest nierozsqdnym, jeszcze nierozsqdniejszym
jest proboszcz, a najnierozsqdniejszym lekarz. Dlacze

go? Mówiq mi bowiem, abym sobie przyprawila innq
glowe, porzucila swoje gtupstwa i ich sluchala. Skoro

raz szatan panuje nad kim—

dodaje chora, natenczas

traci glowa swojq wtadze.—Trudno opowiedzieé jak ta

biedna, gwaltownie i niesfornie unosiía sie gniewem
przeciwko tym trzem osobom.

Gdyby¿ oni spokojnie milczeli— wiedzieli przeciez,
kogo majq przed sobq— bytaby sie chora nierozdraznia-

ta tak gwaltownie, a ja mialbym tatwiejszq prace.

U takich chorych wszystko zale¿y od sposobu po-

stepowania z nimi. Nie sprzeciwialem sie jej wiec ¿a-

dnem slowera, rzektem tylko: „W istocie, z twojemi
piersiami jest zle." Chora byla tem zadowolona, i ju¿
pozyskalem jq sobie. Powzieta natychmiast zaufanie

do mnie, jak swiadczyla o tem jej odpowiedz. „Kto
nie chce wierzyé

— brzmiala ona— ¿e mam djabla w

sobie, ten nie bedzie mógt go wypedzié..."
Zaufanie znaczy u mnie tyle co: „chory uleczony

jest w polowie, a praca twoja jest wiecej ni¿ do polo
wy dokonanq." Chora przyjmowala to, co jej dawalem;
brala zabiegi bardzo regularnie jak przepisywatera. W

6 tygodniach byta zupetnie uzdrowionq.

Zapewne niejednego to interesuje, co tej osobie

brakowato. Wyglqdata wzburzona. Rysy twarzy za-

padly, rece zimne, nogi jeszcze zimniejsze, na piersiach
czuta mocne ciánienie, a w ¿otqdku odraze do ka¿dej
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potrawy. Wszystka krew, jak sie zdawato; nabiegala
do piersi. Pierwszem zadaniem byto uporzqdkowaé krq-
¿enie krwi i przywrócié w ten sposób jednostajnq cie

plote nataralnq i uporzqdkowaé prace calego organi
zmu.— Tym celem stala chora codziennie 2 razy w zi

mnej wodzie powy¿ej lydek przez 2 minuty, a potem
chodzita wiele, aby ogrzaé nogi jak najpredzej; potem
trzymata cate ramiona w zimnej wodzie codziennie 2

razy przez 2 minuty, poczem wprawiata je w ruch w

jakikolwiek sposób, aby rozgrzaé je mo¿liwie szybko. 2

razy dnia kazata sobie, lez¡j.c w tó¿ku. omyé silnie wo

dq i octem plecy, piersi i brzuch. Zabiegi te stosun

kowo slabe trzeba robié przez dni 14. Gwaltowne roz-

draznienie opuácito jq, chociaz djabet siedziat jeszcze
zawsze w zagmatwanej glowie. Zapadte rysy twarzy
ozywity sie. Po 14 dniach przepisatera silniejsze zabie
gi. Chora brala opaske dolnq naprzemiany z pótkq-
piolkami fprzez ^ minuty, poczem nastepywato zawsze

omycie górnej polowy ciala) i plaszcz hiszpañski Trzy
te zabiegi robila przez 3 tygodnie. Potem na zakoñczenie
leczenia brala tygodniowo 1 omywanie calkowite i 1 o-

paske krótkq przez 1 godzine. W ten sposób zostal

mniemany djabel wypedzony, a niezaktócony spokój
nastqpil w miejsce rozdra¿nienia.

2. Ubodzy rodzice przyprowadzili 10-letniego syna
i powiadajq co nastepuje: „tle razy dzwoniq do koácio-
ta, zaczyna chlopak szaleé; w gwattowny i okropny
sposób straszne miota przekleñstwa i ztorzeczenia, któ
rych nie sty^zeliámy w ¿yciu. Ztorzeczy tak dtugo,
póki ostatni nie zniknie czlowiek na koácielnej drodze.
Potem ustHj'e. Skoro jednak po skoñczonem nabozeñ-
stwie pierwsza wyjdzie z koáciota osoba, poczyna klqé
na nowo i klnie znowu a¿ wszyscy przejdq i nikogo
nie widzi wiecej. Gdy my sie modiimy, on przeklina,
gdy my przestamemy i on przestaje. Straszna to rzecz.

hobihsmy rozmaite rzeczy ale nie pomaga nie a naj
mniej perswazyu, która czvni go jeszcze gwaltowniej-
szytn. Matke swojq porwsit w swe rece, niby w szpo-
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ny i wstrzqsl niq tak gwaltownie, ze niepodobna bylo
uwierzyé zkqd chlopiec posiadaé moze tyle sily. lia-

dziliámy sie kilku lekarzy, ale nie nie pomoglo.11
Chlopak wyglqdal osobliwie: cera wybladla, rysy

twarzy w najwy¿szym stopniu dzikie, wlosy staty pro-

stopadle do góry, niby kolce je¿a. Gdy zamierzalem do-

tknqé s¡e jego reki, chciat mi skoczyé do oczu. Dwóch

ksie¿y którzy widzieli stan ten okropny, mówito: „kto

wierzy w opetanie, musi powiedzieé, ¿e jest ono w tym
przypadku.1

Cierpienie to od poczqtku uwa¿alem za calkiem na-

turalne i nie omylilem sie wcale; w 6 tygodniach u-

zdrowiony byl chlopak zupelnie. Kazalem mu codzien

nie naciqgaé koszule zmaczanq w wodzie slonej na 1—

1-J godziny i omywaé sie calkowicie raz codziennie wo

dq i octem. Tak przez dni 14. W 3 tygodniu bral

jednego dnia koszule (jak wy¿ej,); drugiego przez pól
godziny kqpiel cieplq na 28o R. na przemiany z kq

pielq zimnq (¿r minuty )\ trzeciego dnia omywanie cal

kowite. Tak znowu przez 2 tygodnie. Piqtego tygo
dnia wystarczyla mokra koszula, w szóstym i ostatnim

ciepla kqpiel z szybkiem oniywaniem zimnem.

Zmiana i polepszenie nastqpily szybko. Calkiem

pierw zimny chlopiec, nabral znowu ciepta, stracony
apetyt powrócil i zajadat z wielkim gustem mleko i

mqczne potrawy, które mu z radoáciq podawali rodzice.

Opetanie znikneto.

Czytelnik zapyta moze, dlaczego nie uzywam w

tego rodzaju chorobach ¿adnych zimnych polewañ, gdy

przecie¿ w naszych zaktadach día oblqkanych leczq
szaleñców tuszami przedewszystkiem? Zdaniem mojem

(a nie narzucam nikomu,) nie powinien myáliwy, chcqc

wywabié lisa z Jiory, strzelaé przed jego otworem. Le

piej zrobi jezeli chytrego raykite przynetq jakqá (n.p.
kurezeciem lub prosiqtkiem) zaprosi do taskawego wyj-
scia. A teraz stuchaj czytelniku. Gdy choroba we

wnqtrz jest, to i materya chorobotwórcza jest wewnqtrz.

Rozpuscié jq i wyprowadzié znaczy wywabié lisa i zlo-
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wié go. Tusz jednak ani rozpuszcza ani wyprowadza.
Skoro jednak owa materya rozpuszczonq i wyprowadzo-
nq zostala, natenczas tusz lekki ma jakiá sens, naten

czas i mnie sie on podoba.
3. Przed 4 laty przychodzi do mnie dziewczyna i

opowiada: „Mój brat jest w domu oblqkanych ju¿ dlu

zej jak rok. Uznali go za nieuleczalnego. Obecnie i ja
mam objawy zupelnie te same, które u brata poprze-

dzily chorobe- Dotqd slu¿ylam, lecz musialam opuácié
sluzbe, gdyz pracowaé nie moge- Je¿eli nie otrzymam
pomocy, pójde i ja wkrótce do dorau oblqkanych za

moim bratem."

Na rozmaite zapytania otrzymalem odpowiedz, ¿e

ma zmienny apetyt, raz dobry, raz zty; gdy jq opuáci
rwanie w stawach, odzywajq sie boleáci w piersiach; ¿e
jej wypadta wiecej ani¿eli potowa wlosów przedtem ge~

stych i dtugich. Byto jasnem, ¿e tu zepsute bardzo so

ki sprawiajq spustoszenie, a najpewniejszym znakiem
ich zupetnego usuniecia bedzie to, gdy wlosy na pól
golej czaszce, znowu z dawnq sitq rosnqé na nowo za-

cznq.

Chora uzywala zabiegów w nastepnym porzqdku:
najpierw codziennie koszula mokra, zmaczana w wodzie

stonej lub zmieszanej z octem; codziennie letni pól
kqpiolek przez 1 minute z omywaniem zimnq wodq
górnej polowy ciata. Byto to lato. Chodzita codzien
nie wiele boso, szczególniej po rannej rosie — to sku-
tkowalo dobrze. Tak robita przez trzy tygodnie. Potem
nastqpity ciepte kqpiele naprzemiany ze zimnemi, wre

szcie opaska dolna (chora uzywala do tego worka) za-

maczana w odwarze ze siana. Leczenie a¿ do zupetnego
odzyskania zdrowia trwato 3 miesiqce. Silny i gesty po-
rost wlosów áwiadczyl o gruntownem wyleczemu. Dzie

wczyna wyszla pózniej za mqz i jest zdrowa a¿ do
dnia dzisiejszego.

4. Proboszcz, w swojej gminie wielce szanowany i

lubiany, z zagranicy, przybyl do mnie zupetnie znieche-
cony. Mówil, ¿e me moze wiecej pelnié swoich obo-
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wiqzków. Stan jego, który objawit sie wielkim smu-

tkiem, osowiatoáciq. niezdolnoáciq do studyowania, spo-
wodowat ju¿ raz jego sqsiadów konfratrów, ¿e odwie¿li

go do zaktadu. Tam pozostal przez kilka tygodni i

wrócit spokojniejszy, ale nie wyleczony do domu. Ra-

dzit mi sie, co ma czynié, opuácié parafie, czy nie.

Wyglqdal na pozór zdrowo, czerstwo i silnie, co u ta

kich chorych, tak latwo w btqd wprowadza i powo-
dem jest wielu surowych, niesprawiedliwych i niemito-

siernych sqdów*). Kto przypatrzyl mu sie blizej, spo-

strzegl, ¿e mial oko metne, bez blasku, cere sinawq,
wlos zaumarty.

Zabiegi byly trojakie: Para na glowe i nogi; zimne

polanie górne i dolne; czeste chodzenie po mokrych ka

mieniach, albo stanie we wodzie przez 3—4 minut. Po

kilku dniach nastqpity ciepte kqpiele naprzemiany z po-

laniem górnem i dolnem. Szóstego dnia kuracyi poka-
zaty sie sine wyrzuty na catych plecach. Ira wiecej wy-
stepywaty, tem lepiej m ial sie chory. Kiedy materya
chorobotwórcza zostala zupelnie wydalonq, odzyskal pro
boszcz zdrowie. Leczenie trwato 14 dni. Z nowq ochotq
wrócit gorliwy kaplan do swojej parafii.

Obl^d opilczy.

Mezczyzna 36-letni pit wiele piwa, a jadt mato
--

zywit sie niejako piwem. Gdy piwo znajdowato sie je
szcze w ¿otqdku, natenczas czut sie silnym; skoro je
dnak piwo strawione zostato, narzekat na oslabienie.

Rozwinqt sie u niego obted opilczy tak silny, ze

nawet mtodzi ludzie zauwa¿ali, ¿e nie ma zdrowych

zmystów. Skarzyt sie prócz tego na reumatyczne do

legliwoáci, kurcze i niekiedy na bol glowy. Opilstwo

*) Równie niedorzecznoscia. jest, jezeli sie, przypisuje oty-

loáé obfitemu jedzeniu i piciu (zazwyczaj sa, tem utrapieni skio-

mnie zyjacy ludzie) jak równiez, gdy si$ sadzi z wyglqdu umy

slowo chorych, o zdrowiu ich ducha, a wszystko zwala tylko na

skrupuly i chorobliwq fantazye,.
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jest nadzwyczaj trudnem do wyleczenia, ale ten pacyent
mial wyjqtkowo silnq wole i wszelkiemi ofiarami chcial

uwolnié sie °d swej nedzy.
W przeciqgu 3 tygodni nastepne zabiegi uleczyly

go zupetnie. Co dzieñ brat 2—3 zabiegi w tym porzq

dku jak nastepujq: 1 dzieñ: a) polanie górne i kolan,

b) staé w wodzie, chodzié w wodzie, ramiona w wo

dzie trzymaé, c) polanie pleców. 2 dzieñ: a) pólkq

piolek, b) polanie górne i kolan. 3 dzieñ: a) nasia

dówka, b) polanie górne. 4 dzieñ: a) -pólkqpiolek, b)

kqpiel calkowita. Tak robil dalej az do uzdrowienia

wszelkie chorobliwe objawy zostaly usuniete, wyglqd
poprawil sie zupelnie, dobry apetyt wrócil, opuscila go

calkiem ochota do namietnego picia. Musze na to

zwrócié uwage, ¿e w czasie leczenia wystqpily na naj-
rozmaitszych miejscach ciala wyrzuty wydzielajqc jado-
wite materye.

Cierpienie ócz fuposledzenie wzroku).

Ágata przychodzi i skar¿y sie: „3 lata trapil mnie

gwaltowny bol glowy tak, ¿e nieraz calemi nocami

spaé nie mogtam. Nogi moje zawsze sq zimne, skoro

opuáci mnie bol glowy, natenczas takie same bóle mam

na plecach, ze czesto calkiem sztywnq jestem. Na kil
ka mil w okolo radzilam sie wszystkich lekarzy; zaden
mi nie pomógl. Od pól roku wzrok mój jest tak sla

bym, ¿e zaledwie widzieé moge doniy, a jezeli jakiá
czas to potrwa, to zostane álepq zupelnie."

Ágata brala: 1,) co tydzieñ 2 razy koszule zama-

czanq w slonej wodzie i zawijala sie wetnianem kocem

przez 1^ godziny;
2) W tygodniu 2 razy krótka opaska zmaczana w

wodzie, w której gotowalo sie siano— ciepla, przez 1£
godziny;

3) Co dzieñ przez 1 minute polewaé wode na ko
lana, a potem u¿ywaé ruchu; tak przez 2 tygodnie.
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W trzecim tygodniu brala codziennie polanie górne
i kolan rano, a po poludniu pólkqpiolek; oprócz tego
chodzila codziennie 3 minuty w wodzie. W czwartym

tygodniu tak samo. Po 4 tygodniach zniknqi naptyw
krwi do glowy, wzrok odzyskaia na nowo, albowiem

przyczyna choroby (naplyw krwi,) zostala usunietq;

nogi byly cieple, a choroba uzdrowicna. Pózniej día

wzmoímienia calego ciala brala Ágata po 3 pólkqpiolki
w tygodniu.

Bielmo na oczach.

Urzednik przyprowadzil 9-letniego chlopca, choru-

jqcego na oczy. Obie zrenice widzialy tak mato, ¿e

biedny chlopczyna z trudnoáciq mógt sam chodzié.

„Dlaczego przychodzicie do mnief,,' „Moje dziecko,

odpowiedziat ojciec, byto przez dtu¿szy czas w zakta-

dzie día chorób ocznych, zkqd wypuszczono go z o-

áwiadczeniem, ¿e jest to skrofuliczne zapalenie rogó-
wki a wiec choroba trudno-uleczalna. Okrutna to rzecz,

chlopiec ma dopiero lat 9, a ju¿ álepy." Jedno oko

bylo juz tak zamqcone, ¿e tylko z trudnoáciq mozna

bylo odróznié czesciowo zrenice, Bylo to día chlopca

ziipelnq álepctq. Drugie oko zakrywala niby chmura;

jak ostatni krawedz sloúca zachodzqcego za chmury
smutnie przyáwieca, tak áwiecil jeszcze ostatni skrawek

jasnego pierwej oka przed smutnyin zachodem zupel-

nym.

Pierwsze spojrzenie powiedzialo mi, ¿e po¿alowa-
nia godny chlopak, nie tylko na oczy chorowat. Caty

organizm byt najzupetniej wynedzialyin i podupadtym,

zbiednialy i tak zniszczony, ¿e kazdemu przychodzito
na myál, i¿ dziecko to. chore jest na catem ciele a zda

wato sie, na suchoty. Zadnegc apetytu, ¿adnego ¿ycia,

wychudzony, skóra" zupelnie sucha; potartszy szybko

rekq, proch z niej leciat formalnie. A wiec nie same

oczy, cale ciato byto chore, bardzo chore. Starajmy sie
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wiec najprzód wyleczyé je, moze sie pózniej otworzq i

oczy.

Rozpoczeliámy od tego, ¿e zdjqt noszone dotad o-

kulary. Chlopak musiat codziennie ile mo¿noáci jak
najwiecej chodzié boso po mokrej trawie, lub po mo-

krych kamieniach i codziennie omywano mu mocno

plecy, piersi i brzuch 1—2 razy. Po jakimá czasie na-

stqpily na miejsce omywan pólkqpiolki, a potem-kqpie-
le calkowite, nigdy dlu¿ej nad 1 minute- Miedzy tem,
día odmiany, bral mokrq koszule zmaczanq w slonej
wodzie przez 1^ godziny. Zadaniem tych zabiegów
byto rozbudzié nowe ¿ycie, nowq czynnoáé w organi
zm ie, wzmocnié i uleczyé ciato.

Specyalnie na oczy t.j. do ich oczyszczenia i wzmo

cnienia u¿ywatem kilka wód ocznych. Najpierw wode
aloesowq (bierze sie proszku aloesu raz na koniec

no¿a i gotuje kilka minut w ¡j
litra wody,); 3—5 razy

dziennie wymywal niq sobie dobrze oczy, szczególniej
wewnqtrz powiek. Aloes rozpuszcza, czyáci i uzdrawia.
Potem nastqpila woda alunowa (2 razy na koniec

no¿a alunu rozpuácié w szklance wody) do silnego o-

mywania 3—4 razy dziennie. Alun gryzie i czyáci.
Pózniej wziqlem wody miodowej (pól lyzki miodu

gotuje sie w garnuszku wody przez 5 minut) i kaza

tem omywaé codziennie 3 — 5 razy, szczególniej we

wnqtrz. Chlopak odzyl na nowo, sily od tygodnia do

tygodnia przybywaly, wyglqd byt áwiezy, zdrowy i kwi-

tnqcy, duch i ciato wrócity zwolna na wtaáciwe tory.
W kwitnqcem ciele zajaániaty na nowo tak dtugo zam-

kniete oczy; áwiecily día rozkoszy rodzicow jasno i po-

godnie. Chlopak widzi tak dobrze jak i jego szkolni

koledzy. Niktby nie uwierzyt, ¿e dziecko byto kiedyá
tak wynedzniate.

Jestem tego mocnego przekonania, ¿e tak bardzo

schorzate oczy byty tylko obrazem i nastepstwem je
szcze wieeej znedznialego ciala. Jak z wiedniqcego pnia
liácie i kwiecie opada, tak muszq w ciele dotknietem
charlactwem i oczy byé chorobliwe. Jezeli pieñ pedzi
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na nowo, wtenczas pedzq, zieleniq sie i kwitnq tak¿e

na nowo liácie i kwiaty.

Tmdnosc w oddychaniu (chroniczny katar piuc.,)

Kaplan podaje, co nastepuje: „
Jestem dobrze zbu

dowany, zdrów zawsze i silny; od trzech kwartatów je
dnak jestem tak zaflegmiony, ze tchu mi brakuje, a

kiedy przyjdzie kaszel i brak oddechu, myále, ¿e sie u~

dusze- Miatem pierwej znakomity, dzwieczny gtos, te

raz mówie, ¿e ledwie mnie zrozumieé mogq; jestem tak

znu¿ony, ¿e chodzié nie moge- Radzitem sie kilku le

karzy i powiedzieli mi, ¿e to jest czeáciq katar tchawi-

cy, czeáciq katar piersiowy."

Zabiegi*): Codziennie 3 razy lub 4 polanie górne,
i co dzieñ 2 razy chodzié w wodzie az po za lydki; tak

przez 4 dni. Potem codzieñ 2 polania górne, 1 polanie

pleców, pólkqpiolek. i chodzenie w wodzie; tak przez 5

dni. Trzy razy w tygodniu chustke trójkqtnq (szal).
Po tych 5 dniach: codziennie pólkqpiolek, polanie ple

ców, polanie górne i kolan. W krótkim czasie lecze

nie byto ukoñczone. Wyrzucit nie do uwierzenia wiel

kq iloáé flegniy. Codzieñ wyglqdal lepiej, oddychat l¿ej,

glos byl czystszy, usposobienie weselsze. Szkodzilo mu

pierw ubranie za gorqce i brak ruchu.

Oslabienie muszkutów.

46-letni kowal przychodzi i skarzy sie: „Rece mo

je od 2 lat tak opadly na silach, ¿e nie moge ju¿ wla-

daé mlotem. Nietylko § sily straciíy moje ramiona, ale

schudly wiecej ni¿eh o polowe- Zresztq bylbym dosyé

zdrów. Teraz znowu czuje od £ roku, ¿e moje nogi sta

jq sie slabszemi i pobolewajq mié wieczorem. Apetyt

*) Wszystkie O' zabiegi nie kazdy sobie moze aplikowaé,

kto cierpi na tmdnosc w oddychaniu; día niejednego bylyby one

za mocne. W ogólnoáci zastrzegam, ze nie mozna uzywaé w

jednym dniu kilku zabiegów.
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dosyé dobry, ale nie taki jak pierwej. Na krzyzach i

w ledzwiach czuje czesto gwaltowne prezenie".
Na chudych rekach z trudnoáciq odnaleáé mozna

¿yty; poznaé latwo, ze ramiona sie nie od¿ywiajq, ztqd

oslabienie, sztywnoáé i zimno. Zastoiny krwi ua karku

fkregach) i jego otoczeniu mogty byé przyczynq, ze

krew nie mogla rozchodzié sie jednostajnie we wszy
stkich kierunkach.

Kowal trzymal 14 dni codziennie raz cate ramiona

we wodzie z odwaru siana przez ^ godziny i raz w in

nym dnia czasie 2 minuty w zimnej wodzie; prócz te

go 3 razy tygodniowo chustka trójkqtna. Ju¿ podczas
tej kuracyi zjedrniaty ramiona, ¿yly nabrzmiaty, roze-

szty sie- Po 14 dniach brat codziennie polanie górne i

dolne; 2 razy w tygodniu cieplq kqpiel ze siana; i 2

razy zimnq kqpiel ramion. Odjechawszy zdolnym byt
napowrót do swojego zawodu. Wewnetrznie za¿ywal w

czasie leczenia codziennie 20 kropli piolunu w cieplej
wodzie.

Oparzenie (popieczenie skóry).

Chata wieániacza spalila sie- Przy . ratunku upadl
wieániak w ogieñ i poparzyt sobie twarz i rece tak, ¿e
nikt go rozpoznaé nie mógt. Lekarz obto¿yl miejsca
sparzone i skóre na glowie spustoszonq kilkoma piastra-
mi. Z palców i z polowy ramion wisiala skóra i cialo

w kawalkach. Na pót zrozpaczony wáród szalonej bole

éci blagat nieszczeáliwy ámierci, aby od tej boleáci uwol-

niony zostal. Lekarz oáwiadczyt, ¿e uzdrowienie jest
wqtpliwq rzeczq,

Przypadek zrzqdzit, ¿e wlaáciwy proboszcz wtaánie

gdzieá wyjechat. Zastepywalem go przez 3 dni w para-
fii, wiec wezwany poszedtem do nieszczeáliwego czlo

wieka. Nie moglem znieáé narzekaú. Przemysliwalem
nad tem, jakby ul¿yé okropnej niedoli i mlodemu nie-

szczeáliwcowi przynajmniej pomódz o tyle, aby spo-

kojniej mógl umrzeé. Kazalem odjqé wszystkie owejuz
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stwardniate, nalepione plasterki, zrobitem szybko gesiem
pió rem papke zesurowegobialka, Inianego o 1 e-

ju i k w a á n e j á ni ie t an y, i aby przystep powietrza ze-

wnetrznego zaraknqé, oblozylem tq maáciq ile mozno-

áci grubo i gesto cierpiqce miejsca. Na to potozytem
lniane, zu¿yte, a wskutek tego miekkie mokre sz'matki,
a jako okrywe, na wierzch, dobrze przylegajqce suche

sukno (flanele). Co 2 godziny zdejmowalo sie deli-

katnie sukno, a szmatki moczylo sie zapomocq gqbki
na nowo ostro¿nie, ale obficie, a¿eby przeszkodzié schnie-
ciu i sprawiajqcemu boleáci przylepianiu sie- Rano i

wieczór odejmowalo sie tak¿e wilgotne szmatki i. pre
dko ile mo¿noáci na starq maáé naktadano nowq. Nie

do uwierzenia, w jak krótkim czasie wyleczyt sie chory.
Pierwszy zaraz zabieg ucieszyt mié wielce i zdaleka bty-
sla mi gwiazda nadzieji; zatrzymatera to jednak día

siebie. Okropne boleáci ustaly bowiem ju¿ po kwadran-

sie a gro¿qce kurcze, nadejácie których zwiastowaty owe

znane niesamowite drgawki na calera ciele, zostaty od-

wrócone.

Wewnetrznie kazatem mu za¿ywaé 2 razy codzien

nie na ochtodzenie ty¿ke oliwy. Pod szczelnie przysta-

jqcq pokrywq utworzyta sie nadzwyczaj szybko nowa

skóra. W uleczeniu dopomagata áciále przestrzegana

czystoáé. Zaraz po pierwszym dniu codziennie kilka ra

zy sptókiwano starannie wszelkq rope letniq wodq. Le

karz oáwiadczyt, ¿e uwaza uzdrowienie za cud prawie.
Nie myálateni nigdy, aby tak okropne oparzenia nio-

gly sie zgoié.
2. Górnq polowe ciata oparzyt plomieú naftowy po-

slugaczowi tak okropnie, ¿e ramie jedno, potowa pier
si i jedna strona gtowy byta czarnq oparzelinq, miej-
scami z ¿óttemi i czerwonemi plamami. Skóre tno¿na

bylo wszedzie sciqgnqé. Widok byl okropny, a nieszcze-

síiwy cierpial rozpaczliwe boleáci. Postepowanie zupet

nie takie samo, jak poprzednie, ocalito go. Po 4 tygo

dniach wrócit do swego pana i do roboty.

Niedopuszczenie przystepu powietrza, utrzymame
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we wilgoci szmatek, przykladanie na nowo chtodzqcej
maáci, i wielka czystoáé sq glównemi wymaganiami i

warunkami do szybkiego wyleczenia oparzelizny.
W malych oparzeniach (día kucharzy i kucharek

jest to waznej domowym árodkiem jest najpierw kwa-

ána kapusta i woda z kapusty. Kapusta bierze sie áwie-

¿a, kladzie na oparzone miejsce i zawiqzuje sie. We wo

dzie z kapusty macza sie 3—4 razy w dniu szmatke

przyklada i dobrze przywiqzuje. Gdyby czysty sok z ka

pusty byl za ostry, fgdyby gryzl mocno i palil) trzeba

go rozpuácié zwyklq wodq, Niektórzy przykladajq utar-

te kartofle, marchew, inni przekladajq nad nie olej lnia-

ny lub jaki inny olej, przyktadajqc go i zastaniajqc
szczelnie watq. Wszystkie te árodeczki sq dobre.

3. Osoba zajeta przy kuchni oparzyta sobie kipiqcq
wodq i z dotu buchajqcym ogniem reke i przedramieod-
step a¿ do tokcia. Lekarskq pomoc miala natychmiast, lecz

pomimo najstaranniejszego leczenia po wielu tygodniach
trudno byto rane zagoié. U¿yta wiec przezeranie po-

danych árodków, które zaraz po uptywie pierwszego
dnia uámierzyty boleáci i zwolna dokonaly uzdrowienia.

Byly nastepne: 1) calq oparzelizne oblo¿yla bial-

kiem i oliwq, grubo ile moznoáci, i okrecita wilgotne-
mi szmatkami; w pierwszych dniach odmieniata oktad

2 razy i robita áwie¿y, 2) zte soki i nieczystoáci z opa-

rzeliny wytugowato i wyprowadzito zaparzone siano.

Podczas gojenia utworzyto sie wiele wrzodów; aby je
usunqé u¿ywano ugotowanego foenum graecum. Srod-
kami temi u¿ywanerai na przemiany, zostala reka, którq
za zgubionq uwazano, wyleczonq.

Ospa.

Co na malq skale szkarlatyna, to ospa na wielkq.
Ztoáliwq jest szkarlatyna, ale jadowitszq jest ospa czy
to zwykla czy czarna*,). Leczy sie H w obu przypad-

*) Czarna ospa nie jest innq chorobq, jak ospa zwykla,
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kach jednakowo. Mówiq zwyczajnie, ¿e chory umrzeé

musi, gdy krosty nie wystqpiq na wierzch.
'

Dlatego
najlepiej i rozsqdniej jest wyprowadzié jak najpredzej
treáé ospowq na powierzchnie skóry, zapobiedz w ten

sposób zatruciu na wewnqtrz i staraé sie o jej szybkie
usuniecie.

Szeác osób, chorych na zwyktq ospe, uleczono, my-
jqc ich tak czesto, ile razy powiekszyta sie go
rqczka a niespokojnoáé byta nie do wytrzymania. Z

poczqtku koniecznem bylo omywaé co godzine, pózniej
co 2; po kilku dniach 2—3 razy dziennie. Siódmego
dnia owi 6 chorzy zdrowymi byli zupetnie. Nie prawie
nie^ jedli, a to jest najlepiej; pili za to dosé wiele, co

znów nie szkodzi, je¿eli sie pije w matych dawkach.

Gdyby¿ na to uwa¿ali chorzy! Pié wiele naraz, nie ga
si na dtugo pragnienia a pomna¿a niespokojnoáé.

Sam" nieraz dziwié sie musialem, jak po zabiegu po-

wy¿szym, po prostem omywaniu pokazywaty sie krosty
zawsze na powierzchni skóry. Pokazywaty sie j&ko nia-

le, spiezaste podwy¿szenia, wystepujqc ze skóry, podo-
dobnie do ¿ab, które glowe z wody wystawiaiq. Omy
waj tylko bez najmniejszej lekliwosci. Im predzej i

punktualniej sie to stanie, tem predzej utworzq sie
pryszczyki, tem predzej zostanie, wyprowadzonq treáé

jadowita. Zanim oña przetworzyé sie zdola we wrzody,
zostaje, ¿e tak powiem, precz zmyta.

T jeszcze jedno: trzeba dostarczyé chorym áwie¿ego
powietrza, którego dawniej tak sie lekano i nie¿yczono
go sobie. Niech stoi zawsze choéby mate okienko otwo-

rem, któremby ono wcisnqé sie mogto.

Omywanie robié nale¿y tak szybko, aby skoñczyé
je co najwy¿ej w 1 minucie. W ten sposób leczy sie
latwo u doroslych ospa a u dzieci szkarlatyna. Przypo-

lecz wyste,puje u watlych ludzi i charíaków, przybierajac wsku-
tek wybroczyn krwi w krostacb. barwe, ciemn^,. Najczeáciej jest
émiertelnq. P. T.
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minam tu, ¿e zabieg najtagodniejszy jest naj

lepszym.
2. Cztery osoby chorowaly takze na ospe- Uzdro-

wione zostaly naciqganiem codziennie 2—3 razy mo

krej koszuli, zamiast omywan. Plaszcz hiszpañski mógl-

by jq tak¿e zastqpié. Po 1 godzinie zdejmowano koszu

le a.naciqgano znowu, gdy niespokojnoáé i gorqczka by
ly wielkie. W ostatnich dniach robilo sie t° 1—2 razy

najwyzej. Po 8 dniach kuracya zostala ukoñczonq a

áladu najmniejszego nie bylo z owych blizn ospowa-

tych, które nie jednq twarz okropnie zeszpecily na ca

le ¿ycie.
3. Fryderyk nie moze chodzié, czuje znu¿enie we

wszystkich cztonkach. Wyglqda okropnie. Ma gwatto
wny bol glowy, ciqgle nudnoáci i gniecie go gwalto
wnie w piersiach. Przywotano lekarza. Ten odrzekl, ¿e

sq to pewne oznaki ospy, która sie w 2 dniach rozwi-

nie. Fryderyk nie byt tem zadowolony, a ¿e slyszal o

skutecznoáci wody, kazal sobie przynieáé do izby wan

ne z wodq i postawit jq obok ló¿ka. Co godzine wcho-

dzil do wody i omywal sie silnie zgrzebnym recznikiem;
nie uplynela 1 minuta, a robota byla skoñczonq. W 18

godzinach umyl sie chory 18 razy.

Zanim lekarz drugi raz przyszedl, byl ju¿ Fryderyk
zdrów, i gruntownie uleczony od zarodu ospy. Przez

czas nie nie jadl, a pil tylko poczciwq wode-

Coa podobnego slysze o jednym przyjacielu, który
idqc za mojq radq, w ten sam sposób uleczyl 4—5 o-

sób w kilku dniach. gdy nagle opadla ich gorqczka i

wszelka byta podstawa obawiaé sie wybuchu ospy.

Jezeli w jakiem miejscu panuje ospa, szkarlatyna,
lub inna wysypka

—

a pokazujq sie znamiona choro

by, natenczas nalezy jak najpredzej u¿ywaé zabiegów
wodoleczniczych. Wyczekiwanie i obserwowanie „co te¿

z tego sie rozwinie" zlem jest zawsze. Ogieñ szerzy sie da

lej i szybko niszczy sity. Kto gasi zaraz, gasi najta-
twiej. Po kilka dniach mo¿e ratunek byé zapóznym.
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Skoro dziecko lub dorosty skarzy sie na bol glo
wy, uciskanie, cie¿ki oddech, kaszel, i mówi,
¿e stracit sity, ochota do ¿ycia ztamana, natenczas sq
to wskazowki, ¿e juz nadszedt czas do robienia zabie

gów. Nawet w przypadkach, w których sie pomylisz,
zabiegi nigdy nie zaszkodzq,

Przyponiinam tu niektóre ogólne reguly: Omywa-
wania powinny byé ile rao¿noáci krótkie i obejmowaé
cale cialo chorego.

Po skoñczonem zabiegu nale¿y okryé sie starannie,
(zamykajqc dostep powietrza), ale nie cie¿ko.

Staraé sie nale¿y o przewietrzanie pokoju, o ciqgle
wprowadzanie áwiezego powietrza, i uwa¿aé, aby prqd
powietrza nie wial choremu wprost na twarz.

Powtarzaé nale¿y zawsze omywanie za ka¿dorazo-

wem wzmaganiem sie gorqczki i niespokojnoáci.

Nigdy nie przymuszaé . chorego, w szczogólnoáci
ciezko chorego do jedzenia. Zolqdek przypomina glodem,
kiedy znowu usposobiony jest do pracy. Gwaltem we-

pchane mu potrawy, lezq w nim nieprzetrawione. Sq
one uciq¿liwe tylko; niekiedy stajq sie glównq przeszko-
dq do wyleczenia a czasami sq przyczynq przewlekania
sie choroby lub recydywy (powrót choroby,).

Ile¿ glupstw dopuszczajq sie w tym wzgledzie, szcze

gólniej na wsi z niewiadomoáci! Wszystko schodzi sie
do lo¿a chorego i zmusza go w zle zrozumialym zapale
do |jedzenia i picia. Przynoszq mu slodycze, lakotki i

t p. rzeczy ,
które w takim stanie dzialajq jak truci-

zna. Popelnia sie, jak mówitem, glupstwa kolosalne i

grzeszy z niewiadomoáci przeciw zdrowiu.

Gdy zjawi sie aPetyt, i chory doprasza sie o state

lub plynne pokarmy, to daj mu proste, (nie wiele sto-

ne, bez pieprzu, bez korzeni,) lagodne, latwo strawne,

mato i nigdy a¿ -do zupetnej systoáci. Zalecam w doda-

tku dobrze ugotowane owoce. Woda, woda z winem,
mleko sq najlepszymi napojami chlodzqcerai. O tem pa

mietaj, aby cukiernik niebyt kucharzem chorego.
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W niektórych miejscowoáciach poczeto uiywaé wo

dy, jako lekarstwa przeciw ospie grasujqcej epidemicz-
nie. Niestety we wielu przypadkach u¿ywano jej w

sposób ostry i odstraszajqcy. Byloby do ¿yczenia, aby

jq powszechnie zastosowano w formie lagodnej i lek-

kiej;*) niejedno ¿ycie ludzkie moglaby uratowaé woda.

Wedlug niego dotychczasowego doáwiadczenia oáinielam

sie twierdzié, ¿e ¿aden chory na ospe, który prócz ospy

wolny jest od innego cie¿kiego cierpienia, nie uleglby
chorobie (wyjqwszy rzadkie wypadki). Ile razy czytam,

jak w tym íub owym roku umarly setki lub tysiqce od

tej zarazy a raczej od poprzedzajqcej i towarzyszqcej jej
gorqczki, to wtenczas opada mié smutek. Srodek do ga-

szenia jest pod rekq, ale najczeáciej nie n¿ywajq ludzie

ani kropli do ochlodzenia, do gaszenia gorqczki. Bo i

któ¿ wie o tem? Oby nareszcie skutecznoáé i lecznicza

sila wody, przyszla do wlaáciwego znaczenia.

Leczenie ospy wodq, jest i z tego wzgledu korzy-
stnem, ¿e materya jadowita nie w¿era sie nigdy glebo-
ko, i dlatego blizny ospowate nigdy nie oszpecajq o-

blicza.

Omywania, które zalecalem w powyzej podanych
przypadkach, mozna zastqpié hiszpañskim ptaszczem,
który zaktada sie codziennie 2 razy, we wielkiej go

rqczce i 3 razy przez 1—1£ godziny. Nie zapominaj ni

gdy kazaé wymyé ptaszcza po ka¿dem zabiegu, gdy¿
ka¿dq razq zawiera w sobie wielkq iloáé zarazliwych
materyi.

Inny zabieg robi sie tak: zgrzebne lniane plótno
zlo¿one we dwoje macza sie w zimnej wodzie i kladzie

na piersi i brzuch jak oklad górny (p. oklady,), naste
pnie w ten sam sposób robi sie oklad dolny. Przy wiel

kiej gorqczce mozna ten zabieg powtórzyé 2—3 razy
na \ dnia.

*) Najdzikszego byka mozna pozbawié sity malem kól-

kiem zaczepionym u jego nozdrzy. Mozesz go prowadzié* gdzie
chcesz. Lagodny zabieg jest owem kólkiem, który chorobie bar

dzo niebezpiecznej, ze tak powiem, zakladam w nozdrza.
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Cierpienie pecherza.

Nauczyciel powiada: Chorobe mojq uznali lekarze
za „nerwowe cierpienie pecherza i brzucha". Od lat 15

cierpi'e na trudnoáé w oddawaniu moczu; raz go mniej.
raz wiecej. Z poczqtkiem tej wiosny wzmoglo sie cier

pienie w wysokim stopniu. Czesto musialem w jednej
nocy mocz oddawaé 15—20 razy wáród gwaltownego
parcia. W obfitym osadzie znajdowalo sie wiele kry-
sztalów soli, pózniej tak¿e áluz. Prócz tego cierpialem
na uparte zatwardzenie, wzdecia, czesto, szczególniej w

nocy miewatem gwaltowne wstrzqánienie ciala a gló-
wnie brzucha polqczone z uczuciem zimnem, niekiedy
tak¿e nerwowe drgariie w nogach. Ustawiczny brak a-

petytu i snu oslabity mié bardzo".

Zabiegi byly nastepne: 1. Co noc omywanie calko

wite; 2. Jednego dnia opaska krótka, drugiego naciq
gnqé koszule zamaczanq w cieplej stonej wodzie. 3. Co
dzieñ fili¿anke herbaty ze skrzypu i 20 pottuczonych
ziarnek jatowcu; pié jq przez 3 tygodnie.

W krótkim czasie wrócil sen i apetyt i znikta je
dna choroba po drugiej. Pozostalo tylko znu¿enie i bo

leáé w nogach.
Na to u¿ywat. 1. Rano polanie górne. 2. Po polu

dniu polanie kolan. 3. Niekiedy pólkqpiolek. Ostatnie

resztki choroby wnet znikly.

Pla^awica, (taniec áw. Wita).

Ojciec opowiada: „mam 10-letniq córke, która od

malego nigdy zupelnie zdrowq nie byla. Zqbkowanie
szto jej bardzo boleánie; myálano ze umrze. Jedna no

ga byta cieñszq ni¿ druga. Teraz dziewcze ma plqsa-
wice; nie moze jeáé ni spaé a okropnie patrzeé na niq,
gdy ma kurcze. U wielu lekarzy szukalem pomocy, ale

pogarszalo sie jej tylko".

Dobry czlowiecze, gotuj otawe przez \ godziny we

wodzie; wezmij doáé duzo, aby woda byla gesta, daj
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nieco do niej soli, zamaczaj w tem zgrzebnq koszule,

wykreé i ubierz w niq dziecko. Otul je nastepnie do

brze welnianym kocem i niech lezy tak przez 1|— go

dzin. Gdy api, moze i wiecej le¿eé niz 2 godziny, a¿

sie obudzi. Rób tak przez 8 dni codziennie 2 razy; po

tem przyuieá wiadomoáé.

Po 8 dniach wrócil ojciec mówiqc; Dziewczyna do-

stata wielkiej wysypki na calem ciele, szczególniej na

plecach i piersiach
—

jest jednak wesolq zupelnie, kur

cze ustaly, moze spaé dobrze i ma juz apetyt. Có¿ mam

czynié dalej?

Odpowiedz: Dawaj dziecku koszule ale co 3 dzieñ;
rób tak przez 2 tygodnie a bedzie zdrowem. Daj mu

tak¿e kropli piotunowych z wodq do picia; 20 kropel
co dzieñ. (patrz w aptece cz. II.)

Cierpienie pluc.

Gospodyni opowiada co nastepuje: Lekarze opowia
dajq, ¿e mam katar pluc i krtani, ¿e piuca moje sq

silnie zaatakowane. Dwóch lekarzy oáwiadczylo, ¿e mi

ju¿ nie nie pomo¿e, chcialabym wiec zrobié próbe z

wodq jezeli mi i ona nie pomo¿e, zdaje sie na wole Bo-

¿q. Przez dwadzieácia dni brala kobieta codziennie 2 po
lania górne, a zaraz potem polanie kolan; 2 razy w

tygodniu krótka opaska. Dalej codziennie 2 fili¿anki

herbaty z kopru wloskiego, z pokrzywy i babki. Po 3

tygodniach kaszel znikl, zaflegmienie ustqpiío zupelnie,
sily wrócily, wyglqd byl áwie¿y.

Podagra (dna).

Kto zaglqdnie jesieniq do Algau, zobaezy tu i ow-

dzie, jak ludzie gnój rozrzucajq. W najnowszych cza-

sach przyjeli i oni nowq metode, która ka¿demu pra-
wdziwemu gospodarzowi ¿ólé drazni, a krew wzburza.

Nie rozdzielajq oni glodnej ziemi pozywienia jednostaj
nie jak pierwej, lecz z niewidzianem nigdzie mazgaj-



— 309 -

stwem, rzucajq na chybil trafil jednej skibie 2—3 porcye.

drugiej ka¿q przez caly rok poácié. Cala robota podo-
bna do zabawki kretów. Na wiosne zasiewy kepiasty
majq wyglqd. Na jednych miejscach bujne porosty
okazujq ¿le u¿yty zbytek, a obok nich stojq nedzne,
zmizerowane pustki, które wskutek macoszego i nie-

sprawiedliwego traktowania, nie do stodoly nie przy-

niosq.
Obraz ten wydaje mi sie bardzo podobnym do po-

dagry.
Czem día pola i tqki gnój, tem día czlowieka po-

¿y wie nie. Czy i pod tym wzgledem w rozmaitych
stanach i polo¿eniach ¿ycia panuje nierównoáé? Jeden

jada codzieñ, co godzina do zbytku, drugi rok w rok

odprawia post czterdziestodniowy. Có¿ masz za jedzenie?

pytano raz biedaka. Poszcze nie 40 dni lecz 365 —

brzmiala odpowiedz. Skoro wiec ktoá codziennie i co

godzine dodaje swojemu cialu za wiele, ¿e organizm nie

moze tego zgwalcié, narzqdy nie mogq tego przerobié i

zu¿ytkowaé. Jakie¿ wiec muszq byé nastepstwa? Koáci

n. p. potrzebujq do swej budowy siarke i wapno. Ale

w silnych i po¿ywnych pokarmach dodaje sie im moze

tak du¿o materyalu budowlanego, ¿e wystarczylby do

zbudowania 2—3 nowych organizmów. Có¿ sie WÍQC

dzieje, có¿ dziaé musi? Tu tworzq sie kepki agesta krew),
tam bagna fzle soki,) a w okolo koáci gruz, piasek,

wapno i kupy kamieni.

Kostki nabrzmiewajq, zaogniajq sie i sprawiajq dlu

go trwajqcq, okropnq meke, a¿ owe chrzqstkowate i

zwapniale guzy podagryezne zostanq przez boleáé spa-

lone i przeniosq sie na inne miejsce. Jakkolwiek przy-

krem jest to cierpienie, malo jednak majq ludzie wspól-
czucia día dobrze ¿yjqcego podagrysty. Mówiq zwykle,
hulat sobie, u¿ywat, niech¿e wiec teraz cierpi; nadmier-

ne u¿ywanie, przyczynq jest cierpienia. Tymczasem mo

gq takze i biedni ludzie, a nawet i bardzo biedni na-

wiedzeni byé podagrq. Raz przyszedl do mnie biedny,

nadzwyczaj pilny slu¿qcy; dostal podagry wnajwy¿szym



— 310 —

stopniu. Przyczynq choroby byla zbyt wielka slu¿bistoáé
a zaniedbanie pielegnowania ciata. Dziurawy miech wpe-

dza powietrze nie do piszczatek órganowych, lecz do

dziur. Oslabione i napól chore narzqdy pracujq czesto
zamiast día ciala, día obrzmieñ fopuchlosci), zamiast

día koáci, día naroáci.

Innemi przyczynam i moze byé za wielkie nate¿e-

nie, przemoczenie, przeziebienie i t. p. Podagra w wiel

kim stopniu, trapi wielu, podagra w malym stopniu, nie-

zliczonq iloáé ludzi. Dokucza ona jednemu na palcach
u nóg, drugiemu na glowie, niektórym zewnqtrz, in

nym wewnqtrz ciala.

Prostych i nie bardzo oslabionych ludzi, którzy che-
tnie sluchajq, a nie obawiajq sie uklócia pchly, lecze z

checiq i najczeáciej bardzo latwo. Nie oddaje sie jednak
zludzeniom co do podagrycznj7ch pierwszej kategoryi i

ludzi z lepszego stanu. Mam z nimi wiele utrapienia
i najczeáciej wodq wyleczyé ich nie mozna, nie chcq
bowiem sluchaé, jeczq pod podwójnym jarzmem zniewie-

ácialoáci i strachu przed wodq. Zresztq mo¿naby i tych
uzdrowié jak i innych podagrystów.

1. Dygnitarz cierpial od 4 tygodni na gwaltowny
bol nogi. Znajomi nazywali go ¿artobliwie dalszym
cztonkiem „bractwa podagrystów". Poty wyleezyly go
za pierwszq razq. Ale po roku wrócito cierpienie znowu
i przykuto go do tó¿ka na 12 tygodni. Parzyt sie do

skonale i doskonale pocil; ale same poty nie uleczyly
go po raz drugi. Przyslal wiec do mnie z oáwiadcze-

niem, ¿e wszystko zrobi cokolwiek za¿qdam, aby tylko
owa straszna choroba po drugi raz nie wrócila. W kil
ku tygodniach zostala ukoñczona glówna kuracya. Gdy
woda spadnie na niegaszone wapno ono pecznieje i roz-
krusza sie — tak rozeszly sie obrzeki (naroále) gosé-
cowe pod dzialaniem rozmaitych zabiegów. Pózniej po-
wtarzat pacyent od czasu do czasu jeden lub drugi za

bieg, i o ile wiem w ostatnich latach nie wrócila wie
cej choroba.
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Uzywa! zabiegów jak w nastepnym przypadku:

2. Kaplan przyslal do mnie umyálnego z wiadomo-

sciq, ¿e palq go nogi niby ¿ywem ogniem; — jest zroz-

paczonym,
—

co ma robié na to? Kazalem zaparzyé
siano we wrzqcej wodzie, wyjqé je, wygnieáé, rozlo¿yé
na chusty, polo¿yé bolejqce nogi w árodek i dobrze ob-

wiqzaé po wierzchu chustami i opaskq. Po 2 godzinach
to samo siano na nowo zamaczaé w odwarze ze siana

wygnieáé i na nowo je obwiqzaé na nogi. Czy za dru

gim razem obwiq¿esz siano letnie, albo chlodne lub

calkiem zimne — obojetnq jest rzeczq. Chory kaplan
czynit, jak polecitem. Po pierwszej polowie dnia ustq-

pity gwaltowne bóle, po 3 dniach byl chory zupetnie
od bólów wolnym.

Gdy nie ma kto siana, niech wezmie owsianq

stome a chusty lub opaski któremi jq przywiqzuje za-
macza w odwarze. I to ziele znakomicie skutkuje w tej
chorobie. W cierpieniu tem, dziala sie przedewszystkiem
rozgrzewajqco, a raczej rozpuszczajqco.

Ostrzegam tu przed doáé czestem zludzeniera. Sko

ro tylko chorego przestanq nogi boleé, myáli natenczas,
¿e ju¿ zupelnie jest zdrowym. Wielki popelnilby blqd,

ktoby zaraz przerwal dalsze leczenie. Po no¿nych opa-

skach nastqpié musi kilka zabiegów calkowitych, na ca

le cialo, aby wyprowadzié z niego reszty ostre soki.

Najlepiej wziqáé w pierwszych trzech tygodniach 2—3

razy plaszcz hiszpañski (przez 1^—2 godzin), w

nastepnym miesiqcu kilka cieplych kqpieli z od

waru siana lub owsianej slomy z 3-k rotnq prze-

m i a n q.

3. Zarobnik zapadl na podagre cie¿kq. Naciqga! 3

razy w tygodniu worek, który maczat poprzednio w od

warze gorqcym z owsianej slomy potem brat w tygo
dniu 2 kqpiele z galqzek áwirkowych na 33—35 st. R.

z 3-krotnq przemianq. Co drugq noc omywal sie wsta

wszy z ló¿ka zimnq wodq. Po trzech tygodniach byl
doáé wyleczonym, ale bral jeszcze czas jakiá w jednym
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tygodniu 2 razy worek, w drugim kqpiel cieplq jaK wy

zej. Wkrótce wstqpit wzmocniony na nowo do stu¿by,
którq a¿ do dziá pelni wybornie.

4. Studniarz pokazuje mi guzy podagryczne na pal-
cach u rqk i nóg. Czesto palq go nie do wytrzymania.
Podagra pochodzi z przemoczenia.

Co 2 dzieñ cieplq kqpiel, jak wy¿ej, co 2, 4, dzieñ

naciqgal worek. To wyleczyto go zupelnie i w krótkim

czasie. Rece obwiqzywal sobie na noc zaparzcnem sia

nem.

5. Biedny gospodarz dostal gwaltownego rwania w

cztonkach Czy to pochodzilo z podagry lub innej cho

roby, nie wiedzial; czul tylko okropne boleáci, które go
czynity do pracy niezdolnym.

Wtaánie koszono siano. Poradzitem mu, wleáé na

kópe siana, które byto rozparzone, i zakopaé sie w niej
i przykryé tak, izby mu z tego gorqcego grobu wyglq-
data tylko glowa. Zrobit jak powiedzialem, i spotniat
ju¿ po kwadransie tak, ¿e cale cialo plywalo niby we

wodzie. 6 razy w 10 dniach wgrzebywal sie w te kq
piel ze siana, i wyleczyt sie gruntownie.

Nie mógtbym ka¿demu coa podobnego poradzié. Kto
jednak sam doáwiadczyl, ten zna wielkq i rozpuszcza-
jqcq site takiej pary siana.

Zastarzate, gleboko wkorzenione cierpienia mozna

wyprowadzié takq nieszkodliwq parq. Wedlug mego do
áwiadczenia dziala taka para w sianie bardzo skutecznie,
jezeli zaraz po niej wezmiesz zinmy pólkqpiolek i o-

myjesz sobie górnq polowe ciala silnie.

Nie jestto tak glupiem i naciqgnietem, jakby sie
komuá wydawalo. Prócz wielu biedaków potwierdzajq to
dwaj jaánie wielmo¿ni praktycy. Owi mo¿ni panowie
15-toma takiemi parami w sianie uzdrowieni zostali i

pojqé nie mogli, jak mozna bylo dokonaé przemiany
odrodzenia organizmu w tak prosty sposób srodkami
tak pojedyñczymi.
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Nie waham sie twierdzié, ¿e slabsze reumatyzmy,
kurcze, resztki i pozostatoáci po cie¿kich chorobach, la
two wyleczyé zupelnie 2—4 kqpielami w sianie.

Widzisz wiec, kochany wieániaku, jakieto masz w

domu skarby. Spróbuj raz tylko. W lecie, w jesieni,
gdy jesteá bardzo znu¿onym rzué pare garáci siana na

wrzqcq wode i zostaw niech wychlodnie. Taka kqpiel
no¿na przez 15 minut wyciqgnie ci znu¿enie ze wszy

stkich czlonków.

A gdy czujesz rwanie lub palenie, bqdz roztropnym!
Dajesz codziennie bydlu lecznicze ziele. Nie omieszkaj-
ze i día zdrowia swego ciala korzystaé z jego leczm-

czej sily.

Inne cierpienie podagryczne.

1. Gospodarz opowiada: „Mam czesto okropne rwa

nie w glowie, szczególniej przy zmianie powietrza, ¿e

niezdolny jestem do pracy. Boleáci atakujq tak¿e moje

plecy szczególniej górnq topatke, gdy jednak opadnq do

nóg, nie moge chodzié. Je¿eli wypije szklanke piwa,
zaraz odzywa sie cierpienie w glowie. Poniewaz juz
miesiqcami tak straszuie eierpie, niezdolny jestem do

porzqdnej pracy a ¿ycie ju¿ nieraz mi obmierzlo^

Zabiegi: 1) w tygodniu 2 ciepte kqpiele z owsia

nej slomy na 30st. É., przez | godziny; zaraz potem
silne omywanie lub króciutka kqpiel zimna. 2) Codzieñ

polanie górne i kolan. 3) 3 razy w tygodniu omywa

nie calkowite, szybko ile mo¿noáci, gdy byl spocony
lub w nocy z lózka wstawszy. 4) Codzieñ rano i wie

czór filizanka herbaty z 4—6 áwie¿ych liáci bzowych;
drobno sie kraje i 5 minut gotuje.

W 4 tygodniach gospodarz zdrów byl zupelnie a

znajomi mówili, ze odmlodnial na twarzy.

Aby choroba nie wrócila, bral co miesiqc kqpiel,
a l—2 razy w tygodniu omywat sie. caly

— bedac w

potach lub nocq z lózka wstawszy.
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2. Rzemieálnik skar¿y sie: „Opuchly mi mocno obie

nogi, sq sztywne, nie opuszczajq mnie nigdy boleáci,

nieraz nie moge zasnqé w nocy ani na godzinke. Naj-

gwaltowniejszy jest bol szczególniej w cztonkach; ra

miona sq sztywne i bolqmie; apetyt mam, gdy jednak
jem, wzdyma mnie, ¿e oddychaé nie moge; .w gtowie
zawrót, szczególniej wstawszy rano, ¿e nie wiem, gdzie
jestem. Miatem wielu lekarzy, lecz stan zdrowia ciq

gle sie pogorszat; czesto ¿yczytem sobie ámierci." Opo-
wiadajqcy byt silnie zbudowany, podobny raczej do oty-

tego piwowara a nie do rzemieálnika, jakkolwiek pro-

ste jadat pokarmy; nie pit wiele piwa. Lat ma 50. Zda

niem lekarzy pierwszq przyczynq choroby byto sttu-

szczenie serca.

W 5 tygodniach uwolnionym zostal od wszystkich
swych licznych cierpieñ i cieszyl sie, ¿e znowu odzy-
skat zdrowie. Có¿ mu pomogío? 1) Obwiqzywal nogi
sianem najpierw codzieñ potem co 2-gi dzieñ. Siano

ktadlo sie na gote cialo, na wierzch plótno ciepte, do

brze zawiqzujqc przez 2—3 godzin. 2) Co 2gi, pózniej
co 4-ty dzieñ naciqga! koszule zmaczanq w odwarze

siana. 2) Gdy znikly obrzmienia na nogach bral co

dzieñ polanie górne, p. kolan i pótkqpiolki. Tak przez
5 tygodni.

Porody.

Mloda kobieta porodzita 3 raartwych dzieci; mar-

twito jq to bardzo i niepokoito, zwtaszcza gdy lekarz

oáwiadczyt, ¿e nigdy dzieciecia nie doniesie. Pocieszy-
lem jq i zrobilem nadzieje, ¿e na przysztoáé ominie jq
nieszczeácie, jezeli zabiegami wodoleczniczymi wzmocni
i uzdrowi swój organizm. Día zrozpaczonej kobiety
brzmialy te stowa prawdziwie jak radosne poselstwo.

Rozpoczeta hartowaé sie najlagodniejszymi zabie

gami. Zwolna przywykta do mocniejszych, az doszla
i pozostala przy pólkqpiolkach i kqpielach calkowitych.
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W przeciqgu 3 lat, urodzila radujqcemu sie °jcu troje
zdrowych, silnych dzieci,

2. Pañi chorowata na tyfus; miata bóle glowy do-

prowadzajqce jq do rozpaczy. Krewni przenieáli jq z

miasta na wieá, aby tam spokojnie umarta. Biedna

niewiasta miata zostaé przytem matkq. Zasiegano u mnie

rady; polecitem opaski krótkie. Wnet ustaty bóle glo
wy. Aby wszelakq mieé pewnoáé, radzili sie krewni

doktora, który jq pierwej leczyt, czy nie bytaby dobrq
día niej opaska. Ten orzekl, ze pierwsza opaska be
dzie przyczynq zawczesnego porodu. Tymczasem zanim

przyszta ta wiadomoáé, wzieta ju¿ 6 opasek. Chora zo

stala sama uzdrowionq i urodzila szczeáliwie zdrowe

dziecie.

Postrzal.

Ágata przychodzi i opowiada: „Mq¿ mój dzisiaj
w nocy, nie wiem z jakiej przyczyny, dostal okropnych
boleáci w plecach miedzy lopatkami.

Cierpienie siega ku prawej lopatce. Czesto, gdy
sie chce poruszyé, krzyczy z bólu. Usiqáé nie moze

wcale. Postrzal ów mial ju¿ kilka razy, nigdy jednak
nie byl tak mocny. Có¿ wiec ma czynié?'' Odpowiedz:
Je¿eli oinyjesz caty grzbiet co godzine cieptq wodq i

przykryjesz go dobrze, to zniknie bol wkrótce. Mo¿na

tak¿e robié ciepte oktady i zmieniaé je co godzina. W

3—4 godzin za zwyczaj przestaje dokuczaé gwaltowne

cierpienie. Pózniej mozna omyé grzbiet jeszcze dwa

razy zimnq wodq i octem.

Postrzal zdarza sie czesciej na krzyzach i sprawia
wielkie boleáci. I w takim przypadku pomo¿e najpre-

dzej: polo¿yé sie na cieply oklad, zmaczany w gorqcej
wodzie z octem. Wystarczy za zwyczaj zmienié oklad

2—3 razy co godzine-

Poty nóg.

„Krzy¿ paúski doprawdy z tymi potami nóg, któ

re trapiq moje podeszwy i przeáladujq mnie nieustan-
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nie." Tak skarzy sie niejeden, ba, wielu nawet. „1 día

czegó¿ to—pytajq
—raz zimne nogi jak lód, drugi raz

palq i piekq i cuchnq tak okropnie.1'
To jest prawda; ale jeszcze wiekszym krzy¿em, je

szcze smutniejsze nastepstwa sprowadzajq nie rzadko

powstrzyraane poty. Znam pewnego pana, które-

rau poradzono, aby codziennie po kilka razy omywat
sobie nogi zimnq wodq, to pocié sie przestanq. Natu-

ralnie zmniejszyty sie P°ty> wreszcie ustaly zupetnie.
Jakiez nastepstwa ztqd? Ostatnie rzeczy gorsze od

pierwszych; przykra i niebezpieczna choroba pomácita
powstrzymane poty. Pytam ka¿dego rozsqdnego: Czy
mogto byé inaczej? Kto chce wypedzié lisa z jamy,
nie powinien zatykaé mu dziury. Takiego myáliwego
wygwi¿d¿q wróbte na dachu a zajqce siedzqc na tylnych
skokach kpié bedq z niego.

Poty nóg pochodzq ze zlych soków, które tak¿e

zapowietrzajq i napól zgnilemi czyniq naczynia, w któ

rych sie znajdujq. Oto przyczyna strasznego cuchnie/-
cia. Wypedza ono z domu ludzi a nawet zwierzeta, i

zmusza do unikania chorego dotknietego tq chorobq.
Coz czynié na to? Gdy suknia wpadnie w dzie-

gieé i ámierdzi z daleka, nie bedziesz jq czyáci! w ten

sposób. ¿e od czasu do czasu omyjesz jq gqbkq. Ale
zrobisz tug mocny, suknie w nim wymoczysz, wygotu-
jesz i w ten sposób ¿ywiczny wyciqgniesz dziegieé. Po
dobnie wypierze dobrze nogi z potu, kto wszystkie
zgnile i gnijqce soki, choéby one najglebiej tkwity,
rozpuáci i omyje, czyli precz wydali. Prócz tego trze
ba uzdrowié i wzmocnié naczynia, o ile one ucierpialy
od zgnilizny.

Leczyé te chorobe najlepiej i najpewniej w ten

sposób: obie nogi okreca sie zupelnie w chusty, ('opa-
ski) zamaczane w odwarze siana lub galqzek áwierko

wych. Takie opaski wyiqgajq zgnile soki, a oba ziola

dzialajq zarazem wzmacniajqco i uzdrawiajqco. W 10
dniach bierze sie 5—6 takich opasek; potem przez 14
dni codzieñ 1 ciepla kqpiel nozna (siegajqca az do ly-
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dek) przez 10 minut z 5-rakq zmianq a za ka¿dq razq

omyé zimnq wodq (przez 1 minute), w koñcu wystarczy
w tygodniu jedna opaska no¿na jak wy¿ej lub 1 kq

piel no¿na. Gdy przestanq sie nogi pocié dobrze jest
przez kwadrans chodzié boso po mokrej trawie. Kto

nie ma do tego sposobnoáci, niech sie przechadza boso

po pokoju przed spaniem. Nie do uwierzenia, jak ko

rzystnie orzezwiajqco i hartujqco dziala swie¿e powie
trze na uwolnione z niewoli welny i skarpetek nogi,
rozkoszujqce sie zlotq wolnoáciq. Probatum est! Ówi-
czenie robi mistrza!

Poty ciala (niezdrowe).

Nietylko pocq sie nogi, pocié sie moze niezdrowo

i cialo. Mo¿ny pan pocil sie w nocy tak, ¿e rano mo-

krym byl caly materac, poduszka i koldra. Byl to cie-
¿ki dlañ krzy¿, który go zawsze przed spaniem napel-
nial trwogq.

Do przykroáci przylqczyla sie druga nie mniejsza
nieprzyjemnoáé. Pomimo najwiekszej troskliwoáci i

najstaranniejszego otulenia, nie mógl sie w zimie uwol

ni é od wiecznego kataru. A przy tem nowe ciqgle po

cenie sie! Ubranie czué bylo ju¿ z daleka. Przykre
zle doprawdy!

O predkiem wyleczeniu tego cierpienia i mowy byé
nie moze. Trzeba tylko powoli wzmacniaé tylu pota-
mi oslabiony organizm i usuwaé systematycznie choro-

wite soki. Pacyent tego rodzaju nie powinien unosié

sie niecierpliwoáciq. Nasz pan przekona! sie ile zdzia-

taé sq wstanie zabiegi wodolecznicze u¿ywane z wy-

trwatoáciq i punktualnoáciq. W nadgrode swej wierno-

sci odzyskal zupetne napowrót zdrowie. Ogólna ta u-

waga nie wystarcza mi wcale, powie szorstki czytelnik.
Co mam czynié, gdy mnie spotka takie cierpienie? —

Naciqgnij 3 razy w tygodniu
—

odpowiem mu —

plaszcz hiszpañski. Jezeli przeszkadza ci twój zawód

uczynié to za dnia, to ubierz go wieczór, spac idqc,
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jako nocnq koszule na lf—2 godziny. Omyj sie 2—3

razy tygodniowo
— albo jezeli sypiaé nie mo¿esz, jak

nasz pacyent, 2—3 razy w nocy, wstajqc z ló¿ka. Gdy

byá byl wlaánie spocony, to omyj sie z podwójnq sitq,
i szybko nie osuszajqc sie kladz sie zaraz do tó¿ka i

nakryj dobrze. Je¿eli mo¿liwa miej tó¿ko w cieplyra
pokoju. Pamietaj dobrze: ptaszczem hiszpañskim mu-

sisz zaczynaé zabiegi. A skoro doáwiadczysz jego do-

broczynuych skutków, nie zaniechasz z wdziecznoáci—

we wtasnym interesie, — ubieraé sie w niego przynaj
mniej raz w tygodniu na 1|

—2 godziny. Równie¿ je-
dnorazowe omywanie calkowite w tygodniu, jako dal-

szy dodatek nie powinno ci zepsué gustu do wody.
M"oglbym wielkq liczbe podaé takich, którzy odrzuci-

wszy przesqd, ¿e „zabiegami takimi mozna sobie tylko
zaszkodzié" ze strachajlów stali sie wielkimi wody przy-
jaciólini. Jak opiera sie piesek

—

pieszczoszek, jak sko-

mli i jeczy gdy go do wody chcesz rzucié ! Iluz takich

widzialem bohaterów! A jednak ci, co z poczqtku ply-
wali jak siekiera, zwolna wyrobili sie na dzielnych i

zrecznych plywaków.

Obfite i predkie pocenie si§.

Sq ludzie, którzy pocq sie bardzo latwo i wiele.

Przy ka¿dem choéby najdrobniejszem nate¿eniu kqpiq
sie ju¿ w potach i dlatego pominqwszy zim¿enie i osla

bienie, nara¿eni sq na katary, zaziebienia, zapalenia itd.

Urzednik odwiedzil mié pewnego pieknego poranka
i skar¿yl sie, ¿e jest niezdrów, ma trudnoáci w oddy
chaniu a lekarze uznali go za chorego na wqtrobe i
nerki. Najwiekszem jednak dlañ nieszczeáciem, ¿e ¿a-

dnego znieáé nie moze lekarstwa; ka¿dq ly¿ke wymio-
towal napowrót. „Jestto chyba najwiekszem szczeáciem"
—

przerwalem mówiqcemu. Cierpienie jego zdradzalo
sie zdaleka ostrem, przykrem cuchnieciem pochodzqcem
z potów. Wiec zaczqlem niby wieszczbiarz prawie zdzi-
wionemu urzednikowi: „Pan pocisz sie wiele idqc, takze
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rano wstajqc z lózka'1. — „Tak jest, ale zkqd ksiqdz
wiesz o tem?" Zamiast odpowiedzi, dalem mu rade,
aby sprawil sobie wanne i napelnil jq wodq. Jezeli do

domu wrócisz spocony, rozbierz sie szybko, siqdz we

wannie fwoda siega a¿ po zolqdek,) i omyj górnq polo
we ciala predko i silnie; wszystko trwaé powinno co

najwy¿ej l minute. Szybko, nie osuszajqc sie, naciq-

gnij ubranie i u¿ywaj ruchu w pokoju przez kwadrans,

„Co — zawrolal — gorzko chyba szydzi ksiqdz ze mnie.

Chowaj tego Boze! Szlag by mié trafil natychmiast!
Hez to razy ostrzegano mié przed najmniejszem zamo-

czeniem i zaziebieniem, a ksiqdz mika¿e lezédo wanny,
do zimnej wody!" Sluchalem tego spokojnie, poczem

calq wysililem wymowe, aby mu wytlumaczyé nieszfio-

dliwoáé takiego postepowania. Miedzy innemi zapyta-
lera go: „Je¿eli spocony wracasz do domu, a slona

woda ciecze ci po czole i twarzy, palee sie íepia.» czy

obawiasz sie omyé sobie natychmiast twarz i rece?u—

„Nie, czynié to za ka¿dym razem". „Czy odniosles

kiedy choéby najmniejszq szkode?" Zastanowil sie —

bal sie mojego wniosku. Po chwili rzekl z naciskiem:

Nie. ,,A wiec dobrze —

odpowiedzialem
— uczyñ choé

raz to dobrodziejstwo calemu spoconemu ciatu. Przy-
rzecz mi, ¿e choé raz to uczynisz". Po krótkiem mil-

czeniu dat mi slowo. Po 14 dniach spotkalem go zno

wu. „1 coz, ¿yjesz pan jeszcze? zapytatem. Jak¿esz

ci poszlo?" „0 jak¿esz wam wdziecznym jestem, ksie-
¿e proboszczu! zawotal. Ju¿ ¿adnej nie mam bojazni.

Czy moge czeáciej tak czynié? Doprawdy to robi mi

wcale dobrze". W istocie, robito mu to wcale dobrze:

Wszystkie dolegliwoáci i cielesne niedomagania zostaty

powoli usuniete. Pan ów zyje jeszcze; do 80-ki nie

wiele mu brakuje. Gdyby wszyscy byli tak postuszny-

mi, którym przyjacielskq slu¿ylem radq (niestety cze-

stokroé szyderstwo i urqganie otrzymuje sie w nagro-

d§), byliby oszczedzili sobie wiele gorzkich godzin i

zawczesny, bolesny zgon; ¿yliby moze do dzisiejszego
dnia. Konserwowanie budynku nie przychodzi z tru-
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dnoáciq jezeli co roku oglqdnie, sie g°. uwa¿nie, ka¿dy
brak na dachu lub w murach naprawi zaraz. Owe co-

dzienne chimery, przewrotne usposobienia, niedyspozy-

cye, sq uszkodzeniami w budynku naszego czesto ne-

dznego ¿ywota. A ilez setek takich grymasowych niedy-

spozycyi wlecze czlowiek za sobq w ka¿dym tygodniu,
ilez tysiecy w ka¿dym miesiqcu, w ka¿dym roku!

Wielokrotnie, a moze najczeáciej wszelakie ciernie

i pokrzywy lub jak tam sie nazywajq, rozliczne cierpie
nia majq swe korzenie w malej niedyspozycyi, w zabu

rzeniach organizmu. Sq to mchy lub w¿erajqce sie

grzyby w wqttq chatyne twej duszy;
— moze nie sq

niebezpieczne, ale przykre; pozbawiajq cié wesoloáci,
pogody, wewnetrznego zadowolenia. Niektóre mogq z

czasem staé sie szkodliwemi i día ciala i día ducha,

mogq i ¿ycie obrzydzié. Jeden jedyny zabieg, ot taki,
jakiego u¿ywal ów urzednik, wystarcza czestokroé do

przywrócenia czlowiekowi nowego humoru, i usposabia
go inaczej. Niejeden wyszydzi moze te uwage. Jest

mi to obojetnem. Szyderstwo nie pozbawi jej prawdy.

Jeszcze jedna na tem miejscu uwaga. Nawret roz-

sqdni ludzie lekajq sie bardzo, u¿ywaé zabiegów z zi

mnej wody wtenczas, gdy sq spoceni. Lekliwoáé ta po
chodzi zapewne z tego spostrze¿enia, ¿e spoceni ju¿
nieraz bardzo zaszkodzili sobie, ochlodziwszy sie nagle,
lub wystawiajqc sie na przeciqgi, zimne powietrze, lub

gdy sie zamoczyli. Przyznaje, ¿e tak byé moze. Ale
w tym przypadku, jak zresztq zawsze w ¿yciu, nie cho
dzi o to, ,,co" sie robi, ale „jak" sie robi; jak robiq
ludzie ten lub ów zabieg. Oto sq moje zasady z dlu-

giego doáwiadczenia i praktyki:

a) Kto jest mokrym od potu, deszczu i t. d. nie

powinien wystawiaé sie na zimno lub przeciqgi; to mu

si sie pomácié.

b) Komu zimno, ziebnie, dreszcz go przenika ten
nie powinien robié ¿adnych zabiegów wodnych.
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c) Kto przemókt od deszczu, niech sie szybko
przebierze w suche odzienie.

d) Ale kto jest spocony, czy to z powodu choroby,
chodu, lub pracy moze wziqáé zimnq kqpiel bardzo kró-

tkq (jak przy opisaniu zabiegu dokladnie podano) albo

omywanie calkowite; musi jednak, nie osuszajqc sie,

szybko ubraé sie w suchq bielizne i suche szaty i u¿y-
waé ruchu az oschnie zupelnie cialo. To powinno prze-
cie¿ uspokoié i zadowolié nawet najgoretszych sangwi-
ników !

Rak.

Czestq chorobq naszych czasów, sqnajró¿norodniej-
sze raki. Nie ma prawie czeáci ciala, któraby nie mo

gla byé zniszczonq przez raka lub rakowate wrzody.
Je¿eli to zle juz rozszerzylo sie, natenczas nie odwa¿am

sie rozpoczynaé coákolwiek wodq; krew i soki zanadto

sq zepsute.
Rak jest zazwyczaj dziedzicznym, zwlaszcza gdy u

jakiegoá indywiduum krew i soki sklonnymi sq do ta-

kiego rozkladu.-

Znam mal¿enstwo, które odwiedzilo stryjenke chorq
na raka na jezyku. Nie majqc przeczucia o tak okro-

pnej chorobie oddalili sie oboje, skoro spostrzegli stra-

szne spustoszenie. W ciqgu 3 dni obrzmiala ¿onie po-

lowa jezyka chorobliwie; me¿owi zaá zaognila sie i roz-

ranita dolna warga. Mysmy sie nabawili tej choroby,
skar¿q sie przyszedtszy do mnie. Smiertelnie wystra-

szonym staratem sie dodac otuchy i wedlug mo¿noáci

wyperswadowaé im ich uparte twierdzenie. Poradzilem

nadto wymyé dobrze usta a szczególniej zaatakowane

miejsca jednego dnia atunowq wodq, okoto 4 razy, dru

giego dnia wodq aloesowq: prócz tego co 2 dzieñ para

na glowe
— i na przemiany z parq zrobié opaske na

szyje-
Obie osoby zupetnie wyleczyty sie z tej slaboáci.

Nigdy nie chcialem uwierzyc, aby sam strach mógl byé
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powodem nabawienia sie choroby. Lekarz jednak twier-

dzit, ¿e tak moglo byé w istocie.

Kilka zdarzyto mi sie przypadków rozpoczynajq-

cego sie raka, a tak¿e ju¿ rozwinietych matych ran ra-

kowych.
Latwo mozna je byto wyleczyé. Wszystkie zabie

gi niestety mialy na celu oczyszczenie krwi i

soków.

Reumatyzm (goáciec.)

46-letni me¿czyzna opowiada: ,,
Zawsze mam bole

áci albo na prawej stronie ramienia, albo u góry na

barkach; bóle nigdy na jednem miejscu dlugo nie trwajq.
Je¿eli podniosq sie ku glowie, to doznaje zawrotu; pra
we oko wiele tzawi sie; jezeli dojdq do nogi, to zeszty-
wnieje zupelnie; a gdy usadowiq sie na piersiach, ito
ledwo oddychaé moge. Cierpie tak juz latami; leczenie

przynioslo mi ulge na czas krótki, ale pomocy prawdzi-
wej

— nie".

Chory ów uzdrowiony zostal w 5 tygodniach na-

stepnymi zabiegami:

1) w tygodniu 3 razy opaska krótka przez $ go
dziny, 2) 4 razy w tygodniu omywanie calkowite z

ló¿ka wstawszy, 3,) 2 razy polanie górne; — tak robi!

przez 14 dni. Potem 1,) raz opaska krótka, 2) 2 razy'
omywanie calkowite, 3) codzieñ polanie górne i kolan.

Jako czasowe przedlu¿enie kuracyi jak i día utrzy
mania zdrowia, brat co tydzieñ pólkqpiolek i 2 razy
polanie górne i polanie kolan.

Reumatyczne d olegliwosci.
Kto jest w stanie policzyé wszystkie owe rozmaite

reumatyczne objawy, na które slychaé skargi w okolo.
Jednego trapi boleáé w glowie, drugiego w palcu od

nogi, tego rwie w ramionach, tamtego w nogach, cie-
bie na plecach, jego na piersi itd. Reumatyzm, to

prawdziwy ¿yd wieczny miedzy chorobami.
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Pracowity wiesniak, drwal, wszyscy ci co z nate-
¿eniem pracujq nie wiedzq nie zupelnie o tej chorobie,
zdaniem mojem día tego, ¿e nabawiwszy sie reumaty
zmu jednej godziny, ju¿ pozbyli sie g° w drugiej. Po-

czqtki okazaly sie rano, praca wypedzita je popoludniu.

Ostatnie spostrze¿enie daje nam jasne wskazowki,
w jaki sposób moze i powinien byé wyleczonym reu

matyzm.
1. Weterynarz jeczal raz przedemnq, ¿e niezdol-

nym jest pelnié dalej swoich obowiqzków, gdy¿ doku-

czliwy reumatyzm, niby kot, wgrzebat mu sie do pra

wej lopatki. Nieroztropnie spocony wyszedl na zimno;
wie tez bardzo dobrze, ¿e jak zawsze tak i teraz me-

czyé go bedzie ten utrapiony kot przez 6 tygodni.
Je¿eli chcesz, panie weterynarzu, odpowiedzialem,

to w 24 godzinach bedziesz wolnym od niego; poszczu-

je mego psa na twego kota. émiat sie i zrobiliámy za

klad. Dal jednak reke i stowo, ¿e dopelni wszystkiego,
co rozka¿e. Wrócit do domu i kazal sobie ¿onie wy-

trzeé silnie plecy na sucho a potem zaaplikowaé

polanie górne. Po 8 godzinach wziql pare na glo

we a po niej polanie zimne. Jeszcze dlugo czekaé

trzeba byto nim 24 godzina wybije a kot juz czmychnqt
za dziesiqtq góre. Zaklad byl wygrany.

W przypadku tym byla mowa o suchem nacie-

raniu, którego dotqd nigdy nie zalecalem?.. Tak jest,
a powód tego nastepny:

Je¿eli reumatyzm powstaje wskutek szybkiego przej-
ácia ze zimna do ciepla i na odwrót natenczas boleáci,

(które sq czasem tylko na powierzchni skóry, czasem

gleboko wewnqtrz, a mniemaé nieraz mozna, ¿e sq az

w szpiku koáci zagnie¿d¿one,)
— nale¿y przypisaé za-

burzeniom w obiegu krwi, tj. krq¿enie plynie powol-

niejszem lub szybszem tempem, albo na odnoánych

miejscach znajdujq sie zastoiny krwi lub sprawy zapal-
ne itd. Powstale wskutek tego tarcie, ucisk itp. spra

wiajq boleáci, które trzeba usunqé przez rozpuszczenie,
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wydalenie i wzmocnienie bólem dotknietych czeáci.

Je¿eli sama batuta nie potrafi utrzy raaé ápiewaków w

takcie, natenczas dyrygent macha rekq, kiwa glowq ku

nieumiejetnym. Jezeli geá lub kaczka pcha sie pomie

dzy kurczeta, a sypiqca ¿er nie odpedzi je slowem, rzu-

ca ona wtenczas kamieniem n-a glupiq geá lub kaczke- Gdy
reumatyzm gleboko siedzi, trwa dlu¿ej, dolega bardzo i

zbyt jest rozszerzonym, natenczas na pomoc wodzie

wzywam nacieranie. Wywotuje ono szybko ciepto,
uskutecznia predsze rozdzielenie krwi itd. Gdyby miej
sce chore zimne byto a polatbym je bez poprzedniego

rozgrzania, natenczas reumatyzm posunqtby sie w gtqb
ciata, a nie usunqtby sie z ciata.

2. Wiesniak dostal tak gwaltownego reumatyzmu
w obu nogach, ¿e nie mógt chodzié; najbardziej bolaly
go uda. Nie wiedzial, jak sie nabawil choroby.

Brat codzieñ 2 razy opaske dolnq (zawijanie dol

ne) poczq.wszy od pach; plótno maczal w odwarze go-

rqcym siana i ktadl sie za ka¿dq razq na 2 godzin do

tó¿ka okryty dobrze. 10 takich zawijan wypedzilo reu

matyzm zupetnie.

3. Inny wieániak, z powodu bólu w biodrach nie

mógt wziqsé opaski. Brat wiec 2 razy codziennie kq

piel z owsianej slomy na 33—35 st. R. z trojakq zmia-

nq, przez 25 minut. W 3 dniach byl uzdrowionym.

Móglbym niezliczonq liczbe podaé przypadków
reumatyzmu w glowie. Najlatw iej zostaly usuniete
cieplemi kqpielami i pararai noznemi; na samq glowe
robi sie jak najmniej. Jezeli dziala sie na glowe zi-

mnymi zabiegami, to jeszcze gorzej; jezeli cieplymi, to

naptywa do niej jeszcze wiecej krwi. Porzqdek najle-
pszych zabiegów jest nastepny:

ciepla kqpiel nozna (z popiolu i soli),
chustka trójkqtna fszal),
para nozna,

para na glowe z zimnem polaniem,
i znowu chustka trójkqtna.
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Zabiegi te, codzieñ jeden z nich wziety, leczq naj
silniejszy reumatyzm w glowie, pochodzqcy zprzeciqgn,
zaziebienia, bardzo czesto z szybkiego przejácia z gorqca
do zimna.

Nie nale¿y zaniedbaé ¿adnego reumatyzmu, ka¿dy
moze byé poczqtkiem do wielu i cie¿kich chorób piersi,
oczu, uszu, do zapaleñ, zatrucia krwi, wrzodów itd.

4. Student podpiwszy sobie dosyé wiele, w stanie

podochoconym wyszedl na zimne powietrze i dostal na

gle reumatyzmu piersiowego. Sqdzit, ¿e jego
mlodoáci i dzielnoáci nie zaszkodzi to wcale a przykra
ta dolegliwoáé zniknie sama od siebie. Ale día kre-

wnych i rodzicow, byla to prawdziwie bolesna historya.
Dostal suchego kaszlu, który wnet przybral zloáliwy
charakter. Po 2 miesiqcach zgaslo kwitnqce i peine
nadziei ¿ycie. Gdyby byt codziennie 4—5 razy omywat
silnie zimnq wodq piersi i brzuch, bylyby piersi w 2

dniach uzdrowione, i uniknqlby wszelkiego niebezpie
czeñstwa.

5. Anna Marya, ktora wiele i cie¿ko pracowaé
musíala, dostala obrzeku kolana. Nie zwazala na to

przez kilka tygodni a pózniej, gdy jq mocno bolato, ro-

bita nierozumna zimne oklady. Z kolanera nie byto
lepiej ale gorzej, poszta wiec do lekarza po rade. Dat

jej maáé do wcierania ale nie byto ¿adnego skutku. W

dodatku zgieta sie noga na goleniu ku árodkowi. Ce

lem zapobie¿enia zesztywnieniu stawu, przepisat lekarz,

aby przez 14 dni silnie smarowaé noge smalcem, a pó

zniej omywaé kwasem karbolowym. Coraz byto gorzej.
Zrobit jej wreszcie opatrunek z gipsu i przyrzekt, ¿e po

zdjeciu go, bedzie mogta chodzié z pewnoáciq. Po 9

tygodniach zdjeto opatrunek, ale biedna dziewczyna nie

mogta ani staé ani chodzié na noge. Stan ten nedzny
trwat az do niedawna.

Tego rodzaju obrzeki na koáciach i w okolo nich

mogq byé rozpuszczone dlu¿szy czas trwajqcymi okta-

dami z zaparzonego siana, które sie gorqce przyklada.
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Skoro rozpuszczenia dokonaly, natenczas naplynie zno

wu krew do tych czeáci ciata, odzywi je i wróciimsile.

Po 8-mio dniowym u¿ywaniu wspomnianego wy¿ej
oktadu, mogta chora staé na nodze. W 8—10 tygodni
mogta chodzié znowu.

6. Magnat przychodzi i opowiada: „Od stop do

glowy peten jestem reumatyzmów i kurczów, mam usta-

wicznie katar nosa, raz stabszy, raz silniejszy mniejsza
o to czy przebywam w pokoju lub na polu; nie wiem,
jak mam postepowaé. Najczeáciej spaé nie moge, mi}

mam apetytu, i jezeli mi nie bedzie lepiej, musze wkró-
bce porzucié mój zawód. Nosze doáé dlugo koszule
welnianq Jaegera i welniane kalesony. Na koszuli wel-

nianej mam drugq koszule z najgrubszego barchanu

welnianego, jaki dostaé moglem; równie¿ nosze i drugie
kalesony z najgrubszej welny, potem sukiennq kamizelke
z grubq podszewkq welnianq, spodnie, surdut i narzutke
Cale ciato moje zininem jest zazwyczaj i pokryte cu-

chnqcym potem niby dziegciem. Nieszczesliwszej istoty
nademnie nie ma". Zabrat sie do leczenia wodq.

Najpierw wziql polanie górne, aby omyé zabrudzo-
nq skóre, równie¿ polanie kolan z omywaniami. Tak

przez 3 dni brat codzieñ 2 razy te zabiegi. Trzeciego
dnia wziqt pólkqpiolek a odrzucit koszule Jaegera i

spodnie welniane; w 1 godzine pózniej polanie górne.
Piqtego dnia welniane kalesony podwójne zamienil na

lniane. Siódmego ubral sie w lnianq koszule i zdjql
kamizelke z rekawami. Codziennie braf 2 razy polanie
górne i polanie dolne na przemiany z pólkqpiolkami.
Po 14 dniach wolnym byl organizm od wszelkich reu

matyzmów i kurczów, skóra transpirowala, jak u zdro
wego, sen i apetyt wrócity a dobre panisko cieszytosie,
ze uzdrowiony mógt z koúcem wakacyi oddaé sie pracy
swego zawodu. Mówit potem: „gdybym idqc za wla-
snera zdaniem pogorszyt i powiekszyt swoje na razie
mewielkie cierpienie, mógtbym sie nienawidzié tylko
Ale ja me czymtem nie bez wskazówek najslawniei-
szych lekarzy".

J
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7. „Cale moje cialo —

opowiada facet — peinera
jest reumatyzmu; na prawej stronie górnej potowy ciata

nigdy wolny nie jestem od wielkiego bólu, a jezeli tam
ustanie nieco, sadowi sie on na jednem lub obydwóch
barkach; wtenczas jestem tak zesztywnialy, ¿e nie moge
ruszyé barkami. Gdy cierpienie posunie sie ku ¿olqd-
kowi wtenczas zdaje mi sie, jakoby sie w nim wszystko
przewracalo; moge wtenczas nawet nie nie jeáé. Naj-
gorszem jest jednak cierpienie na tyle glowy, szczegól
niej po lewej stronie. Nogi sq zawsze zimne. Zycie
moje nedznem jest, obowiqzków swego zawodu pelnié
nie moge. Wydalem wielkq sume pieniedzy na przepi-
sane od doktorów lekarstwa, ale nie nie pomoglo. Wie

cej ni¿ od roku z polecenia lekarza nosze welnianq

koszule, stalem sie jednak przez to jeszcze wrazliwszym".

Zabiegi: 1) w tygodniu 3 razy naciqgnqé zgrzebnq
koszule, na 1^ godziny, zamaczawszy we wodzie cieplej,
w której gotowalo sie siano, 2) w tygodniu 2 razy za

wijanie od pach poczqwszy az calkiem na dót; przeácie-
radlo macza sie równie¿ w cieplej wodzie ze siana, 3)
w tygodniu 2 razy omywanie calkowite zimnq wodq z

tó¿ka wstawszy; nie osuszajqc sie ktadz sie do tó¿ka na

powrót, tak przez 14 dni. Potem 1,) codzieñ polanie
górne i kolan, 2) codzieñ chodzié we wodzie 2—4 mi

nut a potem ruch, 3,) w tygodniu 2 razy omywanie
calkowite.

Po 4 tygodniach wolnym byl pacyent od swych
cierpieñ i bierze dalej co tydzieñ 2 pólkqpiolki.

8. Przelo¿ony publicznego naukowego zakladu opo

wiada: Cierpie okropne bóle na barkach, lopatkach i

nogach; raz jestem spowity niby w reumatyzmach, to

znów bolq mié dotkliwiej pojedyncze miejsca, gdy tamte

opuáciwszy je inna nawiedzi boleáé. Dusznoáé mam

prawie zawsze, czesto tak wielkq, ¿e boje sie, aby sie
nie udusié; prócz tego kongestye. Rzadko kiedy swo-

bodnq mam godzine-

Magnetyzowano mié, elektryzowano;u¿ywalemwiele
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innych rzeczy
— wszystko bez skutku. Leczenie wodq

w 10 dniach odjeto mi wszelkie boleáci; czuje tylko
nieznaczne álady dawnych cierpieñ. Jestem przekonany,
ze u¿ywanie dalsze lekkich zabiegów uwolni mié i od

nich.

Tyle chory.—U¿ywal zabiegów: 1) codzieñ polanie

górne i 2 polania ud, 2) plaszcz hiszpañski, 3,) od 4

dnia poczqwszy zamiast polania górnego pólkqpiolek i

raz w tydzieñ para na glowe.

Reumatyzm stawowy (goáciec).

Przyszedl do mnie pewien pan. Wyglqdal choro-

wito. Rozmaite cie¿kie cierpienia wycisnely na jego
twarzy swoje smetne pietno. Przy pierwszem zaraz

spojrzeniu mimowolnie nasunela mi sie ^a myál, ¿e

czlowiek ten albo wiele cierpi, lub ucierpial wiele. Cera

twarzy niezdrowa, strasznie ¿ólta, na glowie odrobina

wlosów (moze dawniejszych czesé 20-ta). Lat 40 jesz
cze nie liczy. Jestto obraz powagi, wielkiego spokoju,
i jak powiedzialem, boleáci. Sam o sobie mówi tak:

„Mialem czesto cierpienia ¿olqdkowe z gwaltownymi
kolkami i rozwolnieniem. Pózniej zapadlem na chorobe
nerkowq, jak mówili lekarze. Skoro przychodzily stra-

szue cierpienia, krecilo mnq jak wrzecionem lub bqkiem.
Po latach opuscilo mié to zle, nabawilem sie jednak
reumatyzmu stawów. Zdaje mi sie, jakoby suma da

wniej przecierpianych boleáci opanowala me czlonki a

ka¿dy czlonek osobno jest dreczony. U¿ywalem wiele

przepisanych mi lekarstw. Koniec zawsze jednaki: nie-
oczekiwana pomoc, ale cierpienie stare. Z wielkiem

przezwycie¿eniem sie i ofiarami pelnilem swoje obo

wiqzki az do konca; nie oskar¿alem nikogo, nie rozu-

mial mié lekarz ani nikt inny. Ten, który cierpiqcym
przyobiecal korone, wie najlepiej, ile wycierpialem. Je
szcze jedno do moich slów dodaé nale¿y. Pocilymisie
nogi; zalecone i u¿ywane leki usunely poty, ale nie byto
mi dobrze. U¿ywatem takze mineralnych kqpieli na ¿q-
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danie lekarza; choroba powiekszyla sie jednak. Dotkli-

wiej ni¿ wszelkie cierpienia dreczyto mié to spostrze¿e-
nie, ze niejeden mniemat, i¿ choroba moja nie jest zno
wu tak wielkq, a tylko imaginuje, czulostkowym jestem
zanadto, i¿ nale¿}r sie przezwycie¿yé i lekcewa¿yé sobie

takie drobnostki. Cierpieé bez wspótczucia, znaczy po-

dwójnie cierpieé".

Opowiadanie troche za dtugie, mity czytelniku, ale
jest ono pouczajqce. Obyámy nie byli nigdy surowymi
i niesprawiedliwymi wzgledem chorych! Dzielny czlo

wiek nagle i bez powodu nie bedzie jeczat jak lekliwa
baba.

Kto nazwie zródta wszystkich tych chorób, które

znajdujq sie w wnetrzu tego chorego ciala ? Tajemnica
nie trudnq do odgadniecia. Przeslanki podat nam chory
w swem sprawozdaniu, my potrzebujemy tylko wyciq-
gnqé wniosek. Zótta cera, czeste kolki, powstrzymane

poty nóg — ka¿q wnioskowaé o obecnoáci jadowi tej
materyi, która niby wq¿ w ukryciu, czai sie w ciele,
niekiedy rusza jezykiem i syczy, a teraz przy ostatnim

napadzie rzuca sie na swq zdobycz tj. wszystkie ogarnia
cztonki i ukqszeniem swojem zatruwa je w stawach i

a¿ do szpiku koáci sie dobiera. I wlosy wypadajq z

tegiej i mocnej skóry nie bez powodu. Wytrzqsa je
burza wewnetrzna, jak strqca wiatr jesienny sptowiate
i suche liácie z drzewa; albo jadowity robak, czyli ma

terya jadowita, podgryza ich korzenie.

Doktadne wyleczenie wtenczas jest mo¿liwem, jezeli
jadowita materya, która wszystko prze¿era, zostanie roz-

puszczonq, wydalonq a cialo o tyle wzmocnione, ¿e nie

dopuáci do tworzenia sie tych fatalnych soków. Myszy
tepi sie trnciznq. A jakiz árodek wskazanyra jest prze
ciw jadowi, który zatruwa organizm, w jakim sklepie
kupié go mozna? Niejeden zaptacilby dobrze za niego.
Za árodki sztuczne, szczególniej gdy one sq nowe i nie-

znane, placi sie grube pieniqdze, ale za árodki natural-

ne i najlepsze nie mamy czestokroé día dawcy wszel-



— 330 —

kiego dobra nawet zimnego „Deo gratias1-1' Bogu niech

bedq dzieki.
W krysztalowem zródle, w strumyku, w studni,

plynie ów przemo¿ny leczniczy árodek, który mamy na

myáli. Jest nim woda. W jaki sposób leczy woda?

Sluchaj! Je¿eli gospodyni chce wybielié plótno tj. chce
mu nadaé olániewajqcq bialoáé, natenczas macza je we

wodzie, polewa czesto i rozciqga na sioñcu. Czeste zle-
wanie rozmiekcza surowizne a sloúce precz jq wyciqga.
Gdy plótno zostanie wybielonem na jednej stronie,
przewraca sie je na strone drugq i postepuje tak samo.

Aby gruntownie wybielonem zostalo, musi woda i pro-
mieñ sloúca na wskroá je przeniknqé; ale tez potem
zadna plamka, nie brudzi tej olániewajqcej bialoáci, co

dumq jest gospodyni. Jasna to rzecz. Zróbmy poró-
wnanie. Cialo naszego chorego ze swym ¿óltym kolo-

rem, doprawdy, ¿e podobne do niewybielonego plótna.
Jedna czeáé zabiegów wodoleczniczych musi wilgociq
swojq wniknqé a¿ do wnetrza, i rozpuácié materve ja-
dowite; druga czeáé wytworzy cieplote, która, podobnie
jak cieplo sloneczne, rozpuszczone materye wyciqgnie,
usunie. Jeszcze jedno. Gospodyni uzywa niekiedy lugu,
który dzielniej i predzej niz woda dziala na plótno. I

my mozemy przyrzqdzié sobie silniejsze árodki rozpusz-
czajqce. Gotujemy we wodzie rozmaite roáliny i zna-

komity lug día wybielenia ciala jest ju¿ gotowy.
Ale wróémy do naszego przypadku. Pacyent wziql

najpierw plaszcz hiszpañski. Po nim pare na glowe
ze silnem oraywaniem, potem pare no¿nq. Obie pary
zastqpily lug najlepszy (prosze mi wierzyé; i luzowaty
sie nawzajem dopiero po dtu¿szym przeciqgu czasu. Im
dehkatniej obchodzisz sie z cialeni, tem latwiej moze
ono wytrzymaé i dopomagaé do usuniecia matervi cho-
robotwórczych. Bral dalej chory día wzmocnienia or

ganizmu opaske krótkq, — polanie górne i dolne; — z

zabiegów tych codzieñ jeden na przemiany; prócz tego
co noc z ló¿ka wstawszy omywanie calkowite. Tak ro
bi! przez 3 tygodnie. — Czwartego i piqtego tygodnia
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dostal po 2 pólkqpiolki —

pare no¿nq —

pare na glowe
— plaszcz hiszpañski. W koñcu szóstego tygodnia 2

kqpiele cieple ze zmianq z kqpielq zimnq — 1 pólkq
piolek,

— polanie górne,
—

polanie dolne. Na przy-
sztoáé polecilem mu w tygodniu kilka omywan calko

witych
—

polanie górne i dolne — i w miesiqcu jednq
cieplq kqpiel bez zmiany.

Woda nie zawiodla zaufanie i w tym drazliwyrn
przypadku. Cie¿kie cierpienie, które bez wqtpienia wcze-

snej ámierci byloby przyczynq, znikneto. Swiezy wyglqd,
utracone sity, wrócity napowrót. Na miejsce ztamanej
odwagi wrócila nowa do ¿ycia ochota. Glos byt dzwie-
czny jak pierwej. Czesto powtarzat mi serdecznie „Bóg
zaptaé", a temu, od którego jedynie wszelkie zdrowie i

powodzenie, ápiewat wesote i wdzieczne Gloria. Bogu
chwata.

2. Cztowiek lat okolo 40, mial w prawej nodze

tak¿e cierpienia reumatyczne, ¿e zaledwie z pomocq la-

ski ujáé mógl maly kawatek. Niekiedy miat boleáci w

ramionach i barkach. Uzywat rozmaitych rzeczy bez

skutku. Uciekl sie do wody i w 6 dniach czul, ¿e po-

zbyl sie Juz gtówniejszych boleáci; uzywat zabiegów da

lej i wy leczy1 sie zupelnie.

Zabiegi: 1,) przez 6 dni codzieñ 2 polania górne i

2 polania ud; raz w tygodniu opaska (zawijanie) od

pach poczqwszy. Codzieñ 2 razy chodzié we wodzie a¿

po za lydki przez 1—3 minut. Codzieñ polanie grzbietu
i chodzenie po trawie.

2) po owych 6 dniach polanie górne i kolan na

przemiany z pólkqpiolkiem; ostatni trwa 1 minute-

Reumatyzm stawowy.

Chtoj) 28-letni opowiada: „od 2 lat nie ma dnia

jednego, w którym bylbym od cierpieñ wolnym. Choro

ba zaczela sie °d grzbietu, gdzie czulem gwaltowne pa
lenie i któcie, to straszne, to znoániejsze; powoli opa-

dto cierpienie do prawego uda. Czesto nie ápie w nocy
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ani 2 godzin porzqdnie; wnet trapi mié gorqczka, wnet
zimno mnq trzesie. Z poczqtku radzitem sie kilku le

karzy — bez skutku. Bratem tak¿e podskórne zastrzy-
kiwania, po których uámierzaty sie na czas krótki cier

pienia,. wkrótce jednak wracaly gwattowniejsze. Ponie-

wa¿ nie pomogh mi lekarze udatem sie do fuszerów;
dawali mi wcierania, omywanie spiritusowe, ale i to nie

pomoglo. Chciatbym teraz spróbowaé wody".
U¿ywal zabiegów 1) co rano o 8 godzinie polanie

górne, 2—4 koneweczek zimnej wody, 2) o godzinie 10,
polanie ud, 3) popoludniu o 2 polanie ud, 4) wieczo-
rem chodzenie we wodzie. Tak dnia pierwszego.

Drugiego dnia: rano chodzenie we wodzie; o 10-tej
polanie ud; o 2-giej polanie grzbietu, wieczór o 5-tej
nasiadówka.

Trzeciego dnia: rano pólkqpiolek; o 10-tej polanie
górne; o 2-giej polanie ud; o 5-tej chodzenie we wodzie.

Czwartego: rano polanie ud; o 10-tej pólkqpiolek;
popoludniu i wieczór chodzenie we wodzie.

Tak robi! przez dni 12 dalej i wyzdrowial. Aby je
dnak wzmocnié ciato, które przez cierpienia wiele utra-
cilo sily, musial przez dtu¿szy czas braé w tygodniu
1—2 pólkqpiotki i 1—2 chodzié we wodzie.

Chroniczny reumatyzm stawowy.
Hrabia N. cierpi od lat 35 na reumatyzm. W r

1854 u¿ywal kqpieli w Akwizgranie z pomyálnym re-

zultatem. W kampanii 1870—71 nabawil sie znowu re-

umatycznych cierpieñ w wysokim stopniu na calem
cíele I tq razq z bardzo pomyálnym rezultatem leczyl
w Akwizgranie. Wkrótce jednak nastqpita recydywa
Jezdzil do slawnych lekarzy, ale bez skutku; pojechal
wiec znowu do kqpiel w Aibling pózniej do Akwízgra-
nu ale tq razq tamtejsze choé dlugotrwajqce kqpiele o-

slabity go bardzo; wrócit bardzo wynedznialy. Nakoniec
gdy wszystko uzywane nie przynioslo skutku, zdecydo-wat sie na leczenie w&lq.

J
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Dnia 20 Czerwca 1887 r. przybyt do mnie, przele-
zawszy bezpoárednio przedtem 2 miesiqce w tó¿ku. Re

umatyzm w catem byt ciele, w stawach nóg i kolan,
w stawach rqk i ramion. Prawe ramie opuchto grubo
od palców a¿ po za lokieé, stawy zupetnie nie ruchó

me; kolana równie¿ opuchte, nie do n¿ycia. Silnie i o-

kazale zbudowanego czlowieka, ostabity wielce dlugie i

bolesne cierpienia.

Zabiegi: 1) w tygodniu 2 razy zawijanie od pach

poczqwszy a¿ zupelnie na dól do nóg, przez 1^ godziny;
plótno maczaé w cieplej na 30 st. R. wodzie, w której
gotowanq byta owsiana stoma, siano i gatqzki áwier-

kowe.

2) ka¿dego ranka i wieczora opuchniete ramie za

winqé opaskq zamaczanq w takim odwarze na 1 do 2

godzin.

3) w tygodniu 2 calkowite kqpiele z trojakq zmianq.
4) w tygodniu 3 razy chustka trójkqtna na 1 go

dzine.
Po 12 dniach widocznem byto istotne polepszenie.

Dalej brat w domu:

I) opaska ramienna, jak wy¿ej,

2) w tygodniu 1 kqpiel calkowita z ziól ze zmianq,
3,) w tygodniu 3 razy zirany pólkqpiolek przez ^

— 1

minuty.

4) 3—5 razy w tygodniu nasiadówka przez 2 mi

nuty. Po tych zabiegach ustqpiío obrzmienie chorego
ramienia i kolana i wrócila moznoáé poruszania niemi.

Dalej uzywat we Wrzeániu 1887.:

1) cieptq kqpiel recznq —

oklady z zaparzonego
siana na reke a zaraz potem zimne omywanie i\'ki,

2) w tygodniu 3—4 razy pólkqpiolek,
3) w tygodniu 1 kqpiel z ziól z trojakq zmianq,
4) w tygodniu 4 razy 1 polanie górne.
Rezultat leczenia byt bardzo pomyálny. Stawy od-

zyskaly swobode ruchów pozbywszy sie obrzmienia i bó-

lów; ogólny stan zdrowia hrabiego i ochota do ¿ycia
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byly odtqd wyborne. Jest tak zdrów, ¿e calemi godzi-
nami moze maszerowaé bez znuzenia. Bedqc zapalonym

myáliwyni z powodu dlugoletniej slaboáci zrzekl sie po-
lowañ, skoro jednak tej jesieni znowu wziql udzial w

polowaniu i to przez 9 dni, dziwili sie mu jego towa-

rzysze.

Aby utrzymaé sie przy zdrowiu, nale¿y codziennie

braé jakiá zabieg hartujqcy: pólkqpiolek, albo kqpiel cal-

kowitq, lub chodzenie we wodzie.

Robaki.

W ludzkiem ciele wiele moze przebywaé robactwa,
pasozytów, które oslabiajq organizm lub chorobe spo-
wodowaé mogq. Glisty i inny jeszcze rodzaj robaków

sprawiajq przedewszystkiem nieporzqdki w organizmie i

szkodzq mu. Ju¿ u dzieci objawiajq sie one w uderza-

jqcy sposób, jezeli matka nie jest roztropnq i nie zwra
ca na nie bacznej uwagi, to mogq día dzieci staé sie
bardzo szkodliwymi.

Wylegujq sie w kiszkach najprawdopodobniej wten
czas, jezeli czlowiek ¿ywisie gtównie ciezkiemi, mqczne-
mi potrawami a szczególniej czarnyra chlebem. Glisty
przebywajq zazwyczaj w dolnych czeáciach kiszek, ale

podnoszq sie tak¿e ku górze. Znaki: wielki apetyt, nu-
dnoáci i boleáci w okolicy pepka. Prawdopodobnym zna-

kiem jest tak¿e, gdy dzieci ustawicznie w nosie dtubiq.
Dzieci wyglqdajq przytem chorowito, albowiem robaki

zabierajq po¿ywienie organizmowi.
Srodki: 1) rozciqé cebule namoczywszy jq w litrze

wody i postawié niech stoi przez noc. Rano wyciska
sie dobrze ka¿dy kawatek cebuli i pije sie te wode na-

czczo. Jezeli u¿ywa sie tego árodka przez 3—4 dni z

pewnoáciq zatrujq sie robaki i wyjdq, 2) ly¿ke pelnq
miodu gotuje sie w litrze wody. Wodq tq opijq sie ro

baki; gdy pózniej napijesz sie herbaty z piolunu, który
jest día nich truciznq, ginq natenczas i odchodza, 3)
naj silniej dziala nasienie roáliny glistniku.
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Pewnej osobie wyszty 3 grube dtugie glisty usta-

mi. Byta ona dtu¿szy czas chora i u¿ywrata lekarstw.

Za¿yla wiec 2 lyzki nasienia glistniku w 2 dniach, i

nie jadía potem nie przez 2 godziny. W 3 dniach wy-

szlo z niej 70 dtugich glist.
Nasienie glistniku jest tanie; kupuje sie je w a-

ptece.
Z pomiedzy wszytkich robaków najszkodliwszyni

jest tasiemiec. W nowszych czasach wynaleziono nañ

wiele árodków; dostaé ich mozna ze wskazówkq u¿ycia
w kazdej aptece na polecenie lekarza.

Rozdema pluc i dusznoáé.

Zdarza sie czesto ¿e ludzie w najpiekniejszych la

tach cierpiq wiele wskutek utrudnionego oddychania i

nieraz w fatalnem sq polo¿eniu i trwodze, ¿e udusié sie

muszq.

Ludzie ci zazwyczaj sq dosyé korpulentni a spo

sób ich ¿ycia przyczynia sie do tego, ¿e sie stan ich

pogorsza. Glównq przyczynq zlego jest zazwyczaj ¿e

organizm cierpi na ogólne oslabienie, jesc mdty i

zwqtlony, mato ma krwi a wskutek nieczynnoáci i znu-
¿enia nie przybywa mu tyle krwi ileby stosownie do

swej objetosci potrzebowat. Ludzi takich porównatbym
do maszyny, w której pasuje kótko do kótka, jest w

porzqdku cata, ale jest za slabq do spelnienia zadania,
jakiego od niej zqdajq. Dalszq przyczynq sq zazwyczaj ga

zy, które w wielkiej iloáci nagromadzajq sie w brzuchu

i wywierajq ciánienie na narzqdy górnej polowy ciata.

Wysilajq sie °ne wskutek tego wiecej, ani¿eli zazwy

czaj ich przeznaczenie wymaga. Cierpiq wiec pod tym
naciskiem; ciánienie nastepuje ze wszystkich stron. Cho

roba zostanie usunietq, jezeli wydali sie gazy z ciata,

jezeli zahartuje sie ca¿e ciato i wzmoeni doborem pro-

stych, dobryoh i po¿ywnych pokarmów. Przeszlo 30-le-

tnie doáwiadczenie pouczylo míe, ¿e wtaánie do tego

cierpienia latwo przylqcza sie choroba Brighta (zapale-
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nie nerek) i, ¿e przez niq juz i tak oslabione cialo zo

staje zupelnie zniszczone.

1. Pan dosyé otyly, nie liczqcy jeszcze lat 40. od

czasu do czasu dostaje napadów dusznoáci. Zyje
w tem przekonaniu

— lekarz to potwierdzit
— ¿e zgi-

nie jezeli jeszcze 3 razy powtórzy sie ñapad. Oddycha
nie byto tak dalece utrudnione, ¿e slychaé oddech jego
bylo \v dolnych pietrach domu. Czesto mniemal, jak
mówit, ¿e z boleáci i trwogi przed ámierciq na áciany
wyskoczy. Brak oddechu trwal przy ka¿dym napadzie
doáé dlugo i wyczerpywal tak dalece sily, ¿e potem czul

sie zupelnie chorym. Wkrótce przychodzil do siebie i

czul sie znowu zdrowym i czerstwym. Napady nie wra-

caly czesto dni kilka, ale za to rosla ich gwaltownosc.

ów pan czul wielki wstret do wody, i zdecydowal
sie dopiero wtenczas do leczenia wodq, gdy ju¿ ¿adnej
nigdzie nie widzial pomocy. Przez 6 tygodni u¿ywat
rozmaitych zabiegów. Uzdrowienie bylo tak zupelne, ze

napady nie wrócity juz nigdy. Odtqd najlepszera cieszy
sie zdrowiem, a jest temu ju¿ lat 16.

Pacyent uzywa! herbaty przez kilka dni, która u-

tatwiata w tagodny sposób obfity stolec; — brat potem
krótkq opaske, — oklad górny i dolny, —

w koñcu

pólkqpiolki i kqpiel calkowitq przez 1 minute; — i

plaszcz hiszpañski dobre wyáwiadczal przyslugi. Najsku
teczniej braé te zabiegi w nastepnym porzqdku:

Najpierw: opaska krótka (zawijanie male,); —

rozpoczyna ona wydalaé gazy a ich przyczyne rozpu-
szczaé.

Potem oklad górny i dolny —

jestto ciqg
ialszy pierwszego zabiegu, majqcy zarazem na celu wzmo-
cnienie.

Dalej: plaszcz hiszpañski; wyprowadza on za-

legte materye ze skóry.
W koñcu pólkqpiolki, które organizm wzma

cniajq.
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2. Inny pan cierpial na brak oddech u tak bardzo,
¿e lekarze oáwiadczyli, i¿ nastqpila ju¿ puchlina serca.

Byl on od¿ywiony dobrze, ale nie otyly. Z najwiekzzq
trudnoáciq mógl wstepywaé na schody. Apetytu nie

mial, spal niespokojnie; nigdy nie byl wolnym od u-

czucia trwogi i bojazliwoáci. Dawniej zawód pacyenta
wymagal wiele ruchu, pózniej dostal sie do kancelaryi
a to siedzqce, nieczynne ¿ycie stalo sie zwolna przyczy

nq powy¿ej opisanego przykrego stanu. Do wyleczenia

wystarczyly nieliczne i lekkie zabiegi wodolecznicze.

Pomagajq mu one i teraz ile razy choroba jawi sie na

nowo. Od lat 12 czesto sie zjawiala, ¿a¿dq razq jednak
szybko jq usunieto. Prócz zabiegów u¿ywal jeszcze her

baty, którq polubil z powodu jej znakomitej skuteczno
áci. Herbata ta wyprowadza z ¿olqdka gazy i zbytecz-
nem czyni liczniejsze i silniejsze zabiegi wodne, któ

rych sie ow Pan lekal i czasu na nie nie mial. Herba-

tq tq byt tagodny rozwalniacz nr. I., a zabiegi naste-

pujqce: Je¿eli cierpienie jest niewielkie, w malym sto

pniu, to wystarczy 3 razy w tygodniu opaska dol

na, a rano wstawszy omyé silnie grzbiet, piersi i

brzuch. Je¿eli choroba jest silniejszq, to bral opaske
k r ó t k q lub pólkqpiolek. Z zabiegami tymi polq
czone byly omywania w nocy, które zawsze dobrze sku-

tkujq.

Czesto dziwilem sie, jezeli przeciw takim cierpie-
niom bardzo silnych u¿ywano árodków, które zdrowiu

nigdy po¿ytecznemi nie sq. Za czesto nawet uracza sie

biednych chorych truciznami. To w szczególnoáci jest i

pozostanie día mnie zagadkq nie do rozwiqzania. Za

wsze gwalt sobie zadaje, aby wewnetrzny utrzymaé spo-
kój.

Inny przypadek rozedmy.

Proboszcz po silnem zapaleniu pluc dostal rozedmy
pluc (rozszerzenie). Przyszedl do mnie z takim kaszlem,
ze ledwo go slyszeé mozna bylo. Wyglqdal bardzo cho-
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ry, apetyt mial maly, sily go opuszczaíy. Lekarze o-

áwiadczyli, ¿e piuca jeszcze dadzq sie wyleczyé.
Zabiegi przez dni 14: 1) codzieñ 2 polania górne,

2) codzieñ chodzié we wodzie 2 razy przez 3—5 minut,

3) tygodniowo 3 razy szal, 4) co drugi dzieñ nasiadó

wka przez 1 minute-

Za¿ywat co godzine tyzke odwaru z foenum grae
cum i miodu.

Skutki byly nastepne: polania wzmacniajq górnq
polowe ciala. Poczqtkowo kaszel byl jeszcze silniejszy,
ale odchodzilo du¿o flegmy. Po 3 dniach zmniejszyl sie
kaszel i odplucie a po 12 dniach bylo tylko nieznaczne

zaflegmienie. Zostalo i ono usuniete polaniami: górnem, p.
kolan, i herbatq z pokrzywy i babki. Po 3 tygodniach
nastqpito zupelne polepszenie.

Rozwolnienie.

40-letni me¿czyzna przychodzi do mnie i opowiada :

„Mam ustawicznie rozwolnienie; dziá ju¿ raz7-my, mo
ze día tego, ¿e jestem w podró¿y; w domu mam zazwy

czaj 1—6 razy. Cierpie tak ju¿- f roku". Wyglqdal
bardzo dobrze, ani za chudy, ani za tlusty, cera zdrowa.

Zabiegi: 1) ka¿dego rana i popoludniu polanie gór
ne, 2) rano chodzié we wodzie, popoludniu polanie kolan.

Skutek zabiegów tych by!, ze po 5 dniach mial

dopiero pierwszy stolec. Nie nie zazywal prócz 6—8

ziarnek jalowcowych.

Dlaczego tych u¿ywal ów czlowiek zabiegów —

móglby niejeden zapytaé czytelnik. — skoro one tak

ró¿nymi sq od u¿ywanych zazwyczaj. Odpowiedz: dla

tego, ze wyglqdal zdrowo i silnie, oko áwie¿e i dobre,
bylo wiec widocznem, ¿e sily ¿ywotne sq dobre; skoro

sie je wiec wesprze i wzbudzi wiecej cieploty zabiega
mi wodoleczniczymi, natenczas wewnetrzne uszkodzenia

naprawi i usunie wnet sila naturalna organizmu. Tu

znajdzie zastosowanie przyslowie: dobry gospodarz sam

wyrzuca precz swe ámiecie.
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Nadal u¿ywaé zalecam: albo pólkqpiolek 2—3 razj
w tygodniu albo 2—3 razy polanie górne z polaniem
kolan.

Roza,

jest materyq chorobotwórczq, która zbiera sie i groma-
dzi miedzy skórq a cialem i szuka wyjácia na którem-

kolwiek miejscu. Moze wiec powstaé na rece, nodze,

glowie i na ka¿dem innera miejscu ciala. Gdzie sie P°"

ka¿e, tara nastepuje wielkie naprezenie, jak gdyby skóra
za ciasnq byta i peknqé chciata. Niekiedy dlugo nie

wystepuje na powierzchni skóry, cierpi wiec wskutek

ogólnego zaka¿enia caly organizm. Kiedy wystepuje,
pokazujq sie najpierw odosobnione pecherzyki napelnio
ne cieczq brunatnq, potem roánie ich liczba co raz

wiecej, to mniejsze to wieks¿e, a sq tak jadowite, ¿e

prze¿erajq skóry wielkie kawalki. Ró¿a moze byé nie-

bezpiecznq i ámieré spowodowaé latwo, jezeli nie jest
w stanie wybié sie na zewnqtrz; powoduje ona wten

czas wewnqtrz zatrucie krwi, które szerzy sie szybko,
gdyz do zapalonego miejsca naplywa zazwyczaj wiele

krwi. Czesto zdarza sie tak¿e, ¿e roza przebija sie na

zewnqtrz, a potem z pierwotnego ustepuje miejsca i

przerzuca sie na inne miejsce. Takie przypadki zazwy
czaj koñczq sie smiertelnie.

Znalem parobka, który dostal ró¿e na ramieniu.

Na te chorobe zwa¿aé nie chcial, nazywajqc jq „babskq

chorobq". Ró¿a zniknela, usadowila sie jednak po kró

tkim czasie w mózgu, od czego zginql chory wkrótce.

Podobnie przydarzylo sie pewnemu ksiedzu, którego
tak¿e znalem. Doscal ró¿e na nodze. Jak sie z niq

obchodzil, nie wiem. Ró¿a zniknela a chory myálal, ¿e

uwolni! sie °d biedy. Ale wkrótce ukazat sie niemily

goáé na nowo, teraz na górnem ramieniu. Znowu zni-

knqt i usadowi! sie nareszcie na glowie. W 4 dniach

ksiqdz by! trupem.
Ktokolwiek bacznq zwraca! uwage na te chorobe,



— S40-

umie opowiedzieé o dlugim szeregu wypadków ámierci,
które nastqpily wskutek zaniedbania rózy.

Leczqc jq, przedewszystkiem na to baczyé nalezy,
aby ró¿a nie przenosila sie z miejsca na miejsce. Temu

zapobiedz trzeba. Skoro sie tylko oka¿e, powinno sie

jq jak najpredzej oslabié a materye jadowitq usunqé!
Takze wedlug mo¿nosci przeszkodzié nalezy naplywowi
krwi i zmniejszyé go.

Komu usadowi sie ró¿a na nodze, niech wezmie

opaske krótkq. Przecina ona doplyw krwi do cho

rego miejsca. Po opasce mozna zawinqé noge powyzej
miejsca, ró¿q zajetego ('opaska no¿na,). Mo¿na i na

samq ró¿e wprost zadzialaé. Bierze sie uiiek-
kie, zu¿yte, lniane plótno, macza w gorqcej wodzie,
oklada nim zaognione miejsce i plótnem suchem lub

welnq okrywa owo mokre. To rozdziela i wyprowadza
zlq materye- Gdy ró¿a jest na ramieniu, opaska
krótka znowu odciqga od góry naplyw krwi. Potem

bierze sie chustke trójkqtnq (szsd) i odnawia sie j%
czeáciej wedlug sily gorqczki.

Tak¿e i wprost mozna zadzialaé na chore miejsce
w sposób taki jak wy¿ej podano, przy ró¿y na nodze.

Je¿eli powstala ró¿a na glowie, natenczas oklad

górny odciqga silnie krew na dól a opaska na szyje
zmniejsza szybko materye chorobotwórczq. Gdy sie
wzielo kilka zabiegów, to potem mozna wprost dzialaé

na chore miejsce, poczqtkowo cieplq wodq, a gdy wie-
ksza czeáé materyi wyprowadzonq zostanie feo poznaje
sie P° zmniejszeniu czerwonoáci i obrzraienia), potem
wodq zimnq. Zabiegi robiq sie zawsze we formie okla

dów lnianych lub opasek; w ostatnim przypadku, jako
opaskana glowe»

Roza na twarzy.

1. Mq¿ mój dostal ró¿e na twarzy; cale oblicze

napuchlo, wyglqda czerwone jak ogieñ; ma gwaltownq
gorqczke; czerwonosé rozszerza sie P° calej twarzy; na



— 341 —

wszystkich miejscach wystepujq liczne malepryszczyki;
narzekañ jego niepodobna sluchaé". — Tak skar¿yla
sie ¿ona. — Polecilem. „Szybko zmaczaj chustke trój-
kqtnq w cieplej wodzie i daj jq choremu na 3 kwadranse;
potem zdejm jq, zamaczaj w áwiezej wodzie i oblóz na

nowo; tak powtórz trzy razy
— uczyni to okolo 3 go

dzin. Pózniej po 3—4 godzinach plótno zlozone we

czworo zmaczaj w zimnej wodzie, dobrze wykreé i po
lóz na brzuch na 3 godziny; ale co godzina zdejmij je,
zamaczaj w áwie¿ej wodzie i przyló¿ na nowo. W 3

godziny pózniej, gdy oklady zdjete, kladzie sie chory na

plótno zlo¿one w kilkoro, zmaczane w zimnej wodzie i

dobrze wykrecone, lezy na niem 1 godzine. Trzy te

zabiegi w podanym porzqdku bierze sie tak dlugo, az

gorqczka zostanie zlamanq a materya chorobotwórcza

wyprowadzonq. Na cierpiqce miejsce, na twarz nie daje
sie nie; gdy jednak napre¿enie skóry jest zbyt dotkli-

wem, od czasu do czasu omywa sie 33 letniq wodq. Je

zeli pragnienie jest wielkiem, najlepiej pié wode, lub

wode z cukrem, zawsze jednak w bardzo raalych dawkach".

Ró¿e w twarzy w drugi sposób leczy sie tak:

Choremu daje sie 2 razy dziennie chustke trójkqtnq za

ka¿dq razq przez 3 godziny, maczajqc jq co godzina w

áwie¿ej wodzie; — kiedy nie ma okladu na sobie omy

waé go co 3 kwadranse wodq i octem a to: plecy, pier
si i brzuch lub najlepiej cale cialo. Trwaé to jednak
nie powinno dtu¿ej nad 1 minute- Je¿eli gorqczka

zmniejszy sie znacznie, natenczas wystarczy omywanie
co 2—3 godzin, pózniej raz na dzieñ. Z poczqtku u¿y-
wa sie wody cieplej zmieszanej z octem, pózniej wody
zimnej. Luszczenie na twarzy trzeba od czasu do czasu

omywaé zawsze letniq wodq tylko. Wielu ju¿ ludzi

zostalo wyleczonych na te dwa sposoby, a ¿adna nie

pozostala im na twarzy skaza.

2. 22-letnia Józefa, zupelnie zdrowa i silna, dostala

gwaltownej gorqczki po naglem znu¿eniu. Zewnqtrz go

rqczka, wewnqtrz mróz i zimno; cierpi wielkie pragnienie
i nie ma apetytu, lie razy gorqczka byla wielkq, omywa-
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no jq calkowicie, z poczqtku cieplq wodq, potem zimnq

przez 3 dni. Mróz ustqpil, ale obrzmiata glowa isilna

ró¿a utworzyla sie na twarzy; wielkie pryszcze wystq-

pily na twarzy a usta szczególniej obrzekly silnie. Przez

4 dni, codzieñ po 6—10 razy robiono omywania, okla-

dano te¿ 2 razy dziennie chustke trójkqtnq, 2 razy cie

plq, potem zimnq. Po 3 dniach zjawil sie wielki pot, i

trwal 2 dni, poczem Józefa zostala uleczonq. Dwa razy
dnia w czasie potów robiono omywania. Poty przycho-
dzily same ze siebie a omywania ulatwialy go wielce.

Leczenie cale trwalo 8 dni; áladu ¿adnego nie pozostalo.
Na glowe nie robiono nie, tylko w ostatnich 3 dniach

omywano twarz letniq wodq codziennie 2 razy.

3. Ksiqdz z M. opowiada: „Mo¿e z powodu zazie
bienia dostalem gwaltownq ró¿e na twarzy. Gorqczka
ciala byla wielkq, poty obfite, twarz znacznie obrzmia-

la. W stanie tym omywano mi zimnq wodq codziennie
4—5 razy piersi, brzuch, plecy, ramiona a niekiedy i

nogi, i to w pelnych potach. Twarzy mi nie omywano.
Pózniej byto omywan mniej. Omywania teskutkowaly
wybornie. Po 4 dniach mineta febra, a po 9 dniu mo

glem znowu wychodzié z pokoju. Jeszcze czas jakiá
mialem poty w nocy. Wstawatem wiec, omywalem je
na caíem ciele, zawdziewalem innq koszule i kladlem

sie znowu do lózka. Dawniej mialem te samq chorobe,
ale leczono mié a¿ 4 tygodnie, teraz wodq wyleczylem
sie w 9 dniach".

Ruptura (przepuklina).

Czesto przydarzajqcem sie cierpieniem naszego czasu

sq nadwere¿enia trzewów i ruptury najrozmaitszego ro

dzaju. Wystepujq one nieraz nagle, niby grzyby w le
sie po deszczu, albo oznajmiajq sie szczególnym bólem
w jakiemá miejscu. Wszyscy chorobq tq nawiedzeni,
zaliezajq sie do niedolegów, czyli do tych ludzi, którzy
nie sq zdolnymi do ka¿dej roboty ; ka¿da ruptura bowiem
nie tylko jest powodem czesto gwaltownych boleáci, ale
w razie nieostró¿noáci nawet smierciq grozi.
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Przypadki takie zdarzajq sie glównie u osób slabo-

witych. A ¿e wiek nasz, to wiek zniewieácialoáci, wiec
wiele takich przynosi owoców. Mam to silne przeko-
nanie, ¿e gdyby sie hartowano rozumnie od mto-

doáci, gdyby u¿ywano zdrowych, pozywnych pokarmów,
a nie sztucznych, wybrednych a czestokroé zepsutych,
natenczas choroby takie zdarzatyby sie bardzo rzadko i

to najczeáciej w przypadkach, w których spowodowaty
je gwaltowne uderzenie, pchniecie i t. p.

Przed 50 laty rzadko kiedy znalazteá we wsi cho

rych na przepukline, w miasteczku policzytbyá ich na

palcach. Dziá, gdy zejdzie sie 20 osób razem, 3—4 z

nich ma jakieá nadwere¿enie brzucha. Zazwyczaj tacy
chorzy starajq sie na swoje nieszczeécie ile mo¿noáci

ukrywaé swojq chorobe. Nie stucha sie chetnie, gdy
ktoá powie, ¿e ten lub ów ma rupture. Niejeden uwa-
za to za obraze honoru, i czerwieni sie ze wstydu az

po za uszy. Nierozsqdek! Zaniedbuje sie przez to ko-

nieczne pielegnowanie a mala choroba staje sie wielkq.

Ruptura zdarza sie nie tylko u cie¿ko pracujqcych, ale

znajdziesz jq czesto w lepszych i wysokich stanach. A

jak latwo i predko przychodzi nieszczeácie! A. naba-

wit sie Jej w wycnodku. B. przeskoczyt niewielki

rów i dostal ruptury. C. cierpial wiele z powodu nad-

miernej iloáci wytwarzajqcych sie gazów. Coa niezna-

cznego, jakaá drobnostka, a przepuklina gotowa. D.

kaplan mówil z zapalem natchniony kazanie; zlazl z

ambony z rupturq.

Boleje zawsze gleboko (wlaánie dlatego, gdyz po

wiekszej czeáci nie tatwiejszego jak zapobiedz temu)

gdy stysze, ¿e zdrowy, silny organizm popadl w te

chorobe, ¿e znowu jeden czlowiek w najpiekniejszych
latach nale¿y do inwalidów. A boleáé to sluszna, gdy¿
wielu nawiedzonych rupturq musi swój zawód opuszczaé

przed czasem, czesto juz w 40 latach, lub 50, a rzadko

majq oni tydzieñ w którymby dolegliwoáci ruptury nie

uciskaly ich swym krzy¿em. Kto sam doáwiadczyt, ten

wie, ¿e nie baje, nie przesadzam. Zaprawde nalezaloby
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sobie zadaé wiecej trudu i áledzié za przyczynami roz-

wielmo¿nienia sie tej choroby, czyli innemi slowy, sta-
raé sie dopomódz oslabionej i zniewieácialej ludzkoáci.

Dokqd bowiem zajáé mamy?
Mówilem juz o rozumnem, umiarkowanem wodole

cznictwie. Wyplaci sie doprawdy trud niewielki i po-

Iqczona z nim ofiara, jezeli przez to zapobiegnie sie
choéby tylko tej jednej chorobie.

Ruptura (wyjqtki wyjqwszy; patrz ni¿ej gdzie mo

wa o dzieciach,) nie jest wrodzonq lub nabytq, lecz po-
wstala wskutek wrodzonego lub spowodowanego
pózniej oslabienia. Moglaby byé wcale latwo po-

wstrzymanq lub usunietq przez hartowanie, a specyalnie
przez hartowanie wodq. Czy tak zwana „inteligentna
klasa'1 bedzie wreszcie rozsqdnq? Wqtpie o tem. Tobie

jednak dzielny rolniku, gdy slowa te z wiarq czytasz,
radze: Wezmij sobie w tygodniu 1—2 pólkqpiolki
lub kilka zimnych nasiadówek (kazdy cebrzyk do

bry na to,). Wnet doznasz ich silnej skutecznoáci. Do
takich kqpieli niepotrzebujesz áciále oznaczonego czasu.

Kazda godzina jest na to dobra. Rozbieranie, kqpiel,
ubieranie wszystko razem nie trwa dlu¿ej nad 4—6 mi
nut. Odlo¿ywszy prace mozesz wziqáé kqpiel, a zaraz

o niej, mo¿esz iáé znowu do pracy. Powiesz: jestem
ardzo spocony! Nie nie szkodzi, wykqp sie spokojnie,

nie, masz sie czego obawiaé. O tej kwestyi rozpisalem
sie szeroko przy kqpielach polowicznych i calkowitych.
Kazde slowo w tej wa¿nej sprawie gruntownie rozwa-

¿ylem, i dlugie lata próbowalem, doáwiadczatem poprze
dnio, zanim mówilem i napisatem to. Wejdz do wody
a¿ po piersi i omyj szybko i silnie górnq polowe ciata;
potem nie osuszajqc, ubierz sie i idz napowrót do swej
pracy. Po 3—4 takich kqpielach nie potrzebujesz za

dnej nadal zachety, ¿adnego odwaznego postanowienia.
Kqpiel albo omywanie stanie sie potrzebq día ciebie i
z przyjemnoáciq wyáwiadczaé bedziesz te przysluge
swemu cialu. A dzielo (t. j. wzmoenienie organizmu)
pochwali mistrza swego.
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Wieániak skarzyl na dotkliwe bóle nad pachwinq.
Lekarz oáwiadczyl, ¿e jest w toku nadwerezenia brzu

cha. Poradzilem mu czeste oklady górne i dolne.
Wnet bóle ustqpily. Wipániak wstrzymal sie na krótko
od cie¿kich robot i zapobiegl w ten sposób przepowie-
dzianej mu chorobie. Ale przestroga uczynila go rozu-

mnym, wiedzial co mu grozi, i zostal odtqd gorliwym
przyjacielem wody.

Pod koniec pytanie: Czy uszkodzenia brzu

cha nie sq ju¿ uleczalne? Wiele áwie¿ych uszko-

dzeú, nawet u doroslych, wyleczylem w ten sposób, ze

nadwere¿one miejsce nacieralo sie silnie olejkiem
kamforowym i przykrywalo plastrem smolowym
(smole posmarowaé na plótno woskowe,). Lisi tluszcz

jest i byl zawsze uwa¿anym, jako najlepszy árodek do

leczenia áwiezej ruptury. Naciera sie co"2—3 dni miej
sce chore tym tluszczem i przyklada zawsze plaster
smolowy. Tak wyleczylem raz rupture, która miala

ju¿ 7 tygodni.
U dzieci zdarza sie stosunkowo czesto ruptura.

Przyczyna tego le¿y najczeáciej w tem, ¿o objadajq sie
za wiele, wskutek czego peka blona brzuszna (otrzewna).
Takiemu dziecku zrobié trzeba codziennie kqpiel z ow

sianej slomy i codziennie oklad górny i dolny, inaly
naturalnie, aby odpowiadal wielkoáci dziecka. Robi sie
to tak dlugo, a¿ uleczenie zupelnie nastqpi. Prócz tego
naciera sie delikatnie chore miejsce olejkiem kamforo

wym lub lisim tluszczem. Takie uszkodzenia leczq sie
w krótkim czasie, jezeli nie sq za wielkich rozmiarów,
gdy¿ w takim razie nie mozna myáleé o leczeniu. Día

takich nie ma innej rady tylko banda¿ Cpasek pachwi-
nowy), który nosié nale¿y wedlug wskazówek cnirurga.

Matki powinny wszystkiemi staraé sie silami — i

to nazywam w tym wzgledzie prawdziwq miloáciq ma-

cierzyñskq
— zapobiegaé od poczqtku takim ulomno-

sciom. Od tego wiele zale¿y, nieraz cale pózniejsze
szczesliwe lub nieszczeáliwe ¿ycie twego dzieciecia,
smutek lub pociecha rodzicow. Jezeli mi Bóg zycia
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udzieli napisze día matek kilka slów i wskazówek, jak
majq swe maleústwo od urodzenia pielegnowaé i harto-

waé rozumnie. Nie lekajcie sie mnie, zimnego hydro-
paty, mam ja día sprawy wychowania i día wychowa-
wców gorqce serce. Nie zwróce sie do matek o nerwach

ostabiónych, które swe aniotki otulajq i zawijajq w puch,
aksamit, jedwab i wetne, aby áwie¿e nie orzezwiato ich

powietrze. Zwróce sie do takich, którym zale¿y na

tem, aby wychowaé zdolnq do ¿ycia i silnq generacye-
I starszym dzieciom nie zaszkodzi lektura wspomnia-
nych wskazówek. Czas przynosi doáwiadczenie i rade-
Ale moze Pan ¿ycia przekreáli moje plany. A wtenczas

godze sie z wolq Jego.

Dolegliwoáci sercowe.

W dzisiejszych czasach niezliczona iloáé jest cho

rych na nerwy, na zolqdek, na serce. Serce, ¿olqdek i

nerwy oto kozly ofiarne, które wiele wycierpieé muszq.

Gdy ktoá byl zdrowym przez lat 20, 30, jezeli tak dlu

go nie czul, gdzie jest jego serce a naraz zaczyna cher-

laé, czy¿ to ma byé zaraz choroba sercowa, a moze na

wet organiczna, nieuleczalna wada serca? Czcze wymó-
wki' Moje dotychczasowe doáwiadczenie —

a mialem
takich przypadków niezliczonq liczbe —

zadaje klam
takim wadom sercowym, mniejsza o to czy miaty mieé
sieulisko w ¿ytach, w klapach lub gdziekolwiek indziej.
Z pomiedzy 100 przypadków, w których pacyenci mie-
li sie za sercowo chorych lub za takich uwazanymi by
li, znalazlo sie^ nadzwyczaj malo majqcych rzeczywistq,
rozwinietq wade serca. Serce nale¿alo zazwyczaj do naj-
zdrowszych organów, ale na to serce dzialaly rozmaite

wplywy, które je chwilowo robily chorem. Najzdrowszy
kocór bedzie wrzeszczat, gdy go w ogon szczypiesz.
Nalepszy zegar stanie, gdy mu zdejmiejsz wagi/ Gtu

potq byloby twierdzié, ¿e zegar jest zlym. Najczarowniej-
szy flet dmucha tylko, gdy klapy przyrdzewiejq lub sq
zawiqzane. Najzdrowsze serce w czynnoáci swej wstrzy-
mane, zburzone byé moze, jezeli wróg jakiá siedzqcy w
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organizmie, ze tak powiem, dusi go za szyje. Trzeba

szukaé tego wroga, trzeba usunqé pewne wady a sladu

nie bedzie wiecej choroby sercowej. Wzburza mié to

zawsze gdy mówiq: choroba serca, dolegliwoáé serca!

Straszy sie tem bez podstawy ludzi i dodaje wzruszenia,
do istniejqcych ju¿ w obfitoáci wzruszen.

1. Pewien mezczyzna w najpiekniejszych latach ska-

rzyl sie przedemnq, ¿e wedlug lekarzy orzeczenia cier

pi na sercowq chorobe. Serce rozszerzylo sie za wiele.

Pytalem go czy nie byl kiedy chorym. „Nie bylem" —

odpowiedzial, ale po niejakiem dodal narayále, ¿e ma

wyrzut na nodze pod kolanem. Wystarczylo mi to.

Silna mezka natura wygrzebala sobie sama kanat w

chorem miejscu, którym wydzielata niezdrowe z ciata

soki. Mojem wiec tylko byto zadaniem, leczqcej sie sa-

mej naturze dopomódz do szybkiego i gruntownego
wyrzucenia wszystkich chorych materyi. Na serce nie

sie nie robito. Chory dodal jeszcze; ile razy wyrzut byl
silniejszym, bylo mi w okolicy serca zupelnie dobrze;

gdy zaá wyrzut znikal calkowicie lub w wiekszej czeáci,
natenczas jawito sie zawsze straszne bicie serca. Bylo
to wszystko wodq na mój mlyn. Chory brat w tygo
dniu 2 opaski krótkie

— 1 opaske dolnq — 1 plaszcz
hiszpañski

— i pare no¿nq. Plaszcz hiszpañski dziatat

na cate ciato rozpuszczajqc i wyprowadzajqc, opaska
zaá krótka dziatala gtównie na brzuch. Opaska dolna

dopetnita pracy opaski krótkiej a para no¿na áciqgala
na dól skuteczniej znajdujqcq sie jeszcze w ciele mate

rye chorobotwórczq. W przeciqgu 3 tygodni niespelna
wyrzucilo cialo ze siebie bardzo wiele, a jak myále, wszy
stko co bylo niezdrowe. Dolegliwoáé sercowa zniklabez

áladu. Je¿eli wiec przed i po wyleczeniu nie byto cho-

.roby sercowej, czyz nie moge i nie powinienem z catq
twierdzié stusznoáciq, ¿e jej nigdy nie bylo.

2. W nocy o godz. 10 wezwano mié do matki. któ

ra ju¿ mówié nie mogla z powodu cie¿kiego i trudnego
oddechu. Uderzenie serca byto tak silne, ¿e jego poru-

szenie widocznem byto na kotdrze, a bicie stychaé br \o
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wyraznie nawet w pewnem oddaleniu. W gardle smak

byl slodki, obawiala sie, ¿e umrze na wybuch krwi, na

co i jej matka wlaánie w tym samym umarla roku.

Ordynujqcy lekarz oáwiadczyt, ¿e jest tu kilka chorób

a w pierwszej linii choroba sercowa. Rece i nogi byly
calkiem zimne i meczylo jq ustawiczne dra¿nienie do

kaszlu.

Nogi zimne i nadzwyczaj silne bicie serca! Coz

to znaczy? oto wszystka krew zdala, od koñczyn zbie-

gla sie do serca, swej pierwotnej ojczyzny, i szuka ja-
kiegoá wyjácia. Ztqd owo bicie, uderzenie, jakby niem

chciata krew rozbié bramy i zamki ('klapy) serca. Wi-

dziateá ju¿ nieraz co za widowisko, szum i huk, gdy
podczas nawalnicy zbiegnie sie woda na jedno miejsce
i ¿adnego nie znajduje uplywu. Gwaltem chce sobie

wylamaé droge.
Straszne bicie serca tej kobiety zmniejszyto sie ]uz

w 5 minutach. Zlozony we dwoje r e c z n i k mokry
polo¿ono jej na brzuch, i tam krew odplynela. Jest

ona niby dziecko, jezeli sie z niq dobrze obchodzisz, da
sie prowadzie za reke. Chora wziela prócz tego w 1

dniu dwa omywania calkowite w ló¿ku; drugie
—

plaszcz hiszpañski: trzeciego
—

pare na

glowe.; czwartego
—

pare no¿nq. W tym porzq
dku brala przez dluzszy czas zabiegi. Najwiecej bala-

mucil brzuch i on to byl glównym wszystkiego spraw-
cq, a podczas owego napadu w nocy buntownikiem i

dowódcq. Ale woda ochlodzila i jemu glowe i wszy
stko znowu bylo dobrze, i z sercem bardzo dobrze, gdyz,
o ile wiem, i pózniej nie mu wiecej nie brakowalo.

3, Mozny pan byl od dlu¿szego czasu cierpiqcym
i tylko z wielkim trudem mógl spelniaé swe obowiqzki.
Niezwykla bojazliwoáé pomna¿ala jego cierpienia. Naj-
mniejsze zdarzenie wywolywalo bojazn, bicie serca,
rozdraznienie. Otoczenie jego musialo byé ostro¿nem
w udzielaniu wiadomoáci, radosé lub bojazn sprawialy
zawsze zaburzenia w uderzeniach serca. Zimq i latem

pali! w piecu i uwa¿al na to bardzo, aby pokój mial
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jednakq temperature. Radzil sie najslawniejszych leka

rzy; wszyscy godzili sie na to, ze pominqwszy zaatako-

wanie pluc, wqtroby i hemoroidów, ma organicznq wa-

de sercowq, która przyczynq bedzie parali¿u. Ow pan
umarl rzeczywiácie. Z powodu dziwnej choroby, sek-

cyouowano go. I có¿ sie pokazalo? oto piuca, wqtroba
i serce byly zupelnie zdrowe, tylko w okolo serca utwo

rzyta sie masa tluszczu, a na plucach równie¿ gruba
osiadta go warstwa, Umarl wiec wlaáciwie z braku

krwi. Krwi nie byto, bo jq zabsorbowaly muszkuly i

ttuszcz. Op9wiadal mi to lekarz, który byt przy tem

i dodal: ,,w tym przypadku zostala znowu umiejetnoáé
gruntownie oszukanq.'

4. Dziewczyna skar¿y sie: ile razy ide szybko, bo

je sie lub zlekne czego, gdy o jakiem opowiadajq nie-

szczeáciu —

czuje wtenczas srogie ciánienie okolo serca,

a ono kolacze tak gwaltownie, ze obawiam sie, i¿ na

gle umrzec musze- Rece przytem i nogi sq zimne a

w sercu wielki ogieñ. Mam bowiem jak zapewniali
mnie o tem lekarze, chorobe sercowq. Naturalnie cho

roba serca, bo i có¿by innego byé moglo? A jednak
jak jasnq jest ta sprawa! Je¿eli dziecie siedzipod drzwia-
mi domu a pies nadbiegnie du¿y, to ono krzyczy i

wystraszone ucieka do izby wotajqc: mamo, mamo! A

jezeli biedne serce wystraszy sie jakiemi nadzwyczajne-
mi zdarzeniarai, krzyczy natenczas i gwaltownie kola-

ce a krew ucieka do drzwi domu, od koñczyn ciala do

izby, do serca— tu ono bije i krzyczy jeszcze wiecej,
ze slychaé go ju¿ z daleka. Có¿ w tem uderzajqcego,
gdzie¿ tu choroba serca?— Dziewczyna powinna naj
pierw zrzucié niepotrzébne otulenia i zawijania i zaczqé
od tatwiejszych árodków hartujqcych. Nie bedzie wten

czas lekaé sie lada szczekania psa lub swistu lokomo-

tywy. Codziennie staé w wodzie zimnej az po za ly
dki przez 1 minute — i równie¿ czesto trzymaé cate

ramiona w zimnej wodzie. Sq to znakomite árodki

hartujqce. Je¿eliby sie jakiej naiwnej istocie woda za

zimnq zdata> niechaj w swej naiwnoáci dmuchaniem i
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chuchaniem ogrzewa jq. Probatura est. Te zabiegi ro
bié w 1 tygodniu. W drugim tygodniu: 3 razy w no

cy wstawszy z lózka szybko omyé sie calkowicie zimnq

wodq i raz wejáé do wody zimnej a¿ po pachy, na \
minuty, i omyé silnie górnq polowe ciala. W 3 i4tym
tygodniu codziennie braé 2 polania górne i dolne a

potem codziennie i pracq rozgrzaé sie. W 6 tygodniu
byla dziewczyna zdrowa; wszelkie skrupuly sercowe

wymyla wodq.

5. Panna przychodzi i btaga o pomoc. Powiada tak:

„Zdalam egzamin na nauczycielke muzyki z najlepszym
postepem przez 6 lat nastepnych uczytam muzyki w

zaktadzie klasztornym. Teraz mam tak wielki bol

glowy, ¿e nie moge stuchaé ¿adnego instrumen tu; ani

organów, ani fortepianu, ani skrzypców. Nawet dzwo-

nek u oltarza, gdy slysze, klóje mnie w glowe- Leka

rze stan mój nazywajq cierpieniem sercowem i nerwo-

wem. Gdybym byla zdrowq, przyjetoby mnie do klasz-

Loru; teraz zaá jestem. niezdolna do pracy, bez chleba

i doznaje niewypowiedzianych cierpieñ ducha i ciala."

Skarzqcej sie rzektem. Nie moge ci nie dopomódz. Szu-
kaj sobie panno pomocy gdzieindziej. Na pytanie dla

czego jq tak bez litoáci odprawiam odpowiedzialem:
Jesteá pannq z miasta, masz wTysokie szkoly, znajomoáé
jezyków, muzyki, rozdelikaconaá, nie zechcesz wiec czy
nié tego, cobym rozkazal; zresztq stan twój, jakkol
wiek oplakania godny, jest jednak uleczalnym." Rezo-
lutnie oáwiadczyla: „aby zdrowq zostaé, uczynié wszy
stko, czegokolwiek za¿qda ksiqdz odemnie.1' 1 dotrzyma-
la slowa. Wyslalem jq przez 10 dni ze slugarai na

íqki — bylto marzee— aby tam chodzila boso. Día

przygotowania sie do zimnej wody brala codziennie cie
plq kqpiel no¿nq i polanie górne. Po 6 dniach
zamiast cieplej kqpieli no¿nej kleczala w wodzie co

dziennie, a woda siégala jej do ¿olqdka. Pracowala w

polu día ruchu, o ile wprawa i sity pozwalaty. Po 10
dniach wrócila do swego dobroczyñcy, który umo¿liwil

jej studya i wodnq poradzit kuracye. Tam robila da-
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Iej te zabiegi i z ochotq i przyjemnoáciq pracowala w

domu i polu. Zamiast smyczka, klawiszy i nót orga-

nowych brala pilnie do reki tópate, grabie i widly. 0

ile ustalo oslabienie i zwqtlenie, o tyle znikaly w ró-

wnym stopniu cierpienia sercowe i nerwowe i towarzy-
szqce im dolegliwoáci. Po 4 miesiqcach i te ostatnie

ustaly a czerstwoáé i zdrowie mlodoáci wrócilo napo
wrót.

6. Student teologii pyta mnie co ma czynié,
gdy¿ jest z nim zle, a lekarze orzekli, ¿e prócz innych
ma tak¿e dolegliwoáci sercowe. Chetnie chcialby zo-

staé ksiedzem, ale majqc bol glowy, bicie serca w po

lqczeniu z uciánieniem i lekliwoáciq— ani myáleé o tem

nie moze. Wszystko co widzi i slyszy wydaje mu sie

jakby przez sen. Poradzilem mu aby hartowal cialo

rozumnie. Nie zaszkodzi mu to, dobrze jest zbudowa

ny. Pózniej moze obraé zawód jaki mu sie podoba.
Po kilku tygodniach udal sie napowrót na studya a po
2 latach zostal kaplanem. Mato który z jego kolegów
poszczycié sie mo¿e lepszeni zdrowiem i sitq. Ka¿dego
rana chodzit £ godziny boso po rosie— codzieñ bral

kqpiel az po brzuch i omywa! górnq polowe
ciala. Lekka praca zastepowala ruch, gdy deszcz prze-
szkodzil mu iáé do lasu. Pózniej día wzmocnienia bral

czeste polania górne, 1 lub 2 razy dziennie, na-

przemiany z pólkqpiotkami. Bol glowy i cierpie
nie sercowe zniknely z przyrostera sit ciata.

Cierpienie kr§gów pacierzowych.

16-letni chlopak cierpial na skrzywienie stosu pa

cierzowego. Leczylo go wielu lekarzy jako chorego na

rdzeñ pacierzowy, ale bez skutku. Poslano go do za-

kladu leczniczego, gdzie mu zatozono prostowniki (o-

patrunek prostujqcy). Skutek byt ten, ¿e gdy pierw
z trudem ujáé mógt maty kawalek, po 17 tygodniach

opuácil zaktad o 2 kulach. W zakladzie zawyrokowa-
no, ze wiecej nie zrobié sie nie da. Jakiá szlachetny
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przyjaciel ludzkoáci dal ojcu chorego „Moje leczenie

wodq." Z niej pouczyli sie, o skutecznoáci omywan, i

robili mu je z wody i octu, i doprowadzili do tego, ¿e

chory z pomocq kija doáé dobrze mógl chodzié. Na

stepnie przyprowadzono go do mnie w nadziei, ze tu

zupelnie uzdrowionym zostanie. W 17 dniach ukoñ-

czyl kuracye- Chlopiec chodzil, jak ka¿dy inny w je

go wieku, jakkolwiek nie z tq samq silq ale przecie¿ z

pewnoáciq siebie, bez kija i bez bólu.

Zabiegi: ze zgrzebnego plótna zrobiono kaftanik,
zmoczono go w wodzie, w której gotowala sie sloma

owsiana: ubrano w niego chorego. Na mokry ubieral

kaftan suchy i okrecal sie kooem welnianym. Tak le-

zal calq noc. Bral z poczqtku kaftan ten co 2-gq noc,

potem co 3-ciq. Codzieñ dostawal 2 polania górne—

i polanie kolan— albo pólkqpiolek lub chodzit po wo

dzie: Dalej: w tygodniu 2 pólkqpiolki
— 2 polania

górne i raz kaftan.

Suchoty (gruzlica).

Jak wqz ukryty w trawie lub w rumowisku cza-

tuje na swq zdobycz, tak ukrywajq sie i istniejq nieraz

oddawna w ciele suchoty, zanim na jaw wystqpiq. Po-

czqtkiera ich jest zgnilizna*,), która powstaje na jakim?
miejscu i jqtrzqc w okolo sie szerzy i niszczy narzqdy
ciala. Moze to nastqpié w piersiach: w plucach, o-

ptucnej; w brzuchu: w kiszkach, w nerkach; w szyi:
w krtani, w tchawicy i w innych najszlachetniejszych
organach. Na kazdem miejscu, gdzie gruzliczy jad sie
usadowit nastepuje natychmiast zaburzenie w obiegu
krwi, we krwi i sokach. Z cztowiekiem, na którego to

trafi, dzieje sie tak, jak z drzewera, którego liácie za-

czynajq wiednqé przed czasem i opadaé. Wlókna ¿y-
ciowe przestaly wydawaé soki ¿yciodajne. Drzewo nie

*) Mozna sie. od drugich zarazid jadem gruzlicznym, lub

uíywajqc mleka, mie,sa z gruzlicznego bydla i t. p. P. T.
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od¿ywia sie nale¿ycie, wiednie dlatego i zamiera. I nie
nie pomo¿e wtenczas ani sloñee, ani áwie¿e powietrze.
To samo mozna i o suchotniku powiedzieé. Krwi—

owego soku ¿ycia— poczyna ubywaé, chory niknie z

dniem ka¿dym, gaánie w koñcu, jak áwieca, niezdolny
do ¿ycia.

Je¿eli s ucho ty w zar ly sie gleboko i zniszczy-
ty ju¿ jakiá organ ciata, natenczas czlowiek jest stra-

cony. Je¿eli jednak dopiero co zaatakowaty jednq lub

drugq czeáé organizmu, natenczas tylko wodq ino-

¿na sie latwo wyleczyé.

Najsmutniejszem jest u takich chorych, ¿e pier-
wsze znaki sq pozornie nieznacznymi. Chory ma lekki

tylko kaszel (chrzqka), który mu nie sprawia szcze-

gólniejszych boleáci. Czasem nie pluje nawet, albo

bardzo mato. Je¿eli od czasu do czasu zjawi sie kaszel

silniejszy, to pociesza sie chory, ¿e to tylko lekki ka

tar, ¿e mial go ju¿ nieraz i opuáci go wkrótce. Nawet

gdy cialo wiotkiem sie staje i suchotnik czuje ju¿ upa-
dek sil, znajdzie jednak zawsze na to usprawiedliwienie.
Katar trwa tq razq nieco dlu¿ej

— mówi sobie — ale

jeszcze moge przecie¿ obowiqzkom swym uczynié za-

dosé. W tem stadium choroby nacierpieli sie suchotni-

cy zazwyczaj wiecej, ani¿eli uwierzyéby chcieli. Two-

rzenie krwi zmniejsza sie, soków ubywa, chore miejsca
-szerzq sie i przybierajq coraz wieksze rozmiary. Chory
szuka wtenczas pomocy, ale ju¿ jest zapózno, a co czy
ni i czego uzywa to skraca mu zazwyczaj ¿ycie. Mó

wie to día przestrogi. Rzeczy takich, które caly áwiat

pod imieniem katarów napelniajq, zaniedbywaé nie na-

lezy.
W przypadkach, w których rozwinety sie ju¿

suchoty, i wy¿szy osiqgnely stopieñ, nie zaczynara

próby z wodq*) (to oáwiadczam z góry ka¿demu pa-

*) Niezliczone próby dopro ¡vadzüy zawsze do tego same-

go rezultatu. Mozna choremu ulzyé, cierpienie uámierzyc*, ale

dopomódz nie mozna. Tu zwyci^za zawsze ámieré.
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cyentowi), albowiem organizm nie jest w stanie podo-
taé walce z zimnq wodq. Byloby to tak nierozsqdnem,

jak gdyby slabeusz chcial sie mocowaé ze silnym i rao-

cnym czlowiekiem. Rozwiniete suchoty po-

znaje sie potem, ¿e chory dosyé czesto kaszle, przy
kaszlu odpluwa du¿o flegmy; oddycha cie¿ko, apetyt
ma zly i t. d. Jak dlugo plwocina plywa po wierzchu

wody (trzeba zrobié próbe) nie trzeba tracié nadziei.

«1 ezel i opada na spód, natenczas nie ma zazwyczaj na
dziei ratunku. Chory powinien zdaé sie na wole bo¿q
i spokojnie przygotowaé na ostatniq godzine.

Natomiast twierdze i moge na to caly szereg przy-

toczyé przykladów, ze w poczqtkach suchot wo

da jest naj pierwszym i najpewniejszym
árodkiem uzdrawiajqcym. Orzezwia i o¿ywia

wiedniejqce cialo, dziala niby oliwa, którq sie leje na

kólka maszyny; sprawuje razny obieg krwi i budzi no-

we ¿ycie w nieczynnym i zwqtlonym organizmie. Na

stepnie wstrzqsa, niby przetak gtówkami maku, gnijq-
cymi sokami i wydziela je. Prosze jednak dobrze to

spamietaé: nie nale¿y nigdy uzywaé zabie

gów silnie r ozpu s zc zajq cy ch i wyprowa
dza jqcych. Trzebe staraé sie przedewszystkiem o

wzmocnienie organizmu, aby nabrawszy sity sam usu-

nqt zgnile materye. Ostro¿noáé wymaga przedewszy
stkiem, aby cieplota ciata naturalna nie zostata ostabio-

nq, wyczerpanq, zu¿ytq. Postepujqc przeciwnie, wspo-
magalibyámy tylko chorobe. Tylko krótko trwa-

jqce zabiegi majq tu zastosowanie, one powinny:
pobudzaé, wzmacniaé, ozywiaé. Ja nie mógtbym sie
odwazyé przepisaé kilku calkowitych zabiegów na cate

ciato, gdybym widziat znaki rozwinietych suchot.

Je¿eli cierpienie ma swojq siedzibe w górnej polo
wie ciala, natenczas najlepszera jest polanie gór
ne polqczone z p o laniem kolan, ostatnie naj-
wyzej przez £ minuty. Przy sprzyjajqcej porze roku
nie nía lepszego zabiegu nad chodzenie bosopo
mokrej trawie. To wzmacnia cialo najwiecej i
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nigdy leiaé sie nie trzeba, ¿e sobie zaszkodzié mo¿na.

Tak¿e ehodzenie po mokrych kamieniach dobrem jest;
ono odprowadza krew na dól, przyspiesza obieg krwi

i tworzenie sie krwi w ogóle.
Tu jeszcze slowo o. potrawach. Suchotnicy

wiecej ni¿eli inni chorzy, a¿ do przesytu styszq jednq
i te samq zwrotke: dobrze jeáé i dobrze pié. Najprostsze
pokarmy sq jednak najlepszymi. Nie jesé nie g o r q

-

cegó, kwaánego, pieprznego, zaprawio-
nego korzeniami. Jedzenie, jakie dziecko naj-
tatwiej znosi, i z którego najlepiej wyglqda i roánie,
zalecam suchotnikom. Nie zatrzymuje día siebie osobli-

wego doáwiadczenia, które w tym kierunku zrobitem.

Najpewniejszym i prawie rozstrzygajqcym znakiem

oprócz innych) istnienia suchot jest, gdy chory che-
tnie je slone rzeczy, sypie sol na chleb, mieso w soli

zanurza, z upodobaniem goni za kwasami, korzeniami.
— Bardzo po¿ywnem jest mleko, które przedewszystkiem
zalecam; ale nie mleko samo, 'gdy¿ mogtoby wkrótce

przejeáé sie- Polecenia godnemi sq tak¿e zupy wzma-

cniajqce. Mleka i zup uzywaj na przemiany, choé-

byá nawet smakowal szczególniej w jednem. Wspo-
mnieé tu nale¿y proste, mieszczaúskie leguminy
sporzqdzone niewybrednie, bez wymyslów. Naturalnym
i najmniej budzqcym wstretu napojem jest woda; mo

zna dolaé do niej nieco wina. Tak¿e mleko slodkie i

kwasne jest dobrem. Nie jestem za piwem i winem.

We wy¿szych i najwy¿szych stopniach suchot wy-

stepujq silne gorqczki z obfitymi potami a potem dre

szcze i zimno. Na to nie ma lekarstwa, któreby sku-

tecznem byto. Día ul¿enia choremu po potach omywa

sie silnie zimnq wodq plecy, piersi i brzuch.

1. Zdolnq nauczycielke leczyt przez dtu¿szy czas

stawny lekarz, ale bez skutku. W koñcu pracowaé w

szk.ole nie mogta i otrzymata urlop tymczasowy na £
roku. Po uptywie tego czasu nie polepszyto sie jej
wcale, a lekarz nazwal w wystawionem áwiadectwie

chorobe jako ,,nieuleczalnq", a nauczycielke niezdolnq
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do petnienia obowiqzków jej zawodu. Przyjaciele po-
radzili jej wode; zamieszkata wiec w sqsiedztwie mej
parafii. Z poczqtku nie mogta iáé przez ^ godziny,
tak byta ostabionq i wycieñczonq. Uzywala wedlug
przepisu zabiegów wodoleczniczych i w 5 tygodni byta
zupetnie uleczonq. Wniosta potem podanie o przyjecie
do sluzby, ale kosztowato jq wiele pracy i zachodów
nim otrzymata miejsce napowrót. Nie chciano wierzyé
w jej uzdrowienie. Osobiácie przedstawita sie ministro-

wi, który zdziwiony byt jej silnem zdrowiem a jeszcze
wiecej stojqcem w áwiadectwie orzeczeniem „nieuleczal-
na". Ju¿ od 6 lat pracuje znowu na dawnej posadzie,
cieszy sie najlepszera zdrowiem i bez przerwy pelni swe
obowiqzki. Jakq chorobe znalezli w niej lekarze, czy
wycieúczenie, czy suchoty, nie dowiadywalem sie o to.

Symptoma wszelkie áwiadczyiy za tem, ¿e gro¿q jej su
choty. Brat jej umarl na suchoty a ona mówita, ze

takie jak jej cierpienia poprzedzity ámieré jego. Byl
ju¿ wielki, ale jeszcze stosowny czas, przeszkodzié cho
robie i woda przeszkodzila jej rozwinieciu. Poleconem

jej bylo, przebywaé wiele na áwie¿em powietrzu, czesto
chodzié boso po rannej rosie, kqpiele od najmniej-
szych i najlagodniejszych poczqwszy az do najsilniejszych
i najwiekszych —

wszystkie zawsze zimne. Prócz tego
herbata z ziót i potrawy proste, po¿ywne.

2. Mo¿ny pan opowiada: „Nie bytem nigdy tegim
i nie cieszytem sie nigdy takiem zdrowiem, jakie nie

którzy cate majq ¿ycie. Mimo to szczeáliwie ukoñczy-
tem studya; doáé dlugo dobrze pracowatem wswym za

wodzie. Od kilku lat zmienito sie to. Gdziekolwiek
przyjde, patrzq na mnie z pod oka i nieraz juz dolecialo
mycb uszu szeptanie przyjaciól: „ten dlugo ¿yé nie be
dzie." Mysl o ámierci nie jest mi obcym goáciem i

musnilbym chyba byé álepym na wszystkie te znaki
ztowró¿bne. Z czerstwq cerq zniknely i sity. Apetyt,
ta najiepsza wskazówka zegarowa, oznajmia, ¿e w or-

gamzmie sity zaniknety, spiezyna ¿yciowa oslabla i ma
sie ku peknieciu. Meczy mié cie¿ki, utrudniony oddech



— 357 —

wiecej jeszcze kaszel, który innych przera¿a. Pewni to

poprzednicy do wiecznej ojczyzny. Lekarze orzekli, ¿e

jestem suchotnikiem. Opuácili mié wreszcie, radzqc ta-

godny klimat, i podró¿ do Meranu. fBiedaku —

po

myálalem sobie, — nawet nie w domu ale naobczyznie
rausisz umieraé,). Jadqe do Meranu slyszatem o wiel

kiej skutecznoáci wody. Pytatem wiec czy ona mi je
szcze dopomódz mo¿e. „Mo¿esz próbowaé" — brzmiala

'odpowiedz. Poczqtek nie byt lekki. Nositem bardzo

ciepte ubranie a mimo to marztem. Wtem nakazano

mi: welnianq koszule, którq na gotem nosisz ciele, wel

niany szalik, dwa razy okrecony na szyi musisz powoli
zrzucié. Opadty mié osobliwe myáli. Jak mi te¿ bedzie
w jednem odzieniu i to takiem, które wiecej chtodzi

niz grzeje? A ta zimna woda.... wzdrygnqtem sie. Ale

bytem ju¿ jej tak blizko, poddatem sie. —

Ostró¿nie i miarowo rozpoczety sie zabiegi calkiem

inaczej, ani¿eli sie niyáli i styszy o tem. Idziwna rzecz!

Po 2 dniach zdjqtem jednq koszule welnianq i nie czu-

tem ztych skutków; po 5 dniach zrzucitera i drugq. Po
6—7 dniach poszedt precz szalik welniany. Zabiegi
wodolecznicze to sprawity, ze wrócila mi przyjemna,
naturalna cieplota i wzrastata z dnia na dzieñ. Z pod-
wy¿szajqcq sie cieptotq zmniejszyt sie oddech ciezki, ustat
kaszel. Z polepszeniem przybywato wesote usposobienie
duszy. Dawniej slyszatem: jak dlugo on jeszcze zyé

bedzie; a teraz: jak dobrze wyglqda! Leczenie trwato

6 tygodni. Przeciw oczekiwaniu i ku zdziwieuiu wszy

stkich, którzy mié pierw widzieli, nie zto¿ytem glowy
ku wiecznemu spoczynkowi, lecz wrócilem z nowem

¿yciem do dawnego zawodu. Dziekuje Bogu, inemu

Stwórcy, za me uzdrowienie i za to, ¿e dat nam we

wodzie tak dzielny i blizki árodek lekarski. Do wszy

stkich mógtbym zawolaé: Uczcie sie znaé i cenié wode
i jej skutki, a unikniecie wielu dolegliwoáci w pielgrzym-
ce zyciowej i szczeáliwi i zadowoleni wypelnicie swe

obowiqzki.
Jesteá moze ciekawym, kochany czytelniku, jakich
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zabiegów u¿ywatem? Jak pastuszek czesto chodzi po

deszczu a nieraz ulewy po ulewie wytrzymuje i wzma

cnia sie w ten sposób, podobnie moja górna polowa
ciata otrzymywala codziennie dwa polania górne. Z

poczqtku padat strumieñ wody przez £ minuty po nie-

jakim czasie przez 1 minute. Co dzieñ musialem na

stepnie chodzié po mokrej trawie albo po mokrych ka

mieniach. Wedlug powszechuego przesqdu myálatem i

ja, ¿e sie nabawie rozmaitych mozliwych dolegliwoáci.
Wkrótce tyniczasera uczutem najwieksze w tem up"odo-
banie i bylbym najchetniej zostal bosakiem. Zblizata

sie pózna jesieñ, spadt ánieg. Chodzilem przez jedpe
minute w swiezo upadtym ániegu. Brzmi to okropnie,
nieprawdaz? I mnie przenikaty okropne dreszcze, gdy
zwolna zdejmowatem trzewiki i skarpetki. Odwa¿nie

naprzód! rzektem sobie. Raz odwa¿ywszy sie, zwycie-
¿ylein zupelnie (nie w polowie). Przekonalem sie o

bardzo dobroczynnyra skutku tego éwiczenia, jakiego
nigdy nieoczekiwalem. Z wtasnej ochoty powtarzalem
to éwiczenie czeáciej i moge ka¿dego lekajqcego sie wody
solennie zapewnié, ¿e w mojem ¿yciu nie czulem nigdy
takiej cieploty naturalnej, jak po owych spacerach na

ániegu. Dwie a najwyzej trzy minuty palq nogi od

zimna, wnet jednak wywiqzuje sie cieplo, które nie po-
zwala na ánieg zwa¿aé. W kilku dniach doprowadzi-
lem tak daleko, ¿e ju¿ nie przez 1 minute ale przez 10

az do kwadransa biegalem po ániegu. Wlaánie to cho

dzenie po ániegu przyczynilo sie d° nadzwyczajnego
przyrostu sil, a zmniejszeuia utrudnionego oddychania.
Z kataru nie bylo ani áladu. Gdyby mi przedtem coa

podobnego opowiadano, uwazalbym to za glupote, za

szaleñstwo i ruine zdrowia. Postepowalem tak przez

14 dni.- Potem zaprzestalem chodzenia boso, a bratem

tylko polania górne i dolne w silniejszej formie 1—2

razy dziennie. W niespetna 3 tygodniach organizm
byt w porzqdku. Zamiast jechaé do Meranu i tam umie

raé, wrócitem do ukochanej ojczyzny, aby na nowo dziel-

nie pracowaé w swoim zawodzie".
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3. Przychodzi do mnie czlowiek i opowiada:
„Brakuje mi coa w szyi i piersiach. Z poczqtku
mialera silny katar, potem stracitem gtos prawie zupet
nie, tygodniami catemi palito mnie mocno w szyi i

piersiach a nadto trapila mnie czesto gorqczka. Mialem

kilku lekarzy, inhalowatem wiele i rozmaite rzeczy.
Mate ul¿enie nastqpito wprawdzie ale nie mi nie po-

mogto. Teraz wychudtem zupetnie i nie czynié nie

moge oddawna; chodzié jeszcze mi najlepiej. Nogi moje
sq zawsze zimne, apetyt lepszy nieco ni¿ pierwej'1.

Zabiegi: 1) codziennie 2 razy, polanie kolan lub

chodzenie we wodzie, 2) codziennie rano i popoludniu
polanie górne, 3,) codziennie wypié 2 mate fili¿anki z

Foenum graecum, 4) co drugi dzieñ zimna nasiadówka

przez 1 minute» Tak przez 3 tygodnie.

Swierzfo (parch,).

Obrzydliwa ta choroba moze na ciele a jeszcze wie

cej w ciele wyrzqdzié wiele zlego. Po¿atowania godnem
jest to, ¿e do wypedzenia tej wszy z ko¿ucha (darujeie
za trywialne wyrazenie) uciekajq sie do árodków, które
zamiast leczyé, okropnie szkodzq i zlem obchodzeniem

sie doprowadzié mogq ciato do nedzy. Kto znaé moze

wszystkie uzywane przeciw temu maáci ze siarkq, spi
rytusem i Bóg wie z jakiem i jeszcze domieszkami! Je

dno sprawiajq owe wstretne sraarowidta: zamykajq grun
townie pory skóry, zabarykadowujq transpiraeye abso-

lutnie koniecznq do zdrowia ciala, zalepiajqc swq tlustq

skorupq kanaly wodne i powietrzne, poty i wyziewy
wpedzajq napowrót do ciata, wskutek czego zatruwajq
krew i soki, i stajq sie przyczynq cie¿kich chorób, cza

sem nawet ámiertelnych. To nie jest przesadzonera ale

bardzo zasmucajqcem, gdy si'e wie jak latwo, predko i

bezpiecznie mozna swierzb wyleczyé.
1. Szukat raz u mnie pomocy 28-letni dobrze roz-

roániety czlowiek, którego oblicze przypomnialo mi na

tychmiast deszczke stoezonq na wskroá robakami. Ni-
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gdzie nie znalazl rady; nie wiedziano wlasciwie co mu

brakuje. Zapytalem go, czy nie mial w mlodoáci

áwierzbu? Potwierdzil moje pytanie ciekawe i dodal,

ze wyleczono go w 3 dniach. Tak ja leczyé nie chce-

Bo¿e uchowaj!

Przy takich wstretnych chorobach, które, wyrazniej
niz inne, kazq przypuszczaé o istnieniu jadu, nale¿y

podczas leczenia trzymaé sie tej zasady: co jest we

wnqtrz w ciele a tara nie nalezy, to musi byé wydalo-
nem. Postepujqc przeciwnie znaczyloby to samo, co

mnozyé robactwo we wlosach i sukniach, a myszy w

polu. Wedlug zasady powy¿szej stosujq sie zabiegi;
wywabiajq one, wyciqgajq i usuwajq to^ co niezdrowe,

jadowite, a caty organizm wzmacniajq i do wspótpracy
pobudzajq.

Nasz chory bral 3 dni dzieñ po dniu, cieplq kq

piel (33 st. R.) z odwaru galqzek áwierkowych*) z

trojakq zmianq. Mydlo wystarczylo mu doskonale do

otwai'cia porow i oddalenia brudu. Trzeba nazywaé
rzeczy po imieniu — có¿ ja temu winien, ¿e przez to

nerwy niektórych dotkniete bedq nieprzyjemnie. Po

kqpielach nastqpily jeszcze w pierwszym tygodniu jako
wzmacniajqce zabiegi nocne omywania calkowite z

ló¿ka wstajqc i czwarta ciepla kqpiel z omywaniem zi-

mnera. W drugim tygodniu: ciepla kqpiel z zimnem

omywaniem i pólkqpiolek z omywaniem górnej polowy
ciata; — w trzecim tygodniu: zimna kqpiel calkowita;
— w tej samej kolei w przeciqgu jednego lub dwóch

miesiecy kilka cieplych kqpieli. Grdyby leczenie prze-

ciqgato sie, to trzeba oba przy koñcu wymienione za

biegi zastósowywaé dalej na przemiany. Nawet tylko
jedna tygodniowo ciepla kqpiel zrobi dobry skutek.

W 6 tygodniach zostal uzdrowionym nasz polito-
wania godny pacyent i mógl sobie wreszcie wybraé ja-

*) Takze ekstrakt áwierkowy dobry jest. Día mnie, día

kazdego gospodarza i día kazdego biedaka wystarczajq zupelnie
galazki swierkowe, które mamy pod re,kq.
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kiá zawód. A¿ do dziá jest zdrów i silny, a z dawnej
przykrej choroby nie ma i áladu.

Tak leczy sie áwierzb do árodka wpedzony.
Je¿eli ma ktoá áwierzb na zewnqtvz, niech we

zmie tak¿e cieplq kqpiel na 33—34 st. R. (przez \ g.)
i silnie naciera sie prostem mydtem, najlepiej ,,mydtem
szarem" z apteki. Po kwadransie omywa sie czystq
wodq, fzimnq lub cieplq,) i innem zwyczajnem mydtem.
Lepiej skutkowatoby, gdyby chory wziqt zaraz drugq
kqpiel, z odnowionq cieplq wodq (2ga, wanna) a pod
koniec omywanie ciepte albo zimne.

W wielu wypadkach zaraza i przenosi sie áwierzb

przez suknie, bielizne i t. p., día tego wa¿nq jest
rzeczq po kqpieli zmienié wszystkq bielizne, poáciel i

ubranie. Inaczej zabiegi skutkowaé nie bedq*,).
W 3—4 dniach moze byé w ten sposób áwierzb

wyleczony.

Szkarlatyna (plonica,).

Szkarlatyna zjawia sie raz? czasem 2 razy do roku

i zahiera nierzadko liczne ofiary. Zazwyczaj grasuje
miedzy dzieémi, nieoszczedza jednak i doroslych. Oto

znaki jej przyjácia: bol glowy, nacisk na ¿olqdek i piersi,
znuzenie, gorqczka i dreszcze zimne na przemiany.
Choroba ta wiele porywa dzieci a jednak tak latwo jq
wodq wyleczyé! Dzieci mozna w 2 dni uratowaé. U

doroslych uzdrowienie postepuje wolniej. Szkarlatyne

wyleczyé mozna latwo w dwojaki sposób. Je¿eli poja-

wily sie wszystkie znaki tej choroby u dzieciecia, mniej
sza o to czy ono jeszcze na •rekach lub do szkoly ju¿
chodzi, natenczas zmaczaj koszule w gorqcej wodzie,
do której dorzucono nieco soli, wykreé jq tak, aby nie

nie cieklo, i naciqgnij jq le¿qcemu w ló¿ku dziecku.

Zawiñ je potem dobrze w koc, aby przeszkodzié przy-

stepowi powietrza i tak zawiniete niech le¿y przez 1

*) Powodem áwierzbu sa. owady. okiem prawie niedostrze-

galne, do pajaczków podobne. Wgryzaja. si§ one w skóre,, ryja,
w niej niejako, co sprawia swedzenie, krosty i t. p. P. T.
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godzine- Potem, gdy zdejmiesz koszule, cale cialc dzie

ciecia zasiane bedzie osutícq fwysypkq szkarlatynowq,).

Gdyby gorqczka byta nader wielkq, trzeba omyé dziecko

catkowicie, ale predko i poto¿yé je napoAvrót do lózka.

VV cie¿kich przypadkach, gdy gorqczka roánie a chory
jest niespokojny, trzeba mu daé koszule 2—3 razy na

dzieñ, rzadko kiedy 4 razy. Stosowaé sie trzeba wedlug
rozpalenia i stopnia gorqczki. Zmniejsza sie rozpalenie
i gorqczka, natenczas odstep czasu nowego zamaczania

koszuli mo¿naprzedtu¿yé. Na to tylko pamietaé nale¿y,
aby przy dalszych zabiegach u¿ywaé zawsze zimnej
wody z octem. Zachowaj te¿ wszelkie ostro¿noáci przy
otulaniu i okrywaniu; okryj dobrze ale nie za du¿o, nie
za cie¿ko. Zdjqwszy mokrq koszule ubierz chore dziecie
w czystq koszule- Postepujqc tak, w 4 a najwy¿ej w

6 dniach uleczysz zupelnie szkarlatyne-

Uwaga. W chorobie tej rzadko kiedy jest apetyt.
Nie zmuszaj dziecka do jedzenia! (Maka wysypka jest
na zewnqtrz, taka jest i w árodku,). Pragnienie jest
zazwyczaj silne. Najlepszym chlodnikiem jest woda z

dodatkiera trocha cukru, nieco wina biatego lub czer-

wonego. Na wsi pijq mleko najchetniej. Trzymaj sie
z asad y: mato pié ale czesto. Dziecko w ten sposób
leczone, nie umrze.

1. Ludwik, 10-letni chlopak z wielkiej gorqczki
ju¿ mówié nie moze. Twarz ma czerwonq i skar¿y sie,
¿e wszystko go boli. Poniewa¿ gorqczka jest silna a

niespokojnoáé wielka, trzeba Ludwisia omywaé co go

dzine przez 2 dni. Trzeciego dnia zaczql juz jeáé. O-

mywalo sie go tylko 2 razy w dniu. Piqtego dnia czuje,
ze mu juz dobrze, szóstego chodzil po pokoju i wnet

bawil sie z dzieémi.

2. 20-letnia Marya nie moze chodzié, ma gwatto
wny bol glowy, zdaje sie jej jakoby wszystkie cztonki

byly potamane. Kaszle sucho i gniecie jq okropnie na

piersiach. Z niespokojnoáci nie wie co czynié, na chwile
nie moze opuácié ló¿ka. Do jedzenia czuje wstret, ale
za to pije i nigdy pragnienia ugasié nie moze. Dostala
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szkarlatyny w wysokim stopniu. Có¿ robié? — Co go

dzine trzeba jej omywaé silnie zimnq wodq ze solq
—

plecy, piersi i brzuch. Omywa sie predko ile mozno

sci i chorq przykrywa dobrze ale nie za cie¿ko.
Tak omywano Marynie, przez 2 dni. Nie nie jadía,

pila tylko. Szyja pali jq ciqgle gwaltownie. Miejscami
ginie szkarlatyna tworzqc strupy i luszczqc sie- Pra

gnienie zmniejsza sie nieco. Jeszcze przez 2—4 dni

omywano jq codziennie 2 razy, a gdy gorqczka nie u-

stepywala 3 razy. Po nastepnych 3 dniach zostala

Marya ze szkarlatyny wyleczonq.

3. Jan, chtopiec 13-letni, nie ma od dni kilku

ochoty do ¿ycia i pracy, zwykla wesotoáé opuácita go.

Naraz poczyna puchnqé na calem ciele, glowa i nogi
obrzmialy, brzuch wzdql sie w niezwykly sposób. Do

stal wodne j puchliny. Zkqd? Dopiero 6 tygodni
temu jak Jaá wstal po szkarlatynie, która nie rozwinela

sie naíe¿ycie.
Chory brat 6 razy w 8 dniach koszule zamaezanq

w cieptej wodzie stonej, poczem zawim'eto go dobrze

w koc welniany. Po 10 dniach byt znowu ¿wawy,

czarstwy i zdrów.

Przy tej sposobnoáci zaznaczam; gdy szkarlatyna
nie jest dobrze wyleczonq i pozostanie w ciele

chora materya, natenczas latwo wywiqzuje sie wodna

puchlina. W sposób podany powy¿ej latwo jq jednak
zawsze wyleczyé.

4. Krescencya, kobieta 65-letm'a, le¿y ju¿ 2 dni w

ló¿ku. Skar¿y sie na gwaltowne klócie w plecach, na

palenie i klócie w piersi. Poniewa¿ bardzo ziebta, wiec

poto¿yta sie do tó¿ka, i jest jej teraz gorqco Jeáé nie

nie moze, pragnienie ma wielkie. Pytajqcerau co robié?

odrzektem: ,,omywaj pierwszego dnia chorej plecy zi

mnq wodq co godzina; piersi i brzuch moze sobie sama

omywaé co godzine- Drugiego dnia omywaj tylko 4

razy; trzeciego 2 omywania wystarczq". Chora poslu-
chala mej rady.
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Czwartego dnia bylo jej znacznie lepiej;
w nastepnych 3 dniach powtórzyla jeszcze kilka

razy omywania i wyzdrowiala zupelnie. Pila wode i

kwaáne mleko, jadía bardzo malo.

5. 24-letnia dziewczyna, dotqd zawsze zdrowa, czer-
stwa i dosyé silna dostala wysypke szkarlatyny. Wy
sypka wzmogla sie w przeciqgu 8 dni tak okropnie, ze

niewiele takich napotyka sie przypadków. Chora zqdala,
aby jq leczono wodq. Miala do niej zaufanie, o ile ¿e

jej siostra z niebezpiecznej slaboáci wyleczyla sie wodq.
Proszqcej o pomoc poradzilem omywaé co godzine plecy,
piersi, brzuch, rece i nogi, lub kazaé sobie omyé. Cze-

kaé godzine bylo jej za dlugo. Gorqczkawzrastala tak,
¿e przez 5 dni omywala sie co h godziny. Nie jadía
prawie nie, pila niewiele w malych dawkach. Dopiero
po 10 dniach przy bardzo sumiennem u¿ywaniu wody
opadla gorqczka, wysypka ustepywala kawalkami, 14

dnia zniknela calkowicie i dziewczyna byla zupelnie
zdrowq.

Pytam sie, c°hy sie stalo z chorq, gdyby przy ta-

kiej gorqczce, w tym prawdziwym . po¿arze ciala nie

u¿ywala nie innego jak tylko lekarstwo po ly¿ce día

ochlody? Niech na to odpowie sobie sam kazdy roz-

wazywszy to, ¿e w takiej gorqczce wewnetrzny organizm
zupelnie jest bezczynny. Z tego wyleczenia szkarlatyny
w najwy¿szym stopniu rao¿na wnioskowaé i na ni¿sze

stopnie. Woda zastosowana dobrze, — pomaga pewnie
i latwo.

Dolegliwoáci szyi.

1. Andrzej opowiada: „Z trudnoáciq moge mówié,
czasem zupelnie to niemo¿ebne. Mialem rane na palcu,
i od tego czasu po raz pierwszy mówié nie moglem.
Teraz obiera mi sie palee znowu. Zresztq nie mi nie

brakuje; apetyt mam najlepszy. Lekarz mówil, ze je-
zyczek jest za dlugi i trzeba go obeiqé. Ale boje ^
uciqé nie pozwole".
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Glowa Andrzeja wyglqda nabrzmiata, odeta; lewa

jej strona od uszu nadót nieco obrzmiata. Widaé bar

dzo dobrze, ¿e twarz wyszla z normalnych form. Glowa

i szyja wiecej ni¿ na zewnqtrz, na wewnqtrz jest odeta,
nabrzmiala, ztqd ogólne zwezenie tych organów, ztqd
dolegliwoáci szyi. Nie ma wqtpliwoáci, ¿e chory palee
nie zostal za pierwszq razq nale¿ycie wyleczony, a ma

terya jadowita wydalonq. Kto usunie materye chorobo-

twórczq, wyczyáci ciato, ten uzdrowi szyje- Tym celem

zadzialaé nale¿y odprowadzajqeo najpierw na cate

ciato w ogóle, potem w szczególnoáci na czeáci ciata.

Pierwrsze uskuteczni u¿ycie worka i chustki trójkq-
tnej (szal,). Worek miat wieániak pod rekq. Zamaczat

go w odwarze owsianej slomy i wlazt weñ. Tak robit

3 dni po sobie nastepujqce, przez 1^ godziny. Od 4

dnia poczqwszy, brat go co 3 dzieñ. Chustkq trójkqtnq
okrywat sie codzieñ przez 1 godzine- Po 14 dniach brat

omywania catkowite 2 razy w tygodniu a raz w

tygodniu plaszcz hiszpañski. Je¿eli jezyczek jeszcze
boleáci sprawia, to mozna wziqáé kilka par na glowe,
naturalnie w rozmaitych dniach. Choroba zostala z

gruntu usunietq.

2. Kaplan opowiada: „W czasie lata 1887 roku

czulem niekiedy lekkie boleáci- w szyi; byly one przej-
áciowe i polqczone z lekkiem draznieniem do kaszlu.

Po dlu¿szej mowie podczas katechizacyi, kazania, w

konfesyonale stawal sie gtos bezsilnym, bezwdziecznym
i grozil wypowiedzeniem posluszeñstwa. Chorobawzmo-

gta sie we Wrzeániu i Pazdzierniku; wywiqzato sie

gwaltowne zakatarzenie gardla a lekarz orzekt, ¿e i

prawy szczyt ptuca jest zaatakowany. Trzymiesieczny
pobyt w Meranie, pedzlowanie, ptukania, chodzenie po

górach
— nie mogty usunqé zlego. Okoto nowego roku

lekarz mial ochote zrobié operaeye, ale zaniechal jej.
Okolo 25 stycznia bardzo przygnebiony postanowilem

opuácié Meran, o ile ¿e koñczyl sie takze m°j urlop, i

wstqpié do Woerishofen. Codziennie bralem 2 polania

górne i chodzilem we wodzie. To ulzyto wnet mojej
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szyi, bóle ustepowaly, glos byl silniejszy, odzyskal dzwiek
i na Gromnice mialem w D. krótkq homilie i sume-

Ale glos byl jeszcze zachrypniety i czulem lekkie cier

pienie w szyi, które jednak wkrótce ustalo. Od tygo
dnia do tygodnia czulem polepszenie. Po 3 tygodniach
byl glos mój znowu czystym i silnym jak pierwej, mo

glem wiec wrócié do pracy parafialnej i spetniac wszel

kie obowiqzki"

Zle zaszczepienie ospy.

1. Wieániak z Bawaryi opowiada:- „Mam w domu

dziecie opuchniete na catem ciele. Nogi bardzo obrzmia-

ty, brzuch wiekszy ani¿eli byé powinien, glowa igórna
potowa ciata wszystko opuchniete. Dziecie od 3 kwar-

talów nie jest zdrowe, nedzny stan ten wzmaga sie °d

tygodnia do tygodnia. Raz tu, raz tam wystepujq mate

wrzodki, pekajq predko, i znowu wnet gojq sie a na

drugiem miejscu wystepujq inne. Bytem w Monachium

u 3 lekarzy, jezdzilem i do innych po rade — w7szystko
nadaremnie".

Poradzilem wieániakowi: gotowaé siano przez ^go
dziny, zamaczaé w odwarze lnianq koszule, wykrecié,
ubraé w niq dziecko, owinqé welnianym kocem, pozo-
stawié je w tej opasce przez 1^ godziny i robié tak

2 razy na dzieñ. Co trzeci dzieñ wykqpaé dziecko w

odwarze siana, przyczem moze du¿o siana pozostaé we

wodzie. Woda powinna byé tak ciepla, aby dziecko

chetnie jq znosito i pozostato w niej przez 25—30 minut.

Po 14 dniach zeszto dosyé opuchniecie, dziecko byto
wesote, dostalo apetytu. Dalsze zabiegi: co 3-ci dzieñ

opaske przez 1 godzine; czwartego dnia ciepla kqpiel,
a gdy wyjdzie z cieplej wody predko je obmyé zimnq.

Tak przez 10—14 dni robiono; poczem dziecko byto
zupetnie zdrowe.

2. Pan opowiada: „Bylem zawsze w zyciu mojem
zdrowym.

_

Przed 10 laty, gdy w okolicy panowala ospa,
kazatem sie, jak wielu innych, szczepié. Nie dostalem



- 367 —

ospy, ale miejsce szczepienia na prawem ramieniu bylo
zawsze nieco zaczerwienione. Okolo przeciecia szczepie
nia zrobila sie wysypka. W ciqgu 8 lat zauwa¿ylem,
ze miejsce zaognione rozszerzylo sie, a teraz po 10 la

tach mam wyprysk sqczqcy tak przykry, ¿e nocami ca-

tymi spokoju nie mam. Wyprysk jest raz silniejszym
na jednem ramieniu, to na drugiem; podobnie naprze-

miany dzieje sie z nogami. U¿ywalem przeciw temu

wiele rzeczy, smarowalem najjadowitszymi maáciami;

za¿ywatem tak¿e wiele, wszystko bez skutku".

Z wszelkq pewnoáciq krew i soki byly zepsute a

wyprysk slu¿yt tylko do wyrzucenia zepsutych soków.

Nalezalo przeto dzialaé na cale cialo, rozpuácié i usunqé

wszystko chorowite we krwi i sokach.

Zabiegi: 1,) w tygodniu 3 razy wstawszy z lózka

w nocy omyé cale cialo i nie osuszajqc sie napowrót do

tó¿ka.

2) Miejsca wyprysków omyé dobrze 2—3 razy co

dziennie odwarem z foenum graecum Zamiast foenum

graecum mozna uzyé tak¿e aloesu, rozpuácié ty¿ke od

kawy aloesu w 1 litrze gorqcej wody.

3) Dwa razy w tygodniu plaszcz hiszpañski. Tak

robié przez 14 dni do 3 tygodni.

Dalej : w tygodniu lub dwóch kqpiel ciepla na prze

miany ze zimnq (patrz I. czeáé). Dobrze jest tak¿e w

czasie tej kuracyi pié herbate z piolunu co dzieñ 2 razy

po 3- -5 ty¿ek.

Tyfus (dur.J

W ospie krosty, wrzody tworzq sie na zewnqtrz, w

tyfusie na wewnqtrz. Stosownie do siedziby choroby
mówi sie o tyfusie glowy i tyfusie brzusznym. W nie

których przypadkach choroby tworzq sie wprawdzie

wrzody ale riie rozwijajq sie. Podobnie jak tworzq sie

czyraki, z okresowem wystepowaniem zapalenia a potem

rozchodzq sie, znikajq, Rodzaj tego tyfusu ma swojq
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nazwe, nie wiele jednak na niej wieániakom zalezy, wiec

jq opuszczam.

Przy leczeniu na 3 rzeczy zwa¿aé nalezy:

1,) aby nie dopuácié do wysokiej gorqczki, gdyz

moglaby spalic zupetnie sity i soki ciata;

2) aby wrzody, gdy ju¿ istniejq, rozpuszczone zo-

staty; albo gdy ich jeszcze nie ma, przeszkodzié ich

utworzeniu. Innymi stowy, aby usunqé zakaznq istote

wypelniajqcq wrzody;

3) aby owq materye jadowitq o ile mo¿noáci jak
najpredzej usunqé z ciata.

Zaden árodek nie jest do tego celu przydatniejszym
i pewniejszym jak woda: ona chtodzi, rozpuszcza, zmywa.

1. Jan odwiedzit trupa na tyfus zmartego brata

swego. Nieostró¿ny ubrat sie w jednq ze sukien zmar

tego, i po kilku dniach dostal tyfusu w najwy¿szym
stopniu. Wielkq byta gorqczka, jeszcze wiekszq nie

spokojnoáé.
— Obok tó¿ka kazal sobie postawié kadz z

wodq. Ile razy gorqczka i niespokojnoáé wzmogty sie,
wchodzit do wody na 1 minute- Siadat w kadzi a woda

siegata mu do ¿olqdka, omywat szybko grubym reczni
kiem górnq polowe ciata, ubierat sie w swie¿q koszule
i nie osuszajqc sie, kladl sie napowrót do cieplego tó¿ka.
Czul sie niby na nowo narodzonym. Przez 3 dni czy-
nit tak 3—5—6 razy na dzieñ. Zegara nie potrzebowat
na to. Gorqczka byta dlañ wskazówkq: w pierwszym
dniu wskazywata, ¿e trzeba sie 6 razy wykqpaé, dru

giego 3 razy, nakoniec raz tylko. — Teraz opadt tyfus
¿one uleczonego. Uzyta tej sainej co mq¿ kadzi, jako
wanny. W kilku dniach wyleczyta sie tak¿e z tej
choroby.

N a p o j e m tych chorych byta woda, mleko slod-

kie i kwaáne. Nie nie jedli dopóki apetyt sam nie

przyszedl. Wtedy jedli: zupe chlebowq, zupe z mleka
i zupe rumianq jeden roztarty ziemniaczek, nawet 2 nie
zaszkodzity wcale. Po kilku dniach wrócono do zwy-
ktego wiktu.
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2. Maksymilian, pót-olbrzyrn, odwiedzit chorego na

tyfus szwagra Jana. oqdzit, ¿e staboáé taka nie moze

mu nie zrobié. Po 8 dniach zostala sita olbrzyma zta-

mana a odwaga bohaterska szukala ujácia w jeczeniach.
„Staé nie moge, chodzié nie moge, gniecie mnie, boli

mnie na ka¿dem miejscu". Nabawit sie tyfusu.
Wanny nie miat Maksymilian, ale tylko wielkie

naczynie drewniane. Klekal w niem i omywat caté

ciato grubym recznikiem bardzo zimnq wodq, przez 1

minute, ile razy gorqczka wysoki osiqgneta stopieñ.
Leczyt sie tak przez 8 dni. Po 6 dniach za¿qdat zupy,
po 10 wstal i wkrótce odzyskal utracone sily. Wyzdro-
wiawszy stal sie pózniej doáwiadczonym nauczycielem
día innych, którzy na tyfus zapadli.

3. W czasie, gdy w przeciqgu 5 tygodni okoto 20

osób w opisany powy¿ej sposób uratowanych i uzdro-

wionych zostalo, zarazilo sie tak¿e dwuletnie dziecko

na tyfus. Nikt nie chcial wierzyé, ¿e tak delikatna

istotka uniknie ámierci. Ile razy poezelo jeczeé i pla-
kaé, zanurzala je matka do wody ocieplonej nieco go

rqcq wodq, poczem szybko je omyla; albo okrecala ma-

leñstwo w plótno zamaezane w letniej wodzie. Po 12

dniach byla dziecina znowu zdrowq.

Chorym, których pierwszy przestrach od leczenia

zimnq wodq odstraszyé moze, pozwalam chetnie do za

biegów wody nieco ogrzanej, utemperowanej, z powo-
dów wy¿ej wyrazonych. W ogóle jednak najlepszq jest
do zabiegów woda áwie¿a ze studni, z rzeki, lub ze

áródla.

4. Dziewczyne wyslano z instytutu do domu.

Uskar¿a sie na gwaitowny bol glowy, szybkie zmiany
to gorqca to zimna i dosyé silne rozwolnienie. Do pracy,
do chodzenia nie jest wcale zdolnq.

Pierwszego dnia zmywano chorej 3 razy plecy, piersi
i brzuch i obwiqzywano mokry recznik na brzuch raz

przez 2 godziny. 2go dnia wziela pólkqpiolek z omy
waniem górnej polowy ciata ile razy gorqczka tego
wymagala. 3go dnia wystarczyly dwa; 4go jeden pól-
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kqpiolek. Niebezpieczeústwo minelo, dziewczyna byla
wkrótce czerstwq.

Nie jeden tuzin przypadków móglbym przytoczyé,
w których chorzy leczeni wedlug metody innej stali sie
chartakami, pozbawionymi krwi i soków, strawionymi
gorqczkq do tego stppnia, ¿e sie pózniej odzywié wiecej
nie mogli. Fatalne árodki odurzajqce, droga chinina itd.

zniszczyty i doprowadzity ¿olqdek szczególniej do bardzo

nedznego stanu.

Rekonwalescentom po tyfusie nadzwyczaj oslabio

nym radze zazwyczaj pié herbate z piolunu 3—4 razy
w dniu po jednej matej fili¿ance a wnet dobre i obfite

utworzq sie ¿otqdkowe soki, nastepnie niech ka¿q sobie

omywaé silnie wodq i octem plecy, piersi i brzuch co

dziennie 3—4 razy.

Naturalnie trzeba wiele energii, zwlaszcza gdy pa

cyent nale¿y do klasy inteligentnej, aby leczyé sie wo

dq, której sie powszechnie lekajq. Delikatnym duszom,
których o mdtoáci przyprawia z pewnq ironiq nazywa-
na „koñska kuracya" — radze aby zamaczali gqbke w

zimnej wodzie i omyli niq sobie piersi i brzuch; podo
bnie jak myjq sobie co ranka twarz i rece. Je¿eli zro-

biq to przynajmniej dnia jednego, uczujq wnet skutki

dobroczynne tej procedury i z odwagq i zaufaniem pod-
dadzq plecy i inne czeáci ciala na dzialanie wody.

Komu i to jest za ostrem, za przykrem i mozolnem,
ten niech czyni, jak mu sie podoba. Dobre i zle na

stepstwa sam pacyent znosié musi.

Wielka trwoga opada przelo¿onybh zakladów, gdy
w jakim domu lub instytucie pokaze sie taka zarazliwa
choroba. Bez przesady twierdze: jezeli w sypialni lezy
10 ludzi, a jeden z nich zapadnie na tyfus, zpewnoáciq
leczqc go w ten sposób wodq nie zarazi sie od niego
drugi. Zara¿enie powstaje zazwyczaj z zakaznych wy-
ziewów ciala. Wedlug naszej metody mokre plótno
wciqga je w siebie, przez comaterya zarazliwa zniszczo-
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nq zostaje w zarodku*). Je¿eli sie wietrzeniem ódnt^

wia powietrze, to i oddech u nie potrzeba sie lekaé. Od-

chodki takich chorych nale¿y zawsze predko o ile mo

znosci usuwaé, i jezeli mo¿liwe wylewaé w oddzielnem

miejscu.

Magnat francuzki pisze doslownie: „przez kilka lat

cierpialem na reumatyzm i mialem silny katar nosa i

gardla, który nawet zaatakowal trqbke Eustachiusza i

uszkodzil mi sluch".

Roku 1877 i 1878 bralem przez 2 miesiqce tusze

siarczane w Aix-les-bains we Francyi, ale bez najmniej
szego skutku. W r. 1879 poradzono mi metode Baun-

scheita. Posluchalem rady i poddalem sie przez 5—6 ty

godni temu prawdziwemu meczeñstwu. Ka¿dego tygo
dnia klóto mié aparatem na calym grzbiecie, nakarku
i po za uszy. Pieknych doczekalem sie rezultatów. Stan

mój nerwowy i katar powiekszyl sie o polowe!
W Lipcu 1879 r. udalem sie do najlepszego specya-

listy chorób usznych w Strasburgu; i ten nie znalazl

árodka do usuniecia kataru nosa i gardla. Sluch mój
byt upoáledzouy a katar coraz wiecej dolegal w trqbce

Eustachiusza, wiec szukalem wszedzie za lekarzem, któ-

ryby mi coa pomógl. Z powodu pewnej okolicznoáci

przybylem do Akwisgranu, gdzie polecono mi specyali

ste d° chorób gardlanych Dr. S. Ten w 3—4 tygodniach
staral sie mié uleczyc wypalaniem lapisem. Wo-cim ty

godniu zapadlem w tyfus, z powodu za wielkiego
rozdraznienia nerwów, jak myále, które wywolywato owo

wypalanie. Byt to niebezpieczny tyfus plamisty,
gorqczke mialem 41.2°. Gdy nastqpily wybuchy krwi,

zwqtpiono o mojem ocaleniu. O wstrzykiwaniach roz

maitych trucizn nie chce nawet wspomnieé.
Po 6 tygodniach wrócilem do zycia, ale zupelnego

zdrowia nie odzyskalem. Od czasu tyfusu, bylem usta-

*) Píótno trzeba potem wygotowaé w gorqcej wodzie. P. T.
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wiczínie cierpiqcym; zolqdek i brzuch byly bardzo zaata

kowane. Najl¿ejsze potrawy sprawialy mi boleáci, bez

lewatywy nie mialem nigdy stolca. Bylem tak drazliwy,
¿e przy najmniejszem wzruszeniu rady sobie daé nie

moglem. Nigdy przed 12-tq nie moglem zasnqé. Wsku

tek tyfusu wzmógl sie katar i choroba uszu. Zostalem

prawie gluchym!
Roku 1880 udalem sie do Pary¿a do slawnego

specyalisty chor. usznych Dr. D. — Bez skutku. Ztqd

pojechalem do Lionu do specyalisty dr. J. — Tak¿e

skutku nie bylo.

Inhalowanie, wypalanie, którego znowu przez 5—6

tygodni u¿ywalem, nie pomoglo nie. Roku 1881 bylem

przez 5 miesiecy w szpitalu w Strasburgu. Lekarz sta-

ral sie najprzód wyleczyé ¿olqdek i brzuch. Po wy-

czerpaniu wszelkich árodków zalecono mi kuracye nile-

cznq, którq robilem przez lat 4".

Tyle chory. Gdy do mnie ^przyszedl, podobny byl
do chodzqcego trupa. Czy woda moze pomódz lub choé

by ulge przynieáé w takich zastarzalych i zwqtpionych
przypadkach ?

Odpowiadamy ámialo: „tak". Pierwsze zabiegi mu-

sialy byé naturalnie rozpuszczajqce i dzialaé na glowe
i nogi. Prócz tego trzeba zadzialaé rozpuszczajqco i na

wewnqtrz. Wzmacniajqce zabiegi mozna raz i drugi
wmieszaé pomiedzy nie. Zabiegi szly w nastepnym po

rzqdku: para na glowe, przez 24 minut a pózniej pola
nie górne i dolne; — para no¿na; — polanie górne i

dolne; — opaska krótka (zawijanie male); —

para na

glowe; — oklad górny i dolny opaska krótka; — cie

pla kqpiel z jednq zmianq zimnej kqpieli;
—

para na

glowe; — oklad górny i dolny. W jednym dniu bral

1 lub wedlug stanu zdrowia 2 zabiegi. Tak robiono

przez 3—4 tygodnie. Potem nastqpity jakiá czas tygo
dniowo 2 omywania calkowite, najlepiej w nocy z ló-

¿ka wstawszy i 1 pólkqpiolek przez 1—2 minut. Na

wewnqtrz przyspieszaly uzdrowienie rozmaite herbaty
brane na przemiany. Byla to mieszanina z krwawni-



— 373 —

ku, szatwii iMziurawca 3—4 w tygodniu po lfili¿ance;
dalej z babki i jatowcu (tak¿e 3—4 w tygodniu fili-

zanka).
Dwie uwagi uwazam tu za odpowiednie. W po-

danym przypadku staraé sie nale¿ato o obfitq tran

spira c y e, gdy¿ wiele w opisie choroby wspomnianych
zaburzeñ i twarz zmizerowana i obrzmienia w rodzaju
gebczastej masy naprowadzily jasno na to, ¿e tu sq za

stoiny i stwardnienia, które po czeáci widocznymi byty
na zewnqtrz, czeáciq ukrywaty sie wewnqtrz.

Para no¿na raz byta zastosowanq, para na glowe
czeáciej; día czego to? Oto glowa byla odetq a nogi
cieniutkie jak patyczki. Na glowe para mogla byé bez

obawy zaszkodzenia powtarzanq
— tam miala pole do

pracy. Na nogi dzialaé parq nie mozna bylo wiecej,
gdy¿ byly zanadto suchemi, a utraconq cieplote trzeba

byto im wrócié innymi árodkami. W takich przypa
dkach parq ¿artowaé nie mozna. Wymaga ona zawsze

wiele ostro¿noáci. Takie oslabione organizmy majq i tak

do suchot krok jeden tjdko.
Pan ów wyjechat z widocznem polepszeniem, wielce

za nie dziekujqc.

Cierpienia umyslowe.

1. „0d kilku lat cierpie na przygnebienie umyslo
we, bol glowy, rwe twarzowq, mam wielki reumatyzm
i poce sie wiele na calem ciele. Wielu lekarzy chcialo

mi dopomódz, ale daremnie1'.

W 14 dniach przykre te objawy zostaly usuniete.

Zabiegi pierwszych 2 tygodni: 1) w tygodniu 2 razy

naciqgnqé koszule zmaczanq w slonej wodzie, aby wy-

prowadzié chore materye; 2) w tygodniu 2 razy 1 pól
kqpiolek, aby wzmocnié brzuch; 3) 2 razy tygqdnio-
wo omywanie calkowite, ¿eby cialo do czynnoáci pobu-
dzié. Aby na przyszloáé wzmocnié cialo i zahartowaé,

wystarczy 1 pólkqpiolek i 1 omywanie calkowite w ty

godniu.
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2. „Przyszedlem tu poradzié sie co do osoby sklon-

nej do zboczeñ umyslowych (umyslowo chorej). Ko

bieta 38-letnia nie chce i nie moze nie robié. Zyje za-

smucona i nie troszczy sie ani o me¿a ani o gospodar-
stwo. Unika ludzi ile moznoáci, i nie wychodzi z domu.

Wychudla juz znacznie. Lekarstwa dawane jej nie nie

poniogly".

Zabiegi: 1) Co wieczora, gdy chora le¿y w Ió¿ku

i rozgrzala sie, omyé jej cale cialo wodq i octem; 2)
codziennie 2 razy ciepla kqpiel no¿na z popiolem i

solq przez 14 minut; 3) codziennie 2 razy po 20 kro

pel piolunowych za¿ywaé z wodq. Po 3 tygodniach
stan jej by! doáé dobrym. Dalsze zabiegi. 1) w tygo
dniu 2 opaski krótkie; 2) w tygodniu 2 razy omywa
nia calkowite. Po 14 dniach w tygodniu 1 omywanie
calkowite; i 3—5 razy chodzié po wodzie.

Choroba uszu.

Kto moze wyliczyé rozliczne przyczyny, które spo-
wodowaé mogq chorobe ciala i jak dzialajq choroby na

pojedyncze narzqdy, czyniqc je chorymi, chocia¿ pier-
wotna choroba ju¿ usunietq zostala? A im jakiá na-

rzqd szlachetniejszym jest, tem szkodliwiej dziala nañ

choroba, i tem trudniej jq uleczyé. Jednym z najszla-
chetniejszych narzqdów ciala jest ucho i bardzo czesto
mozna sluch stracié przez chorobe lub przez nieszczeáli-
wy sposób ¿ycia.

Matka przychodzi i opowiada: „Córka moja miala
szkarlatyne z której zupetnie uleczonq zostala. Od tego
czasu jednak nigdy nie jest stale zdrowq. Raz dolega
jej to, drugi raz owo; ale najgorszem jest, ¿e stracila
sluch zupelnie. Wszystko cokolwiek na to robila
'nie pomoglo."

Dziewczyna ta nie byla wiec zupelnie wyleczonq i

jezeli choroba z innych ustqpita czeáci, resztki jej je
dnak tam pozostaty. Gdy sie dziewczyne "wyleczy ze

wszelkich szkodliwych nastepstw szkarlatyny, wróci
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wtenczas sluch napowrót. Trzeba wiec dzialaé na sluch
i na cale ciato.

Dobrymi bedq nastepne zabiegi: 1) naciqgnqé ko
szule na 1| godziny; 2) chustka trójkqtna przez l£ go

dziny, (po 3 kwadransach zmaczac jq na nowo). Pod

czas tego owinqé ka¿dq noge od kostek a¿ po za lydki
recznikiem zmaczanym w cieplej wodzie — a wiec opa
ska no¿na przez 1^ godziny; 3) omywaé sie wstawszy
z tó¿ka i nie osuszajqc sie napowrót do tó¿ka; omywaé
dobrze szczególniej tyt glowy i uszy; 4) na uszy i oto

czenie ich przylozyé i przywiqzaé zamaczanq w gorqcej
wodzie szmatke przez 2 godziny; co ^ godziny zamaczaé

jq na nowo; 5) wziqáé opaske na glowe (V- opaski,).
Pieé tych zabiegów bierze sie czas dtu¿szy, codzieñ

przynajmniej 2 zabiegi. Dobrze poskutkuje tak¿e w

tygodniu jedna ciepta kqpiel na 28—30 st. R. przez 25

minut a zaraz po niej omyé sie szybko zimnq wodq, aby
organizm nie stal sie zanadto wrazliwym od cieptej
wody. Zabiegi te uzdrowiq organizm; pózniej mozna

przez dtu¿szy czas robié ciepte oktady na uszy.

Szum w uszach.

Pewna osoba ma bardzo czesto gwattowny szum w

uszach i jest stabych nerwów, bladej cery, zapadtych
oczu, czesto ma dr¿enia rqk i nóg. Miata kilku lekarzy.
Jeden mówit, ¿e przyczynq szumu w uszach sq nerwy,

drugi ¿e katar opadt na dalsze drogi oddechowe, trzeci,
¿e blona bebenkowa zapadta nieco itd.

Zabiegi: 1) codziennie chodzié we wodzie 2—4 mi

nut, poczem u¿ywaé ruchu w pokoju cieplym, gdy za

zimno jest na dworze; 2) co 2gq noc z ló¿ka wstawszy

omyé sie calkowicie wodq i octem; 3,) 2 razy w tygo
dniu chustka trójkqtna przez 1 godzine- Tak robié 14

dni a¿ do 6 tygodni. Gdyby jeszcze wiecej potrzeba
byto zabiegów, to mozna chodzié we wodzie co 2gi dzien
i omywaé sie raz w tygodniu.
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Wyniszczenie (Uwiqd).

Znamy wielu ludzi, którzy nadzwyczaj szybko tyjq.
Tego, oni sami obawiajq sie, gdy¿ panuje uzasadnione

mniemanie, ¿e tacy ludzie zazwyczaj nie ¿yjq dlugo.
Podobnie znamy wielu: me¿czyzn, kobiet i dzieci, z któ-

rynii dzieje sie przeciwnie
— opadajq ich sily nadzwy

czaj szybko. Podobni sq oni do trawy na polu, która

zieleni sie dzisiaj a jutro schnie, a zadziwiajqcem jest
przytem to, ze tacy chorzy czestokroé ¿adnej nie czujq

specyalnej dolegliwoáci. Skar¿q sie tylko na znu¿enie,
zty humor bez powodu i na zbyt wielki apetyt, lub

brak onego. Jezeli wnet nie przybie¿y sie z poniocq,
natenczas wiednq zwolna zupelnie; takie ñapó! zeschniete
roáliny gasnq, jak owo slabo plonqce nocne áwiatelko.

A gdy przylqczy sie do tego jaka ostra choroba, kladzie
ona zazwyczaj szybko kres slabo tlejqcemu knotowi.

Chorzy tacy wydajq mi sie, aby u¿yé obrazu z codzien-

nego ¿ycia, niby ów dom zbudowany na zlym wapnie
i cemencie, który wkrótce upadkiem grozi i wszystko
sie w nim rozlazi. Slychaé czesto mówiqcych: ten umarl
na zapalenie nerek. Byto to jednak zawalenie sie spró-
chnialego, chylqcego sie do upadku cíala. Rozmaite

wynajdujq nazwy na jednq i te samq rzecz. Dobrze

jeáé i pié, nie tu nie pomo¿e. Gdy zasmarujesz rozpa-

dajqcy sie dom tu i owdzie cementem, ka¿dy rozumny
wysmieje sie. Wyniszczenie, uwiqd ró¿ni sie tem od

suchot, ¿e w tych wychodzi choroba od jednego na-

rzqdu np. od pluc, piersi, gardta i t. d. i od tego pun-
ktu coraz dalsze zakreála kregi; w tamtym jest wiecej
ogólne wyniszczenie, rozpadanie, ruina calego cíala.

Czesto punkt wyjácia tej choroby i jej glównq przyczyne
upatrujq w nerkach, lub brzuchu; zazwyczaj niemoze-
bnem jest dokladne okreálenie przed sekcyq. Nieraz

wprowadzajq w blqd pozornie bardzo pewne i jasne znaki.
1. Dosyé otyly pan cieszy! sie zawsze bardzo do

brem i bardzo wytrwalem zdrowiem. We wszystkiem
zycie prowadzil uporzqdkowane nawet w jedzeniu. Na-
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gle zauwa¿yl, ze opada na silach i ciele. Czul zawrót

w glowie i nie mógl staé, aby sie czegoá nie trzymac
silnie. Bolesnq byla mu przedewszystkiem ta myáí, jak
przejdzie przez árodek pokoju, gdy trzymaé sie nie ma

czego. W 6 tygodniach stracil chory 72 funtów wagi
ciala. Wysoki i nadzwyczaj przystojny ten me¿czyzna,
chwial sie teraz i wahal jak nadlamana trzcina; jak
wyschniete w lesie drzewo nie mial w sobie zdrowia i

zycia. Wszelkie lekarskie árodki nie nie pomagaly i

chory patrzyt na pewno, choé z ¿aloáciq na bliski swój
koniec.

W tym stanie i w tem usposobieniu przywieziono
go do mnie; nie poznalem go, jakkolwiek byl moim

dobrym znajomym. Ja sam wqtpilem bardzo w mo¿noáé

uleczenia go. Poradzilem mu jednak zrobié ostatniq
próbe z wodq.

Nale¿alo wzmocnié ulegajqcy zniszczeniu organizm
i przeszkodzié jego samobójczym popedom. Codziennie

chodzil chory 2—3 razy boso po mokrej trawie lub

mokrych kamieniach. Codziennie bral oklad górny i

dolny
— i raz w tygodniu plaszcz hiszpañski. Po tych

zabiegach nastqpily w tygodniu 2 pólkqpiolki,
—

opa
ska krótka — i oklad górny i dolny. Pólkqpiolki za

stqpily potem kqpiele calkowite, i to zimne przez 1

minute, a cieple z dwojakq zmianq; — z ka¿dego ro

dzaju jedna kqpiel w tygodniu. Día zupelnego uzdro

wienia i zapobie¿enia recydywie zaordynowalem w ty
godniu 1 zimnq kqpiel calkowitq

— 1 polanie górne i

kolan — i od czasu do czasu plaszcz hiszpañski. Piwo

zredukowalem z 5 szklanek na 2; wikt przepisalem
prosty i po¿ywny.

Po uptywie pierwszych 8 dni nastqpito polepszenie,
zatrzymanie w upadku sil, wzmoenienie. Po 8 tygo
dniach uzdrowiony wrócil do swoich obowiqzków. Wró-

cily mu sily i tusza i do dziá jest zdrowym, silnym i

okazatym mezczyznq.

2. Kwitnqca zdrowiem samem matka stracila w

kilku tygodniach áwiezoáé i wszelkie sily. Lekarskie
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srodki nie nie pomagaly, wszyscy wydali na niq wyrok
ámierci. W tem strapieniu szukala ratunku we wodzie.

W tygodniu 2 razy naciqgala mokrq koszule i za-

wijala sie w koc welniany przez 1 godzine; w tygodniu
2 pólkqpiolki. Tak przez 14 dni. Stan polepszyl sie-

Nastepnie brata w tygodniu 1 opaske krótkq i raz omy

wanie calkowite z tó¿ka wstawszy. Wnet wrócito zdro

wie matee; a zdrowa matka ucieszonym dzieciom.

Zauwa¿yé mozna ¿e tacy chorzy za wiele biorq

pokarmów, a oslabiony organizm nie jest w stanie

przerobié ich na soki, krew, koáci, ciato itd. Dobrze

uporzqdkowane zabiegi wodolecznicze rozpuszczajq, nie-

po¿yteczne rzeczy wyprowadzajq, regulujq i porzqdkujq
obieg krwi, wzmacniajq wreszcie organizm.

Jeszcze drugi wypadek jest mo¿liwym. Spo¿yty
pokarm wychodzi nie zostawszy nale¿ycie wyzyskanyra.
Narzqdy sq stabe i mdte, nieczynne i do pracy niezdol-

ne, w czynnoáci swej sq zupelnie oslabione. 1 wtenczas

muszq powstaé w ciele zaburzenia wielkie a zdrowie gi-
nie. Jakiejkolwiek chcesz roálinie obetnij korzonki

wlókniste a uschnqé musi. Do korzonków podobnemi
sq narzqdy. Woda ozywia je, wzmacnia. Widzialeá

mlyn, w którym woda pada z góry? Kiedy na kola

spadnie fala wody, cala maszynerya zostaje w ruch

wprawionq, wszystkie skrzydla i kólka poruszajq sie-
Podobnie woda wyprowadza z ospalosci i zwqtlenia
wszystkie narzqdy, gdy w odpowiedni sposób dziala na

cialo. Pracujq one wtedy na nowo i nowe ¿ycie pul-
suje w ciele.

Ilu¿ to mlodych ludzi w dzisiejszych czasach
#

cho-
rowite ma cialo. Sq to póltrupy doprawdy! Zycze
wszystkim z serca, aby póki czas szukali we wodzie

prawdziwego zródla ratunku!

Wodna puchlina.

Gdy deszcz przez dluzszy czas pada a sloñee malo

swieci, niejeden znajdzie sie grunt, ¿e woda w niego
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nie wsiqka, ani jq stoñce wypije. Powstajq wiec mate

katu¿e ze stojqcej wody, która pózniej gnije, kwaánieje
i zle oddzialywa na roáliny rosnqce w jej otoczeniu.

Tak mniej wiecej dzieje sie z ludzkiem ciatem, gdy
w niem powstaje wodna puchlina. Moze sie ona utwo-

rzyé w organizmach, w których krew i soki sq wodni-

ste, gdzie nie ma krwi normalnej, zdolnej do ¿ycia.
Krew ¿ywi wszystkie narzqdy i czeáci ciala, ona jest
zródlem ¿ycia i sily, z niej czerpie ka¿de to, co día swego
potrzebuje celu. Z bagna, z niezdrowych kaluzy, z cho
rej krwi nie mozna wyciqgnqé soków dajqcych sile l

¿ycie, ztqd wiec wqtle ciato, wiotkie narzqdy, ztqd za

stoiny, — przeslanki wodnej puchliny.
Okazuje sie to i na zewnqtrz; mtodzi ludzie wy-

glqdajq nagle staro ^stychaé jak mówiq: ten lub ta

postarzeli sie szybko), cera twarzy zmienia sie; mu-

szkuly i nerwy wiszq na koáciach wiotkie jak porwane

struny; na rozmaitych miejscach, szczególniej okolo

oczu tworzy sie obrzek woreczkowaty. Przyciánij go

tylko a z pod palca wytrysnq wodne kropelki. Cale

cialo wkrótce dostaje mnóstwo takich torebek wodnych,
które ¿ebrzq niejako o dobrq krew, ale dostajq

— wode
tylko.

Rozmaite sq rodzaje puchliny. Je¿eli zastoiny
tworzq sie miedzy miesem i skórq, natenczas jest wodna

puchlina skórna; gdy brzuch stanie sie na jednera lub

kilku miejscach jeziorem, nazywamy jq wtedy wodnq
puchlinq brzucha; jezeli serce zalewa woda, jestto pu
chlina serca itd. Po wielu chorobach przyrzuca sie
latwo wodna puchlina a wtedy nie dlugo pociqgniesz.
Día wielu jest ona przestankq ámierci lub tym ostatnim

balwanem, który lódke ¿ywota, albo lepiej szczqtki owej
todzi zatopit w Oceanie. Po szkartatynie pokazuje sie
doáé czesto, gdy nie byta dobrze wyleczonq, gdy mate

rya jadowita pozostata wewnqtrz a oslabione ciato nie

ma doáé sity do jej wyrzucenia. Cate ciato zaczyna
wtenczas puchnqé.

Gdy puchlina szeroko sie rozpostarta i wysoki osia-
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gneta stopieñ, natenczas rady ju¿ nie ma zadnej z po

wodu braku krwi. W poczqtkach ('gdy rozktad jeszcze
nie zaszedt daleko,) mozna szybko ratunek przyniesé,
starajqc sie zgnitq wode jednoczesnie z zewnqtrz i z

wewnqtrz wypompowaé. Niech to objaániq przyktady.
1. Wieániaczka, majqca lat 48, poczyna na calem

ciele puchnqé tak, ¿e chodzié ju¿ nie moze. Wyczer
panie wielkie, oddech wielce utrudniony. Poradzilem

jej namoczyé rozmarynu we winie i pié codziennie

po 2 szklaneczki tego wina, razem -^ litra. Wino to

wzmocnilo jq nadzwyczajnie, jak mówita, -i wypedzito
bardzo wiele wody. Zewnetrznie u¿ywata codziennie

przez kilka dni opaski krótkiej przez 1^ godziny
— a przez

dtu¿szy czas (4 tygodnie,) codziennie 2 pólkqpiolki z

omywaniem górnej polowy ciata, przez 1 minute» Wie

ániaczka wyzdrowiata i pracowaé mogla jak dawniej
bez przeszkody.

2. Dwunastoletni chlopak miat szkarlatyne i wy-
zdrowiat zupetnie, jak mniemali wszyscy. Po 6 tygo
dniach dostal wodnej puchliny. Cale ciato opuchto.
Koszula zmaczana w wodzie stonej, u¿ywana przez 3

po sobie nastepujqce dni przez 1£ godziny wedlug prze
pisu, u leczyta go zupetnie.

3. Kobieta 541etnia dostala puchliny brzucha.

Nogi i brzuch, jak mi mówiono, byly okropnie opuch
niete. Siostra chorej gotowata codziennie 2 razy na

koniec no¿a proszek z korzenia bzu niskiego w s-zklan-
ce wody kipiqcej przez 3 minuty, i podawata chorej do
picia w 2—3 odstepach. Codziennie brala chora 1 opa
ske dolnq przez 1 godzine (tak 8 dni). W nastepnych
10 dniach brala opaske co 2gi;

—

w dalszych 14 dniach
—

co 3 dzieñ. Chora wyzdrowiala zupelnie juz po 3

tygodniach. Dowiedzialem sie pózniej, ¿e woda odeszla
z urynq w wielkich iloáciach.

Korzenie z bzu niskiego *) wybornymi sq na

*) Domowym árodkiem jest jaiowiec; gotuje sie, ziarnka
i pije jak herbate,. Herbata ta dziala dobrze, ale slabo. Korze
nie bzu dzialaja, silniej i mocniej.
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wodnq puchline brzucha a rozmaryn na puchline ser
ca i piersi.

Na wodnq puchline serca znakomicie dzialajq
va zewnqtrz codziennie 1 oklad górny i dolny. Na

wewnqtrz pié wino rozmarynowe, codzieñ 2 szklanek.

4. Mlody 361etni czlowiek, Grzegorz, w przeciqgu
8 dni opucht na calera ciele. Glowa, szyja, rece, nogi,
obrzmiate, a pod skórq wiele bardzo wody. Przez 8 dni

brat 2 razy dziennie plaszcz hiszpañski; przez dalszych
6 dni raz na dzien; w ostatnich 10 dniach, co 3 dzieñ.

„Zostatem teraz hiszpanem" ¿artowat sobie Grzeá. Kli

mat jakkolwiek nie hiszpañski, skutkowat mi dobrze.

Jestem uzdrowionym zupetnie.

Uwaga día poczqtkujqcych w leczeniu wodq, aby
siebie i drugich w btqd nie wprowadzili. Przy wodnej
puchlinie nie mozna u¿ywaé nigdy cieplej wody, ani

jako pary, ani kqpieli cieplej. Choroba powiekszylaby
sie tylko, gdy¿ ciepla woda czyni mdlym i wqtlym a

wlaánie w tej chorobie glównem zlem jest wqtloáé i

nieczynnoáé narzqdów. Najziraniejsze zabiegi, sq
tu najlepsze; nie powinny jednak byé dlugimi a za-

stosowane zawsze wedlug przepisu. Kiedy krew chora,
wtenczas i cieplota naturalna malq jest.

5. Ober¿ysta opowiada: „Cate moje cialo obrzmia-
to doáé silnie. Lekarz twierdzi, ¿e dostane wodnej
puchliny. Za¿ywalem ju¿ wiele: coraz jest mi jednak
gorzej. Moja lewa noga a szczególniej udo jest bardzo

opuchle. Prawa noga poczyna ju¿ grubnieé. Pragnie
nie mam wielkie; po piwie wzmaga sie jeszcze wiecej,
i woda je nie gasi. Czy musze umieraé lub jest día

mnie jeszcze ratunek?"

Odpowiedziatem: u¿ywaj co nastepuje: 1) codzieñ

polanie górne i kolan; 2) w tygodniu 3 razy opaska
krótka przez 1\ godziny a plótno zto¿yé we 4-ro lub

6-cioro; 3,) co noc omywanie calkowite z tó¿ka wsta

wszy i nie osuszajqc sie napowrót do tó¿ka. Tak rób

przez 3 tygodnie potem zdasz sprawozdanie.
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Brzmialo ono bardzo pomyálnie. Nadal przepisalem
nastepne zabiegi: 1) ka¿dego tygodnia 3 pólkqpiolki
przez 1 minute; 2) w tygodniu 3 razy polania pleców;
3,) 2 razy plaszcz hiszpañski przez 1^ godziny; 4) co

dzieñ wypié w 3 odstepach 1 filizanke herbaty z po-

ttuczonego jatowcu i skrzypu, gotujqc to przez 10 minut.
Po 6 tygodniach ober¿ysta byt zdrów zupetnie.

Wrócit sen, wyborny apetyt i pelnoáé sit. Sprawozda-
nie to przyslaí mi w 3 miesiqce po ukoñczonem leczeniu.

Liczyl lat 50.

Wrzody, ropienie. *)

Zapalenia mogq powstaé na wewnqtrz i na zewnqtrz
ciala. Sq one nieoddzielnymi towarzyszami rozmaitych
wrzodów. Gdy sie Pa^i zhiegajq sie sqsiedzi. Je¿eli

czeáé lub choéby najmniejsza czqstka ciala jest zapalo-
nq, natenczas sqsiednie miejsca nie zachowujq sie °bo-

jetnie. Szybko jedna kuleczka krwi opowiada o tem

drugiej, a przychodzq i niepotrzebnie ciekawe i parzq
sobie przy ogniu palee a moze i co wiecej. Je¿eli jest
zapalenie na jakimá czlonku np. na palcu od nogi
wrzodzik, choéby tak maly, jak ziarnko soczewicy —

natenczas nietylko boli palee, ale cala noga; czasem bol
na wskroá cialo przeszywa. Przedstawia mi sie to tak,
jak gdyby ktoá w nocy zapalit zapaíke- Taka ona mala
— a jednak jej swiatlo widaé bardzo daleko!

1. Anna ma okropny bol na wielkim palcu.
Nie widaé wiele na nim. Palee nabiegl nieco i jest
trocha czerwieñszym niz jego wspóltowarzysze. Jednak
nie tylko palee, ale i pod pachq boli bardzo. Bqdz u-

wa¿nq, w krótkim czasie cale cialo bedzie chore! Musi
coa kryé sie po za tem. Dziewczyna obwiqzuje sobie
dobrze palee**) i czeka 3—6 dni co to z tego bedzie.

*) Patrz zapalenie str. 387. Ropienie koáci str. 244.

**) Owinie,cie utrzymuje cialo i rozgrzewa jeszcze wie,cej.
Przyplyw krwi do zapalonego miejsca, bywa przez to po\vie,kszo-
ny i trzeba dlugo czekaé, az wszystka krew zatrzymana ua miej
scu zaoguienia, zmateryzuje sie,, wyropieje.
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Palee grubieje a i reka nabrzmiewa. Otworzyí sie wielki
wrzód; w palcu, w ramieniu i w ciele rwanie. Jest jej
tak, jak gdyby komedyant urzqdzal sobie z niq zaba-

wke nozami. Trwalo to doáé dlugo a¿ wyszla wszystka
materya i palee na chorej rece zgoil sie.

Jak powinna dziewczyna leczyé swój pa
lee? Skoro tylko zauwa¿yla, ¿e palee boli, nie bedqc
skaleczony nigdzie, powinna tak czynié, jak czyni go

spodyni; gdy na kuchni nie chce mieé wielkiego ognia,
zdmuchuje go lub wodq gasi. I tak moze byé dobrze.

Gdy nie tylko palee boli, ale ju¿ cala reka, naten
czas ogieñ jest wiekszy, ogarnql on i reke i palee. Czy
i w takim razie moze dziewczyna trzymaé reke pod
pompq, gdy sie z niej woda leje, aby ogieñ ostudzié,

zgasié? Nie! choroba nie jest tylko w zaognieniu, w

gorqczce, którq usunqéby nale¿alo, lecz w jadowitych
sokach, które rozpuácié i wyprowadzie nalezy.

Dziewczynie trzeba zrobié zimnq opaske ramien-

n q na palee i na reke, i te opaske odnawiaé tak czesto

tj. zamaczaé jq na nowo, ile razy stanie sie gorqcq.

Palee musi sie wprawdzie obraé i peknqé, ale wszystko
co wyciqgnie opaska, nie potrzebuje raateryzowaé, ropié
sie- Jest to przecie¿ wielka róznica, . czy wrzód bedzie
wielkim jak orzech laskowy, albo orzeen wloski, albo

jeszcze wiekszej objetoáci.
—

Gdyby uczucie boleáci i

choroby cale organelo cialo, natenczas przepisuje na

pewien czas codziennie plaszcz hiszpañski. Wkrótce

zupetnie wróci zdrowie.

Inny rodzaj wrzodu znany jest u wieániaków pod
nazwiskiem bolqczkina palcu ( zanokcica,). Le

czenie tego rodzaju choroby dowodzi nam, jak wysoce

zaálepionymi i nierozuranymi sq jeszcze ludzie. Poste-

pujq oni tak bezmyálnie, jak gdyby ich na chwile opu-
ácit rozum. Z bolqczkq takq na palcu albo w palcu

fbytoby interesownem dowiedzieé sie, jak sobie niektó

rzy owq bolqczke wyobra¿ajq) robiq wszelkie mo¿liwe

glupstwa. Ka¿dy umie poradzié jakq masé skutecznq,
a gdy sie skoñczy smarowanie, natenczas leczq sympa-
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tyq, jak powiadajq. Pelni zabobonów nieraz szukajq
krota zywego. Skoro by go tylko ¿ywego dostali w

rece i on zdechl trzymany, ale koniecznie miedzy wiel

kim palcem i drugiemi palcami, wtenczas koniec bylby
chorobie! A gdy wysmarujq wszystkie, jakie majq raa-

ácie, gdy nazaraawiajq, naurzekajq, nasympatyzujq i pa

lee wreszcie po kilku tygodniach i po okropnych bole-

áciach obierze sie» peknie i gesta, tega materya wyply-
nie, wtenczas mówiq: patrz, robak zostal zabity, zgnil
i wyszedl. Wiekszej glupoty i zaálepienia byé chyba
nie moze.

Co to jest bolqczka na palcu? Nie innego
tylko wiekszy wrzód fropieñ), który leczyé nale¿y spo-
sobem podanym powy¿ej. Najczeáciej dostajq bolqczke
tacy ludzie, którzy wiele niezdrowych soków majq w

ciele. Dlatego trzeba nietylko dzialaé na palee i ramie,
ale i na cale cialo. Na pierwszy dzialamy przez opa

ske recznq i ramiennq. Palee owija sie 2—3—4

razy najlepiej odwarem ze skrzypu, aby przeszkodzié
uszkodzeniu koáci; reke i ramie owinqé we dwoje zlo-

zoneni plótnem, zainaczanem w odwarze ze siana (za
miast czystej wody). Oklad odnawia sie, macza, gdy
gorqczka lub bóle zwiekszq sie- Na cale cialo dziala sie
jednq lub dwoma opaskami krótkiemi, albo plaszczem
hiszpañskim, biorqc je raz codziennie przez 1 godzine-
Po pierwszym tygodniu bierze sie opaski co 2gi lub

3ci dzieñ. Z polewaniami górnemi i dolnemi trzeba

byé ostroznym; u¿ywaé ich mozna pózniej día wzmo

cnienia, gdy materya zostala dostatecznie rozpuszczonq
i usunietq. Gdy xopieñ na palcu dojrzeje, tj. gdy do
stal sinych kolorów, a na jednej stronie jest miekkim,
natenczas nie trzeba zwlekaé z otworzeniem bolqczki i

wyciánieciem, i nie lekaé sie, gdy z materyq wychodzi
krew. Ta krew musialaby zamienié sie w materye, le
piej jest wiec, gdy sie jej oszczedzi tego procesu, a pal-
cowi ul¿y klopotu. Obawiaé sie nie ma potrzeby, ze

wrzód zawczeánie otwartym zostanie, gdy sie u¿ywa za
biegów wodoleczniczych (wielkq zachowaé czystoáé);
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obawa ta ugruntowanq jest tylko wtenczas, kiedy sie
smarowidtami leczy.

Bolqczke na palcu leczyé mozna jeszcze w naste
pny sposób: Palee i przedramie kqpie sie codziennie

2—3 razy w cieplej (nie gorqcej,) kqpieli ze siana przez

^ godziny. Opaski na palee, ramie i cialo pozostajq te

same, jak wy¿ej. Postepowanie jest o wiele krótsie.

2. Andrzejowi ogrodnikowi uszkodzono okropnie
palee wielki prawej reki. Opuchl bardzo, a na catym
palcu nie byto ¿adnej skóry i byt czysty, jak mieso od-

stajqce powleczone ropq. Na kilku miejscach przezie-
rala koáé. Lekarz orzekl, ¿e moze trzeba uciqé reke,
aby ratowaé ¿ycie. - -

Przyglqdnqtem sie rQce i pomy
álalem: Boze, czy¿ nie móglbym uratowaé reki biedne-

mu czlowiekowi?! Potem rozwa¿ylem ten przypadek
tak: przeglqdajqca koáé (a, to bylo glównq día mnie

rzeczq,) jest zupelnie zdrowq, nie jest wiec jeszcze zaata-

kowanq. Okropnie napuchniety palee, budzqcya¿ obrzy
dzenie jest zbiorniKiem ropy, w który ciato sktada swoje
zte soki. Ostra materya powieksza op.uchloáé, przezera
mieso i zara¿a wszystko, cokolwiek napotka. Musze
wiec zadzialaé na pót-zgnity palee, ale silniej jeszcze na

ciato, aby przestato mordowaé swój cztonek. Po na-

myále nastqpito dziatanie.

Palee i calq reke owijato sie opaskq zamaezanq w

odwarze ze siana i skrzypu (oba ziola gotuje sie -razem,)
i odnawialo 4—5 razy na dzieñ. Chore ciato dostawato

codziennie opaske krótkq — i w tygodniu 3 razy plaszcz
hiszpañski. Chory palee polewaé kazatem codzieñ roz-

cieñezonq dobrze wodq atunowq, która nieczystoáci sptu-
kiwata. Nie uptyneto 4 tygodnie a palee i reka urato-

wanymi zostaly. W okoto koáci, która w istocie nie

byta naruszonq jadem, utworzyto sie nowe cialo i

uksztattowato nowy palee, który, wyjqwszy paznokcia,
wyglqdal tak samo jak dawniej za najzdrowszych cza-

sów. Andrzej mógl jako ogiodnik slu¿yé dalej. Zyl
potem jeszcze lat wiele.
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Wyrzuty.

Pod wyrzutami rozumiemy owe bez nazwiska,

nieokreálone nieczystoáci skóry, które czesto powstajq
w jednym dniu, w jednej nocy

— i ginq wkrótce same.

Nie zwraca sie na nie zadnej uwagi lub bardzo niewiel

kq. Niekiedy znowu stajqc sie bardzo uprzykrzonymi,

trapiq piersi, plecy, ramiona, nogi lub inne czeáci ciata.

Latami catymi trwaé mogq, nie czyniqc czlowieka cho

rym i nie przeszkadzajqc mu w pracy. A jednak znam

osoby, u których nastepywaty zawsze zboczenia umy-

stowe, ile razy wysypka zgineta. Nawet znanymi sq 2

wypadki szaleñstwa, które powstaty wskutek szybko za-

niktych wyrzutów. Zabiegi podane przy vvrzodach i

liszajach wywabity wysypke na nowo, wskutek czego

zboczenia ustqpity natychmiast. Drobnostki te nie sq

wiec tak matymi, zaniedbane szczególniej pod wzgle-
dem czystoáci mogq wielkie i cie¿kie za sobq pociqgnqé
skutki. Oprócz zboczeñ umyslowych wywiqzaé sie mogq:
uwiqd, suchoty, dolegliwoáci wqtroby, nerek i inne.

Gdzie zagniezdzi sie ten przyjaciel i jego materya ja
dowita, tam niszczq, zrq i burzq.

Ka¿demu nawiedzonemu wyrzutami radze, aDy

zawczasu, gdy jeszcze zlych na sobie nie doáwiadcza

skutków. robil kilka lekkich zabiegów w tygodniu.
Takimi sq wedlug porzqdku: zimne omywanie,

—

plaszcz hiszpañski,
— opaska krótka. Nie trzeba sie

przera¿aé, gdy po jednem lub drugim zabiegu wysypka
silniej wystqpi. Jestto wtenczas najlepszy dowód jego
skutecznoáci. Nie nalezy wiec przeryvvaé lecz tem ra-

zniej robié zabiegi dalej. Kto poslucha tej rady prze
kona sie na sobie, ¿e gdy koniec ka¿dego zabiegu do

bry, to i wyrzuty niezle.

Ka¿dy bezstronny niech osqdzi sam, czy lepiej jest
do oczyszczenia u¿ywaé obrzydliwych i wstretnych ma

áci, mniejsza o to, czy sie nazywajq mlekiem pieknoáci,
cudownym balsamera itd. czyli czystej wody krystali-
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cznej. I coz mogq zawieraé owe okrzyczane i w kazdej
gazecie anonsowane maácie? Niejeden i niejedna ru-

raienilby sie ze wstydu, gdyby ich koledzy, lub krewni

dowiedzieli sie, ¿e i oni dali sie wziqáé na plewy u¿y-

wajqc maáci zachwalanych przez szarlatanów. Rozumna

rada tu nie nie pomo¿e, wiem o tem. Swiat smarowal,

smaruje — i chce byé oszukiwanym, vult decipi, wiec
smarowaé bedzie dalej. Habeat sibi.

Wieániak opowiada: „Wiecej jak 2 lata mam wy

rzuty na twarzy i na calem ciele. Czasem malo ich

widaé, potem wystepujq miejscami bardzo silnie. Zre

sztq jestem zdrów; skoro jednak wyrzuty te powiekszajq
sie, na co sie zanosi, wtenczas niewiem, jaki los mié
czeka. Wiele ju¿ u¿ywalem przeciw temu rozmaitych
rzeczy, wszystko darernnie".

Zabiegi: 1) w tygodniu 2 cieple kqpiele z owsia

nej slomy z 2-ma zmianami; ka¿dq razq 15 minut do

cieplej, 1 minute d° zimnej wody lub omyé sie silnie,

2) w tygodniu 3 razy omyé zimnq wodq cale cialo w

nocy z ló¿ka, lub wstawszy rano, 3) codzieñ nakoniec

noza bialego proszku (p. Il, cz.) Tak robié przez 3—4

tygodni;
—

potem co tydzieñ 1—2 razy omyé cale cialo

lub pólkqpiolek.

Zapalenie (uwagi ogólne,).

Chlopiec nieumiejqcy jeszcze dobrze chodzié, widzi

jak matka zrobila swiatto. Na wszelkie sposoby stara

sie dorwaé zapalki; chce sobie tak¿e zrobié ogien. Udalo

mu sie, i maty zbrodniarz zapalkq wzniecil ogromny

pozar. Spalit sie caty dom i wszystko co w nim byto.
— Wiele tysiecy ludzi pogrzebano na cmentarzach, w

których ciele zapalita sie tak¿e mala iskierka chorowi-

tej materyi; iskierka stala sie ptomieniem. Ze wszy

stkich stron zbiegata sie krew do zapalonego miejsca i

powiekszala palny materya!. Dolewata oliwy do pto-

mienia, wiec ptomieñ stal sie wielkim po¿arem.



— 388 —

Niezrobiono wlaáciwych zarzqdzeñ do gaszenia, wiec

chatynka duszy sptoneta nedznie do szczetu. Tysiqce
zwierzqt ginie co roku tak marnie. Tysiqce ludzi spo-

tyka ten sam los. Jak predko dzieje sie to nieraz!

Szyja zaognita sie na jednem miejscu
— jest zapalonq.

Przypadkiem zawieje jq ostry wiatr i czyni przysluge
miechu; rozdmuchuje ogieñ, wskutek podraznienia ¿yly
dostarczajq nowego materyatu palnego i w Kilku go
dzinach stoi szyja w plomieniach. Czy¿ nie jest tak?

I có¿ czynié nale¿y? Co czyniq ludzie gdy sie pali?
Wolajq gore! i starajq sie ratowaé to, co uratowaé mo

zna. Potem gdy czas pozwoli, oddalajq szybko od ognia
wszystko co go podsycaé moze i lejq tak dlugo wode,
ze jej nieraz braknie. Chciejmy zrozumieé te wskazówke
i skorzystaé z niej.

Jezeli gdzieá nastqpi zapalenie, trzeba sie staraé

naplywajqcq na to miejsce krew jak najpredzej odciq
gnqé gdzieindziej. Trzeba ratowaé krew jeszcze nie

zapalonq. Równie¿ dzialaé nale¿y na miejsce zapalone,
aby krew, która tam naplynela, rozdzielié i rozprowadzié.

Niedawno w nocy, gdy juz zasnqé mialem, natozoao
drzewa do pieca. Fatalna historya, pomyálatem sobie:
nim ten stos drzewa wypali sie, wytrzaska, wysyczy,
stracony spokój polowy nocy. Mój sqsiad byl rozsq-

dniejszy. „Nie chce syczenia i trzeszczenia, chce spo

kój u, zamruczal". I có¿ robi? Oto bierze polano za

polanem, choé sie pal i, choé trzeszczy i wyrzuca je precz.
I nie bylo ju¿ ognia. Wszak to jasne.

Lecz wrócmy do zapalenia gardla. Pomacaj
nogi, czy przypadkiem nie sq one zimne. Zdarzasieto
nieraz. Gdzie jest wiecej ciepla —

mniejsza o to na

którem miejscu — tam naplywa wiecej krwi. Krew

odbiegia z nóg i poplyneta do zapalonego gardla. Trzeba
wiec zawinqé nogi w lniane plótno, zamaczawszy je w

wodzie pomieszanej z octem. Wnet uczujesz w nich
wielkie ciepto. Opaska nozna áciqga krew na dót,iuj-
niuje nieco palnego matciyatu ogniowi. Staraj sie na

stepnie odciqgnqé krew ku brzuchowi. Stanie sie to
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wtedy, gdy zrobisz zimny oktad na brzuch. Gdy pló
tno rozgrzeje sie, zamaczaj je na nowo w zimnej wo

dzie, a zmieniaj je, ile razy powiekszy sie gorqczka, a

plótno rozgrzeje. Drugi zabieg wiecej ani¿eli pierwszy
odciqgnie materyalu palnego od zagro¿onego niebezpie-
czeústwem gardla. Potem mo¿esz zadzialaé na gardlo,
wlaáciwq ognia siedzibe. Zmaczaj plótno w bardzo zi

mnej wodzie i owiq¿ nim szyje; nie dopuáé aby plótno
rozpalito sie za wiele; zmaczaj na nowo ile razy sie
rozgrzeje*).

Je¿eli opaska jest gorqcq, to wywiqzuje sie wewnqtrz
i zewnqtrz szyi wysoka cieplota, a krew, która po czeáci

bytaodprowadzonq (lub którq jeszcze odprowadzié trzeba)
naptywa znowu do szyi i roznieca na nowo zapalenie.
Kto ten punkt, na temat którego dysputowano ju¿ tak

wiele, dobrze zrozumie, ten po krótkiej praktyce naj
lepszym día siebie bedzie nadzorcq. Sam najlepiej uczuje
zkqd nale¿y wypedzié gorqczke, kiedy odmienié opaske
lub oklad. Wedlug tego zastosowuje i powtarza zabiegi
wodolecznicze. Stopieñ gorqczki jest dlañ wskazówkq.
Je¿eli pokazuje na zero tj. jezeli ogieñ ju¿ stlumiony,
natenczas zostawia cialo w spokoju; jezeli pokazuje
mniejszy lub wiekszy stopieñ, tj. gdy ogieñ wzmaga

sie, natenczas nie zwlekajqc spieszy do sikawki.

Zapalenie pluc, oplucnej, osierdzia, podbrzusza.

1, Malgorzata lezy w tó¿ku. Meczy jq gwattowny,
suchy kaszel, dra¿ni do wymiotów, od godziny do go

dziny roánie gorqczka. W piersiach i w jednym boku

gwaltowne klócie i palenie. Lekarz oáwiadczyt, ¿e roz-

poczyna sie zapalenie pluc. Jak mozna uleczyé
chorq? Kazde dziecko wie o tem, ze gqbka wciqga,

*) Przeszlo 35-letnie doáwiadczenie i praktyka uprawniaja,
mnie do tego twierdzenia. Kto przez cal^ noc trzymal oklad

prysznicowski, zrobil to niemiíe doáwiadczenie, ze rano zamiast

poprawy nastqpiío pogorszeuie. Na uniewinnienie powiadaja,, ze

moze opaska nie byla dobrze zawiqzana. Nie; inna jest tego

przyczyna i gle,biej lezy. Czytaj o tem w ust^pie: opaska szyjna.
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i zatrzymuje w sobie wiele wody. Czy nie ma árodka,

który jak gqbka wode, wciqgatby w siebie i zatrzymy-
wat gorqczke? Tak, sq takie árodki i masz je pod re-

kq. Ka¿da kobieta na wsi wie, jak robi sie ser áwie¿y*)
z kwaánego mleka. Ser áwie¿y ubija sie (któci) z ser-

watkq na miekko i maáé, naktada sie ja. grubo na 2

palee na plótno, i plaster taki przyklada na miejsce,

gdzie któje i pali, zkqd zapalenie szerzyé sie usituje.
Nie znam árodka, który bytby w stanie bardziej ochto-

dzié i wciqgnqé w siebie wiecej gorqczki. Widzialem

jak najsilniejszq gorqczke uámierzat i gasit zupelnie
plaster taki, gdy go sie przykladalo 2—4 razy na dzieñ,
stosownie do stopnia gorqczki. Znam wielu, którzy w

zapaleniu pluc tak prostym okladem uratowali swe

zycie.

Wewnetrznie niech uzywa chory co ^ dnia

ty¿ke oliwy día ochlodzenia.

Gdyby te árodki nie wystarczy ly t.j. gdyby gorqczka
byla jeszcze wielka, natenczas mogq nastqpié zabiegi
wodolecznicze. Trzeba owinqé cialo cate chorego w

mokre zimne plótno od pach poczqwszy (opaska dolna)
i powtórzyé to 2 razy dziennie. O potrzebnem z wierz-

chu okryciu patrz w czeáci I,—Albo owija sie obie no

gi a¿ po za kostki chustami zmaczanymi w wodzie

(lepiej gdy sie doleje do niej octu nieco) i zmienia sie
oklad, macza, ile razy rozgrzeje sie dobrze. Zamiast

chust mozna naciqgnqé mokre skarpetki, a na nie

suche.

Je¿eli Malgorzata przyklada plaster przez 3—5 dni

zaraz od poczqtku staboáci, to w 6—7 a najdalej w 9
—10 dniach bedzie zupetnie zdrowq.

Jak piuca ulegajq zapaleniu, podobnie i inne szia- .

chetne czeáci ciala mogq popaáé w zapalenie. Mówimy
tu o zapaleniu oplucnej, przepony, bton brzu-

*) Kwaáne mleko stawia sie, obok ognia. Dzieli sie, ono

wtenczas na cze.áé stafy i plynnq. Plynnq jest serwatka, stala
ser.
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cha i innych. W kazdem zapaleniu postepowaé trzeba

wedlug podanych ogólnych zasad i leczyé w ten saín

sposób: t.j. rozdzielié krew ('odciqgnqé) i ochlodzié za

palone miejsce, uámierzajqc gorqczke dziataniem zimna.

Calida frigidis ....
2. Wezwano mnie o pótnocy do chorego. Nie mógt

oddychaé. Kaszel i drazliwoáé do wymiotów wielkie.

W piersiach, szczególniej w jednym boku któje niby
no¿ami. Cate ciato w ogniu strasznym. Nie zaopatrzy-
tem chorego, nie przygotowywatem na ámieré, jak ¿qda-
li krewni, ale kazatem go od pach na dót owinqé w

mokre przeácieradto ('opaska dolna,) a na bolejqce miej
sce przyto¿yé plaster z sera. Zazywat po 1 ly¿ce oli

wy. To zrobilo niu dobrze. Przez r> dni postepowano
tak ciqgle i ámiertelnie chory wyszedl z niebezpieczeñ
stwa.

Jezeli kto umrze na zapalenie pluc albo na

inne jakie "zapalenie wewnetrzne, có¿ to sie tam we

wnqtrz stato, jak mamy sobie to przedstawié?— Jak

sie dzieje na zewnqtrz, tak dzieje sie i wewnqtrz. Wi-

dzialeá ju¿ nieraz wrzód u drugiego—nazywajq go czy-
rakiem—a moze sam miateá go na ramieniu, rece, no

dze, na plecach, piersi, ¿otqdku i t. d. Jak sie on roz-

wija? Gdy sie wrzód gdzieá utworzy, widzimy w tem

miejscu najpierw zaczerwienienie a wewnqtrz czué pa
lenie. Obrzmienie powieksza sie, a po niejakim czasie

widaé na szczycie wypuktoáci wystajqcy punkt bialy.
Mówimy wtenczas: wrzód ju¿ obrat, dojrzat i przeci-
namy go lub wyciskamy. Wychodzi ropa a z niq i za

niq gnijqca krew.

Maty taki wrzodek nietylko sprawia bóle na rece,

na nodze i t. p., gdzie sie usadowit, ale we wszystkich
cztonkach; catemu cialu daje sie we znaki. Najwyra-
zniejszy to dowód, ¿e cale ciato wspótcierpi nawet w

tak drobnej dolegliwoáci, ¿e wiec catemu ciatu na zdro

wie wychodzi, gdy sie takie rzeczy dokladnie wyleczy, i

¿e ono cierpi i szkode odnosi, gdy sie je ¿ls leczy i za-

niedba.
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Jezeli wiekszy wrzód tego rodzaju nie obierze sie,

i niechce peknqé, natenczas dostaje kolorów sinych i

czerwono-brunatnych. Krew sie rozklada a taka krew

dziala jadowicie.
'

Jedno ukqszenie strasznego grzecho-

tnika, jedna kropla jadu we¿a, gdy sie dostanie do krwi,
—ámieré nastepuje natychmiast. Rozktadajqca sie krew

jest takze truciznq. Gdy sie zmiesza ze zdrowq krwiq,

natenczas zatruwa jq. Rozpoczyna sie zatrucie krwi.

Jezeli go wstrzymaé nie mozna, koñczy sie zawsze

ámierciq. Tak samo odbywa sie ten proces i na we

wnqtrz w zapaleniu. Tylko, ¿e zatrucie predzej doko-

nywuje swego dzieta na szlachetnych narzqdach i sro-

zy sie okropniej i zajadlej. „On umart na zatrucie

krwi," powiadajq. dzisiaj; „spalito go" mówiq starzy lu

dzie i lud. Sq to dwa rozmaite wyra¿enia na oznacze-

nie tej samej rzeczy.

3. Marcin, mq¿ mocny i piekny dostal gwaltownej

gorqczki. Najpierw trzesie nim okropnie zimno. Po

tem pali go ognista gorqczka. Glowa ptonie silnie, le

karz orzekl, i¿ jest zapalenie mózgu. Cate wnetrze w

ptomieniach, te wydobywajq sie ustami w palqcym od-

dechu; albo lepiej: jak ¿ar wrewnetrzny spala stos drze

wa, tak ¿ar gorqczki stara sie w szybkim tempie zwe-

glié narzqdy wewnetrzne. Poprzednikami choroby by
ly: bol glowy, niemoc, znu¿enie. dreszcze. Oprócz go

rqczki nie czul chory na ¿adnem szczególnem miejscu
klócia lub bolów. Po 10 dniach umarl. Sekcya wyka-
zata, ¿e mózg byt nienaruszony, nietkniety, ale ¿e Mar

cin umart na zapalenie pluc.

Jakbyá byt w tym przypadku postqpil? pytano
mnie. Najpierw uwaga: Przypadek ten udowodnil ja-
sno, jak latwo zawodzi diagnoza ^sztuka wyszukania i

odróznienia choroby wedlug symptomów, cech,) Za

paleniu pluc prawie zawsze towarzyszy klócie, palenie
w ptucach, kaszel i dra¿nienie do wymiotów. Nasz

chory nie czul z tego nie. Jak ostro bezwzglednie po
stepuje w takich przypadkach alleopata! A jednak jest
to czesto najwy¿szy czas, bo ogieñ przybral ju¿ wiel-
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kie rozmiary. Bez sikawki nie obejdzie sie, inaczej
wszystko przepadio. Takze nie leczytbym dawkarai w

kroplach lub ty¿kach, gdy¿ krople strawi ogieñ natych
miast. W takich rozpaczliwych wypadkach mojq za-

sadq jest
—

(z pewnoáciq nikt jej nie zaczepi,): gdy sie
pali,

—

gaá; gaá tam,—gdzie sie najwiecej pali; gdy cale

cialo w ogniu,—gas cale cialo. Moze zapanujesz nad

ogniem, w ka¿dym razie oslabisz go i masz czas do

dalszego namysfu.

Choremu bylbym kazal w pierwszych 3—4 godzi
nach omywaé plecy, piersi i brzuch co ^ godziny.
Za¿artoáé ognia zostalaby o wiele uámierzonq. Potem

gasilbym dalej oktadami górnymi i dolnymi—fplótno
zlo¿yé nalezy w kilkoro, doáé grubo)— i mokrymi skar-

petkami, lub chustami okreconymi a¿ po za kostki,

maczajqc je na nowo co godzine. Gdyby chory zdro

we mial piuca,
—a zdaje mi sie, ¿e wtaánie taki zacho-

dzit tu przypadek, skoro w najwy¿szem stadyum zapa
lenia pluc nie czul ¿adnych bolów—natenczas poludz-
ku mówiqc, t.j. gdyby Bóg w swoich odwiecznych za-

myslach inaczej nie postanowit, musiatby byé ocalo-

nym.

Zatrucie krwi.

1. Józef rznqt krówe i zakrwawionym nozem za-

ciql sie gleboko w palee. Nie zwa¿at na to, a¿ sie

gwaltowne bóle zjawily, a reka tak napuchla, ¿e tylko
z trudnoáciq mógl poruszaé palcami. Gorqczka wzma-

gala sie i wnet pokazaly sie ¿óltawe i sine plamy na

palcu i rece. Lekarz zapisa! mu lekarstwo do ptukania

palca i opatrunek. Ale bóle, które ju¿ do tokcia sie-

gaty, stawaly sie coraz nieznoániejszymi a biedak czul

dobrze, ¿e zapalenie coraz dalej pali go wewnqtrz niby
ogniem.

Wezwano mié- Przepisatem parerecznq i ramiennq
4 razy dnia przez £ godziny. Prócz tego okrecal reke
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a¿ -po za lokieé —

zaparzonem sianem*).
C0 1^—2 godzin tj. ile razy bol wzmagal sie i do-

kuczal, odnawiano siano tj. zaparzono je na nowo i

znowu przyktadano. Postepowanie to nietylko sprawialo

ulge ale dokonalo zupetnego uzdrowienia. Posuwanie

sie niebezpiecznego ognia ustato ju¿ pierwszego dnia

wieczorem. Po 4 dniach ustato zapalenie zupetnie.

2. Pan zaciql sobie nadgniotek, który sie zaognil.
W kilku dniach zapalenie byto ju¿ tak wielkie, ¿e byty
bóle i znaki widoczne zatrucia krwi. Wielu, którzy
widzieli ju¿ takie rzeczy, uwa¿ali go za straconego.

Pacyent bral codziennie 2 kqpiele nozne z za-

parzonego siana (siano zostaje podczas kqpieli,); codzien

nie owijano kilka razy nogi na 2 godzin chustami zma-

czanemi w odwarze skrzypu (po uptywie 1 godziny ma

cza sie na nowo,). Poniewa¿ na ciele byty ju¿ álady
zatrucia widoczne (zly wyglqd, utrata sil, brak apetytu)
bral prócz tych czeáciowych zabiegów jeszcze codziennie

1 omywanie górnej polowy ciala — i opaske dolnq przez

1^ godziny. Po kilku dniach minelo niebezpieczeñstwo,
w 10 byl juz zdrowym. Pit codziennie 2 filizanki piolunu
i szatwii fpól na pól,).

Male tego rodzaju defekta na nodze, wymagajq
wielkiej ostróznoáci. Nie znam lepszego árodka za-

pobiegawczego, jak czeste chodzenie boso (^choéby
w ostatecznoáci w pokoju tylko 15—30 minut przed
spaniem,)

— i czeste zimne a día slabszych ludzi letnie

kqpiele no¿ne. Utrzymywanie nóg w czystoáci jest wa-

¿nym rozdziatem w ogólnem pielegnowanm zdrowia.

3. Otyty proboszcz chciat grubq swq szyje doprowa
dzie do estetyczniejszej formy za pomocq maáci jodowej,
którq mu przepisat lekarz. Aby predzej dojsc do celu

i zapobiedz copredzej uformowaniu sie wola, siegal za

gleboko do sloika z maáciq. W krótkim czasie tak ze-

*) Siano zalewa sie, kipiacq wodq, dobrze wyciska i roz.

ci»*ga na ptótnie. Na nie kladzie chory re,ke, i owija jq tak, aby
lezala w érodku wilgotno-cieplego siana.
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szczuplat, ¿e zaledwo polowe tego wa¿yt co pierwej.
Lekarz uznat go za straconego, gdy¿ jod zatrut krew,

W takich wypadkach, no, to ju¿ mozna pójsc po

rade do „proboszcza od wody". Mówie to bez ¿ótci i

urazy, ot tak, w ¿arcie. Chory dostawal ciepte kq

piele z odwaru galqzek áwierkowych na 28—30 st. R.

z nastepnem zininem ale szybkiem omyciem;
— oklady

górne i dolne, — polanie górne i dolne, —

opaske dol

nq zmaczanq w odwarze galqzek áwierkowych,
— co

dzieñ 2 zabiegi w podanym porzqdku. Prócz tego cho

dzenie boso po rosie. Na wewnqtrz dziala dobrze:

codziennie raz na koniec no¿a kredowej mqki lub ga-
szonego wapna, rozpuácié dobrze w szklance wody i

wypié w 2—4 odstepach czasu, i 1— 2 ty¿ek oliwy,
Wikt prosty, posilny, domowy. I w tym przypadku
spetnita swoje zadanie woda.

Zatwardzenie.

Wielu jest cierpiqcych czesto rozwolnienie, ale je
szcze wiecej jest takich, których zatwardzenie trapi.
Przeciw temu uzywajq árodków utatwiajqcych stolec

lecz w koncu przekonywujq sie ° ich zgubnoáci. Mo¿na

powiedzieé ámiato: im kto dtu¿ej uzywa takich lekarstw,
tem wiecej cierpi na tem caty organizm. A któ¿ poli-
czy niezliczonq liczbe árodków rozwalniajqcych i uta

twiajqcych stolec?

Znalem cyrulika, który szerokiej i gtoánej u¿ywat
stawy, ¿e wybornie ludzi przeczyszczat. U¿ywat jak
najszkodliwszych árodków, i raczyt niemi swojq Mién

tele- Wiele jeszcze innych rzeczymógtbym przytoczyé.
Mundus vult decipi. owiat chce byé oszukanym. Lecz

to tyczy sie ngtupich chtopów". Z inteligentnym áwia-

tem obchodzq sie inaczej. Niezliczonq liczbe flaszek

wody mineralnej przepisujq im, które sprawiajq bardzo

obfite wypróznienie. Raz przynióst mi chory wielkq
iloáé zywego srebra z odchodków. Dawano mu je día

uregulowania stolca. Ilez; to pigulek Morisona polykano
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niedawnemi czasy, a ilu¿ to ludzi znalazlo grób swój
zawczeánie! Z malo którq chorobq próbujq- i manipu-

lujq w tak rozmaity sposób i tak nieszczeáliwie, jak z

zatwardzeniem. A skutek jest ten zazwyczaj, ze im

wiecej i im dlu¿ej uzywa sie leków, potrzeba ich staje
sie tem wiekszq, a w koñcu nie mozna mieé stolca bez

za¿ycia lekarstwa. Jeszcze wczoraj wieczorem skar¿yl
mi sie chory opuszczony od doktorów, ¿e jednego dnia

nie ma, w którymby sie mógl obejáé bez lewatywy lub

innego drastycznego árodka día otrzymania choéby naj
mniejszego stolca. Do tego doprowadzily go u¿ywane
ciqgle leki a nie liczyl jeszcze lat 40!

Jestto wielki postep medycyny w naszych czasach,
ze zakazuje gwaltownych árodków, a wielu lekarzy

—

trzeba to na ich powiedzieé chwale —

rozlozylo chemi-
cznie setki owych tajemniczych árodków i publicznie
oszukaústwo ich wykazalo. Mimo to jeszcze tysiqce
familii uzywa ich ku swojej szkodzie*,).

Kto nie ma stolca, ten nietylko niedomaga na ¿o-

Iqdek lub na jakqá innq czeáé ciala, ale u takiego naj
czeáciej chory caly organizm. Mam to silne przekona-
nie, potwierdzone wielkq liczbq przypadków, ¿e na te
dolegliwoáé woda jest najpewniejszym i najnieszkodli-
wszym árodkiem, jaki tylko na bo¿ej znaleáé mozna

ziemi. Pomaga on u¿ywany na wewnqtrz i zewnqtrz.
Jedno z pierwszych pytañ jakie stawia lekarz cho

remu brzmi: jak tam ze stolcem? Je¿eli stolec regu-
larny, to jestto pierwszy znak zdrowia; jezeli stolec

nieregularny, znak to poczynajqcej sie slaboáci, i jezeli
sie temu nie zapobiegnie, natenczas predzej lub pózniej
nastepuje choroba, a moze i ámieré wczeániejsza.

Gdy w lecie dlugo nie ma deszczu, ziemia staje sie
suchq i kruchq. Gdy w ciele konieczna wilgoé i ciecz

*) Wiele kalendarzy, gazet i pfsm drukowalo ostatniemi
czasy wykazy i ostrzezenia przed setkami takich leków. Wiele
z nich napie,tnowano jako szachrajstwo, które kupujacych ko-
Bztuje wiele pienie,dzy i — zdrowia.
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nie jest prawidlowo przerabianq i na niektórych miej
scach wystepuje gorqczka, natenczas i w ciele panuje
posucha i nieodlqczne jej skutki.

Przed wielu laty leczono te chorobe wodq i pito
du¿o wody. Sam znalem ludzi, którzy pili codziennie

po 3—4—6 litrów wody. Czy bylo to dobrze? Byto

tego dobrego za wiele, a wieksza czeáé chetpliwych bo-

haterów wodnych, zaszkodzila sobie wiecej ni¿ pomogta
Ciato nie mogto wytrzymaé dlugo tej nierozsqdnej tor-

tury wodnej. Moja z asada tak opiewa: kto w naj-
tagodniejszej formie wody uzywa, ten leczy
najpewniej i najlepiej.

Kto cierpi na zatwardzenie, niech pije wody ty¿ke
co \ godziny od sniadania poczqwszy az do obiadu.

Matq tq iloáciq lepszy osiqgnie skutek, anizteli gdyby
naraz wypil ^ szklanki lub wiecej. Popoludniu moze

pacyent pié tak¿t¡ co -| godziny lub co godzina ty¿ke
wody. Ciqgle, chociaz w iloáciach malych, oszczedne

picie dziala chtodzqco i pomnaza soki. Prócz tego mo
zna pié wode, gdy jest pragnienie.

Zamiast wody u¿ywaé mozna rozmaitych herbat z

roálin jakie latwo znachodzq sie u ñas. Któz ,nie zna

kwiatu tarniny? Herbata z niej dziala wyámienicie.
Herbata z kwiatu bzu dziala chtodzqco, rozpuszezajqco
i odejmuje zbytek wewnetrznego rozpalenia; gdy do-

mieszasz do tego 3—4 ziarnek aloesu, czyáci wtenczas

ochladza, rozpuszcza i wyprowadza; 6—8 liáci bzo-

wych. zerwanych zielono na wiosne lub w lecie, chlo-

dzq tak¿e. Pije sie rano £ fili¿anki, i wieczór £. W

¿adnej aptece domowej niepowiuno brakowaé tak nie-

winnego ziólka, o ile, ¿e Bóg, ten najwy¿szy doktor i

aptekarz ka¿e mu rosnqé zadarmo.

Oprócz zabiegów wewnetrznych uzywa sie i ze"

wnetrznych. Chory wstawszy rano lub idqc spaé

omywa sobie silnie wodq brzuch rekq. árodek to bardzo

prosty a jednak dziala bardzo dobrze, a día slabowitych
organizmów zupelnie wystarczajqco.



— 398 —

Komu zabieg ten za lekki, ten niech od czasu do

czasu ka¿e sobie polewaé kolana áwiezq zimnq wodq

przez 1—3 minut (polanie kolan,). Zabieg to wyámie

nity do wywolania stolca.

Jezeli i to nie wystarcza a wewnqtrz pali wielka

gorqczka, natenczas niechaj sie pacyent polo¿y kilka

razy w tygodniu na oklad dolny; tak¿e oklad górny
dziala dobrze. Równie¿ silnie dziala zimna nasiadó

wka, 2—3 razy w tygodniu. Zimna kqpiel calko

wita, ale calkiem krótka nie jest takze do pogardzenia.

Zabiegi te budzq, ozywiajq, wzmacniajq i do nowej
czynnoáci popychajq leniwy i zwqtlony organizm. Lejq
one oliwe na kólka, wprawiajq w prawidlowy ruch ma-

szyne i powodujq z wszelkq pewnoáciq obfity stolec.

Nie nie jest w stanie przewy¿szyé nieszkodliwych
i pewnych wodoleczniczych árodków, a có¿ jest latwiej-
szego jak pié wode 1UD omywaé sie wodq?

Na tem miejscu slów kilka o árodkach na wy

mioty. Nienaturalnem jest wywolywaé stolec (wy-
pró¿nienie,) árodkami gwattownymi jak mineralnerni

wodami, truciznami, proszkami, pigutkamiitd. Jeszcze

wiecej nienaturalnem jest jednak wszystko, co podra-
znia do wymiotów; sq to najczeáciej tak¿e trucizny.
Przykro to patrzeé, jak cierpi taki czlowiek meczony i

dreczony. Mnie burzy sie zawsze krew, a raczej zólé.

Mo¿e zauwa¿yleá, ¿e nie przytoczylem powy¿ej znanych
i powszechnie u¿ywanych rozwalniajqcych árodków:

rabarbarum, senesu, gprzkiej soli, glauberskiej soli itd.

A tego przyczyna? Ze i te nieszkodliwe árodki sq

przecie¿ za silne. Mo¿na wyleczyé sie lagodniejszymi
árodkami.

Kto chce upolowaé komara albo pchle, nie bierze
do tego strzelby. Dlatego stanowczo zarzucam niezno-

sne árodki na wymioty, mniejsza o to jak sie nazywajq:
woda na wymioty, proszek na wymioty itp. Gdy sama
natura popycha do wymiotów

—

a zdarzajq sie takie

przypadki, — to zrób jak ów wieániak, który czujqc
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wielkq do wymiotów drazliwoáé w sumarycznej proce-
durze wlo¿yl w gardlo palee i pomógt sobie przewybor-
nie. Choéby najgwaltowniejszq byta drazliwoáé do wy

miotów, dzialaé zawsze nalezy na uregulowanie stolca.

Najsilniejszym árodkiem przeciw temu jest u mnie

Rozwalniacz. Herbata ta ma to dziwnego w sobie,
¿e gdy z jednej strony obfity sprawia stolec, z drugiej
zatrzymuje nawet rozwolnienia fspróbuj -| fili¿anki).
Wyszukuje on chore, zalegte w ciele materye i wypro
wadza je. Je¿eli ¿adnych nie ma, i wszystkie zostaly
usuniete, natenczas ustaje jego dzialalnoáé sama ze

siebie. Ztqd ta podwójna skutecznoáé. Szarlatanerya
—

krecqc nosem powie niejeden. Nie mié to nie obeho-

dzi, czy tak lub owak powiedzq. Prawda pozostanie
niewzruszonq. Wtaánie día tego ostre rozwalniajqce
árodki ostabiajq, i tak sq ztymi i szkodliwymi w swych
skutkach, poniewa¿ nietylko chore wypedzajq materye,
lecz wszystko bez róznicy, nawet najszlachetniejsze
soki potrzebne do tworzenia sil. Kto nie doáwiadczyl
tego sam na sobie? Ztqd owe oslabienie, predki i ol-

brzyrai upadek si! po takiem leczeniu. Jak¿e¿ to nie-

rozsqdnie! jak szkodliwe nastepstwa! Sapienti sat.

Szkoda uczy roztropnoáci lub powinna przynajmniej
jej nauczyé.

Zawrót glowy.

Kaplan w najpiekniejszych mezkich latach czul

wzmagajqcy sie ubytek sil, szczególniej w nogach.
Z najwiekszem tylko natezeniem mógl ujáé kilometer i

zdawalo mu sie, ¿e nogi sie polamiq. Prócz tego cier

pienia mial wielki zawrót glowy; na wolnej prze-
strzeni staé dlu¿szy czas nie mógl lecz musial sie trzy
maé jakiegoá przedmiotu. Gdy sie przy oltarzu obracat,
musial sie g° trzymaé mocno. Jezeli zawrót byt stabszy,
wtenczas czut silny ucisk na piersi i niespokojnoáé, jak
gdyby go ruszyt paraliz.

Chory u¿ywaí wielu lekarstw i wypil du¿o wody
mineralnej

— bez skutku. Wyglqdal, jak wszyscy
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mówili, wybornie, apetyt mial dobry, ale sen zly.

Zabiegi: chodzil codziennie wiele boso (po trawie,

po mokrych kamieniach i we wodzie po kolana). Bral

z poczqtku codziennie 2 polania górne i 1 polanie kolan,
— pózniej pólkqpiolki

— i kqpiele, gdy byl spocony.

Pod koniec kuracyi zrobil próbe i uszedí 4 godzin drogi;
udato mu sie to bez znu¿enia. Czul sie zdrowym zu

petnie i z weselem wTrócit do swych obowiqzków.

Zawrót glowy u starca.

1. Dygnitarz liczqcy lat 74 opowiada: „Mam
czesto silny zawrót glowy a niekiedy okropny nacisk

na glowe; czasami nogi zupelnie sq zimne, a gdy z

glowq lepiej, natenczas cierpie wielkie dolegliwoáci w

brzuchu. Stolca nie mam nigdy bez pomocy. Ksiq¿ka

"moje leczenie wodq" spowodowata mié do zapytania,
czy w moim póznyni wieku mógtbym z po¿ytkiem u¿y-
waé wody. Je¿eli nie, poddaje sie spokojnie losowi,

jezeli zaá mozna jej u¿ywaé, natenczas pójde do zimnej
wody, jak mtodzieniec".

W 3 tygodniach polepszyto mu sie tak, ze ¿atowal

i¿ obowiqzki swe zdal na drugiego.

Zabiegi byly nastepne: 1 dzieñ. rano omyé górnq

polowe ciala wodq i octem —

potem polanie kolan; —

wieczór ciepla kqpiel no¿na z popiolem i solq przez 14

minut. — 2 dzieñ: rano polanie górne (1 koneweczka,)
— zaraz potem chodzié po mokrych kamieniach przez
5 minut; — popoludniu: zimna nasiadówka przez 1

minute.— °* dzieñ: rano chodzié w wodzie przez 2 mi

nuty;
— zaraz potem cale ramiona trzymaé w wodzie;

—

po poludniu: 1 polanie górne
—1 pod wieczór nasia

dówka.—4 dzieñ: rano chodzié w wodzie az po kolana

przez 3 minuty,—zaraz potem ramiona trzymaé w wo

dzie przez 2 minuty;
—

po poludniu 1 polanie pleców.—

5 dzieñ: rano polanie pleców;— po poludniu 1 pólkq
piolek przez 1 minute. I tak bral dalej coraz silniej-
sze zabiegi. Zawrót glowy ustqpi! zupelnie, stolec u-
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regulowal sie, gazJ zostaly usuniete, naturalna cieplota
wrócila nazad i cata maszynerya byla w porzqdku. Sta-
rzec obok mlodzieñczej áwie¿oáci odzyskal najlepszy,
humor.

Mo¿e kogo zastanowi, dlaczego u tego podesztego
starca zastósowano jeden jedyny zabieg cieplyanie
wiecej ?

Przyczyna byla ta, ze mial dosyé sily i ciepla na-

turalnego. Inaczej trzebaby bylo podniesé cieplote na-

turalnq omywaniami z lózka wstajqc i wracajqc do ló-

¿ka, cieplq slonq wodq lub wodq zmieszanq z octem.

Je¿eli cieplota naturalna cieplemi omywaniami zostanie

podwyzszonq u starych ludzi, a potem na

'

próbe dasz

im omywanie zimne, natenczas sami wnet porzucq cie

plq wode, gdy¿ czujq lepszy skutek po wodzie zimnej i

znacznie podwy¿szonq cieplote naturalnq.

2. Kaplan liczqcy lat 78, mial taki zawrót glowy,
¿e nie mógt patrzeé w góre, ani iáé drogq z dawnq

pewnosciq. Byt dosyé otyty. Caly wyglqd robil wra-

zeuie, jakoby biedny starzec nie mial juz ciepla natu-

ralnego. Pomimo tych ulomnosci, które ostrzegaly przed
uzyciem zimnej wody, odmlodnial w uderzajqcy sposób.
Zawrót znikt, jak i bojazn przy chodzeniu, — krótko,
staruszek podobny byl lampie, do której dolano oliwy
do dalszego palenia.

Niejeden starzec czytajqc to zapyta, jakich u¿ywal
zabiegów? .

Oto pierwszego dnia dostal na 1£ godziny opaske
dolnq, ^zawijanie dolne,) od pach poczqwszy, zmaczanq

w gorqcej wodzie, w której gotowalo sie siano. Po po
ludniu: omywanie calkiem cieple wodq i octem.—2

dnia, rano para no¿na przez 20 minut, zaraz po niej
polanie krótkie zimnq wodq; po poludniu omywanie
calkowite jak dnia pierwszego.

—3 dzieñ: para na glo
we przez 20 minut, zaraz potem polanie górne. — 4

dzieñ: rano zimne polanie górne, potem polanie kolan;

po poludniu: naciqgnqé mokrq koszule na 1£ godziny.
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— 5 dzieñ: rano kqpiel no¿na ciepla z popiolem i so-

lq;po poludniu: polanie górne i kolan.—Od tego cza

su ju¿ wiecej zabiegi zimne; i tak na przemiany: pola
nie górne i kolan rano; 2 godziny pózniej chodzié po

wodzie i ramiona trzymaé w wodzie. Po poludniu:
tylko polanie górne. Tak robié przez 6 dni, a wystar

czy w tygodniu raz lub dwa razy w nocy wstawszy o-

myé sie i napowrót do ló¿ka. W domu dalej chodzil

w wodzie w tygodniu 2 razy i ramiona trzymal w wo

dzie; w tygodniu 1 nasiadówka, moze byé ciepla. We

wnetrznie: pié herbate z kopru wloskiego, krwawni
ku i szalwii.

Dolegliwoáci zoladka.

Biedny zolqdku, ilez to ty nie zawinileá! Obok

serca i nerwów, tyá glównym kozlem ofiarnym! Za-

pytaj 100 ludzi, czy nie dolega im zolqdek? Bardzo

malo z nich odpowie stanowczem: Nie. A przecie¿ w

najwiekszcj liczbie przypadków, tak niewinnym jest
zolqdek, jak nowo narodzone dziecie, a tak zdrowym,
jak swobodnie bujajqcy wesoly chlopczyk. Przyklady
niech poprq moje twierdzenie:

1. Amalia przez caly rok cokolwiek zjadla musiala

zwomitowaé. Nie mogla czego innego utrzymaé w

zolqdku, jak 3—4 ly¿ek letniego mleka na dzieñ. Ra-

dzila sie wielu lekarzy. Aptekarz oáwiadczyt wreszcie,
ze w jego aptece nie ma leku, któregoby nie próbowa-
ta i nie zazywala.

Nie pytajqc przywieziono chorq przed moje pomie-
szkanie. Nie moglem przecie¿ odpedzié biednych ludzi.
Chora byla bardzo wychudzona, rysy twarzy zapadle,
glos zlamany—istny obraz nedzy. fcaszlu nie bylo—

(bylo to día mnie najwa¿niejszem,) tylko fatalne cier

pienie zolqdkowe. Ludziska prosili, aby jej daé prze
ciez coa na ten zolqdek. Oáwiadczylem, ¿eby na ¿olq
dek nie narzekali i nie kleli, gdzieindziej tkwi choro-
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ba; najzdrowszym narzqdem u chorej jest wtaánie zo

lqdek. Jedni zloácili sie, drudzy ámiali; chora nawet

zdziwita sie, wqtpiqc czy jestem przy zdrowych zmy-
slach. Otó¿ tak daleko jechatam

—

pomyálata sobie za

pewne
—wáród takich boleáci, a tu tak ostro, tak nie-

mitosiernie mnie sqdzq! Byto mi to jednak obojetnem.
I có¿ mnie spowodowato do takiego orzeczenia?

Chora nie. kaszlata, ale dobvwato sie jej zle powietrze
ustami. Zolqdek i brzuch przepelnione byty gazami
nadmiernie, do zbytku. W takiem otoczeniu nikt wy

trzymaé nie moze, nawet tak zresztq cierpliwy zolqdek,
musi wiec prawidtowq czynnoáé swojq zupetnie lub w

wiekszej czeáci powstrzymaé. Zle powiekszalo sie dla

tego jeszcze, ¿e skóra byla zupelnie sucha a transpira-
cya powstrzymana.

Zabiegi brala w porzqdku nastepujqeym: z letniej
wody opaski dolne

— omywanie górnej polowy ciala—

opaska krótka — omywanie calkowite — polanie kolan

przez pót minuty
—znowu opaska dolna—polanie górne

—kleczeé w wodzie a¿ po ¿olqdek przez pót minuty —

omywanie calkowite—oklad górny i dolny. Co pót dnia
chora brala jeden z zabiegów w porzqdku wymienio-
nym powy¿ej, oprócz tego codziennie chodzila kilka ra

zy po mokrych kamieniach.

Letniemi zawijaniami dolnemi staralem sie naj
pierw uczynié skóre znowu cieplejszq, wilgotnq i miek-

kq, nastepnie omywaniami caikowitemi i innymi zabie

gami dzialaé w szczególnoáci na brzuch. Udalo sie;—

powietrze, gazy poszukaly sobie wlaáciwego ujácia a

transpiracya i czynnoáé normalna skóry wrócity. Po

ustqpieniu gazów wrócit apetyt do wolnej od powietrza
i gazów przestrzeni, krew i soki powiekszyly sie, i to

w krótkim czasie, bo w 5-ciu tygodniach, byta chora

zupetnie zdrowq.

2. Roza choruje dlugie lata na ¿olqdek, a od kil

ku miesiecy ma gwaltowne kurcze ¿olqdka. Bar

dzo czesto musi w ló¿ku lezeé a kiedy jako tako wsta-

nie, zaledwie z wielkq biedq i nate¿eniem moze cze-
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sciowo spelniaé swe obowiqzki. Kilku lekarzy oáwiad-

czylo, ¿e jej nie nie brakuje, tylko ma bardzo zly ¿o-

Iqdek. Biedna chora za¿ywala bardzo wiele lekarstw

w kroplach, w proszkach, w pigulkach i w innych po-

staciach, po czeáci byly to same ostre rzeczy.
Z wyglqdu wnioskowaé trzeba o przebytych ostrych

dolegliwoáciach: Rysy twarzy zapadly, cera blada, cia
lo— tylko skóra i koáci. Za to jej brzuch byl m o-

cno wydety, tak ¿e przylegajqca suknia sprawiala
jej boleáci. Czesto wymiotowala a rece i nogi byly za

wsze zimne zupelnie.
Moje orzeczenie brzmiato tak, jak w poprzednim

przypadku. Dziewczyna popsuta sobie brzuch zupelnie
przez to, ¿e czesto przechodzita nagle z gorqca do zi

mna, od gorqcej kuchni biegta do lodowni, a nie wie-

dziata, co ma czynié, gdy ju¿ czuta szkodliwe tego
wplywy. Nadto nie miata nikogo, komuby sie zwie-

rzyé mogla, znosila wiec owe mniemane male choroby,
jak je dlugo znieáé mogla, a¿ wreszcie nacisk brzucha

byl tak gwattowny, ¿e z ¿otqdka ácieánionego i spre-

¿onego wszystko zostalo formalnie wyrzucone, wyci-
ániete, cokolwiek z pokarmów przyjmowat do siebie.

Oprócz ogólnych zabiegów, które pobudzaty do

czynnoáci cate ciato, dostawata jeszcze szczególne
na brzuch a nie na ¿olqdek, aby to, co sie tam nagro-

madzito, a szczególniej gazy rozpuácié i usunqé. Za

biegi, z których brala codzieñ jeden, byty nastepne:
plaszcz hiszpañski (zabieg ogólny)—oklady z zaparzo-

nego siana na brzuch, codzieñ przez 2 godziny;—opa
ska krótka Crozpuszczajqca i usuwajqca);—oklad górny
i dolny;—zimne omywania calkowite dwa razy co noc

z ló¿ka wstawszy;
—

znowu plaszcz hiszpañski.
Jako uboczne zabiegi sluzyly: chodzenie po mo

krych kamieniach albo po mokrej trawie—niekiedy po
lanie kolan. Po 4-ech tygodniach wystarczy! plaszcz
hiszpañski i opaska krótka na przemiany brane, co

drugi dzieñ jeden z tych zabiegów. Przytem musiala

chora, jak to wy¿ej wspomniane bylo, chodzié czesto



— 405 —

boso. Ró¿a zostala zupelnie uleczonq i zdrowq jest do

dziá dnia.
„
Jestem tak zdrowq — rzekla spotkawszy

mnie niedawno przypadkiem
— jak nigdy w mojem

zyciu.1'

3. Fryderyk wymiotowal z poczqtku wiele ¿olq-
dk o wy ch kwasów, pózniej wszystko co zjadl i wy-

pil. Wszystkie árodki nie pomogly nie, lekarz okreálil

chorobe jako zgrubienie ácian zolqdka i >zwe¿enie ujácia
¿oíqdkowego.

Pacyent nie wyglqdal wcale zle, chocia¿ rysy twa

rzy mial nieco stare, cere ¿óltq. Mówil ¿e mu sie od-

bija wiele powietrza z ¿olqdka, brzuch bywal czesto

wzdety jak beben, a wtenczas jawil sie regularnie
gwattowny bol glowy. Znowu mamy do czynienia z

nieczynnoáciq w dolnym rewirze, z nadwqtleniem ki-

szek. Ztqd nieregularny stolec, nagromadzenie gazów,
a z tego nacisk na ¿olqdek i uderzenia do glowy. Cho

ry przywiqzywal przez 10 dni codziennie plótno na

brzuch (opaska) zmaezane w wodzie i occie przez 2

godziny;
—codzieñ ciepla kqpiel z solq i popiolem;

—

plecy kazal sobie omywaé zimnq wodq, ka¿dej nocy 2

razy. Po 6-ciu dniach polepszy! sie stan ogólny. Po

10-ciu dniach bral pacyent w tygodniu 2 razy opaske
krótkq— raz plaszcz hiszpañski

— a co drugi dzieñ kq

piel no¿nq z popiolem i solq. Trzecia ordynacya na

ostatnie dwa tygodnie zalecala: w tygodniu trzy pola
nia górne i dolne i dwa pótkqpiotki a¿ po okolice ¿o-

tqdka. W szeáciu tygodniach byt zupetnie zdrów.

Bardzo wielkq liczbe takich przypadków mogliby-
ámy wyliczyé; przytoczone tymczasem niechaj wy-

starezq.

Chetnie to konstatuje i dodaje: gdy dolegliwoáci
takie nie zostanq usuniete, gdy ustawiczny nacisk i

tloczenie ciqgte wraz z idqcem reka w reke zapaleniem
¿olqdka nie zostanq usuniete, natenczas muszq tworzyé
sie zwolna oslawione i niebezpieczne wrzody ¿otqdko-

we, które wyradzajq sie póániej w raka.
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Ale i tu mogq zachodzié pomylki i zludzenia.

Przytaczam przyktad.
4. Jeden z cztonków rodziny,

—oznajmiono mi raz

—ma zdaniem rozmaitych lekarzy rozwinietego raka.

Kazano zapytaé sie ninie tylko, jakie ostro¿noáci nale-

¿atoby w tym domu zarzqdzié, aby nie zarazit sie ktoá

drugi na te strasznq chorobe-

Podatem przepisy día rodziny, a miedzy nimi i día

slabego takie, które go uleczyty w 4 tygodniach i za-

grodzity rakowi droge do powrotu. Przepisy te byly
bardzo pojedyncze: herbata z krwawniku, piolunu i

szalwii—opaska krótka naprzemiany
—z kqpielq no¿nq.

5. Kongestye po jedzeniu, odbijania sie potraw
szczególniej w 2 godziny po jedzeniu i dalej przez cale po
poludniu co 4—5 minut; zaparty stolec, zupelne zwq-

tlenie kiszek, silne poty nóg o zapachu ostrym, wstre-

tnyra. Stan ten trwa 5—6 lat. Wyglqd wielce slabo-

wity, porcelanowa cera, podkowy w okolo oczu szare i

sine, bardzo malo krwi, nie wiele naturalnego ciepla,
zle trawienie, wskutek czego i krew i organizm zle od-

zywiajq sie.

Zadaniem zabiegów musi byé: 1) materye zgnile
rozpuácié; 2) cieplote naturalnq powiekszyé; 3) wzmo-

cniwszy narzqdy poprawié trwanie a przez to krew i

soki, i calq maszynerye wprawié w ruch prawidtowy.
Organizm ten byt bowiem podobny do maszyny, która

byta wprawdzie pilnie smarowanq, ale nie miala dobre

go materyatu; trzeba jq wiec wszedzie wyczyácié.

Zabiegi: 1,) ciepla kqpiel no¿na 2— 3 razy az nogi
pocié sie przestanq, día wyprowadzenia zgnilych mate-

ryi z nóg; 2) omywania calkowite, które ogólnq wy-

wotujq transpiracye i podwyzszajq zarazem naturalnq
cieplote; 3,) polanie górne i dolne. Zabiegi te robi sie
przez 8—10 dni; co dzieñ 2 zabiegi.

Druga serya zabiegów: omywania calkowite—okla

dy górne i dolne—kleczeé w wodzie—polanie pleców.
Tak przez 10 dni znowu. Trzecia serya: pólkqpiolki i
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omywania calkowite. W 3—4 tygodniach organizm
zostanie uzdrowionym. Día utrzymania zdrowia i

wzmocnienia koniecznem jest robié dalej kilka z po-

wy¿szych zabiegów— w tygodniu omywanie calkowite

lub polanie górne i dolne wystarczy.

6. 64-letnia kobieta ma silne palenie w ¿olqdku,

odbijanie i wymioty, prócz tego czesto zimne dre

szcze gorqczke, a niekiedy silne poty tak¿e. Z kazdym
tygodniem choroba wzmaga sie pomimo u¿ywanych
árodków.—Przeciw temu najskuteczniejszem bedzie: co
dziennie 2 razy po 20 kropel piolunu do matej fili¿an-
ki gorqcej wody; codziennie raz ciepty oklad dolny
przez 1 godzine;—co drugi dzieñ plótno zlozone we

dwoje, zmaczane w cieplej wodzie obwiqzaé na brzuch

przez 1 godzine;—Cü 2-gi dzien ciepla kqpiel no¿na z

popiolem i solq przez 14 minut.

7. Osoba 40-letnia uskarza sie na czeste dolegliwo
áci ¿olqdka, boleáci w brzuchu, brak apetytu, od-

hijanie kwasami i oslabienie. Szczególniej rece i nogi
byly najczeáciej zimne. Zabiegi: 1,) kaidego rana i ka

zdego wieczora piersi i brzuch mocno natrzeé wodq na

pól z octem; 2) codzieñ 6—8 ziarnek jalowcu zgryzé;
3) w tygodniu 3 razy z tó¿ka wstawszy omyé sie cal

kowicie i nie osuszajqc sie napowrót do ló¿ka. W 14

dniach byla chora uleczonq. Aby pozostaé nadal zdro

wq dobrze zrobi, gdy przez dlu¿szy czas omywaé sie
bedzie raz w tygodniu.

8. Juz od dlu¿szego czasu trapiq mnie srogie do

legliwoáci ¿olqdkowe. Wzdyma mnie czasem gwal
townie i wáród boleáci wymiotuje wszystko. Nogi
bolq mnie i drgajq konwulsyjnie. Wargi mam zawsze

biale; chudne na calem ciele. Mialem kilku lekarzy,
lecz ci mi zawsze dawali na rozwolnienie tylko, a to

mnie bardzo oslabito."

Zabiegi: 1) w tygodniu 3 razy obwiqzaé brzuch

zaparzonem sianem przez 1 godzine; 2) co 2-gq noc z

ló¿ka wstawszy omyé sie calkowicie i nie osuszajqc sie
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znowu do ló¿ka; 3) Kazdego rana 25 kropeí piolunu

wypié z wodq; a kazdego poludnia 25 kropel z nalewki

gtogu.
9. kobieta skar¿y sie: nigdy wolnq nie jestem od

dolegliwoáci brzucha; czesto on jest wzdety. Gdy mi

calkiem zle, natenczas czuje nacisk na ¿olqdku; od bi

ja mi sie kwasami, czesto co zjem wymiotuje- Glo

we mam zajetq, ocie¿alq, nierzadko zawrót wielki. Sq

dnie, ¿e co £ godziny musze urynowaé a znowu sq dnie,
- ze najwiecej raz na dzieñ. Trzech lekarzy oáwiadczyto,
ze mam katar ¿olqdka.

Chora ta zostala wyleczonq w przeeiqgu 4 tygodni
w nastepny sposób: w pierwszym tygodniu otrzymala
codziennie 2 polania górne i 2 polania kolan i fili¿an-

ke herbaty z jalowcu i skrzypu. W 2-gim tygodniu:
codziennie 1 polanie górne i kolan; 3 razy opaska od

pach poczqwszy. W 3-cim tygodniu: raz plaszcz hi

szpañski; 3 razy nasiadówka, raz pólkqpiolek. W 4-tym
tygodniu: 3 razy plaszcz hiszpañski, codziennie raz

chodzié w wodzie.

Kwasy zola^lkowe.

Krescencya opowñada: „Mam lat 45. Prawie co

dziennie mam silne cierpienia ¿olqdkowe; od czasu do

czasu ustajq one wprawdzie, ale na krótko tylko; cze

sto odbija sie kwasami i gorz koáci q, nieraz nie je
stem w stanie rozgrzaé sie; ini wiecej kwasów i gory-

czy, tem wieksze jest mi zimno.1'

Kobieta wyglqdala bardzo cierpiqco; chuda, twarz

zapadta; zdaje sie, ze zimno wyparlo ciepto zupelnie.
Z pewnosciq z powodu ztej strawnosci nastqpita wiel

ka niedokrewnoáé.

Zalecilem jej: „Kipiqcq wodq polej siano; gorqce,
ile moznoáci rozló¿ na plótnie lub lepiej wlóz do wo-

reczkai cieply, ile wytrzymaé mozesz polóz na ¿olqdek
i brzuch; na wierzch daj plótno, owiñ w okolo ciala,



— 409 —

zawiq¿ i niech ten oklad le¿y 1^ godziny. Tak rób

przez 3 dni. Ka¿dego wieczora ciepla kqpiel no¿na z

popiolem i solq 14 minut—przez 3 dni po sobie idqce,

potem co 3-ci lub 4-ty dzieñ; w tygodniu 3—4 razy w

nocy z ló¿ka wstawszy omywanie calkowite i napowrót
do ló¿ka. Codziennie pié 2 razy 4—6 ly¿ek herbaty
piolunowej

—tak przez 14 dni. Potem wystarczy w

tygodniu raz kqpiel nozna, 1 raz omywanie w nocy lub

pólkqpiolek.

Kurez zoíadkowy.

Pan N. zaziebial sie czesto i nabawil przez to do

legliwoáci brzucha; wskutek nagromadzenia sie gazów
wymiotowat czesto. Gdy odeszlo du¿o powietrza i wy

mioty byly obfite, czul sie znowu zdrowym i mial naj
lepszy apetyt. Choroba z biegiem czasu wzmogla sie,
i po ka¿dym obiedzie stawala sie tak gwaltownq, ¿e

nieraz z boleáci krzyczeé musial. Rece i nogi byly lo-

dowato-zimne, cale cialo zziebniete.

W przypadkach takich zolqdek jest zazwyczaj zu

pelnie niewinnym, a gwaltowny nacisk powietrza na

niego sprawia dra¿nienie do wymiotów i wymioty. Te

ostatnie uámierzajq zle na krótki czas tylko. Zupelnie
usuniete mogq byé wtenczas, gdy w calera ciele przy-

wróconq zostanie jednostajna cieplota, jednostajn a tran-

spiracya i cyrkulacya krwi. To zostalo osiqgm'etem,

gdy chory umywat sie pierwszego dnia 3 razy go

rqcq wodq i octem w tó¿ku, i nie osuszajqc sie Vr7,J"

krywal sie dobrze. Drugiego dnia robit to dwa razy

a potem raz tylko dziennie. Zabieg ten wystarczy, ile

razy nabawi sie kto z zaziebienia gorqczki polq-

czonej z odbijaniem sie powietrza i wymio-
tami.

Wrzody zoiadkowe.

Czeste wymioty, palenie w ¿olqdku i t. d. nie sq
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jeszcze decydujqcymi znakami, ¿e istniejq wrzody w

¿olqdku. Ze jednak wáród takich objawów zdarzajq sie
nieraz, jest to niestety prawdq.

Tacy chorzy nie powinni jeáé nie palqcego, malo

solié, nie nie pieprzyé, malo zaprawiaé korzeniami.

Prosty wikt i proste napoje okazaly sie najlepszemi
lekarstwami przeciw poczynajqcym sie malym wrzod-

kom. Polecenia godnq jest szczególniej mleczna

kuracya.

Leczenie malych zewnetrznych wrzodów daje nam

wskazówke, jak leczyé nale¿y wrzody wewnetrzne.
Wrzód na palcu moge latwo wyleczyé, gdy malq szma

tke czesto maezam w wodzie i zawijam niq palee— to

czyáci i goi. Dlaczegó¿ nie mialyby wrzody wewne
trzne zagoié sie, je¿eli sie przez dlu¿szy czas pije co

pól godziny po jednej ly¿ce wody, albo gdy sie z
wy-

próbowanych ziólek gotuje herbate i zamiast wypié fi-

li¿anke haraz, pije sie co P°t godziny lub co godzine
jednq lyzke tylko? Prosze zrobié próbe z piolunem
albo z szalwiq, lub zmieszaé oba ziólka razem po

polowie.

Mo¿na wziqáé takze proszku Aloesu na koniec
no¿a rozpuácié w \ litry wody, i u¿ywaé tej wody co

godzine po jednej ly¿ce» To lekarstwo za¿ywa sie tyl
ko przez pól dnia a 2—3 dni sie przerywa, potem zno

wu braé przez ^ dnia.

Wyámienitym domowym srodkiem, którego nawet

ubogierau nie braknie, jest woda z kapusty; (na-
biera sie 3eJ z beczki napelnionej w caloáci lub cze

áciowq kapustq). Woda z kwaánej kapusty goi najstar-
sze wrzody. Tym celem miesza sie 1 ty¿ke kwasu ka-

puácianego z 6-ciu do 8-miu ty¿kami zwyklej wody do

picia i za¿ywa sie co godzine po tyzce. WeJlug mego
doáwiadczenia tynktura ta skutkowala zawsze; a jezeli
kiedy ten árodek domowy korzystnego nie przyniesie
skutku, to z pewnosciq nie zaszkodzi nigdy.
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Medycyna taka jest pewniejszq i polecenia godniej-
szq ani¿eli którykolwiek preparat apteczny.

Herbata z babki jest tak¿e nie do pogardzenia.
«1 ako zewnetrzny zabieg polecam takim cho

rym co drugi dzieñ oklad lniany na brzuch, zlo¿ony w

2—4 przez 1£
—2 godzin. Zamiast maczaé w zwyklej

wodzie, korzystniej jest zmaczaé go w odwarze z siana,

skrzypu lub galqzek áwierkowych.

Je¿eli utworzq sie w zolqdku wielkie zloáliwe wrzo

dy, podobne do zarlocznych zwierzqt drapie¿nych, na

tenczas o wyleczeniu nie mozna myáleé wcale. Dzielo

zniszczenia postepuje dalej i koñczy sie zawsze ruinq
calego ciata—ámierciq.

Zóitaczka.

Pecherz zólciowy lezy w wqtrobie, zkqd wyptywa
¿ólé dwoma kanatami. W kanalach tych mogq sie u-

tworzyé z wydzielin wqtroby stwardnienia zwane ka-

mieniami ¿ótciowymi. Wskutek tego nastepujq zabu-

rzenia w odptywaniu ¿ótci. Tak¿e nacisk, uderzenie

lub tym podobne przypadloáci wywolujq zaburzenia,
wskutek których dostaje sie ¿oté do krwi, i tak po-

wstaje ¿óttaczka. Moze ona powstaé tak¿e po cie¿kich

slaboáciach, jak tyfus, silna gorqczka i t. p. Mo¿e tak

ze wqtroba byé chorq, a ztqd i krew jest chorowitq,
albo nawet zatrué jq moze zwolna. Je¿eli zóltaczka

pochodzi z zaburzeñ albo z innych chorób, natenczas

najczeáciej male ma znaczenie; jezeli jednak pochodzi
z choroby wqtroby, wtenczas latwo sprowadza ámieré.

Pierwsze znaki ¿óttaczki spostrzedz mozna w bialkach

ócz, potem na skórze, w stolcu, w urynie; apetyt zwy
kle traci sie, a nawet smak zmienia sie czestokroé.

Gdy wqtroba jest zdrowq, natenczas leczenie tej choro

by nie przedstawia ¿adnych trudnoáci.

Wewnetrznie zalecania godnem jest: 3—4 razy

w dniu wypié kazdq razq po 3—4 ly¿ek herbaty z
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piolunu, lub 3 razy w dniu na koniec no¿a (peino,)
proszku zpiolunu w 6—10 íy¿kach cieplej wody
zaraieszaé i wypié. Dobrym na strawnoáé árodkiem jest
tak¿e pieprz; 6 ziarnek polknqé codziennie przy jedze
niu. W jedzeniu i piciu trzeba zachowaé miernoáé.

Mleko jako pokarm jest wybornem.
Jako najlepsze zabiegi wodolecznicze wskazane sq:

w tygodniu 2—4 razy opaska krótka, i 1 omywa

nie calkowite w nocy z ló¿ka wstawszy i napowrót
do lózka. Zótta cera nieraz tygodniami calymi pozo

staje, ale nie ma ¿adnego znaczenia. Podobnie jak z

materyi jakiejá nie predko wywabisz farbe, tak ma sie
i z ¿óltaczkq. Jezeli jednak ¿ólty kolor przechodzi w

brunatny i czarniawy, gdy apetyt zawsze sie zmniejsza,
w skórze czué ogólne pieczenie i palenie a chudniecie

wzmaga sie coraz bardziej, natenczas jest ugruntowana
obawa, ¿e wqtroba jest nieuleczalnq i nastqpi stwar-

dnienie wqtroby, rak lub inna podobna choroba wq

troby.

Nadzwyczaj skutecznie dziala na chorq wqtrobe i

przeciw ¿óltaczce, mleko zmieszane z ly¿kq proszku
wegl anego z cukrem. Pije sie füizanke rano i wie

czór.

Koniec.
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- 76 i

Wody picie
- - - 120 s

Woda do ust - - - 137
"

na oczy 135, 136, 152,
160

"

ozywia
- - 378 i

"
z kapusty -

- 410 l

we wodzie staé - - 49 >
' " kleczeé - 49 i

" siedzieé - 49 \

Wodna puchlina 47, 141, 151, \
169, 363, 378

Wole - - - - 143, 395

Wraáliwoéé - - - 10 ¡

be.

Wrzody 147, 160, 174, 295, 382,
391

"

zolqdka 160, 166, 175

Wscieklizna - - - 91

Wybuch krwi -

158, 176, 248

Wyciqgajqcy olejek
- 179

Wycieñczenie
- - - 179

Wycieranie 21

Wymioty
- -

398, 402, 405

Wyniszczenie
-

-
- 376

Wyrzuty -
- - - 386

Wysypka
- -

- 257, 364

Wzde.cie brzucha 113, 404, 407
Wzrok oslabiony

- - 176

Zabiegi
- - -

17, 37

cieple 20, 46, 48, 64,
67, 124, 381, 401, 403

Zabiegi dtugotrwajqce
- 109

Zabobony
- - - - 384

Zaburzenie obiegu krwi 46

Zaéma - - - - 297

Zaczqé sie, ka,paé kiedy 57, 59

Zaduma - 258

Zaflegmienie piersi 116, 157,
159, 165

Zakatarzenie -

31, 138, 165
"

gardta
- - 177

"

zolqdka 115, 159, 164
"

ogólne
- - 120

Zapalenie -

159, 164, 387

„
brzucha - - 390

Zapalenie gardla
- - 388

"

oplucnej - - 389
"

pluc
- - - 389

"

szyji
- - - 109

Zarazenie sie,
-

150, 352, 370

Zastoiny
- - - - 166

Zaszczepienie zle - - 366

Zatrucie krwi 91, 147, 393, 394
Zatwardzenie - -

122, 395

Zawijanie dolne (opaska dolna)
113

"
male (opaska krótka)

115

V. z.

142

155

145

146

151
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Str. > Str,

Zawrót glowy - - 399, 408 \ Zottaczka - - - 162. 411

Zdrowie -
- -60,61,64$ Zolqdka dolegliwoáci 51,402,407

Zebów bol ... 180 \
"

ciánienie 146, 164

Zgniecenie
- - 47, 166 ¡

"
katar 234, 236, 408

Zimnica - - - - 140 \
"

kurcze 403, 404, 409
Zimna kqpiel - - 62 \

"

kwasy
-

405, 408
woda -

20, 121, 381
"

soki -
-

143, 162

Ziola 130 ? "

wrzody 166, 405, 409
Zmiazdzenie - - - 47 i

"

zapalenie 159, 163, 387
Znuzenie - - - - 112 | Zylaki - - -

48, 49
Zranienie - - - 166 > Zupa posilna - - - 183

Zródta choroby - - 7 \ Zywica - - - - 181
Zóté 164 *
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