
Къде отиде аритмията? 

( предговор от Мартин Иванов) 

                                       

Ако преди 10 години някой ми беше казал, че в интернет пространството ще се родят 

социални мрежи, които ще създават реалните възможности за творчески колаборации  и 

сериозни професионални проекти, нямаше да му повярвам. Материалът, който бих искал 

да ви представя, е плод на едно такова виртуално професионално взаимодействие между 

мен и моята приятелка и колежка Петя Чешмеджиева. С нея се познаваме от доста години 

и това, което ни свързва, е ритъмът и неговото положително въздействие за постигането 

на добро физическо, умствено и психическо здраве. Петя е един отличен специалист, 

който работи както в региона на град Русе, така и в страната.  Преди няколко години тя 

създаде Център за психологически услуги и развитие “Псикомфорт”, на който имах 

възможността да бъда гост през годините и да представя мои ритъм терапевтични 

програми. Когато съм й гостувал, тя често ми разправяше за баща си и неговите проблеми 

със сърдечния ритъм. За съжаление голямата дистанция и заангажираност не ми 

позволяваха да отида специално в Русе и да отделя индивидуално внимание на нейния 

родител. Паралелно през годините създадох в социалната мрежа Фейсбук групата 

Ритмология. В тази група са добре дошли всички хора, които се интересуват от 

положителното въздействие на ритъма и ударните инструменти - 

https://www.facebook.com/groups/rhythmology/members/. В Ритмология се публикуват 

мнения, задават се въпроси и се споделя интересна информация свързана с нейната 

тематика. В момента броят на членовете на групата е около 5 000. Преди около 2 години, 

всеки понеделник в рамките на 7 седмици публикувах релаксивни и тонизиращи ритми, 

изпълнени на разнообразни ударни инструменти. Всеки, който пожелаеше да има тези 

ритми, ми пишеше и аз му давах възможност да си ги качи от интернет. Един ден получих 

съобщение от Петя. Тя ми напомни за баща си и съвсем простичко ми предложи да 

пробваме една пасивна форма на ритъм терапия със споменатите вече записи. Моята 

задача беше да подбера ритмите и да дам една първоначална идея за старта на този 

интересен експеримент.  Наистина си нямах представа, че всичко това ще се превърне в 

едно сериозно изследване, продължило повече от година и завършило с положителен 

резултат. Приятно се изненадах, когато след месец получих от Петя една грижливо и 

старателно направена таблица, в която стриктно бяха описани измервания на пулс и 

кръвно налягане преди и след слушането на записите и това се случваше всеки ден 

(сутрин, обед и вечер). Бяха регистрирани в големи подробности промените в неговото 

физическо и психическо състояние. От тази табличка успях дори и да разбера какви са 

основните интереси на баща й и какво прави на вилата. Тогава разбрах, че нещата стават 

доста сериозни. Комуникирахме дистанционно и по същия начин се интересувах и пращах 



поздрави на моят виртуален пациент.  Тук е моментът да кажа, че освен изборът и 

предоставянето на записите, както и някои напътстващи съвети, цялостните заслуги за 

успеха на това изследване се дължат на Петя Чешмеджиева и нейния баща. Бях силно 

очарован от тяхното отношение и професионализъм.  Те подхождаха към тези, на пръв 

поглед прости дейности, изключително сериозно и задълбочено. Бяха и продължават да 

бъдат един страхотен тандем! 

 Сега, преди да ви дам възможността да се потопите дълбоко във водите на това 

впечатляващо изследване, бих искал да се обърна специално, към хората, които имат 

подобни сърдечни проблеми и възнамеряват да изпробват метода. 

Положителните резултати и успехи, постигнати от Петя и баща й, се дължат на 3 основни 

фактора: 

1. Безпрекословна ВЯРА в метода и неговата сила. 

2. Изключителна ДИСЦИПЛИНА при изпълнение на поставените задачи - стриктно 

спазване на графика за пасивна ритъм терапия, приходящите замервания и 

ежедневно водене на протокола (попълване на таблицата). 

3. ПОСТОЯНСТВО, което се гради на позитивната нагласа и очакване на добрите 

резултати. 

Ако решите да игнорирате ВЯРАТА, ДИСЦИПЛИНАТА и ПОСТОЯНСТВОТО, по-добре се 

отнесете към последващия материал като любопитно художествено четиво и не го 

възприемайте като нищо друго. 

В ръцете си държите едно революционно изследване, което се надявам, че не само ще ви 

бъде интересно, но и ще ви докосне емоционално. Сигурен съм, че в близко бъдеще, то 

ще бъде причината да се предлагат барабани и записи с ударни инструменти в аптеките. 

Приятно четене и успех! 
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Овладяване на аритмия чрез рецептивна ритъм-терапия 

                                                                                           Автор: Петя Чешмеджиева 

 

Тази статия съдържа в пълнота описание на експериментално изследване на ритъма за 

овладяване на кардиологичен проблем, с резултати, отчитащи терапевтичен ефект върху 

аритмия. Съдържа протоколи на измервания, статистически данни и първите изводи по тях 

към м. юни 2014 г. Изследването чрез обработка на данните, научен анализ и изпробване на 

върху множество лица продължава. Популярната статия по този материал е част от 

съдържанието в книгата на Мартин Иванов „Звуци от тишината. По пътя към себе си”. Изд. 

„Списание 8”. София, 2014. 

 

Да сложим ръка на сърцето си и да си кажем честно колко пъти от години насам го 

правим, за да го усетим като едно време – както всички сме го правили като деца. 

Ставаме големи и… способни още от събуждането да се впуснем в ежедневния стрес, 

та чак до прибирането вечер след работа. И способни да не смогнем да го преработим 

този стрес, а да циклим в проблема, който ни потиска… Мислим и говорим, напрягаме се в 

емоции и чувства и трудни проблеми, а сърцето си тупти, тупти… В средна възраст някой 

път неочаквано вечер на заспиване то притупва силно и ни напомня за себе си. Малко се 

сепваме, но ето – нищо ни няма. Друг път пак. И на мен ми се случваше. Първия път се 

учудих и леко се стреснах, а на втория пък някак усмихната си му казах на сърцето ми 

„Здравей!” и то веднага се успокои. А всъщност най-вероятно то неслучайно се обади не за 

да получи приятелски поздрав, а за да ми напомни нещо. 

Та това е в средна възраст, какво обаче е различното с навлизането в старостта? 

Тук ще ви разкажа за справяне с аритмията на баща ми посредством рецептивна 

ритъм терапия – слушане на аудио записи с барабанна музика, които ми предостави 

Мартин Иванов. Тази област на познанието и терапията ми е интересна, но по-рано тя не е 

била в параметъра на моята компетентност, нито във фокуса на досегашните ми научни и 

професионални изследвания. Но ето как случаят ни въвлича… 

Баща ми, тогава на 72 г., ми стана изследвано лице от съвпадение на неща във 

времето. От няколко години освен основния си стар кардиологичен проблем – 

стенокардия с периоди на хипертония, имаше и аритмия. Засичаха я на 

електрокардиограма (ЕКГ), а и той свикна да я разпознава, чувайки я при самостоятелното 

мерене на кръвното си налягане. В началото на есента на 2012 г. татко сподели, че 



ежедневно засича аритмия. По това време Мартин Иванов започна публикуването на 

поредица от записи на музика с барабани във Фейсбук. 

 

Как започнахме ритъмтерапията? 

Постепенно. За пръв път видях Мартин и участвах в дръм съркъла му на 

конференцията на Българска асоциация по музикотерапия в София през 2007 г. Тогава бях 

впечатлена, че той постига в кръга с барабаните, перкусиите и комуникацията чрез тях 

всичко, което може да се постигне и в един социалнопсихологически трейнинг. 

През 2009 г. дръм съркъл „Либера” гостува за пръв път в моя град Русе и помогнах на 

Мартин за организацията му. Направихме два последователни дръм съркъла – един за 

младежи с умствена изостаналост от защитено жилище, и втори – демонстрационен, за 

гражданите на Русе. На първия видях ефекта пак на комуникацията чрез ритъма за 

събуждане на стари или създаване на нови фини връзки в мозъка – уверих се, че 

свиренето на барабани прави връзки между центрове, активизира участъци в мозъка. 

Признаци: усмивка със съвсем ново излъчване в погледа; нова незабелязвана досега 

концентрираност в изражението на тези 22-ма младежи с умствен дефицит (6-ма с лека, 9 

с умерена и 7 с тежка умствена изостаналост); удоволствието от съвместното свирене и от 

спонтанно родилата се в кръга от тях музикална шега, която приятелски споделя ритъм 

терапевтът Мартин и превръща дръм съркъла в празник за душата. 

Между публикуването на първия и на втория запис от Мартин във Фейсбук баща ми 

сподели, че в слушалките при мерене на кръвното чува аритмия в този вид: „Два удара 

има, един го няма – два пълни удара и един прескача”. След първия спонтанно 

организиран сеанс с една около 5-минутна композиция и положително повлияване от нея 

с нормализиран ритъм споделих с Мартин идеята си да изпробвам пасивна ритъм терапия 

с тези аудиозаписи. Той прояви любопитство и силно ме поощри и оттам нататък нашият 

семеен експеримент започна. 

 

От идеята „Ритъм – аритмия – ритъм…” до методологията 

Аритмия означава „липса на ритъм”, „нарушение на ритъм”. Както признах по-

нагоре, кардиологията не е от компетенциите ми, а ритъм терапията към момента ми е 

интересна любителски, но ме удивляват възможностите й. Допускам все още, че 

собствените ми изводи за същината на аритмията са като да открия „топлата вода” за себе 

си, защото е отдавна открита от други. Все пак ми се струва доста завоевателско от страна 

на кардиологията да е окупирала тази дума (напишете „аритмия” в Google и ще се 

уверите, че излиза само в здравните сайтове в статии за кардиологичния проблем) или 



пък, че всички други ритмични занимания и изкуства така лесно са предали термина на 

медицината, без да го използват по собствено предназначение. Защото нали аритмията 

се проявява и засича: като нарушение в ритмиката на стиха в поезията – поетична 

аритмия; при изпълнение (пеене или свирене) на музикално произведение – музикална 

аритмия; в изобразителното изкуство и архитектурата при нарушение на алгоритъма на 

повтарящите се елементи или на интервалите между тях, например в интервалите между 

елементите и в големината и оцветяването на фигурите в декоративен фриз или пък в 

централно/концентрично/радиално-симетрична композиция. Тоест можем да се 

изразяваме ритмично, а също и аритмично. Аритмията – предполагам – е функция и на 

режима на включване и изключване на мозъчни центрове, което предизвиква заекване и 

вероятно системното занимаване с активна и пасивна ритъм терапия би помогнало в 

случаи на психогенно заекване. Значи, можем да допуснем аритмията в живота си, но 

можем и да я коригираме, като възстановим ритъма. 

В „Речник на чуждите думи в българския език”, 1978, думата „аритмия” (гр. arrhitmίa) 

е представена със следните значения: 1. Липса на ритъм в стих. 2. мед. Нарушение на 

нормалната дейност на сърцето, при която изчезва равномерната последователност на 

отделните фази от дейността му. 

Идеята да приложа на баща ми рецептивна ритъм терапия се появи спонтанно. 

Тогава не потърсих примерни случаи в книгата на Робърт Лоурънс Фрийдмън „Лечебната 

сила на барабана”, в превод на Мартин Иванов, която имах и съм чела през 2009 г., но по-

късно проверих и видях, че сред физиологичните състояния, които са предмет на 

медицината и се повлияват от свиренето с барабани, не е описан кардиологичен проблем. 

Също новата тогава книга „Алхимия на ритъма”, написана от Мартин, излезе от печат поне 

месец-два след старта на моето изследване през 2012 г., а се сдобих с нея вече на 

промоцията й в Русе на 02.02.2013 г. Изработих методиката си чисто интуитивно и със 

значимото съучастие на моето изследвано лице. Баща ми се съгласи много бързо – само 

му казах какво предлагам и вече беше готов да започваме. Беше присъствал на 

разтоварването на барабаните от колата на Мартин за първия дръм съркъл в Русе през 

2009 г. и изпитваше симпатии, а с това и пълно доверие към маестрото и всичко, което 

„идва” от него. По предложение на баща ми приехме той да си води ръкописен протокол 

при всяко измерване на кръвното и сърдечния ритъм – с дата, ден, час и стойности, които 

после аз преписвах в таблица на компютъра, за да се онагледяват резултатите, да ги 

проследяваме, анализираме и дори да прогнозираме. 

По-нататък ще видите протокола, представен на части, за да се проследят по-удобно 

резултатите. За вписването им в компютърната таблица бях избрала: фигурален запис с 

оцветени квадратчета, които съответстват на ударите на сърдечния ритъм – така, както ги 

описва баща ми; обозначение с думите на английски за краткост, когато сърдечната 

дейност е в ритъм – OK, а когато е в аритмия – Not OK; пояснителен запис. Легендата 



(Таблица 1) представя въведените обозначения на сърдечния ритъм. Със средно оранжев 

цвят е отбелязан нормален ритъм – ОК – Без аритмия. Всички останали отбелязвания се отнасят за 

варианти на аритмия – Not OK: квадратчета с по-тъмно оранжев или по-светъл цвят, редувани с 

бели квадратчета, показват, че там има пауза – ритъмът „прескача” (Варианти 2, 3, 5, 6, 7, 8). Има и 

аритмия с по-тих удар  (Варианти 4, 9). С по-контрастно обозначение с тъмнооранжево, бяло и 

средно оранжев цвят квадратчета е аритмия, проявила се с редуване на бързи удари, прескачане и 

нормален удар (Вариант 8). 

 

Таблица 1. Легенда на обозначенията на сърдения ритъм в протокола с данните 

Вариант Фигурално отбелязване Оценка Описание 
1                     OK Без аритмия 
2                     Not OK 2 пълни удара, пауза 
3                     Not OK Към горната граница - ОК, към долна - 2 пълни, 1 прескача 
4                     Not OK 2 пълни удара и 1 по-тих, но се чува 
5                     Not OK 3 пълни, пауза, 3 пълни, пауза - неравномерен 
6                     Not OK 5 пълни и 2 удара прескача 
7                     Not OK 7 пълни и 2 удара прескача 
8                     Not OK 2 бързи, пауза, един нормален 

9                     Not OK Ритмични удари, малък интервал със забавяне 
 

 

Протокол 1: Данни от началото на изследването (16.09.-06.10.2012  г.) 



В първата ни експериментална вечер на 16.09.2012 г., неделя, татко отчете ритъм 

„два пълни удара и един прескача”, с кръвно налягане 130/65. Още първият сеанс с 

композицията Earth Sky Totem (5:25 мин.) даде резултат и определихме процедурата за 

сеансите. 

 

Методика на сеансите с пасивна ритъм терапия 

Поради опита ми от други предишни изследвания знаех, че на даден ефект може да 

влияят различни фактори. За да установя дали музикалните ритъм-стимулации влияят на 

сърдечния ритъм, а не нещо друго в съчетание с тях, замислих процедурата да се 

осъществява с минимум мое участие – да бъда само човекът, който включва музиката от 

компютъра и следи дистанцирано състоянието на изследваното ми лице. Имах в предвид, 

че в психологическата работа е много силно влиянието на контакта между психолога и 

човека, който ползва неговата помощ. Този контакт е значим и в сесии на автогенен 

тренинг, когато в релаксирано състояние първоначално психологът води въображението 

на своя клиент, а после той се научава да прави това самостоятелно. А в случая изпитвах 

любопитство към „чистото” действие на барабанната музика върху сърдечния ритъм. 

Трябваше да „изключа” всички възможности за въздействие от моя страна. 

Установихме следната методика на провеждане на сеансите: след измерване и 

записване на резултати за кръвно и ритъм баща ми ляга със слушалки на уши, завит с леко 

одеяло, за да може напълно да се отпусне; слуша записа със затворени очи и с 

инструкцията през това време да не мисли за нищо друго, а да слуша само музиката; аз 

съм на компютъра с гръб към него, с което се изолирам за контакт; той е „включен” само с 

музиката; след свършването на записа, полежава малко и като стане, отива да измери и да 

запише резултата. 

Ако е имало отчетена аритмия преди сеанса, по време на процедурата забелязах, че 

се повтаря следният интересен ефект: около 3 до 7 минути след началото се появява 

изкашляне, след него дълбоко поемане на въздух и облекчително издишване. Също след 

повечето сеанси се забеляза, че баща ми задрямва към края на втория запис. 

Само с първия запис направихме първия сеанс. На следващия ден сутринта нямаше отчетена 

аритмия, но вечерта тя отново се прояви в същия вид, но не направихме сеанс, защото решихме, 

че аритмията е от умората от работата на вилата през деня. Десет дена по-късно – на 27.09.2012 г., 

в 14:30 ч. (цяла сутрин беше работил по своите любими занимания в гаража) аритмията се беше 

проявила в следната особеност: към стойностите на кръвното в близост под систолната стойност 

(„горната граница” на кръвното) – без аритмия, а с доближаването към диастолната („долната 

граница”) – „два пълни удара и един прескача”, при кръвно налягане 130/65 mmHg. Проведохме 

стимулация с втората публикувана от Мартин композиция Shaman's Drum Dance (4:52 мин.). 



Обобщени данни от началото на изследването ни (Таблица 2) помагат да се проследи 

влиянието на първите сеанси. В някои дни е имало само едно измерване, последвано от 

сеанс и второ прослушване на ритъма като в първия ни експериментален ден. В други дни 

са направени две, три или четири измервания като на 30.09. и на 01.10.2012 г. При някои 

от първите измерванията в началото на експеримента баща ми невинаги е записвал 

стойности на кръвното налягане, а е отбелязвал само сърдечния ритъм, затова в таблицата 

на места липсват тези стойности. Тя съдържа регистрираните данни за: дата; час; влияние 

– състоянието си или промени в режима си или в климата; кръвно налягане и сърдечна 

дейност; сеанс, ако е имало; кръвно налягане и сърдечна дейност след сеанс. Същото се 

отнася и за Таблица 3, която по-нататък представя данни от 2014 г. 

 

Таблица 2. Резултати от старта на изследването – есента на 2012 г. 

Дата 

2012г. 

Час Влияния Кръвно 

налягане 

Сърдечна 

дейност 

Сеанс, 

минути 

Кръвно 

налягане 

Сърдечна 

дейност 

16.09. 17:00 Отпочинал 130/65 Аритмия 5:25  Ритъм 

07:30 Преди физ. 

работа 

 Ритъм -   17.09. 

18:30 Уморен  Аритмия -   

27.09. 14:30 След по-лека 

работа 

130/65 Аритмия 4:52 130/60 Ритъм 

06:20 Преди физ. 

работа 

140/70 Аритмия 4:52 140/70 Аритмия 28.09. 

07:00  130/65 Аритмия -   

08:10  130/65 Аритмия -   29.09. 

21:30  110/55 Ритъм -   

12:00 Станал в 4:00; 

Физ.работа 

120/60 Ритъм -   

20:00  130/60 Аритмия 4:52 130/60 Ритъм 

30.09. 

22:20    5:25 130/60 Ритъм 

08:30 Застудяване 110/50 Аритмия -   

09:00  120/60 Аритмия 5:25 120/50 Аритмия 

09:17    4:52 120/50 Аритмия 

01.10. 

19:50  130/60 Ритъм -   

 

Вторият използван запис от Мартин (в таблицата отбелязан с времетраене 4:52 мин.) 

е Shaman's Drum Dance. Сеансът и с него нормализира ритъма на 27.09.2012 г. На другия 

ден появилата се аритмия не се повлия от сеанс, но половин час по-късно при ново 

измерване аритмията се беше видоизменила – „два пълни удара и един по-тих, но се 

чува”, с нормализиране на кръвното в стойности 130/65. В тези наблюдавани дни баща ми 

е имал работа на вилата, а и климатичните промени с настъпващата есен е вероятно да са 

влияли на сърдечната дейност. 



Оформи се хипотезата, че слушането на музиката с ударни инструменти може да 

има удължен или отложен ефект, както и че аритмията е възможно да се появява от 

очакването на по-тежка работа, като реакция с повишаване на кръвното при 

мобилизацията. Тази тенденция се наблюдава и в някои от следващите дни – ако 

отчитането на сърдечния ритъм не отрази нормализиране непосредствено след сеанса, то 

след час или на другия ден е нормализиран дори и без провеждане на нов сеанс. 

 

 

Протокол 2: 07.10–22.10.2012 г. 

 

Освен хипотезата, че ефектът от сеансите може да се прояви отложено, 

протоколираните данни за баща ми дадоха основание и за другата хипотеза – че 

аритмията съпътства покачването и понижаването на кръвното. От 02.10.2012 г. три 

дни нямаше отчетена нито веднъж аритмия при кръвно 130/60–120/60 mmHg (нататък в 

текста мерната единица mmHg да се подразбира за стойностите на систолно и диастолно 

налягане), в единични случаи – 130/80, 110/55. От тази дата удължихме сеанса (на общо 

10:20 мин.) с втория музикален запис, като решихме да продължим така и да го правим 

сутрин или по друго време само при нужда, ако се появи аритмията. Три дни по-късно 

удължихме още сеанса, като прибавих и новия, трети запис от Мартин – Eagle's Rhythm 

Gift, и от този ден нататък започнахме да ги прилагаме в 16-минутен сеанс в плейлиста в 



следната последователност: Eagle's Rhythm Gift, Earth Sky Totem, Shaman's Drum Dance 

(композиции от албум David Gordon / Steve Gordon: Drum Cargo). Аритмията се е появила 

на 06.10.2012 г. на обяд, след мое пътуване извън града и тогава прекъснахме сеансите. 

Последвало е нормализиране на ритъма, а аритмията се е „обаждала” през ден. При 

нормален ритъм на 11 и 12.10.2012 г. (Протокол 2)  направихме един рутинен сеанс и 

взехме решение стимулациите да се правят вечер преди приема на лекарството за кръвно. 

Последваха три дни с аритмия и четири дни без аритмия, но не провеждахме сеанси, само 

наблюдавахме стойностите. След аритмия на 23.10.2012 г., на следващата сутрин 

приложих сеанс и ритъмът се нормализира за целия ден. Без сеанси следващите дни 

наблюдавахме, че аритмията е сутрин и после ритъмът сам се нормализира. 

От 30.10. до 10.11.2012 г. (Протоколи 3 и 4) провеждахме сеансите предимно вечер 

или през деня при аритмия. След всеки сеанс, който е бил предхождан от аритмия, 

„ритмичното лекарство” вече даваше ефекта си с нормализиран ритъм. 

 

 

Протокол 3: 23.10–05.11.2012 г. 

 

Предприехме пауза за една седмица (Протокол 4), през която в някои дни отново 

аритмията се проявяваше само сутрин. 



От 18.11.2102 г. до сутринта на 07.01.2013 г. (Протоколи 4, 5, 6, 7, 8) не направихме 

нито един сеанс, но за целия този период баща ми е имал аритмия само в сутрешни 

часове в 9 от тези общо 50 дни. Състоянието му е било така стабилизирано, че аритмия не 

се появи дори в 4 дни в края на ноември, когато и той участва в преместването на мебели 

в новия ми офис, а това си беше сериозно физическо натоварване за неговата възраст. 

Отново предприехме ритъм стимулиране от 08.01. до 12.01.2013 г., после спряхме за две 

седмици. През тези общо 21 дни аритмията се е появила само в 5 сутрини. 

Преустановихме сеансите за дълго, защото баща ми се сдоби с чувството за 

сигурност, че състоянието е овладимо, че дори и да се влоши, след нов сеанс или серия 

от сеанси, отново ритъмът ще се нормализира. 

 

 

Протокол 4: 06.11–20.11.2012 г. 



 

Протокол 5: 20.11–03.12.2012 г. 

 

Протокол 6: 03.12–17.12.2012 г. 



 

Протокол 7: 17.12.2012 г. – 02.01.2013 г. 

 

Протокол 8: 03.01–17.01.2013 г. 



 

Протокол 9: 17.01– 02.02.2013 г. 

 

Второ изследване една година по-късно 

Започнахме нови измервания и сеанси едва от 17.02.2014 г. (Протокол 10), тъй като 

няколко дни преди това аритмията ежедневно се проявявала. Установихме я в нов вид – 

„два бързи удара, пауза, един нормален”, с кръвно 150/80–140/80. Наближаваше денят за 

постъпване на баща ми в болницата за планова операция на херния, което очевидно се 

отразяваше с повишени напрежение и кръвно. При първото вечерно измерване ритъмът 

беше нормален, но направихме сеанс превенционно. Последваха 6 дни с нормален ритъм, 

но и с редовни вечерни сеанси. На 24.02.2014 г. привечер той засече лека аритмия – „два 

пълни удара и един по-тих, но се чува”, кръвно – 160/80, по-късно вечерта – отново същата 

при кръвно 150/80. Направихме сеанс и ритъмът се нормализира при кръвно 150/75. 

В деня преди постъпването в болница утрото стартира с повишено кръвно – 160/80, 

постепенно през деня е спаднало – 130/70, до вечерта – 140/70. По време на престоя в 

болницата не са правени сеанси. Кръвното там е било по-ниско заради обезболяващите 

след операцията. На 4-5-6 март имаше посещения при лекари за преглед и махане на 

конци и в сутрините се появи обичайната аритмия, но след сеанс ритъмът се 

нормализираше. От 07.03.2014 г. за 10 дни (Протоколи 10, 11) не е отчетена нито една 

аритмия, кръвното постепенно се стабилизира на стойности 130/75. 



 

Протокол 10: 17.02–08.03.2014 г. 

 

Протокол 11: 10.03–24.03.2014 г. 



През този период сеанси са правени в 5 вечери (Таблица 3). Аритмия се появи на 

19.03.2014 г. сутринта – първият ден, в който стартира сезонът за ходене на вилата при 

неустановена все още адаптация на организма към работа на открито в градината.  

 

Таблица 3. Резултати от старта на ново изследване през 2014 г. 

Дата 

2014г. 

Час Влияния Кръвно 

налягане 

Сърдечна 

дейност 

Сеанс, 

минути 

Кръвно 

налягане 

Сърдечна 

дейност 

При наближаване на ден за 

операция 

150/80 

140/80 

Аритмии -   

07:00  150/80 Аритмия -   17.02. 

21:00  150/80 Ритъм 16:30 150/80 Ритъм 

18.02.–23.02. Дрямка на сеанс Често 

140/80 

Ритъм 16:30 Често 

130/70 

Ритъм 

18:00  160/80 Аритмия -   24.02. 

20:45  150/80 Аритмия 16:30 150/75 Ритъм 

07:30  160/80 Ритъм -   

15:00  130/70 Ритъм -   

25.02. 

19:30  140/70 Ритъм 16:30 140/70 Ритъм 

26.02.–02.03. В болницата Ниско  -   

13:20 Изписване 120/70 Ритъм -   03.03. 

14:00  130/70 Ритъм -   

04.03. 

07:25 
Ходене при 

лекар 130/70 
Аритмия 16:30 

140/70 
Ритъм 

05.03. 19:45  150/80 Аритмия 16:30 140/75 Ритъм 

07:40 
Ходене при 

лекар 120/70 
Аритмия 16:30 

120/70 
Аритмия 06.03. 

19:25  145/80 Ритъм 16:30 140/75 Ритъм 

07.03.–18.03. Сеанси на 10, 11, 

14, 15, 17.03. 

Често 

130/75 

Ритъм 16:30 Около 

125/65 

Ритъм 

19.03.–30.03. Сеанси на 19, 20, 

21, 29, 30.03. 

130/70 

140/80 

Аритмия 16:30 120/60 

130/70 

Ритъм 

31.03.–08.04. Сеанси на 31.03. 

и  1,7,8.04. 

130/70 

140/75 

Ритъм 16:30 Често 

130/70 

Ритъм 

 

Подновихме сеансите три вечери по ред и от 22.03.2014 г. направихме едноседмична 

пауза (Протокол 11), макар че в три сутрини имаше обичайната аритмия. От 29 март 

(Протокол 12) след вечерно отчетена аритмия ги изпълнихме 4 вечери. През това време 

ритъмът напълно се нормализира, макар и при завишено кръвно от 140/80, което може да 

е свързано с адаптацията към пролетния климат. 

Проследяването на данните (Протокол 12 и Таблица 3) отново показва, че 

провеждането на ритъм сеанси няколко вечери по ред стабилизира трайно сърдечния 

ритъм. 



 

Протокол 12: 25.03–10.04.2014 г. 

 

Ефект на сеансите върху лекарствения прием 

Както беше пояснено по-горе, баща ми не е преустановявал приема на лекарства за 

кръвно налягане, изписани от кардиолог. Споделя обаче, че по време на активния период 

със сеанси през 2012-2013 г., както и в междинния 50-дневен контролен период без 

сеанси, не е приемал лекарствата, които преди е ползвал при аритмия – валидол и 

нитроглицерин. По-късно през 2013 г., когато не са провеждани сеанси, ги е ползвал в 

редки случаи при аритмия. 

Медицинска теза за лекарствата за аритмия е, че по принцип специфично лечение на 

аритмиите се прилага рядко и при много строга лекарска преценка и контрол от 

кардиолог, защото антиаритмичните лекарства не са безопасни. Затова се приемат, когато 

ползата от тях е по-голяма от риска да причинят странични действия. 

В сравнение с лекарствата обаче ритъм терапията чрез свирене на ударни 

инструменти (активна ритъм терапия) или чрез слушане на такива записи (пасивна ритъм 

терапия) е без негативни странични ефекти върху общото здраве. 

 



Медицинско потвърждение на остатъчния ефект от ритъм сеансите 

При рутинно посещение на баща ми при неговата лична лекарка в Русе д-р Невена 

Неделчева към края на периода от 50 дни без сеанси при мерене на кръвното налягане тя 

е изненадана, че няма аритмия. Лекарката е приветствала приложението на метода, след 

като пациентът й е споделил за проведената пасивна ритъм терапия. Пет месеца по-късно 

– на 21.05.2013 г., отново период без сеанси, е направена ЕКГ при кардиолог д-р Румяна 

Вълчева. Изследването отново не засича аритмия – сърдечният ритъм е нормален. 

Специалистът приветства приложения метод и проявява интерес за изпробването му при 

други пациенти с подобен проблем. 

 

За научно ориентираните читатели – малко статистически анализ 

Подробен статистическият анализ на резултатите се представя в отделен научен 

доклад, където се съдържат повече данни със статистически величини. Тук са първите и 

основни данни, показателни за терапевтичния ефект на методиката. 

В тази част от статията, която касае анализа на резултатите, ще наричам баща ми 

„изследваното лице”. 

Статистическият анализ се прилага отделно за резултати от измерванията на кръвното 

налягане и на сърдечния ритъм чрез статистически инструменти, подходящи за малка извадка. 

Приложена е проверка на хипотезите за принадлежност на стойностите към различни генерална 

съвкупност на разликата преди и след въздействието със сеансите с музика с ударни инструменти 

и се осъществи чрез t-разпределение на Стюдънт с инструмента на Excel t-Test: Two-Sample 

Assuming Equal Variances, както и дисперсионен анализ на фактора „Въздействие с ритъм сеанс” с 

Anova: Two-Factor Without Replication. 

 

Модел на статистическия анализ 

Различните медицински източници предлагат степенуване, според което кръвното налягане 

на изследваното лице варира в нормите – от високите стойности на нормата 150-140 mmHg за 

систолно налягане („горна граница”) с нормалните стойности 80-70 mmHg за диастолио налягане 

(„долна граница”). (За краткост изписването на мерна единица ще се спестява – да се подразбира в 

основния текст и в таблиците като mmHg.) При беседа с изследвания той споделя, че не чувства 

неразположение при завишени стойности, нито и при спадовете (до 115-110 за систолно към 60-50 

за диастолно). Съобщава, че отчита такива при мерене на кръвното в състояния на преумора или 

след емоционално напрежение, когато се получава и дисбаланс в сърдечния ритъм – аритмия. При 

проследяване на динамиката в стойностите на кръвното налягане и бележките в протокола за 

влияния в дадени дни – застудяване на времето, по-интензивна работа в градината на вилата, 

причини за емоционално напрежение, може да се направи изводът, че най-честите фактори за 

повишаването на стойности в кардиологичните показатели при него са психогенни (стрес, гневно 



отреагиране на неуредици в държавна служба, повишено напрежение пред хирургична операция 

и др.), отколкото ендогенни, и че вторите са по-скоро нормална реакция на организма за възрастта  

(в това число на сърдечносъдовата система) на промени във времето, на по-интензивно физическо 

натоварване, съчетано с предшестващо мобилизационно напрежение и впоследствие с умора. 

Анализът на резултатите се осъществява в следните етапи: 

1. Съставяне на индивидуални (лични) норми за изследваното лице на базата на медицински 

източник [Ръководство по хипертония. (1999) Американска медицинска асоциация. Изд. 

Аратрон. София. с.70] и на стойности на кръвно налягане според – сравняваните 

минимални и максимални стойности, средните аритметични, медиана и мода на 

разпределение на извадките. 

2. Отнасяне на стойностите на отделните измервания на кръвното налягане към четирите 

степени на личните норми. 

3. Подлагане на сравнителен анализ на стойностите на кръвното и състоянието на сърдечния 

ритъм (нормален – 1, или аритмия – 2), когато е имало въздействие (релаксиращо слушане 

на музика с ударни инструменти) – преди и след сеанс – 24 двойки измервания в периода 

от 16.09.2012 до 12.01.2013 г. (за краткост обозначаван в таблици и графики като 2012-2013 

г.) и 28 двойки измервания от етапа на измервания и сеанси от 17.02. до 08.04.2014 г. 

(обозначаван – 2014 г.). Анализирани са поотделно систолните и диастолни стойности. 

Статистическият анализ се прилага отделно за резултати от измерванията на кръвното 

налягане и на сърдечния ритъм чрез статистически инструменти, подходящи за малка 

извадка. Приложена е проверка на хипотезите за принадлежност на средните стойности на 

извадките преди и след въздействието със сеансите към различни генерални съвкупности 

чрез t-разпределение на Стюдънт с инструмента на Excel t-Test: Paired Two Sample for 

Means, както и дисперсионен анализ на фактора въздействие с еднофакторен и 

двуфакторен анализ с Anova: Single Factor и Anova: Two-Factor Without Replication. 

4. Подлагане на сравнителен анализ на извадките според нормираните оценки – с  

горепосочените методи и инструменти. 

5. Проверяване на остатъчният ефект от въздействията, за да се направи извод дали те имат 

характер и стойност на терапия (в случая рецептивна ритъм-терапия за психогенно 

детерминирана аритмия) чрез анализ на период без въздействие със сеанси – от 

18.11.2012 г. до 07.01.2013 г. – 50 дни, извадка с общо 100 измервания. Сравнителен 

анализ на стойности на извадката: (1) разделена на два подпериода с 50 измервания 

(Подпериод 1 и Подпериод 2), за да се установи дали случаите с повишено кръвно 

налягане и с аритмия зачестяват във втория подпериод (по-отдалечен от времето на 

сеансите); (2) проверка на динамиката на ефекта от въздействието с разделяне и 

сравняване на същата извадка на три подпериода (по 33/99) със същата цел. За тези 

анализи е приложена проверка на хипотезите за принадлежност на стойностите към 

различни генерални съвкупности с инструмента на Excel t-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances. 

 

Методика на съставяне на индивидуалните норми на кръвно налягане. Индивидуално 

определените норми за изследваното лице (Таблица 4) са съставени на базата на: честотата на 

повторение в извадката на стойности; средната аритметична (AVERAGE) за отделните показатели; 

средната в извадката (MEDIANA); най-често проявяваната стойност (MODA). Нормираните 

стойности са съобразени с данните от трите извадки – от измерванията по време на сеанси през 

2012-2013 г., от анализираните стойности, когато не е имало въздействие със сеансите (50 дни) и 



от тези със сеанси от 2014 г. Нормите съдържат качествено определени степени (първа графа), 

систолни и диастолни стойностни интервали за отделните степени и числова степенна оценка 

(четвърта графа). Граничните стойности (като 120/60, 120/55, 145/80, 145/60) попадат в различни 

степени в зависимост от диастолните стойности и са в унисон със стойностите от съседни 

измервания в разпределението на извадката. 

Таблица 4: Индивидуални норми за кръвното налягане за изследваното лице 
 

Степени 
Систолни 
стойности 

Диастолни 
стойности 

Степенна 
оценка 

Нормално високо 150-145 80-70 4 
Нормално завишено 145-140 80-60 3 
Нормално 135-120 80-60 2 

Нормално ниско 120-100 55-45 1 
 

Динамиката на кръвното налягане по време на сеансите се проследява във всички етапи. 

Стойностите на кръвното налягане през периода със сеанси през 2012-2013 г. отразяват двойки 

измерванията, които съпътстват сеансите – преди и след стимулацията с музика с ударни 

инструменти (Таблица 5). Те се представят и чрез приравнените към индивидуално определените 

нормирани степенни оценки на кръвното налягане за този период (Таблица 6). 

Таблица 5: Кръвно налягане при измервания 

по време на сеанси 2012-2013 г. 
 

Кръвно 1 преди сеанс Кръвно 2 след сеанс 
Поредност 
измервания 

Систолно 
1 

Диастолно 
1 

Систолно 
2 

Диастолно 
2 

1 130 65 130 65 
2 130 65 130 60 
3 140 70 140 70 
4 130 60 130 60 
5 120 60 120 50 
6 130 65 130 60 
7 130 60 120 50 
8 130 70 120 80 
9 110 55 110 55 

10 125 60 120 60 
11 130 60 130 60 
12 140 70 125 60 
13 120 60 115 55 
14 130 60 140 60 
15 140 60 140 70 
16 130 60 130 60 
17 130 60 130 70 
18 120 55 120 55 
19 140 50 140 60 
20 140 70 140 70 
21 120 60 130 60 
22 120 60 120 60 
23 120 60 120 60 
24 130 60 140 60 

MIN 110 50 110 50 
MAX 140 70 140 80 
AVERAGE 128,5417 61,4583 127,9167 61,25 
MEDIAN 130 60 130 60 
MODE 130 60 130 60  

Таблица 6: Кръвно налягане с 

нормирани оценки по време на 

сеанси 2012-2013 г. 
 

 
 Кръвно 1 Кръвно 2 

1 2 2 
2 2 2 
3 3 3 
4 2 2 
5 2 1 
6 2 2 
7 2 1 
8 2 2 
9 1 1 

10 2 2 
11 2 2 
12 3 2 
13 2 1 
14 2 3 
15 3 3 
16 2 2 
17 2 2 
18 1 1 
19 3 3 
20 3 3 
21 2 2 
22 2 2 
23 2 2 
24 2 3  



За първия разглеждан период – 2012-2013 г. (Таблица 5), тестовата статистика на средните 

стойности на систолното налягане  (0.53), по-ниска от критичната стойност 1.71 (Р>0.05), не 

отразява отнасяне на извадките преди и след сеанс към различни генерални съвкупности. 

Факторът въздействие при систолното налягане е недостатъчно значим (F=0.28; Р>0.05). Средните 

стойности на диастолното налягане не очертават статистически значима разлика между двете 

извадки – преди и след въздействието (t Stat=0.18, Р>0.05), факторът въздействие е незначим 

според двете групи данни, но е силно значим при отделните измервания (F=3.36; Р<0.01). 

Анализът по нормираните степенни оценки (Таблица 6) показва обща тенденция за по-ниски 

стойности и за двата наблюдавани периода, но с малка разлика между средните аритметични на 

извадките преди и след въздействието със сеансите – 2,125 към 2,042 за 2012-2013 г. Тестовата 

статистика на средните стойности (0.81) на тези оценки за 2012-2013 г. не очертава значими 

различия между двете извадки преди и след сеансите, но двуфакторният дисперсионен анализ 

отразява силно значим ефект на въздействието при отделни измервания (F=5.03; Р<0.001). 

За периода на сеанси през 2014 г. анализът на кръвното налягане се представят по същия 

начин – по измерени стойности (Таблица 7) и по приравнени към степенни оценки (Таблица 8). 

Таблица 7: Кръвно налягане при измервания 

по време на сеанси 2014 г. 
 

Кръвно 1 преди сеанс Кръвно 2 след сеанс 
Поредност 
измервания 

Систолно 
1 

Диастолно 
1 

Систолно 
2 

Диастолно 
2 

1 150 80 150 80 
2 150 75 140 75 
3 140 80 140 70 
4 130 65 130 70 
5 130 70 130 70 
6 140 80 140 75 
7 135 75 135 70 
8 150 80 150 75 
9 140 70 140 70 

10 130 70 140 70 
11 150 80 140 75 
12 120 70 120 70 
13 145 80 140 75 
14 130 80 130 80 
15 130 75 140 75 
16 130 75 130 75 
17 130 65 125 65 
18 120 70 120 70 
19 120 70 120 65 
20 115 80 120 60 
21 120 80 120 60 
22 140 80 120 70 
23 140 75 130 70 
24 130 75 130 70 
25 140 80 125 70 
26 130 70 130 65 
27 150 80 130 70 
28 140 75 120 65 

MIN 115 65 120 60 
MAX 150 80 150 80 
AVERAGE 134,8214 75,1786 131,6071 70,53571 
MEDIAN 132,5 75 130 70 
MODE 130 80 140 70  

Таблица 8: Кръвно налягане с 

нормирани оценки по време на 

сеанси 2014 г. 
 

 
 Кръвно 1 Кръвно 2 

1 4 4 
2 4 3 
3 3 3 
4 2 2 
5 2 2 
6 3 3 
7 2 2 
8 4 4 
9 3 3 

10 2 3 
11 4 3 
12 2 2 
13 4 3 
14 2 2 
15 2 3 
16 2 2 
17 2 2 
18 2 2 
19 2 2 
20 2 2 
21 2 2 
22 3 2 
23 3 2 
24 2 2 
25 3 2 
25 2 2 
27 4 2 
28 3 2  



Средните стойности на систолното налягане (Таблица 7) през 2014 г. очертава тестова 

статистика (2.14), различаваща значимо извадките (Р<0.05), като факторът въздействие е значим 

(F=4.57; Р<0.05). Анализът на средните стойности на диастолното налягане  (4.15) отнася 

категорично (Р<0.001) извадките преди и след сеансите към различни генарални съвкупности. 

Факторът въздействие е много силно значим при диастолното налягане (F=12.15; Р<0.001). 

Анализът по нормираните степенни оценки на кръвното налягане (Таблица 8) показва обща 

тенденция за по-ниски стойности и за двата наблюдавани периода, но с малка разлика между 

средните аритметични на извадките преди и след въздействието (съответно 2,679 към 2,429). 

Анализът на средните стойности (2.05) макар и ниско значимо (Р=0.05) отнася общо кръвното 

налягане преди и след сеансите към една и съща генерална съвкупност със силна значимост на 

въздействията по измервания (F=3.72; Р<0.001). 

Анализът за сърдечния ритъм по време на сеансите става чрез числена оценка – случай с 

нормален сърдечен ритъм се отбелязва със стойност 1, а аритмия – със стойност 2. Проследяваме 

дали при вторите извадки (след сеанс) честотата на аритмии намалява. Статистическият анализ на 

средните стойности (3.63) на извадките за периода 2012-2013 г. (Таблица 9) ги отнася категорично 

(Р=0.001) към различни генерални съвкупности. Факторът въздействие е силно значим (F=7.88; 

Р<0.01). Статистическият анализ на средните стойности (2.42) на извадките за периода през 2014 г. 

(Таблица 10) ги различава значимо (Р<0.05). Значим е и ефектът от въздействието при отделните 

измервания  (F=2.45; Р=0.01), факторът въздействие като цяло е по-слабо значим (F=5.91; Р<0.05). 

Таблица 9: Сърдечен ритъм с нормирани 

оценки по време на сеанси 2012-2013 г. 
 

 
 

Ритъм 1 
преди 
сеанс 

Ритъм 2 
след 
сеанс 

1 2 1 
2 2 1 
3 2 2 
4 2 1 
5 2 2 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 1 1 

10 1 1 
11 2 1 
12 2 1 
13 1 1 
14 1 1 
15 2 1 
16 2 1 
17 2 1 
18 1 1 
19 1 1 
20 2 2 
21 1 1 
22 2 2 
23 1 1 
24 1 1 

 

1 – Нормален ритъм 
2 – Аритмия  

Таблица 10: Сърдечен ритъм с нормирани 

оценки по време на сеанси 2014 г. 
 

 
 

Ритъм 1 
преди 
сеанс 

Ритъм 2 
след 
сеанс 

1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 2 1 
9 1 1 

10 2 1 
11 2 1 
12 2 2 
13 1 1 
14 1 1 
15 1 1 
16 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
19 1 1 
20 2 1 
21 2 2 
22 1 1 
23 2 1 
24 1 1 
25 1 1 
25 1 1 
27 1 1 
28 1 1  



Установяването на остатъчния ефект от въздействията в двуетапно и триетапно проследен 

период става с анализ на кръвното налягане и сърдечния ритъм през най-дългия период, в който 

не са провеждани сеанси – 50 дни с извадка от общо 100 измервания. Сравнителният анализ на 

кръвното налягане за два подпериода изследва дали стойностите са сходни или настъпва 

завишаване на кръвното налягане във втория, по-отдалечен във времето период от етапа на 

сеансите. Анализът се прилага по измерени стойности (Таблица 11) и по нормирани оценки 

(Таблица 12). После на сравнителен анали се подлагат и оценките на сърдечния ритъм, 

съответстващи на стойности на кръвното в същите измервания. 

Таблица 11: Кръвно налягане при измервания 

в двуетапен период без сеанси 

Кръвно Подпериод 1 Кръвно Подпериод 2 Поредност 
измервания Систол.1 Диастол.1 Систол. 2 Диастол.2 

1 120 60 140 70 
2 130 65 140 70 
3 110 50 140 80 
4 110 50 140 80 
5 120 60 140 80 
6 130 60 140 70 
7 130 60 135 60 
8 120 60 140 70 
9 140 70 140 80 

10 110 55 140 70 
11 140 70 135 70 
12 130 60 140 70 
13 120 70 130 60 
14 130 60 130 70 
15 120 60 140 70 
16 120 60 140 70 
17 120 60 130 60 
18 115 50 130 70 
19 140 70 130 70 
20 140 70 130 60 
21 140 70 130 70 
22 140 75 130 60 
23 140 70 140 70 
24 120 60 130 70 
25 120 60 120 60 
26 120 60 130 60 
27 140 70 130 60 
28 115 55 120 60 
29 130 60 140 70 
30 125 60 140 70 
31 130 70 140 70 
32 120 50 130 60 
33 100 45 150 70 
34 130 70 130 70 
35 110 50 140 70 
36 125 65 130 70 
37 110 50 140 70 
38 130 65 135 60 
39 130 70 130 60 
40 130 70 140 60 
41 110 50 130 65 
42 130 70 130 60 
43 140 70 140 70 
44 130 70 120 60 
45 120 60 140 70 

Таблица 12: Кръвно налягане с 

нормирани оценки в двуетапен 

периода без сеанси 

 
 Кръвно 1 Кръвно 2 

1 2 3 
2 2 3 
3 1 3 
4 1 3 
5 2 3 
6 2 3 
7 2 2 
8 2 3 
9 3 3 

10 1 3 
11 3 2 
12 2 3 
13 2 2 
14 2 2 
15 2 3 
16 2 3 
17 2 2 
18 1 2 
19 3 2 
20 3 2 
21 3 2 
22 3 2 
23 3 3 
24 2 2 
25 2 2 
25 2 2 
27 3 2 
28 1 2 
29 2 3 
30 2 3 
31 2 3 
32 1 2 
33 1 4 
34 2 2 
35 1 3 
36 2 2 
37 1 3 
38 2 2 
39 2 2 
40 2 3 
41 1 2 
42 2 2 
43 3 3 
44 2 2 
45 2 3 



46 140 70 130 70 
47 140 80 130 70 
48 130 70 140 70 
49 140 70 140 70 
50 130 70 140 70 

MIN 100 45 120 60 
MAX 140 80 150 80 
AVERAGE 126,2 62,9 134,9 67,7 
MEDIAN 130 60 137,5 70 
MODE 130 70 140 70  

46 3 2 
47 3 2 
48 2 3 
49 3 3 
50 2 3  

 

Статистическият анализ на средните стойности от измерванията на систолното налягане при 

двата подпериода с по 50 измервания не показва резултат, който отнася извадките към различни 

генерални съвкупности. Анализът на диастолното налягане обаче (-3.42) различава много силно 

значимо (Р<0.001) средните стойности, което се потвърждава и от дисперсионния анализ, който 

откроява фактора отдалеченост от въздействието като много силно значим (F=11.72; Р<0.001) 

при варирането на долната граница на кръвното налягане. Според общите нормативни оценки 

(Таблица 12) на стойностите на кръвното статистическият анализ на средните стойности на тези 

подпериоди (-3.94) ги определя като много силно значимо (Р<0.001) принадлежащи на различни 

генерални съвкупности, като факторът отдалеченост от въздействието (отразяващ се при 

втория подпериод) е аналогично на предходния дисперсионен анализ – много силно значим 

(F=15.51; Р<0.001). 

Сходството на резултатите между стойностите на систолно и диастолно налягане спрямо 

анализираните чрез общата нормативна оценка показва голяма степен на надеждност на така 

избраните стойностни интервали за личните норми на кръвното налягане на изследваното 

лице. Затова за проверката на триетапния остатъчен ефект от въздействието (Таблица 13), 

използваме направо степенните оценки за нови три подпериода на същия общ 50-дневен период, 

обозначени като Етап 1, Етап 2 и Етап 3, чиито извадки съдържат по 33 от 99 измервания (това са 

100-те измервания от 50-те дни без сеанси без последното в общата извадка). 

Таблица 13: Кръвно налягане с нормирани оценки 

при измервания в триетапен период без сеанси 
 

Измервания Кръвно Етап 1 Кръвно Етап 2 Кръвно Етап 3 
1 2 2 2 
2 2 1 2 
3 1 2 2 
4 1 1 2 
5 2 2 2 
6 2 2 2 
7 2 2 3 
8 2 1 2 
9 3 2 2 

10 1 3 2 
11 3 2 2 
12 2 2 2 
13 2 3 3 
14 2 3 3 
15 2 2 3 
16 2 3 2 



17 2 2 4 
18 1 3 2 
19 3 3 3 
20 3 3 2 
21 3 3 3 
22 3 3 2 
23 3 3 2 
24 2 2 3 
25 2 3 2 
26 2 3 2 
27 3 3 3 
28 1 2 2 
29 2 3 3 
30 2 2 2 
31 2 2 2 
32 1 3 3 
33 1 3 3 

MIN 1 1 2 
MAX 3 3 4 
AVERAGE 2,030303 2,393939 2,393939 
MEDIAN 2 2 2 
MODE 2 3 2 

 

Според общите нормативни оценки (Таблица 13) на кръвното налягане в триетапно 

разделения период без въздействие първите два етапа са с еднакви минимална и максимална 

степенна оценка (1), в третия етап тя е с една единица по-висока (2). Средната аритметична на 

кръвното при първия етап (2,03) е по-ниска от тези на втория и третия, които са еднакви (2,39).  

Проверяваме статистическата значимост. 

Таблица 14: Сравнителен статистически анализ на средните стойности 

по нормативни оценки на кръвно налягане в триетапен период без сеанси 
 

Различност на 
извадките 

Значимост на фактора 
отдалеченост от 
въздействието 

 
 
Сравнявани етапи 

t stat P F P 
Етап 1 / Етап 2 -2.2 0,031 4.84 0.031 
Етап 1 / Етап 3 -2.37 0,021 5.62 0,021 
Етап 2 / Етап 3 0 0,5 8.61 1 

 

Статистическият анализ (Таблица 14) на средните стойности определя степенните оценки на 

кръвното налягане през Етап 1 като значимо принадлежащи на различни генерални съвкупности 

(Р<0.05) спрямо оценките на Етап 2 и на Етап 3, като факторът отдалеченост от въздействието е 

значим (Р<0.05) и нараства макар и малко по значимост с отдалечаването от въздействието (F на 

Етап 1 и Етап 2 спрямо Етап 1 и Етап 3). Между средните стойности на оценките на Етап 2 и Етап 3 

не се откроява значима разлика за фактора отдалеченост от въздействието (Р>0.05). 

Остатъчният ефект на въздействието се проверява и чрез отчетения сърдечен ритъм в периода 

без сеанси, съответно в два подпериода по 50 измервания (Таблица 15) и триетапно с по 33 

измервания (Таблица 16). 



Таблица 15: Сръдечен ритъм с нормирани 

оценки в двуетапен период без сеанси 
 

 
Ритъм 
Подпериод 1 

Ритъм 
Подпериод 2 

1 1 1 
2 1 1 
3 2 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 1 1 

10 1 1 
11 1 2 
12 2 1 
13 1 1 
14 1 1 
15 1 2 
16 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
19 1 1 
20 1 1 
21 1 1 
22 1 1 
23 1 1 
24 1 1 
25 1 1 
26 1 1 
27 1 1 
28 2 1 
29 1 1 
30 2 1 
31 1 1 
32 1 1 
33 1 1 
34 1 1 
35 1 1 
36 1 1 
37 1 1 
38 1 1 
39 1 2 
40 1 1 
41 1 1 
42 1 1 
43 1 1 
44 1 1 
45 1 1 
46 1 1 
47 1 1 
48 1 2 
49 1 1 
50 1 2 

AVERAGE 1,08 1,1  

Таблица 16: Сръдечен ритъм с нормирани оценки  

в триетапен период без сеанси  

 

 
 

Ритъм 
Етап 1 

Ритъм 
Етап 2 

Ритъм 
Етап 3 

1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 2 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 1 1 1 

10 1 1 1 
11 1 1 1 
12 2 1 1 
13 1 1 1 
14 1 1 1 
15 1 1 1 
16 1 1 1 
17 1 1 1 
18 1 1 1 
19 1 1 1 
20 1 1 1 
21 1 1 1 
22 1 1 1 
23 1 1 2 
24 1 1 1 
25 1 1 1 
25 1 1 1 
27 1 1 1 
28 2 2 1 
29 1 1 1 
30 2 1 1 
31 1 1 1 
32 1 2 2 
33 1 1 1 

AVERAGE 1,12 1,06 1,06 
 

 

 

 
1 – нормален ритъм 
2 – аритмия 
  

 



Сравнителният анализ на средните стойности представя тяхната разлика за статистически 

незначима както в двуетапното сравнение, така и в триетапното. Не се отличава и значимост на 

фактора отдалеченост от въздействието. Такъв резултат може да се обясни с единичните 

случаи на аритмия – четири случая в Подпериод 1 и пет случая в Подпериод 2 за 50 измервания 

всеки (Таблица 12), както и четири случая в Етап 1 и по два случая в Етап 2 и Етап 3. 

Тези 9 случая с аритмия за период от 50 дни показват стабилност на сърдечния ритъм в 

периода без въздействие със сеанси и утвърждават лечебния ефект на сеансите със слушане 

на музика, изпълнявана от ударни инструменти. 

 

Изводи от пилотното изследване 

Резултатите при изследваното лице дават основания за следните изводи за ефекта на 

рецептивната ритъм терапия върху сърдечната дейност: 

1. Слушането на музика, изпълнена от ударни инструменти, подобрява сърдечния 

ритъм дори и при 5-минутна музикална релаксация, а системно провеждани 

сеанси нормализират сърдечния ритъм с продължителност на положителния 

ефект до минимум месец и половина без сеанси, като се допускат отделни случаи 

на аритмия. 

2. Отчетените 9 случая с аритмия при направени 100 измервания за период от 50 

дни показват стабилност на сърдечния ритъм във времето без въздействие със 

сеанси и утвърждават лечебния ефект на сеансите със слушане на музика, 

изпълнявана от ударни инструменти за справяне с аритмия. 

3. При лицето, с което са провеждани системни ритъм сеанси, след продължителна 

пауза без тях при нова поява на аритмия след подновяване на сеансите много по-

бързо се възстановява нормалният сърдечен ритъм. Организмът реагира и се 

балансира по-бързо. 

4. Ефектът от системните ритъм сеанси формират у човека чувство за сигурност, за 

контрол върху ситуацията и оптимизъм, че след новата стимулация сърдечният 

ритъм ще се балансира. Тази особеност е важна при хора с кардиологични 

проблеми, които спрямо всички останали физиологични състояния предизвикват 

най-силен страх (от влошаване на здравето и дори от смърт). 

 

Важни фактори за успешността на пасивната ритъм терапия 

Дали „ритмичното лекарство” би подействало на аритмията при всички случаи? 

Зададох си този въпрос с грижа към хора, които биха проявили любопитство и са склонни 

да опитат тази наглед лесна, почти „мързелива” методика. 

На 02.02.2013 г., когато Мартин представи в Русе книгата си „Алхимия на ритъма. В 

търсене на философския камък”, направих пред аудиторията презентация на първата част 

от изследването ми. Приятелка, която присъства на събитието и й се сторил лесен 



методът, поиска да лекуваме аритмията на майка й, като слуша музикалните записи, 

когато идва от село да й гостува в града. Казах й, че трябва да изчакаме с изпробването на 

метода, защото има опасност хората да бъдат подведени от привидната леснина и да се 

предоверят на метода, да неглижират предписаното си от специалист лечение или да се 

обезверят, ако ритъм стимулациите не дадат веднага трайни дългосрочни резултати. 

Днес си давам сметка за факторите за ефективност на метода. Те са съществени 

първо за апробирането му с много на брой доброволци, за да установим как той действа 

при двата пола на различни възрастови групи, с различни здравословни проблеми, а после 

и за популяризирането му и масовото използване, и то за мотивирани и склонни да му се 

доверят хора в нужда. Важен фактор, който осигурява успешността на което и да е 

лечение, е човекът да се довери на метода. Съмнението предизвиква съзнавана или 

несъзнавана съпротива, която влияе на търпението, на склонността за системно 

приложение, на собствената активност в лечението си. 

Баща ми като изследвано лице за рецептивна ритъм терапия на своята аритмия 

допринесе със свои личностни качества: 

• доверието, което чувстваше в безвредността на музикалното въздействие и в 

компетентността на маестрото Мартин Иванов и моята професионална 

добросъвестност; 

• любознателност, която се превърна в интерес за самопознание; 

• лична дисциплинираност да измерва по два или по-три пъти, при нужда и 

повече пъти на ден кръвното налягане и да оценява вида и характера на 

аритмията, когато я чува в слушалките на апаратчето си, и да отразява данните 

в своя ръкописен протокол; 

• активността му в целия процес, благодарение на която той сам открива 

влияещи на състоянието му фактори за деня и периода и прогнозира как може 

би ще реагира организмът му в следващи напрегнати периоди. 

 

Всичко това повиши неговата увереност за справяне, защото беше активен в процеса 

на изпробването на метода. Сдоби се с чувството, че сам може да контролира здравето 

според възможностите на възрастта си. 

 

„Къде отиде аритмията?” – попита Мартин 

Множество усложнения на здравето идват от някъде вътре в нас. В нас е отровата, в 

нас е и противоотровата. 

Еволюционно в природата живите същества се развиват със заложби да поддържат 

равновесието си чрез хомеостазата в организмите. Такава е и ролята на повишаващото се 



кръвно налягане и кръвната захар – мобилизация на организма за справяне в ситуации на 

напрежение. С развитието на цивилизацията обаче при съзнателно натоварване с 

множество житейски задачи и с удобното ползване на хапче при всеки телесен сигнал за 

дисбаланс заложеното „знание” на организма да се справя по собствен начин се забравя, 

понякога насилствено се неутрализира и ние се изгубваме в болестта, недали възможност 

на мъдростта на тялото да ни укрепва. Така животът може да се превърне в едно 

разсъгласувано действие на психичното и телесното. Може да настъпи разболяване 

поради разпад на целостта. Това поражда страх и чувство, че бедите ни се случват някъде 

отвън или някъде отвътре, от част от нас, която враждебно ни дебне да „ни” порази. 

Загубваме представа дори, че предизвикваме самопоразяване. 

Сърцето е моторът на собствения ни живот, източникът на нашата виталност, на 

който е дадено да действа синхронично, хармонично с мозъка, с цялата нервна система и 

всички други органи и системи. Сърдечната аритмия не е ли акт на форсиране или опит за 

забавяне на процеси в цялата система с цел отново да се синхронизират, било поради 

органични стеснения на кръвоносни съдове, било поради промени в кръвното, настъпили, 

за да се справи тялото с емоционално или физическо пренапрежение? 

Какво подаваме на сърцето, слушайки музика, изпълнена от ударни инструменти? 

Ние чуваме и усещаме с тялото ритъм, с който се синхронизираме по емоционален път 

посредством старите дялове на мозъка, отговорни за нашата жизненост. Това е акт на 

вътрешно включване и разбиране със себе си, подобно на общуването на две разбиращи 

се същества, които съпреживяват едно на друго и влизат в пълен унисон – уютна 

интимност. Тя може катарзисно да пречиства, да осъществява споделяне, да лекува, да 

освобождава, да създава... 

Къде отива аритмията? Разбираме, че тя не е врагът, който болестно ни дебне, а 

„звънчето” на сърцето, когато то действа, за да смогне да възстанови жизнения ритъм. 

Готови ли сте да послушате музика с барабани? А готови ли сме сами да направим 

музика със свирене на барабани и да преживеем още по-бързо и интензивно 

синхронизирането ни със Себе си, със своя ритъм, който най-добре ни балансира и който 

може да сме забравили? Готови ли сме да споделим ритъма на човека до нас чрез 

дискретното, но и същинско ритмично докосване? Готови ли сме да се доверим с 

ритмична отзивчивост на света, която след нашите смели опити да се споделим в ритъма 

ще ни даде опита да живеем включени със себе си и с хората, с които можем да бъдем в 

унисон чрез ритъма на сърцето си? 

 


