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Предговор 
От Светото писание, сирах 38,  
стих 4: С Божията помощ цярът 
израства от земята и разумният 
човек не го пренебрегва! 

Въпреки многобройните нападки от всевъзможни места срещу мен и моите 
съвети В брошурата "Здраве от аптеката на Господ", множеството 
въодушевени писма от здрави и болни, от лекари и народни лечители от 
страната и чужбина ме подтикнаха да предоставя на разположение на хората 
и занапред моите знания и най-новия ми опит с лечебни билки в едно подобрено 
и разширено ново издание на споменатата брошура. 

Във Време, В което голяма част от човечеството се е отдалечила 
значително от естествения начин на Живот, в което заплашителни болести 
го Връхлитат поради неправилно отношение към живота. би трябвало да 
преоткрием нашите лечебни билки, с които Господ е така добър да ни дарява 
от незапомнени Времена. Пастор Кнайп казва в своите книги, че "за всяка 
болест е поникнала привичка!" Така че Всеки един може да направи нещо за 
здравето си, като за Всеки случай и навреме събира растения и билки от 
"Божията аптека", чая от които пие Всеки ден или при лечение, а 
екстрактите им използува за разтриване или налагане, като компрес или 
добавка във Ваната и т.н. 

Когато човек реши да използува лечебните билки, той би трябвало да 
започне с кръвопречистващи билки като див чесън, коприва, Великденче, 
радика и жиловлек. Такива лечения, приложени точно по препоръка, никога не 
вредят. Ако не доведат до никакво или само до слабо облекчение и помощ, то 
Вероятно В къщи или на работното място съществуват геопатични зони на 
смущение. В този случай трябва да се извика опитен търсач на подземни 
богатства, за да установи места, В които няма лъчеизпускане. 

При сериозно неразположение, температура и други очевидни болестни 
симптоми обаче е абсолютно необходимо да се извика своевременно 
лекарят за установяване на диагнозата и консултация. Също така се 
разбира от само себе си, че протичането на тежко заболяване и оздрави-
телният процес требва да бъдат съвестно контролирани от лекар. 

Това, че официалната медицина започва бавно да се обръща и към 
природолечението, проличава от XXV Международен конгрес за усъвършенстване 
на германската лекарска камара и австрийската лекарска камара, състоял се 
през март 1980 г. В Багдащайн - област Залцбург, на който участваха около 
1500 лекари. 

Университетският професор д-р Карл Алкен - Университет Заарланд, ФРГ, 
обосновава едно засилено обръщане на официалната медицина към лекуващите 
сили на природата, както следва: "След Втората световна война лекарите 
практически бяха някак безсилни при туберкулоза или отказване на 
бъбреците. След това дойде големият обрат с въвеждането на антибиотиците, 
а днес вече трябва да се борим с отрицателните последствия на отчасти 
свръх голямото. отчасти неправилно, прилагане на тези 
"благодатоносители". Към това идва и едно лавинообразно увеличаване на 
гъбичните заболявания, които се предизвикват от нарушаване на нормалното 
биологично равновесие. от твърде много медикаменти и от други влияния на 
околната среда. 

От години проследявам лекарски съвещания и конгреси, чиито резултати 
се появяват и В ежедневните вестници. Множество, с чувство на 
отговорност, лекари предупреждават от прекомерна страст към лекарствата. 
Особено внимание се обръща непрекъснато на това, колко опасни могат да 
бъдат болкоуспокояващите средства. Те се взимат от безкрайно много хора 
без лекарски контрол и причиняват понякога много тежки увреждания на 
органите. Средства за спадане на кръвното налягане например, които се 
взимат по-продължително време, предизвикват у жените образуването на рак 
на гърдата, както са установили три, работещи независимо една от друга, 
изследователски групи в Бостън, Бристол и Хелзинки. 

Сега аз искам лечебната сила и действие на важни растения заедно с 
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насъбрания опит от последните две и половина години, това ще рече от 
появяването на брошурата "Здраве от аптеката на Господ", да направя 
достъпни за болните хора и да им протегна ръка за Възвръщане на здравето 
им. Да се излезе от безнадеждността на продължителното боледуване със 
собствени сили и своя Воля, благодарение на божествената сила на лечебните 
ни билки, е възвишаващо човека. Да си възвърне той здравето, да носи сам 
отговорността за него, издига човешкото достойнство в такава степен, 
която почти извежда болния от безпътицата на болния му живот. 

Често ме питат откъде имам тези познания за билките. На това не мога 
да дам прецизен отговор. Като дете прекарвах ваканциите си у семейството 
на един главен лесничей. Там имах Възможността, далеч не за възрастта 
си, да изживея и почувствувам зависимостите в природата. Така аз 
различавах още като дете Всяко растение, знаех как се казва, но значението 
му като лечебно растение ми бе непознато. Майка ми, която бе възторжена 
почитателка на Кнайп, се стараеше, разбира се, нас, децата, да ни отгледа 
без химическо влияние. 

Като младо момиче имах две преживявания, които са се запечатали В 
Живота ми. Една около 40-годишна вдовица, майка на три деца, се бе 
разболяла от левкемия и от болницата я бяха изписали като безнадеждно 
болна. Лекарите й даваха още три дни живот. Сестра й, загрижена за децата, 
които щяха да останат сами. отишла с урина от болната при една билкарка, 
недалеч от Карлсбад. И макар тази жена с ужас да казала: "Едва сега идвате 
с тази мъртва Вода!", дадените от нея билки помогнаха. Направеното след 
десет дни изследване в клиниката не показа никаква следа от левкемия. 

Спомням си за друг един подобен случай, който стана по същото Време, с 
една 38-годишна майка на четири деца. И тук се касаеше за левкемия и 
лекарите не даваха повече никаква надежда. И тази жена отиде за съвет и 
съответните билки при една билкарка. Всеки ден тя си приготвяше няколко 
чаши с чай от билки и щом минеше край тях, отпиваше порядъчна глътка. Ако 
не ми помогне, то поне със сигурност няма да ми навреди, си казваше тя. 
Изследването след десет дни показа: Абсолютно никаква левкемия! 

От тези примери се вижда колко е важно да се пие през деня голямо 
количество чай при наглед неизлечими заболявания. От този момент за мен е 
несъмнен факт, че билките могат да помагат даже при злокачествени болести. 

На Сретение господне през 1961 г. се спомина добрата ми майка. От този 
момент имах определеното чувство, че ме натикват в билкознанието. Към това 
дойдоха нови познания и аз постепенно израснах с едно сигурно чувство в 
лечебните билки от аптеката на Господ. Сякаш една по-висша сила, предимно 
Божията майка - голямата помощничка на всички болни, ме насочваше, показваше ми 
сигурния път. Доверието в НЕЯ, обожаването и молитвата пред една стара, 
чудесна картина на Св. Богородица, която по странен начин попадна в ръцете ми 
и така в мое притежание, ми помагаше всеки път в случаи на колебание. 

Така че аз се стремя да обърна Вниманието на хората не само Върху лечебните 
билки и тяхната сила, а преди Всичко Върху Всемогъществото на Създателя, В чиито 
ръце лежи защитен нашият Живот, който той определя. От НЕГО ние търсим помощ и 
утеха, при тежка болест - смирено и благоговейно билки от НЕГОВАТА аптека. Той 
ни ръководи, дарява и насочва нашия Живот по СВОЯ воля! 

На края искам да подчертая още, че в преработената брошура съм се 
постарала във всяко едно отношение да включа всичките си допълнителни 
познания, за да бъдат те от полза на човечеството. Обстойното 
разширяване на материята свързвам с една молба: Не ми се обаждайте по 
телефона, нито ми пишете писма! Понеже не съм лечителка, не приемам и 
посещения! Много точно изготвеният указател с ключова дума ще Ви насочи на 
правия път при използуването на правилните билки! Освен това искам да Ви 
насоча и към брошурата "Лечебните успехи на Мария Требен" (Писма и сведения 
за лечебни успехи), която е издадена от "Енсталер" -Австрия. 

И още нещо: Нямам експедиционна фирма, така че не приемам и поръчки за 
билки! 

Грискирхен, май 1980 г. 
МАРИЯ ТРЕБЕН 
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ОБЩА ЧACT 

За правилното събиране, съхраняване и приготвяне на лечебните билки 

СЪБИРАНЕ, СУШЕНЕ 
Предпоставка за събирането е познаването на лечебните билки. Ако 

притежаваме това познание. тогава нещата вече опират до това. да събираме 
билките в съответното време, на съответното място и по съответния 
начин. 

Опитът погазва, че най-добрите лечебни успехи се постигат с прясно 
набрани билки, които при тежки заболявалия са абсолютно задължителни, за 
да има ефект. Пресните билки човек може сам да си набере през ранна пролет, 
понякога още от края на февруари, та чак до ноември Някои от тях могат да 
се намерят даже и през зимата под снежната покривка, ако човек преди това 
си е забележел местонахождението им (напр. змийското мляко). 

За през зимата може да се приготви един не твърде голям запас от 
изсушени билки. За целта ние си ги набавяме в момента на най-голямото им 
съдържание на лечебни вещества. 

 
При ЦВЕТЧЕТАТА това е в началото на цъфтежа,  
при ЛИСТАТА - преди и по време на цъфтенето.  
КОРЕНИТЕ се изравят в ранната пролет или през есента.  
ПЛОДОВЕТЕ се събират по време на зреенето. 
 

При това трябва да се има предвид следното: Берат се само здрави, 
чисти растения, по които няма паразити! Билките да се събират в слънчеви 
дни в сухо състояние, когато росата Вече е преминала. 

Неподходящи места за събиране са химически наторявани ниви, поляни. 
брегове на замърсени, заразени Води, Жп гари и места в близост до оживени 
улици, магистрали и промишлени предприятия. 

Щади природата! (Не изскубвай растенията с корените, не причинявай 
никаква вреда!) Някои растения се намират под защита на природата. Има 
достатъчно лечебни растения със същата сила на действие, които не са под 
защита на природата (напр. игликата). 

Цветчетата и листата да не се натискат при събирането и за това да 
не се използуват найлонови пликчета и чанти! Билките почват да се потят 
и по-късно при съхненето почерняват. 

СУШЕНЕ 
Преди да се сложат да съхнат, билките не се мият, а само се нарязват на 

дребно. След това се слагат нарядко върху кърпи или не щампована хартия и 
се сушат колкото може по-бързо на сянка или в проветриви, топли помещения 
(тавани). При корени, кори или много сочни растителни части често пъти е 
за препоръчване изсушаване с изкуствена топлина. Температурата обаче не 
бива да надвишава 35" С. Добре измити корени, имелът и върбовката е най-
добре да се нарежат, преди да се сложат да съхнат. 

Само сухи като клечки билки могат да бъдат съхранени за зимата. Най-
подходящи за целта са стъкленици или картонени кутии с капак. Да се 
избягват пластмасови съдове и консервни кутии! Билките да не се излагат 
на светлина (да се използуват цветни стъкленици, най-подходящи са 
зелените). 
Снабдявайте се само за една зима! С Времето билките губят лечебната си 
сила. Всяка година ни дарява нова билкова благодат. 

НАЧИНИ НА ПРИГОТВЯНЕ - ПРИГОТВЯНЕ НА ЧАЙ 
Попарване или запарка: Пресните билки се нарязват и в предписаното 

количество се слагат в стъклена кана или друг неметален съд. Водата се оставя 
да заври, сваля се от печката и с нея се заливат приготвените билки. Пресните 
билки се оставят само кратко време да покиснат (половин минута е 
достатъчна)! Чаят трябва да бъде съвсем светъл - светложълт или светлозелен. 
Изсушените билки се оставят малко по-дълго да киснат (една до две минути). 
Един така приготвен чай е значително по-благотворен, а и по-приятен за 
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окото. 
Корените се слагат студени в посоченото количество вода, оставят се малко 

да поврат и след това три минути да покиснат. 
Дневното количество чай се сипва в термос и според предписанието се пие на 

глътки през деня. По принцип се взима една препълнена чаена лъжичка с билки на 
1/4 литър вода ( = 1 чаша), а иначе -както е посочено при отделните растения. 

Студен екстракт: Някои билки (напр. слез. имел и аир) не се попарват, тъй 
като от топлината губят лечебната си сила. Чай от тези билки се прави чрез 
студено извличане. Посоченото при отделните растения количество се оставя 
да се изкисне в студена вода от 8 до 12 часа (най-често през нощта), след 
това малко се загрява (до подходяща за пиене температура!) и количеството 
за деня се съхранява в термос, който предварително се изплаква с гореща вода. 
Студен екстракт, смесен със запарка, се счита обаче за най-ефикасната форма на 
използуване на лечебните растения: Билките се оставят да пренощуват в 
половината от посоченото количество студена вода и на сутринта се 
прецеждат. Останалите в цедката билки се попарват с другата половина гореща 
вода и също се прецеждат. След това студеният екстракт и отварата се 
смесват. Чрез този вид чай се приемат веществата, които са разтворими или 
само в студена, или само в гореща вода. 

ТИНКТУРА   (ЕСЕНЦИЯ) 
Тинктурите са също екстракти, които се извличат в 38 до 40%-ова житна 

или плодова ракия. Бутилка или друг затварящ се съд се напълва, без да се 
тъпче, със съответните билки до гърлото и те се заливат с плодова или житна 
ракия. Добре затворен, съдът се оставя на топло място (около 20' С) в 
продължение на 14 дни и повече, като от време на време се разклаща, след това 
се прецежда. а остатъците в цедката се изстискват добре. Тинктурите се 
взимат вътрешно - на капки, разредени с чай, а външно се използуват за 
компреси или разтривки. 

П Р Е С Е Н  С О К  
Пресните сокове от билки са подходящи за пиене (на капки) или за туширане 

на болни места по тялото. Те се извличат с помощта на миксер, който надробява 
и същевременно изстисква растенията. Добре е соковете да са прясно направени - 
ден за ден. Сипани в малки бутилки, те се запазват няколко месеца, ако се 
съхраняват в хладилника. 

Р А С Т И Т Е Л Н А  К А Ш А  
Стъбла и листа се стриват с точилка върху дървена дъска на каша. Кашата 

се разстила върху ленено парче, поставя се върху болното място, отгоре се 
завързва с кърпа и се държи на топло. Този компрес може да се остави и през 
нощта. 

3 А П А Р В А Щ И  Б И Л К О В И  К О М П Р Е С И  
В тенджера се слага вода да заври, отгоре се поставя сито с пресни или 

изсушени билки и се покрива с капак. След известно време омекналите, топли 
билки се изваждат, слагат се върху тънка тъкана кърпа и се налагат върху 
болното място. Всичко това се покрива с вълнена кърпа и се завързва с други 
кърпи. Човек не бива да има усещане за студ. Много ефективни са парните 
компреси с хвощ Запарващите компреси се държат два часа или се оставят и 
през нощта да действуват. 

ПРИГОТВЯНЕ НА МЕХЛЕМИ И МАСЛА 
Четири пълни шепи билки се нарязват на дребно. 500 г свинска мас се загрява 

като за пържене. Билките се сипват с бъркане в горещата мазнина, оставят се 
малко да се попържат, разбъркват се и тиганът се сваля от огъня, покрива се с 
капак и се оставя през нощта да изстине. На следващия ден цялото това нещо 
леко се затопля, филтрира се през ленена кърпа и топлият още мехлем се сипва В 
предварително приготвени стъкленици или празни кутийки от крем. 

Приготвянето на масла става по следния начин: Цветчетата или билките се 
сипват, без да се тъпчат, в бутилка до гърлото, заливат се със студено 
извлечено-дьрвено масло, така че маслото да е два пръста над цветчетата или 
билките. Бутилката се оставя да престои 14 дни на слънце или близо до печката. 
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Б И Л К О В И  Б А Н И  
Баня на цялото тяло: Съответните билки се накисват в студена вода и се 

оставят да пренощуват. За една баня са необходими една пълна кофа (6 до 8 
литра) с пресни билки или 200 г сухи билки. На следващия ден водата се 
подгрява и този екстракт се прибавя към водата за банята. Продължителност на 
банята - 20 минути. Сърцето трябва да е извън водата. След банята човек не се 
подсушава, а се завива с хавлия или облича халат и ляга един час в леглото да се 
запари. 

Баня на половината тяло (седяща баня): За баня на половината тяло се 
взимат само половин кофа пресни или около 100 г сухи билки и се процедира 
както при банята на цялото тяло. Водата Във ваната трябва да е до над 
бъбреците. Да се съблюдават данните при отделните билки! 

Подгрята отново, водата от двата вида бани може да се използува още два 
пъти. 

КОМПРЕС СЪС ШВЕДСКИ БИЛКИ (ШВЕДСКА ГОРЧИВКА) 
В зависимост от мястото се взима по-малко или по-голямо парченце памук или 

плат, напоява се с шведска горчивка и се поставя върху болното място, което 
предварително е намазано със свинска мас или мехлем от невен, та алкохолът да 
не обезмззни кожата. Отгоре може да се сложи едно по-голямо парче найлон, за да 
не се цапа бельото и едва тогава се завързва с топла кърпа, евентуално и с 
бинт. В зависимост от заболяването и от това, колко човек може да търпи, 
компресът се оставя да действува от два до четири часа. Ако на пациента му 
понася, тогава компресът може да остане и през нощта. След като се свали 
компресът, кожата се напудря. Ако Въпреки това у чувствителни хора се появи 
възпаление на кожата, тогава компресите трябва по-кратко време да се държат 
или за известно време да се преустановят. Хора, които са алергични, не бива да 
слагат найлоново парче, а само кърпа. В никакъв случай да не се забравя 
намазняването на кожата преди поставянето на превръзката! Ако се появи сърбеж. 
мястото да се намаже с мехлем от невен. 
С тези компреси не е задължително да се лежи в леглото. Ако са добре вързани, с 
тях човек може да си се движи в къщи. 

ЛЕЧЕБНИТЕ  БИЛКИ  от аптеката на Господ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

П Л А В У Н  ( L y c o p o d i u m  c l a v a t u m )  
Народът го нарича още магьоснически знак, 

подагричен мъх, пикочогонна билка, 
самодивка, противоспазматична билка и 
змийски мъх. Мъховидното, винаги зелено 
растение се разстила по горската земя в един 
до два метра дълги ластари с фини, тънки 
коренчета. От ластарите израстват от седем 
до десет сантиметра дълги, много меки на 
пипане, разклонени стъбълца. Четиригодишното 
растение развива през лятото жълтеникави 
кочани, които съдържат цветен прашец, наричан 
още плавунно брашно. Това брашно се използува 
хомеопатично при ожулване на кожата. 

Плавунът е съдържащо радий лечебно 
растение и по своите силно разклонени, Въже 
образни ластари и по жълтия цветен прашец на 
кочаните си той се различава лесно от 
останалите видове мъх. Той расте само по 
северните страни на Високостеблените гори 
и горските окрайнини на Височина над 600 
метра. След изсичания (оголени места в 

гората) растението пожълтява и накрая изчезва напълно, тъй като при непос-
редствено влияние на слънцето то губи жизнеспособността си. 

В Австрия и Германия плавунът е под строга защита на природата. Поради 
това търговията на едро с билки се снабдява с него от северни страни, 
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което гарантира доброто качество. 
На болни от подагра и ревматизъм, даже когато Вече са се появили промени в 

ставните форми, при хроничен запек и хемороиди, се препоръчва най-горещо чай 
от плавун. Тези обаче, които страдат от разстройство, трябва много 
предпазливо да използуват чая, тъй като иначе могат да се появят спазми в 
червата. ПЛАВУНЪТ НЕ СЕ ВАРИ, а само се попарва с вряла вода. Чаят намира 
приложение и при всички заболявания на пикочните и полови органи, при болки и 
втвърдявания на тестикулите, при пясък в бъбреците и бъбречни колики. Плавунът 
е незаменим при възпаления на черния дроб, при болестотворни вегетации на 
съединителната тъкан на черния дроб даже те вече да имат злокачествен характер. 
Той много помага на лекуващите се да възвърнат бързо цялата си сила. 

Мъжът на моя позната възрастна жена страдал дълги години от силен нощен 
задух, който лекували като сърдечна астма. Той се чувствувал все по-зле, 
докато един ден се обърнал отново към лекаря. "Ако не спрете незабавно да 
работите, след осем дни ще бъдете на оня свят!" - казал той и разпоредил 
влизането му в болницата в Грискирхен. От жена му научих, че има втвърдяване на 
черния дроб (цироза на черния дроб) последен стадий. Нощният задух върви ръка 
за ръка с чернодробната цироза. След известно време мъжът бе изписан от 
болницата като обречен. Следвайки съвета ми. жената си набави плавун, който 
много бързо помогна. Не смятате ли и вие, че е чудо, като ви казвам, че след 
първата чаша от плавун на мъжа изчезна ужасният нощен задух, който от години 
го мъчеше. Ако измежду вашите познати има някой болен от чернодробна цироза, 
даже и да е вече безнадежден, вдъхнете смелост на този човек и го насочете към 
нашия, съдържащ радий, толкова важен в природолечението, плавун. Дори на хора, 
страдащи от злокачествени чернодробни заболявания, може с помощта на плавуна да 
се дари отново живот. 

По време на учебен излет в гората, който предприех с една малка група в 
Горна Австрия, насочих вниманието на съпровождащия ме ботаник д-р Бруно 
Вайнмайстер върху лековития плавун по отношение на чернодробната цироза и рака 
на черния дроб. В отговор на това той ми разказа следната случка: Като млад 
студент той тръгнал на излет в планината с няколко приятели. По пътя към 
хижата той намерил сред клека един ластар от плавун и закачливо го омотал 
около шапката си. По-късно един от неговите другари получил в хижата схващане 
в стъпалото и то такова, че от коленната става надолу кракът бил изкривен. 
Напразно се опитвали да му помогнат. Хижарят донесъл медицински спирт, 
масажирали го с него, но без успех. Следвайки някакво внушение, младият 
Вайнмайстер свалил от шапката си ластара от плавун и с него омотал 
схванатото стъпало отдолу нагоре. На момента то се върнало на правилното 
положение. Той си помислил, че това е случайност. Схващането може би е щяло да 
мине и без плавуна. На връщане той набрал шепа плавун за хазайката си, която 
често страдала от гърчове в прасците. Така той донесъл на жената незабавно 
спасение от нейните спазми. След години д-р Вайнмайстер разказал случилото се 
на един лекар-специалист. От него той научил, че при плавуна се касае за 
съдържащо радий растение. Оттогава насам с напълнени с плавун възглавнички са 
могли да бъдат излекувани спазми в стъпалата и прасците у много хора. 

Една позната бе откарана в болницата, тъй като вече не можеше да 
уринира. Мишниците бяха силно подпухнали. Когато излезе от болницата. 
Всичко си беше по старому. За щастие в момента имах в къщи плавун, понеже 
86-годишната ми тогава свекърва страдаше в това време от спазми в прасците.  
Предположението ми, че при моята позната става въпрос за спазъм в пикочния 
мехур, се потвърди, когато сложих торбичка с изсушен плавун в областта на 
мехура и вследствие на това след две минути тя отново можеше да уринира 
нормално. Тази торбичка с плавун тя носи още няколко дена върху пикочния 
си мехур. Насъбралата се вода в мишниците изчезна постепенно.  

Аз самата страдах години наред от високо кръвно налягане. Най-често то се 
явява вследствие на свръх-функциониране на бъбреците. И така аз си сложих 
за през нощта напълнена с плавун торбичка върху бъбречната област. На 
следващия ден кръвното ми налягане бе спаднало от 200 на 165. Оттогава от 
време на време си слагам торбичка с пресен плавун Върху бъбреците. 

При спазми в прасците плавунът се слага в кърпа и с нея се увиват 
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прасците. От него обаче могат да се правят и бани на стъпалата, а при 
спазми в пикочния мехур и бани на половината тяло (виж в "Обща част" "Бани 
на половината тяло" - стр. 9). 

След наранявания през война или при злополука често остават белези, 
които предизвикват гърчове. Един инвалид от войната имаше на гърба белег, 
колкото цяла ръка. Този белег непрекъснато предизвиквал болезнени 
гърчове, които водели до избиване на пот по цялото тяло. Болките се 
проточвали до главата. След 30-годишно мъченичество можах да избавя този 
човек от страданията му с помощта на възглавнички и бани с плавун. 

Брашното от плавун (в някои аптеки може да се получи и като пори от 
плавун) помага при тежко болни с открити места и за много кратко време 
раните се затварят. Брашното от плавун се поръсва равномерно и 
внимателно върху отворените рани. Най-често още след първата употреба 
настъпва чувствително облекчение. 

Когато човек е така дълбоко свързан с лечебните билки като мен и чрез 
тях постига все повече, граничещи с чудесата успехи, трябва да има 
предвид, че Създателят на Вселената разстила всичко това В краката ни. За 
жалост много хора го прескачат, без да му обръщат внимание и не усещат 
всемогъществото на небето. 

 
ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приготвяне на 
чай: 
 
 
 
 
Възглавнички с 
плавун: 

■  -  
 
 
Баня на половината 
тяло: 

Една равна чаена лъжичка плавун се попарва с 1/4 
литър вряла вода и се оставя малко да покисне. На ден се 
пие само една чаша на глътки и то сутрин, на гладно, 
половин час преди закуска. При чернодробна цироза и 
злокачествено чернодробно заболяване се пият две чаши на 
ден. 

Изсушен плавун (в зависимост от големината на 
схванатото място се взимат 100г. 200 г или 300 г) се 
напълва във възглавничка, която се поставя през 
нощта върху болезнените спазматични места. Тази 
възглавничка запазва действието си до една година. 
Виж "Обща част", стр. 9. 

Д И В  Ч Е С Ъ Н ,  Д И В  Л У К  ( A l l i u m  u r s i n u m )   
Всяка пролет носи нова надежда за слънце и 

топлина. Душевно ние отново сме радостни и 
окрилени, радваме се на първата зеленина и 
ликуването на птиците, и възприемаме всичко това 
с цялото си сърце като милостив дар от нашия 
Създател. Гледайки тази нова, зелена прелест, би 
трябвало да пристъпим към едно пролетно лечение, 
към премахване на нечистотиите и прочистване, което 
ще ни донесе здравословно, с положителност не за 
пренебрегване, освежаване. 

Предимно дивият лук, наричан още горски 
чесън, магьоснически или цигански лук, е един от 
първите предвестници на пролетта. Свежозелените, 
ланцетовидни, блестящи и подобни на момина 
сълза, листа идват от продълговата луковица, 
която е покрита с бели прозрачни ципи. Гладкото, 
светлозелено стъбло с бялата цветна топка 
достига до 30 см Височина.  

Дивият чесън расте само по богати на хумус, влажни поляни, сенчести и 
влажни лъки, под храсти, в широколистни и планински гори. Силният му 
чеснов мирис се усеща още преди растението да е видяно с очите. Този 
мирис му е донесъл името "див чесън" и изключва объркване с листата на 
момината сълза или с отровните есенни минзухари. 

Рано на пролет много гори с тучни морави са покрити със свежите, 
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зелени листа на дивия чесън. Те излизат от земята през април и май, 
понякога и по-рано. Цветчетата обаче се забелязват едва в средата на май 
и юни. Мощни лечебни сили дремят в това растение и се говори, че и 
мечките след зимния си сън го търсят, за да си пречистят с него стомаха, 
червата и кръвта. Дивият лук притежава в голяма степен качествата на 
нашия чесън, само че е значително по-лековит. Поради това той е особено 
подходящ за прочистващи лечения през пролетта и спомага за възстановяване от 
хронични кожни болести. 

Тъй като в сухо състояние листата губят лечебните си сили, при 
пролетното лечение за прочистване и освежаване от нечистотиите те се 
използуват пресни. Нарязани на дребно, те се поръсват върху филия с 
масло, ситно накълцани се прибавят като подправка (сурови) в супата, 
Върху картофи. В кнедли и други ястия, в които иначе за по-добър вкус 
слагаме магданоз. Листата могат да се приготвят и като спанак или салата. 
Тъй като, употребени в по-големи количества, те предизвикват остър вкус, 
за спаначника е добре да се смесят с листа от коприва. 

Младите листа се събират през април и май. т.е. още преди цъфтежа, а 
луковиците през късното лято и есента. Луковиците могат да се използуват 
по същия начин, както градинския ни чесън. Хора с чувствителен стомах 
трябва да залеят с топло мляко нарязани на ситно листа и луковици, да ги 
оставят два-три часа да покиснат и след това да пият на глътки от тази 
течност. 

За да си има човек в къщи лечебната сила на дивия чесън през цялата 
година, се приготвя ракия от него (виж "Видове приложения"). От тази 
ракия се взимат дневно от 10 до 12 капки в малко вода. Тези капки 
допринасят за ЧУДЕСНА ПАМЕТ, предотвратяват артериосклероза и прогонват 
редица други оплаквания. 

Дивият чесън действува много благоприятно на стомашно-чревната 
система. Той е много подходящ както при остри и хронични разстройства, даже 
и когато те са свързани с образуване на газове и колики, така и при запек, 
когато той е обусловен от вътрешни спазми или отпускане на червото. 
Глисти, дори дългите чревни глисти, изчезват след известно време употреба 
на див чесън. С подобряване дейността на червата замират и онези 
оплаквания, които често се появяват при стари хора или хора с прекомерен 
апетит поради бездействени или препълнени черва. Намаляват предизвиканите 
от стомаха сърдечни смущения, безсъние, та даже и онези оплаквания, идващи 
от артериосклероза или високо кръвно налягане, като виене на свят, натиск в 
главата и тегота. Свръх налягането постепенно спада. Виното от див чесън 
(виж "Видове приложения") е чудесно лечебно средство за всички стари хора 
със затлачени с храчки гърди и свързаните с това затруднения в дишането. Даже 
при стара кашлица насъбраните храчки в гърдите се разтварят и с това 
изчезва и задухът. 

Това лечебно средство може горещо да бъде препоръчвано и при 
туберкулоза и водянка, от които старите хора често страдат. Прясно 
употребените листа пречистват също бъбреците и пикочния мехур и 
стимулират отделянето на урина. Трудно зарастващи рани заздравяват бързо, 
ако се мажат с пресен сок от див лук. Дори заболявания на сърдечните около 
вратни артерии намират подобрение. 

Дивият чесън е недостатъчно ценено кръвопрочистващо средство, което се 
е доказало предимно при хронично нечиста кожа. Швейцарският природолечител 
пастор Кюнцле възхваляваше силно това растение: 'То пречиства цялото 
тяло, изхвърля болестотворни, затлачили се Вещества, оздравява кръвта, 
прогонва и убива отровни вещества. Вечно болнави хора, такива с лишеи и 
циреи, с брашнени лица, скрофулозни и ревматични, би трябвало да почитат 
дивия чесън като злато. Нито една билка на земята не е така ефикасна за 
пречистване на стомаха, червата и кръвта. Младите хора биха разцъфнали 
като розови пъпки и биха се отворили като елови шишарки на слънцето! 
Освен това Кюнцле казва, че познава семейства, които "преди през цялата 
година боледуваха, влачеха се по доктора, бяха целите в обриви и лишеи, 
скрофулозни по цялото тяло, изглеждаха бледи, сякаш бяха лежали в гроб и 
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изровени оттам от кокошките, а след една по-продължителна употреба на 
този чудесен божи дар станаха напълно здрави и свежи". 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Като подправка:      Пресни листа от див чесън се нарязват на дребно като 
     лук или магданоз и се поръсват върху хляб, супи, 

сосове, салати и месни ястия. 
Ракия от див чесън:  Нарязани на ситно листа или луковици се напълват, без  

да се тъпчат, в бутилка до гърлото, след това се 
заливат с 38 до 40 %-ова житна или друга домашна ракия 
и бутилката се оставя да преседи 14 дни на слънце или  
близо до печката. Четири пъти на ден от нея се Взимат 
от 10 до 15 капки в малко вода. 

Вино от див чесън:   Взима се шепа нарязани на дребно листа, те се слагат да 
поврат малко в около 1/4 литър бяло вино, след това се 
подслаждат на вкус с мед или сироп и от това вино  
денем се пие бавно, на глътки. 

    
З А Р А С Т Л И Ч Е ,  Ч Е Р  О М А Н  ( S y m p h y t u m  o f f i c i n a l e )  

Народът го нарича още голям кокеш или черен оман. 
Това лечебно растение спада към нашите незаменими 
и най-добри билки, с които природата ни дарява. То 
расте по мокри поляни и полски синори, във влажни 
ями и край води. Срещаме го да цъфти и край огради 
и по сметища през цялото лято. Листата са 
грапави и много остри в краищата си. 
Многогодишният корен, отвън тъмнокафяв до черен, 
а вътре бял до жълтеникав, е с дебелина на палец, 
а нарязан е много слузест, направо мазен на пипане. 
Като дълбоко кореноплодно, зарастличето трудно се 
изкоренява. Корените се изравят през пролетта или 
есента. Те трябва да се подхванат отдолу с остра 
лопата. Прясната билка се събира преди и по време 
на цъфтенето. Тъй като зарастличето в народния език 
се нарича и черен корен, то не бива да се бърка с 
испанския черен корен, който се отглежда в 
зеленчуковите градини и е предназначен за готвене. 

Тинктурата от зарастличе, която човек лесно 
може сам да си приготви, крие в себе си чудесна 

сила. Болни, които дълги години са били лекувани от ревматизъм и отичания 
на ставите с всевъзможни отлични средства и не са оздравели, намират в 
тинктурата от зарастличе бърза помощ. 

Една жена, която вече почти не можеше да си служи с дясната ръка 
(раменната ябълка бе почти неподвижна и лекарят бе констатирал парализа), 
започна по мой съвет да разтрива всеки ден ставата и ръката си с 
тинктура. С всеки изминат ден тя усещаше как болките намаляват. Днес 
ставата е нормално подвижна и жената може да си върши отново домакинската 
работа. 

Но и листата от зарастличе, попарени и наложени като топла каша върху 
схванати крайници, помагат през нощта, ако болките са предизвикани от 
пренатоварване, изкълчване, навяхване или апоплектичен удар. 

Лелята на мъжа ми бе блъсната на улицата от мотор и влезе в болницата 
с фрактура на тазобедрената става. Сложиха пирон и след оздравяването я 
изписаха. След една година пиронът трябваше да бъде изваден. Тъй като 
нямала болки и можела отново да върви добре, тя обаче не направила 
предвиденото след едногодишния срок изследване. Всичко изглеждало да е 
много добре, докато един ден се появили непоносими болки. Тогава извадили 
пирона и се установило, че се е образувало загнояване на костта. Инжекциите 
успокоявали за известно време болките, но загнояването на костта не се 
излекувало. В този стадий тя ни дойде на гости - направо да я ожали 
човек! Мога без преувеличение да заявя: Топлите компреси с каша от 
зарастличе помогнаха за една нощ. На следващия ден жената вече можеше 
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безболезнено да седи и лежи. И понеже в билковите магазини имало само 
ситно нарязани коренчета, умната леля ги доизсушавала във фурната и след 
това ги прекарвала през една стара кафемелачка (същата работа може да 
свърши и мелничка). Тя прави тези кашечни компреси (рецептата виж при 
"Видове приложения"), докато изчезнаха всякакви оплаквания. 

Също и бучки от мъртва кост по ръцете и краката закърняват благодарение 
на такива кашечни компреси. Днес брашно от зарастличе може да се получи в 
много аптеки. Искам да обърна специално внимание на това, че тези кашечни 
компреси с брашно от зарастличе могат да доведат до облекчение даже при 
парализа от кръста надолу. Топли кашечни компреси помагат и при разширени 
вени, ревматични мускулни удебелявания, подагрени израстъци, тумори, тилни 
болки, болезнени ампутирани крайници и дори при възпаления на надкостницата. 

От корените може да се приготви също така чай за вътрешна употреба при 
бронхит, увреждания на храносмилателната система, стомашни кървения и плеврити. 
Денем се пият от две до четири чаши на глътки. При стомашни язви се 
препоръчва смесен чай от 100г зарастличе, 50 г невен и 50 г пача трева 
(приготвянето му виж при "Видове приложения"). 

Искам още веднъж да спомена тинктурата от зарастличе. Компресите с нея 
се използуват с много голям успех при външни и вътрешни рани, при наранявания 
от всякакъв вид, прищипвания, вътрешни кръвоизлияния и счупвания на костта. 

Листата на зарастличето не се използуват само за налагане, но и като 
прибавка към водата за баня на цялото тяло при ревматични оплаквания, 
подагра, болки в костите, смущения в оросяването и увреждания на 
интервертебралния хрущял. Но при смущения в оросяването на краката, при 
разширени вени и за допълнително лечение на костни счупвания се правят бани 
на половината тяло. 

В някои краища се слагат листа от зарастличе в тесто за омлет и се 
изпичат. По този начин полезните вещества на това лечебно растение идват 
добре дошли на цялото семейство. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Приготвяне на чай 
от корени: 
 
 
Смесен чай (при 
стомашни язви): 
 
 
Кашечни компреси: 
 
 
 
Превръзки с листа 
(пресни): 
 
Превръзки с листа 
(попарени): 
Прибавка за баня 
за цялото тяло: 
 
 
Прибавка за баня 
на половината 
тяло:  
Тинктура от 
зарастличе: 
 
 
 
 

Две чаени лъжички с нарязани на ситно корени се 
накисват в 1/4 литър студена вода и се оставят да 
пренощуват, на сутринта леко се подгряват и се 
прецеждат. Пие се на глътки. 

Една препълнена чаена лъжичка от сместа се попарва в 
1/4 литър вода и се оставя три минути да покисне. През 
деня се пият от три до четири чаши - топли и на глътки. 

Добре изсушени корени се смилат ситно и в чаша с 
много гореща вода и няколко капки готварско олио се 
разбъркват бързо на каша. След това тя се намазва върху 
ленена кърпа, както е топла се поставя върху болното 
място и отгоре се превързва 

Пресни листа се измиват, след това с точилка се 
надробяват, поставят се Върху съответното място и се 
превързват. 

Листа от зарастличе се попарват с гореща вода и както 
са топли, се налагат. 

500 г пресни или изсушени листа от зарастличе се 
оставят да пренощуват в около 5 литра студена вода. На 
следващия ден водата се слага на печката да заври и след 
това се прибавя към водата във ваната(виж "Бани на 
цялото тяло" в "Обща част"). 

Също като при банята на цялото тяло, само че се 
взимат 200 г листа. 

Корени от зарастличе се измиват, изчистват се с 
четчица, нарязват се на дребно и се напълват, без да се 
тъпчат, В бутилка до гърлото. Отгоре се заливат с житна 
или някаква плодова ракия и се оставят 14 дни да 
престоят на слънце или до печката. Ракията трябва да 
покрива корените. 
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Мехлем от 
зарастличе: 
 
 
 
 
 
 
 
Вино от 
зарастличе: 
 

В зависимост от големината, 4 до 6 пресни и измити 
корени от зарастличе се нарязват много ситно и се 
запържват леко в около 250 г чиста свинска мас, оставят 
се да пренощуват, а на следващия ден се претоплят и се 
изцеждат през кърпа. Веднага след това получената смес 
се напълва в малки, чисти кутийки и се слага на 
съхранение в хладилника. Мехлемът може да се използува 
Вместо кашечен компрес. Той е незаменим при лечение на 
рани у хора и животни! 

От 2 до 5 пресни и измити корени се нарязват на 
дребно и се слагат да киснат в продължение на 5-6 
седмици в натурално бяло вино. Това е едно отлично 
средство при белодробни заболявания! 

К О П Р И В A  ( U r t i c a  d i o i c a )  

 

Веднъж в една беседа по радиото един лекар 
отбеляза, че копривата принадлежи към най-добрите 
лечебни растения, които имаме. Ако човечеството 
знаеше, колко полезна е тя, не би засаждало нищо 
друго освен коприва. За съжаление това знаят само 
малцина. 

Копривата, като се започне от корена и се мине към 
стъблото и листата, та чак до цветовете, е много 
полезна. Още в древността тя е била на голяма почит. 
Албрехт Дюрер (1471 -1528) в нарисувал един ангел, 
който с коприва в ръка лети нагоре към трона на 
Височайшия. Швейцарският пастор Кюнцле казва в своите 
статии, че тя отдавна да е изтребена, ако не бе 
защитена от паренето си. Насекомите и Животните да са 
я унищожили отдавна. 

Веднъж препоръчах на една майка на седем деца, 
която след раждането на последното си дете се 
разправяла постоянно с екземи, да пие чай от коприва. 
След кратко време те изчезнаха, а с тях и 
главоболието, което тя от същото това време имала.  

Насочих я към този чай, тъй като копривата помага 
при пясък в бъбреците и пикочния мехур и аз  

предположих,че бъбреците на жената са се развалили от последното раждане. 
Често пъти бъбречните заболявания се съпровождат от силно главоболие. За много 
кратко време изчезнаха както екземата, така и болките в главата. Тъй като 
екземите имат в повечето случаи вътрешен причинител, те трябва да се 
лекуват отвътре с кръвопречистващи билки. 

Копривата е най-доброто ни кръвопрочистващо и кръвообразуващо лечебно 
растение. И понеже тя влияе добре на панкреатичната жлеза, чаят от 
коприва намалява съдържанието на захар в кръвта. Той лекува също така 
заболявания и възпаления на пикочните пътища и болестно задържане на урината. И 
тъй като наред с това той стимулира и ходенето по голяма нужда, се 
препоръчва особено при пролетно разтоварване. 

Откакто зная колко полезна е копривата, за мен стана традиция да си 
правя едно четириседмично лечение с чай от младите леторасли - веднъж 
през пролетта и веднъж през есента след втората коситба, когато те се 
покажат отново навсякъде. Сутрин на гладно, половин час преди закуска, 
изпивам една чаша и през деня още една до две чаши на глътки. Даже и 
сутрешният чай трябва да се пие на глътки, за да се усили действието му. 
След такова едно лечение с чай се чувствам невероятно добре и всеки път 
имам чувството, че съм в състояние да свърша три пъти повече работа, 
отколкото иначе. Семейството ми и аз от години не се нуждаем от 
медикаменти и аз се чувствувам подвижна и млада. Чаят между впрочем няма 
лош вкус. Пие се без захар, но префинените души могат да прибавят малко 
лайка или мента за подобряване на вкуса. В народната медицина чаят от 
коприва се препоръчва като продължаващо седмици лечение при болки в черния 
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дроб и жлъчката, заболявания на далака, та даже и при тумор на далака, при 
образуване на слуз в стомаха и дихателните органи, при стомашни спазми и язви, 
чревни язви и белодробни заболявания. За да се извлекат полезните вещества, 
чаят само се запарва. Чай от коприва се пие през цялата година - всеки 
ден по една чаша за профилактика. Копривата помага чудесно и при вирусни 
заболявания и бактериални екстременти. 

На определена възраст вече се намалява количеството желязо в организма. 
Вследствие на това се появяват състояния на умора и отпадналост, човек се 
чувствува стар и по-малко трудоспособен. В този случай може да се 
използува с много голям успех съдържащата желязо прясна коприва. Тя ни 
помага да преодолеем това критично състояние. След лечение с коприва 
човек започва сравнително бързо да се чувствува физически по-добре, 
възвръщат се енергията и творческите му сили, а и външно той видимо 
разцъфва. 

Веднъж при мен дойде млада жена от Урфар - малокръвна и страдаща от 
стомах и жлъчка. Като постоянно съпътствуващо явление тя имаше и силно 
главоболие. Препоръчах чай от коприва. След известно време случайно я 
срещнах. Извънредно щастлива, тя ми разказа колко бързо помогнал чаят от 
коприва и че цялото семейство вече се насочило към това лечебно растение. 

При водянка копривата помага, като изтегля силно водата. Благодарение 
на своите кръвообразуващи ензими, тя помага при малокръвие, анемия и други 
тежки заболявания на кръвта. Заедно с други лечебни билки копривата се 
прилага с успех и при левкемия (виж статията за левкемия, стр. 85). Ако 
човек страда от някакъв Вид алергия (тук спада и сенната хрема), трябва в 
продължение на по-дълго време да пие чай от коприва. 

Копривата отстранява предразположеността към заболявания и помага при 
подагрични и ревматични болести. 

Една жена от Айхщет бе лекувана от лекарите от болезнен ишиас в 
продължение на три години. След шест бани на цялото тяло с коприва (по 
200 г билки на баня) в течение на половин година изчезнаха всякакви 
болки. 

Преди известно време се запознах с една около 50-годишна жена, която 
поради рядката си коса била принудена да носи перука. По този начин и 
последните наченки на коса бяха напълно излинели. Препоръчах да си мие 
главата с отвара от прясна коприва и допълнително към това и с отвара от 
корените на копривата. Тя последва съвета ми и с всяка измината седмица 
можеше да се види как косата се възстановява и започва гъсто да израства. 
Особено благотворна за всякаква коса е тинктурата от коприва, която човек 
може много лесно сам да си приготви от корените на копривата, изровени 
през пролетта или есента (виж при "Видове приложения" "Миене на главата” 
и “Тинктура от коприва"). Самата аз си масажирам всеки ден с тази 
тинктура кожата на главата, взимам я със себе си даже когато тръгна да 
пътувам или изнасям някъде доклади. Косата става пухкава, гъста, 
еластична и с хубав блясък. 

Копривата оказва отлична помощ и при стесняване на съдовете. На някои 
хора, които страдат от това, би могло да им се спести едно ампутиране на 
крак ако навреме започнат да си правят бани на стъпалата с корени от 
коприва (виж "Видове приложения"). 

Всеки спазъм, без значение откъде идва, говори за смущения в 
кръвоснабдяването. В този случаи се препоръчват миене и бани с отвара от 
коприва. Това важи особено за стеснявания на околовръстните артерии на 
сърцето. Горната част на тялото се надвесва над ваната и с хладка отвара 
от коприва се мие сърдечната област, като същевременно се и масажира 
леко. 

Една 51-годишна жена от Бавария се измъчвала цели 28 години от една 
фистула, като през Всичките тези години тя имала неописуеми болки. Според 
консултирания по този повод професор, една операция била съмнителна, тъй 
като фистулата се намирала върху скулата на лицето. През 1978 г. тази 
нещастна жена се обърнала към един практик-врач, който се отнесъл с 
голямо разбиране. Той предписал сурова храна, лечебно дишане и психо-
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кибернетика. Положението станало по-поносимо, но излекуване не настъпило. 
През март 1979 г. тя започна да събира първата прясна коприва и всеки ден 
да пие по три чаши чай от нея с по една чаена лъжичка шведска горчивка 
вътре. Тя ми пише: "След точно 14 дни фистулата на бузата ми зарасна и 
вече нямах абсолютно никакви болки. Така е и до ден днешен' (28.11.1979 
г.). 

С радост чувам непрекъснато как много хора са изпитали на собствен 
гръб лечебната сила на копривата. Така неотдавна една жена ми писа, че 
месеци наред пиела чай от коприва и не само че изчезнали всякакво 
изтощение и умора, въпреки тежката ежедневна работа, но и гнойният мазол, 
който й причинявал болки чак до бедрото и до чието лечение тя все не 
стигала поради прекомерна заетост. Изчезнала и гъбичка под нокътя, за 
чието оперативно отстраняване в болницата тя все не можела да се реши. 
Ето как може да помогне добрата кръвопрочистваща и кръвообразуваща 
коприва, която не може да бъде нахвалена. Друга една жена ми писа, че 
благодарение на копривата се излекувала от дългогодишна, много мъчителна 
екзема. Такива писма са радостни моменти в моя Живот. Те ме убеждават, че на 
добрите ни лечебни билки може да се разчита за каквото и да бъде. 

Веднъж при мен дойде разплакан възрастен човек. Преди три години той 
се бил разболял от грип. Оттогава урината му била тъмнокафява и той 
страдал от непоносимо главоболие. Не помогнали нито многото хапчета, 
които му предписали, нито инжекциите (последните от които в главата). 
Точно обратното - главоболието ставало все по-коварно и той вече бил на 
прага на самоубийството. Аз му вдъхнах кураж и му препоръчах прясна 
коприва - по два и половина литра чай от нея, разпределени през деня. 
След четири дни той ми съобщи по телефона, че главоболието му напълно 
изчезнало, а след време ми предаде по една жена, че в момента се 
чувствувал по-здрав, отколкото преди грипа. Използувайте и вие пресните 
млади леторасли на копривата, особено през пролетта, и си правете с тях 
лечение за прочистване на организма! Ще има да се маете на благотворното му 
въздействие. 

Една сестра от Елизабетския орден в Клагенфурт също се вслуша в съвета 
ми и остана изненадана от успеха. Петна, които не искали да заздравеят, 
които се били появили в областта на корема и кръста и предизвиквали силен 
сърбеж, благодарение на чая от коприва и чернодробна диета изчезнали след 
много кратко време. При друг един подобен случай чаят от коприва помогна 
също така бързо. 

В едно писмо от Делах в Кернтен имаше следният пасаж: "Бог да Ви 
благослови за неоценимата помощ, която ми оказахте чрез Вашите съвети. 
През продължилото ми 19 години заболяване бях в много неврологични 
болници из цяла Австрия. Нито един лекар обаче не можа да ми каже какво 
ми е всъщност, а да не говорим да ми помогне. Една седмица пих чай от 
коприва и като по чудо болестта изчезна, сякаш никога не бях я имала". От 
посочените факти се вижда колко бързо могат да помогнат лечебните ни 
билки. Но все пак само една чаша чай на ден не е достатъчна - при тежки 
заболявания трябва да се изпиват минимум два литра на глътки. 

Една, работеща в търговията жена ми каза, че при излети, пътувания и 
командировки си носи термос с чай от коприва. Тя бе напълно убедена в 
ползата от него. Той не само утолява много добре жаждата, но и освежава 
човек и премахва всякаква умора. 

Искам да обърна особено внимание на още нещо: При ишиас, лумбаго и 
възпаление на нерв на ръцете и краката се натриват съвсем леко местата, 
където боли, с прясна коприва. При ишиас например прясното растение се 
прекарва съвсем бавно по външната страна на краката, като се започне от 
кокалчето и се върви към ханша, и оттам по вътрешната страна на крака 
надолу до петата. Това се повтаря два пъти и накрая се минава от ханша 
надолу през седалището. По подобен начин се процедира при други 
пострадали места. Най-накрая съответните места се напудрят. 

Не трябва ли да благодарим на Бога за тази му милост да ни дари с 
такова едно чудодейно растение? В нашето забързано време хората минават 
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покрай него, без да му обърнат внимание и посягат към болкоуспокяващите 
средства с пълни шепи. Често пъти обаче в действителност помагат нашите 
добри, за жалост потънали в забрава, лечебни билки. 

Накрая бих желала да разкажа още един случай, който силно ме впечатли. 
В нашето градче се запознах с възрастна жена, която ми разказа, че 
лекарят бил констатирал силни вегетации на рак в стомаха. Поради 
напредналата си възраст тя не можела да се реши на операция. Тогава някой 
я посъветвал да пие чай от коприва и тя всеки ден отивала в градината, 
където тя растяла обилно покрай оградата, и си набирала една шепа. Когато 
след известно време жената отишла при лекаря, той попитал учуден: "Е, 
оперирахте ли се? Ама белег не се вижда! Вегетациите били напълно 
изчезнали и старата жена можеше още да се радва на здрави старини. Ние 
обаче не бива да докараме нещата чак дотам. Никога не може да се образува 
нещо злокачествено, ако ние не само уважаваме добрата ни коприва, но и си 
Взимаме през определен период от време от чудесната сила под формата на 
чай. 

Още един добър съвет: Започнете още днес лечение с коприва! Изсушените 
билки ги има във всяка аптека или билков магазин. Нека лечебните ни 
растения навлязат отново в нашия дом! Въоръжете се през пролетта с ножица 
и ръкавици и се отправете към необятната Божия природа! Голяма радост е 
човек сам да си набере коприва под Божието свободно небе. Опитът сочи, че 
колкото по-прясно се употреби тя, толкова лечебният успех е по-голям. 
Мислете обаче и за зимен запас, за който най-добре е да берете майска 
коприва. Радвайте се, че можете сами да направите нещо за здравето си! 

Един читател от Вестфалия пише: "Съседът ми използува копривата и за 
унищожаване на паразитите и Вредителите в градината му. Той сипва голямо 
количество коприва в бидон с вода, който побира около 300 литра (но може 
и по-малко количество да се накисне) и я оставя доста бреме да се 
изсмуква от Водата. С тази Вода той полива непрекъснато насажденията си, 
които така предпазва от паразити, без каквито и да било химически 
вещества. Даже и в морковите вече не се появяват червеи! 

От друга страна обаче някои селски стопани стигат чак дотам, че 
пръскат с препарат против бурени растящата по окрайнините на чисти гори и 
зелени ливади, далече от пътища и други замърсители, коприва. По този 
начин Вредните за човека отрови стигат чак до недокоснати горски кътчета. 
Те не отчитат, че така те унищожават също птици и насекоми. Много селяни 
вече не отделят време за косене на коприва. Колко слепи сме станали ние 
хората! 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Запарка на 
чай: 
Тинктура от 
коприва: 
 
 
 
Бани на 
краката: 
 
 
 
 
 
 
 
Миене на 
главата: 

Една препълнена чаена лъжичка само се попарва с 1/4 литър 
вода и се оставя малко да покисне. 

Корените, изровени през пролетта или есента, се измиват 
и изчистват с четчица, нарязват се на дребно и се напълват 
в бутилка до гърлото. Заливат се с 38 до 40 %-това житна 
ракия и се оставят 14 дни да престоят на някое топло място. 

По две препълнени шепи добре измити, с четчица изчистени, 
корени и прясна коприва (дръжки и листа) се накисват и 
оставят да пренощуват в 5 литра вода. На следващия ден се 
слагат на печката, докато водата заври. След това при 
температура, колкото може да издържи човек, в нея се 
накисват краката в продължение на 20 минути. През време на 
банята копривата остава във водата. Тази баня, затоплена 
отново, може да се използува пак от два до три пъти. 

8 до 10 препълнени шепи прясна или изсушена коприва се 
слагат в 5-литрова тенджера със студена вода и на слаб огън 
се оставят бавно да кипнат. Оставят се 5 минути да 
покиснат. Ако се използуват корени от коприва, тогава се 
накисват две препълнени шепи в студена вода и се оставят да 
пренощуват, на следващия ден се загряват, докато водата 
заври и след това се оставят 10 минути да се изкисват. За 
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миенето на главата е добре в този случай да се използува 
сапун за пране. 

В Е Л И К Д Е Н Ч Е  ( V e r o n i c a  o f f  i c i n a l i s )  
Когато едно време римляните завладели 

населяваните от германите земи, благодарение на 
местното население те се запознали с великденчето - 
най-уважаваното от германите лечебно растение. То 
носело наименованието "главен изцерител на всички 
недъзи", а и до ден днешен народът го нарича 
"изцеление от всичко”. Римляните, както прочетох 
веднъж в една стара билкарска книга, също се убедили в 
голямата му лечебна сила. Когато те искали да 
направят специален комплимент на някой познат или 
приятел. тогава те казвали, че въпросният имал 
толкова много добри качества, колкото и величаното 
великденче. 

За тази сентенция се сетих, когато веднъж един 
господин ми разказваше за високото си съдържание на 
холестерин в кръвта. По тази причина той бил лежал 
много пъти в болница. Посъветвах го да пие чай от 
Великденче - по две чаши на ден. Радостта ми бе 
голяма, когато половин година по-късно той ми 
съобщи, че при едно неотдавнашно изследване лекарите 
останали учудени, че не установили повече завишено 

съдържание на холестерин. 
Великденчето, наричано от народа наред с "изцерение от всичко" и "главен 

изцерител”, така също и "мъжка вярност", "главун" и "змиено грозде", обича 
суха почва и расте в гори, по оголени места, при трънаци, огради, откоси, в 
канавки, покрай пътища и горски окрайнини. То има власато, влачещо се по 
земята, стъбло с малки, назъбени, сребристо-искрящи листа, които преминават 
в изправени нагоре, светлосини до виолетови, цветни класове. При докосване 
листата лесно падат - оттук и наименованието "мъжка вярност". Време на 
цъфтеж: от май до август. Събират се съцветията. Най-ефикасни са онези 
растения, които растат по горските окрайнини и под дъбовете. 

Дошлото от прастари Времена до наши дни лечебно растение е любима добавка 
към кръвопрочистващи чайове и ЗАЕДНО С ПРЕСНИ ВРЪХЧЕТА ОТ КОПРИВА ПОМАГА ЗА 
ИЗЛЕКУВАНЕТО НА ХРОНИЧНИ ЕКЗЕМИ. При неприятен СТАРЧЕСКИ СЪРБЕЖ Великденчето е 
незаменимо. То се понася от слаби, и чувствителни хора като добро средство за 
стомаха с благотворно действие, което стимулира и храносмилането. Отстраняват 
се и наслузявания на стомаха, както и чревни разстройства. 

Особено внимание искам да обърна на това, че великденчето е със страхотно 
лечебно действие против невроза, която е предизвикана от психическо 
пренатоварване. Една чашка вечер, изпита преди_лягане, прави истински чудеса с 
успокоителното си действие. Швейцарският пастор Кюнцле препоръчва на хората, 
които се занимават много с умствен труд, да пият този успокоителен чай преди 
лягане. Той спомага за СВЕЖА ПАМЕТ И ПРЕМАХВА УСЕЩАНЕТО ЗА СВЕТОВЪРТЕЖ. Смесен 
с корен от целина, той отстранява неврастения, както и хипохондрия. Даже при 
жълтеница, пясък в урината, ревматични и подагрични болки в ставите 
великденчето действува превъзходно. 

ЕДИН ПАСТОР МИ СЪОБЩИ: "ГОЛЕМИТЕ ПРАЗНОТИ В ПАМЕТТА МИ ИЗЧЕЗНАХА 
ИЗНЕНАДВАЩО СЛЕД 14 ДНИ С ПОМОЩТА НА ВЕЛИКДЕНЧЕ И ПРЕШЛИЦА (СМЕСЕНИ В РАВНИ 
КОЛИЧЕСТВА, ПО ДВЕ ЧАШИ НА ДЕН). По време на проповед не можех да се сещам за 
важни думи. Бях станал несигурен и нервен. Билките помогнаха невероятно 
бързо.” 

Великденчето е извършвало истински чудеса и при стар, сух бронхит. За 
гръден чай се използува малка смес от медуница (наричана от народа "Хензел и 
Гретел"), листа от лопуш, остролист жиловлек и великденче в равни количества. 
Чаят се подслажда с малко мед или пък билките се попарват с гореща вода, в 
която е разтворен небет-шекер. 

При жълтеница, болки в черния дроб и далака препоръчвам следната смес за 
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чай: 50 г корени от радика, 25 г цветове от синя жлъчка, 25 г същинска 
лазаркиня и 50 г великденче. Посочените билки трябва да се разбъркат добре. В 
продължение на деня се изпиват две чаши не подсладен чай (на 1/4 литър вода - 
една препълнена чаена лъжичка билки). 

От цъфтящото растение може да се направи и пресен сок, който се препоръчва 
при хронични кожни заболявания и предимно при екземи (рецептата виж при 
"Видове приложения"). От него се взима по една пълна чаена лъжичка два-три 
пъти на ден. 

Тъй като стари билкарски книги хвалят великденчето и като билка за рани, 
аз го препоръчвам при възпалени и трудно зарастващи рани, особено в областта 
на пищяла. Раните първо се промиват с отвара от него, а след това върху тях се 
слага за нощта напоено с прясно запарен чай парче и отгоре се прави топла 
превръзка. 

Страдащите от ревматизъм и подагра трябва някой път да опитат ефикасната 
тинктура от великденче, която човек лесно може сам да си приготви (виж "Видове 
приложения"). Външно тинктурата се използува за разтриване, а вътрешно се 
взимат три пъти на ден по 15 капки в малко вода или чай. 

Обезателно пийте всяка година известен период от време чай от прясно 
набрано великденче! То не само намалява артериосклерозата. но и я 
възпрепятствува, а чрез кръвопрочистващото си действие дава на тялото нова 
еластичност. За това моята молба е: Вземете под внимание този съвет! 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приготвяне Една препълнена чаена лъжичка билки само се запарва с 
вода на чай: 1/4 литър и се оставя малко да се изкисва. 
Пресен сок:  Пресните съцветия се измиват и както са мокри, се 

изстискват в сокоизстисквачка, след това се пълнят 
в малки шишенца и се съхраняват в хладилника. * 

Тинктура:  Две препълнени шепи цъфтяща, нарязана на ситно, 
билка се слага в един литър 38 до 40 %-ова житна ракия 
и се държи 14 дни на слънце или близо до печката. 

Смесен чай: Една препълнена чаена лъжичка със сместа само се 
запарва с 1/4 литър вода и се оставя малко да 
покисне. 

Ц А Р И Ч Е  ( A l c h e m i l l a  v u l g a r i s )  
Царичето расте предимно по горски окрайнини и край пътища, по високите 

места на склонове и влажни ливади и в планински местности. Растението има 
седем до девет дялови листа с формата на полукръг, здраво, не твърде високо 
стъбло и едва забележими, жълтозелени цветове, които могат да се  видят от 
април до юни, но и по-късно. За празника Тяло Господне в някои краища се 
плетат венчета от него, с които след това се украсява главата на Спасителя в 
молитвения кът на дома. Понякога листата на царичето се разстилат по земята и 
на сутринта В средата им се показва блестяща като перла капчица роса От 
растението се събира цялата билка през Време на цъфтежа, по-късно само листата 
и Всичко това се разстила на табана да съхне. Растението се слави предимно 
като билка за Жените. От християнското ни Време то е посветено на Дева Мария. 
Царичето оказва благотворно влияние не само при менструални смущения, бяло 
течение, коремни оплаквания и Неразположение в критическата възраст, но 
заедно с белия равнец въздействува положително върху периода през настъпващия 
пубертет. Когато на млади момичета не им идва менструацията въпреки лекарските 
медикаменти, царичето заедно с белия равнец (смесени в равни количества) 
оправят нещата.  

Царичето има свиващо и бързо заздравяващо действие, използува се също като 
отводняващо и усилващо сърцето средство, при треска след нараняване, гнойни 
рани и занемарени язви. При изваден зъб царичето е едно от най-
препоръчителните средства: 
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след многократни изплаквания с него 
раната зараства за един ден. Той отстранява 
слабост на мускулите и ставите и помага при 
малокръвие. Царичето е голям помощник при 
увреждания след раждане, при отпускане на 
корема у Жените, които са имали тежки 
раждания или при склонност към спонтанни 
аборти за закрепване на плода и усилване на 
матката. Такива Жени би трябвало да започнат 
да пият от третия месец чай от цариче. Той е 
универсално лечебно средство за всички 
Женски болести и заедно с овчарската 
торбичка помага даже при смъкната матка и 
херния. При последно споменатите случаи на 
ден се пият на глътки четири чаши чай, който 
по възможност се приготвя от прясно набрани 
билки. Освен това пострадалите места се 
масажират с тинктура от овчарска торбичка 
(виж при "Овчарска торбичка" "Видове 
приложения", стр. 22), при смъкната матка 
разтриването започва външно от влагалището 

нагоре. Тук допълнително се прилагат и бани на половината тяло с овчарска 
торбичка (100 г билки за една баня; на седмицата общо три бани, тъй като 
подгряна, водата може да се използува още два пъти). 

Нашите предци използували растението като билка за рани - вътрешно и 
външно, при епилепсия и против изсипвания. Ето един цитат от една много стара 
билкарска книга: "Когато човек е сломен, било то млад или стар, той слага две 
шепи цариче в. съд с вода, слага я известно време да ври и след това пие от 
нея." В днешната народна медицина царичето отново заема определеното му място. 
Особено швейцарският пастор Кюнцле възхвалява неговите качества: "Две трети от 
всички операции на жените биха били напълно излишни, ако тази билка се 
употребяваше на време и по-продължително, тъй като тя лекува всички коремни 
възпаления, треска, изгаряния, загнояване, язви и изсипвания. Всяка родилка би 
трябвало да пие доста от нея в продължение на 8-10 дни. Така някои деца щяха 
да си имат майка, а сломеният вдовец жена, ако познаваха този божи дар. 
Външно, надробено и наложено, царичето лекува рани, болежи, срязвания. Деца, 
които въпреки доброто хранене, имат слаби мускули, заякват след продължителна 
употреба на този чай.” 

Царичето, което расте по високите места, се нарича от народа сребърно 
цариче, тъй като долната страна на листата му блести сребристо. Сребърното 
цариче се използува особено при затлъстяване. Две до три чаши на ден се 
отразяват много добре. Той показва добри резултати и при недобър сън. 
Диабетиците би трябвало да пият често от него. Слабовати деца укрепват 
видимо, когато във водата им за къпане се прибавя настойка от цариче или още 
по-добре от сребърно цариче. За една баня се взимат около 200 г билки (виж 
"Бани за цялото тяло” в "Обща част"). 

В комбинация с овчарската торбичка царичето премахва, както се посочва в 
статията "Овчарска торбичка", атрофия на мускулите и тежки, нелечими мускулни 
заболявания. Това висококачествено лечебно растение се прилага и при 
мултиплена склероза. 

От Бургенланд ми съобщиха, че чаят от цариче, изпиван вътрешно, а външно 
използуван за сърдечни промивки, донесъл за кратко време значително подобрение 
при тежко увреждане на сърдечния мускул. Така нашият Създател е спомогнал със 
своята милостивост да израсте тревичка за всяка една болест, за което не можем 
да му се отблагодарим! 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  
 

Приготвяне на чай: Една препълнена чаена лъжичка с билки само се попарва от 
1/4 литър вода и се оставя малко да покисне. 

Билков компрес: Съответно количество пресни билки се измива малко, 
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върху дървена дъска се стрива с точилка и се налага. 
Прибавка за баня: За баня на цялото тяло се взимат 200 г изсушени или 

няколко шепи пресни билки, слагат се да пренощуват в 
кофа със студена вода и на следващия ден всичко това 
се затопля. Тази вода се прибавя към водата за къпане 
(виж и "Бани на цялото тяло" в "Обща част"). 

Е Н Ч Е Ц  ( S o l i d a g o  v i r g a - a u r e a )  
Народът го нарича пръчката на Св. Петър. Среща се 

по горски окрайнини, канавки, откоси и оголени 
горски места. Кичестото покрито със златисто-жълти 
цветни звездички стъбло достига 80 см. Берат се 
цветове от юли до октомври. При чревни заболявания и 
чревни кръвотечения. Препоръча се при бъбречни 
заболявания. 

Цветовете и листата отводняват се препоръча за 
бъбречни болки и болести на пикочния мехур. 
Излекуване за 14 дни. 

В комбинация с енювчето и жълтата и бяла мъртва 
коприва енчецът помага даже при спаружване на 
бъбреците, лошо оросяване на бъбреците и изкуствен 
бъбрек. И в трите случая съм постигала успех с 
помощта на посоченото билково лечение. Един 52-годишен 
мъж, от години отписан от лекарите с нелечимо 
спаружване на бъбреците и пенсиониран по болест, дойде 
при мен запъхтян и облян в поп от изкачването на 
стълбите до жилището ми на първия етаж и веднага се 
устреми към едно кресло да събере душа. За няма и 
седмица, след като всеки ден бе изпивал по три чаши 
чай, от посочената смес той вече се чувствуваше 

значително по-добре. Той обаче използуваше всички билки пресни - направо от 
природата. След третата седмица всякакви оплаквания изчезнаха. 

Всички душевни вълнения на човек се отреагирват през бъбреците, поради 
което след психически шок, бил той от внезапната смърт на близък човек или 
някакъв друг нещастен случай, винаги бъбреците са тези които най-много 
пострадват. Енчецът се е доказал в практиката като лечебно растение, което 
отлично влияе върху емоционалния живот на човека. По тази причина, при 
разочарования и други душевни натоварвания задължително трябва да се пие 
чай от енчец. 

Ангелът на лечебните билки стои непосредствено до енчеца. Ние усещаме 
уравновесяващото действие на това растение при тежки душевни вълнения като 
една ръка, която ни гали и успокоява Дори самото съзерцаване на енчеца сред 
природата ни действува успокояващо. Трябва да сме благодарни, че имаме до 
себе си едно, носещо толкова утеха, растение. 

В И Д  П Р И Л О Ж Е Н И Е  
Приготвяне на чай:  Една препълнена чаена лъжичка енчец се попарва с 1/4 

литър бода и се оставя малко да покисне. За споменатата 
смес чай се взима също по една препълнена чаена лъжичка 
и се процедира по същия начин. 

О В Ч А Р С К А  Т О Р Б И Ч К А  ( C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r i s )  
Това, срещащо се навсякъде по пътища, поляни, целини, канавки откоси, 

полета и в зеленчукови градини. Висококачествено лечебно растение се смята 
най-често за досаден плевел. Едва се изсипе нещо върху някой хълм, особено 
при строеж на къща, и вече, за няма и нощ, овчарската торбичка пониква. 

Народът я знае като кръвоспираща билка, гъшарка, бабини гниди или 
старчец. Неравномерно назъбените листа образуват розетка, подобно на 
радиката. Стъблото достига 40 см височина. Време на цъфтеж от март до 
ноември. Дребните, мръсно бели цветчета образуват сенников грозд, който се 
проточва в дълга плодна чепка. По тънките дръжки пък висят малките 
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сърцевидни шушулки, които на пипане са като кожа. Кокошките имат особено 
предпочитание към сърцевидните торбички. Щом снегът почне да се топи и 
природата се избави от мраза, нашата овчарска торбичка се показва отново - 
свежа и зелена. 

Чаят от овчарска торбичка - по две-три чаши на ден, се прилага с голям 
успех при всички видове кървения, като например от носа, стомаха, червата и 
при нередни кръвотечения от матката. При кървящи рани, при които кръвта не 
може да се спре, отварата от овчарска торбичка действува поразително добре. 
При силни менструални кръвотечения, осем до десет дни преди настъпване на 
периода, се започва да се пие всеки ден по две чаши запарен чай, като на една 
чаша се взима една препълнена чаена лъжичка овчарска торбичка. Този чай помага 
и за регулиране на мензиса през пубертета. 

 
. 

 
 

През климактериума всяка жена би трябвало да изпива 
в продължение на четири седмици по две чаши на ден, три 
седмици да прави пауза и след това цикълът да се 
повтори отново. 

При кървящи хемороиди се правят малки клизми на 
червата, бани на половината тяло или промивки с хладка 
отвара от овчарска торбичка. Майки, на които по време 
на кърменето се подуват гърдите, трябва да си запарят в 
една цедка прясна овчарска торбичка и увита в кърпа, 
както е топла, да си я наложат. 

При кървения на бъбреците се препоръчва най-горещо 
всеки ден да се пият по две чаши чай - смес от 
овчарска торбичка и хвощ в равни количества. Нашата 
овчарска торбичка обаче, подобно на имела, е и 
регулиращо кръвообращението растение и се препоръчва 
особено както при твърде високо, така и при твърде 
ниско кръвно налягане. 

 
За разлика от имела. който се слага да пренощува в студена вода, този 

чай се запарва. На ден се пият по две чаши, като пиенето се 
преустановява с нормализиране на кръвното. Както имела, така и 
овчарската торбичка действува лековито при кървения на матката. И в този 
случай чаят се пие само известен период от време. 

Това ценно лечебно растение е особено важен помощник при всички 
външни мускулни заболявания. Странно, че почти в нито една билкарска 
книга от наши дни не се среща нищо за това. Преди няколко години един 
възрастен господин ми подари чудно хубава, стара билкарска книга с 
неповторими гравюри и рисунки. Но както обикновено става, когато човек 
от ранни зори до късна вечер е ангажиран, аз само веднъж успях да 
прелистя книгата. Един ден към полунощ се стреснах на сън и се събудих: 
имах усещането, че някой ме хваща за раменете и нежно ме раздрусва. 
Изведнъж ми дойде на ум: "От половин година имаш билкарската книга и 
нито веднъж не се зае по-обстойно с нея!" Доста бодро станах от леглото, 
взех книгата и се настаних с нея удобно в хола. Отворих я и веднага ми 
се набиха в очите няколко реда: "Когато при атрофия на ставите или 
мускулите нищо друго вече не помага, направи следното: Овчарска 
торбичка, нарязана на дребно, се слага да престои десет дни до печката 
или на слънце в житна ракия и с това няколко пъти на ден се правят 
разтривки, а пък вътрешно се пият по четири чаши чай от цариче. Сякаш 
само това ми трябваше - да прочета тези няколко реда (в онзи момент 
въобще не го осъзнах), затворих книгата, сложих я на мястото, легнах си 
обратно в леглото и малко след това отново заспах. След няколко дни ми 
се обадиха по телефона от Виена: "Можете ли да ми помогнете? Аз съм на 
52 години, по професия съм медицинска сестра и от две години съм 
пенсионирана по болест. Поради атрофия на мускулите съм напълно 
безпомощна!" След като препоръчах горната рецепта и след три седмици тя 
дойде при мен в Грискирхен оздравяла, аз научих, че в деня, в който към 
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среднощ се събудих, тя била на поклонение в Сан Дамиано, Италия, в чест 
на Божията майка. На връщане в автобуса един господин, виждайки 
безпомощността й, я насочил към мен. Известно време по-късно тя вече 
беше така заякнала, че можеше отново да работи като медицинска сестра. 

Едно друго телефонно обаждане, този път от Щаир - Горна Австрия: аз 
съм на 62 години. Вследствие отпускане на сфинктера миналата година 
получих пролапс на червата и бях оперирана. Тази година през есента 
историята се повтори: денонощни нестихващи болки от пъпа към хълбоците, 
сякаш ме режеха с нож. Лекарите в болницата не се съгласиха с втора 
операция - не можело нищо повече да се направи." Помислих си веднага за 
божествената овчарска торбичка. Препоръчах по четири чаши чай от цариче, 
който вътрешно укрепва мускулатурата, а външно разтривки с тинктура от 
овчарска торбичка, от която се сипват и по десет капки в чая от царичето 
три пъти дневно. За преодоляване на първите десет дни, които са нужни за 
приготвянето на тинктурата от овчарска торбичка, препоръчах компреси от 
шведски билки. Изненадата ми беше неописуема, когато след известно време 
жената ми позвъни и каза, че болките изчезнали. Свличането на червата 
намаляло съвсем, сфинктерите отново функционирали нормално, а 
мъчителните болки в хълбоците изчезнали още на втория ден след започване 
на лечението. Тъй като на телефона бях страшно смаяна и не можах нищо да 
кажа, два дни след това жената дойде при мен, за да изрази лично 
радостта си. Може да се каже само едно нещо: Колко много помагат билките 
от аптеката на Господ! Кой върши такива чудеса? Това е единствено 
милостта на нашия Създател! 

Една жена от Долна Австрия, недалеч от Карлщайн, ми пише: След един 
ваш доклад ви поисках съвет за свличане на слабините. То беше около 10 см 
дълго, три-четири см високо и широко. Преди да започна с употребата на 
овчарска торбичка, си налагах компреси от шведски билки. След това 
започнах да разтривам мястото с тинктура от овчарска торбичка и всеки 
ден в продължение на шест седмици да пия по четири чаши чай от цариче. 
Понеже като жена-селянка не можех да се щадя, тъй като се прибираше 
реколтата, при работа обувах стегнат корсаж. След 12-дневно лечение не 
остана и следа от свличането, но усещах още болки. След два месеца и те 
изчезнаха. Свличането на слабините си можах да излекувам и без 
операция." 

Покойният главен лекар д-р Ерих Рьолинг, бивш Ръководител на 
биологическия санаториум в Митенвалд до Гармиш - Горна Бавария, който 
веднъж ми дойде на гости и прочете това писмо, беше видимо впечатлен. 
Той каза, че от лекарска гледна точка едно свличане на слабините досега 
е можело да бъде излекувано само чрез операция. 

Вътрешно четири чаши чай от цариче, а външно разтривка с тинктура от 
овчарска торбичка, помагат и при свличане на матката. /Разтриването трябва 
да се прави от влагалището в посока корема./ Искам особено да подчертая, 
че тази тинктура трябва да се приготви от прясна овчарска торбичка. Само 
пресните билки помагат бързо и сигурно при толкова тежки мускулни 
заболявания! 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Приготвяне на чай:   Една препълнена чаена лъжичка с билки се попарва с 1/4  

литър вода и се оставя малко да покисне. 
Бани на половината  
тяло:                                       Виж "Бани на половината тяло" в "Обща част". 
Запарващ компрес:    Две препълнени шепи с овчарска торбичка, по възможност 

прясна, се слагат в сито и се държат над водна пара. 
Задушената билка се слага в кърпа и се налага. 

Тинктура от овчарска  
торбичка:            Прясна овчарска торбичка -листа и дръжки, заедно с  

цветчета и торбички - се нарязва на дребно и се сипва, 
без да се тъпче, в бутилка до гърлото, залива се с 38 до 
40%-ова житна или плодова ракия (да покрива билките) и 
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се оставя 14 дни на слънце или топло място. 

О В Ч А Р К А ,  Л О П У Ш  ( P e t a s i t e s  o f f i c i n a l i s )  

Овчарката расте по бреговете на реки и ручей, в канавки и горски окрайнини. 
Тя е значително по-голяма от жълтия подбел, от чието семейство е тя. Листата 
стават с големината на шапка, леко са назъбени и долната им страна е покрита 
със сив мъх. Мръсно белите до бледо розови, с формата на кошнички, цветчета 
седят плътно едно до друго в горната част на стъблото. 

 

 

Оборващият треската корен, който по време на 
чума е бил на голяма почит, се събира още преди 
цъфтежа. Предизвикващият изпотяване чай се пие 
при треска, задух, подагра и епилепсия. Дневно се 
пият на глътки една до две чаши. 

Големите, пресни листа се налагат не само при 
навяхвания, изкълчвания и разранени стъпала, но й 
при всякакъв вид изгаряния, загноясали циреи и 
смъдящи рани. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Приготвяне на чай: Една равна чаена лъжичка 
корени от овчарка се слагат да пренощуват в 1/4 
литър вода, на сутринта тя се подгрява и след 
това се прецежда. 

■ 
Налагане: Пресни и измити листа се стриват и се 
налагат. Това се повтаря многократно през деня. 

П О Д Б Е Л ,  М А Р Т А  ( T u s s i l a g o  f a r f a r a )  
Когато по поляните и склоновете ни няма още никаква пролетна 

зеленинка, а окото едва забелязва плахото набъбване на върбовите 
котенца, подбелът пръв показва жълтите си чашки. 

По влажни почви, оголени откоси, чакълести 
канавки, целини и сипеи се срещат цели покривки с 
цветчета от подбел, който се показват от земята 
много преди листата. Пчелите и насекомите 
получават от тях първата си храна. Подбелът вирее 
само върху глинеста почва, той е, така да се каже, 
показателят за глинести почви. Това са първите 
цветове, които можем да си съберем за зимния ни 
запас. Благодарение на храчкоотделящите им и 
противовъзпалителни качества, можем да ги 
използуваме с огромен успех при бронхит, ларингит и 
фарингит, бронхиална астма и плеврит, та даже и при 
начална белодробна туберкулоза. При продължителна 
уморителна кашлица и мъчителна пресипналост трябва 
често пъти през деня да се пие много горещ чай от 
подбел с разбъркан мед в него. 

В края на май, когато отгоре зелените, а пък 
отдолу сребърнобели, груби листа се покаЖат, ние ги 
използуваме заради съдържанието им на витамин С, за 
зеленина в супите и като пролетни салати. Тъй като 

листата съдържат повече витамина от цветовете, те се събират и за да се 
приготви от тях и цветовете смес за чай. 

Единодушна е възхвалата на подбела - като се започне от 
природолечителите на древността, та чак до пастор Кнайп. Измити и 
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смачкани, и наложени като каша върху гърдите, пресните листа помагат при 
всяко тежко белодробно заболяване, при червен вятър и при увреждания на 
тъканта със синьо-червени подутини, та даже и при възпаления на слузната 
торбичка. Въздействието на тези компреси с каша е смайващо. При скрофулни 
рани се правят компреси със силен екстракт от листа на подбел. При 
хроничен бронхит, съпроводен с пристъпи и давещ задух, трябва много пъти на 
ден да се вдишва парата от подбел - както от цветовете, така и от 
листата му. За много кратко време настъпва голямо облекчение. Подпухнали 
стъпала трябва често пъти да се киснат в екстракт от листа на подбел. 

Много ефикасен при белодробни заболявания и бронхит се оказва сиропът от 
листата на подбела. В пръстена тенджера или стъкленица за туршия се 
редуват ред листа, ред натурална захар, докато съдът се запълни, след 
което той се покрива и добре завързва с два-три пласта дебел пергамент 
или целофан и се слага в една дупка в градината на тихо място. Върху 
него се слага дъска и се зарива с пръст. Равномерната топлина 
предизвиква ферментационен процес. След осем седмици тенджерата или 
стъкленицата се изравя и произведеният от подбел сироп се кипва един-два 
пъти. След като изстине, той се сипва в малки шишенца с широко гърло. 
Този сироп е най-добрата ни защита през зимния грипен период. Взима се 
на чаени лъжички. 

При астматични и бронхиални заболявания и увреждания при пушачите две-три 
чаени лъжички прясно изстискан сок от листата на подбела в чашата с 
месния бульон или топлото мляко вършат чудесна работа през пролетта. 

При възпаление на вените може да се приготви една мехлемо-подобна 
кашичка от пресни, счукани листа и прясна сметана, която се слага на 
възпалените места и след това леко се омотава с кърпа. Капнат в ухото, 
прясно изцеденият сок от листата на подбела помага при ушни болки. 

Ч А Й  З А  К А Ш Л И Ц А  
Ако искате чай за кашлица, който да отделя храчките, тогава смесете в 

равни части цветове и листа от подбел, цветове от лопен, медуница и 
листа от остролист жиловлек. От тази билкова смес вземете две чаени 
лъжички и ги попарете с 1/4 литър вода. Чаят се подслажда с мед и всеки 
ден от него се пият на глътки по три топли чаши. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Приготвяне на чай: Една препълнена чаена лъжичка цветове (по-късно 

смесени в равни количества листа и цветове) само се 
попарва в 1/4 литър вода и се оставя малко да покисне. 

Компрес:   Пресни листа се стриват на каша и се налагат. 
Инхалация:  Препълнена супена лъжица цветове и листа се попарва и с 

кърпа върху главата се вдишват парите. Това се повтаря 
неколкократно на ден. 

Баня за ходилата: Две препълнени шепи с листа от подбел се попарват в 
съответното количество вода, оставят се малко да се 
изцеждат. В тази вода след това 20 минути се киснат 
ходилата. 

Пресен сок:    Прясно измити листа се изстискват в сокоизстисквачка. 
Сироп и смесен чай:      против кашлица и пресипналост: Виж съответните места 

в текста. 

Ж Ъ Л Т  К А Н Т А Р И О Н  ( H y p e r i c u m  p e r f o r a t u m )  
Тази, цъфтяща по слогове, пътни и горски окрайнини, хълмове и поляни 

от юли, та чак до септември, билка носи народните наименования Христова 
кръв. Христова чудотворка, звъника, порезниче. От тези, разпространени 
сред народа, имена се вижда голямото значение на това лечебно растение. 

Растението достига от 25 до 60 см височина. То е силно разклонено и 
цъфти в златножълти сенникови съцветия. За да сме сигурни в него, 
взимаме едно напълно разцъфнало цветче и го смачкваме - трябва да изтече 
червен сок. Цъфналата билка се събира за приготвяне на чай и бани, а за 
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направата на масло се взимат цветовете.  
Религиозното мислене на народа едно време е свързвало благоухаещия, 

кървавочервен сок от цветовете с кръвта и раните на нашия спасител Христос. 
Маслото от жълт кантарион е наистина най-доброто масло за рани. То действува 
болкоуспокояващо, противовъзпалително и заздравяващо. Една легенда за 
тревичката, която носи толкова благоговейни народни имена, разказва 
следното: "Когато любимият апостол на Господа стоял смъртно опечален под 
кръста, той грижливо събрал опръсканите със свещена кръв растения, за да ги 
подари на вярващите като скъп спомен за смъртта на Спасителя." Червеният сок 
на ароматичната билка предизвиква странното чувство, че в червения цвят на 
златистожълтите цветове има сякаш капка кръв от нашия Спасител. 

На Еньовден - символа на свещените сили на 
светлината и топлината - жълтият кантарион засиява в 
най-прекрасната си цветна прелест. На времето 
момичетата изплитали венци от него и който танцувал 
около еньовденския огън, трябвало да носи венец от 
жълт кантарион - еньовденската корона. В тази 
тайнствена нощ се посипвали и клони от него във 
водата и по разцъфването на увехналите цветчета 
момата разбирала кога догодина ще бъде поискана. 

По стар обичай селяните в Горна Австрия слагали 
тревичката между две филии хляб и я давали на добитъка 
да яде, та да не го ловят болести. Днес за съжаление 
този обичай се спазва само на някои места от набожни 
селски семейства. 

От всичко казано дотук виждаме на каква почит е 
жълтият кантарион от незапомнени времена. Чаят от него 
се използува за нервни смущения и нервни болести от 
всякакъв вид, при увреждания на опашката, също и при 

изсипвания, причинени от вдигане на тежести. Той е и отлично средство против 
диария. 

С жълт кантарион може да се пребори и тригеминусна невралгия, когато 
ежедневно се пият две-три чаши от него, а пък външно съответните места се 
разтриват продължително време с масло също от него. Тинктурата от жълт 
кантарион, която човек сам може да си направи и която с голям успех се 
прилага при нервни болести, неврити, неврози, безсъние и неврастения, се 
нарича "арника на нервите". Тази тинктура се взима външно за разтриване, а 
вътрешно * Веднъж на ден по 10-15 капки в супена лъжица с вода. 

В жълтия кантарион намират цяр смущения в говора, неспокоен сън, истерични 
пристъпи, нощно сомнамбулство, както и нощно напикаване и депресии. От 
практика зная, че при всичките тези заболявания, наред с вътрешната 
употреба на чая, ефективна помощ оказват и баните на половината тяло с жълт 
кантарион (виж "Видове приложения"). Те се правят всяка седмица с шест 
последователни бани на ходилата. Това лечение се препоръчва при нервно 
обусловени състояния от всякакъв род. 

Младите момичета трябва да пият всеки ден в годините си на развитие 
известно време по две чаши чай от жълт кантарион. Той подпомага развитието 
на женските органи и спомага за отстраняването на нередовност в мензиса. 

Силно възхвалявано природолечебно средство е маслото от жълт кантарион. 
То не бива да липсва в никое домакинство Човек може лесно сам да си го 
приготви (виж "Видове приложения"). То запазва лечебната си сила две години и 
се използува успешно не само при отворени рани, пресни наранявания, 
кръвоизливи, подувания на жлезите и като кожно средство при груба кожа на лице 
то, но то е и ефективно средство за разтривка при болки в гърба, лумбаго, 
ишиас и ревматизъм. За да имаме и при рани от изгаряне и попарване с вряла вода 
съответното домашно средство под ръка, накисваме цветовете в ленено масло. Това 
масло намира приложение и при слънчеви изгаряния. 

Кърмачета с колики се успокояват скоро, след като им се разтрие 
коремчето с масло от жълт кантарион. Познавам една селянка, която с това 
масло лекува всякакви наранявания, даже и тези на домашните животни. Веднъж 
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ръката на мъжа й попадна В една машина и беше тежко наранена. Компресите с 
жълт кантарион премахнаха скоро всички болки и раните зараснаха 
безпроблемно. Друг един селянин излекува успешно с масло от жълт кантарион 
силно външно нараняване на ходилото на коня си. 

Лекар установил на 8-годишно момиченце подуване на лимфните жлези в 
корема. Всеки път. когато върху него действувала вътрешна или външна 
хладина, то получавало болки в корема - в последно време всеки ден, особено 
сутрин. Майката прочела в брошурата ми, че маслото от жълт кантарион може 
успешно да се използува при подувания на жлезите. Тогава тя започнала да 
разтрива с него коремчето на детето, щом то почвало да плаче. След кратко 
време всичко преминало. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приготвяне на 
чай:  
Масло от жълт 
кантарион: 
 
 
 
 
 
 
 
Тинктура от жълт 
кантарион: 
 
Бани на 
половината тяло: 
 
 
 

Една препълнена чаена лъжичка с билката само се 
попарва от 1/4 литър вода и се оставя малко да се 
изкисва. 

Набрани на слънце цветове се сипват (без да се тъпчат) 
в шишенце до гърлото и се заливат с фино дървено масло, 
което трябва да ги покрива. Добре затворена, бутилката се 
оставя няколко седмици на слънце или близо до печката. 
След известно време маслото добива червен цвят. То се 
филтрира през кърпа и остатъците се изстискват. Маслото 
се съхранява в тъмни шишенца. За приложение при рани от 
изгаряния може да се вземе вместо дървено - ленено масло. 

В един литър ракия се сипват четири шепи, набрани на 
слънце, цветове и бутилката се оставя три седмици на 
слънце или топло място.  

Пълна с жълт кантарион (стъбла, листа и цветове) кофа 
се слага да пренощува В студена вода. Преди банята водата 
с билката в нея се кипват и след това се прибавят към 
водата за баня. Продължителност на банята: 20 минути (виж 
"Бани на половината тяло” в "Обща част"). 

 

А И Р  / С а б л о в и д е н  п а п у р /  ( A c o r u s  c a l a m u s )  

 Това водно растение се среща най-често по изкуствени и естествени езера 
и по бреговете на тихи води. В бреговата кал лежи 
водоравно пълзящият главен корен, от който нагоре 
избуяват множество мечовидни листа, достигащи един 
метър височина. Сплесканият ствол носи в средата си 
един конусовиден, зеленикав до кафеникаво жълт, кочан. 
Коренът е дебел колкото палец, достига един метър 
дължина и в прясно състояние има пикантен горчив вкус. 
Изсушен, той е по-благ. Събира се в ранна пролет или 
късна есен. 

Коренът на аира се употребява не само заради 
укрепващото му действие при обща слабост на 
храносмилателните органи, при стомашни и чревни газове, 
както и при пристъпи на колики, но той помага отлично и 
при заболявания на жлезите и подагра. Коренът допринася 
страшно много за затоплянето и прочистването от слуз на 
флегматични стомах и черва. Той може да се препоръча 
както при леност на обмяната на веществата и червата, 
така и при малокръвие и водянка. Извънредно мършави хора, 
които са загубили теглото си не от липса на добра храна, 
трябва да пият чай от корените на аира и от време на 
време да правят бани на цялото тяло с прибавка на аир. 
Аирът премахва безапетитие, помага при увреждания на 
бъбреците и е добро средство за прочистване на цялото 
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тяло. Чаят помага даже при непоносимост към зърнени храни у децата, която 
напоследък все по-често се среща.  

Дъвкан бавно, изсушеният корен може да доведе до отвикване от пушенето. 
Слаби очи се подсилват, когато затворени, клепачите често пъти се мажат с 
прясно изцеден сок от корените на аира. Сокът се оставя няколко минути да 
подействува и след това клепачите се измиват със студена вода. 

Много пъти при подутини от измръзване и други видове измръзвания съм 
помагала с топли бани от аир. Корените се слагат да пренощуват в студена 
вода и на следващия ден се кипват. После се оставят пет минути да 
покиснат. След това в малко поохладената, не много гореща, отвара болните 
места се киснат 20 минути. Тя може да се претопля и до четири пъти 
използува. Тези бани помагат и при студени ръце и крака, но в този случай 
те трябва да се взимат горещи, колкото издържи човек. 

Един 36-годишен мъж не можел да се възстанови след отстраняването на тумор 
на черния дроб. През четири-пет седмици той вдигал висока температура и се 
наложило от Линц да го прехвърлят в една виенска клиника. Загрижена и 
безпомощна, тъща му ми разказа за безнадеждното му заболяване. 

Той вече имаше чревни туберкули, които предизвикваха високата 
температура. И тук помогна коренът от аир. От само себе си се разбира, 
че при такива тежки заболявания чаят трябва да се пие в продължение на 
няколко седмици, ако не и месеци. 

При един излет от Вайсенбахтал към Посталм срещнах едно семейство от 
Бад Ишл, което, с тежки раници на гърба, слизаше надолу от планината. 
Двамата искаха да прекарат няколко безгрижни дни в една хижа. На едно от 
местата за почивка се присъединих към тях и научих следното: Високият 
1,85 м мъж, надхвърлил петдесетте, започнал преди една година да слабее 
все повече и повече, без да знае причината за заболяването си. Когато 
вече тежал само 48 кг, той влязъл с придружаващата го медицинска сестра 
в амбулаторията на лекуващия го лекар, който в този момент говорел по 
телефона с друг лекар, и чул следното: "Сега ще ви пратя най-
безнадеждния си пациент с рак на белите дробове!” Така човекът неволно 
узнал диагнозата на заболяването си. След това някой го посъветвал да 
дъвче усилено корен от аир, за да се откаже същевременно и от цигарите, 
а сутрин и вечер да пие чай от бял равнец. Постепенно теглото му 
започнало да се повишава и тъй като той се чувствувал по-добре, не 
отишъл повече на лекар. Едва след половин година той се появил В 
амбулаторията на лекуващия лекар. Същият скочил от бюрото си и, загубил 
ума и дума, заразглеждал човека пред себе си, за когото той отдавна 
смятал, че е под земята. "Какво направихте?" било всичко, което той 
могъл да каже. "Дъвках корени от аир и пих корени от бял равнец." 
"Корени от аир ли? Къде може да ги намери човек?" "Въобще не е нужно да 
се търсят, г-н главен лекар, те се купуват във всеки билков магазин 
срещу няколко шилинга!" Този човек тогава беше вече възстановил 
предишното си тегло от 86 кг и след половин година, с препълнена раница 
на гърба, беше предприел похода, на който се запознах с него. 

Всеки път, когато премислям този случай, когато го споменавам в 
докладите си или както сега го разказвам на вас, той ми изглежда като 
божествено провидение и аз съм дълбоко развълнувана. 

Майка ми беше тежко болна - червата бяха в ужасно състояние и един 
ден лекарят ми каза, че трябва да съм готова за най-лошото: било рак на 
червата. Това беше във времето, когато все още малко се бях занимавала с 
лечебни билки, макар че и тогава все посягах към естественото и никога 
не взимах лекарства. Съобщението на лекаря направо ме порази - през деня 
почти не бях в състояние да си върша работата. Противно на навика ми 
(моят ден започва в шест часа сутринта и свършва най-често в единадесет 
вечерта), веднага след осем часа вечерта си легнах. Тъкмо си мислех за 
безнадеждното положение на майка ми, когато вратата се отбори. Влезе 
мъжът ми, сложи малък транзистор до мен и каза: "За да не си съвсем 
сама!" Малко след това по радиото се чу глас: "Говори домашният лекар. С 
корен от аир се лекува всяко стомашно и чревно смущение - било то упорито, 
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старо или злокачествено. Взима се чашка студена вода, в нея се сипва равна 
чаена лъжичка с корен от аир и се оставя да пренощува. На сутринта тя 
леко се затопля, прецежда се и от нея се пие по една глътка преди и след 
всяко ядене. На ден това прави шест глътки, повече не бива да се пие. 
Преди всяка употреба чаят трябва да се затопля на водна баня. Това 
лечение важи за целия стомашно-чревен тракт, в това число черен дроб, 
жлъчка, далак и панкреатична жлеза." Извънредно щастлива разказах на 
следващата сутрин на майка ми за чутото, но тя махна с ръка и каза 
примиренчески: "На мен вече никой и нищо не може да ми помогне!” Все пак 
аз купих корен от аир и го приложих по следния начин. Направо е чудо, 
казвам ви, че само след 14 дни всичките оплаквания на майка ми 
изчезнаха. Всяка седмица тя качваше по 400 г, след като преди това беше 
силно измършавяла. Покрай тази история аз постепенно навлязох в 
билколечението и вече можех да помагам в множество безнадеждни случаи. 
Специално коренът от аир непрекъснато води до смайващи успехи. 

При липса или пък излишък на стомашна киселина коренът от аир регулира 
и двата случая. 

Една жена от Форарлберг страдала в продължение на две години от болки 
в стомаха и не можела да издържи и ден без хапчета. Вслушвайки се в 
съвета ми, тя почна да пие по шест глътки чай от корен от аир и след три 
дни болките изчезнаха и не се появиха вече. 

Друга жена от Долна Австрия страдала години наред от язва на 
дванадесетопръстника. Тя трябвало непрекъснато да взима медикаменти, за да 
издържа болките. Не понасяла твърда храна, а и нямала никакъв апетит. 
Научавайки за корена от аир, тя започнала всеки ден да взима 
препоръчаните шест глътки, вследствие на което болките почнали да 
затихват и след пет седмици напълно изчезнали, жената си възвърнала 
апетита и можела като другите членове на семейството да яде здрава 
домашна гозба. 

Възрастен духовник страдал дълги години от диария и вече се бил 
примирил с мисълта, че това зло няма да го остави на мира. Следвайки 
статиите ми, той почнал да пие всеки ден по шест глътки чай от корен от 
аир. След кратко време червото се оправило. 

Малко момченце, което въпреки строгата диета имало постоянно диария, 
се отървало от нея след шест глътки чай от корен от аир. То отново имало 
апетит и даже наддало няколко килограма. Майката е извънредно щастлива. 

Един мъж страдал в продължение на десет години от диария, съпроводена с 
кървене, която се явявала по 30-40 пъти на ден. Приятелят му ми разказа, 
как някога жизненият, весел човек се превърнал в мрачен страдалец. 
Всичко, което той пробвал през тези години, ударило на камък. 
Сравнително млад, той вече бил пенсиониран по болест. Около великден той 
започна, първоначално твърде недоверчиво, с шестте глътки чай от корен 
от аир, като наред с това пиеше и по две чаши запарен чай от невен. 
Изненадата ми бе голяма, когато жена му ми писа, че от началото на юни 
същата година той отново почнал работа. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приготвяне на 
чай:  
 
 
 
Пресен сок: 
 
Прибавка за баня за 
цялото тяло: 
 
 
 

Чаят от корен от аир се приготвя само с накисване в 
студена вода. Равна кафеена лъжичка с корен от аир се 
сипва в 1/4 литър вода и се оставя да пренощува. На 
сутринта леко се претопля и след това се прецежда. Преди 
употреба чаят се затопля на бодна баня. 

Пресни корени се изчистват добре и още влажни се 
изстискват в сокоизстисквачката. 

Около 200 г корени от аир се накисват в 5 литра 
студена вода и се оставят да пренощуват. На следващия ден 
водата се кипва и се оставя малко да престои. Това се 
прибавя към водата във ваната (виж и "Бани на цялото 
тяло" в "Обща част"). 
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Л А Й К А  ( M a t r i c a r i a  c h a m o m i l l a )  
Наричат я още лайкучка, полска лайка. Житна лайка, майчина билка и магьос-

ническа тревичка. 
Тя расте по ниви, глинести почви, горски поляни и скатове, сред засети с 

жито, царевица, детелина, картофи и цвекло полета. Поради неимоверно увели-
чаващото се изкуствено наторяване и химическа борба с плевелите, нашата 
скъпоценна лайка все повече и повече бива изтласквана. Тя се среща особено 
много след богати на сняг зими и дъждовити пролети. Основата на цветчетата, 
за разлика от дивата лайка, е куха, а мирисът ароматен и приятен. Мисля, че 
при това известно растение едно по-подробно описание просто не е 
необходимо. Главичките на цветчетата се събират от май до август и то по 
обедно слънчево време. Няма да е пресилено, ако нарека лайката "универсално 
лекарство", особено за малки деца. Във всеки случай на детето трябва да се 
дава чай от лайка, предимно при спазми и колики. Той помага и при газове, 
диария, обриви, стомашни болки и ослузявания, при менструални смущения, 
неявяване на мензиса и при други коремни оплаквания, при безсъние, възпаление 
на тестикулите, при висока температура, болки от наранявания и при зъбобол. 

Лайката действува изпотяващо, успокояващо и противоспазматично, освен това и 
дезинфекциращо и противовъзпалително при всякакъв вид възпаления, особено на 

лигавицата. Външно лайката се прилага във вид на компреси и 
промивки при възпалени очи. конюнктивити, при сърбящи и сълзящи 
кожни обриви, за гаргара при зъбобол, за промивки на рани. 
Когато има някакви ядове, човек трябва да си запарва паничка 
лайков чай, успокоението настъпва още преди сърцето да е 
пострадало. Много се препоръчва суха възглавничка с билки за 
топла подложка върху местата, които болят. 

Бани и промивки с лайка действуват успокояващо и се 
отразяват чудесно на цялата нервна система. След тежки 
боледувания или при състояния на отпадналост ще се 
почувствувате бързо добре и ще усетите вътрешно спокойствие. 
Не бива да забравяте лайката и при грижата за вашата красота. 
Правете си веднъж седмично баня на лицето с отвара от лайка и 
ще видите, как кожата ви разцъфтява, а лицето ви добива свеж 
цвят. Би трябвало да използувате лайков екстракт и за 
поддържане на косата си, особено ако тя е руса. С помощта на 
такива миения косата ви ще бъде бухнала и с красив блясък. 

Лайката улеснява ходенето по голяма нужда, без да 
действува слабително. По този начин тя косвено спомага за 
вътрешното лекуване на хемороиди, които могат да се лекуват и 

външно с лайков мехлем. Този мехлем може да се използува и за рани. Чрез 
вдишването на пари от лайка настъпва бързо облекчение на хрема и синузит, след 
което, разбира се, човек трябва да си стои в къщи на топло. 

Маслото от лайка се е използувало още в древните векове за разтривка 
при невралгии и ревматизъм в ставите. Поради нейното намаляващо 
температурата и уталожващо жегата действие лайката била считана от старите 
египтяни за цвете на бога на Слънцето. Името Matricaria произлиза от 
латинското mater, което означава "майка". Та нали майчината билка се е 
употребявала при заболявания на майките и жените! В стари билкарски книги 
пише, че маслото от лайка премахва умората на крайниците, а лайка, сварена във 
вода и наложена върху болен пикочен мехур, облекчава болките. 

Швейцарският пастор и природолечител Йохан Кюнцле разказва за една жена 
на село, която хората наричали "лайкова вещица" и която болните при нужда 
винаги търсели. Тя помогнала на петима недочуващи да възвърнат слуха си, 
като запържвала Urginea maritima (има го в разсадниците) в маслото от 
лайка и им давала да си капват често пъти от топлото масло в ухото. 

Тази "лайкова вещица" раздвижвала парализирани крайници чрез разтривки с 
лайково масло. Против болки в очите тя кипвала лайка в мляко и след това я 
налагала като топъл компрес върху затворените очи. които по този начин 
скоро оздравявали. Пастор Кюнцле разказва по-нататък следното: "Един тъкач 
можел от известно време само в седнало положение да спи - смятал, че иначе 
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ще се задуши. Билкарката го погледнала и казала, че той не може да уринира, 
което човекът потвърдил. Той трябвало незабавно да почне да пие голяма 
бутилка вино, което било сварено с лайка - по една пълна чаша сутрин и вечер. 
Вследствие на това изтекло невероятно количество урина -първоначално мътна, 
а след това все по-бистра. След осем дни човекът вече бил излекуван." 

 
В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

 
Приготвяне на 
чай: 
Прибавка за 
баня: 
 
Компреси: 
 
 
Инхалации с 
лайка: 
 
Билкова 
възглавничка: 
 
Масло от 
лайка: 
 
 
 
Лайков мехлем: 

Една препълнена чаена лъжичка билки само се попарва с 1/4 
литър вода и се оставя малко да покисне. 

За бани на тялото се взимат четири шепи, а за бани на 
лицето и миене на главата - по една шепа цветове от лайка. 
Те се попарват и се оставят малко да покиснат. 

Препълнена супена лъжица с лайка се залива с 1/4 литър 
вряло мляко, оставя се малко да покисне, прецежда се и с 
него се правят топли компреси. 

Една препълнена супена лъжица с лайка се попарва с един 
литър вряла вода. Главата се покрива с кърпа и под нея се 
вдишват парите. 

Ленено чувалче се напълва с изсушени цветове от лайка и се 
завързва. В сух тиган се затопля хубаво и след това се 
налага. 

Шишенце се напълва свободно до гърлото с набрани на 
слънце, пресни цветове от лайка и те се заливат със 
студено изцедено дървено масло. Маслото трябва да 
покрива цветовете. Добре затворено, шишето се оставя 14 
дни на слънце. След това се съхранява в хладилника! 

250 г свинска мас се затопля и когато почне да пращи се 
прибавят две препълнени шепи пресни цветове от лайка. 
Сместа се разпенва. Тя се разбърква, след това съдът се 
покрива и се оставя да пренощува в хладно помещение. На 
следващия ден тя леко се подгрява и изстисква през ленена 
кърпичка. Опитът показва, че е най-добре да се процедира по 
следния начин: Слагате ленената кърпа в сито, ситото се 
окачва на съд с чучурче и почвате да изстисквате. След 
това сместа се разбърква равномерно и се сипва в чисти 
стъкленици или шишенца. 

 

С Л Е З  ( M a l v a  v u l g a r i s )  
 

Дребнолистният слез расте покрай огради, 
пътни окрайнини до стари стени и сипеи, но 
само в непосредствена близост на населявана 
земя. Ако някога човек го срещне далеч от някое 
селище то с положителност на това място е имало 
някога селскостопански постройки или къща. 

Широколистният слез (Malva grandifolia) и 
другите разновидности се срещат най-често в 
цветни и зеленчукови градини. И двете съдържат в 
листата, цветовете и дръжките си слузести и 
дъбилни вещества. Дребнолистният слез се вие леко 
и в основата на главния корен е малко дървенист. 
Той има кръгли, назъбени лист с дълги дръжки и 
малки виолетови до бледо розови цветове. Неговите 
кръгли плодове изглеждат като мънички пити 
кашкавал. Едва ли има израснали на село деца, 
които да не са яли от тези питчици или пък да не 

са си играли с тях. Събират се цветовете, листата, дръжките - от юни до 
септември. Тъй като при сушенето се губят слузести вещества, слезът трябва 
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да се употребява възможно най-пресен. Но и изсушеното растение има все още 
добри лечебни сили. 

Като чай слезът се е доказал предимно при възпаление на слизестите ципи 
вътре в организма при гастрит, при възпаления на слизестите ципи на пикочния 
мехур, на стомашно-чревния канал и на устната кухина, както и при язви в 
стомаха и червата. За тези заболявания може да се приготви и супа от листата 
на слез и ечемик. Първо обаче се слага ечемикът да се свари и когато той 
изстине, се прибавят листата от слеза. 

Слезът се препоръчва много и при затлачване на белите дробове, бронхит, 
кашлица и силна пресипналост. както и при ларингит, възпаление на сливиците и 
пресъхнала уста. Слезът се слага да пренощува в студена вода, за да не се 
загубят слизестите му вещества. Леко затоплени, на ден се пият две до 
три чаши на глътки. Слезът лекува дори извънредно упорита и често пъти 
считана за нелечима белодробна емфузия, която понякога предизвиква много 
силен задух. Изпиват се минимум по три чаши на ден, както се споменава 
по-горе, а прецедените и добре затоплени листа и цветове се слагат като 
компреси за през нощта върху бронхите и белите дробове. 

Много ефикасни се оказват бани и компреси на очите с хладък чай от 
слез при явяващото се рядко пресъхване на слъзната течност, която води 
болния до известна безпомощност. 

Миения с хладък слез действуват благоприятно при сърбящи и парещи 
алергии на лицето. Външно слезът се прилага при рани, циреи, подпухнали 
ходила или ръце, произтичащи от счупвания или възпаления на вените. В тези 
случаи се правят бани на ходилата или ръцете (виж "Видове приложения”). 

С тези бани съм постигала много добри успехи. Особено при счупени 
кости на краката, когато кракът постоянно се пренатоварва и подпухва, 
баните със слез са много препоръчителни. 

Преди няколко години наша съседка си счупи глезена на крака. Оттогава 
с този крак бяха вечни неприятности и един ден жената трябваше да 
постъпи отново в болница. След изписването я срещнах силно накуцваща, с 
подпухнал до над коляното крак. Макар че се подпираше на бастун, тя се 
придвижваше със скоростта на костенурката. Тогава двете заедно отидохме 
да купим пресен слез и на следващия ден жената започна бани на крака. Не 
преувеличавам, като ви казвам, че след една седмица тя вече нямаше нужда 
от бастун и кракът отново изглеждаше нормално. Така беше и с друга една 
жена със счупена дясна китка, която непрекъснато създавала проблеми. Коя 
домакиня и майка може да щади дясната си ръка? Всяка нощ тя пулсирала, а 
денем дълго време била подпухнала. Когато един ден я срещнах, препоръчах 
слез. И в този случай настъпи много скоро подобрение. 

Подпухнало, отворено ходило не бива да се търпи даже и да е стар човек. 
И тук помагат бани със слез в комбинация с пресни листа от остролист 
жиловлек. Последните, добре измити и както са влажни, се слагат върху 
отворената рана. За една нощ раната се затваря и никога повече не се 
отваря, даже и да е от десет или петнадесет, та и повече години. Ако 
страдате от такава отворена рана, то вслушайте се в съвета ми за 
пресните листа от остролист жиловлек. Ще има да се чудите, как бързо 
раната ще се затвори. А при четенето на тези редове не си мислете: "Ама 
тук г-жа Требен здравата преувеличава!" Всичко това аз твърдя въз основа 
на насъбрания от мен опит. 

А сега искам да разкажа една история, която звучи много странно, но 
отговаря на истината. Действително е поразително какво може да свърши 
тази малка, пълзяща по земята, лечебна билка. Един ден седях сама в 
казиното на театъра в Линц и обядвах. Една жена седна до мен на масата, 
от която в течение на разговора научих, че тя е много притеснена за мъжа 
си, който често влизал в болница, а сега пък загубил и гласа си. 
Лекарите все се измъквали от въпросите, но тя подозираше, че е рак на 
ларинкса. "Само недейте да унивате" - казах аз. "Опитайте с билки. Та ние 
имаме добрия слез, който помага при ларингити. С него се прави много 
пъти на ден гаргара, а успоредно с това се взимат остатъците от чая, 
разбъркват се с ечемично брашно и се налагат нощем като топли кашечни 
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компреси." Това беше ден четвъртък. По време на обяда ние истински се 
сприятелихме и си разменихме адресите. Следващата седмица в сряда моята 
позната от Линц ми позвъни по телефона: "Ангел-закрилник ме отведе на 
вашата маса. Мъжът ми вече е по-добре. Ние направихме всичко точно така, 
както вие ми бяхте казали. Аз имам дъщеря, която е лекарка във Виена. 
Казах за намерението си да взема баща й от болницата и да опитам с 
билки. "Ако това те успокоява, майко, тогава го направи!" - каза ми тя. 
След това говорих и с главния лекар на болницата ни, който също ми каза, 
че по принцип нямал нищо против билките. Така докарах мъжа си в къщи. 
Той започна да прави гаргара, а аз му слагах топли компреси на гърлото. 
От няколко дни той дори си възвърна гласа." Седмица по-късно жената 
отново позвъни: "Мъжът ми се чувствува добре и много се надява, че в 
скоро време ще може отново да преподава. Искам само да ви съобщя и това, 
че след като разказах на лекуващия лекар всичко, той рече: 'Та тази жена 
заслужава златен медал!" 

Добрият ни слез следователно оправя не само ларингити, но и 
злокачествени заболявания на ларинкса. За такива случаи се слагат да 
пренощуват два и половина литра (на четвърт литър вода една препълнена 
чаена лъжичка билки) и това е дневната доза. На сутринта тя леко се 
затопля и се съхранява в предварително изплакнат с вряла вода термос. На 
ден се пият на глътки четири чаши чай, а останалото се използува за 
гаргара. При сухота в устата, фаринкса и носа, която често дразни болния, 
се правят също много гаргари и изплаквания с чай от слез. Бани и 
компреси с този чай се прилагат с успех и при обезсълзени очи. 

Слезът, чието местонахождение е главно до селски къщи, в наши дни 
бива все повече и повече изтласкван. В стремежа си да не допуска наблизо 
вода и боклук, а и на къщата си да придаде хубав външен вид, човек прави 
дебели бетонни пътеки около нея. По този начин обаче той отнема свойст-
веното място на слеза и този голям помощник на човечеството, за който 
ние не можем да се отблагодарим на Господа, изчезва все повече и повече. 

ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приготвяне на 
чай:  

Бани на краката и 
ръцете: 
 
 
 
 
Компреси: 
 
 

Само накисване в студена вода! Една препълнена чаена 
лъжичка билки се сипва в 1/4 литър Вода и се оставя да 
пренощува, а на сутринта леко се затопля. 

Две препълнени шепи слез се накисват и оставят да 
пренощуват в 5-литров съд със студена вода. На следващия 
ден водата се затопля до поносима за ръцете и краката 
температура, които после се киснат в нея в продължение на 
20 минути. Затоплена отново, банята може да се използува 
още два пъти. 

Остатъците от чая се затоплят леко в малко вода, с 
ечемичено брашно се разбъркват на каша, намазват се върху 
ленено парче и се налагат топли. 

ЕНЮВЧЕ (Galium) 
От него има доста видове: Така нареченото пирейно енювче (Galium 

aparine), което се разстила по ниви, поляни и край огради и поради това 
бива изтребвано от селяните с препарати за унищожаване на плевелите, 
достига височина от 60 до 160 см, основата на листата му прилича на джуруляк 
и има опашати зелено-бели цветни сенници. С помощта на грапаво-власатото си 
стъбло растението е добър "катерач" и поради това се нарича и "катерещо 
енювче". 

Същинското енювче (Galium verum), наричано от народа още сламениче, 
богородична слама, пресичаща млякото тревичка и облекчаваща раните билка, се 
среща най-често по високите места. То расте изправено нагоре, става 30 до 60 
см високо и има златисто-жълти цветове, които ухаят силно на мед. Билката се 
събира цъфтяща през юли.  

Бялото енювче (Galium mollugo) има жълтеникаво-бели нежни цветове, 
подобни на индузиума, лек медовиден, тръпчив мирис и се среща много често по 
откоси и пътни окрайнини, през време на цъфтежа повече легнало, отколкото 
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изправено. 
Всички гореспоменати видове на енювчето се доближават в лечебната си сила. 

Растящото в големи количества лековито растение тъне за жалост все повече в 
забрава. Но тъкмо нему трябва да се обърне по-голямо внимание във времето, в 
което раковите заболявания се разрастват все повече. Тук трябва да подчертая 
също, че лечебната сила на пресните растения е значително по-голяма и че при 
тежки заболявания прилагането им в прясно състояние е задължително. Свежи 
леторасли от бяло енювче могат да се намерят и през зимата под суха трева, 
където няма сняг. 

 

Чаят от енювче пречиства от болестотворни вещества 
бъбреци, черен дроб, панкреатична жлеза и далак. 
Страдащите от нарушени лимфни жлези трябва всеки ден да 
пият този чай. Той помага и при малокръвие, водянка и 
болежи в страните. Този чай, приложен външно, действува 
много бързо при всякакви кожни заболявания, рани, 
фурункули и черни комедони. Използувайки го за топли 
миения, той стяга повяхнала кожа на лицето. С успех се 
използува и прясно изцеденият сок, когато той ежедневно 
се намазва и се оставя да засъхне върху заболели места 
по кожата. 

Народната медицина препоръчва енювчето и при 
епилепсия, истерия, хорея, нервни болести задържане на 
урината и при болки, причинени от пясък и камъни. Чаят 
помага и срещу гуша, ако всеки ден с него се правят 
гаргари много настойчиво. Една жена сподели с мен, че 
така се отървала не само от гушата си, но и от 
заболялата си щитовидна жлеза. 

Всяка година се срещам в едно курортно казино с 
приятелско семейство от Виена (Мьодлинг) Когато се 

видяхме през 1979 г., аз установих, че на жената се бе явила, доста изразена 
видимо, гуша от оперирането й тя се страхуваше. Препоръчах енювче. То се 
попарва и както е топло, с него се правят много пъти на ден дълбоки гаргари. 
През февруари 1980 г. ние отново се видяхме и виж ти гушата беше изчезнала. 
Извънредно щастлива, жената ми разказа, че мъжът често донасял прясно енювче и 
че от самото начало тя усещала как гушата постепенно ставала все по-малка, 
докато накрая напълно изчезнала. 
Напоследък се увеличават случаите на схващане на гласните връзки. Това е 
вероятно вирусно заболяване. Гаргара и промивки с чай от енювче помагат 
бързо. Според швейцарския пастор Кюнцле той е ефикасно средство и при много 
тежки бъбречни заболявания или загнояване на бъбреците даже когато всички 
други средства не помогнат. Енювчето е особено ефикасно, когато се смеси в 
равни части с горски енчец и жълта мъртва коприва. Въздействието му се вижда 
много бързо. Пастор Кюнцле говори за 14 дни. Чаят само се запарва и от него се 
изпива първо половин чашка на гладен стомах - 30 минути преди закуска, а 
останалото количество се изпива на глътки през деня. При тежки заболявания се 
пият четири чаши дневно. 

В миналото енювчето е било много уважавано от жени с оплаквания в матката. 
То се слагало в леглото на жените преди трудния им момент, за да мине 
раждането по-леко. Вярата в това се пренесла по-късно върху Дева Мария. Като 
"Сламеник на обичната ни жена" Божата майка го взела за нейният свят стан. 
Според друго едно предание тя го сложила в люлката на детето Христос вместо 
меко дюшече. Силезийска легенда разказва: Светата Дева взела "Марийния 
сламеник", тъй като магаретата само него не го ядат. Това също е вярно. 
Въпреки че енювчето се яде с голямо удоволствие от кравите, свинете и 
магаретата го пренебрегват. 

Пастор Кюнцле разказва в статиите си за един около 45-годишен мъж, който 
имал тежко бъбречно заболяване, което все повече се влошавало. В крайна 
сметка единият бъбрек трябвало да бъде премахнат. Другият също бил гноясал и 
не можел вече да работи добре. Тогава мъжът започнал лечение с енювче. Той 
изпивал на ден по четири чаши чай от посочената по-горе смес от енювче, горски 
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енчец и жълта мъртва коприва, в резултат на което страданието му изчезнало. 
Същата смес чай се използува и при спаружване на бъбреците и други тежки 
бъбречни заболявания. 

Докато известният австрийски ботаник Рихард Вилфорт посочва в своята книга 
"Здраве чрез билки", че пиенето на чай от енювче и промивките с него са 
чудесно средство при рак на езика, а прясно изстисканият сок, смесен с 
масло, помага при всякакъв вид ракови язви и туморни кожни заболявания, то д-
р Хайнрих Нойталер пише в "Книга за билките" за енювчето следното: "Цъфтящото 
бяло енювче се препоръчва и до днес в някои краища против рака - глупост, 
против която трябва да се възпротивим." 

Затова сега аз искам, уважаеми мои читатели, да ви представя своя собствен 
опит с енювчето, за да отсъдите сами. Преди около десет години научих за 
заболяването на един зъболекар от Линц от рак на езика. След операцията той 
беше ужасно измършавял и му предстоеше облъчване във Виена. Препоръчах му 
гаргара с чай от енювче. Само след седмица научих, че облъчванията във Виена 
вече не били необходими и че болният с всеки изминал ден все повече се 
възстановявал. След кратко бреме той беше вече здрав. 

След известно време научих за една 28-годишна жена също с рак на езика. 
Посъветвали я да се консултира с един лекар от Кернтен. Той обещал, че за пет 
години ще я излекува напълно и дал да пие билков чай, който тя веднъж ми 
показа. Познах веднага, че е от енювче. За да спестя парите за път до 
Кернтен и другите, свързани с него разходи, показах енювчето сред природата, 
за да може вече сама да си го събира. Така тя се излекува от тази лоша 
болест. 

Друг един пример: Бе краят на март, когато млада жена от Виена ми разказа, че 
майка й, 63-годишна жена, била тежко болна и на 19 април щели да правят втора 
операция. Половин година преди това на болната се явил ракоподобен тумор на 
ларинкса. Лекарят тогава скрил истината от нея и казал, че се е образувала 
гуша. Така се стигнало до първата операция, шест месеца след нея всичко вървяло 
добре. Изведнъж обаче в лявата ръка се появили остри болки, които не спирали 
денонощно. Китката се подула и тя и ръката станали толкова безчувствени, че жената 
не можела даже да държи лист хартия. За да облекчи болките, лекарят, който 
направил първата операция, предложил втора такава, която, както вече споменах, 
трябвало да се направи на 19 април и при която той искал да раздели на две нерв 
между шията и ключицата, за да освободи жената поне от най-коварните болки. По 
негово мнение друга медицинска помощ нямало. Въпреки това посъветвах да се пие 
чай от енювче и с него да се прави и гаргара. Към това препоръчах и една, 
ограничаваща рака, смес за чай от 300 г невен, 100 г бял равнец и 100 г коприва 
(1 1/2 литра на ден - по глътка на всеки 2О минути) и разтривки с мехлем от 
енювче. Можете да си представите приятната ми изненада, когато научих, че само 
след четири дни болките утихнали. До 19 април жената вече имаше усещане в 
китката и ръката и можеше да ги движи. Лекарят останал смаян, когато дъщерята се 
обадила да откаже втората операция. Той се впечатлил силно, когато тя съвсем 
правдоподобно му разказала за билколечението и рекъл: "Майка ви трябва и 
занапред да продължава така!" След известно време научих, че жената, както ми бе 
казано дословно, се чувствувала "блестящо" и вече се грижела за домакинството на 
шестчленното си семейство. 

При лечението на ракоподобни язви също са възможни изцерения. В последно 
време се увеличават злокачествените кожни заболявания, които се проявяват 
като тъмни, силно разграничаващи се грапаво-мъхнати петна. Те се явяват 
вероятно вследствие на инфекциозно заболяване. В този случай помага лечение с 
прясно изцеден сок от енювче и мехлем от невен. Успоредно с това трябва да се 
пие задължително и кръвопрочистващ чай от невен, коприва и бял равнец. 

Една жена от Горна Австрия имаше израстък в основата на небцето и ужасни 
болки в цялата устна кухина. Чрез промивки с чай от енювче, след четири дни 
буцата и идващите от нея болки изчезнаха. 

Следователно твърдението, че прилагането на енювчето при такива болести е 
глупост, не бива да се поддържа. Разбира се, че не само билките помагат - 
всемогъществото на Господ също си казва думата. В крайна сметка всичко е в 
божиите ръце! 
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ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приготвяне на чаи:  Една препълнена чаена лъжичка енювче се попарва с 1/4 

литър вода и се оставя малко да се изкисва. 
Пресен сок: Прясно енювче се измива и както е мокро, се изстисква в 

сокоизстисквачка. 
Приготвяне на мехлем: Прясно  изцеденият сок се разбърква  с масло със стайна 

температура до кашичка и се слага на съхранение в 
хладилника. 
Р А Д И К А  ( T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e )  

Народът я нарича още жълтурче, глухарче, 
попадийка, фенерено цвете, млечна пръчка, 
масно цвете и полска салата. Растението, на 
което по тревните площи се гледа като на 
досаден бурен, представлява в действителност 
полезна лечебна билка за страдащото 
човечество. То цъфти през април-май 
по всички синори, поляни и тревни площи - 
един килим от жълти цветове, който всяка 
година ни радва. Растението избягва много 
влажните места. Две негови качества изпъкват:  
То помага при болести на жлъчката и 
чернодробни заболявания  

Листата се събират преди цъфтежа, 
корените през пролетта или есента, а 
стъблата през време на цъфтежа. За мен лично 
стана традиция, щом дойде пролетта, да слагам 
на  масата салата от цялото растение или пък 
да приготвям за вечеря салата, смесена с 
картофи и гарнирана с полутвърдо сварени 
яйца. Когато бях на бани в Югославия, всеки 
ден на  курортистите сервираха, наред с други 
пресни салати, и салата от радика. Лекарят - 

известен специалист по черния дроб - отговори на запитването ми в тази 
връзка, че радиката била много полезна за черния дроб. Днес вече зная, че 
ежедневната консумация на пет-шест сурови пресни дръжки води до бързи 
резултати при хронично възпаление на черния дроб (остра пронизваща болка 
до под дясната плешка). Те помагат и при захар. Диабетиците трябва да 
изяждат всеки ден по десет дръжки, докато радиката цъфти. Те се измиват 
заедно с цветовете, след това цветните главички се отстраняват и едва 
тогава дръжките започват бавно да се дъвчат. В началото дръжката е малко 
горчива, тя е сочна и с вкус на маруля. Постоянно болнави хора, които се 
чувстват като пребити и уморени, трябва да правят 14-дневно лечение с 
пресни дръжки от радика и тогава ще има да се чудят на превъзходното 
действие. 

Те помагат обаче и при други оплаквания. Те премахват сърбеж по кожата, 
лишеи и обриви, подобряват стомашните сокове и прочистват стомаха от всякакви 
затлачили се вещества. Пресните дръжки могат да разтварят безболезнено жлъчни 
камъни, те стимулират дейността на черния дроб и жлъчката. Наред с минерални 
соли в радиката се съдържат и важни лековити и градивни вещества, които са 
много необходими за отстраняване нарушения в обмяната на веществата. 
Благодарение на кръвonречистващото си действие тя помага и при подагра и 
ревматизъм. Подувания на жлезите спадат, ако човек издържи лечението с 
пресните дръжки три-четири седмици. Радиката се прилага успешно и при 
жълтеница и заболявания на далака. 

Ядени сурови или пък взети изсушени за запарка за чай, корените от радика 
действат кръвопречистващо, храносмилащо, потоотделящо, пикочогонно и 
освежаващо. Те разреждат кръвта и са отлично средство против ленивост. 

Стари билкарски книги разказват, че жените използували запарката от 
растението и корените като разкрасяващо средство. Те редовно миели с нея 
очите и лицето си и "се надявали така да добият чисто лице". Растението спада 
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към онези билки, които не търпят зимна почивка, а изкарват листа и в 
студеното време на годината. 

Всяка пролет си правя сироп от цветовете на радиката, който е много вкусен 
и същевременно здравословен. Коледният ми пендепис се приготвя само от този 
сироп. Веднъж майка ми срещнала една жена, която в надиплената си престилка 
носела ЦВЕТОВЕ от радика и я попитала, какво смята да прави с тях. Така ние 
научихме рецептата за приготвяне на приятния сироп от радика, която сега ще ви 
я кажа, за да си направите и вие: 

Четири препълнени шепи с цветове от радика се слагат в един литър студена 
вода и се затоплят бавно до кипване. Оставят се малко да поврат, след това 
тенджерата се сваля от котлона и се оставя да пренощува. На следващия ден 
всичко това се изсипва в цедка, оставя се да се изцеди водата, а цветовете се 
изстискват хубаво с две ръце през цедката. В сока се сипва 1 кг не рафинирана 
захар и прибавя половин лимон, нарязан на филийки (ако е пръскан - без 
кората). Ако се прибави повече лимон, тогава сокът киселее. Тенджерата се 
слага на печката без капак. За да се запазят всички витамини, тя се включва 
на едно. Така течността се изпарява, без да ври. Сиропът се оставя един-два 
пъти да изстине, за да се установи правилната му субстанция. Той не бива да е 
много гъст, тъй като след по-продължително изпарение може да се захароса, но 
пък и да не е твърде рядък - тогава след известно време ще започне да 
киселее. Трябва да се получи хубав, гъст сироп, който, намазан на закуска 
върху филията, да е страшно вкусен. 

Веднъж у нас работи един дърводелец, на който поднесох студена вечеря, 
докато в това време семейството ми се наслаждаваше на сандвичи с приятен, 
прясно приготвен мед от радика. На дърводелеца ни също му се прииска да 
опита. Като пчелар той не вярваше, че аз сама съм приготвила “меда". Той 
остана във възторг от него и каза, че сиропът трудно се различава от 
истинския мед. Искам да отбележа още, че бъбречно болните не понасят много 
киселината на истинския мед, докато от радика им понася по-добре. 

Това ценно лечебно растение заема значително място в народната медицина. 
За жалост то не дооценява от по-голямата част от населението и се счита за 
досаден плевел. При една църковна процесия в чест на Тяло Господне ми се наби 
в очите едно младо момче-знаменосец с обезобразено от акне лице. Насочих 
майка му към кръвопречистващото действие на копривата и радиката. Оказа се, 
тя дори не познаваше радиката, макар да не бе гражданка от големия град, а 
живееше в малкото ни градче. Когато обясних, как изглежда растението, тя с 
възмущение ми каза, че не можела да дава на сина си такива бурени. 

В И Д О В Е   П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приготвяне на чай:  Една препълнена чаена лъжичка корени се слагат да 
пренощуват в 1/4 литър студена вода, на следващия ден се 
затоплят до кипване и след това се прецеждат. Това 
количество се разделя и изпива на глътки половин час 
преди и половин час след закуска. 

Салата:  От пресни сурови корени и листа (виж съответното 
място в текста). 

Дръжки: Всеки ден се изяждат от 5 до 10 измити и сурови, 
добре сдъвкани дръжки. 

Приготвяне на сироп: Виж съответното място в текста! 

Ц А Р Е В И Ц А  ( Z e a  M a y s )  

Отглеждането на царевица, наричана още кукуруз, се разрасна в последно 
бреме. По време на цъфтежа от листното влагалище се подава влакнестата 
царевична свила, наричана още "царевична брада" или "царевични коси". Те са 
лековитата част на растението. Времето на цъфтежа се простира от юни до 
август. Царевичните коси се отрязват преди опрашването и се изсушават бързо 
на сянка.  

Ако ви е нужно изпитано пикочогонно средство, пийте чай от царевичните 
коси, който наред с това е и ефикасно безвредно средство за отслабване 
(актуално за многото хора с наднормено тегло в нашето благоденстващо 
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общество). Ако царевичните коси се оставят не съвсем изсъхнали да преседят 
по-дълго време, те губят пикочогонните си качества и тогава действуват 
слабително. 

 

При заболяване на пикочните органи с образуване на 
камъни, при ексудативен перикардит и едеми чаят от царевични 
коси е също толкова ефикасен, както и при възпаление на 
бъбреците, катар на пикочния мехур, подагра и ревматизъм. 
Той може да се използува с успех и против напикавания на 
деца и възрастни хора, както и при бъбречни колики. 

При всичките тези заболявания се взима на всеки два до 
три часа по една пълна супена лъжица от този чай. 

 

В И Д  П Р И Л О Ж Е Н И Е  

Приготвяне на чай:    Една препълнена чаена лъжичка царевични 

                     коси се попарва с 1/4 литър гореща вода 

                    и се оставя малко да покисне. Чаят не се

                    подслажда. 

 

И  М  Е  Л  ( V i s c u m  a l b u m )  

Кой не знае живеещото паразитно с помощта на смукателни корени по 
широколистни дървета, елхи и борове и същевременно 
чудесно лековито растение, без което нашият живот вече е 
немислим? То расте кълбовидно върху своя гостоприемник. 
Вечно зелените му листа са твърди като кожа и с 
жълтеникаво-зелен цвят. Гроздовидният плод е белезникав, 
малко стъклен, а отвътре слузест и лепкав. Птиците 
разпространяват по поляните лепкавото семе, което те 
остъргват от клоните с човката си или пък го 
изхвърлят не смляно с изпражненията си. Само така се 
способствува размножаването, тъй като се установява, че 
нито поставеното във вода, нито пък поставеното в 
пръст, семе покълва. 

Срещаните в стари билкарски книги народни имена, 
като високопланински ластари, гръмотевична метла, 
пентаграм, магьоснически знак, дърво от Божия кръст, 
магьосническа метла, водят до извода, че имелът е бил 
прастаро лечебно и вълшебно растение у нашите предци. 
Той е едно тайнствено растение. У друидите (келтски 
жреци) то се е считало за свещено растение, за лекуващо 
всичко средство, което може да прогони всяко зло.  

При тържествена церемония те го отрязвали със златни ножове и коси. 
Стари билколечители го прилагали като отлично и безотказно лекуващо 
средство при епилепсия. Това прастаро лечебно действие признава и 
"привърженикът на Кнайп - д-р Боон.  

Той препоръчва имела в наше време при хронични спазми и истерични 
оплаквания. Листата и малките стъбла, които за сушене се нарязват на дребно, 
се събират само от началото на октомври до средата на декември и през 
месеците март и април. През останалите месеци имелът няма лековита сила. С 
най-голямо лечебно действие се считат растенията, намиращи се по дъбовете и 
тополите, но и онези по елхите, белите борове и овощните дървета също са 
лековити. Още една подробност към събирането: През месеците март и април 
имелът има малко зърна - птиците са ги изкълвали през зимата. Поради това 
при рязането на листата и стъблата имаме по-малко работа с отделянето на 
лепкавите зърна, които са по имела през месеците от октомври до декември. 
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Често са ме питали защо възхвалявам толкова имела, след като той бил така 
отровен. Листата и дръжките на имела в никакъв случай не са отровни, отровни 
са зърната му, взети вътрешно. Ако се разбъркат със свинска мас на мехлем 
(виж "Видове приложения") те помагат при външно прилагане при измръзвания.  

Една жена имала от години измръзнал нос. Зимно време тя почти не се 
осмелявала да излиза навън със синьо-червения си нос. От година на година 
положението ставало все по-страшно. Посъветвах я да се налага нощем с прясна 
каша от зърната на имела. Макар и да звучи твърде недостоверно, трябва да 
кажа обаче, че след няколко дни носът оздравя. 

Тъй като имелът се отразява много добре на всички жлези, той е чудесно 
средство, стимулиращо обмяната на веществата. Същевременно въздействието му 
върху панкреатичната жлеза е така добро, че при продължително лечение с чай 
захарната болест загубва своя първо причинител. Специално хората с хронични 
смущения в обмяната на веществата трябва да се постараят да пият редовно чай 
от имел поне в продължение на половин година. Ако хормоналната система не е в 
ред, тогава имелът ще подействува отлично. В този случай трябва да се 
изпиват минимум по две чаши на ден - сутрин и вечер по една. 

Имелът е отлично средство против артериосклероза, той е много ценен и 
препоръчителен при апоплектичен удар, който, ако човек преди това е пиел 
редовно чай от имел, почти не се получава ако обаче той вече е налице, тогава 
всеки ден в продължение на шест седмици трябва да се изпиват по три чаши. След 
това три седмици по две чаши и две седмици по една чаша чай от имел. Като 
първата чаша се пие преди и след закуска, втората чаша преди и след обяда и 
третата чаша преди и след вечеря - винаги по половинка. 

Чаят от имел намира приложение и като кръвоспиращо средство. Сипан 
студен в носа, той спира кръвотечения от носа, а консумиран като чай - 
белодробни кървения, а също и чревни кървения в процеса на заболяване от тиф 
или дизентерия. 

Имелът се счита за много добро средство за сърцето и кръвообращението. При 
тежки смущения в кръвообращението той не може да бъде нахвален. Тъй като 
имелът съдържа ензими, които нормализират цялостния организъм, то с негова 
помощ се постига невероятното - високото кръвно налягане спада, а ниското 
кръвно се вдига. С него неспокойното сърце се успокоява и сърдечната дейност 
укрепва. Изчезват всички явления, съпровождащи нормалното кръвно налягане, 
като нахлуване на кръв в главата, световъртеж, бучене в ушите и смущения в 
зрението. Имелът противодействува същевременно на всички сърдечни увреждания, 
така че с право може да се твърди, че той е незаменим помощник при всяко 
смущение в сърцето и кръвообращението. Днешната ни забързана епоха, с 
високите си изисквания към всички хора и с оскъдното си свободно време, 
действително има нужда от такива помощници. 

От многото писма, които съм получила досега, се вижда, че хора с високо 
кръвно налягане, силни смущения в кръвообращението, отпадналост, сърдечни 
смущения, т. е. със смущения в сърдечния ритъм, световъртеж, нежелание за 
работа са се избавили за кратко време от тези оплаквания благодарение на 
имела. Те разказват, че се чувствуват добре и че работата отново им доставя 
удоволствие. Всеки ден три чаши чай от имел, приготвен в така нареченото 
студено накисване и пит на глътки през деня, ще нормализира и вашето сърце и 
кръвообращението ви и ще повиши трудоспособността ви. По принцип би трябвало 
да се прави поне веднъж в годината шестседмично лечение с имел: Всеки ден в 
продължение на три седмици се пият по три чаши, след това две седмици по две 
чаши и една седмица по една чаша на ден. В тези шест седмици 
кръвообращението и кръвното налягане са се възстановили. За да може обаче 
това състояние да се задържи, би било целесъобразно всяка сутрин да се пие 
по чаша чай от имел в продължение на една година след това. 

Един господин от Майнцкия край страдал от години от ниско кръвно налягане, 
което понякога било толкова зле, че той едва можел да си върши работата като 
мелничар. Човекът безуспешно се обръщал за помощ към известни лекари не само 
от Германия, но и от Швейцария. Към моето насочване, че имелът помага при 
всяко кръвно налягане, било то ниско или високо, той се отнесе скептично. 
Беше април и имелът, още силно лековит, можеше да се свали от дърветата. 
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Няколко месеца по-късно на един доклад, който държах в малък горно 
австрийски град, нашият мелничар от красивия Майнцки край седеше на първия 
ред и разказваше на всички слушатели, че много ниското му някога кръвно се 
нормализирало напълно с помощта на имела. 

Жените също трябва да посягат към чая от имел. Нормализираното 
кръвообращение прекратява смущения в матката и менструацията, предимно силни 
месечни кръвотечения, както и продължаващи кървения след раждане. При 
оплаквания в климактериума, свързани със сърцебиене, възбуда, чувство на страх 
и задух, чаят трябва да се пие няколко години наред. Тогава оплакванията 
изчезват напълно и жената повече не усеща да е в критическата възраст. 
Пресният сок от имел може да отстрани безплодие у жената. Имелът трябва да се 
измие добре и както е мокър, да се изстиска в сокоизстисквачка. От него се 
взимат по 25 капки в малко вода - половин час преди закуска на гладно и 
вечер преди лягане. Капките от имел ги има и в аптеките. 

Преди известно време в пресата се появи съобщение от Лондон, че три, 
работещи независимо една от друга, изследователски групи са стигнали до 
заключението, че в голям процент жени над 50-годишна възраст се явява рак в 
гърдите, когато те за спадане на високото им кръвно налягане са взимали 
лекарства продължителен период от време. Защо трябва да се поема този риск, 
след като имаме чудесния ни имел? 

В последно време имелът се прилага в медицината като противораково 
средство. Опитът постоянно сочи, че билките действуват прочистващо и 
болкоотблъскващо. Посягайте към тези помощници, за да се укрепи и запази 
здравето ви! 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Приготвяне на Чаят от имел се приготвя само в студено накисване. Една 
чай:  препълнена чаена лъжичка имел се накисва в 1/4 литър вода 

и се оставя да пренощува, на сутринта леко се затопля и 
прецежда. Ако е нужно по-голямо количество за през деня 
тогава чаят се съхранява в изплакнат предварително с 
гореща вода термос или пък се затопля на водна баня. 

Тинктура:        Готови капки от имел се купуват от аптеката. 
Пресен сок:       Пресни листа и стъбла се измиват и както са мокри, се 
                  изстискват в сокоизстисквачка. 
Приготвяне на    Пресните бели зърна на имела се разбъркват студено на 
мехлем:           кашичка със свинска мас (прилага се външно при  

измръзвания). 

О Р Е Х  ( J u g l a n s  r e g i a )   

Орехът цъфти през май, още преди да са се разбили листата. Пресните листа 
се събират през юни, зелените орехчета в средата на 
юни, докато още лесно могат да се пробождат, зелените 
орехови черупки - малко преди узряването. преди да 
покафенеят, а узрелите плодове - през септември. 

Чаят от орехови листа е добро средство при смущения 
в храносмилането, т. е. запек, безапетитие и за 
пречистване на кръвта. Той се прилага с успех и при 
захарна болест, както и против жълтеница. 

Отварата от орехови листа като прибавка към банята 
е много полезна, както при всякакви скрофулни и 
рахитични заболявания, наяждане на костта и 
злокачествени новообразувания в костта, така и при 
гноящи нокти на ръцете и краката. При млечни струпеи, 
келява глава и краста промивайте засегнатите места с 
отвара от зелени орехови листа - успехът ще настъпи 
скоро!  

Миения, респ. бани с тази добавка помагат при 
акне, гнойни обриви, потящи се крака и бяло течение. 
Срещу възпаление на слизестата ципа на устата, 
заболявания на венците, гърлото и ларинкса се правят  
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промивки. Силна отвара от орехови листа, прибавена към водата за баня, 
лекува подутини от измръзване. Тя може да се използува и при силен косопад, 
като кожата на главата се масажира усърдно с нея. Тази отвара е чудесно 
средство и срещу появилите се отново напоследък въшки по главата. Пресните 
листа прогонват други нежелани насекоми. 

От набраните преди Еньовден, т. е. около средата на юни, зелени орехчета 
(трябва да могат лесно да се пробождат) се приготвя чудесна орехова есенция, 
която прочиства стомаха, черния дроб и кръвта и отстранява стомашна слабост и 
гниене на червата. Тя е отлично средство и против гъста кръв. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Запарка за чай: Една препълнена чаена лъжичка с нарязани на ситно орехови листа 
се попарва с 1/4 литър току-що завряла вода и се оставя малко 
да покисне. 

Прибавка за За баня на цялото тяло се взимат 100 г листа, а за  
бани и  промивки една препълнена чаена лъжичка нарязани на дребно 
промивки:  листа на 1/4 литър вода (виж "Бани на цялото тяло” в "Обща 

част"/. За силна отвара се взима двойно повече. 
Орехова  Около 20 зелени орехчета се нарязват на четвъртинки и се 
есенция:  напълват в бутилка с широко гърло, след което се заливат с 1 

литър житна ракия, която да е два-три пръста над тях. Добре 
затворена, бутилката се оставя 14 дни до четири седмици на 
слънце или топло място. След това течността се прецежда и се 
напълва в шишета.Според нуждата се взима пълна лъжичка от нея. 
Вкусен орехов ликьор можете да получите, ако към зелените 
орехчета прибавите 2-3 карамфилчета, една кора от канела, 
една ванилия и измита, не пръскана кора от един портокал. 500 
г захар се сваряват в 1/4 литър вода и след като изстине, тя 
се прибавя към прецедената орехова есенция. 

К  А  М  Ш  И  К   ( A g r i m o n i a  e u p a t o r i a )  

Той носи още следните имена: каменен корен, царска тревичка, чернодробен 
репей, белила, изсипниче и чернодробна детелина. Самото име "царска тревичка" 
подсказва, с какво велико лековито растение си имаме работа. То расте на 
слънчеви, сухи места, край пътни и горски окрайнини, из полски синори и 
откоси, по хълмове и склонове, в редки лесове и до развалини. Малките жълти 
цветчета образуват, подобно на царската свещ, дълъг грозд.  

 
Листата действуват чудесно при малокръвие и рани. Те се употребяват с 

успех при ревматизъм лумбаго, проблеми с храносмилане, втвърдяване и стагнация 

 

 Цялото растение е покрито с меки 
власинки, големите перести листа достигат 10 
см дължина. Камшикът достига 80 см Височина 
и принадлежи към същото семейство, към което 
се числи и царичето. Събира се цъфтящата 
билка през време на цъфтежа - от юни до 
август. Историята на това лековито растение, 
като на много други, ни връща далеч в 
миналото. То е било познато още на древните 
египтяни. 
   Камшикът оказва силно лечебно лечебно 
въздействие върху всякакви възпаления на 
гърлото, устата и Фаринкса. За него трябва 
да се мисли при ангина, заболявания на 
гърлото, възпаление на слизестата ципа на 
устата или възпаления на лигавицата на 
устата. Хора, чиято професия е свързана с 
много говорене или пеене, трябва всеки ден 
профилактично да правят гаргари с чай от 
камшик. 
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на черния дроб и заболявания на далака. Ежедневно могат да се пият до две чаши 
чай. 

Всеки един би трябвало да си наложи да взима един-два пъти в годината 
билкова баня със запарка от камшик (виж "Видове приложения"). Скрофулни деца 
трябва всеки ден да правят такава баня. 

Поради свиващото му действие и лековитите съставки, камшикът 
принадлежи към най-добрите ни лечебни билки. Д-р Ширбаум казва : “Три 
пъти дневно чаша чай лекува разширение на сърцето, стомаха, червата и белия 
дроб, а освен това и заболявания на бъбреците и мехура, когато той се пие 
по-продължителен период от време." При разширени вени и язви в подбедрицата 
се препоръчва много мехлемът от камшик (виж "Видове приложения"), който 
намира подобно приложение като този от невен. При чернодробни заболявания 
се прилага смесен чай от 100 г камшик, 100 г енювче и 100 г същинска 
лазаркиня. От него се пие една чаша на гладно и две чаши през деня на 
глътки. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приготвяне на чай:  Една чаена лъжичка с билки се попарват с 1/4 литър вода 
и се оставят малко да покиснат. 

Билкова баня:  200 г билки за една баня на цялото тяло (виж "Бани на 
цялото тяло" в "Обща част"). 

Смесен чай за   Камшикът, енювчето и същинската лазаркиня се смесват 
чернодробни   в равни количества. Една препълнена чаена лъжичка от  
заболявания:  тази смес се попарват с 1/4 литър вода и се оставя 

малко да се изкисва. 
Приготвяне на   Две препълнени шепи, нарязани на дребно листа, цветове 
мехлем:  и дръжки на 250 г свинска мазнина (виж "Приготвяне на 

мехлеми" в "Обща част"). 

Н Е В Е Н  ( C a l e n d u l a  o f f i c i n a l i s )  

Невенът заема значително място сред родните билки. Народът го нарича 
още магдаленско цвете, дъждовно цвете и мъртвешко цвете. То се числи към 
онези растения. които помагат при рак и ракоподобни язви. Среща се в много 
градини по селата, понякога и по сметища в диво състояние. То е известно 
и желано сред народа заради лечебната му сила и може да се види не само в 
градините, но и по нивите. Невенът достига от 30 до 60 см височина, 
цветовете му греят от жълто до оранжево-жълто, дръжките и листата му са 
сочни и лепкави на пипане. Има различни негови разновидности: с пълни 
цветчета, със светли или тъмни тичинки, но в лечебната си сила те са 
равностойни. Ако след седем часа сутринта цветчетата са затворени, то 
значи, че още същия ден ще вали. Поради това в миналото невенът се е 
считал за дъждопоказател. 

В народната медицина растението се събира и прилага с цветовете, 
стъблата и листата. Те трябва обаче да се берат при силно слънце, тъй 
като тогава лечебната им сила е най-голяма. Човек може да си ги бере и до 
късна есен пресни от градината, стига обаче да не ги е хванала маната. 

Невенът наподобява много на арниката ни, но я превъзхожда по лечебна 
сила. Арниката например може да се прилага вътрешно само под лекарски 
контрол, тъй като при сърдечно болни чаят от нея може повече да навреди, 
отколкото да помогне, докато чаят от невен е безвреден. Като 
кръвопрочистващо растение то е най-добрият ни помощник при инфекциозна 
жълтеница. На ден една до две чаши чай от него вършат чудеса. Невенът 
действува прочистващо, стимулиращо циркулацията и заздравяващо раните. 

На един човек ръката му попаднала в циркуляра и имал и след излизане 
от болницата големи болки в раната. Научих за това и му препоръчах мехлем 
от невен. Той остана във възторг от действието му и ми каза, че болките 
от раната, причинили му много безсънни нощи. изчезнали за кратко време. 
Оттогава жена му сади пак невен в градината. 

При едно мое посещение в Мюлфилтер стопанката на дома ми показа 
покритите си с разширени вени крака. Набрах от градината невен и 
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приготвих мехлема. Остатъците наложих веднага върху прасците (остатъците 
могат да се използуват четири до пет пъти). 

 
 

След това тя всеки ден намазвала ленена 
кърпа с мехлема (слоят дебел, колкото тъпата 
страна на ножа) и с нея увивала прасците си. 
Ще се чудите, като ви кажа, че четири седмици 
по-късно, когато жената ми дойде на гости в 
Грискирхен, разширените вени бяха изчезнали. 
Краката имаха отново гладка, хубава кожа. 

Една сестра от религиозен орден ми 
разказа, че препоръчала на една възрастна 
жена. която на улицата направила впечатление 
със силно изразените си разширени вени, 
лечение с мехлем от невен. Сестрата останала 
силно изненадана, когато след един месец 
преливаща от щастие. жената показала краката 
си: всичките разширени вени били изчезнали и 
кожата била отново гладка. 

Мехлемът помага много бързо и при 
възпаление на вените, незаздравяващи язви на 
разширени вени. фистули, подутини от измръзване и 
рани от изгаряне. Мехлемът, а и остатъците, 
останали от приготвянето му, се използуват 
при гръдни язви, даже когато те имат 
злокачествен характер (рак на гърдата). 

 

На една позната трябваше съвсем ненадейно да се махне едната гърда. 
Докато тя още лежеше в болницата и всички ние се притеснявахме за нея, а 
аз приготвих мехлем от невен. С него след това тя си мажеше огромната 
рана от операцията, вследствие на което невероятното напрежение в нея 
бързо изчезна. При последвалия преглед белезите от операцията бяха така 
добре заздравели, за разлика от белезите на другите пациенти, че 
направиха само част от предвидените облъчвания. 

Мехлемът от невен е чудесен помощник и при гъбички по краката. Много от 
изпратените ми писма потвърждават това и то при случаи, в които всички 
приложени преди това средства не са помогнали. При това заболяване може 
да се прилага успешно и отварата от пресен невен. Ако някакво гъбично 
заболяване е обхванало влагалищната област, тогава трябва да се правят 
промивки и бани на половината тяло. За една баня са нужни 50 г изсушен 
или четири препълнени шепи пресен невен. 

Една жена от Щутгарт ми писа, че мъжът й страдал от гъбички по краката 
и тя какво ли вече не била правила: бани, мехлеми, пудри - нищо не 
помогнало. Тогава мъжът опитал с мехлем от невен. След осем дни 
отворените места заздравели и това вече не се повторило. Не е ли чудесно 
това? Наред с мехлема човек трябва да си приготви и тинктура от невен 
(рецептата виж при "Видове приложения"). Тази тинктура, разредена с 
преварена вода е особено подходяща за компреси при рани, контузии, вътрешни 
кръвоизлияния. разтегляне на мускули, та даже и при гнойни и ракоподобни 
язви, при отворени места вследствие на пролежки, при отоци и нарастъци на 
тялото. 

Не само пастор Кнайп се е застъпвал за невена като природно лечебно 
средство при злокачествени язви. а и известни лекари, като д-р Щегер, д-р 
Боон, д-р Халензер и много други. Д-р Боон счита невена за най-важното 
лечебно средство при ракови заболявания, когато вече не може да се 
направи операция и препоръчва да се пие чай от невен продължителен период 
от време. Прясно изцеденият сок от невен може да се прилага с много голям 
успех даже за рак на кожата кървав белег може да изчезне, ако се маже 
продължителен период от време по няколко пъти на ден с пресен сок. Същото 
се отнася и за пигментация и старчески петна. По този начин могат да се 
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отстранят и грапави, ракоподобни кожни петна. 
Съвременният американски лекар и изследовател д-р Друай обръща 

внимание върху неповторимата лечебна сила на невена при рак. С него той е 
могъл да отбележи много добри лечебни успехи. 

Вътрешно невенът се прилага под формата на чай за заболявания на 
стомашния и чревен канал, при спазми и язви в стомаха, както и при възпаления 
на дебелото черво, водянка и пикаене на кръв. Този чай е чудесен помощник и 
при вирусни заболявания и бактериални екскременти. От един отчет, даден ми от 
един лекар, става ясно, как чудесно действува употребата на пресен чай от 
невен: "Малко момиченце на две и половина години се разболяло доста след 
повторна имунизация против детски паралич - с хронично разстройство, 
измършавяване и констатирано отслабване на зрението, с всевъзможни 
трудности при хранене. При клиничното изследване се установил паратиф, 
поради което детето било поставено под лекарски надзор. След едноседмична 
употреба на чай от пресни цветове на невен и няколко хомеопатични 
лекарства, детето чувствително се възстановило. Последвалото 
непосредствено след това трикратно изследване за тифни причинители в 
изпражненията, било за първи път отрицателно.” 

Тъй като невенът показва добър успех и при инфекциозна жълтеница, той е 
чудесно лечебно средство и за чернодробните заболявания. Цветове, листа и 
дръжки от него се попарват с гореща вода, чаят се пие не подсладен При 
гореспоменатите заболявания могат да се пият от три до четири чаши чай на 
ден - около една супена лъжица на всеки четвърт час. Изкарващо глистите 
средство се получава, когато се приготви чай от 1/4 литър вода и една 
супена лъжица с цветчета от невен. Сокът от пресните дръжки премахва 
брадавици и краста, чаената запарка лекува лишеи и подувания на жлезите, 
когато с нея се мият пострадалите места. Редовното пиене на чая действува 
кръвопрочистващо. Миенето на очите с хладък чай, използувайки стъкленица 
за промивки. усилва зрението. 

При ракоподобни язви и тумори, за отворени ходила, гниене на костта, язви 
по бедрата, а също и при лоши, гноящи, незаздравяващи рани помагат промивки 
със запарка от невен и прешлица, смесени в равни части. На половин литър 
вода се взима една препълнена супена лъжица от тази смес. 

За да се изтъкне неповторимото въздействие на чая от невен, ще изложа 
още няколко успехи в лечението с него. Една медицинска сестра, която от 
осем години страдала от възпаление на дебелото черво, се обърнала към 
лекар-специалист. Това било след излизането на моята брошура и той 
препоръчал чай от невен. Четири поредни дни тя пила по две чаши чай на 
глътки и не могла да повярва, когато след тази кратка употреба всичките 
оплаквания изчезнали. 

Една сестра от религиозен орден ми разказа, че страдала от силна 
диария и макар да пиела лайков чай, нямало никакво подобрение. Едва след 
като тя почна да пие чай от невен, страданието изчезна много бързо. 

Друга една сестра от религиозен орден в Бавария страдала 15 години от 
гъбички по краката и наред с това получавала често възпаление на вените. В 
мехлема от невен тя най-сетне намери лек за краката си. 

Две равни чаени лъжички цветчета от невен в чаша вода са благотворно 
пургативно средство. 

Корички в носа могат лесно да бъдат излекувани с мехлем от невен. 
Забележка: Ако някой има непоносимост към свинска мас, за приготвянето на 
мехлема може да използува и растителна мазнина. За да стане мехлемът при 
този начин на приготвяне по-мазен, към още топлото количество се прибавя 
малко олио. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Запарка на чай: Една препълнена чаена лъжичка билки на 1/4 литър вода. 
Бани на  Четири препълнени шепи пресни или 100 г изсушени билки за 
половината тяло:(една баня виж "Бани на половината тяло" в "Обща част"). 
Миения:   На 1/2 л вода - една препълнена супена лъжица билки. 
Тинктура: Една шепа цветове се накисват в 1 л чиста ракия и 
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бутилката се оставя 14 дни на слънце или около 20* С 
топлина. 

Мехлем: Четири препълнени шепи невен (листа, стъбла и цветове) се 
нарязват на дребно. 500 г чревна мас от хранено с 
естествени храни прасе или хубава свинска мас се загрява 
като за пържене. В тази гореща мазнина се изсипва 
нарязаният невен, попържва се малко, разбърква се и се 
сваля от котлона. Съдът се покрива и се оставя един ден 
да престои. На следващия ден сместа леко се затопля, 
после се филтрира през ленена кърпа и се насипва в 
предварително приготвени, чисти съдчета. 

Пресен сок: Листа, дръжки и цветове се измиват и както са мокри, се 
изстискват в сокоизстисквачка. 

С А Л В И Я  ( S a i v i a  o f f  i c i n a l i s )  

 

Известната от семейство устоцветни салвия, наричана 
от народа още* благородна или градинска салвия, царска 
салвия, мискетова тревичка, меча пета или градински 
чай, идва от южна Европа и у нас се сади в градините. 
Тя достига от 30 до 70 см височина, виолетовите цветове 
наподобяват джуруляци. Срещуположните, сбити листа имат 
сребрист блясък и излъчват малко горчив, пикантен 
мирис. Мястото на градинската салвия е на тихо, 
слънчево кътче. През зимата аз я покривам леко със 
смърчови клони, тъй като тя не обича студа. 

Друг един вид полска салвия (Saivia pratensis) се 
среща по откоси, пасища и поляни. Ароматно ухаещите, 
тъмносиньо-виолетовите цветове сияят отдалеч. 
Цветовете на градинската салвия се използуват най-вече 
за гаргара или за направата на оцет (шепа цветове се 
изкисват в натурален оцет), който при по-продължително 
боледуване се използува за благотворна и съживяваща 
разтривка. Листата се събират преди цъфтежа през май и 
юни. Тъй като през слънчеви, сухи дни растението 
развива етерични масла, листата се берат само при 
слънце, най-добре да е по пладне, и се сушат на сянка. 

Все пак обаче по-лековита от полската салвия е споменатата по-горе 
благородна или градинска салвия, с която ще се занимая нататък по-обстойно. 
Салвията е била високо ценено лековито растение още от нашите предци. В 
едно стихче от около 1300 г. се казва: "Защо трябва един човек да умре, 
когато В градината салвия расте?" Самото име отразява голямото 
уважение. което хората от незапомнени времена са изпитвали към това 
лековито растение: "салвия" произхожда от латинското salvare - лекувам, 
оздравявам. 

Величаенето на салвията в миналото се вижда и в една хубава стара книга за 
билките: "Когато светата Божа майка трябвало да бяга с детето Христос от 
Херодес. тя помолила всички цветя в полето да помогнат, но нито едно от тях не 
дало убежище. Тогава тя се навела към салвията и виж ти - у нея намерила 
подслон. Под нейните гъсти, закрилящи листа тя се скрила с детенцето си от 
гонителите на Херодес. Те минали край тях, но не ги видели. Когато опасността 
преминала, Божията майка излязла изпод салвията и заговорила любвеобилно: "От 
този момент нататък ти ще бъдеш вечно любимо цвете на хората. Аз ти дарявам 
силата да ги лекуваш от всяка болест. Спасявай ги от смъртта, както направи и с 
мен." Оттогава тревичката цъфти винаги за лек и помощ на хората. Когато човек 
се е занимавал дълги години с лечебни растения и често пъти при тежки случаи се 
е обръщал за закрила и помощ към любимата ни Божия майка, той чувствува с 
дълбока вяра и пълно упование, че тя е разстлала закрилящи ръце върху лечебните 
ни растения. 

Честото пиене на чай от салвия укрепва цялото тяло, предотвратява 
апоплектични удари и действува много добре при парализи. Наред с 
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лавандулата тя е единственото лечебно растение, което помага при нощно 
изпотяване. Тя оборва болестта, която предизвиква нощното изпотяване, чрез 
Живителните си сили тя прогонва голямата слабост, породена от това 
страдание. Много лекари вече осъзнаха добрите качества на салвията: те я 
използуват с голям успех при спазми, заболявания на гръбначния мозък, жлезите 
и при треперене на крайниците. За гореспоменатите болести се изпиват 
ежедневно по две чаши чай на глътки. Чаят се отразява чудесно и на болен 
черен дроб, отстранява газове и всички други оплаквания, свързани с 
нарушения черен дроб. Той действува кръвопрочистващо, способствува от-
делянето на храчки от дихателните пътища и стомаха, стимулира апетита и 
отстранява чревни смущения и диария. При ужилване от насекоми се налагат 
стрити листа от салвия. 

Външно чаят от салвия се препоръчва особено при всякакви възпаления на 
сливиците, болки в гърлото, гнойни огнища на зъбите, възпаления на фаринкса и 
устната кухина. Много деца и възрастни не биха стигнали до операция на 
сливиците, ако навреме са започнали със салвията. Ако ги няма сливиците, 
които като полицаи спират и преработват отровните вещества, тогава тези 
отровни вещества се отразяват директно на бъбреците. Запарка на салвия 
помага и при кървящи и клатещи се зъби, пародонтоза и язвички по венеца. С нея 
се прави гаргара или памучета, напоени с нея се налагат върху съответните 
места. 

За хора със слаби нерви и жени с болен корем е много важно да правят 
понякога бани на половината тяло със салвия (виж "Видове приложения"). 

Наред с успешното прилагане на салвията като лечебно растение, не бива да 
забравяме обаче, че тя е и вкусна подправка. Тя се прибавя в много малки 
количества, подобно на мащерката или чубрицата, към тлъсти яденета, като 
свинско печено, печена гъска или пуйка. Готвено от дивеч също става вкусно, 
като се сложи малко листенце от салвия. При приготвянето на сирене с подправки 
и сосове с мерудии, би трябвало да мислим и за салвията в името на здравето си. 
В някои краища хората пекат сладкиш от салвия. Подобно на анасона. към тестото 
се прибавят стрити листа от салвия. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Запарка на чай: Една чаена лъжичка билки се попарват с 1/4 л вода и се 
                 оставят малко да се изкисват. 
Оцет от салвия:Едно шише се напълва до гърлото (без да се тъпче) с  

цветове от полска салвия и те се заливат с натурален оцет. 
който трябва да ги покрива. Бутилката се оставя да престои 14 
дни на слънце или топлина. 

Бани на          Четири препълнени шепи листа се накисват в студена вода и 
половината      се оставят да пренощуват. На следващия ден водата се кипва и 
тяло:          затопленият екстракт се прибавя към водата за банята (виж и  

           "Бани на половината тяло" в "Обща част"). 

К И С Е Л И Ц А  ( O x a l i s  a c e t o s e l l a )  
■ 

Народът я нарича още заешка или горска детелина. Със своите 
светлозелени листа и нежно бели цветове тя застила навсякъде 
като килим земята В нашите широколистни и иглолистни гори, което 
е истинска наслада за погледа на човек. Когато ходя за гъби, 
понякога откъсвам листенце от нея и го изяждам. Цветовете събирам 
В малки количества за пресен чай, за който споменавам на стр. 63. 

Киселицата не се суши, а се употребява само в прясно 
състояние. Тя отстранява киселини, леки смущения в черния дроб и 
храносмилането. При тези оплаквания се пият по две чаши охладен 
чай на ден. При Жълтеница, възпаление на бъбреците, кожни обриви 
и глисти това количество се пие топло. 

Народната медицина препоръчва прясно изцедения сок при начален 
рак на стомаха, ракоподобни вътрешни и външни язви и тумори. 
Пресният сок се прави в сокоизстисквачка. Всеки час от него се 

пият от три до пет капки, разредени във вода или билков чай. при ракоподобни 
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външни язвички с него се маЖат съответните места. 
При Паркинсонова болест от сока се взимат от три до пет капки, сипват се в 

запарка от бял равнец и този чай се пие всеки час, а външно с него се правят 
разтривки на гръбначния стълб. Разреждането и дозирането трябва стриктно да се 
спазват - както при рак на стомаха, язви и тумори, така също и при 
Паркинсоновата болест. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приготвяне на Една супена лъжица пресни листа се попарват с 1/2 л вода и се  
чай:   оставят малко да се изкисват. 

Пресен сок:      Листата се измиват и изстискват в сокоизстисквачка. 

Б Я Л  Р А В Н Е Ц   ( A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m )  

Белият равнец е лечебно растение, без което нашият 
живот е немислим. То е всъщност най-добрият ни помощник 
при множество тежки заболявания, но на първо място е 
лечебна билка за жените. Не можете да си представите 
колко важен е белият равнец за тях. Пастор Кнайп казва в 
статиите си: "Жените биха си спестили много беди, ако 
от време на време посягат към белия равнец!” Дали се 
касае за младо момиче, което е склонно към нередовна 
менструация или за по-възрастна жена, която е в 
критическата възраст или вече е излязла от нея, за Всяка, 
млада или стара, е важно често пъти да изпива чаша чай от 
бял равнец. Той въздействува много добре на корема на 
жената, така че тя не би могла да направи нищо по-добро 
за здравето си, освен при разходка в гората или из полето 
да си набере букетче пресен бял равнец. Той расте по 
поляни и тесни коларски пътища, по пътни окрайнини и в 
края на Житните ниви в големи количества. Цветовете са 
бели до розово-червени и ухаят тръпчиво ароматно на 
слънцето. По принцип цветовете трябва да се берат при 
силно слънце, тъй като тогава етеричните им масла и с 
тях и лечебната им сила, се повишават. 

Познавам една млада гостилничарка, за която изведнъж 
се разчу, че е болна от рак в корема. Предписаха облъчвания с кобалт. Близките 
трябваше да научат от лекарска страна, че заболяването е нелечимо. Аз се сетих за 
пастор Кнайп и неговия съвет за коремни смущения и препоръчах на младата жена да 
пие ежедневно, колкото може да понесе, чай от бял равнец. Колко бях учудена, когато 
няма и след три седмици получих писмо, че тя се чувствува чудесно и бавно, но 
сигурно. Възвръща нормалното си тегло. 

Често пъти при възпаление на яйчниците още първата баня на половината тяло 
премахва болките, възпалението постепенно отшумява. Тези бани с бял равнец са 
също така успешни и при напикавания на стари хора и деца. Те са резултатни и при 
бяло течение. В тези случаи, наред с баните, трябва да се пие и чай от бял равнец 
- по две чаши на ден. При смъкване на матката се правят също бани на половината 
тяло с бял равнец продължителен период от време, всеки ден се пият по четири чаши 
чай от цариче на глътки и с тинктура от овчарска торбичка се масажира коремната 
област от влагалището нагоре. 

Миоми се отстраняват с помощта на бани на половината тяло с бял 
равнец, които се Взимат ежедневно продължителен период от време, докато 
лекарският преглед установи отрицателен резултат, 

Младо, 19-годишно момиче нямало менструация. Лекарят-гинеколог предписал 
противозачатъчни хапчета. Менструацията не настъпила, но за сметка на това 
пък гръдната обиколка на момичето нараснала невероятна и то отказало да 
взима повече противозачатъчни. Тогава майката дойде при мен загрижена. 
Препоръчах всеки ден да дава на момичето на гладно чаша чай от бял равнец. 
След четири седмици Всичко бе наред и така е и до ден днешен. Сещам се за 
подобен случай, който, след като нищо не помогна, стана случай за 
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психиатрията. За съжаление аз тогава още нямах този опит с лечебните билки. 
И в критическата възраст жената би трябвало да посяга редовно към чашата с 

чай от бял равнец - ще се спестят вътрешното безпокойство и други 
неразположения. Много здравословни са и баните на половината тяло с бял 
равнец. При нервни възпаления на ръцете и краката особено благоприятни са 
баните с прибавка на бял равнец. Белият равнец обаче трябва да се бере по 
слънчево обедно време. Най-често тези бани помагат още при първия път и 
премахват всички болки 

Докторът на медицинските науки Лутце препоръчва чай от бял равнец при 
"нахлуване на кръв в главата с болки, сякаш ще ти се пръсне черепът, освен 
това при световъртеж, гадене, болки в очите и кървене от носа...” Мигренен 
пристъп, причинен от промяна на времето или фьон, минава често пъти само с 
една чаша чай от бял равнец, изпит горещ на глътки. При редовна употреба на 
чай мигрената може напълно да изчезне. 

Тъй като в стари билкарски книги белият равнец се нарича "избавление от 
всички беди”, то тен може да се използува там, където сякаш всичко вече е 
загубено. Чрез своята кръвопречистваща сила той ще изтласка от тялото 
редица, загнездили се в него от години, болести. Трябва само да се опита. 

Не всеки знае, че белият равнец действува директно и чудесно върху костния 
мозък и стимулира там кръвообразуването. Следователно той помага при 
заболявания на костния мозък, при които всяко друго лекарство е безсилно, дори 
при наяждане на костите, за което се прилагат лечения с чай, бани и разтривани 
с тинктура от бял равнец. Белият равнец е добро средство за кръвоспиране при 
кървене на белите дробове и може, в комбинация с корен от аир, да излекува рак 
на белите дробове. Аировите корени се дъвчат денем, а от чая от бял равнец се 
пие сутрин и вечер по една чаша на глътки. Чаят помага много бързо при кървене 
в стомаха и силно кървящи хемороиди, както и при болки под лъжичката и силни 
стомашни киселини. При простудявания, гръбначни или ревматични болки трябва да 
се пие много чай от бял равнец и то горещ, колкото може да издържи човек. 
Чаят стимулира правилната дейност на бъбреците, премахва безапетитие, 
отстранява газове и спазми в стомаха, смущения в черния дроб, възпаления н 
стомашно-чревния тракт, повишава дейността на чревната жлеза и спомага по този 
начин за редовно ходене по голяма нужда. Тъй като той помага чудесно и при 
смущения в кръвообращението и съдови конвулсии, може най-горещо да се 
препоръча при ангина пекторис Неприятен сърбеж във влагалището се отстранява 
чрез промивки и бани на половината тяло с екстракт от бял равнец. От 
цветовете на бели равнец може да се приготви много добър мехлем за хемороиди 
(виж "Видове приложения"). 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Запарка за      Една препълнена чаена лъжичка билки се попарва с 1/4 л Вода 

чай:             и се оставя малко да се изкисва. 
Тинктура от Набрани на слънце цветове от бял равнец се напълват  
бял равнец:  (без да се тъпчат) в бутилка до гърлото и се заливат с 38 

до 40%-ова житна или плодова ракия. Бутилката се оставя да 
престои 14 дни на слънце или близо до печката. 

Мехлем от      90 г обезсолено масло или свинска мас се загряват добре, 
бял равнец:      прибавят се 15 г пресни, накъсани на дребно, цветове от  

бял равнец и 15 г нарязани на дребно листа от малина, 
оставят се малко да попращят, разбъркват се и се свалят 
от печката. На следващия ден сместа леко се затопля, 
прецежда се през ленена кърпа и се сипва в предварително 
приготвени чисти стъкленици. Съхранява се в хладилник! 

Баня на  100 г бял равнец (цялата билка) се накисва и оставя да  
половината тяло:пренощува в студена вода, на следващия ден се кипва и 

след това се прибавя към водата за банята (виж и "Бани на 
половината тяло" в "Обща част"). 
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И Г Л И К А  ( P r i m u l a  o f f i c i n a l i s )  

Златно-жълтите цветове на този вид иглика разпространяват приятна 
миризма на мед образуват съцветие, стоящо върху високо от 10 до 20 см 
стъбло, което се извисява от средата на листна розетка. Този вид се нарича 
още същинска иглика и се среща предимно по планинските пасбища по хълмовете и 

в подножията на планините. 
Широко разпространената висока иглика (Primula 

elatior), която расте почти по Всички ли Вади, покрай 
пътища и под храсталаци, държи върху високото си стъбло 
светложълто съцветие, което много слабо ухае. В лечеб-
ната си сила тя е равностойна на същинската иглика и 
може да се използува по същия начин. 

Третият вид, аурикулата (Primula auricula), наричана 
още жълта лаванда, е алпийско растение под най-строга 
защита на природата и поради това не бива да се събира. 

Веднъж в една компания съседът ми по маса сподели, че 
в момента бил на лечение в Галшпах и че това била 
последната му надежда. То обаче отивало към края си 
очевидно безуспешно и той вече не знаел накъде. Въпреки 
многото силни приспивателни, сън не го хващал.  

Невролози от Линц и Виена не можели да го избавят от 
това зло. Когато вечер, умирайки за сън, си лягал, го връхлитала такава 
болка, сякаш отпред на краката му изгасвали цигара. От това той бил физически 
и душевно напълно смазан и на прага на отчаянието. Казах му, че зная 
чудесен чай против безсъние, но поради продължителното взимане на много 
силни приспивателни надали веднага ще помогне. Човекът каза, че въпреки 
това ще опита. Бе 7 декември 1976г. 

Седмица по-късно отидох у едни негови приятели, които още на Вратата ми 
съобщиха радостно, че общият ни приятел най-после отново можел да спи. 
Същевременно изчезнала и болката в предната част на ходилата. За много късо 
време чаят бе Възстановил здравето му и премахнал всички нервни смущения. 
Лекуващият го лекар го помолил за рецептата на този специален чай против 
безсъние:  
50 г иглика     Една препълнена чаена лъжичка от тази смес 
25 г цветове от лавандула    се попарва с 1/4 л вода и се оставя 3   
10 г Жълт кантарион       минути да се изкисва.  
15 г плодна шишарка от хмел  Чаят се пие много топъл на глътки, преди 
5 г корени от валериана      лягане. При необходимост той може да се      

     подслади с малко мед. 
Този чай е за предпочитане пред всякакви химически приспивателни 

средства. Химическите сънотворни вещества разрушават нервната система, 
докато чаят отстранява всички нервни увреждания. 

Майка ми всяка пролет събираше иглика, понеже знаеше колко успокоително 
действува тя на сърцето и нервите. Бере се цялото горно съцветие. Пастор 
Кнайп бе голям привърженик на игликата. На една снимка той държи иглика в 
ръката. Чрез кръвопречистващото си действие тя изхвърля Всички отровни 
Вещества, които водят до подагра и ревматични заболявания. Пастор Кнайп 
казва: "Който е предразположен към ревматизъм или подагра, трябва 
продължителен период от време всеки ден да пие една-две чаши чай от иглика: 
острите болки ще отслабнат и след време напълно ще изчезнат." Чаят от иглика 
е освен това и отлично укрепващо средство за нервите и сърцето, той 
облекчава мигрена и главоболие на нервна почва, действува чудесно при 
възпаления на сърдечния мускул, Водянка и склонност към апоплектичен удар. От 
сварените корени, смесени с мед, се получава хубав чай за бъбреците, който 
спомага изхвърлянето на камъни от мехура. Препоръчителен е следният 
кръвопречистващ пролетен чай: 
50 г иглика     Взима се една препълнена чаена лъжичка от тази 
50 г млади филизи от бъз  смес, попарва се с 1/4 л вода и се оставя 3  
15 г листа от коприва  минути да покисне. През деня се изпиват на глътки 

 



 50

15 г корени от радика      две чаши чай, подсладен евентуално с малко мед. 
(Под филизи от бъз се разбират младите, току-що разпукали се пъпки през 
пролетта!) Едно отлично средство за сърдечни оплаквания е виното от 
иглика, което човек сам може да си приготви през пролетта. Една двулитрова 
бутилка се напълва до гърлото (без да се тъпче) с пресни иветове от иглика 
(целите съцветия) и се заливат с чисто, натурално бяло вино, което 
трябва да покрива цветовете. Бутилката се запушва леко с коркова тапа и 
се оставя 14 дни на слънце. При сърдечни оплаквания от виното се отпива 
при нужда една глътка, а сърдечно болни могат да пият от него до три пълни 
супени лъжици на ден. 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Запарка на чай:  Една препълнена чаена лъжичка се попарва с 1/4 л вода и 
се оставя малко да се изкисва. 

 
Вино за сърце:  Приготвяне и приложение виж в съответното място в 

текста! 
Сънотворен чай:  Смес и приложение Виж в съответното място в текста! 
Пролетен чай  
(кръвопрочистващ):  Смес и приложение виж в съответното място в текста! 

З М И Й С К О  М Л Я К О  ( C h e l i d o n i u m  m a j u s )  

Ако човек знае, че в стари билкарски книги змийското 
мляко, наричано от народа още брадавична билка, се среща 
под наименованията Божия милост. Богородична билка, дар 
Божий, златен корен, кръвоспираща билка и очен корен, то 
тогава той може да си представи на каква почит е било 
едно време това лечебно растение, което днес много хора 
считат за отровен бурен. Тази неблагосклонност на нашето 
време към змийското мляко мога да си обясня само с това. 
че в началото на лекарствената индустрия всички 
висококачествени лечебни растения са били напълно от-
речени, за да бъде народът отклонен от тях и насочен към 
химическите лекарствени средства. 

Змийското мляко е от 30 до 80 см високо, разклонено 
растение, което цъфти от май през цялото лято, та чак до 
есента. Листата му са назъбени и приличат на дъбовите. 
От стъблото и основния корен изтича оранжево-жълт. гъст 
сок. То обича предимно южните горски окрайнини, 
зидовете, оградите и насипищата. Колкото и да е сухо 
лятото и колкото и да са изсъхнали южните горски 
склонове, от растението ще изтече въпреки това обилно 
количество от гъстия. оранжево-жълт сок. Змийското мляко 
може да се намери и през зимата, когато всичко е покрито 

със сняг, стига обаче да сме си забелязали местонахождението му. 
Растението действува кръвопрочистващо и кръвообразуващо. Аз бих го 

използувала в комбинация с коприва и филизи от бъз, когато се касае за 
левкемия. За да се постигне добър успех обаче, от този смесен чай трябва да 
се изпиват минимум два литра на ден. 

Змийското мляко е надеждно средство при тежки чернодробни заболявания, 
когато то се прилага в хомеопатична форма. Почиствайки кръвта и черния дроб, 
то се отразява много добре и на обмяната на веществата. Тази лечебна билка 
се използува с успех при заболявания на жлъчката, бъбреците и черния дроб. 
Накисната във вино (30 г змийско мляко заедно с корените се слагат в половин 
литър бяло вино и се оставят един-два часа да се изкисват в него), тя много 
бързо отстранява жълтеница. При хемороиди с парене в ануса, бодежи и режещи 
болки при уриниране, а така също и при бучене в ушите, тя може само да бъде 
препоръчвана. В тези случаи могат да се пият на глътки по 2-3 чаши чай 
(който не се вари, а само се запарва) на ден. Външно билката се прилага 
против злокачествени кожни болести, мазоли, брадавици и нелечими лишеи. Сиво 
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перде и петна по роговицата на очите изчезват постепенно. Сокът помага даже при 
кървене и отделяне на ретината. Взима се листо от змийско мляко, измива се и 
крехката дръжка се стрива между навлажнения палец и показалеца. Така 
получената течност се размазва с показалеца, при затворени очи към 
ъгълчетата им. Макар и да не се нанася директно върху окото, тя въпреки това 
му се предава. Това важи за сиво перде, слабо зрение и профилактично - при 
здрави, пренатоварени очи. На мен лично това ми действува благоприятно, 
когато преглеждам, често пъти до късно среднощ, пристигнала поща. Преуморена 
отивам в градината, откъсвам си лист змийско мляко и разтривам течността 
ъгълчетата на очите по посочения по-горе начин. Всеки път имам приятното 
усещане, че се вдига було от очите ми. Хомеопатията прави от змийското мляко 
тинктура, от която при посочените болест могат да се взимат по 10-15 капки в 
малко вода два-три пъти дневно. 

Преди няколко години ми разказаха за една селянка, която имала на десния 
си долен клепач червена язвичка с големината на връхната част на пръста. На 
очния лекар, при когото тя отишла да изпише очила, тази работа не му 
харесала и той изпратил проба от нея за изследване. (Жената имала тази 
язвичка от седем или осем години, но тя не създавала неприятност.) Оказало 
се кожен рак. Можете да си представите, какъв шок било това за младата жена. 
Тъй като семейството й бе познато, можах да я упътя към змийското мляко. 
Беше тъкмо февруари, но за щастие зимата бе мека. Змийското мляко презимува 
и остава зелено. Посъветвах я да изрови растението и да го засади в саксия, 
за да е под ръка. Тя трябваше по пет-шест пъти на ден да намазва леко 
болното място с оранжево-жълтия сок. Тъй като язвичката бе върху клепача, я 
успокоих, че няма опасност за окото. Посъветвах я също да си ходи веднъж 
месечно на рентгеновите облъчвания в Линц, както бе предписал лекарят, макар 
че тези облъчвания не премахват ракоподобни язви, а напротив, разрушават още 
здрави места по кожата, а често и кости. След време, малко преди Коледа, 
изживя радостта от изчезването на злокачествената язва. Когато жената дойде 
при мен, тя още от вратата ми се хвърли на врата. Очният лекар, при когото 
тя била, преди да дойде при мен, попитал слисан, какво в същност била 
предприела. На отговора : "Всеки месец рентген в Линц”, той отвърнал: "Ако е 
от рентгеновите облъчвания, то е цяло чудо.” След това тя ми разказа също, 
че нямало психически да издържи, като гледала при облъчванията разядените до 
кости лица на други пациенти, ако не съм била аз да вдъхна толкова много 
кураж, вяра и самоувереност. Моята молба към всички вас, които четете тези 
редове, е: Помогнете и вие при подобен случай и спестете на ближните си 
ужасен край! В нашето време със замърсена околна среда се увеличават 
случаите, в които от зачервени и започващи изведнъж да растат брадавици се 
появява рак на кожата. 

Косми по лицето, както и силно окосмяване по ръцете и краката на жените 
се дължат на смутения в бъбреците. Засегнати места се мажат със сок от 
змийско мляко, което се изстисква в сокоизстисквачка (пресният сок може да 
стои до половин година в хладилника). Сокът се оставя няколко часа да 
попива, след това се измива с мек сапун и станалата малко суха кожа се 
намазва с мехлем от невен, масло от лайка или жълт кантарион (виЖ "Видове 
приложения”). Освен това трябва да се прави и лечение с чай от коприва - 
минимум по три-четири чаши, разпределени през деня, както и бани на 
половината тяло от хвощ за по-добро оросяване на бъбреците (виж при "Хвощ"). 

Един познат от Майнцкия край използувал сок от змийско мляко през време 
на ежедневните си разходки, на които постоянно го придружавало старо куче - 
вълча порода. Веднъж на майтап, той мазнал от сока очите на кучето, на което 
той се отразил явно доста добре, тъй като оттогава кучето всеки път сядало 
умилително пред господаря си, когато той се мажел със сока. 

В една енория в Горна Австрия, където през ноември държах доклад, се 
запознах с един клисар, който носеше очила. Когато през февруари отидох 
отново там, клисарят вече не носеше очила: както самият той разказа само 
защото от ноември следвал всеки ден съвета ми със сока от змийско мляко. 
Освен това сега той виждал много по-добре, отколкото някога с очилата. По 
това време човекът трябваше да си изравя листата на змийското мляко изпод 
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снежната покривка. Това го споменавам само за да покажа, че някои билки 
могат да се намерят пресни и през зимата, когато целият растителен свят 
изглежда мъртъв.  

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Запарка на чай:  Една равна чаена лъжичка с билки само се попарва от 1/4 л 
    вода. 
Пресен сок:  Листата, дръжките и цветовете се измиват и както са влажни, 

се изстискват в сокоизстисквачка (за външно приложение). 
Тинктура:  Купува се като хомеопатично средство в аптеката. 
Вино:     30 г змийско мляко заедно с корените се залива с 1/2 л бяло 

вино и се оставя 1 -2 часа да престои в него. След това се 
прецежда и виното се пие на глътки. 

О С Т Р О Л И С Т    Ж И Л О В Л Е К  ( P l a n t a g o  i a n c e o l a t a )  
■ 

От голямото изобилие на лечебни растения следващото, 
което изваждам, изглежда е било разпространено в 
миналото също толкова, колкото и днес и се е радвало на 
много добро име. Жиловлекът е бил владетелят на 
пътищата и расте още от първобитно време за дар на 
хората. В една англо-саксонска благословия, която е в 
ръкопис и вероятно от XI век, се говори за девет 
растения, между които и за жиловлека:  
Ти, Жиловлече -    
майка на растенията.  на всичк
отворено на изток и  и съпроти
мощно в същността си:     Съпротиви се и на отровата 
Върху теб скърцат каруци,  и на зара
Върху теб яздят жени, и на злин
по теб минават невести която се
и пръхтят млади бици. 

Днес е както едно време: злото се носи по земята и 
ние имаме нужда от лековити растения, какъвто е силно 
възхваляваният във всички билкарски книги остролист 
жиловлек, за да можем да се възпротивим на това зло. 

Неговият сродник широколистият жиловлек (Plantago 
major) не му отстъпва по нищо и се [прилага по същия начин. Двата вида 
растат по всички полски пътища и слогове, в канавки и по влажни не 
обработваеми земи и могат да се видят практически из целия свят. 

Жиловлекът се прилага на първо място против всякакви заболявания на 
дихателните органи, особено при силно затлачване с храчки, кашлица, коклюш, 
белодробна астма, та даже при белодробна туберкулоза. Швейцарският пастор 
Кюнцле, самобитният природолечител и познавач на голямата лечебна сила на 
нашите растения, пише: "Приложение намира целият жиловлек във всичките  
видове, заедно с корена, листата, цветовете и семената. Той прочиства, 
както никоя друга билка кръвта, белия дроб и стомаха и поради това е много 
полезен за хора с малко или лоша кръв, слаби бели дробове и бъбреци, блед вид и 
получават обриви, пъпки, лишеи или пък покашлюват леко, прегракнали са и са все 
слаби като клечки, колкото и да ядат. Той спомага за заякването на хилави деца, 
които въпреки доброто хранене изостават в развитието си." 

Аз самата съм помагала неведнъж с остролист жиловлек и мащерка, смесени в 
равни части, при белодробна и бронхиална астма (виж "Видове Приложения”). Тази 
запарка на чай се препоръчва много и при болки в черния дроб и мехура. При 
бронхит, белодробна и бронхиална астма страхотно въздействие оказва 
приготвеният по следния начин чай: чаша (чаена) студена вода с резенче лимон (ако 
той е пръскан, тогава без кората) и препълнена чаена лъжичка кафяв небет-шекер 
се кипват, оставят се четири-пет пъти да възврат, свалят се от печката и едва 
тогава се прибавя препълнена лъжичка от чаената смес. Тя се оставя половин минута 
да се изкисва. При тежки случаи трябва по четири-пет пъти на ден да се приготвя 
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пресен чай. Той се пие на глътки и топъл, колкото може да издържи човек. 
Както може да се прочете в стари билкарски книги, семето на жиловлека 

помага против образуването на камъни, когато от него се 
взимат по осем грама на ден. Към това се пие и чай от 
жиловлек! Сироп от остролист жиловлек прочиства кръвта 
от всички наслоени и болестотворни вещества. Той би 
трябвало да се използува като истинско лечение, като 
всеки ден преди всяко ядене от него се взима: по една 
супена лъжица, а децата по една чаена лъжичка 
(приготвянето на сиропа виж при "Видове приложения"). 

По селата хората знаят, че от край време жиловлекът 
е предпочитан лек за рани. Когато веднъж един селянин 
се нарани на полето силно с един инструмент, за мое 
най-голямо учудване той откъсна пресни листа от 
остролист жиловлек, смачка ги и ги наложи върху раната 
си. И въпреки че листата не бяха мити, тя не се 
възпали. Стрити, пресните листа помагат при 
одрасквания, срязвания, ужилване от оса, та даже и при 
ухапвания от побеснели кучета, отровни животни и змии, 
като при последните случаи те се използуват като 
импровизиращо средство за първа помощ, когато в момента 
няма лекар. В една стара билкарска книга пише следното: 
"когато някоя крастава жаба бъде ухапана от паяк, тя 

бързо се отправя към жиловлека - той помага.” 
Стрити между ръцете пресни листа, с малко сол към тях и наложени върху 

гърлото, лекуват гуша. Листа от жиловлек. сложени в обувките, премахнат появилите 
се от ходене или при излети мехури. Всяка, била тя и злокачествена, язва изчезва, 
когато се лекува с пресни стрити листа! Наложени върху засегнатите места, листата 
помагат и при злокачествени заболявания на жлезите. В тези случаи обаче е добре 
да се накисне и пресен майоран (при спешни случаи може да се вземе да изсушен) в 
дървено масло. Майоранът се сипва в бутилка, отгоре се налива маслото и тя се 
оставя 10 дни да престои на някое топло място. С добитото по този начин 
майораново масло се мажат се заболелите жлези, отгоре се слагат стрити листа от 
Жиловлек и мястото се омотава с кърпа. След кратко време настъпва подобрение. 

При един мой доклад е енорийската църква в Линц споменах, че стритите листа от 
Жиловлек могат да излекуват всяка рана, та била тя и десетгодишна. Когато пет 
месеца по-късно говорех в залата на църковното училище В Линц, една жена взе 
думата: "Когато вие разказвахте, че листата от жиловлек можели да излекуват всяка 
рана, колкото и стара да е тя. аз много не повярвах на това. От 17 години 
съседката ми беше с отворено ходило и поради това от доста време вече не можеше щ 
излиза от вкъщи. Още на следващия ден след вашата беседа, аз занесох листата и ги 
наложих върху болния крак, както вие бяхте обяснили. Трябва да оттегля съмненията 
си: За всеобщо наше учудвам раната се затвори бързо и през последните пет месеца 
вече не се отвори" 

Друг един пример: Един инвалид от войната с протеза на крака бе получил от 
продължилата дълга лятна горещина отворени места по ампутирания крак. Те не 
могли да заздравеят нито с мехлем* и облъчвания, нито с инжекции. Когато обаче 
той си наложи жиловлек за една нощ раните се затворих! и човекът можеше отново да 
си върши обичайната работа. 

Самата аз можах веднъж да си помогна бързо с пресен сок от остролист жиловлек. 
Преди десет години едногодишният ми тогава внук, когото носех на ръце, от чиста 
лудория ме захапа по лявата буза, над ъгълчето на устата. В продължение на 
няколко дни мястото на ухапването предизвикваше остри болки. От време на време 
намазвах болезненото място с билкова есенция от остролист жиловлек. Притеснявах 
се, че един ден може да се появи злокачествено удебеляване. В края на април 
посетихме с мъжа ми едно заседание във фрайщат. Съвсем ненадейно напипах на 
старото място на ухапването твърдо израстъче с големината на грахово зърно, 
което се бе образувало през нощта. Веднага набрах от ливадата шепа листа от 
остролист жиловлек. Стривах ги между показалеца и палец и често пъти намазвах 
мястото. Вечерта удебеляването се усещаше съвсем слабо, а на сутринта за наша 

широколист 
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радост, то бе напълно изчезнало. Ето че пастор Кнайп не преувеличава, като 
твърди, че за всяка болест е пораснала билка. Колкото повече се задълбочавам в 
билколечението, толкова по-големи чудеса преживявам. Всяка година умират много 
хора по мъчителен начин от ракови язви, макар че против тях има лечебни билки. А 
колко по-здрави и по-жизнерадостни бихме могли всички ние да бъдем, ако 
проявявахме по-голямо разбиране към тях. В очите на непросветените те са просто 
плевели. Започнете да се занимавате с билките и всичките ви оплаквания постепенно 
ще изчезнат. 

Тези мои редове трябва да вдъхнат кураж и утеха и на всички стари хора, които 
от години страдат от отворени ходила. Чрез налагане на листа от жиловлек и 
техните рани скоро ще се затворят и заздравеят. Тук възрастта няма никакво 
значение. Ако наред с това е налице и силен оток, тогава краката се киснат в 
студен екстракт от слез или в отвара от хвощ. След банята раните се намазват по 
края с мехлем от невен (виж "Видове приложения” при "Невен"). Листата от жиловлек 
се препоръчват горещо и при тромбози. 

Тези примери показват ясно, че човек може да се осланя на Божията аптека даже 
и да е отписан вече от лекарите. 

 

В И Д О В Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Запарка на чай:  Една препълнена чаена лъжичка с листа от жиловлек само 

се попарва с 1/4 литър вода и се оставя малко да се 
изкисва в нея. 

Смесен чай: Една препълнена чаена лъжичка смес от жиловлекови листа и 
мащерка в равни части се попарва с 1/4 литър Вода (виж 
съответното място в текста). 

Налагане с листа: Пресни листа от остролист и широколист жиловлек се 
измиват, с точилката се стриват на каша и се 
налагат. 

Сироп първи вид: Четири препълнени шепи с измити листа от жиловлек се 
прекарват през месомелачка. Към получената каша се 
прибавя малко вода (за да не се захвана), 300 г не 
рафинирана захар и 250 г пчелен мед. Цялото това нещо 
се слага на слаб огън и се бърка постоянно, докато 
заври и се образува гъста течност. Тя се сипва в 
бурканчета и се съхранява в хладилника. 

Сироп втори вид: Измитите листа се слагат на слоеве с не рафинирана 
захар в буркан за туршия и се притискат здраво. 
Масата улегва. През следващите дни слоевете се 
повтарят, докато бурканът се напълни. 
На тихо място в градината се изравя дупка и в нея се 
слага завитият с три-четири пласта пергамент буркан. 
Върху него се слага дъска и тя се притиска с камък. 
Всичко това се покрива с пръст. Дъската и камъкът 
обаче трябва да се виждат. Чрез равномерната топлина 
на земята захарта и листата ферментират на сироп. 
След около три месеца бурканът се изравя, сиропът се 
изцежда в сокоизстисквачка (не през кърпа), кипва се 
веднъж хубаво и след това се пълни в добре затварящи 
се стъкленици. 
Който не може да извърши този вид ферментация, слага 
буркана да стои на слънце или близо до печката, 
докато сиропът се утаи на дъното. И в този случай 
обаче сиропът трябва да се кипне. 

 



 55

Ж Ъ Л Т А  М Ъ Р Т В А  К О П Р И В А  ( L a m i u m  g a l e o b d o l o n )  

 

Това растение носи и наименованията пчелно смукало, 
глистна коприва и чародейна билка. То расте във влажни 
гори и канавки, под храсти, край огради и трънаци, по 
насипища, сенчести влажни места и навсякъде, където 
расте и копривата. То цъфти през април и май, а в
планинските райони и по-късно. Жилавият главен корен 
пуска изправени нагоре, до 50 см високи, стъбла. 
Листата са разположени кръстообразно, имат яйцевидна 
форма и са набраздени, а цветовете са разположени в
листните пазви. Събират се листата и цветовете. 

Както жълтата, така и бялата мъртва коприва (Lamium 
album) е едно чудесно лечебно растение. Тя цъфти от май 
до октомври като бурен край пътища, по сметища и 
Железопътни земни платна. Събират се листата, но 
главно цветовете. Чаят от тях помага при тежки коремни 
и менструални оплаквания, като от него се пият по две 
чаши дневно. Той действува и кръвопречистващо, оборва 
безсъние на нервна почва и е ефективно лекарство при 
различните Женски болести. Коремно болни и млади
момичета трябва особено да го ценят. 

Цветовете и листата на жълтата мъртва коприва се използуват при подобни 
оплаквания, особено при болезнено уриниране, пикочоотделителни заболявания, 
парене при уриниране, тежки бъбречни заболявания и при ексудативен 
перикардит. Цветовете могат да се употребяват при смущения в храносмилането, 
при скрофули и кожни обриви. За тази цел се пие паничка чай преди обяд. При 
язви и разширени вени помагат компреси с отвара от този чай. 

Жълтата мъртва коприва се препоръчва много против парализа на мехура у 
възрастни хора, а освен това и при простудяване на мехура и при възпаление 
на бъбреците. Баня на половината тяло с прибавка на отвара от това 
растение действува особено благоприятно. 

При нелечимо спаружване и лошо оросяване на бъбреците и при изкуствен 
бъбрек жълтата мъртва коприва, смесена в равни части с енювче и енчец 
постига много добри лечебни успехи. При липса на жълта мъртва коприва може да 
се прибави и бяла мъртва коприва. 

В И Д О В Е    П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Запарка на чай:  Една препълнена чаена лъжичка билки само се попарва с 1/4 

литър вода и се оставя малко да се изкисва. 
Компреси:  Три препълнени чаени лъжички билки се попарват с 1/2 литър 

вода и се оставят малко да се изкисват. С отварата се 
напояват кърпи и с тях се правят топли компреси. 

Прибавка към   Виж "Бани на половината тяло" в "Обща част!" (Използува се  
баня на   цялото растение!) 
половината тяло:  
Смесен чай:  Жълта мъртва коприва, енювче и енчец се смесват в равни 

количества. Една препълнена чаена лъжичка от тази смес се 
попарва с 1/4 л вода. 

М А Щ Е Р К А ,  п о л с к а  и л и  п я с ъ ч н а  м а щ е р к а  ( T h y m u s  
s e r p y l l u m )  

Народът я нарича още мащерика, дива мащерика или пчелна билка. Тя расте по 
слънчеви слогове, по откоси, оскъдни горски окрайнини, а с удоволствие и 
върху малки мравуняци по поляните. Тя се нуждае от много топлина и слънце и 
поради това се среща по каменисти места и планински пасища, където почвата 
излъчва особено силна топлина. 
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При жега по пладне от виолетовия цветен килим се носи ароматен мирис, 
който примамва насекомите и пчелите. Винаги са ме 
привличали тези чудесни цветове с тяхното неповторимо 
ухание. Привързаността и любовта ми към тях 
съществува още от детството ми. Мащерката идва у нас 
през XI век от Средиземноморските страни и 
култивираните и станалите отново диви видове се срещат 
главно в градините ни като градинска мащерка (Thymus 
vulgaris). За разлика от полската, градинската 
мащерка достига до 50 см височина, но в полезното си 
действие те са равностойни. 

Мащерката е била много добре известна още в 
античността. В преданието се казва: "Мащерката е преди 
всичко остра и пламенна. Тя стимулира 
пикочоотделянето и менструацията, благоприятствува 
преждевременни раждания, а при нормално раждане 
ускорява излизането на детето от майчината утроба. 

Приготвената от нея напитка чисти фините вътрешни части на тялото.” 
Игуменката Хилдегард фон Бинген споменава мащерката като лекарство 

против проказа, против парализа и нервни заболявания. Който сутрин вместо 
кафе пие чаша чай от мащерка, усеща скоро лечебното въздействие: бодър дух, 
приятно чувство в стомаха, няма го сутрешното кашляне, а едно цялостно 
приятно разположение. 

Налагането на суха билкова възглавничка от набрани на слънце мащерка, лайка и 
бял равнец и чаят от тях помагат при невралгични болки в лицето. Ако наред с 
това има и спазми, тогава се прилага и суха възглавничка от плавун. 

Един 79-годишен селянин страдал 27 години от много силна лицева невралгия. 
Изкарал и няколко операции на лицето. Това страдание той си навлякъл, когато 
веднъж се прибрал мокър до кости от полето и тъй като бил кмет, го извикали 
на спешно съвещание. Така той не успял да се преоблече. В последните месеци 
на болестта му от големите болки устата му се изкривила почти до ухото. 
Компресите с шведски билки донесоха в началното леко подобрение, но едва след 
като набраните на слънце гореспоменати билки бяха наложени като възглавничка, 
настъпи изведнъж положителен обрат. Човекът обаче продължи да пие чая от тези 
билки и след изчезването на лицевата невралгия. 

Детето ми, по онова време на четири годинки, не можеше да се възстанови след 
прекаран тиф. Две години безуспешно опитвахме какво ли не. След една 
единствена, 20-минутна, баня с мащерка, която ми бяха препоръчали, от ваната 
излезе съвсем друго дете: Всичко болно по него бе паднало и от тези ден нататък 
то видимо разцъфна. 

Мащерката се събира по време на цъфтежа - от юни до август, като най-
лековита е набраната на слънце мащерка. Цветовете могат да се напълнят до 
гърлото в бутилка с олио и се оставят 10 дни да престоят или пък се прави сироп 
от тях. Олиото от мащерка намира приложение при парализа, апоплектични удари, 
мултиплена склероза, мускулна атрофия, ревматизъм и навяхвания. 

При стомашни и менструални спазми, както и при спазми в корема мащерката се 
препоръчва както за Вътрешна, така и за Външна употреба. През деня се изпиват 
по две чаши чай от нея. При спазми набраните на обедното слънце и изсушени 
цветове и стъбла се налагат като билкова възглавничка. Преди лягане тя се 
затопля в плитка тенджера и се поставя Върху стомаха или корема. Билкови 
Възглавнички се препоръчват и при подутини и контузии, както и при стар 
ревматизъм. 

При заболявания на дихателните пътища, много силно затлачване на бронхите 
и бронхиална астма, та даже и при магарешка кашлица комбинацията от мащерка и 
остролист жиловлек (в равни части) е старо изпитано средство. В чаша студена 
вода се слагат парченце лимон и една чаена лъжичка смес от мащерка и остролист 
жиловлек. Оставя се половин минута да се изкисва. Чаят трябва да се пие много 
горещ, на глътки. Четири-пет пъти на ден се приготвя пресен чай. При опасност 
от пневмония този чай ще предизвика нужния ефект, ако се пие всеки час, на 
глътки. За щастие при много майки мащерката не е потънала в забрава. Често пъти 
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обаче не се взима под внимание, че взетите направо от хладилника напитки могат 
да доведат у децата до хроничен бронхит, който в по-късни години прераства в 
емфузия с много силен задух. 

Тинктурата от мащерка (Виж "Видове приложения") служи за разтривка с цел 
укрепване на ставите у слабо развити деца. Към тази разтривка е добре да 
посягат и болните от мултиплена склероза. 

Колко мъка може да бъде спестена на някои семейства, ако навреме почнат да 
лекуват болното си дете с мащерка - било то с чай или бани от нея. Не едно 
неспокойно или нервно дете е възвърнало здравия си сън благодарение на баня с 
мащерка. Но и хора с нервна свръх възбуда и депресии се чувствуват скоро след 
такива бани здрави. 

Мащерката не бива да се пренебрегва и като ефикасно средство против 
пиянство. Една препълнена шепа мащерка се залива с един литър вряла вода, 
покрива се с капак и се оставя две минути да се изкисва. Чаят се сипва в термос 
и на всеки четвърт час на алкохолика се дава по една супена лъжица от него. Ще 
последват гадене, повръщане, силно разслабване и уриниране, потене, а успоредно 
с това и голям апетит и жажда. При рецидиви, които в началото са неизбежни, 
впоследствие обаче все по-редки, лечението се повтаря. 

Мащерката се препоръчва и при епилептични пристъпи. Ежедневно от нея се 
пият по две чаши чай и то не при кризи, а през цялата година - като лечение от 
две до три седмици с десетдневно прекъсване. 

Много здравословен и приятен е сиропът от мащерка. Той се пие при настинки 
преди всяко ядене. 

 

В И Д О В Е    П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Запарка на чай: Една препълнена чаена лъжичка билки се попарва с 1/4 
литър току-що завряла вода и се оставя малко да изкисва. 

Прибавка за баня: За баня за цялото тяло са необходими 200 г билки (виж 
"Бани на цялото тяло" в "Обща част"). 

Тинктура от   Набраните на обедното слънце съцветия се сипват (без 
мащерка:   да се тъпчат) В бутилка до гърлото, заливат се с 38 до 

40%-това Литна или плодова ракия и се оставят 14 дни 
на слънце. 

 

Олио от мащерка: Набраните на обедното слънце съцветия се сипват (без 
да се тъпчат) в бутилка и се заливат със студено 
извлечено дървено масло, което трябва да е два пръста 
над тях. Бутилката се оставя да престои 14 дни на 
слънце или близо до печката. 

Билкова възглавничка: Билките се напълват в калъфка за възглавница, след 
     което тя се зашива. 

Сироп от мащерка: Набраните на слънце цветове и дръжки се навлажняват с 
мокри ръце и се слагат в буркан. Те се нареждат на 
слоеве с не рафинирана захар и се притискат здраво. 
Бурканът се оставя около три седмици на слънце. 
Напоените със захар цветове и дръжки трябва при 
прецеждането да се изплакнат с много малко вода. 
която се прибавя към сиропа. След това сиропът се 
слага на най-ниската степен на печката да се 
изпарява, без да завира. Той не бива да бъде нито 
много рядък, нито много гъст, поради което се оставя 
един-два пъти да изстине, за да се направи пробата. 
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Д Р Е Б Н О Ц В Е Т А  В Ъ Р Б О В К А  

( E p i l o b i u m  p a r v i f l o r u m )  

Веднъж получих писмо от един баща, в което пишеше 
следното: "Умолявам ви от цялата си душа да ми 
покажете, ако знаете, път за възвръщане на здравето 
ми и така дарите със здрав баща страдащото ми с мен 
семейство." Преди това той ми описваше пътя на 
мъките СИ: От къпането в съдържаща радий вода, едно 
хронично възпаление на простатата става през 1961 
г. остро. Той обикалял болниците, но нито един 
лекар не се съгласил да го оперира и човекът изпаднал 
в отчаяние. При всяко ходене по голяма нужда имало 
кръв и гной. От много медикаменти той получил язви 
на дванадесетопръстника, разрушена чревна флора и 
тежко увреждане на черния дроб. Човекът вече бил ни 
жив, ни умрял и трябвало по нареждане на лекаря да спре 
всички лекарства. След това го оперирали/както той 
пише, по електрически път. Въпреки операцията обаче 
възпаленията си останали. Хапчетата и инжекциите 
влошили повторно състоянието му. Тогава той започна 
с чай от коприва и чай за пикочния мехур, които до 
такава степен подобриха състоянието му, че днес 
той е отново работоспособен. Този изстрадал баща е 
щял вероятно да си спести това ходене по мъките, 
ако е знаел за дребноцветата върбовка, която може 

да излекува изоснови увреждания на простатата. 
Върбовката, която досега бе твърде непозната като лечебно растение, а 

и за която в нито една от обичайните билкарски книги не се споменава, 
започна истинско триумфално шествие като лечебно растение против 
заболявания на простатата едва след представянето в първото издание на 
брошурата ми "Здраве от аптеката на Господ". За много кратко време тя 
стана известна в цяла Европа и извън нея не на последно място и поради 
това, че при определени болести тя вече е помогнала на множество хора. В 
последно време тя започна да се появява и в билкови книги и съответните 
списания. 

Поради многото видове върбовка възникна обаче и известна несигурност. От 
силно лековитите видове трябва да се изброят следните: Розово-червената 
Върбовка (Epilobium roseum), дребноцветата върбовка - речна върбовка 
(Epilobium parviflorum), планинската Върбовка (Epilobium montanum), 
тъмнозелената върбовка (Epilobium obscurum), ланцетовидната Върбовка 
(Epilobium lanzeolatum), хълмистата върбовка (Epilobium collinum), блатната 
върбовка (Epilobium palustre), чакълестата върбовка (Epilobium fleischer) и 
алпийската върбовка (Epilobium anagallidifolium). Всички тези видове 
целебни върбовки могат да се познаят по малките им цветчета в червеникав, 
бледо розов или почти бял цвят. Те са като заковани върху продълговатите, 
тесни семенни шушулки. от които след разпукването изскача покритото с 
бели, памуковидни коси семе. В Тирол върбовката е известна странно под 
името "Женска коса". 

От споменатите целебни видове се събира цялото растение, т.е. стъблото, 
заедно с листата и цветовете, като трябва да се внимава растението да се 
къса в средата (то между впрочем се чупи много лесно), за да може то след 
това да пусне отстрани нови леторасли. Събраните растения се нарязват още 
докато са пресни. От чая от върбовка се пият даже и при най-тежки случаи само 
по две чаши на ден и то една чаша сутрин на гладно и една чаша вечер. Това обаче 
не значи, че човек може да си спести посещението при лекаря при всяко тежко 
заболяване трябва на всяка цена да се консултира лекар. 

Два вида върбовка, които човек трудно може да обърка с другите 
дребноцветни видове, не бива да се събират. Това са чорлавата или вълмова 
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върбовка (Epilobium hirsutum) и горската върбовка (Epilobium angustif 
olium). Цветовете на първия вид стават големи колкото нокътя на палеца и 
сияят пурпурночервено. Той се среща често в големи храстоподобни количества, 
достигащи 150 см височина, по и край равнинни води; стъблата и листата му 
са месести, а отдолу леко власати. Известният австрийски ботаник Рихард 
Вилфорт, който е много добре запознат с върбовката като лечебно 
растение, не я споменава в книгата си: тя можела, както той казва, много 
лесно да бъде объркана с вълмовата върбовка, която, за разлика от 
дребноцветата, има поне пет пъти по-големи листа, по-месести стъбла и 
листа и достига една значително по-голяма височина, но пък има обратен 
ефект. Горската върбовка, наричана от народа още огнена или дяволската 
билка, достига до 150 см височина и обича да расте по горски полянки, горски 
окрайнини, изсечени, оголени места и малинаци. Големите пурпурночервени 
цветове седят в дълги пирамидовидни, редки гроздове по почервенялото 
стъбло. Тези, срещащи се на много места, върбовки сияят през време на 
цъфтежа като огненочервени покривала. От народното наименование "дяволска 
билка" става ясно, че тя не бива да се използува за простатата. 

Бях още млада булка, когато свекър ми, мъж в най-добра зряла възраст, 
почина от болестно увеличение на простатата, сиреч хипертрофия на 
простатата. Един много вещ в билколечението съсед ми показа дребноцветата 
върбовка и рече: "Ако свекър ви бе пил чай от това растение, сега да е още 
между живите. Запомнете тази билка! Вие сте още млада и с нея можете да 
помогнете на много хора." Но както обикновено става, когато човек е млад и 
здрав, аз повече не се заинтересувах от билката. Майка ми обаче точно 
обратното: тя я събираше всяка година и помагаше на много хора при 
заболявания на пикочния мехур и бъбреците. Лечебното действие е толкова 
силно, че често пъти тя с един замах отстранява всички оплаквания при 
заболявания на простатата. Имаше случаи, в които мъже бяха пред операция, 
уринираха само капки и една-единствена чаша чай довеждаше до облекчение. Чаят, 
разбира се, трябва да се пие по-продължително време, за да се стигне до 
излекуване. 

От майка ми научих за един пациент, който имал вече зад себе си три 
операции от рак на пикочния мехур - клинично доказан рак на мехура и който бил 
в много лошо физическо състояние. Препоръчах му да пие чай от върбовка. За 
оздравяването му научих впоследствие от неговия лекар. Това беше по времето, 
когато аз самата все още не се занимавах с билки. Излекуването на този човек 
оказа силно, трайно Въздействие Върху мен. Майка ми често ме предупреждаваше, 
когато един ден тя вече не е Жива. да не забравям никога да събирам тази билка. 
На Сретение Господне през 1961 г. милата ми майка се спомина и същото лято аз 
забравих да събера върбовка. В амбулаторията на лекаря ми научих, че един мой 
познат лежи безнадеждно с рак на мехура в болницата ни. "Не!" - извиках аз. 
'Този работлив човек не бива да умре!" Имах предвид върбовката. Лекарят, макар и 
да бе с положително отношение към билките, смяташе, че в конкретния случай не 
можело нищо повече да се направи. Аз обаче не бях събрала никаква върбовка и с ужас 
си помислих, че в средата на октомври всичко ще да е увехнало и изсъхнало. 
Въпреки това отидох да търся. Знаех едно място, където тя лятно време цъфтеше. На 
него обаче намерих само няколко пожълтели стъбла, които въпреки това нарязах на 
дребно и изпратих на жената на тежко болния. Тя му даваше да пие по две чаши чай 
на ден - сутрин и вечер по една. След 14 дни научих от лекаря, който ми се обади 
по телефона, че в състоянието на болния настъпило силно подобрение. Той се 
засмя: "Е, значи твоята тревичка помага!" Оттогава насам можах да помогна на 
стотици хиляди, както някога ми бе казал възрастният съсед: "Запомнете това 
растение, с него можете да помогнете на много хора". 

Един аптекар от Мюнхен ми показа в стара, дебела аптекарска книга 
мястото, където още през 1880 г. Върбовката се цитира като лекарствено 
средство. Химическите медикаменти обаче са я изтласкали съвсем. Чрез моите 
доклади, билкарски пътешествия и публикации, върбовката отново стана позната 
на всички слоеве на населението. Напътствията ми намират у много хора силен 
отклик, което разбирам от това, че навсякъде, където и да сме на поход с 
мъжа ми - било то в планината, по горски пътища, край потоци или по оголени 
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места - виждаме за наша радост, че средният леторасъл на върбовката е 
грижливо обран. Всеки един, който познава тази лечебна билка, я цени и 
предпазва от изчезване, като я щади при брането. След бране растението 
покарва отново още два до три пъти. Ако главният корен остане в земята, през 
следващата пролет той пуска отново листа. 

От изпратените ми писма научавам за моя най-голяма радост, че в много 
градини между ягодите, зеленчуците и декоративните храсти расте и 
дребноцветата върбовка. Преди тя бе унищожавана като досаден плевел. А на 
колко много страдащи можеше тогава да донесе здраве и желание за живот! Преди 
известно време можах да помогна на един духовник, отписан от лекарите като 
безнадежден с рак на простатата и мехура и днес този човек може да се отдаде 
отново, с пълна сила, на работата си. 

Писмо от Шварцвалд: "При лечение на рак в корема, от облъчването зълва ми 
получи увреждания или по-точно - цепнатина в червото и мехура. Тя имаше такива 
болки в мехура, че лекарят бе принуден да даде морфин. Тогава ние започнахме 
да търсим, въз основа на Вашата картинка в "Аптеката на Господ", 
дребноцветата върбовка, намерихме я и след едноседмично пиене на чай всички болки 
изчезнаха. Това са чудесата от Божията аптека!" 

Много хора, които страдат от простата, могат чрез дребноцветата върбовка 
отново да оздравеят, често пъти даже без да е нужна операция. Ако вече е 
направена такава, чаят от върбовка премахва паренето и другите оплаквания, 
които се явяват често впоследствие Във всеки случай обаче би трябвало да се 
консултира лекар. 

Един излекувал се от заболяване на простатата от Кобург ми пише: 
"Дребноцветата върбовка помогна при моите оплаквания от простатата. Лежах 
със сърдечен инфаркт в болницата в Кобург. Наред с това имах и оплаквания в 
простатата, които лекарите обаче не искаха да премахнат оперативно поради 
лошото състояние на сърцето ми. В случай че тя се влошеше, трябвало да се 
вкара постоянна тръбичка. Тогава научих за чудесната дребноцвета върбовка, 
която бе помогнала на толкова много хора с подобни страдания. Започнах да пия 
всеки ден по три чаши чай от нея и след няколко дни се избавих от всичките си 
проблеми с простатата. Сега вече пия за пълно оздравяване - по две чаши на 
ден. Благодаря на Господа от все сърце! На Вас, г-жо Требен, пожелавам да 
помогнете с дребноцветата върбовка на още много хора, изпаднали в подобна 
беда. Не е за вярване как Божиите лечебни растения могат да помогнат, когато 
официалната медицина изпадне в безизходица". 

ВИД ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приготвяне на  Една препълнена чаена лъжичка билки само се попарва ¼ 
чай:    от литър вода и се оставя малко да се изкисва в нея.  

Пият се само по две чаши на ден - сутрин на гладно и 
вечер половин час преди вечеря. 

ВЪРБОВКАТА ПОМАГА (от g-р Дирк Арнтцен - Берлин) 

Писмо от g-р Арнтцен - лекар по обща медицина, антропософ: 
"В основата на последващото описание е залегнало разбиране за растенията, 

дошло като идея от Рудолф Щайнер и разработено по-нататък от различни 
биолози и ботаници. Това разбиране е Всъщност една картина и се нарича 
"Обратният тридялов човек". Това означава, че корените съответствуват на 
нервно-сетивната организация, т.е. главно на главата на човека листната 
част - на средната, ритмична система, а цветоплодната част - на обмяната 
на Веществата и крайниците. 

Тази представа, като всички неща от Живота, не може механично да се 
прилага. Тя трябва да се разработи индивидуално за всяко растение, а и 
обратно - за всеки пациент. Но схваната веднъж, макар първоначално само от 
малко примери, тя поставя здрави, трайни основи за разбирането на иначе все 
оставащите малко неясни "взаимовръзки" между човек и растение. 

Принципът на този подход трябва да се покаже с един пример. Да вземем 
Hamamelis virginica - вълшебното орехче. При него цветовете излизат през 
зимата направо от кората - липсва нормалната Връзка посредством листата. 
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Кората трябва да се причислява към минералния коренов дял. Следователно тук 
ние имаме ситуация, при която "принципът на обмяната на Веществата" на 
цветовете се сблъсква директно с "нервно-сетивния принцип" на корена на 
кората, без да е налице "здравословното, нормално" уравновесяване чрез 
листата. Това положение на нещата съществува при човека (и естествено и при 
Животните), например при раната, но предимно в областта на ануса. 
Вълшебното орехче е модел на раната, на хемороидите. То може да се справя 
доживотно с тази ситуация, без да се разболее, би могло да се каже. че то 
Живее и чрез това изключение. Така растението може да стане лечебно средство 
за нас. тъй като то ни показва нагледно как човек може да се справя цял 
живот с дадена ситуация, без при това да се разболее. И тъй като такива 
"ситуации" са факти на Живота, т.е. те са Вече нещо духовно, то нещата 
вече не опират толкова до масовото, материалното, което може да даде 
обяснение за въздействието на хомеопатични разредители (потенции). 

Но да отидем към върбовката на Мария Требен. Растението се характеризира 
главно с това, че смятаното първоначално за малко, безобидно цветно 
стъбло, в действителност е долу стоящ яйчник, който, както подобава за 
плода, след цъфтежа значително набъбва, изменя цвета си и нараства на 
дължина. После през есента обвитите обилно с памук семена падат. Върбовката 
в различните си видове е една твърде разпространена билка. Растението 
цъфти и плоди доста богато, т.е. то си изживява живота твърде буйно в 
тази област; листата, стъблата и корените отстъпват на заден план като 
безинтересни. Това нещо. съотнесено към човека, означава: Главното действие 
можем да търсим в по-долния човек, към който спадат главно пикочните и 
половите органи. Чрез други разсъждения чревната област може в значителна 
степен да се изключи (това са повече вкусните, напр. горчивите дроги). 

Яйчникът, като значимата, очебийна част. е обърнат навътре, което може 
да се изтълкува с това. че вътре се вижда ясно връзката към 
местоположението на простатата. Развитието на плода през есента ни кара да 
мислим за есента на човека - разпространеното навсякъде явление, за една също 
толкова честа "болест". 

Съвсем сходно е положението и при пъпеша и тиквата: Долу стоящ яйчник, 
огромно увеличение след цъфтежа и така да се каже. необходимо въздействие 
върху пикочните органи. Същото е и с крушата (Pyrus). А за специалистите: 
Hypoxis rooperi. постоянното растение на ситостерина от южна Африка, има 
също долу стоящ яйчник. 

Впечатляващо е явлението, че някои важни урогенитални растения, като 
тополата, като памука (Gossypium) показват също така силно, очебийно памуко 
образуване. Обяснението за това все още не е намерено. 

Най-ефикасно е, както пише и Мария Требен, приготвянето на чай. Този 
ароматен, воден начин на приготвяне дава на лечебните сили и специалната 
посока към по-долния човек с пикочния апарат. 

И това, което е най-важно: Върбовката помага! Хиляди благодарности на 
преоткривателката на това. досега пренебрегвано, лечебно растение от 
аптеката на Господ."  

ХВОЩ (Equisetum arvense) 

Наричан е от народа още прешлица, чистеща билка, лисича опашка, котешка 
опашка, кравешка смърт. В ранна пролет от растящия на широко и дълбоко 
основен корен покарват първо плодоносните, носещи спорите, оцветените 
кафеникаво, плодни стъбла. Едва по-късно се появяват зелените, до 40 см 
високи, летни перести листа, които наподобяват малки, разпределени 
равномерно, елхички. Прешлицата се среща по ниви. Железопътни насипи и 
откоси. Най-лековита е растящата по чисто глинести почви прешлица. Тя 
съдържа. в зависимост от местонахождението си, от 3 до 16% силициева 
киселина, която предизвиква особено добро лековито действие. Естествено 
трябва да се избягва прешлицата от химически наторявани полета.  

Хвощът с много фините клончета, наричан от някои "фин" хвощ, се среща 
предимно В гората и по горските окрайнини. Той също е лековит. В народната 
медицина това лековито растение е било още на времето на почит, предимно 
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заради кръвоспиращата му сила и успеха при най-тежки заболявания на 
бъбреците и мехура. Въпреки това обаче в течение на времето то потъва в 
забрава. И не кой да е, а нашият голям народен природолечител пастор Кнайп 
възвръща на хвоща предишната му значимост. 

 
Той го нарича "единствен незаменим и неоценим" 

при кървения, повръщане на кръв, оплаквания в 
мехура и бъбреците, камъни и пясък. "При стари 
увреждания." - казва той, "при рани. причиняващи 
гангрена, дори при ракоподобни язви, та даже и при 
гниене на костта, хвощът върши страшно добра 
работа: той промива, разтваря и същевременно изгаря 
увреденото. Често пъти влажната, топла билка се 
увива в мокри кърпи и се налага върху болното 
място." 

Швейцарският пастор Кюнцле казва, че всички хора 
от определена възраст нататък би трябвало да имат 
чаша чай от хвощ за постоянна ежедневна напитка: 
Всички ревматични, подагрични и нервни болки щели 
да изчезнат и човек щял да има здрав заник на 
живота. Той разказва, че един 86-годишен мъж се 
избавил с помощта на парни бани от ужасно 
страдание, причинено от образуването на камъни и 
живял още дълги години. Той казва и следното: 
"Когато се поема вътрешно като чай, хвощът лекува 
за кратко Време, даже почти мигновено, и най-

силните кръвотечения и повръщане на кръв." 
При болезнени заболявания на мехура и спазматични болки няма по-добро 

средство от запарка на отвара от хвощ, чиито пари човек трябва, загърнат в 
хавлия, да остави да действуват 10 минути върху мехура му. Повторена 
няколко пъти, тази процедура довежда бързо до отзвучаване на страданието. 
Стари хора, които изведнъж не могат да уринират и се гърчат от ужасни 
болки, тъй като урината не се отделя въобще или само няколко капки 
изтичат, се избавят от болките си с помощта на тези горещи пари, без да е 
необходимо лекар да изтегля урината с маркуч. 

При пясък В бъбреците и камъни в бъбреците и мехура се правят горещи бани 
на половината тяло с хвощ, при това се пие на глътки топъл чай от него, като 
урината се задържа. за да излезе накрая под налягане. Най-вече по този начин 
се отделят камъни. По повод тези указания съм получавала писма, които само 
потвърждават горното: Това приложение довежда до отделяне на камъни в 
бъбреците, съответните хора се чувствуват добре и нямат никакви 
оплаквания. 

Хвощът е помогнал в редица случаи, в които други водоотделящи средства 
често пъти нямат успех, като например при водонатрупвания в перикардия, в 
плеврата или при бъбречни смущения след скарлатина и други тежки инфекциозни 
болести с нарушено водоотделяне. Следователно той е чудесно средство както 
за вътрешна, така и за външна употреба за цялостната бъбречна и мехурна 
система. 

При възпаления и загноявания на бъбречните легенчета една-единствена 
баня на половината тяло с хвощ върши чудеса. Взима се, т.е. само за външна 
употреба. Високия с дебели колкото пръст дръжки хвощ от блатисти ливади и 
планински пасища, който при тези случаи моментално помага. Моя добра 
позната лежеше месеци наред в болницата в Инсбрук с тежко възпаление на 
бъбречните легенчета. Тъй като краят му не се виждал, оттам тя ми изпрати 
зов за помощ. Препоръчах баня на половината тяло с хвощ. Няколко дни по-
късно пристигна писмо: 'Ти ми спаси живота. Аз съм си в къщи. Банята с хвощ 
премахна всичките ми оплаквания и ми даде нови сили." Високият, с дебели, 
колкото пръст, дръжки хвощ от блатисти ливади и планински пасища може да се 
употребява само за бани на половината тяло. За чай за вътрешна употреба се 
взима само набраната от ниви, полски пътища и горски окрайнини билка. 
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След тежко раждане у младите майки се появяват понякога смущения в 
зрението, което сигурно се дължи на това, че от раждането на детето 
пострадват бъбреците на майката. Бани на половината тяло с хвощ 
допринасят отвън за оросяване на бъбреците, което изтегля от очите 
натиска им, така че смущенията в зрението постепенно изчезват. 

Големият немски хидролечител д-р Боон въздава на растението най-висока 
похвала: "От една страна хвощът е средство против кръвотечения, а от друга 
- и то в още по-голяма степен - бъбречно средство. След употребата на 
запарен чай от хвощ се отделя леко тъмна, обилна урина. При водянка той е 
бързо действуващо средство." Ако няма друго по-добро отводняващо 
средство, тогава всички останали билкови чайове се спират и в продължение 
на четири-пет (при много упорити случаи до шест) дни се пият от пет до шест 
чаши чай от хвощ. но само на глътки, разпределени през целия ден. Опитът 
сочи, че в повечето случаи водата изтича. 

При сърбящи кожни обриви. даже и да са с корички, гнойни или със струпеи, 
помагат промивки и компреси с отвара от хвощ. Промивките и баните с хвощ 
помагат и при гнойни възпаления на ноктите, отворени ходила, наяждане на 
костта, стари дълбаещи рани, ракоподобни язви, циреи на петата, фистули, 
лишеи по брадата и други лишеи, и при кожна туберкулоза. Попарената билка, 
загъната топла в кърпи, може и да се налага. При болезнени хемороиди и 
хемороидни буци се налага каша от прясна билка. приготвена по следния начин: 
Пресен хвощ се измива добре и върху дървена дъска се стрива хубаво, докато се 
получи каша. 

При продължителни кръвотечения от носа се слага компрес от изстинала 
отвара от хвощ. Като кръвоспиращо средство той помага при кървения от белите 
дробове, матката, хемороиди и стомаха. Тук естествено са необходими по-силни 
отвари. На чаша (1/4 литър) се взима обикновено една препълнена чаена 
лъжичка билки, при случаи на кръвотечение - две до три препълнени лъжички. В 
комбинация с великденче хвощът е добро средство за предпазване от 
артериосклероза и отслабване на паметта, поради кръвопречистващата му сила. 
Той може да се нарече "най-добро профилактично средство против рак”. 

Като много ефикасно средство против изпотяване на краката искам да Ви 
препоръчам тинктура от хвощ (виж "Видове приложения”). Добре измитите и 
подсушени крака се разтриват с тази тинктура. Освен това обаче трябва сутрин 
на гладно, половин час преди закуска, да се изпива чаша чай от хвощ. Добре 
помагат също така и бани на краката с хвощ (виж "Видове приложения"). При 
пърхот косата се мие ежедневно с отвара от хвощ и след това се масажира с 
дървено масло. Така пърхотът изчезва много бързо. 

При напикаване помага смес от хвощ и жълт кантарион. Те се попарват и през 
деня се изпиват една-две чаши чай от тях, а вечер се яде сухо ядене. Хвощът 
се препоръчва и за гаргари при възпаление на сливиците, възпаления на 
лигавицата на устата, гниене на зъбите, кървене или възпаление на венците, 
фистули и полипи по небцето и гърлото. При бяло течение у жените трябва да се 
правят бани на половината тяло с хвощ. 

Не бива да се забравя, че хвощът е едно от най-добрите средства за 
лечение на белите дробове както при хроничен бронхит, така също и при 
белодробна туберкулоза. При редовна употреба на чай се постига, благодарение 
снабдяването със силициева киселина, излекуване на туберкулозен бял дроб, а 
също и отстраняване на общата отпадналост при съществуващо белодробно 
заболяване. 

Според австрийския ботаник Рихард Вилфорт нови резултати от изследвания 
дават основание да се предполага, че при по-продължителна употреба на чай от 
хвощ злокачествени язви (тумори) биват възпрепятствувани в растежа им и 
накрая разграждани. Дори полипи в корема или ануса, а и възпаления на 
слузестата торбичка, биват преборвани по този начин. За подпомагане се 
прилагат и в двата случая запарващи компреси и бани на половината тяло с 
хвощ. Запарващите компреси помагат и при спазматични стомашни оплаквания, 
чернодробни и жлъчни кризи и при болезнени затлачвания, които с натиска си 
нагоре влошават сърдечната дейност. 

На 19 декември 1977 г. ми позвъниха по телефона от източен Щайермарк. 
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Касаеше се за 49-годишен агроном, който получил твърда подутина на стъпалото 
с големи болки. Човекът не можел вече да стъпва. В болницата го държали 
няколко дни и след това си го изпратили в къщи. Насочих към запарващи 
компреси с хвощ, които разлагат даже злокачествени тумори. Можете да си 
представите колко бях изненадана, когато на 22 декември, т.е. три дни по-
късно, ми се обадиха по телефона, че туморът бил напълно изчезнал. На пипане 
кожата била малко отпусната и мека, а твърдата подутина вече не се усещала. 
Едно ново чудо от аптеката на Господ! 

От собствен опит зная, че дори и най-тежките увреждания на 
интервертебралния хрущял често пъти изчезват много бързо с помощта на бани на 
половината тяло с хвощ в случай че не са възникнали от притискане на нерв. 
Рентгеновите снимки показват изхабен от възрастта прешлен, което обаче не е 
основание за примиряване с болките. Натискът от нарушени бъбреци, който 
както сочи опитът, отива нагоре, се установява в повърхностно минаващите по 
дължината на гръбначния стълб нерви и предизвиква тези болки. Следователно 
причината не е в интервертебралните хрущяли, а в натиска от бъбрека върху 
открити нерви. Баня на половината тяло с хвощ премахва веднага, благодарение 
на дълбокото си действие върху бъбреците, натиска им нагоре. 

Една 38-годишна жена се лекувала три години от оплаквания в 
интервертебралния хрущял. Вместо подобрение обаче болките се задълбочили: тя 
се схванала до такава степен в областта на раменете и врата, че сутрин 
можела да се вдигне от леглото само с помощта на едно приспособление с прът. 
което мъжът 0 поставил на тавана над леглото. По това време изнасях доклад в 
Щайр - Горна Австрия, където се запознах с нея. Сигурно ще се изненадате, 
като ви кажа, че само след една-единствена баня на половината тяло с хвощ 
жената се избави от всичките си болки и схванатостта си. Същото важи и за 
увреждания на интервертебралния хрущял, които са причинени от карането на 
трактор. Друсането му уврежда не интервертебралните хрущяли, а бъбреците. 
Веднага се появява натиск нагоре, който се отстранява с бани на половината 
тяло с хвощ. 

Една жена от Швейцария била от няколко години напълно вдървена от шийния 
прешлен надолу. Ежегодните лечения при д-р Цайлайс в Галшпах довеждали само 
до временни подобрения, но не и до пълно излекуване. Запознах се случайно с 
тази жена. Не съвсем убедена, тя ми обеща, като си отиде в къщи, да вземе 
баня на половината тяло с хвощ. Много скоро след това обаче дойде радостното 
позвъняване по телефона: Още в топлата баня с хвощ. след десет минути 
схващането изчезнало. Всичките опъвания се отпуснали и повече не се появили, 
както чувах впоследствие, години наред. 

Големият невролог д-р Вагнер-Яурег казва в статиите си: "Две трети от 
нервно болните не биха стигали до лудниците, ако бъбреците им бяха здрави." 
Оттогава насам съм посъветвала много нещастници, които поради смущения в 
бъбреците страдаха от депресии, халюцинации и пристъпи на лудост, да Взимат 
бани на половината тяло с хвощ и по този начин ги предпазих от психиатрията. 
Тук, наред с копривата и белия равнен трябва Вътрешно да се пие и чай от 
хвощ - по една чаша сутрин и Вечер. 

При тежки бъбречни смущения с Всичките съпътствуващи ги явления за баните 
на половината тяло трябва да се използува пресен хвощ. Най-добре е, както 
вече бе споменато, да се взима високият хвощ от блатистите ливади. За една 
баня е нужна 5-литрова кофа, пълна с билки (виж "Видове приложения" и "Бани 
на половината тяло" в "Обща част"). При банята ла половината тяло бъбреците 
трябва са под водата. Продължителност на банята - 20 минути! След това човек 
не се подсушава, а както е мокър, се загъва в хавлия и ляга един час в 
леглото, за да се задуши тялото допълнително, и след това си облича суха 
пижама. Банята може да се претопли и използува още два пъти. 

В И Д О В Е  ПРИЛОЖЕНИЯ (хвощ) 

Запарка на чай:  Една препълнена чаена лъжичка хвощ се попарва с 1/4 литър 
вода. 

Запарващ компрес: Две препълнени шепи хвощ се сипват в цедка и тя се държи 
над вряща вода. Когато билката стане гореща и омекне, тя 
се завива в ленена кърпа и се поставя върху болното 
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място. Отгоре трябва непременно да се завие, за да не 
излиза топлината. Оставя се да действува няколко часа или 
цяла нощ. 

Бани на половината  100 г хвощ се накисват в студена вода и се оставят да 
тяло: пренощуват. Не следващия ден се слагат да заврат и се 

прибавят към водата за банята. Продължителност на 
банята - 20 минути. Без да се подсушава, човек се 
загъва в хавлия и ляга един час в леглото. Водата във 
ваната трябва да е над бъбреците. 

Тинктура: 10 г пресен хвощ се слага в 50 г чиста житна ракия. Държи 
са 14 дни на слънце или топло място. Всеки ден шишето се 
разклаща! 

Компрес с каша: Пресен хвощ се измива добре и върху дървена дъска се 
стрива до каша. 

Ш В Е Д С К И  Б И Л К И  
М А Л К А  Ш В Е Д С К А  Г О Р Ч И В К А  

10 г алое*  
5 г мира  
0.2 г шафран  
10 г майчин лист  
10 г камфор** 
 
10 г корени от ревен  
10 г корени от куркума  
10 г манна  
10 г териак венециан 
 
5 г корени от стъблена 
решетка 
10 г корени от ангелика 

Aloe Capensis  
Myrrha  
Crocus 
Folia Sennae Tinnevelly 
Camphora japonica vera (echter 
Japan-Kampfer) Rhizoma Rhei 
sinensis  
Rhizoma Zeodoariae  
Manna canellata  
Theriak venezian  
Electuarium Thenаса)  
Radix Carlinae 
 
Radix Angelicae 

Шведските билки се сипват в двулитрова 
бутилка с широко гърло и се заливат с 1 
1/2 л 38 до 40%-това житна или някаква 
хубава плодова ракия. Бутилката се 
оставя да престои 14 дни на слънце или 
близо до печката, като всеки ден се 
разклаща. Тя се разклаща и преди да се 
прецеди и налее в малко шише, а и преди 
употреба. Останалото количество може 
да остане върху билките неограничено 
бреме. Течността се пълни в малки 
шишета, които се затварят добре и се 
съхраняват на хладно място. Така човек 
може дълги години да си запази този 
еликсир, който колкото по-дълго 
престоява, толкова по-ефикасен става. 
*Вместо алое могат да се вземат 
корени от тинтява или прах от пелин. 
**За камфор може да се използува само 
натурален камфор 

Рецептата е била намерена след смъртта на известния шведски лекар, ректора 
по медицина, д-р Самст. в неговите документи. Д-р Самст пострадва злополучно 
при езда на 104-годишна възраст. Неговите родители и бабите и дядовците му 
достигнали също патриархална възраст. 

Звучи почти като приказка, но все пак всичко това наистина се случи. Като 
млада попаднах тежко болна В Мюлфиртел близо до Лембах. Бях прокудена от 
родината си - от Судетската немска област и в един баварски лагер се разболях 
от коремен тиф - отравяне на плътта, към което се прибавиха жълтеница и 
преплитане на червата. Над половин година лежах в болница. Когато мъжът ми 
уреди да заминем с детето и двете ни майки за Австрия, краката ми не ме 
държаха. Нощем се появяваха болки, които пробождаха тялото ми като нож. В тези 
моменти не можех нито да седя, нито да лежа. да ходя или стоя. Те 
предизвикваха същевременно спазматично повръщане и диария. Бях станала едно 
безпомощно подобие на човек. Лекарят установи последици от тифа, които често 
пъти се проявяват дълги години след това. Един ден непозната жена донесе малко 
шишенце с тъмнокафява, миришеща силно течност. Каза, че научила за болестта ми 
и искала да ми помогне. Тези шведски билки били избавили и нея от тежко 
заболяване. В донесения препис на "Стар ръкопис” се разясняваше в 46 точки, 
как тези капки лекуват всяка болест. Рецептата идвала от посмъртния архив на 
известен шведски лекар. Както се казваше в написаното, всички членове на 
семейството му достигнали невероятно дълбока старост. Според точка 43 
шведската горчивка лекува дори "чумни циреи и бубони даже когато те вече са 
заседнали в гърлото". Първоначално сложих капките в домашната ни аптечка -
просто не вярвах тези нищо и никакви капки да могат да възвърнат здравето ми, 
след като даже лекарят не можа да ми помогне. Много скоро обаче ми дойде по-
добър акъл. Тъкмо седях пред огромна кошница с презрели круши, които трябваше 
да намерят бързо приложение, когато получих нова криза. След като ме бяха 
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уверили, че капките могат да бъдат използувани не само вътрешно, но и външно, 
за компреси, не се двоумих дълго, а си сложих като компрес върху корема напоен 
с капките памук и върху него найлоново пликче, вдигнах нагоре жартиерния си 
колан и се заех отново с работата си. Много приятно, топло чувство се разнесе 
из тялото ми и изведнъж сякаш някой с един замах изтегли всичко болно от него. 
Уверявам ви, че с този единствен компрес, който носих през целия ден под 
жартиерния си колан, прогоних всичките си оплаквания от последните месеци. 
Болестта сякаш бе издухана и никога вече не получих нова криза. 

Нашият по онова време 6-годишен син бе нападнат от куче вълча порода, което 
го бе подредило ужасно в лицето. Впоследствие подутини от тъмночервени белези 
покриха лицето му от носа надолу към устата. В "Стария ръкопис" точка 33 се 
казва, че шведските билки премахвали всички белези от рани и разрези, даже и 
да са стари, когато те се намокрят до четиридесет пъти с тях. И така всяка 
вечер преди лягане ние намазвахме белезите на сина ни. Много скоро те 
изчезнаха безследно, даже онези, които стигаха дълбоко в носа. 

С този опит, през 1953 г. пристигнах в Грискирхен. При едно мое посещение в 
един селски имот видях младата стопанка, майка на две малки деца, да дои в 
краварника. "Ако ме изправиш до стената, ще се оставя спокойно да ме 
разстреляш" - ми рече тя вместо поздрав. От няколко седмици тя имала 
непоносимо главоболие и тъй като лекарят имал съмнения за тумор в главата, 
трябвало да отиде на рентген в Линц. Още същата вечер изпратих сина ми да 
занесе шишенце с шведска горчивка, за да си направи компрес и се отърве поне 
през нощта от болките си. Колко бях изненадана, когато още в седем часа на 
следващата сутрин видях мъжа пред вратата ни. "Какво си изпратила на жена ми? 
След няма и две минути, след като си бе наложила напоен памук, ужасното 
главоболие изчезна. На сутринта през носа изтекли две, колкото малкия пръст 
дебели, ръждиво-кафяви съсиреци към гърлото." Това бе не доизлекувана синусна 
история, която с един-единствен компрес бе отстранена. Тази селянка и днес се 
кълне в шведската горчивка. Преди години тя оправи с компреси и малката си 
дъщеря от много лоша пневмония. Тази жена никога не допуска да остане без 
капки за домашен цяр. 

Една жена страдала месеци наред от болезнен фронтален гноен синузит. 
Дишането през носа било невъзможно. Наред с това тя имала и непоносимо 
главоболие. Силните антибиотици и нагревките не помогнали. Тогава тя си 
наложила през нощта шведска горчивка на челото, очите и носа. Още след първата 
употреба тя почувствувала облекчение. След три компреса през следващите нощи 
дихателните пътища се освободили и през носа излезли големи гнойни съсиреци. 

Познавах само по физиономия една млада жена. която след раждането на 
шестото си дете бе заприличала на сянка. Веднъж я заговорих и научих, че в 
момента не можела вече нищо да яде. Наложило се да изпрати децата си при 
близки. Препоръчах шведските билки. Около три седмици по-късно я видях отново 
- здрава, свежа жена. Капките бяха направили чудеса. Тя отново можела да яде 
всичко, а и децата си били вече при нея. "Сякаш някакво животно изскочи от 
мен" - рече тя и ми разказа, че майка й лежала със силно подут крак в 
болницата и от дълго време преди това ходела с бастун. 75 инжекции не довели 
до никакъв успех. Тя изпратила на майка си ръкописа и я насочила към шведската 
горчивка, която много бързо подействувала: кракът се нормализирал и бастунът 
вече не трябвал. 

Един ден получих писмо от Германия, в което моя позната ме молеше да се 
заема психически с племенницата, която в момента била на лечение в Галшпах. 
Когато младата жена ме посети за първи път в Грискирхен, направо се изплаших. 
Извадиха я от колата, подадоха две патерици и въпреки помощта, на осакатеното 
тяло му трябваха повече от 15 минути до жилището ми на първия етаж. Ставите на 
двата крака бяха деформирани, пръстите на ръцете бяха сгърчени и неспособни да 
държат каквото и да било. При ходене краката се влачеха отзад, а горната част 
на трупа се изтласкваше рязко напред. Стоях на външната врата, притиснала с 
ръце сърцето си и не можах нищо друго да кажа: "Как стигнахте толкова млада до 
тази ужасна болест?" "За една нощ след раждането на четвъртото ми дете" - каза 
тя. Съвсем ненадейно значи, така да се каже за една нощ, тази млада, хубава 
жена лежала осакатена в леглото си. В Германия тя се мъкнала от лекар на 
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лекар, но никой не могъл да помогне. Два пъти годишно в продължение на четири 
години тя ходела в Галшпах при д-р Цайлайс, който казал, че може само да я 
облекчи, но не и да помогне. Скъса ми се сърцето, като я гледах как хваща 
чашата с кафето с външните страни на осакатените си ръце. Препоръчах шведска 
горчивка, която по онова време в Германия се продаваше под наименованието 
Сгапсатро. Днес много аптеки и дрогерии я продават по посочената рецепта. 
Казах да се хване като удавник за сламка за нея. Това беше през февруари 1964 
г. През септември същата година младата жена ми позвъни по телефона от Галшпах 
и ме помоли да я посрещна на автобуса в Грискирхен. Загубих ума и дума, когато 
от автобуса слезе млада засмяна жена, която се подпираше само на един бастун. 
Схванатостта и изкривяването на ръцете бяха изчезнали, а и голяма част от 
деформациите по краката. Само коляното и глезенът на левия крак бяха още 
подпухнали. Но и това се оправи до 3 август 1965 г.. т.е. една година по-
късно. Тогава тя дойде за последен път в Галшпах - без бастун и напълно 
здрава. При раждането на четвъртото дете бяха пострадали бъбреците и 
предизвикали през нощта тези ужасни деформации. Всеки ден тя сипвала по три 
супени лъжици от шведската горчивка в малко хладка вода и пиела от нея на 
глътки преди и след всяко ядене. Макар настойката да бе направена с житна 
ракия, бъбреците понесли алкохола. 

Искам да споделя и други преживявания с невероятното действие на шведската 
горчивка. От сестра ми от Германия научих, че една позната в Лайпциг била 
почти от 15 години в инвалидна количка. По време на войната тя живеела в Прага 
и през 1945 г. била натирена в мазето на жилищния блок, каквато бе съдбата на 
хиляди немци. Там тя трябвало да прекара седмици наред без слама или каквато и 
да е друга подложка. По-късно тя заминала с мъжа си за Лайпциг. Скоро след 
това се появили силни деформации на ставите и накрая жената стигнала до 
инвалидна количка. Научих за тази съдба едва когато мъжът ненадейно бе починал 
и оставил сама злощастната си жена. Парализираната трябвало да освободи 
жилището и отиде да живее в една мебелирана стая. По онова време не беше 
разрешено да се изпращат билки или лекарствени средства от Австрия в ГДР, така 
че се наложи да изпращам шведските билки Все от едно баварско гранично място и 
то през месец. Скоро получих пълни с упование писма. Болната взимала три пъти 
дневно една супена лъжица от тях в малко вода - разпределени преди и след 
всяко ядене. Постепенно деформациите намалели и ставите станали по-подвижни. 
Ние се молехме - тя в Лайпциг и аз в Грискирхен. След девет месеца някога 
неподвижната и сега бавно оздравяваща жена излезе за първи път от 15 години 
без инвалидна количка от жилището си. Нещата вървяха към подобрение. Тя отново 
можеше да си мие сама прозорците и да си върши друга домакинска работа, която 
преди вършеха отзивчиви хора. Колко голямо е било нейното доверие в Господ по 
бреме на болестта, показва следната подробност: Една липа пред прозореца 
станала радостта на нейния живот през време на продължителното боледуване. 
Раззеленяването и цъфтенето на дървото, пожълтяването на листата и веселото 
подскачане на птичките по голите клони през зимните месеци били за нея голям 
източник на радост. Всеки ден тя благодаряла на Бога за тази милост. 

Веднъж бяхме на плаж на езерото Офензее и на брега използувахме една 
ръбеста греда за седене. Един ден тя се бе опряла на едно заграждение за 
добитък. Непосредствено до него бях сложила плажната чанта. Полуприведена 
подреждах нещата ни в нея, тъй като щяхме вече да си ходим. Изведнъж сякаш 
гръм ме удари: тежката греда се бе стоварила директно върху крака ми. От 
коляното надолу стана тъмносиньо-червено и се появиха две големи като юмрук 
буци. Занесоха ме до колата и след това ме качиха В стаята. Мъжът ми искаше да 
повика лекар от Ебензее, но аз го помолих да ми направи компрес с шведските 
билки. След около половин час можах сама да сляза по стълбите за столовата, а 
на следващия ден кракът вече беше гладък. Нямаше никакво кръвясало място, 
големите като юмрук буци бяха също изчезнали. 

На Офензее се случи още една дребна неприятност. Стършел ухапа 
четиригодишно момиченце в мишницата. Ръката подпухна ужасно. Донесох шведската 
горчивка и още преди родителите и детето да се облекат, бях готова с компреса. 
Вървейки към колата, наложих напоения памук върху подутото място. Когато 
стигнахме до колата, т.е. след около три минути път пеша, отокът беше отшумял. 
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Не беше вече необходимо да се търси лекар. 
При бране на малини ме ужили отровно насекомо по палеца. През нощта той се 

наду като наденица. Когато на следващия ден пазарувах в магазина, една жена 
забеляза ужасено: “Трябва незабавно да отидете в болницата - от една такава 
инфекция човек може да умре." През нощта си наложих напоен с шведска горчивка 
памук и на сутринта палецът ми бе наред. 

В общата пералня долу в мазето ме сполетя Веднъж голяма беда. Това беше още 
по времето, когато пералните машини само перяха, а не изплакваха. Обърканите 
едни в други дрехи трябваше да се изваждат от горещата вода с дървена маша. Аз 
съм човек, който върши всичко чевръсто и със замах. Машата се изплъзна от 
ръцете ми и удари с невероятна сила дясното ми око. Зашеметена от болката и 
почти не виждаща, аз едва се довлякох до жилището ми на първия етаж. Едва бях 
сложила напоения с шведска горчивка компрес върху окото си и страхотните болки 
изчезнаха почти мигновено. След малко се погледнах в огледалото, за да видя, 
как съм се подредила: В областта на окото всичко надолу беше кръвясало. 
Петнадесет минути по-късно, с напоен памук върху окото, уплътнен с найлоново 
пликче и превързан отгоре със сгъната кърпа, аз отново се запътих към 
пералнята. В продължение на няколко дни след това си налагах всяка нощ такива 
компреси, за да няма за окото евентуални последствия. 

Както всяка година, бях на бани в Мюллакен. Един ден главната сестра ми 
доведе една жена, която влезе в стаята, превита от болки. Тя страдала от силни 
жлъчни кризи и искала да се посъветва с мен. Многото медикаменти не помагали и 
лекарят настоявал за операция. Помолих я да се съблече и сложих върху областта 
на Жлъчката компрес от шведска горчивка (При такива компреси кожата трябва 
преди това да се намаже със свинска мас или мехлем от невен, иначе ще се опъне 
от алкохола. Върху болното място се слага напоен, добре изстискай памук, 
отгоре му сух памук и найлон за топло защита и след това се завързва с кърпа. 
След сваляне на компреса кожата трябва да се напудри, за да се предотврати 
евентуално зачервяване или сърбеж)). Тъкмо се канех да вдигна Жартиерния колан 
на жената върху компреса , когато тя се изправи с възклицанието: "Сега нямам 
вече никакви болки!”. За много кратко Време оплакванията бяха изчезнали. Наред 
с компресите впоследствие тя взимаше вътрешно и капките и то три пъти дневно 
по една супена лъжица в малко вода или билков чай. Така тя не получи повече 
никаква криза. 

От години се грижех за една самотна жена, с която се разбирахме трудно 
поради нейното недочуване. В "Стария ръкопис" се казва: "Те възвръщат и 
загубен слух." И така, тя трябваше по мое нареждане да навлажнява ушния канал 
с шведска горчивка. Натопеният в капките показалец се вкарва в ушния канал, 
като не бива да се забравя да се сипе и мъничко олио в ухото, за да се избегне 
евентуален сърбеж. Жената навлажняваше същевременно и местата около Външните 
уши, около очите, слепоочията и челото. Изведнъж тя започна отново да чува u 
наред с това лицето стана младо и свежо. Когато веднъж при слизане от автобуса 
лека кола я блъснала и тя паднала на лицето си, отново шведските билки бяха 
тези, които оправиха тъмносиньо-червеното лице. На 1 февруари тя празнуваше 
своя 89-ти рожден ден. Сега тя отново чува и ние можем да се разбираме добре. 
Колко често по време на моите доклади ми се обаждат хора, които благодарение 
на шведската горчивка са могли да хвърлят слуховия си апарат и да чуват отново 
нормално. Следователно капките помагат дори при недочуване и навсякъде, където 
се появят болки, били те вътрешни или външни. Предизвиканото от капките добро 
оросяване отнема много бързо болките от болните места. Поради това е 
препоръчително на епилептиците да се слагат на тила компреси с шведска 
горчивка. Причината за тези кризи се крие най-често в миналото: може би падане 
на главата или пък някакъв шок в детските години. 

При един мой доклад в Галшпах при мен дойде млад мъж, който прекарал ужасна 
катастрофа с двойно счупване на черепната основа. След излекуване на 
нараняванията той получавал ежедневно по няколко епилептични кризи. Посъветвах 
го да си слага на тила компреси с шведска горчивка и да пие всеки ден по 
четири чаши чай от коприва с по две супени лъжици шведска горчивка в него. При 
тежки епилептични кризи е важно, наред с компресите на тила, да се пие и чай 
от коприва. Няколко месеца по-късно младият мъж намина край мен и ми разказа 
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на оградата, че епилептичните му кризи изчезнали напълно!.. 
Менингит, наранявания на главата от удар или падане, заекване и говорни 

дефекти се лекуват успешно с компреси от шведска горчивка на тила. Тези 
компреси се прилагат също така и при бъз па ленив на слузестата торбичка. 
Мисля, че не е нужно да подчертавам отново, че при всички тези тежки 
заболявания трябва преди това да се потърси лекар. 

Както разбирам от изпратените ми писма, препоръчаните от мен компреси с 
шведска горчивка върху очите са подействували успешно при отделяне на 
ретината, кървене на ретината и пореста ретина. 

Всички тези хора са били пред ослепяване. Компресите се правят всеки ден и 
се държат по един час върху затворените очи. Човек обаче не бива да пропуска 
да си слага тези компреси профилактично и при здрави, предимно пренатоварени 
очи, като наред с това си маже клепачите сутрин и вечер с шведска горчивка, и 
същевременно си вкарва от нея с показалеца към ъгълчетата на очите. По този 
начин човек може да си запази доброто зрение и на стари години. 

Тъй като шведската горчивка е така безценна за здравето ни, тя не бива да 
липсва в нито една домашна аптека. Човек трябва да я има винаги под ръка не 
само в къщи, но и в малко шишенце като верен спътник при пътувания: Често пъти 
яденето извън къщи ни разочарова и на човек му трябва нещо за съживяване на 
стомаха и жлъчката или пък човек се чувствува отпуснат и замаян. За такива 
случаи шведската горчивка е истински еликсир. Пие се глътка от нея, разредена 
в малко вода, а външно се намазват слепоочия, чело, очните части и местата зад 
ушите - незабавно се усеща цялостно освежаване на организма. 

Ако внезапно се появи хрема с всичките неприятни съпътствуващи я явления, 
като умора, отпадналост, натиск в челната и коремна област, трябва само да се 
сложи напоен с шведска горчивка памук на носа и да се вдишва дълбоко. Веднага 
се усеща облекчение в областта на челото и носа. Ако простудата е напреднала и 
са засегнати бронхите, тогава капките трябва да се вдишват с отворена уста. И 
по този начин ще се усети бързо облекчение. В грипозно време се взима всеки 
ден по една чаена лъжичка от шведската горчивка, понякога може би една супена 
лъжица в малко хладка вода, във всеки случай обаче така човек е неуязвим от 
грипа. Където и да се появят болки, шведската горчивка, взета вътрешно, а 
външно намазвана или като компрес помага навсякъде. 

Преди няколко години получих бъбречна колика. Лекарят дойде направо от 
амбулаторията си. Междувременно обаче аз си бях сложила напоен с шведска 
горчивка компрес върху бъбречната област и когато лекарят пристигна, болките 
бяха вече изчезнали. Стана ми страшно неудобно, задето той си бе губил 
напразно скъпоценното време. Той обаче искаше само да разбере, как така 
коликата беше толкова бързо отшумяла. Като чу, че компресът е помогнал, рече: 
"Чудесно! Спестихме си една инжекция." Самият той беше много "за" шведската 
горчивка. Влезех ли в амбулаторията му, той казваше: "На теб нищо няма да ти 
предписвам, понеже ти си имаш шведската горчивка!” Същият този лекар ми 
разясни значението и на много други лечебни билки. 

Веднъж при мен дойде стара жена, която от години трябвало да ходи с бастун. 
От подагра и ревматизъм тя се беше съвсем изкривила, никакво лекарство не 
помагало, а и нервите вече беше на края на силите си. Жената взе да пие три 
пъти дневно по една чаена лъжичка шведска горчивка в чай от коприва и хвощ и 
след три седмици чух, че тя вече можела да ходи без бастун. 

Както се знае, най-многото погребения са около Сретение Господне. По това 
време една хористка пострада при каране на зимни кънки. Тя много ни липсваше, 
тъй като в хора бяхме малко. След църква я срещнах в града. Схванатото коляно 
не позволявало да се качва по стръмната стълба за хора. Малко след това бях 
вече при нея с цялото си компресно оборудване. Като лекарска жена тя 
наблюдаваше скептично приготовленията ми. Нещата обаче се промениха, когато 
минути по-късно тя можеше да свива коляното си безболезнено, а на следващия 
ден също така безболезнено да се изкачва по стръмната стълба за хора. За 
съжаление обаче липсваше друга една певица, която си бе изкълчила глезен при 
така здравословния ни зимен спорт. Знаеше се вече, че е на стационарно лечение 
в болницата и току-що излекуваната ме натискаше да помогна и на изкълчилата 
глезена си. Заради болничното лечение приех с неудоволствие, но в крайна 



 70

сметка важно бе обстоятелството, че на следващия ден вероятно щях да бъда 
единствена в хора. Пострадалата лежеше със силно подпухнал глезен на дивана. В 
болницата я посъветвали само да си държи на високо крака. Тя имаше силни 
болки. Компресът с шведска горчивка донесе на момента облекчение. На следващия 
ден тя дойде на хор, макар че по улиците имаше страхотна поледица. Болките 
бяха изчезнали, подутият глезен бе нормален, а реквиемът ни спасен. 

При едно гостуване в Мюлфиртел забелязах на съседната маса в една 
гостилница един гост, който се пребиваше от болки. Той получавал често такива 
кризи и лекарства не му помагали. Донесох капките си, сипах една супена лъжица 
от тях в малко хладка вода и му дадох да я изпие. Докато той изпразваше 
чашата, цветът на лицето му се възвърна и той не можеше да повярва, че болките 
веднага отслабнаха. Половин година по-късно отидох отново В този край. Бях 
вече забравила тази случка, когато един господин ме заговори и прекомерно 
възторжено ми заблагодари. Той видимо се бе подмладил с години. Разказа ми, че 
си правел сам шведската горчивка и пиел от нея. Всички оплаквания от 
панкреатичната жлеза и острия гастрит изчезнали. Тъй като тези капки 
оздравяват панкреатичната жлеза, те могат да се препоръчат и на диабетици. 
Белези, брадавици, петна, та дори кървав белег и мастни жлези изчезват ако те 
се навлажняват често с тях. Същото важи и за мазоли и хемороиди. Тези капки 
премахват бучене в ушите, ако се пъха в тях напоен памук. Те усилват паметта, 
когато темето се навлажнява често с тях, прочистват кръвта и стимулират 
кръвообращението, прогонват колики и лошо храносмилане, главоболие, всякакви 
стомашни заболявания и оплаквания в жлъчката, чернодробни и бъбречни 
заболявания (даже и да има забрана Ц на алкохол). При тромбози и възпаления на 
вените се намазва, колкото тъпата страна на ножа, мехлем от невен и отгоре се 
слага компрес от шведска горчивка. След заздравяване се правят с цел добро 
оросяване бани на краката с коприва. Капките отстраняват лениви черва, виене 
на свят, та дори и парализи. Те оказват ценна помощ при всички болести, 
помагат даже при ракови заболявания. При остри пристъпи на болки се взима една 
супена лъжица от капките в малко вода или билков чай. Ако човек взима три пъти 
дневно - сутрин, обед и вечер - по една чаена лъжичка от тях с малко вода или 
билков чай, той си запазва здравето и творческите сили до дълбока старост. Тъй 
като те се употребяват при всички заболявания без изключение, може да се 
говори за възстановяване или запазване на човешкото здраве. Те събуждат 
жизнените духове и повишават живителните сили, които в нашето Време са ни 
толкова необходими. Запазете чрез този чудесен еликсир вашето здраве, 
трудоспособност! и радост за работата си, семейството си и вашите близки. 
 При едно мое гостуване в един селски имот научих, че дванадесетгодишният 
син на собственика е пред ушна операция, тъй като вследствие на възпаление зад 
тъпанчето се бе образувало гнойно огнище. Бях против операцията, понеже при 
подобни случаи човек загубва понякога слуха си. Тогава хората започнаха да 
пъхат в ухото на момчето напоени с шведска горчивка памучета, в резултат на 
което от ухото изтичаше всеки ден толкова много гной, че скоро болките 
изчезнаха и операцията вече не беше необходима. 

При едно нелечимо раково заболяване на червата - касаеше се за млада майка 
на пет деца, на която лекарят даваше само няколко дни живот - препоръчах 
компреси върху заболелите чревни места, наред с това и корени от аир, които се 
накисват и оставят да пренощуват в студена вода (чаена чаша вода на равна 
чаена лъжичка корени от аир) и от тази отвара се пие по глътка преди и след 
всяко ядене, както и кръвопречистващ смесен чай от невен, бял равнец и коприва 
в равни части. От този смесен чай се изпиват на глътки минимум два литра на 
ден. Днес жената се чувствува вече толкова добре, че може да се разчита на 
пълно оздравяване. 

Една жена от Хайлброн, ФРГ пише: "Преди около десет месеца 41-годишният ми 
племенник ми писа от Сакраменто/Калифорния, че страдал ежедневно от тежки 
чревни кръвоизлияния и лекарската диагноза гласяла, че това е без съмнение рак 
на червата. Поради това бил нужен страничен изход. Изпратих му незабавно 
Вашата брошура "Аптеката на Господ", шведска горчивка, корени от аир и други 
билки, като невен, бял равнец и коприва. Той последва вашите указания в 
брошурата и след една година бе отново напълно работоспособен. След употреба 
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на споменатите билки тежките кръвоизлияния от червата спрели още на четвъртия 
ден. Преустановили бавно и умората и намаляването на теглото".  

При един 52-годишен мъж, който десет години бил лекуван от сърдечна астма, 
ежедневно трябвало да гълта по осем хапчета, от години можел само седейки да 
спи, на всяка крачка повдигаше нагоре ръце, за да си поеме въздух, при което 
обаче окаяно прихъркваше. Бях на мнение, че задухът идва не от сърцето, а от 
черния дроб. Сложих върху областта на черния дроб на мъжа компрес с шведска 
горчивка. Вътрешно той трябваше занапред да пие сутрин и вечер по чаша чай от 
плавун с чаена лъжичка шведска горчивка в него. Колко вярно е било 
предположението ми, се видя още първата нощ: човекът можеше най-сетне да спи 
отново в легнало положение. От години тежкият задух не му позволявал да 
направи и крачка извън къщи. Щведската горчивка и плавунът доведоха до толкова 
бързо и съществено подобрение, че три дни след това той можеше по два пъти 
дневно да обикаля около градината си. а сега вече той върви бавно към пълно 
оздравяване. 

Рана, която след операция не искала да се затвори, се затвори за една нощ, 
след като пациентът отпи порядъчна глътка от шишето с шведска горчивка. Тази 
единствена глътка предизвика затварянето на отворената от три години рана, за 
която трябвало да бъдат полагани грижи по няколко пъти на ден. 

Други дългогодишни, предизвикани често пъти от злополуки, възпаления със 
загноявания, които довели до операции и пункции, изчезвали, както ми 
съобщаваха, след налагане и пиене на шведска горчивка. 

Една енорийска икономка ми разказа, че 23-годишната й племенница имала по 
рождение слухов дефект. При една консултация в университетската клиника 0 
обяснили, че при нейното слухово увреждане една операция няма да има успех. 
Тогава жената препоръчала на племенницата си шведска горчивка, т.е. да вкарва 
от нея в слуховия канал. Всички били много учудени, когато след 14 дни тя 
можела да чува нормално. 

Не искам да ви лиша, скъпи мои читатели, от едно писмо от Грац в Щайермарк: 
"По случайност или може би по-точно по Божията воля, проведох в автобуса 
разговор с един извънредно щастлив, 74-годишен мъж, който с помощта на 
шведската горчивка си възвърнал слуха за една нощ, загубен във войната през 
1944 г. след тежко нараняване в главата и мозъка! Той си сложил три пъти 
напоени с шведска горчивка памучета в ушите." (Такива разкази са доказуеми 
чрез самите писма!) 

Един господин от Горна Бавария разказва: "При злополука се увреди дясната 
ми ръка. Шведската горчивка смекчи бързо непоносимите ми болки. Двукратно 
навлажняване с нея свърши почти чудо при едно глухо ухо: След почти 
десетгодишна глухота можех да чувам отново тиктакането на будилника!” На колко 
много глухонеми би могло да се помогне по този начин! 

Та даже и само един-единствен да си възвърне слуха! 
След един доклад една от слушателките ми разказа, че от две години страдала 

от отслабване на чревния сфинктер. Според лекарите заболяването било 
необратимо. Шведска горчивка в комбинация с овчарска торбичка (която, нарязана 
на дребно, се сипва също в хубава ракия и се оставя десет дни да престои на 
топло място, лекува атрофия на мускулите и тежки мускулни заболявания), четири 
чаши чай от цариче и шест глътки чай от корени от аир на ден, оправиха нещата 
за няколко дни. 

При едно телефонно обаждане от Виена чух женски глас да казва: "Благодаря 
ви за вашите шведски билки!" Тя ми разказа, че когато била на дванадесет 
години, при един училищен излет в планината, една съученичка, която вървяла 
пред нея, я ритнала без да иска с туристическите си обувки в лицето. От това 
произшествие се появявали в течение на 40 години постоянни загноявания в 
челюстта с повече от 16 челюстни операции и повтарящи се пункции. Тя трябвало 
да прекъсне следването си, не можела да упражнява желаната професия и с 
постоянни болки в челюстната област водела чуждо домакинство. След 40 години, 
в момента на 52 г., тя прочела за шведските билки, започнала да си слага 
компреси от тях върху челюстта и най-после била избавена от всички болки. 

Често ме питат дали шведската горчивка може да се прилага и при най-строга 
забрана за алкохол. Според достоверни лабораторни изследвания билките 
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заглушават алкохола и имат валидност на лекарство, поради което те могат и в 
този случай да бъдат взимани без ущърб. Първоначално трябва да се започне с 
една чаена лъжичка на ден и често пъти да се налагат компреси с шведската 
горчивка върху чернодробната или бъбречна област (виж "Видове приложения" в 
края на тази статия). 

"СТАР РЪКОПИС” (препис за лечебната сила на 
шведските билки) 

1. Когато човек често пъти ги мирише или смърка, навлажнява с тях тилния 
прешлен, слага напоена кърпа на главата си, те прогонват болки и 
световъртеж, усилват паметта и мозъка. 

2. Те помагат против мътни очи, премахват зачервяване и всички болки 
даже когато очите са възпалени, мътни и мъгляви. Те отстраняват също 
петна и сиво перде, когато човек започне навреме да навлажнява 
ъгълчетата на очите или си слага напоена кърпа върху затворените очи. 

3. Сипаница и обриви от всякакъв вид, както и корички в носа или където и 
да било по тялото, могат да бъдат излекувани, ако често и добре бъдат 
навлажнявани. 

4. При зъбобол се сипва пълна супена лъжица от тези капки в малко вода и 
тази течност се държи известно време в устата или пък зъбът, който боли, 
се навлажнява с парцалче. Болката изчезва и гнилостта отшумява. 

5. Плюски по езика или други някакви увреждания се навлажняват редовно с 
капките, в резултат на което за кратко време настъпва излекуване. 

6. Ако гърлото е нагорещено или изранено, така че храна и вода трудно се 
преглъщат, тогава от капките се взима сутрин, обед и вечер, преглъщат 
се бавно и така те отнемат паренето и излекуват гърлото. 

7. При стомашни спазми се взима при криза една супена лъжица. 
8. При колики се взимат три пълни супени лъжици - бавно, една след друга. 

Скоро след това ще се усети облекчение. 
9. Те разнасят газовете в червата и охлаждат черния дроб, прогонват 

всички стомашни болести и тези на вътрешностите, и помагат при 
запек. 

10. Те са и чудесно средство за стомаха, когато той не храносмила добре и 
не задържа храната. 

11. Те помагат също така и при жлъчни болки. Всички болки ще отминат 
скоро, ако всеки ден - сутрин и вечер, се взима по една пълна супена 
лъжица от капките, а през нощта се правят компреси с тях. 

12. При водянка се взима в продължение на шест седмици сутрин и вечер по 
една пълна супена лъжица в бяло вино. 

13. При болки и бучене в ушите се пъха напоено с тях памуче. Това помага 
много добре и възвръща даже загубен слух. 

14. Ако някоя жена има болки в матката, тогава се дава всяка сутрин в 
продължение на три дни по една пълна супена лъжица в червено вино. 
половин час след това тя прави една разходка, след което може да закусва. 
но да не пие мляко. Капките не бива да се взимат с мляко. 

15. Сутрин и вечер по една супена лъжица от тях през последните 14 дни на 
бременността стимулира раждането. За да падне плацентата по-лесно, на 
родилката се дава на всеки два часа по една пълна кафеена лъжичка. 
докато плацентата се отдели без родилни мъки. 

16. Ако при идването на млякото след раждането се появят възпаления, с 
налагането на напоени с капките кърпи те бързо отшумяват. 

17. Те прогонват едрата шарка у децата/на които, в зависимост от 
възрастта, се дава от капките, разредени с вода. Когато едрата шарка 
започне да съхне, тя често пъти се навлажнява с капките и така не 
остават никакви белези. 

18. Те служат против глисти у деца и възрастни, дори тения се разкарва с 
тях, само че на децата трябва да се дава според възрастта. Напоена с 
капките кърпа се завързва върху пъпа, като се внимава тя да не изсъхва. 

19. Всички оплаквания при жълтеница изчезват много бързо, ако три пъти на 
ден от капките се взима по една супена лъжица и върху подутия черен 
дроб се налагат компреси с тях. 

20. Те отварят всички хемороиди, лекуват бъбреците, изкарват 
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хипохондрични течности от организма, без да е нужно друго лечение, 
премахват меланхолия и депресии и стимулират апетита и храносмилането. 

21. Те отварят хемороидите и отвътре, ако в началото те биват често пъти 
навлажнявани и чрез пиене на капките, особено преди лягане, отвътре 
омекотявани. Външно се налага напоено с капки памуче, което изкарва 
останалата кръв и помага срещу паренето. 

22. Ако някой лежи в безсъзнание, при нужда му се отваря устата и му се дава 
една супена лъжица от капките. Така болният ще се съвземе. 

23. Това средство прогонва и болката на тихите конвулсии (гърчове), когато 
се пие, така че с времето те изчезват. 

24. При белодробна болест от капките се пие всяка сутрин на гладно и 
лечението се прави в продължение на шест седмици. 

25. Ако някоя жена загуби менструацията си или пък тя е доста силна, 
тогава капките се пият три дни и това се повтаря двадесет пъти, в 
резултат на което това, което е в повече намалява, а което е в 
недостиг, се уравновесява. 

26. Това средство помага и против бяло течение. 
27. Ако някой е обременен с епилепсия, то на място трябва веднага да му се 

даде да пие от него. Болният трябва след това да взима само това 
средство, тъй като то усилва както изтощените нерви, така и цялото 
тяло и премахва всички болести. 

28. Тези капки лекуват парализи, разкарват световъртеж и гадене. 
29. Те лекуват и парещата едра шарка и червения вятър. 
30. Ако някой има треска, гореща или студена, му се дава да изпие една 

супена лъжица от тях и болният, ако не е обременил организма си с други 
средства, бързо ще се съвземе, пулсът ще за почне да тупти и колкото и 
да е била висока температурата, той скоро ще се почувствува по-добре. 

31. Капките лекуват и рак, стара едра шарка и брадавици, напукани ръце. 
Ако някоя рана е стара и гнойна или има гранулация по нея, тогава тя се 
промива хубаво с бяло вино, след което отгоре се слага напоено с 
капките парче. Те отнемат отоци и болки, както и дивото месо, и раната 
започва да заздравява. 

32. Те лекуват без риск всякакви рани, били те от удар или убождане, когато 
те биват често пъти навлажнявани с тези капки. Взима се едно парцалче, 
напоява се с тях и с него се покриват раните. За кратко време те 
прогонват болката, не допускат нито гангрена, нито гниене и лекуват и 
стари рани. получени от огнестрелно оръжия. Ако има дупки, тогава 
капките се впръскват в раната, която не е задължително да бъде преди 
това почистена. Чрез редовното налагане на напоеното парцалче 
оздравяването настъпва в скоро време. 

33. Те премахват всякакви белези, та били те и отдавнашни, белези от рани и 
разрези, ако те бъдат до 40 пъти навлажнени с тях. Всички рани. лекувани 
с тези капки, не оставят никакви белези. 

34. Те могат изоснови да излекуват и всякакви фистули, даже и да изглеждат 
нелечими. Няма значение, колко старо е увреждането. 

35. Те лекуват всякакви наранявания от изгаряне, били те от огън, гореща 
вода или мазнина, ако раните редовно се мажат с тях. Не се образуват и 
мехури, премахва се паренето, дори загнояли мехури се лекуват изоснови. 

36. Те служат срещу цицини и петна, били те от блъсване или удар. 
37. Ако някой не яде с апетит, те възвръщат загубения вкус. 
38. При силно малокръвие те възвръщат загубения цвят. когато се взимат 

сутрин известен период от време. Те прочистват кръвта и образуват нова. 
а стимулират също така и циркулацията й. 

39. Те премахват ревматични болки в крайниците, когато се пият сутрин и 
вечер, а местата, които болят, се налагат с напоени с тях парчета. 

40. Те лекуват измръзнали ръце и крака даже и да има отворени места по тях. 
Те трябва да се налагат, колкото е възможно по-често, особено през 
нощта, с напоени с капките парчета. 

41. Върху мазолите се слага напоено с капките памуче и болезненото място се 
държи постоянно влажно. След три дни те си падат самички или човек може 
да си ги обели безболезнено. 

42. Те лекуват също така ухапвания от бесни кучета и други животни, като 
капките се пият, тъй като те лекуват и унищожават всички отрови. Раните 
се налагат с напоено парцалче.. 
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43. При чума и други заразни болести е добре, ако през деня се пие често от 
тях, тъй като те лекуват чумни рани и бубони даже и да са заседнали вече 
в гърлото. 

44. Който нощем не може да спи добре, да взима от тези капки преди лягане. 
При безсъние на неравна почва да се слага върху сърцето напоено с 
разредени капки парче.  

45. Пиян може да изтрезнее на място с две супени лъжици от тях. 
46. Който взима от тези капки сутрин и вечер, не се нуждае от друго 

лекарство, тъй като те укрепват организма, освежават нервите и кръвта, 
премахват треперенето на ръцете и краката. Накратко казано: те прогонват 
въобще всякакви болести. Тялото остава стегнато, лицето - младо и 
хубаво. 

 Важно: Всички горепосочени количества трябва да се пият разредени с 
билков чай или вода. 

От изброените точки на "Стария ръкопис" се вижда великата, чудотворна 
лечебна сила на този билков състав. С право може да се каже, че едва ли има 
някоя болест, при която шведската горчивка да не помогне, като минимум обаче 
тя е основа за всяко лечение. 

ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Вътрешно: Според "Стария ръкопис" от нея може да се взима 
профилактично сутрин и вечер по една разредена чаена 
лъжичка. При неразположености от всякакъв вид могат да се 
взимат по три разредени чаени лъжички. При злокачествени 
заболявания трябва ежедневно да се взимат две до три 
супени лъжици. както следва: По една супена лъжица, 
разредена с 1/8 л билков чай, се разпределя и изпива 
половин час преди и половин час след всяко хранене. 

Компрес с В зависимост от мястото се взима едно по-голямо или  
шведска  по-малко  топче памук или парче плат, навлажнява се с 
горчивка:  шведската горчивка и се поставя върху болното място, 

което предварително е намазано със свинска мас или 
мехлем от невен. Отгоре се слага един по-голям найлон, 
за да не се петноса бельото, след което се превързва с 
кърпа или омотава с бинт. 
В зависимост от заболяването компресът се оставя от два 
до четири часа да действува. Ако на пациента му понася, то 
компресът може да бъде оставен и през нощта. След 
свалянето му кожата трябва да се напудри. Ако въпреки 
това някоя чувствителна кожа бъде раздразнена. тогава 
компресите трябва да бъдат държани по-кратко време или 
пък съвсем преустановени за известно време. Хора. които са 
алергични, не бива да слагат найлоновото парче, а да 
завързват отгоре само една кърпа. Намазняването на кожата 
не бива в никакъв случай да бъде забравено! Ако се появи 
обрив със сърбежи, да се маже евентуално с мехлем от невен. 

В И Н О  З А  С Ъ Р Ц Е  
В книжката “Така лекува Бог" (лекарството на Св. Хилдегард фон Бинген като 

нова природо-лечебна терапия) от д-р Готфрид Хертцка, отпечатана в издателство 
"Кристиана" - Щайн на Рейн (ШВайцария), която не бива да липсва в нито едно 
християнско домакинство, се посочва между другото и страхотна рецепта за 
сърдечно болни, с която се постигат невероятни успехи. 

Игуменката Хилдегард фон Бинген е живяла преди 800 години (от 1098 г. до 
1179 г.) и е починала на 81 -годишна Възраст. Като така да се каже, мистична 
жена, тя имала в напълно будно състояние един вид небесен телевизор пред 
очите. Както в края на своето жизнено дело тя изрично потвърждава и обяснява. 
Всичките й статии, всичко което тя въобще е писала, произхожда само от тези 
небесни картини и слова. Всички споменати болести и описани лекарства й били 
разкрити от Бога. 

Папа Еуген III наредил да се провери ясновидската дарба на Хилдегард и 
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признал църковно нейната каризма. Сега, 800 години по-късно, от модерната 
медицина са признати за верни и нейните медицински познания. 

Д-р Хертцка, лекар по обща медицина с природо-лечебни методи в Констанца на 
езерото Бодензее. ни предава В своята книжка 'Така лекува Бог" няколко рецепти 
на Хилдегард. 

Рецептата "Вино за сърце" бележи много големи успехи при всякакви сърдечни 
слабости и истинско сърдечно страдание и заема, както споменава д-р Хертцка, 
значително място в ежедневната лекарска практика. Аз самата съм давала на 
други неведнъж тази рецепта и успехът е бил изненадващо добър. Даже при ангина 
пекторис виното за сърце допринесе за чувствително подобрение. 

РЕЦЕПТА ЗА ВИНО ЗА СЪРЦЕ 

Десет пресни дръжки от магданоз заедно с листата се слагат в един литър 
натурално, чисто вино и се прибавят една до две супени лъжици чист винен оцет. 
Всичко това се слага 10 минути на слаб огън да заври (Внимание, пени се). След 
това се прибавят 300 г натурален пчелен мед и сместа се оставя още четири 
минути да поври леко. Горещото вино за сърцето се прецежда и както е още 
горещо, се сипва в шишета, които са изплакнати със силен алкохол. Да се 
запушат добре! Утайката, която се образува на дъното, не вреди и може спокойно 
да бъде изпивана. Към тази рецепта искам още да допълня, че варенето на меда 
е по избор, т.е. той може и да не се вари. 

Д-р Хертцка казва: "Какво вино ще вземеш, дали бяло или червено, е все 
едно, само да е чисто... И трябва да спазваш последователността: Медът се 
прибавя едва след първото завиране и трябва да се повари и той. Не се плаши 
от варенето... Свари си спокойно виното за сърце с магданоз и мед!" 

По-нататък д-р Хертцка споменава: "Ако някой път усетиш сърцето си. 
вземи от него една, две или дори три и повече пълни супени лъжици на ден и 
всичките сърдечни бодежи (предизвикани от промяна на времето или силни 
вълнения) ще бъдат сякаш издухаш. В никакъв случай не бива да се страхуваш , 
тъй като с това вино не можеш никога да навредиш. Но не само при леки 
инициални болки на сърцето, а и при истински сърдечни слабости та даже и 
при истинско сърдечно страдание, ще си окажеш често пъти голяма помощ. Може 
би един ден дори ще се и излекуваш с това вино с магданоз и мед." 

На 21 януари 1980 г. получих от една жена от Залцбургския край едно писмо, 
което искам сега да предам. Жената пише: "Искам да ви съобщя, че си направих 
виното за сърце и с него можах да постигна учудващи успехи. Преди десет години 
бях оперирана. Казаха ми. че имам слабо сърце и следователно винаги ще имам 
болки. От това те не можели да ме избавят, което означаваше, че трябва да се 
примиря с това. Благодарение обаче на виното за сърце, след двумесечна 
употреба оплакванията ми изчезнаха. Не се и чувствувам вече отпаднала". 

Е д и н  ч у д е с е н  С М Е С Е Н  Ч А Й  з а  с е м е й н а т а  т р а п е з а  
В ранна пролет човек започва с първите цветове на подбела и продължава 

събирането през Всичките три годишни Времена с тези благодати. които 
природата постоянно дарява: 

Билките се изсушават съответно добре и в късна есен се смесват за един 
чудесен, приятен ароматен и вкусен чай. Той ще дообогатява през зимата 
вашата вечеря и ще ви напомня за хубавите слънчеви часове, прекарани сред 
необятната Божия природа. На една чаша (1/4 л вода) се взима препълнена чаена 
лъжичка от билковата смес, попарва се и се оставя малко да се изкисва. 

Цветове от подбел, малко по-късно u листата 
Иглика (главичките) 
Теменужки от всякакъв вид (цветовете и листата) 
Медуница, наричана от народа "Хензел и Гретел" 
(главичките)  
Киселица (цветовете) 
Самобойка, много малко - само като подправка (горните 
цветни главички) 
Коприва, първите млади леторасли през пролетта 
Цари че (листата и цветовете) 
Великденче (цветовете, дръжките и листата) 
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Листа от ягода, Връхчета (леторасли) от къпини и малини 
филизи от бъз, по-късно и цветове 
Паричка 
Цветове от липа (набрани на слънце) 
Лайка (набрана на слънце) 
Отвратниче (цветовете) 
Невен (цветовете) 
Същинска лазаркиня (цветове, дръжки и листа) 
Мащерка (цветове. дръжки и листа) 
Маточина (цветове, дръжки, листа, също и без цветове) 
Мента (цветове, дръжки, листа, също и без цветове) 
Бял равнец (набран на слънце, но само малко) 
Царска свещ (набраните на слънце цветове) 
Жълт кантарион (набраните на слънце цветове) 
Майоран (див, наричан още "риган") - цветове и листа 
Дребноцвета върбовка (листа, дръжки и цветове) 
Връхчета от смърч (съвсем млади леторасли) 
Енювче (цветове, листа и дръжки) 
Розови листа във всякакви цветове (при биологично 
наторяване!) 

Билките се изсушават съответно добре и в късна есен се смесват за един 
чудесен, приятен, ароматен и вкусен чай. Той ще дообогатява през зимата 
вашата вечеря и ще ви напомня за хубавите слънчеви часове, прекарани сред 
необятната Божия природа. На една чаша (1/4 л вода) се взима препълнена 
чаена лъжичка от билковата смес, попарва се и се оставя малко да изкисва. 

СЪВЕТИ  ЗА РАЗЛИЧНИ  БОЛЕСТИ 
А К Н Е  

Акнето е изключително заболяване на пубертета и отчасти е резултат на 
нарушени бъбреци. Поради това трябва да се избягват много подлютени, 
солени ястия, кисели салати и напитки. Салатите трябва да се приготвят с 
кисела сметана. Против акне се пие на ден по литър запарен чай от коприва 
- на глътки, разпределен за целия ден. 

Външно приложение: сутрин и Вечер мокрото лице се намазва с оцет от 
хрян, който се оставя десет минути да действува. Настърганият хрян се 
сипва в бутилка и се залива с винен или плодов оцет. Оцетът трябва да 
покрива хряна. Настойката се държи десет дни в помещение с умерена 
температура. Тъй като оцетът се използува направо от шишето, без да се 
излива, добре би било той да се приготвя в преварено пластмасово шише със 
запушалка с дупки. Хрянът отнема остротата на оцета, а оцетът - тази на 
хряна. Получава се мека оцетова есенция, която се понася от всяко лице. 

А М П У Т А Ц И О Н Н И  Б О Л К И  ( И л ю з о р н и  б о л к и  п р и  ч о к а н )  
Дълго време след ампутации, често пъти в продължение на години, се 

появяват болезнени илюзорни оплаквания. Опитът сочи, че налагане с каша от 
зарастличе (виж статията "Зарастличе" - "Видове приложения", стр. 13) води 
до облекчение и болките отшумяват. 

Също така чудесно действува и есенцията от лук, която се получава в 
хомеопатични аптеки или магазините за естествени витаминозни храни. Човек 
може обаче и сам да си я приготви. Нарязани на кръгчета глави лук се 
сипват в бутилка до гърлото, заливат се с 38 до 40%-ова ракия, оставят се 
да престоят 10 дни на слънце или някое топло място и след това се 
пресипват в шишенца. С тази есенция се мажат чоканите. 

Много помага и чай от корените на перуниката, които се изравят през 
октомври, измиват се с четчица и се закачват да изсъхнат. Изсушените 
корени се смилат на прах в кафемелачка. Половин чаена лъжичка от този прах 
се сипва и оставя да пренощува в 1/4 литър вода. От чая се пият на ден 
една до две чаши на глътки. 

Чоканите трябва да бъдат киснати три пъти В седмицата в бани от мащерка 
(водата от първата баня може да бъде притопляна и още два пъти 
използувана). На баня се взима една шепа мащерка. 
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Препоръчва се да се налага нощем и възглавничка от мащерка и плавун. 
Ленена Възглавница се напълва с по 100 до 150 г от споменатите билки. 

Б Е З А П Е Т И Т И Е  У  Д Е Ц А Т А  
Една млада майка ми се оплака, че двегодишният й син страдал от 

хронично безапетитие, бил намръщен, уморен, не щял да ходи много на 
разходка и имал силни тъмни кръгове под очите. Нещата коренно се 
промениха, когато тя по мой съвет напъха детето си в баня на цялото тяло с 
мащерка, състояща се от 50 г билки (те се оставят да пренощуват в студена 
Вода; продължителност на банята - 20 минути; сърцето да е извън водата; 
водата от банята на две вечери се изсипва обратно върху билките; от цялото 
количество билки се правят три бани). Успоредно с това момчето получаваше 
Всеки ден по чаша чай от коприва, която се изпиваше на глътки. Човек не 
моЖеше след това да го познае: Апетитът му се разбиваше чудесно, играта и 
разходките навън му доставяха удоволствие и дори е малко смешно, как 
малкият мъЖ напомнял всеки ден на майка си за чая от коприва. Той казвал 
дяволито, че трябвало да отпие "само една глътка"! 

А Р Т Р О 3 А ,  А Р Т Р И Т ,  К О К С А Р Т Р О З А  
Долуспоменатите напътствия важат и за ставни възпаления и деформации, и 

при проявления на изхабяване. Те са лечими, болките постепенно отшумяват, 
дори деформации в течение на една-две години полека-лека изчезват. Болни, 
които ходят с патерици и бастуни, след сравнително кратко време ги 
захвърлят. Сутрин, половин час преди закуска и вечер, половин час преди 
вечеря, се пие чаша запарен чай от хвощ. който се оставя да се изкисне 
половин минута, а през деня се изпиват четири чаши чай от коприва, който 
също е попарен и оставен малко да се изкисне. От тези четири чаши се 
отсипва три пъти половин чаша и всеки път в нея се сипва една супена 
лъжица шведска горчивка. Разпределено, количеството се изпива преди и след 
всяко ядене. 

Където и да се появят болки, в коляното или другите стави, се правят 
четиричасови компреси с шведска горчивка. И не забравяйте: Преди това 
кожата трябва да се намаже със свинска мас или мехлем от невен, а след 
всеки компрес да се напудря, за да не се появи сърбеж. Попарените с гореща 
вода, наложени върху предизвикващите болки стави и превързани отгоре с 
топла кърпа, листа от къдраво или бяло зеле, предизвикват облекчение. 

Също и разтривки на ставите с есенция от зарастличе спомагат болките да 
са по-поносими. При възпаления на ставите трябва да се правят запарващи 
компреси с хвощ (виж стр. 52). 

Наред с листата на къдравото или бялото зеле, много препоръчителни са 
преди всичко налагания с листа от страшник. Листата на страшник се срещат 
навсякъде по слогове, откоси и ливади, тяхното местонахождение е и в 
редки, влажни широколистни, смесени и край лъките гори. Растението има 
големи, плоски сенници, наситени в зеленикав или светлорозов цвят и със 
здравия си растеж се набиват на очи по ливадите и слоговете. 

Нашата 93-годишна баба получи изведнъж в лявото коляно една издатина на 
дясно, съпроводена с големи болки. Иначе силно подвижната жена трябваше да 
вземе бастун да се подпира, а и с него едва вървеше. В продължение на 14 
дни налагах компреси с шведска горчивка (4 часа), а нощем попарени зелеви 
листа. Болките отслабнаха, но трудното ходене си остана. Тогава взех листа 
от страшник и с тях постигнах още първия ден голям успех. Измих листата, 
върху дървена дъска ги разтрих с точилката и през нощта ги наложих направо 
върху болното коляно. На следващия ден затрудненото ходене бе сякаш 
издухано. Само издатината се Виждаше още. Затова на следващата вечер аз 
повторих налаганията, с което за наша радост подутината изчезна. Сега 
нашата баба, вече 94-годишна, продължава да си ходи без бастун. Всички 
болки и спънки в коляното изчезнаха. 

Много препоръчителна е веднъж месечно баня на половината тяло с хвощ от 
100 г билки, накиснати и оставени да пренощуват в студена вода. на 
следващия ден притоплени и използувани за 20-минутната баня. Водата от 
банята може да се изсипе обратно още два пъти върху билките и затоплена, 
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да се използува за още две бани. 
Една сестра от религиозен орден пише: "През април се обърнах към Вас за 

съвет. От болки не можех да спя нощно време. По Ваша препоръка започнах да 
пия всеки ден по четири чаши пресен чай от коприва, разреден с три чаени 
лъжички и една супена лъжица шведска горчивка. С голяма радост трябва да 
Ви съобщя, че след половин година нямам вече никакви болки в хълбоците и 
вече не е необходима операция. Работя в старчески дом и можах с билките да 
помогна на немалко стари хора." 

С Л А Б О С Т  Н А  П И К О Ч Н И Я  М Е Х У Р  
Колко много хора страдат от трудно задържане на урината, особено в 

дъждовни дни или при слизане от планината. Тук помагат предимно топли бани 
на половината тяло с бял равнец и хвощ - 100 г билки на баня (виж "Бани на 
половината тяло" в "Обща част"). Наред с това всеки ден се пият по четири 
чаши запарен чай от цариче, областта на мехура се разтрива с есенция от 
овчарска торбичка, която съживява мускулатурата отвън. Приготвянето на 
есенцията ще видите в статията "Овчарска торбичка". Успоредно с горното се 
препоръчват също така и бани на половината тяло от овчарска торбичка, за 
които се взимат също по 100 г билки на баня. 

Неповторима е помощта на седящите бани с готварска сол. В умерено топла 
седяща баня се сипва шепа готварска сол и тези бани се повтарят вечер, 
докато слабостта на мехура изчезне. 

Р А З Д Р А З Н Е Н О  С Л Я П О  Ч Е Р В О  
"Ако от време на време се пиеше по чаша пресен чай от къпинови листа, 

тогава не би имало раздразване на сляпото черво." За това изказване на 
един стар домашен лекар от детството ми си спомних, когато един ден 
седемгодишният ми син се събуди с болки в областта на сляпото черво и 
извънредно блед цвят на лицето. Обадих се на лекаря да дойде, но въпреки 
това приготвих незабавно чаша чай от къпинови листа. Още при пиенето синът 
ми си възвърна цвета на лицето. Когато дойде, лекарят не установи повече 
раздразване на сляпото черво.  

Х Е М О Ф И Л И Я  
При. слаба Богу, рядко срещащата се хемофилия. успех се постига със 

следните билки: великденче, цариче. овчарска торбичка, бял равнец и хвощ 
се смесват В равни части. На ден трябва да се изпиват по минимум четири 
чаши, разпределени за целия ден. На 1/4 л Вода се взима препълнена чаена 
лъжичка билки, те се попарват и се оставят една минута да се изкисват. 
Освен това се правят и 14-дневни бани на половината тяло с тези билки: За 
една баня се взимат 100 г билки. накисват се и се оставят да пренощуват В 
студена вода, на следващия ден се затоплят и се прибавят към умерено 
топлата вода за банята. Продължителност на банята - 20 минути. Водата от 
банята може още два пъти да се изсипе обратно Върху билките и притоплена. 
да се използува за още две бани на половината тяло. 

Ч Е Р В Е Н  К О Ж Е Н  Б Е Л Е Г  
Листата на кедъра или кипариса, наричан още боже дръвце, се измиват. 

нарязват се на дребно, сипват се в бутилка до гърлото. заливат се с 38 до 
40%-ова житна ракия и се оставят десет дни на слънце или близо до печката. 
С тази тинктура кървавият белег се маже много пъти на ден. 

Също и сокът от месестите листа от покривен дебелец (Sempervivum 
tectorum), разрязани по дължина и намазвай с тях кървавият белег, 
допринася за бавното му изчезване. 

Сокът от месестите стъбла от невен, изстискани в сокоизстисквачка. 
помага също за изчезването на белега. Прилагана често пъти, шведската 
горчивка също премахва това упорито кожно заболяване. 

Посочените сокове и тинктури оказват чудесна помощ и при петна и белези 
по рождение, пигментационни смущения, старчески петна, разграничаващи се 
бели петна по кожата. както и за отстраняване на брадавици. 

Двумесечно момченце имаше на гърдите кървава гъбичка с големината на 
половин леща, която трябваше оперативно да бъде отстранена. Страхливата 
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майка се опасяваше от усложнения при операцията на кърмачето . Тя започна 
да навлажнява мястото по няколко пъти на ден с шведска горчивка. След 
около шест седмици кървавата гъбичка изчезна. 

П О М Я Т А Н И Я  
Много жени правят често пъти спонтанни аборти, не могат да износят 

децата си. Тези жени би трябвало да посягат към чай от бял равнец и цариче 
- по две - три чаши дневно. Но и младите леторасли на белия габър, който 
се сади като жива градинска ограда около къщите, помагат. Младите листни 
връхчета, състоящи се от три листенца, се кипват в мляко. Млякото се 
прецежда, в него се разбива един Жълтък и накрая се прибавя лека запръжка 
с масло (запръжка с брашно). Тази супа трябва да се взима в продължение на 
няколко седмици, даже месеци, като вечеря. В резултат на това едва ли ще 
има друго помятане. . 

П А Н А Р И Ц И Й  
Множество горещи лай кови бани през деня - всеки 1/2 час, след което 

трябва да се сложи превръзка с глина, под която се намазва мехлем против 
абсцес. "Сварен в мляко чесън и в тази течност ръката се кисне половин 
час" - гласи старо домашно средство. Ако пръстът гнои. се налага компрес 
от каша от ленено семе. Ако при това раната се отвори, да се кисне в топъл 
лайков чай, след което да се налагат компреси с масло от жълт кантарион. 

Друго едно домашно средство насочва към смесени в равни части анасон, 
бяла ружа, корени от папрат и цветове от бъз. В половин литър бяло вино се 
сипват 15 г билки и се оставят да пренощуват на студено, а на сутринта 
количеството се затопля до границата на кипене. Пръстът се държи в 
продължение на два часа в хладкото билково вино, след това се изстъргва 
малко прах от един тебешир, който се посипва отгоре и всичко това се 
рмотава в ленена кърпичка. 

Ф И С Т У Л И  
Вътрешно се пие по три пъти на ден без захар една чаена лъжичка. при 

особено тежки случаи една супена лъжица. шведска горчивка и запарен лайков 
чай. Външно се правят промивки с хладка отвара от самобойка, хвощ и 
лулички (дива жълта лъвска муцунка) в равни части, след промивките се 
намазва шведска горчивка или пък се слага напоено с капките памуче. Правят 
се бани на половината тяло с хвощ, а през нощта се налагат запарващи 
компреси с хвощ (виж "Видове приложения" в статията "Хвощ"). 

Една 51-годишна Лена от Бавария страдала 28 години от фистула на 
скулата. Тя разказва: "Не мога да Ви опиша, какви мъки изживях през тези 
28 години! Посъветваха ме да си направя операция, която не позволих, тъй 
като според професора тя беше съмнителна. Едва при един практик-врач 
намерих подобрение чрез преминаване на сурова храна и лечебно дишане. 
Излекуване обаче не настъпи. През пролетта си набрах първата прясна 
коприва направо от природата и започнах всеки ден да пия по три чаши чай 
от коприва, всеки път с по една чаена лъжичка шведска горчивка в него. 
След точно 14 дни фистулата на бузата ми заздравя и аз нямах абсолютно 
никакви болки. За мен и всички, които ме познаваха, това беше цяло чудо." 

К А М Ъ Н И  В  Ж Л Ъ Ч К А Т А  
Интересно, че от това заболяване страдат повече жени, отколкото мъже. 

Горчиво оригване и повръщане, остри спазматични болки, които се 
разпростират до под десните ребра чак до сърцето и са свързани със силно 
гадене, са симптомите на това заболяване. Тъй като имаме на разположение 
толкова много лечебни средства от аптеката на Господ, не трябва винаги да 
се стига до операция. 

Едно шестседмично лечение със сок от ряпа е помагало досега във всеки 
един случай, стига да не се касае за извънредно рядко срещащи се. 
неразтворими камъни. При такъв случай трябва да се оперира. Ряпата се 
изстисква в сокоизстисквачка. Започва се сутрин на гладно със 100 г и в 
продължение на три седмици се качва постепенно на 400 г, за да се свали 
отново в продължение на три седмици на 100 г. Сокът от ряпа не бива да се 
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взима при възпалени стомашни и чревни стени! 
Колко бързо сокът от ряпа разтваря Жлъчните камъни, ще покаже следният 

разказ. Съпругата на бивш царски генерал от Триент си премахнала 
оперативно Жлъчните камъни. Били малки и големи камъни, които тя показвала 
с удоволствие на всеки и накрая ги дала да ги поставят в дръжката на един 
нож. Един ден. когато тя тъкмо белела репи, се позвънило на вратата. Тя 
сложила ножа в чинията при репите и се посветила на госта си. Колко била 
учудена, когато впоследствие посегнала да вземе ножа. Жлъчните камъни в 
дръжката му били безследно изчезнали - те се разтворили във влажната ряпа. 

 
Една хубава билкова смес от по 20 г горски анасон, бръшлян, хмел, 

камшик, мента и пелин премахва също колики и камъни. На един литър 
ябълково вино се слагат три супени лъжици билки, сместа се слага на 
печката почти до кипване, сваля се и се оставя три минути да се изкисват 
билките. През деня от нея се взима на всеки час по една супена лъжица - 
около осем-девет пъти. Тъй като течността трябва да се пие топла, тя се 
съхранява в термос. 

С В Л И Ч А Н Е  Н А  М А Т К А Т А  
През деня се изпиват на глътки четири чаши чай от цариче. На 1/4 литър 

вода се взима една препълнена чаена лъжичка билки, те се попарват и се 
оставят малко да се изкисват. От дръжката до цвета нарязана на дребно 
овчарска торбичка се напълва до гърлото в бутилка и се залива с 38 до 40%-
ова ракия, оставя се да престои 10 дни на слънце или близо до печката. С 
тази есенция се разтрива по няколко пъти на ден (от влагалището нагоре) 
лявата страна на стомаха. Същевременно всяка седмица се взимат и по три 
бани на половината тяло от бял равнец: 100 г бял равнец се накисват и 
оставят да пренощуват в студена вода. на следващия ден се притопля и се 
прави 20-минутна баня. Водата от банята се излива още два пъти обратно 
върху билките, така че от една баня могат да се направят три. 

С Л У Х О В И  У В Р Е Ж Д А Н И Я  О Т  П Р О С Т У Д А  
Самобойка, салвия и бял равнец се смесват в равни части. Топлата 

запарка от тези билки се използува за промивки на ушите. Препоръчителни са 
също така шведската горчивка, с която се напоява памуче и се пъха в ухото, 
и топло олио от мащерка, което се капва преди шведската горчивка. Олиото 
от мащерка се затопля, като чаена лъжичка се потапя в гореща вода и в 
лъжичката се капват една-две капки от олиото. 

С И В О  и  З Е Л Е Н О  П Е Р Д Е  
Зеленото перде не е само заболяване на очите, то произхожда по-скоро от 

смущения на бъбреците. В повечето случаи то върви ръка за ръка с 
ревматични и ставни болки. От билкова смес, състояща се от коприва. 
Великденче, невен и хвощ в равни части, се пият ежедневно по две до три 
чаши чай с по една чаена лъжичка шведска горчивка в него. С цел бързо 
излекуване е добре билките да са по възможност прясно набрани. 

При сиво перде клепачите се мажат често пъти на ден с шведска горчивка. 
От изпратени ми писма виждам, че тази форма на приложение оказва добро 
въздействие при сивото перде. За по-големи подробности прочетете статията 
"Змийско мляко". 

При зеленото перде е много важна баня на половината тяло с хвощ. 
Нарушените бъбреци прехвърлят натиска нагоре към очите. За да се изтегли 
натиска от засегнатото око, се правят бани на половината тяло с хвощ. Те 
въздействуват отвън на бъбреците така добре, че често пъти още по време на 
банята се премахва натискът от очите. Взимат се около 100 г изсушени или 
около половин кофа, това са 2 и 1/2 литра, пресни билки. Те се слагат да 
пренощуват в студена Вода (водата трябва да покрива билките). На следващия 
ден тя се затопля, Прецежда и се прибавя към умерено топлата вода за 
банята. Продължителност на банята - 20 минути. По време на банята се 
долива гореща вода, за да се поддържа еднаква температура. Помещението на 
банята трябва да е приятно топло. Водата на банята трябва да покрива 
бъбречната област, а сърцето да е извън водата. Без да се подсушава, човек 
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се загръща в халат и ляга един час да се доизпарява в предварително 
затопленото легло. Притоплена, водата от банята се използува за други две 
вечери. 

Със следната рецепта се приготвя парна баня за очите: 
20 г радост за очите Всичко това се смесва добре. Пет равни супени лъжици 
20 г валериана   се попарват с 1/2 л бяло вино, което предварително е 
10 г върбинка   загряно до границата на кипене. Парата се оставя да 
30 г цветове от бъз  действува върху затворените очи. Най-добре е виното 
20 г лайка   да се сипе в бутилка и с по-малко количество Вино се 
    приготвя съответно прясна парна баня. 
  

За да изчезнат по-бързо често много неприятните болки в очите, след 
обяда се слага и държи един час върху затворените очи напоен с шведска 
горчивка памук. 

Могат да се правят бани на очите от радост за очите, но само с много 
слаба отвара. Влошаване на очното страдание след тези бани е признак за 
свръхдоза. За една чаша се взима максимално половин кафеена лъжичка билки 
и след като се запарят, те се оставят съвсем малко да се изкисват. 
Препоръчвам компреси върху очите с такава една лека настойка. Всеки път 
трябва да се приготвя пресен чай и той може да се използува само един път. 

След една служба. изнесена за западногермански пилигрими в една горно 
австрийска църква, при мен дойде една сияеща от щастие жена и ми разказа, 
че благодарение на съветите в брошурата ми зеленото перде изчезнало 
напълно. В едно писмо ми съобщават, че споменатите смесени чайове донесли 
също успех при зеленото перде. 

Х Е Р П Е С  З О С Т Е Р  
Благият сок на покривния дебелец (Sempervivum tectorum) премахва много 

бързо пронизващите болки на херпес зостера. Взимат се четири-пет от 
месестите листа и се разрязват на половина по дължина, след което се 
слагат в чиния. С излизащия на повърхността сок се мажат по няколко пъти 
на ден болните места. Листата могат да бъдат изстискани и в 
сокоизстисквачка. Още след първото намазване болният усеща благоприятното 
действие.  

В една стара билкарска книга се среща следната рецепта: 
25 г дъбова кора Четири супени лъжици от добре разбърканите билки се 
10 г цариче   сипват в един литър студена бода. Слагат се малко да 
20 г овес    заврат, свалят се от печката и се оставят три минути 
10 г лайка   да се изкисват. С хладката отвара се намазват 
25 г салвия   внимателно по няколко пъти на ден болните места. Леко 
10 г комунига   притоплени, остатъците от билките се загъват в ленена  

кърпичка и се налагат през нощта върху херпес 
зостера. 

 Р А С Т Е Ж  Н А  К О С А Т А  -  п о - х у б а в  
По една шепа пресни коприва, листа от орех, бреза и бъз и една дръжка 

от змийско мляко се накисват в студена Вода и се слагат на печката, докато 
се достигне границата на кипене. След това се свалят от котлона и се 
оставят три минути да се изкисват. С половината от отварата косата се 
измива хубаво с домашен сапун, след което се изплаква с Вода. Другата 
половина се Втрива В корените на косата и се оставя няколко минути да 
действува, без да е нужно повторно изплакване с вода. 

У В Р Е Ж Д А Н И Я  Н А  С Ъ Р Ц Е Т О  И  К Р Ъ В О О Б Р А Щ Е Н И Е Т О  
След като през последните години броят на сърдечните инфаркти силно 

нарасна и те, както изглежда. ще станат болест на народа, искам да ви 
насоча към една смес за чай. която бележи изненадващи успехи при смущения 
на сърцето и кръвообращението: 
 

10 г хвощ 30 г глог 10 г овчарска торбичка 

10 г градинско седефче 20 г имел 10 г кора от зърнастец
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10 г пача трева 20 г парагвайски чай 10 г мехуреста водорасла 
10 г корен от горски анасон 10 г бударица 10 г росопас
10 г арника 10 г радика
10 г репей 10 г бял равнец 10 г  аир  
10 г дяволска уста 10 г ирландски мъх (не исландски) 10 г троскот  
10 г гръмотрън 10 г бобови шушулки 10  г  анзерина (пачи очиболец) 
10 г маточина   

Билките се разбъркват хубаво. За една чаша чай се взима една препълнена 
чаена лъжичка билки. Билките се накисват и оставят да пренощуват в студена 
вода, а на сутринта се затоплят. Всяка сутрин и вечер се пие чаша чай, 
разбъркан с чаена лъжичка мед. 

С Е Н Н А  Х Р Е М А  
Тъй като копривата помага при всякакви алергии, а при сенната хрема се 

касае за алергия, то чрез пиене на чай от коприва - по три-четири чаши на 
ден с по три чаени лъжички шведска горчивка, с които чаят се разрежда, 
сенната хрема изчезва след сравнително късо време. 

А Т Р О Ф И Я  Н А  К О С Т Н О Т О  В Е Щ Е С Т В О  
Прахообразното или смляно семе на пърчовината показва добри резултати 

при атрофия на костното вещество (а също и при костен тумор или при 
възпаление на костния мозък). Ежедневно се пият по две чаши чай от бял 
равнец, разпределен на четири пъти. В две 1/2 л чаши се сипва по половин 
чаена лъжичка смляно семе от пърчовина. Веднъж месечно се правят бани на 
цялото тяло от бял равнец: 200 г билки на баня; продължителност на банята 
- 20 минути; сърцето да е извън водата; притоплена. Водата от банята може 
да се използува още два пъти. Освен това тялото се маже всеки ден с 
есенция от бял равнец. Набраните на слънце цветове се сипват в бутилка до 
гърлото, заливат се с 38 до 40%-ова ракия и се оставят 10 дни на слънце. 

Г У Ш А  
Вътрешно или външно израснала гуша изчезва чрез чести гаргари с 

нарязано на дребно енювче. За целта се Взима цялото енювче заедно с 
цветовете, гаргари се дълбоко и от време на време се пие по глътка от 
него. 

На моя позната от Виена се появи през февруари 1979 г. твърде изразена 
гуша. Тя се страхуваше от операция и по моя препоръка започна да прави 
гаргари през пролетта, когато се показаха първите енювчета. Енювчето се 
попарва и в топло състояние с него се правят дълбоки гаргари. Една година 
по-късно тя ми разказваше извънредно щастлива, че мъжът често донасял 
прясно енювче и тя от самото начало усещала, че гушата става все по-малка, 
докато накрая напълно изчезнала. 

Б Е Л О Д Р О Б Н А  Е М Ф У З И Я  
Белодробната емфузия, както и сърдечната астма и заболяванията на 

щитовидната Жлеза, при които се явява задух, се причинява главно от нарушен 
черен дроб. Натискът на черния дроб нагоре води до подуване и увеличение на 
бронхите, белия дроб и сърцето. Постоянният натиск на черния дроб върху 
чувствителната щитовидна жлеза предизвиква болестни промени. При такъв един 
случай сутрин се пие чаша чай от плавун, през деня се налагат четиричасови 
компреси с шведска горчивка (виж "Видове приложения" в статията "Шведски 
билки"), а нощем се правят запарващи компреси с хвощ. Една препълнена шепа 
хвощ се държи в цедка над водна пара, докато билките се сгорещят и омекнат. 
След това те се загъват в ленена кърпа и се слагат върху болния черен дроб. 
Натискът на черния дроб се изтегля и обезпокоителният задух постепенно 
изчезва. 

М Е Н С Т Р У А Л Н И  К Р Ъ В О Т Е Ч Е Н И Я  
При извънредно силни менструални кръвотечения се пие сутрин на гладно, 

половин час преди закуска, чаша запарен чай от следните хубаво смесени 
билки: 25 г цветове от арника, 50 г корени от валериана. 25 г исландски мъх, 
25 г маточина, 25 г бял равнец и 25 г салвия. Взима се една препълнена чаена 
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лъжичка за 1/4 литър вода, попарва се и се оставя три минути да се изкисва. 
Чаят трябва да продължи да се пие и когато кръвотеченията се нормализират. 
Тези билки дават на тялото идващо от корема приятно усещане, не допускат 
разрастването на климактерични явления и въздействието им се запазва с 
години. 

Преди години една млада жена ме помоли за тази рецепта. Тя имала 
невероятно силни менструални кръвотечения и вече две лекарски интервенции В 
клиниката на своя брат - гинеколог, но без Всякакъв успех. Чаят помогна също 
така бързо, както и на мен, когато след тежкото ми заболяване от тиф се 
появиха кръвотечения, които с нищо не можеха да бъдат спрени. Лекуващият ми 
лекар тогава бе на мнение, Че трябва да опитаме с билки. Така тази чудесна 
рецепта попадна в ръцете ми. Над 11/2 години страдах от месечни 
кръвотечения, които продължаваха до 14 дни, та и повече. След точно четири 
седмици билките помогнаха и нормализираха менструацията. Пих този чай В 
продължение на пет години без прекъсване. 

М У Л Т И П Л Е Н А  С К Л Е Р О З А  
И за тази. считана за нелечима, болест може да се намери помощ в 

аптеката на Господ. В действителност се напредва само стъпка по стъпка, но 
човек не бива В никакъв случай да се отказва, да губи вяра и доверие в 
лечебните билки - дар от нашия Създател на болното човечество. Обръщам 
отново внимание на това, че при такива тежки заболявания би трябвало да се 
използуват само пресни билки. За зимния запас те се изсушават. 

Овчарска торбичка се измива, нарязва на дребно, сипва се в бутилка до 
гърлото и се залива с 38 до 40%-ова житна или плодова ракия. Бутилката се 
оставя да престои 10 дни на слънце или близо до печката. С тази есенция се 
разтриват два-три пъти дневно заболелите мускулни части. Вътрешно се пият на 
глътки, разпределени за целия ден, по четири чаши чай от цариче и две чаши 
чай от салвия. Пресните листа на киселицата се измиват и в мокро състояние 
се изстискат в сокоизстисквачка. В шест последователни часа се взимат всеки 
час по три до пет капки, разредени с чая. Благоприятно се отразяват 
разтривки с олио от жълт кантарион, лайка и мащерка. Набраните на слънце 
цветове се сипват в отделна бутилка до гърлото, заливат се със студено 
извлечено дървено масло (олиото да покрива билките) и се оставят 10 дни на 
слънце или някое топло място. 

С набраните на слънце цветове на жълтия кантарион, лайката и белия 
равнец се прави същата настойка. както с овчарската торбичка. С тези 
есенции се разтриват гръбначният стълб, ставите и хълбоците. 
Препоръчителни са и разтривки с корени от зарастличе (измити, с четчица 
изчистени, нарязани на дребно и сложени в 40%-ова ракия). Ако се появи 
схванатост на гръбначния стълб, тогава в областта на кръста се слагат 
топли компреси от брашно от зарастличе. Брашното от зарастличе се разбърква 
с гореща вода на каша и за да може тя да се размазва по-лесно върху ленената 
кърпа, се прибавят няколко капки олио. Освен това сутрин и вечер се пие по 
чаша чай от бял равнец, взимат се три супени лъжици шведска горчивка, 
разредени В билков чай и това количество се пие на глътки и разпределено за 
целия ден. Трябва често пъти да се налагат на тила и четиричасови компреси с 
шведски билки. 

Не бива да се забравят и бани на половината тяло от смърчови връхчета, 
жълт кантарион, лайка, салвия, бял равнец, мащерка и хвощ, тъй като 
всичките тези билки имат добро влияние при парализи. За една баня се взимат 
100 г билки. Те се накисват и оставят да пренощуват в студена вода, на 
следващия ден тя се затопля и прибавя към водата за банята. Водата трябва да 
покрива бъбреците; продължителност на банята - 20 минути, след което човек 
ляга в леглото, за да се дозапари. Водата от банята може да се употреби още 
два пъти, като се изсипе обратно върху билките и се претопли отново. На 
седмица трябва да се използува само един вид билки. 

Много препоръчителни са бани на цялото тяло от мащерка, които оказват 
Влияние на мускулите и тъканта, но и баните на цялото тяло от коприва с 
тяхното чудесно оросяване не бива да бъдат пренебрегвани. Тук се използуват 
по 200 г билки на баня, с които се процедира, както при баните на 
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половината тяло. При баните на цялото тяло водата може да се използува 
също за три поредни пъти. Сърцето трябва да е извън водата. 

Нови и добри резултати показват налаганията с листа от ливаден 
страшник по цялото тяло. Листата на ливадния страшник (те се считат за 
най-добрата храна за зайците) се измиват, върху дъска се стриват с 
точилка. поръсват се върху ленена кърпа, в която се увива болният, отгоре 
се загръща в хавлия за баня и така прекарва цяла нощ. Ако на особено 
чувствителни места се почувствува безспокойство или дърпане, болният трябва 
да бъде разопакован. Най-често обаче той усеща въздействието на лечебните 
сили, идващи от листата на страшника и заспива добре. Много често се 
забелязва видимо подобрение. Искам да обърна същевременно внимание и на 
промяна в храненето, която бележи също така значителни успехи. 

Особено лековита рецепта при тази, считаща се за нелечима, болест е 
млякото от кобила. Тъй като днес коневъдството отново се заражда, бихте 
могли да си набавите лесно такова мляко. Една позната ми писа, че преди 
години чела, че един стар овчар излекувал с кобилешко мляко редица хора, 
смятани за нелечимо болни. 

Накрая искам да ви предам разказа на една болна от мултиплена склероза 
със заболяване на мехура и корема: "Спазвах Вашите наставления всеки ден: 
разтриване вечер на гръбнака с есенция от бял равнец, разтриване сутрин и 
вечер на краката с есенция от овчарска торбичка, както и компреси на корема 
с шведски билки. Наред с това пия сутрин на гладно, половин час преди 
закуска, чай от върбовка с шведска горчивка. Сега, след около четири месеца, 
мога да кажа, че съветите Ви са много добри и билковото лечение започва да 
действува. Ужасните схващания в краката намаляват бавно и вече не са така 
болезнени. В някои дни мога да направя вече няколко крачки в къщи, без да се 
подпирам за мебелите или стените. Мехурът функционира отново нормално. 
Периодът ми идва на всеки три до пет седмици, но вече само по три до пет 
дни. За мен е успех, макар и още малък. Мултиплената склероза е една много 
упорита болест с множество странични явления. Шведската горчивка я пия всеки 
ден в малки количества чай от коприва, бял равнец и цариче. Добри 
резултати постигнах и със змийското мляко. От години имах под лявото око 
дебела коричка, която с течение на времето растеше все повече към окото. 
Използувах различни предписани ми лекарства, но нищо не помогна. Тогава 
пробвах със сок от змийско мляко (змийското мляко се слага 10 дни в Житна 
ракия). Сега коричката почти изчезна. Радвам се страшно много на всеки 
малък успех, който ме поощрява да продължа и на следващия ден. Запасила съм 
се обилно с билки за зимата." 

При един мой доклад в Рендсбург, ФРГ, на подиума дойде една жена, която 
разказа/че до преди три години била на инвалидна количка. Чрез прилагане на 
всички указания, посочени в "Аптеката на Господ", състоянието 0 се подобрило 
до такава степен, че тя отново можела да ходи нормално и се чувствувала като 
здрав човек. Тя нямала възможност да си бере пресни билки, а си купувала 
изсушени. Това, че тя си бе направила сама труда и не се бе отказала, 
предизвика възхищението и овациите на публиката. 

Монголоидни или спазматично парализирани, респ. инвалидни деца, се 
лекуват със същите билки, които се посочват за мускулна атрофия и мултиплена 
склероза. Разтривките със споменатите есенции и предимно Животворните 
билкови бани не могат да бъдат нахвалени. В много случаи причината за 
спазматично парализираните деца се крие в поведението на майката през време 
на бременността. Наред с цигарите, алкохола и наркотиците, през този период 
трябва да се избягва и кафето.!При заекващи деца трябва да се прилага същото 
лечение. Важно при четирите случая е да се слагат на тила компреси с 
шведска горчивка'(виж статията "Шведски билки"). 

Л О Ш  Д Ъ Х  В  У С Т А Т А  И  О Б Л О Ж Е Н   Е З И К  
Лошият дъх в устата е неприятен не само за съответния човек, но и за 

околните му. Преди всичко трябва да се установи от лекар откъде идва този 
дъх. Той може да има различни причини: лоши зъби, които трябва да се 
оправят, язвички в устната кухина, възпаления на сливиците, секрети на 
носните лигавици, но и лош стомах с недостатъчно стомашна киселина или 
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запек. При последната причина това означава, че трябва да се предизвика преди 
всичко регулирано храносмилане. 

При язвички в устната кухина се правят гаргари с топло енювче, при 
Възпаления на сливиците - с чай от салвия, при секрети на носната лигавица 
помага смъркане на хладък чай от салвия. Често пъти против лошия дъх 
помагат няколко капки от хвойново олио, което се сипва в чаша хладка вода и 
се изпива бавно на глътки. Неприятният дъх в устата може да бъде отстранен 
и чрез дъвчене на семена от'градински копър. Ако лошият дъх се дължи на 
смущения в устната кухина, тогава помагат чести гаргари с 30 go 40 капки 
тинктура от мира, разредени в хладка бода. 

Чаят от пелин е отлично средство при силно обложен език и лош дъх в 
устата. Широко разпространеното мнение, че пелинът бил здравословен и не можел 
никога да навреди, в никакъв случай не е Вярно. С пелина трябва да се борави 
пестеливо. Поради това на чаша вода се взима само малко по-малко от половин 
чаена лъжичка пелин. 

М У С К У Л Н А  А Т Р О Ф И Я  
При атрофия на мускулите са се доказали следните билкови приложения: 

Измита, прясна овчарска торбичка се нарязва на дребно, сипва се в бутилка, 
залива се с 40%-ова житна или плодова ракия и се оставя да престои 10 дни 
близо до печката или на слънце. След десет дни се пресипва в малко шише за 
употреба и липсващото количество алкохол се долива. С тази билкова есенция се 
разтриват болните мускулни части по три пъти на ден. Вътрешно се пият на 
глътки по четири чаши чай от цариче, разпределен за целия ден; по възможност 
прясно набрани билки (виж "Овчарска торбичка" и "Цариче"). 

Н О Щ Н О  И З П О Т Я В А Н Е  
Като домашно средство против нощно изпотяване се слави от незапомнени 

времена много уважаваната салвия. Тя се запарва и продължителен период от 
време се пие сутрин на гладно. Тя изтегля от тялото онези вещества, които 
предизвикват нощното изпотяване. В стари билкарски книги се среща 
следната билкова смес като изпитано домашно средство против това зло: по 
20 г салвия, цариче и хвощ. Те се запарват, оставят се малко да се 
изкисват и от този чай се пие продължителен период от време по една чаша 
преди закуска. Билките укрепват цялостния организъм и отстраняват по този 
начин нощното изпотяване. 

Като бях последния път на бани, една възрастна жена ме заговори и попита, 
какво би могла да направи против страшното си нощно изпотяване. Насочих я 
към чая от салвия - по една чаша преди лягане. След няколко дни я срещнах при 
една разходка: Тя направо не можела да повярва, че след четиридневно пиене на 
чай от салвия вече не се изпотявала нощем! "Но аз имам чувството”, казах аз, 
смеейки се, "че въпреки това трябва да вярвате в бързата помощ на 
билките!" 

В Ъ З П А Л Е Н И Е  Н А  О С Н О В А Т А  Н А  Н О К Т И Т Е  –   

Н О К Т И ,  ч у п л и в и  и л и  н а р а н е н и  
При възпаление на основата на ноктите се Взима 50 г слез и се оставя да 

пренощува в студена вода. От тази настойка се правят преди лягане 
(затоплени) бани на краката или ръцете - продължителност на една баня 20 
минути. Тези бани могат да се използуват от два до три пъти (като се изсипе 
водата обратно върху билките). Възпалената основа на ноктите се маже с мехлем 
от невен и се налага с шведски билки. 

Чупливи или наранени нокти се мажат със сок от лук или със сок от 
лютиче. Лукът се реже на половина и с вътрешната страна се мажат ноктите по 
няколко пъти. Лукът обаче може да се прилага и изстискай. Сокът на растящото 
край гори и ливади лютиче се прилага с успех. Кръглото му дебело стъбло се 
разтваря и със сока неколкократно се намазват ноктите. Едно намазване не е 
достатъчно, то трябва да се прави по-продължително време. 

Н Е В Р А Л Г И Ч Н И  Б О Л К И  В  Л И Ц Е Т О  
Набраните на слънце цветове от лайка, царска свещ, бял равнец и мащерка 

се напълват по възможност пресни или леко изсъхнали в ленено чувалче и се 
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налагат директно върху болезнените лицеви невралгии. Взимат се затова 
набрани на слънце билки, тъй като под влияние на слънцето те развиват по-
силно етеричните си масла, които предизвикват доброто лечебно действие. 
Освен това от посочените билки се пият по четири чаши чай - на глътки и 
разпределени за целия ден. Билките само се запарват и се оставят малко да се 
изкисват. Ако наред с това се появят спазматични болки, тогава лицето се мие 
с топла отвара от коприва, подсушава се с хавлиена кърпа и му се слага 
ленено чувалче с нарязан на дребно плавун. Налагания на лицето с шведска 
горчивка (виж стр. 55) се правят задължително в леглото. Три пъти дневно по 
чаена лъжичка от тези капки, разредени в гореспоменатата чаена смес, довеждат 
също до облекчение на болния. 

Б Ъ Б Р Е Ц И  -  П Я С Ъ К  В  М Е Х У Р А  И  К А М Ъ Н И  В  

Б Ъ Б Р Е Ц И Т Е  
Използуваната в хомеопатията есенция от коприва, която може само да 

бъде препоръчвана, трябва да се Взима разредена. Тази есенция я има В 
аптеките, специализираните магазини за естествени Витаминозни храни и 
дрогериите. Начинът на употреба е посочен в упътването. Както бе посочено в 
статията за хвоща, баните на половината тяло от хвощ, при които се пие 
същевременно топъл чай от хвощ, отстраняват много бързо пясък от 
бъбреците и мехура, както и камъни в бъбреците. В стари билкарски книги 
се среща също, че здравецът, благоуханната теменужка и дивите боровинки 
(последните известни и като "мечо грозде") отстраняват също така бързо 
и сигурно камъни в бъбреците. Някои хора обаче не понасят добре Високото 
съдържание на дъбилни вещества в мечото грозде. В такива случаи се появяват 
повръщане, гадене и безапетитие. 

Цъфтящият Жълто камшик, който расте по горски пътища, горски 
окрайнини, откоси, но и по полски синори, не засадени места и каменисти 
речни брегове, чиито цветове - наподобяващи на златно-жълт клас - се 
срещат от юни до септември, дава един чудесен чай против пясък и камъни в 
бъбреците, а също и за камъни в жлъчката. Не напразно камшикът се нарича в 
разговорния език "цяр на цялото човечество", "цар на всички билки". Страшно 
добра помощ оказва смес от по 20 г камшик, гръмотрън, овчарска торбичка и 
брезови листа. Чаят естествено само се запарва и се оставя една минута 
да се изкисва. 

В Ъ З П А Л Е Н И Е  И  З А Г Н О Я В А Н Е  Н А  Б Ъ Б Р Е Ц И Т Е  
Тук се прилагат не само чай от царевична свила, прясно набрана киселица, 

жълта и бяла мъртва коприва и бани на половината тяло от хвощ, но се и пие 
и мляко от пача трева (по три-четири чаши на ден), което оказва учудващо 
въздействие. Пачата трева (на чаша една препълнена чаена лъжичка) се залива с 
вряло мляко, което се пие доста топло и на глътки. 

ЕДЕМИ или ОТОЦИ В резултат на натрупване на течност в тъканта 
\ • ■ 

Две чаени лъжички с нарязани на дребно корени от гръмотрън се сипват в 
чаша студена вода и се оставят да пренощуват, на сутринта леко се претоплят 
и се прецеждат. Чашата отвара се разделя и се изпива половин час преди и 
половин час след закуска. 

Друга възможност за разграждане на едеми е чрез кората от стъблото и 
клоните на бъза. За една чаша се взима по-малко от чаена лъжичка кора от 
бъз (трябва много слабо да се дозира, тъй като по-големи количества 
предизвикват разстройство или повръщане) и се оставя да пренощува в 
студена вода. Тази настойка с кора от бъз може да се разреди с още половин 
чаша бода. Течността леко се претопля и от нея се пие по половин чашка след 
всяко ядене (т. е. три пъти на ден). 

Ф И М О З А  
Според д-р Дирк Арнтцен - лекар от Берлин - съществува един метод за 

лекуване на фимоза у децата с бани. Взимат се от 10 до 20 мл 10%-ов 
разтвор от калиев перманганат (най-добре е да е прясно приготвен в 
аптеката) на една топла баня, т. е. около 50 до 70 литра, и се оставя 
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препуциумът да се изтегли леко обратно. На седмица се взимат от една до 
две бани. Често пъти резултатът се вижда още след четвъртата баня; но 
повече от десет бани е безсмислено. Най-подходящата възраст е между 4 до 7 
години, но въпреки това баните могат да се правят и при десетгодишни. По 
този начин е била спестена операцията на много момчета. За съжаление този 
метод при стари мъже не помага. 

Успех имат и баните със слез. За една детска баня се взима една шепа слез, 
която само се накисва в студена вода и се оставя да пренощува, а за 
възрастни се взимат около 100 г за баня на  половината тяло. 

Ч Е Р В Е Н  В Я Т Ъ Р  
Пресните листа на подбела се измиват, с точилка се стриват върху дъска 

на каша и се налагат върху съответните възпалени места. От листата може 
обаче да се приготви и отвара (листата се надробяват, попарват се с гореща 
вода и се оставят малко да покиснат в нея), която се налага охладена като 
компрес. По същия начин се прилагат и зелеви листа, които се измиват и 
стриват с точилка. Те премахват всяко възпаление на червения вятър. Много 
благоприятно действува сокът от месестите листа на покривния дебелец. Те се 
изстискват в сокоизстисквачка и с получения сок се мажат Внимателно 
Възпалените места, или пък няколко листа се разрязват по дължина и се 
слагат в чиния със сочната част) нагоре. От срязаните места прокапва сок, с 
който също се маже червеният вятър. Вътрешно се пие половин час преди 
закуска запарен чай от великденче, през деня на глътки от три до четири 
чаши чай от коприва, докато лекарският преглед установи стихване на 
червения вятър. 

Н А Р А Н Я В А Н Е  Н А  Г Р Ъ Б Н А Ч Н И Я  С Т Ъ Л Б  
В този случай помага много успешно мехлемът от енювче, който се приготвя 

по същия начин, както мехлемът от невен (виж статията "Невен"). Мехлемът 
.се размазва отгоре надолу по продължение на гръбначния стълб. Важни са 
също така и разтривките с есенция от бял равнец и корени от зарастличе 
(виж 'Тинктури, есенции" в "Обща част"), и същевременно бани на цялото 
тяло от мащерка и бял равнец (виж "Бани на цялото тяло" в "Обща част*).  

Н Е С П О К О Е Н  С Ъ Н  ( у  д е ц а т а )  
Когато децата се Въртят неспокойно на сън и не намират покой, тогава 

мигновено помага баня с цветове от липа, стига обаче леглото на детето да 
не е под Влияние на никакви лъчеизпускания. Едно по-голямо ведро се напълва 
на половината с цветове от липа, залива се със студена вода и се оставя да 
пренощува. На следващия ден течността се загрява и билковата отвара се 
прибавя към водата за банята. Продължителност на банята -20 минути. 
Притоплена, тази баня от липовите цветове може да се използува още два 
пъти. По възможност липовите цветове да се берат на слънце. 

А П О П Л Е К Т И Ч Е Н  У Д А Р  ( п р о ф и л а к т и ч н и  м е р к и )  
Видими признаци преди това заболяване са неспокойство, световъртеж, 

страх, изкривено лице и слухови илюзии. За Всеки случай трябва незабавно да 
се консултира с лекар! Препоръчват се предимно умереност в храненето и бавни 
разходки на чист Въздух. Всякакъв вид алкохол (изключение прави шведската 
горчивка), пушене и пиене на кафе са строго забранени. Препоръчват се сутрин 
и Вечер по чаша чай от имел (приготвен в студена настойка). а през деня две 
чаши запарен чай от салвия, както и компреси с шведски билки Върху 
бъбречната област и Влажно-студени компреси на сърцето. 

Препоръчва се и следната смес за чай: Корен от ангелика, анзерина (пачи 
очиболец), Валериана, цветове от лавандула, майоран, корен от карамфил/ 
розмарин, салвия, благоуханна теменужка и изоп се смесват в равни части. С 
1/4 литър кипнато сладко ябълково вино се попарва една препълнена чаена 
лъжичка билки и те се оставят три минути да покиснат. Това количество, 
приготвяно прясно и пито по няколко пъти на ден, може да предотврати 
апоплектичен удар, който се забелязва по горепосочените симптоми. 

АПОПЛЕКТИЧЕН УДАР (с проявления на парализа след получаването му) 
На първо Време трябва да се включи лечение с имел: В продължение на шест 
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седмици се пият всеки ден по три чаши чай от имел, три седмици по две чаши и 
две седмици по една чаша. Препълнена чаена лъжичка имел се сипва в 1/4 литър 
студена вода и се оставя да пренощува, на сутринта леко се притопля и след 
това се прецежда. За да се избегне повторно претопляне през деня, чаят се 
сипва в изплакнат с гореща Вода термос или се затопля на Водна баня. 

Жълт кантарион. Великденче, лавандула, маточина, розмарин и салвия се 
смесват в равни части. Препълнена чаена лъжичка от тази смес се попарва с 
1/4 литър Вода и се оставя малко да се изкисва. От този чай се пие преди и 
след обяд по една чаша. 

Компресите с шведски билки на тила спомагат за оросяването и 
съживяването на мозъчните клетки. Пострадалата част на тялото се маже с 
освежаващи есенции от бял равнец, жълт кантарион, овчарска торбичка или 
мащерка. Препоръчват се и разтривки на парализираните места с олио от 
мащерка и жълт кантарион. Една бутилка се напълва почти до гърлото с 
билките и при есенциите те се заливат с 38 до 40%-ова плодова или Житна 
ракия (чиста), а за олиото със студено извлечено дървено масло. И 
ракията, и олиото трябва да покриват билките. Шишето трябва да престои 
10 дни на слънце или близо до печката. 

Към това се правят допълнително и бани на половината тяло от бял равнец 
и хвощ със 100 г билки и бани на цялото тяло от мащерка с 200 г билки на 
баня. За целта билките се оставят да пренощуват в студена вода, «а 
следващия ден билковият екстракт се претопля и се прибавя към водата за 
банята. Продължителност на една баня - 20 минути. При баните на цялото 
тяло сърцето трябва да е извън водата. Използуваната вода от банята може 
да се изсипе обратно върху билките и претоплена да се използува за други 
две бани. На седмица трябва да се взима за баните само един вид билки. 

Парализираните места се съживяват с налагания с топли листа от 
зарастличе. Листата се попарват, както са топли се загъват в ленена кърпа 
и се налагат. Нощно време болният може да спи върху напълнена с изсушени 
листа от папрат (без дръжките) възглавница. Това ще му се отрази много 
благотворно. 

Нашата 94-годишна баба получи лек удар. Сутринта тя не можеше да 
говори, левият клепач висеше до средата на окото. Веднага наложихме три 
или четири пъти студени компреси на челото и очите по метода на Кнайп. 
Когато дойде лекарят, всичко беше отново на ред. На обяд занесохме лека 
храна в леглото, а за вечеря тя отново беше на семейната трапеза. 

Х Ъ Л Ц А Н Е  
Приятно и моментално действуващо средство при хълцане е чаша чай от 

семената на копъра. Чаена лъжичка семена от копър се попарват с 1/4 литър 
вода и се оставя три минути да се изкисва 

О Ц Е Н К И  В  У Ч И Л И Щ Е ,  Л О Ш И  ( п р и  д е ц а т а )  
Една майка ми разказа отчаяно, че дванадесетгодишният й син бил 

абсолютно незаинтересован от училището. На една родителска среща 
учителите обърнали внимание, че в час момчето Въобще не внимавало и те не 
знаели какво да правят с него. Преди това детето почти не боледувало и 
било добър спортист, а сега било бледо и имало сенки под очите. По мое 
мнение то беше болно. Препоръчах да се пият всеки ден по две чаши пресен 
чай от коприва с две чаени лъжички шведска горчивка. След краткото време 
от шест седмици до следващата родителска среща имаше изненада у всички 
страни: от страна на учителите, родителите и накрая у самото дете. За 
това кратко време оценките се бяха повишили скокообразно. Двойките и 
тройките се бяха сменили с петици и шестици. Станалите изведнъж добри 
резултати в училище, подтикваха детето към все по-високи постижения. 

Лошият успех в училище не винаги се дължи само на мързела на детето, 
често пъти той е причинен от растежа или органични смущения, както беше в 
този случай. Най-обикновените билки помогнаха много бързо! 

"НЕЛЕЧИМАТА" ПЪРХОТНА КРАСТА (псориазис) 
■ 

От всички части на Австрия и Германия идват търсещи помощ хора, които 
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са обременени с нелечимата от медицинска гледна точка пърхотна краста. 
Ние, вярващите в лечебните билки от аптеката на Господ, знаем обаче, че 
той ни носи помощ чрез разстланите в изобилие в краката ни горски и 
полски растения. 

Има различни видове на тази мъчителна болест: Така наречената червена 
пърхотна краста, която се изразява в отровночервени, разграничаващи се 
петна, друга една, при която кожата е покрита сякаш с рибени люспи и 
третият вид - с напукана, дебела като гьон кожа, чиито цепнатини вечер се 
задълбочават, разтварят се и причиняват на човек страшни мъки. Към това 
се прибавя и един извънредно силен сърбеж, който е тежко нервно 
натоварване за болния. Ежедневно кожата отделя море от пърхот, при всяко 
движение той се посипва надолу. 

Преди години научих за една 38-годишна жена, чиято кожа от шията 
надолу била напукана и твърда като гьон, основната коса паднала и тя 
изживяла едва ли не безкрайно ходене по мъките. В болницата успокоявали 
страданието , като я напъхвали до шията в найлонов чувал. По този начин 
кожата омеквала и болките отслабвали. Но в болестта нищо не можело да се 
промени. Тогава стигнах до извода, че такова едно заболяване могат да 
излекуват само диета и кръвопрочистващи и очистващи от отровите билки. 
След няма и половин година, след като жената започна да прилага 
съставения от мен чай и съответната диета, успехът бе налице. През това 
кратко време косата израсна отново, а кожата стана гладка и без петна. 
Оттогава съм помогнала на много хора, заболели от псориазис. 

Болестта възниква от функционално смущение на черния дроб. Това значи, 
че наред с прилагането на билки трябва да се спазва и строга диета за 
черния дроб: Салами (с изключение на диетичните), пушено и свинско месо. 
както и супите от тях. трябва да се избягват; всякакви видове киселини, 
като оцет. шира. вино. лимони, портокали, грейпфрути, както и гроздовидни 
плодове и техните сокове, а и черен касис, са също противопоказни; тук 
спадат и суровите ябълки, истинското кафе. какаото и пчелният мед. тъй 
като последните образуват киселини, които болният черен дроб не понася. 
Трябва да се избягват също така консервни риби. пушени риби. месо от 
консерви, бобови растения, като грах. фасул и леща. и всякакъв вид 
алкохол. Позволяват се млечни храни, мляко и неговите продукти, салатите 
да се подправят с кисела сметана, леко месо. като телешко, пилешко, 
варено говеждо месо. дивеч, прясна или замразена риба. леки зеленчуци и 
всеки ден - като заместител на пресните плодове - много ябълков компот. 

10 г дъбова кора 30 г змийско мляко 
30 г върбова кора 50 г коприва 

Смес за чай: 40 г ливадно отвратниче 30 г великденче 
20 г росопас 30 г невен 
20 г орехови черупки 20 г бял равнец 

Билките се смесват хубаво, на чаша се взима препълнена чаена лъжичка от 
сместа, попарва се и се оставя три минути да се изкисва. Добре би било да се 
използуват по възможност пресни билки. През деня от този чай се изпиват на 
глътки от 1 1/2 до 2 литра. Всяка глътка се поема моментално от тялото и 
се преработва. 

Два пъти на ден кожата трябва да се маже с мас от свински черва. Ако се 
касае за псориазис с корички, който се разпростира по цялото тяло. тогава 
в сокоизстисквачката се изстисква прясно, добре измито змийско мляко и се 
разбърква мехлем в съотношение 50 г свинска мас на 5 г сок от змийско 
мляко. Мехлемът се съхранява в хладилник, за приготвянето на мехлема може да 
се вземе и прясно изцеден сок от слез. 

Към всичко това се препоръчват бани с прибавка на екстракт от здравец 
(настойка). Също и баните на цялото тяло от слез и хвощ (билките се 
смесват в равни части, сипват се в студена вода и се оставят да 
пренощуват; за една баня се взимат 200 г билки; продължителност на банята -
20 минути; сърцето трябва да е извън водата) облекчават сърбежа и 
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допринасят за излекуването. 
Всичките тези приложения помагат и при невродермит. 
Двете деца на едно семейство бяха заболели от псориазис. 

Дванадесетгодишното момиченце имало крастата от двегодишната си възраст, а 
момчето около девет месеца. Родителите опитали какво ли не. те били с 
момичето при безброй лекари. даже и в Швейцария, но без никакво подобрение. 
Благодарение на билките, които децата с голяма радост събираха през лятото, те 
можаха да се избавят от тази болест. Майката разказваше, че момичето имало 
сега гладка кожа като на бебе. То обаче продължава да пие чая в по-малки 
количества. 

В друг един случай червената пърхотна краста бе обезобразила лицето на 
12-годишно момиче от двегодишната му Възраст. Отчаяните родители също бяха 
опитали всичко, за да избавят детето от обезобразяващата болест. След 
четиримесечно прилагане на моята рецепта против псориазис видях отново 
детето с нормална кожа на лицето. 

Тялото на една жена - търговка от Горна Австрия, бе покрито на много 
места с червения псориазис. Само след четири седмици, след като тя започна 
с гореспоменатите употреби, настъпи успех. Червените петна постепенно 
изчезнаха напълно. Подобен беше случаят с един мелничар от Майнцкия край: 
След кратко време прилагане на горните начини червеният псориазис също бе 
прогонен. 

Една сестра от религиозен орден, която се измъчвала 30 години от псориазис. 
започна В началото на октомври с чаено лечение и диета. Към Коледа тя ми 
съобщи, че крастата напълно изчезнала. 

През октомври 1972 година научих, че една млада жена - майка на три деца. 
била сполетяна от тази ужасна болест. Тя я получила след една жълтеница и аз 
предположих, че болестта е предизвикана от функционално смущение на черния 
дроб. Младата жена беше цялата покрита с люспи. Кожата на главата също не 
беше пощадена. Косата ставала все по-рядка, докато накрая жената трябвало да 
носи даже перука, за да може да се показва сред хората. При всяко движение на 
земята се изсипвал дъжд от пърхот. Вечер кожата започвала да работи, 
образували се дълбоки цепнатини. Жената, която често пъти шиела до сред нощ 
за децата си. а денем помагала на мъжа си при тапицерската му работа, се 
държала с мъка на краката си до осем часа вечерта, за да може тогава да се 
намаже с олио. да се увие в ленена кърпа и да си легне. Няколко пъти тя 
прекарала седмици наред в болница. Единственото облекчение, което тя там 
научила, било. че като се напъха в найлонов чувал, който се завързва при 
шията, чрез потенето кожата омеква. Кръвопрочистващите билки в комбинация с 
посочената диета доведоха и в този случай след няма и половин година до пълно 
излекуване. Още в началото на декември изчезнаха силното изтощение и умората. 
Преди Великден на следващата година кожата бе отново гладка, а косата 
напълно u хубаво израснала. 

Писмо от Мюнхен: "През септември 1977 г. Ви помолих за съвет за нашия 
тогава 13-годишен син Мартин. Диагнозата на лекарите гласеше: невродермит. В 
продължение на тринадесет години се Влачихме неуспешно от детски лекар на 
детски лекар, по дерматологични клиники и народни лечители. Лекарите му 
предписваха постоянно кортизон. На седем години той беше два месеца в 
Давос. Тамошният лекар ни обясни, че тази болест на детето му е от люлката, 
че за нея няма лек и че на всеки удар трябва да се отговаря с кортизон. Това, 
което дойде в седмиците и годините след това лечение, беше ужасно. Постоянни 
пристъпи на висока температура, гнойни огнища по ходилата до глезените, 
гноясали длани на ръцете, отворени подколенници, също и ушните Висулки, шията 
и лицето. Най-ужасното при това беше неспирният сърбеж, Жлезите в слабините, 
големи, колкото яйца на гълъб, така че синът ми не можеше вече да направи и 
крачка, без да го боли. През септември 1972 г. положението се влоши до такава 
степен, че трябваше да го закараме в болницата в Швабинг. Лекарите говореха 
за кожен сепсис. След интензивно лечение с кортизон, се стигна до гноен 
апендицит. Тогава един лекар ни каза: "Радвайте се, че е сляпото черво, други 
деца получават след такова лечение стомашни язви." Резултатите от тестовете 
бяха показали, че при всички треви, цветен прашец, косми, гъби и прах, 
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Мартин отново получава обрив. От февруари 1973 г. до юли 1978 г. го 
обезчувствяваха. подобрение обаче не настъпи. Следвайки съвета Ви, от 
септември 1977 г. Мартин hue на ден по около 1 1/2 литра чай против 
псориазис, за който пишете в брошурата си. Чаят му беше много противен в 
началото, което не ни учудваше, тъй като той беше пробвал напразно толкова 
много неща. Той просто нямаше никаква надежда вече. Първата му констатация 
беше: "Мамо, от мен изтича ужасно много вода!" След 14 дни влязох сутринта в 
детската стая да го събудя. Тогава той каза: "Снощи моментално заспах!" 
Лягането вечер беше за Мартин, като изключим бебешките му месеци, истински 
кошмар: сърбене и чесане, той не можеше да заспи часове наред, та даже и до 
сутринта, той лежеше буден в леглото. От това първо заспиване нататък Мартин 
беше убеден, че чаят му действува добре и той се стараеше всеки ден да си 
изпива шишето. Кожата също се подобри значително. Тук-таме той все още се 
почесва, но откакто пие чая, не се е стигало до никаква инфекция. Понякога 
просто не можем да повярваме. От януари 1978 г. той е без превръзки и памучни 
ръкавици. Учебната 1977/78 г. бе за него първата година, в която той не лежа 
седмици и месеци болен. Не можете да си представите как разцъфна той през 
тази година! От септември 1978 г. той играе отново физическо, след около 
четиригодишно прекъсване и е извънредно щастлив. През юли приключи с 
обезчувствяването. Лекарите от болницата нямат обяснение за подобряването 
на кожата." 

През лятото на 1979 г. при мен беше един лекар - специалист по вътрешни 
болести от ФРГ, с 21-годишния си син, който по рождение страдал от 
невродермит. Младият мъж изстрадал много през всичките тези години. При 
използуването на пресни билки той получаваше в началото остри реакции, 
като запушен нос, натиск към главата. Баните с хвощ не понасяха добре, тези 
от здравец не чак толкова, въпреки че те се отразяваха добре на кожата. 
Поради сухост на кожата се използуваше хаметумов мехлем с прибавяне на 
прясно изцеден сок от слез, който се отразяваше благотворно. И в този случай 
се забелязваше непрекъснато подобрение. Увереността в оздравяването се предаде 
главно на пациента. В средата на октомври 1979 г. той продължи прекъснатото 
си следване по право. 

Т Р Е П Е Р Е Н Е  ( П а р к и н с о н о в а  б о л е с т )  
Пресните листа на киселицата, които като килим застилат земята в 

нашите широколистни и иглолистни гори, се измиват и изстискват в 
сокоизстисквачка. Всеки час от сока се взимат от три до пет капки, 
разредени в чай от бял равнец, от който чай всеки ден ре приготвят четири 
до пет чаши. На чаша се взима препълнена чаена лъжичка цветове от бял равнец, 
те се попарват и се оставят малко да се изкисват. Разреждането на капките от 
киселицата трябва да стане В минимум три пъти по-голямо количество. 
Същевременно се правят и разтривки на гръбнака^с прясно изцедения сок от 
киселица и тинктура от бял равнец, които се редуват. Набрани на слънце 
цветове от бял равнец се заливат с 38 до 40%-ова житна или плодова ракия и 
се оставят 14 дни на слънце. През деня в продължение на четири часа се 
налагат върху тила компреси от шведска горчивка (виж статията "Шведски 
билки", стр. 55), с които човек може да си се разхожда в къщи. 

Ако наред с треперенето се появи и известна схванатост на крайниците, 
се правят бани на цялото тяло от мащерка (по 200 г билки на баня). От една 
баня се получават след претопляне общо три бани (виж "Бани на цялото тяло" в 
"Обща част", стр. 9). 

З А П Е К  
Веднъж при изнасянето на доклад в старчески дом, на който и аз 

участвувах, един лекар каза: "Колкото повече привиквате към 
разслабителните средства, толкова по-упорит става запекът!" Освен това от 
постоянното обезслузяване червото изтънява!  

Стремете се да оправите храносмилането си чрез три супени лъжици зърна 
от ленено семе, които се взимат при всяко ядене с малко течност. Добро 
въздействие в тази насока имат и смокините и сините сливи, които се 
оставят да омекнат през нощта в студена вода и на сутринта, притоплени, се 
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взимат преди закуска или като закуска. Ако наоколо има прясна кладенчова 
вода, една чаша от нея сутрин на гладно е достатъчна. Силно разслабително 
действува синята жлъчка, която, половин или една чаша от нея на гладно, 
регулира дори най-упорития запек. 

Не ми се ще да ви лиша от едно писмо от Бавария: "Вашият съвет да се пие 
синя жлъчка и яде салам от смокини, помогна на майка ми, след двадесет 
години да има отново компактно ходене по нужда и нормално храносмилане. Тя 
вече се беше примирила с това, че никой и нищо не може да помогне." 

Рецепта за салам Половин килограм смокини се измиват и се прекарват  
от смокини: през месомелачка, с тях и 5 г брашно от листа от 

майчин лист се омесва тесто. Сместа се оформя на 
саламчета, загъва се във фолия и се съхранява в 
хладилника. Всяка сутрин от салама се изяжда на гладно 
едно парченце с големината на лешник, на деца се дава 
една трета от него, докато се нормализира 
храносмилането. 

И още един съвет: Всеки ден много движение на чист въздух! Промяна в 
храненето - с плодове, зеленчуци и зърнени храни! 

А сега искам да ви разкажа как разбрах, че синята жлъчка помага при запек. 
Със синята жлъчка ме свързват много хубави спомени от детските и младежките 
ми години. Навсякъде край пътищата на нас, децата, ни се усмихваха сияйните 
сини цветове - една приятна гледка за едно радостно детско сърчице! Тук, в 
Горна Австрия, на мен ми липсват тези сини цветни звезди, те много рядко се 
срещат. Толкова по-учудена бях един ден, когато при една нова сграда срещу 
нашата къща ме поздрави една синя жлъчка с шест сини цветчета. Спрях се, 
съжалих я, че има прашен вид и рекох: "Въпреки окаяния ти вид, ще взема шестте 
ти цветчета!" Всеки ден запарвам за семейството ми и мен шест чаши билков 
чай. На следващия ден в него сложих и шестте измити цветчета от синята 
жлъчка. Така едно от цветчетата попадна точно в моята чаша. в резултат на 
което аз имах нормално, обилно храносмилане след всяко ядене, т. е. три пъти 
през този ден. Това не ми даваше покой. В една стара билкарска книга намерих 
решението на загадката: синята жлъчка постигала страшно добри успехи при 
склонност към затлъстяване. При такова обилно, при това нормално на 
консистенция, храносмилане мога да си представя постепенно отслабване на 
хора с наднормено тегло! 

С Ъ Л З Е Н Е  Н А  О Ч И Т Е  
За това страшно неприятно състояние се смесват  
10 г радост за очите,  
10 г Валериана.  
15 г корен от бенедиктински трън,  
10 г цветове от люляк,  
15 г цариче,  
20 г лайка и  
10 г седефче. На половин литър вода се взимат 15 г билки, накисват се 

през нощта, а на следващия ден количеството се затопля до границата на 
кипене. Цялото това нещо се разбърква, сваля се от печката и се оставя три 
минути да се изкисва. След като течността се поохлади, в нея се потапя 
ленена кърпичка и както е още топла, се слага върху затворените очи. 
Процедурата се повтаря няколко пъти по половин час, след което очите се 
покриват със суха кърпа и се оставят малко да почиват. 

Г Л И С Т И  
От едно време тиквеното семе се счита за най-добрия помощник против 

глисти. При детска глистя (острица) на децата се (дават по 10-15, а на 
възрастни 20 до 30 обелени тиквени семки, на които непременно трябва да се 
остави фината ципа и които трябва много добре да се сдъвкват. След около 
един час се изпива по-малко от една чаена лъжичка рициново масло. 

Тиквените семки се препоръчват горещо и за лечение против тения. При 
строга диета се сдъвкват хубаво 80 до 100 обелени тиквени семки (фината 
обвивка остава!) на четири порции и един час след това се взима половин супена 
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лъжица рициново масло. Ако при липса на успех лечението трябва да се приложи 
още веднъж, няма опасност от отрицателни странични явления. 

При дълги чревни глисти помага старото домашно средство с моркови и 
червено цвекло. Не само суровият сок от кисело зеле предизвиква 
изхвърлянето на дългите чревни глисти, а и консумацията на хрян и лук също 
така бързо помага и чесън, сварен в прясно мляко. 

А Т Р О Ф И Я  Н А  В Е Н Ц И Т Е  И  К Л А Т Е Щ И  С Е  З Ъ Б И  
Тук се препоръчва следното билково лечение: дъбова кора, цариче, пачина и 

салвия се смесват в равни части, сипват се в студена вода и се оставят да 
пренощуват. На половин литър вода се взимат две препълнени чаени лъжички 
билки. Сутрин чаят се затопля, сипва се в предварително изплакнат с гореща 
вода термос и с него се правят по няколко пъти на ден хладки промивки. С 
напоена с чая мека четка за зъби могат да се масажират венците. 

Т Р Е П Е Р Е Н Е  Н А К Р А Й Н И Ц И Т Е  
■ 

За това заболяване се прави настойка от 50г жълт кантарион, 20гсалеп. 
20г иглика и 10г зърна от хвойна, като те се заливат с 38 до 40%-ова житна 
или плодова ракия и бутилката се оставя да престои 14 дни на слънце или 
близо до печката. От тази настойка се взимат ежечасно 15 до 20 капки в 
следния билков чай, от който всеки ден се0изпиват по три чаши. На една чаша 
се взима една препълнена чаена лъжичка билки. Съставът е следният: По 20 
г листа от ясен, цветове от Жълт кантарион, бял равнец, салвия и хвощ се 
смесват хубаво. Освен това се правят и бани на половината тяло от смърчови 
връхчета, жълт кантарион, бял равнец или мащерка (за една баня се взимат  
100 г билки). Понеже външното Въздействие на билките ускорява успеха, на всеки 
14 дни се правят бани на половината тяло (виж "Бани на половината тяло" В 
"Обща част"). 

З А Х А Р Н А  Б О Л Е С Т  ( д и а б е т )  
В наши дни диабетът се разраства и наред със сърдечния инфаркт и рака заема 

челно място сред болестите. Най-честата причина за това заболяване е 
прекомерното, нездравословно преяждане на много хора. особено на децата. С 
други думи. захарно болни са не само възрастни, а за съжаление Вече и страшно 
много деца. които страдат от заболяване на панкреатичната Жлеза и по този 
начин/ от захар. За тях това означава да стоят настрана от всички радости 
на детството, да спазват строга диета, да им се бие два пъти дневно инсулин 
и още в детска възраст да са с един крак в гроба. Многото болести на нашето 
време показват, че благоденствието в никакъв случай не ни се отразява 
винаги добре. Трябва да закачим на по-високо кошницата с хляба и да намалим 
обилното ядене. Пред големи празници, които траят по два дни. се наблюдават 
хора. които купуват хранителни продукти в такива количества, сякаш ще 
изхранват цяла армия. 

Сега аз искам да се опитам да посоча лечебни средства, които стимулират 
панкреатичната Жлеза и по този начин отнемат първопричината на захарната 
болест. Големият швейцарски природолечител - пастор Кюнцле казва: 
"Захарната болест се отстранява твърде бързо със следните билки: 3 части 
карамфилов корен (Geum alpina), по 1 част листа от къпина и черна 
боровинка. 3 части златопръстниче (Potentilla aurea). 2 части зелени, 
изсушени бобени шушулки." Взима се препълнена чаена лъжичка от тази смес на 
1/4 литър вода. попарва се и се оставя три минути да се изкисва. Дневна доза: 
1 1/2 до 2 литра. 

Лечебното действие на листата на черната боровинка зависи от 
правилното събиране. Те трябва да се берат само преди узряването на 
плодовете. Събрани през правилното време, те са клинично изпробвано лечебно 
средство при захарна болест. Оказва се, че съдържащият се в листата на 
черната боровинка преди узряването на плодовете миртилин не само че 
редуцира отделянето на захар, но и спомага за цялостното отстраняване на 
болестта. Миртилинът в листата на черната боровинка се нарича с право 
"растителен инсулин". Въпреки тези чудесни качества на листата на черната 
боровинка лечебната терапия с този чай не бива да се прави без лекарски 
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контрол. За всеки случай трябва да има и лекарско наблюдение. 
Целината също се препоръчва за сваляне съдържанието на захар. Старо 

народно средство е също така суровият сок от кисело зеле. както и 
ежедневната консумация на пресни моркови. Но и лук и чесън върху филия хляб 
спомагат за намаляването на захарта. 

Друго едно средство от народната медицина: Четири супени лъжици листа от 
черни боровинки (набрани преди узряването на плодовете!) се накисват в два 
литра студена вода и се варят, докато остане половината от водата. От 
тази отвара се пие три пъти дневно по една чаша. Копривата също оказва 
извънредно добро въздействие върху панкреатичната Жлеза и поради това и тя 
намалява съдържанието на захар в кръвта. В този случай се взима екстракт от 
коприва, който се получава в хомеопатичните аптеки, дрогериите и 
специализираните магазини за естествени витаминозни храни. 
Тъй като коренът от аир лекува почти всички увреждания на панкреатичната 
Жлеза, той помага следователно и при захарна болест. Равна чаена лъжичка 
корени от аир се накисва в чаша студена вода и се оставя да пренощува. на 
сутринта леко се притопля, прецежда се и течността се пие по една глътка 
преди u след всяко ядене (това прави общо шест глътки на ден). Дори само 
тези шест глътки се отразяват много благоприятно на всеки диабетик. 

За захарната болест се препоръчва също така и чай от листата и филизите 
на бъза. Та нали бъзът е едно от най-старите растения на народната 
медицина! 

В ранна пролет когато радиката започне постепенно да се показва по ливадите 
и нивите, тя трябва да се изважда до корена, да се измива добре и да се 
използува за първата салата. Тогава се вижда. че има радика с тревисто-зелена 
основа на листата и радика с Жълтеникаво-млечна основа. Жълтеникавата радика е 
по-вкусна и по-крехка. Диабетиците трябва да ядат през пролетта всеки ден 
тази салата от радика на обяд и вечеря. Когато след това в края на април и 
началото на май радиката е в пълния си цъфтеж, тогава за всеки диабетик идва 
моментът за редуциране на захарта с четириседмично лечение. Берат се дръжките 
заедно с цветовете и се измиват, едва след това цветовете се махат 
Ежедневната консумация на 10 до 15 дръжки от радика може да доведе до пълно 
понижаване на захарното съдържание. В началото дръжките са малко горчиви, но 
Впоследствие горчивината изчезва. 

Имелът оказва също много добро влияние на панкреатичната Жлеза, така че 
чрез продължителна употреба на чай от него захарната болест загубва 
първопричината си. Имелът се накисва в студена Вода и се оставя да пренощува. 
Първоначално се взимат три чаши студена вода и три препълнени чаени лъжички имел. 
След няколко седмици се редуцира на две чаши и след още известно време се минава 
на една чаша. Известен период от време имелът се спира напълно, когато през 
пролетта се намират други пресни зеленчуци за диабетици. Имелът е силно 
лековит от началото на октомври до началото на декември и през месеците март 
и април, поради което трябва да се бере през това време. Най-силно лековит е 
имелът, намиращ се по дъбовете и тополите, но целебен е и имелът от 
червените ели и овощните дървета. Дръжките и листата се нарязват на дребно. 
Белите зрънца не бива да се взимат за чая! 

Тъй като и нашата силно възхвалявана шведска горчивка влияе благоприятно 
на панкреатичната жлеза, та дори може и да я излекува, то тези капки също 
се препоръчват при захарна болест. Те трябва да се пият три пъти дневно и то 
съответно по една чаена лъжичка в малко билков чай. Поради великолепното 
действие на шведската горчивка на дълбочина се препоръчва да се прави веднъж 
в месеца четиричасов компрес с нея на панкреатичната жлеза. 

Като най-добър диетичен зеленчук на диабетиците може да се сервират 
корени от синя жлъчка. Те се измиват добре, подобно на марулите, за да се 
омекоти малко горчивият им вкус. Между впрочем чаят от цветовете и дръжките 
на синята жлъчка се прилага с много голям успех и при склонност към 
затлъстяване. От тази чаена отвара се пият по две чаши на ден. 

Изцеденият сок на пресните краставици сваля съдържанието на захар в 
кръвта и поради това се препоръчва горещо. 

Големият кокеш е също един отличен зеленчук, подобно на аспержите. 
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Поради ниското си съдържание на въглехидрати аспержите и големият кокеш са 
чудесна диетична храна за диабетици. Тя може да се поднася с обилна мазнина и 
трохи от бели хлебчета, без това да навреди на болния. Големият кокеш се 
отглежда в зеленчуковите градини за кухненска употреба и не е идентичен с 
диворастящия чер оман. 

Зеленият праз е също чудесен зеленчук за болни от захарна болест. Нарязан 
на дребно до края на листата, той се слага върху хляб и се яде всеки ден като 
вечеря. Също и към обяда се препоръчва силно салата от праз. 

Една много вкусна и благоприятна напитка: 500 г, нарязан до зелените 
върхове на дребно, праз се залива с 0,7 литра тръпчиво бяло Вино, покрива 
се и се оставя 24 часа да престои. След това течността се прецежда и се 
налива в шишета. От нея се пие по една глътка сутрин и Вечер. Остатъците от 
праза се слагат върху хляб и се изяждат. 

Един лекар по обща медицина от Горна Австрия помогна на една болна от 
захарна болест със следната рецепта: Три големи глави чесън се смачкват, 
сипват се В еднолитрова бутилка, с чиста житна ракия се долива и бутилката 
се оставя да престои от 10 до 14 дни. След това от течността се взима 
Всеки ден по една пълна чаена лъжичка преди закуска. 

През април 1977 г. по телефона ми се обади една жена от Виена и ми разказа, 
че от 30 години била диабетичка. Помоли ме да й помогна. Препоръчах 
гореспоменатите приложения с различните билки и тя изпълняваше точно съветите 
ми от брошурата. В началото на август тя ми съобщи радостно, че 
направеното лекарско изследване установило нормални стойности на захарта В края 
на септември 1977 г. държах доклад в енорийската църква Хазенлайтен във Виена. 
По време на доклада тази жена взе думата и разказа: 'Тридесет години бях болна 
от диабет. Изпълних съветите на г-жа Требен и от август вече имам нормални 
стойности на захарта." Последваха бурни аплодисменти от страна на 
слушателите. 

Една позната от Гунделфинген - Бавария, пише: "Един добър мой познат беше 
от години болен от диабет и се нуждаеше ежедневно от инжекции. С чай и билки 
от брошурата Ви той успя да свали захарта си. Естествено той е под 
постоянен лекарски контрол. Лекарят останал изненадан от понижаването на 
захарта." 

Един инженер от Виена имал стойност на захарта в кръвта 280. Той 
последвал дадените в "Аптеката на Господ" съвети. При един лекарски преглед 
се установило, че захарта е спаднала на 130. 

Употребата на всички тези лечебни билки и диетични зеленчуци се увенчава 
само тогава с успех, когато човек живее точно по предписана диабетична 
диета. 

СЪВЕТИ  ЗА  З Л О К А Ч Е С Т В Е Н И  БОЛЕСТИ  
З А Б О Л Я В А Н Е  Н А  П А Н К Р Е А Т И Ч Н А Т А  Ж Л Е З А   

Тук се провежда същото лечение, както при "Чревни заболявания" (Виж 
"Чревни заболявания) 

Г Р Ъ Д Н О   З А Б О Л Я В А Н Е  
Лечението започва след операцията. Белезите се мажат до под мишницата с 

мехлем от невен (приготвянето на мехлема виж в статията "Невен"). 
Остатъците от приготвянето на мехлема да се налагат четири до пет пъти, 
само че преди това те леко се претоплят. Те допринасят само за това, 
кожата да се изглади и добие нормален цвят. Мазането с мехлема от невен 
премахва силните опъвания. които се явяват след такава една операция и 
стигат до ръцете. Ако и лимфни жлези са пострадали, тогава се налагат 
стрити на каша пресни листа от остролист и широколист жиловлек (Виж 
"Видове приложения" при "Остролист жиловлек") по няколко пъти на ден и след 
това се процедира, както е описано при "Заболяване на лимфните жлези". 

Освен това се прави смес за чай от 300 г невен, 100 г бял равнец и 100 
г коприва. За приготвянето на чая от сместа се взима една препълнена чаена 
лъжичка на 1/4 литър вода. Дневната доза е един и половина до два литра 
запарен чай, който се изпива през деня на глътки. Освен това, от това 
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количество чай се отсипва сутрин, обед и вечер по половин чашка преди всяко 
ядене, прибавя се една супена лъжичка шведска горчивка и разделено на две 
половини, това количество се пие на глътки половин час преди и половин час след 
всяко ядене. 

Ако се появят болки, тогава трябва често пъти да се правят компреси с 
шведски билки и запарващи компреси с хвощ (двата вида компреси виж в "Обща 
част"). Всички посочен лечения се провеждат и при ново образуване на буци. 

Тъй като гърдите и корема са тясно свързани помежду си, то терапията, 
посочена при злокачествени коремни заболявания", би трябвало също да се 
съблюдава и провежда. 
Една млада жена разказва: "Две седмици след раждането на детето ми получих 
втвърдяване на гърдите и възпаление на зърната на гърдите, съпроводени от 
температура и силни болки.  Един компрес от шведски билки премахна всичките 
ми оплаквания за една нощ. Аз съм селянка. Един ден забелязах у една от 
нашите крави също възпаление и втвърдявания на вимето. Помислих си, че щом 
шведската горчивка помага така изненадващо бързо на хората, то тя би 
трябвало да може да помага и на животните. Опитах същото лечение и бях 
приятно изненадана, когато след кратко време настъпи подобен успех." 

Ч Р Е В Н О  З А Б О Л Я В А Н Е  
Една равна чаена лъжичка корен от аир се сипва и оставя да пренощува в 1/4 

л cmyдена вода, на сутринта леко се претопля и се прецежда. От тази отвара 
се пие по глътка непосредствено преди и след всяко ядене - това прави шест 
глътки на ден, но не повече! 

Освен това е необходима следната смес за чай: 300 г невен, 100 г бял 
равнец и 100 г коприва, които се разбъркват хубаво. За приготвянето на чая 
се взима на 1/4 л вода една препълнена лъжичка от сместа. За дневна доза са 
нужни от един и половина до два литра запарен чай. Болният пие точно по 
часовник на всеки четвърт час или всеки 20 минути по една глътка - така 
чаят се приема добре от стомаха. Опитът показва, че този чай премахва бързо 
безапетитието на болния. Освен това от дневното количество чай се отсипва по 
половин чашка сутрин, обед и вечер преди всяко ядене, в нея се прибавя една 
супена лъжица шведска горчивка и това количество, разделено на две половини 
се пие на глътки половин час преди и половин час след всяко ядене. Ако 
количеството шведска горчивка не се понася добре от болния, тогава то се 
редуцира на по една чаена лъжичка. 

Чаят трябва да се съхранява топъл в термос. Освен това се правят 
компреси от шведски билки върху цялата коремна област. За целта се взима 
голямо парче памук, което се напоява с капките и се разстила в тънък слой 
върху корема. Запарващите компреси от хвощ облекчават също така болките. 
Поради това те трябва да се налагат, колкото е възможно по-често - може би 
сутрин и след обяд no два часа В леглото, u след това през нощта (за 
двата компреса виЖ "Обща част"). 

На 1. октомври 1979 г. при мен дойде семейство Хелмут и Берта Е. от 
Хамбург, за да ми изкаже благодарността си за помощта, получена чрез 
брошурата "Здраве от аптеката на Господ". На госпожа Берта Е., днес на 53 
години, се образувал след едно падане по стълбите тумор в корема, който 
бил свързан със силни болки. През януари 1977 г. в една Хамбургска клиника 
последвала операция, чиято диагноза гласяла: Туморът неоперируем поради 
силни сраствания! След седем седмици престой в болницата и пълно опадане 
на косата, през февруари 1977 г. последвало изписване от болницата. По 
това време г-жа Берта знаела вече за раковото си заболяване. През ноември 
1978 г. болната постъпила отново на лечение в същата болница. Този път 
последвал разрез в корема от дясната страна. И тя отново била лекувана 
стационарно в продължение на седем седмици. При едно допълнително лечение 
през февруари 1979 г. в горната лява част на корема се установил 
кистовиден тумор с големината на детска главичка. На 20. март 1979 г. 
Жената отново била оперирана. Резултатът показал вече несъмнено 
метастази. Пет седмици пациентката била изкуствено хранена, подобрение не 
настъпило. Дори даваната й като каша храна тя малко след това повръщала. 

По това време лекуващите лекари съобщили на съпруга, че състоянието на 
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жена му е безизходно. Стремителното намаляване на теглото от 80 на 62 кг 
говорело само за себе си. Тогава г-н Е. получил като подарък брошурата ми 
"Здраве от аптеката на Господ". Той незабавно се снабдил с няколко литра 
шведска горчивка, чай от невен, бял равнец и коприва, както и корени от 
аир, от една аптека в Хамбург. Със съгласието на лекуващите лекари от 
Хамбургската клиника шведската горчивка била налагана под формата на 
компреси върху целия корем, както е описано в брошурата. Също и 
билковите чайове, както и шестте глътки чай от корените от аир, били 
изпивани от г-жа Берта Е. 

След непрекъсната употреба, след 48 часа дошъл вече нечаканият обрат 
към по-добро, който изумил цялото лекарско съсловие и всички участници. 
След десет дни, на 24 април 1979 г., пациентката била изписана с 
посоченото от лекарите "относително благосъстояние" за по-нататъшно 
амбулаторно лечение. След изписването от болницата, г-жа Е. била толкова 
изтощена, че седмици наред трябвало да пази леглото. Билковата и чайова 
терапия била съвестно продължена. Общото състояние се подобрявало с всяка 
измината седмица. Апетитът бил отново добър и теглото постоянно се 
повишавало. Господин Хелмут Е. казва по-късно в едно писмо от 8 август 1979 
г., че това "чудо" станало само благодарение на благословената Божия 
помощ. Чрез този случай много от неговите приятели, познати и близки 
станали любители на билките. Накрая Хелмут Е. пише между другото и 
следното: "Жена ми и аз авторизираме изрично публикуването на нашия 
случай, за да вдъхнем по този начин надежда на търсещите помощ хора." 

К О Ж Н И   Б О Л Е С Т И  
Ако се касае за още затворено злокачествено кожно заболяване, през деня 

то се навлажнява често пъти с оранжево-жълтия сок на змийското мляко. На 
хората, които нямат възможност да си набавят пресни листа и дръжки от 
градината или природата, им предлагам да си засадят змийско мляко в саксия. 
Ако обаче заболяването е вече отворена, загниваща рана със зловонен 
секрет, тогава тя ту се промива, ту се къпе със запарена, хладка отвара 
от хвощ и приготвен в студена настойка чай от слез. Краищата на раната 
се намазват първо със сок от змийско мляко и, когато той се попие от 
кожата, с мехлем от невен (виж статията "Невен"). Листа от 
остролист и широколист жиловлек. измити и стрити на каша. се налагат 
направо върху отворената рана. Ако листната каша не се понесе веднага от 
болния и той има усещането на притискане или теглене, тогава тя се маха; 
измиват се други листа и се слага нова каша, докато тя се възприеме от 
болния като благотворна. Нощем могат да се налагат компреси с отвара от 
хвощ и слез. С цел пречистване на кръвта всеки ден трябва да се изпиват 
по четири чаши чай от коприва, великденче, невен и бял равнец, които 
са смесени 8 равни части. На четвърт литър вода се взима една препълнена 
чаена лъжичка от сместа. Билките се попарват и се оставят малко да се 
изкисват. 

След оперативно отстраняване на белези по рождение или твърди 
кожни израстъчета се образуват понякога отворени, гнойни и сълзящи кожни 
заболявания, които имат злокачествен характер. Тук се прилага същото 
лечение, както при споменатите отворени, загниващи рани със зловонен 
секрет. Ако отворените места се разнасят по цялото тяло, тогава се 
правят бани на цялото тяло от хвощ и слез. Нощно време болният се увива 
в ленена кърпа, поръсена с каша от пресни листа от остролист и 
широколист жиловлек. 

Увеличават се злокачествените кожни заболявания с разграничаващи се, 
струпейновидни тъмни петна. Добър лечебен успех показва тук 
неколкократното мазане през деня с пресен сок от енювче (виж "Видове 
приложения" при "Енювче"). Сипан в малки шишенца, сокът може да се съхранява 
В хладилника. 

На една млада 30-годишна майка оперирали един, близо до рамото, започнал 
изведнъж да расте, белег по рождение. Оказал се злокачествен. Трябвало да 
се направят четири тежки операции, тъй като били засегнати и лимфните 
Жлези. Дълбоките места от операциите под рамото били отворени и 
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възпалени. Младата жена не била в състояние да се грижи за домакинството и 
децата си и била много отчаяна. На помощ била изпратена сестра от 
"Каритас”. Налагания с каша от остролистни и широколистни жиловлекови листа 
(приготвянето на кашата виж при "видове приложения" на "остролист 
жиловлек"), промивки с хладка отвара от слез и хвощ, бани на цялото тяло от 
мащерка (от 200 г мащерка) и чай от 300 г невен и по 100 г бял равнец и 
коприва (на четвърт литър вода се взима една препълнена чаена лъжичка от 
тази билкова смес) и то един литър от него, разпределен за целия ден и 
изпиван на глътки, помогнали бързо. След точно един месец раните заздравели 
и младата жена можела отново да се справя сама с домакинството си. Ето това 
са "чудесата" от аптеката на Господ! 

З А Б О Л Я В А Н Е  Н А  Т Е С Т И К У Л И Т Е  
За съжаление все по-често се случва, че, наред с възрастните мъже, вече 

и млади хора в ученическа или момчешка възраст биват сполетявани от това 
злокачествено заболяване. За тази катастрофална картина на нещата допринася 
може би днешната много тясна мода на панталоните при младежта. Често пъти 
седмици след една операция изведнъж се появяват болки с подпухвания на 
други места. Въпреки това, лечението трябва да се провежда без прекъсване 
на това място, от което е произлязло заболяването, т. е. от областта на 
тестикулите. Провежда се същата терапия, както при "Злокачествено 
заболяване на лимфните жлези". 

З А Б О Л Я В А Н Е  Н А  Л А Р И Н К С А  
Тук е необходим предимно пресен слез. При изсушаването слезът губи една 

трета от лечебната си сила. Следователно, трябва да се взима прясна билка, 
която се накисва и оставя да пренощува в студена вода. На ден са необходими 
четири чаши чай за пиене и шест чаши за изплакване или гаргара, което прави 
общо два и половина литра. На чаша се смята една препълнена чаена лъжичка 
билки. Вечерта билките се сипват в студена вода и се оставят да киснат в 
нея до следващата сутрин, след което те леко се затоплят. прецеждат и чаят 
се сипва в предварително изплакнат с гореща вода термос, или пък всеки път 
преди употреба той се затопля на водна баня. Четири чаши чай се изпиват на 
глътки, шест чаши се взимат за гаргара и плакнене. 

Тези десет чаши довеждат много бързо до отзвучаване на съществуващото 
злокачествено заболяване на ларинкса даже когато болестта е вече в последен 
стадий. Остатъците от билките след приготвяне на дневната доза чай се 
оставят в чайника и вечер се претоплят с малко вода. След това тези билки 
се разбъркват с ечемичено брашно (получава се в мелниците или 
специализираните магазини за естествени витаминозни храни) и се подгряват 
отново. Топлата каша се размазва върху ленена кърпа, която се поставя върху 
ларинкса. Отгоре се превързва с топла кърпа. (Още с първия компрес болният 
усеща облекчение, често пъти на четвъртия или петия ден се възвръща 
загубеният глас. 

При заболяване на хранопровода се провежда същата терапия, както при 
заболяване на ларинкса. Наред с топлите компреси от ечемичено брашно нощем 
се налагат и запарващи компреси от хвощ (за запарващи компреси виж "Обща 
част" и "Хвощ"), а с прясно енювче се правят дълбоки гарга ри (виж и 
'Заболяване на езика"). 

З А Б О Л Я В А Н Е  Н А  К О С Т И Т Е  
Ежедневно се пият по четири чаша чай от бял равнец, тъй като. поради 

кръвопречистващото си действие, белият равнец се отразява благоприятно на 
костния мозък. С цел прочистване на кръвта се пият и по две чаши чай от 
невен и две чаши чай от коприва (да се прилагат по възможност пресни 
билки!). На четвърт литър вода се пада една препълнена чаена лъжичка билки. 
Допълнително към това, в една чаша чай се сипва една супена лъжица шведска 
горчивка и тази чаша, съответно разпределена, се пие при всяко ядене, и то 
половин час преди и половин час след всяко ядене по половин чашка. 
Същевременно по няколко пъти на ден се правят разтривки с тинктура от бял 
равнец (виж "Видове приложения" при "Бял равнец"), тинктура от зарастличе 
(виж "Видове приложения" при "Зарастличе") и шведска горчивка. 
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Ако въпреки това на костта се е установил тумор, тогава лечението се 
провежда съгласно "Злокачествени тумори". Ако болките в костта са причинени 
от метастази, трябва да се цери онова място, от което излизат метастазите. 

ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА И ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ 
Пиенето на по една чаша запарен чай от плавун - сутрин на гладно и 

вечер половин час преди вечеря - помага както при чернодробна цироза, така 
също и при злокачествени заболявания на черния дроб. По този начин 
моментално се премахва появяващият се и при двете заболявания задух. На 1/4 
литър вода се взима равна чаена лъжичка билки. Наред с това се пият дневно 
и по шест глътки чай от корени от аир (виж статията "Аир") и две до три 
чаши чай от коприва. Върху областта на черния дроб трябва да се налагат 
компреси от шведска горчивка, които се правят денем в продължение на 
четири часа, и запарващи компреси от хвощ (за тези компреси виж в "Обща 
част"), които се правят по Възможност сутрин и след обяд по два часа в 
леглото и нощно време. 

Всички компреси трябва да се покриват с топли кърпи, за да не се явява 
студенина при изпаряването! 

Л Е В К Е М И Я  
 

Препоръчителна смес 
за чай: 

 

20 г великденче 20 г пелин 30 г коприва 
25 г енювче 30 г филизи от бъз 15 г Жълт кантарион
25 г бял равнец 30 г невен 15 г корени от радика 

 30 г змийско мляко
 25 г ливадно отбратниче  
От тази билкова смес се взима една препълнена чаена лъжичка на четвърт 

литър Вода. През деня се изпиват на глътки минимум два литра чай. От голямо 
значение би било, ако се взимат пресни билки от природата или поне няколко 
от посочените. Тъй като в повечето случаи първопричината за левкемията 
трябва да се търси в далака, към това трябва да се пият и по шест глътки 
чай от корени от аир. Равна чаена лъжичка корени от аир се накисва и оставя 
да пренощува в четвърт литър студена вода. на сутринта леко се притопля и 
прецежда. От тази отвара се пие по глътка преди и след всяко ядене. Три 
чаени лъжички (могат да се прибавят до три супени лъжици шведска горчивка 
се разреждат с три чаши билков чай. Това количество се разделя на половина 
и се пие съответно половин час преди и половин час след всяко ядене. 
Препоръчват се четиричасови компреси с шведски билки върху областта на 
черния дроб и далака, както и запарващи компреси с хвощ (за двата вида 
компреси виж в "Обща част"). Трябва да се избягват всякакви видове 
киселини, като портокали, лимони, грейпфрути, различните плодови сокове и 
кисели, сурови плодове, както и солени, силно подправени яденета, салами и 
тлъсто месо. Ябълков компот може да се яде в големи количества. 

В началото на ноември 1978 г. при мен дойдоха отчаяни родители с нямащо 
и шест години момченце: Петър В. от Н. (ФРГ) имаше последен стадий на 
левкемия. Всичко започнало през май 1978 г. с температура и болки в 
краката. Тъй като състоянието му не се подобрявало, в началото на юли г. 
Петър влязъл за единадесет седмици в болницата в Манхайм. След изписването 
му не се забелязвало никакво подобрение. Когато го видях за първи път, 
Петър беше вече без коса, беше много блед. уморен и нямаше апетит. Той 
имаше дълбоки черни сенки под очите, тежката болест му се 
забелязваше. Детето живна още с първата баня от мащерка (виж "Видове 
приложения" при "Мащерка"), която родителите му по мой съвет направиха. 
Водата от банята, изсипана обратно върху билките, се претопли още два пъти. 
така че можаха да се направят общо три бани. Освен това детето пиеше и 
горепосочения чай. Макар и малко, то следеше часовника и на Всеки четвърт 
час взимаше своята глътка чай. В яденето то също се придържаше към насоките 
на предписаната му диета. В края на ноември 1978 г. родителите заминаха с 
детето в болницата в Манхайм за изследване на кръвта. За професора било 
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истинска загадка, че резултатите от кръвните изследвания се били така 
подобрили.  В средата на декември гъстият перчем на детето израсна отново и 
то отиде с родителите си на повторно изследване на кръвта. Лекарите в 
болницата рекли: "Кръвната картина е повече от нормална." Те не знаели как 
да категоризират невероятното, непонятното. През април 1979 г. на един мой 
доклад в Траунщайн (Горна Бавария) Петър дойде с родителите си като напълно 
здраво дете. Присъствуваха около 1800 души. Съответни бяха и 
аплодисментите, когато представих Петър на публиката и разказах неговата 
страдалческа история. Той дойде с родителите'си и в края на октомври 1979 
г. на мой доклад в зала "Яаанхале" в Пфорцхайм, на който присъствуваха 2200 
души. И тук можах да покажа на публиката напълно здравото дете. Петър 
упорито продължава да пие билковия чай, както самият той ми писа за Коледа 
1979 г., майка му често му правела компреси от шведски билки върху далака и 
шията, а и го разтривала с олио от градински риган (бяха пострадали и 
Жлезите на шията). Той ми беше нарисувал с цветни моливи Върху лист хартия 
невена, копривата и белия равнец, и под тях беше написал: "Моите 
спасители!И, което за мен беше неповторимо. Родителите и днес ходят от 
време на време да изследват лекарите кръвта на Петър, макар че той вече е 
здраво момче. 

Аз считам лекарските прегледи за извънредно важни! Смятам за полезни и 
по-нататъшното пиене на билковите чайове и налагането на компреси. Това 
предотвратява нови удари на някогашните злокачествени заболявания. 

Б Е Л О Д Р О Б Н И  З А Б О Л Я В А Н И Я  
На ден се пият на глътки четири чаши чай от бял равнец и освен това по 

една чаша чай от хвощ - сутрин на гладно и веч^р половин час преди вечеря. 
През деня се дъвчат корени от аир. Течността се гълта с малко чай от бял 
равнец, а остатъците се изплюват. При пристъпи на болки, върху белия дроб, 
евентуално и върху гърба, се налагат нощем запарващи компреси от хвощ, а 
денем – четири часови компреси от шведски билки (за двата компреса виж в 
"Обща част"). 

З А Б О Л Я В А Н Е  Н А  Л И М Ф Н И Т Е  Ж Л Е З И  
Градински риган от последната реколта се напълва в бутилка до гърлото, 

залива се с дървено масло и се оставя десет дни да престои на слънце или 
близо до печката. С това майораново олио, както и с мехлем от невен или 
олио от жълт кантарион (виж статиите "Невен" и "Жълт кантарион") се мажат 
заболелите Жлези. 

Пресни листа от остролист или широколист жиловлек, както и листа от 
лопуш (лопушът принадлежи към семейството на подбела, големите му 
шапковидни листа се срещат край речни наклони и влажни горски окрайнини), 
прясно енювче или пресни дръжки и листа от невен се измиват и върху дъска 
се стриват с точилката. Листата трябва да се разтриват влажни, тъй като 
водата помага за изтеглянето на сока от тях. Редувайки ги, кашите от 
листата се налагат върху пострадалите лимфни Жлези. Болният най-добре ще 
усети коя от кашите му се отразява най-благоприятно. 

Ако вече е направена операция, се налагат, наред с кашите от пресни 
листа, четиричасови компреси от шведска горчивка, може би и разтривки с 
нея, и запарващи компреси от хвощ -винаги два часа в леглото (за двата 
компреса виж "Обща част"). Вътрешно трябва всеки ден да се взимат на глътки 
непременно един и половина до два литра чай от смес от 300 г невен, 100 г 
хвощ, 100 г бял равнец и 100 г коприва. На четвърт литър вода се взима 
препълнена чаена лъжичка от билковата смес. Също и трите супени лъжици 
шведска горчивка, препоръчвани при леченията на преди това споменатите 
болести, не бива да се подминават без внимание. 

При злокачествените заболявания на лимфните Жлези се стига често пъти до 
твърди отоци на ръцете или краката, до така наречения елефантиазис (слонска 
болест). Ръцете или краката започват силно да подпухват, стават 
безчувствени и твърди, болният има чувството, че болните крайници Висят 
като дърво на тялото му. В този случай могат да се налагат горепосочените 
листни каши, като се започне от жлезите, кашата обаче може да покрива и 
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подутите места. Неповторими в такъв случай обаче са листата на ливадния 
страшник - едно жилаво сенниково растение с белезникави, понякога блестящи 
В светлорозово цветове, което се среща по ливади. Влажни насипища, поляни, 
слогове и сенчести шубраци. Със своите, подобни на мечи лапи, петкратно и 
повече назъбени, листа, растението стърчи над останалата Вегетация по 
поляните и слоговете. Листата са известни и като чудесна храна на зайците. 
Селянката, от която си купувам млякото, ми разказа, че от пресния фураж 
кравите винаги първо си избират големите листа на страшника. Листата се 
берат в по-голямо количество, измиват се, във влажно състояние се стриват с 
точилката, налагат се за през нощта и се превързват добре. Те като с 
магическа пръчка донасят на болния облекчение в безнадеждното му положение. 

Облекчават и баните от слез (той се оставя да пренощува в студена вода). 
Те водят до бавно спадане на отоците по ръцете и краката. Многообещаващо е 
и мазането на твърдите подутини с пресен сок от киселица (виж "Киселица"). 

С Т О М А Ш Н И  З А Б О Л Я В А Н И Я  
При такъв случай на стомаха се правят през деня четиричасови компреси 

от шведски билки. Би било добре болният да прекара тези четири часа по 
възможност извън леглото; компресите обаче трябва да са превързани с топла 
кърпа, за да не възниква студенина при изпаряването. Нощем се правят 
запарващи компреси с хвощ; ако междувременно през деня се появят големи 
болки, тогава те се налагат и сутрин и след обяд по два часа в леглото (за 
двата компреса виж в "Обща част"). Всеки ден, наред с компресите, трябва да 
се изпиват на глътки и един и половина до два литра чай по възможност от 
пресни коприва и невен, смесени в равни части. При начален рак на стомаха 
помага прясно изцеден сок от киселица, от който на Всеки час се Взимат от 
три до пет капки в препоръчания чай. 

Извадка от едно писмо от юли 1979 г. от един участник във Войната: "След 
завръщането ми от плен през 1947 г. имах рак на стомаха. От трима лекари 
бях изписан като нелечим случай. По неволя се обърнах към природата на 
нашия Велик Създател и Взех да си търся съответните билки: коприва, бял 
равнец, радика и жиловлек, от чиито сок пиех всеки час по глътка. Само 
след няколко часа забелязах, че ми олеква значително и преди Всичко, че 
най-после стомахът може да задържи малкото, което бях в състояние да хапна. 
Това беше моето спасение. От този момент започнах да се занимавам сериозно 
със станалите ми любими билки и успях да постигна с тях чудесни лечебни 
успехи. Понеже Създателят ни е дал на СВОЯТА природа мощни лековити сили! 

Вие сигурно ще разберете, че с Всеки човек, който с помощта на лечебните 
билки изпълнява повелята за любов към ближния и преживява чудо след чудо, 
аз се чувствувам особено свързан. Затова В никакъв случай не се оставяйте 
да Ви обезкуражат отрицателните нападки, които В основата си са 
предизвикани само от мрачни сили. Големите радости от билколечението 
надхвърлят в крайна сметка всякаква човешка ограниченост, която ни 
причинява такива неприятности!" 

Б Ъ Б Р Е Ч Н И  З А Б О Л Я В А Н И Я  
В този случай се пие един билков чай, който швейцарският природолечител 

пастор Кюнцле препоръчва при спаружване на бъбреците. Равни части горски 
енчец, енювче и бяла и жълта мъртва коприва. Всеки ден от този чай се пият 
на глътки по четири чаши. В три чаши се прибавя по една чаена лъжичка 
шведска горчивка. 

Препоръчват се и бани на половината тяло от хвощ: За една баня се 
взимат 100 г билки, оставят се да пренощуват в студена Вода и на сутринта 
леко затопленият екстракт се прибавя към водата за банята; продължителност 
на банята - 20 минути. Водата от банята се изсипва обратно върху билките, 
така че от една настойка могат да се правят три бани. Нощно време върху 
бъбреците се налагат запарващи компреси от хвощ, а денем четиричасови 
компреси от шведски билки ( за двата компреса виж в "Обща част"). 

Учудващо въздействие постига мляко с пачина - 3-4 чаши на ден. 
Пачината - една препълнена чаена лъжичка - се залива с вряло мляко, оставя 

се половин минута да се изкисва и млякото се пие на глътки и топло. 
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З А Б О Л Я В А Н Е  Н А  Щ И Т О В И Д Н А Т А  Ж Л Е З А  
Редуват се дълбоки гаргари с чай от енювче и слез. Със същите пресни 

билки се правят през нощта компреси. Пресните билки се измиват, с дървена 
точилка се стриват на каша, налагат се и се превързват. При изсушени билки 
остатъците от чая за гаргара се претоплят с малко вода, с ечемично брашно 
(може да се получи в мелниците или специализираните магазини за естествени 
витаминозни храни) се разбъркват на каша, тя се разстила върху ленена кърпа, 
налага се и се превързва отгоре. Денем се правят двучасови запарващи 
компреси от хвощ (през това време се лежи в леглото) и четиричасови 
компреси от шведски билки (за двата компреса виж в "Обща част"). 

Освен това всеки ден трябва да се изпиват на глътки един и половина до 
два литра чай от смесени в равни части невен, бял равнец и коприва (на 
четвърт литър вода - една препълнена чаена лъжичка от билковата смес!). От 
дневната доза чай се отсипва три пъти по половин чашка, прибавя се по една 
чаена лъжичка шведска горчивка и разделена на половината, чашата се изпива 
съответно половин час преди и половин час след всяко ядене.  

Т У М О Р И  
В своите статии пастор Кнайп посочва, че хвощът стихва и разтваря бавно 

всеки доброкачествен или злокачествен тумор. В това можах да се убедя лично. 
Защо се оказва толкова малко внимание на статиите на Кнайп? А би могло на 
толкова много смъртно болни хора да се даде възможност да живеят, а на 
близките им да се спести голямата мъка! 
Наблюденията ми показват, че при всякакви тумори най-добре помагат 
запарващите компреси от хвощ. Взимат се две пълни шепи хвощ, слагат се в 
цедка и тя се окачва върху тенджера с вряща вода. Запарената, омекнала и 
гореща билка се слага между ленена кърпа и се налага там, където се намира 
туморът, отокът, язвата, кистата, аденомът, меланомът, папиломът или 
хематомът. При много тежки заболявания се започва още от сутринта с 
налагания в леглото и те се оставят да престоят два часа Върху болното 
място. След обяд налагането отново се повтаря два часа В леглото, нощем 
още веднъж. С други думи - запарване и затопляне! Една и съща билка може да 
се използува от три до четири пъти. По обяд се прави четиричасов компрес 
от шведски билки. Преди това мястото трябва да се намаже със свинска 
мас или мехлем от невен, слага се напоен с шведска горчивка памук, 
върху него за топло защита сух памук, покрива се с найлон и се завързва с 
кърпа. С този компрес болният може да се разхожда из къщи. След сваляне на 
компреса кожата се напудря, за да не се яви сърбеж. 

При тумори, язви или отоци, явили се външно върху кожната тъкан, се 
налага каша от пресните листа на остролистия и широколист жиловлек и 
ливадния страшник (виж "Злокачествени заболявания на лимфните Жлези"). 
Налагана редовно и без прекъсване, кашата може да доведе още на петия ден до 
подобрение, а след десет до четиринадесет дни да има много добри успехи. 
Мазане на болното място с пресен сок от киселица (листата се измиват и във 
влажно състояние се изстискват в сокоизстисквачка) води също до добри 
резултати. 

Вътрешно се взима сутрин, половин час преди закуска и вечер, половин час 
преди вечеря, по една чаша чай от хвощ, а през деня се изпива един и 
половина до два литра чай от билкова смес от 300 г невен, 100 г бял равнец 
и 100 г коприва (билките да се разбъркат добре). В този чай се слагат, ако 
е възможно, шест пъти на ден (Все в интервал от един час) в една чаша 
три до пет капки сок от киселица. 

Една жена от Бавария пише: "Неотдавна ви писах, че нашият съсед - 48-
годишен мъж и баща на четири деца - бе изписан от болницата, много тежко 
болен и отчаян, с тумор в главата и проявления на парализа. Едната 
половина на лицето беше вече парализирана и от парализата едното око беше 
напълно затворено. Лекарите бяха казали, че той вече няма да може да си 
отвори окото. Можете да си представите колко радостно бяхме изненадани 
всички, когато след няколко дни, в които прилагахме посочените от вас в 
"Аптеката на Господ" билки, окото отново се отбори и човекът сега се 
чувствува по-добре. Когато домашният лекар дойде на посещение и Видя 
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отвореното око и подобреното състояние на болния, от изненада трябваше да 
приседне. Той каза, че такова нещо не се е случвало!" 

Господин Йоахим М. от Б. (Алгой) пише на 25. юни 1979 г. до редакцията 
на един немски Вестник: "По повод нападките в немската преса против 
госпожа Мария Требен и нейната брошура "Здраве от аптеката на Господ", 
искам да Ви опиша случая на моето дете: Полагахме най-старателни грижи за 
Даниела, родена на 4 август 1973 г. Водехме я на всички профилактични 
прегледи, даже и при най-малките болестни симптоми отивахме незабавно на 
лекар, и въпреки това нито един лекар не можа да разпознае навреме 
смъртоносната заплаха за нашето дете, едва след като беше твърде късно. 
Нещата се разбраха едва в началото на август 1978 г. До този момент 
детето ни беше много жизнено. От ден на ден то отпадаше Все повече, 
ставаше все по-безучастно и беше непрекъснато много уморено. След нови 
лекарски консултации, при които не можа да се постави точна диагноза, 
настанихме дъщеря ни в една детска клиника до Аугсбург. 

След продължилите дни наред изследвания, които направо изтощиха детето 
физически, ни бе съобщено, че то е заболяло от нелечим тумор, с който с 
днешните средства медицината не може да се справи. Шансът за излекуване бе 
назован в цифри с два до пет процента, за да не ни бъде отнета надеждата 
съвсем. Започнаха се облъчвания и инжекции с кортизон с цел намаляване тумора 
до такава степен, че да стане евентуално оперируем. 

В началото на септември 1978 г. беше предприет оперативен опит, който 
обаче трябваше да бъде приключен още в самото начало, тъй като, въпреки 
всичките трансфузии, детето ни щеше да умре от кръвоизлияния. Туморът се 
беше разпрострял из цялата коремна област, беше изцяло покрил с 
вегетации най-важните органи, като черен дроб, жлъчка, далак и бъбреци, 
както и аортата, беше задушил и тази на артерията на крака, което 
обясняваше защо детето ни не искаше вече да тича. Едва тогава започна 
истинското страдание на детето. Постоянно му се правеха облъчвания и 
инжекции с кортизон. Не можете да си представите какво представляваше това 
за нас, родителите. Общо седем седмици бяхме всеки ден до леглото на 
детето ни в Аугсбург, при това в негово присъствие със смях и във ведро 
настроение. Само това изискваше огромни душевни сили. При това трябваше да 
наблюдаваме безсилни как от ден на ден то рухва все повече и повече. От 
облъчванията и кортизоновите инжекции то не можеше почти нищо Вече да яде. 
Една седмица след операцията детето получи жълтеница, която ставаше все 
по-зле. В началото лекарите смятаха, че тя идва от преливанията на кръв. 

След множество нови. продължили с часове, изследвания стана ясно, че 
туморът е преместил отточния канал на жлъчката; предложена бе повторна 
операция, за да се сложи изкуствен отточен канал. На въпроса ми, дали 
операцията е абсолютно необходима, ми се отговори с контра-Въпрос, дали съм 
бил искал да оставя детето си да умре от отказване на черния дроб. Това 
щеше да бъде един опит, който детето ми най-вероятно нямаше да издържи. 
В това време обаче операционната зала беше в ремонт. Лекуващият лекар 
беше на мнение, че макар и операцията да е спешно необходима, е по-добре 
да се изчакат десетте дни, докато залата бъде напълно готова, тъй като 
били нужни най-оптимални условия. 

По мое настояване ни позволиха да си вземем детето в къщи за тези 
десет дни, тъй като в момента не можеше нищо друго да се направи. Това 
беше в края на септември 1978 г. Аз този момент. От един познат бях чул 
междувременно за госпожа Мария Требен, на която след това се обадих и по 
телефона. Тя ме посъветва да се Взимат описаните в "Злокачествени тумори11 на 
брошурата "Здраве от аптеката на Господ” билки. В нашата неволя ние вече не 
знаехме накъде, така че по наша преценка, нямаше какво да се влоши повече, а 
напротив - можеше само да се подобри. Както научихме впоследствие, на детето 
ни давали Живот най-много до Коледа. Госпожа Требен ни каза на телефона, че 
след пет дни трябвало да настъпи подобрение. Голямото чудо се случи. 

На петата нощ детето ни започна да плаче, макар че малко преди това то все 
още викаше от болки. Изведнъж ние бяхме най-щастливите хора Какво се беше 
случило? Кръвта, която от задушаването на кръвоносните съдове не можеше да 
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достига до вените в краката, стигаше отново до тях и предизвикваше усещането 
за изтръпнали ходила. С това получихме потвърждение, че билките бяха ударили. 
Малко преди насрочената дата за операцията забелязахме отзвучаване на 
жьлтеницата, така че я отказахме. Междувременно вследствие на инжекциите на 
детето му падна цялата коса. Малко преди Коледа 1978 г. бяхме отново на 
преглед в Аугсбург. на който професорът, капацитет в тази област, не 
установи нито следа от тумора. На рентгеновите снимки се виждаха само 
калцирани петна, което ни даде повод за големи надежди. Цялото това нещо се 
случи за около девет седмици. Детето до ден днешен се чувствува много добре, 
то е отново същото като преди и благодарение на съветите на госпожа Требен ние 
можахме да го запазим до днес - вече половин година повече, отколкото 
прогнозираха лекарите. 

Искам да подчертая, че госпожа Требен помогна безкористно. Затова съм още 
повече учуден, че тя бива така атакувана в немската преса. По тази причина 
ви и описах този случай. Ако трябва да разкажа всичко, ще трябва да напиша 
цял роман. Искам да изкажа още веднъж благодарността си за безкористната 
помощ на госпожа Требен. За моето семейство се случи едно голямо чудо." 

Разказът звучеше многообещаващо и човек би трябвало да смята, че тук не 
би имало повече никакви усложнения. Туморът, който беше обхванал всички 
жизненоважни органи и по този начин застрашаваше Живота на малката Даниела, 
се беше разтворил и изчезнал 39едно с всички вегетации. И въпреки това. 
след повече от половин година детето почина. Разбрах това за съжаление не 
от родителите, а по един много циничен начин от един немски репортьор, който 
припя твърде некрасиво на всеобщото шумолене на немската преса против мен. 

Как, след добрия обрат при смъртоносното заболяване на малката Даниела, 
се стигна все пак до неочаквания край? След около половин година бащата ми 
писа веднъж, че детето вдигнало ненадейно температура; същевременно той 
смяташе, че след благоприятния резултат от изследването билките трябвало 
да се спрат, тъй като "човек не може да принуждава едно толкова малко 
дете да пие чай". Не, разбира се. Родителите обаче могат да постигнат с 
ум пиенето на билковите чайове. Болестта беше смъртоносна, лекарите не 
можеха да помогнат. Билките от аптеката на Господ бяха тези, които бяха 
помогнали. И те сигурно щяха да помогнат и по-нататък. Прочетете, моля 
ви, разказа за малкия Петър В. в "Левкемия". 

КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Заболявания на яйчниците и матката) 
Всеки ден се приготвят един и половина до два литра смесен билков чай от 

300 г невен и 300 г бял равнец. Необходими са от шест до осем препълнени 
чаени лъжички билки. Това количество чай.се изпива през деня на глътки. Три 
супени лъжици шведска горчивка се разреждат с чай и преди и след всяко ядене 
се взима по половин лъжица. 

Освен това седмично се правят и бани на половината тяло от бял равнец 
(виж "Видове приложения" при "Бял равнец"). Водата от първата баня се 
изсипва обратно върху билките и след като се затопли, може да се използува 
още два пъти. Така човек има три бани на седмица. Ако се понасят, баните на 
половината тяло от бял равнец могат да се правят и всеки ден. При 
пристъпи на болки трябва допълнително да се правят запарващи компреси от 
хвощ и компреси от шведски билки (виж описанието при Тумори”). 

Ето едно писмо от една Ясена от Р. (ФРГ) от 4. февруари 1980 г.: "Имам 
нужда да Ви пиша и Ви благодаря. През декември 1978 г. лежах четири месеца с 
два счупени прешлена. През това време можах да се занимая обстойно с 
брошурата Ви. През февруари 1979 г. снаха ми беше изписана от болницата като 
безнадеждна с рак на корема. Лекарите казали на брат ми, че тя може би ще 
може да живее още четири седмици, въпреки че нищо вече не реагирало. Тя не 
можеше вече и нищо да яде, стаята миришеше на гнило. Тогава тя започна с 
билки съгласно Вашата брошура. Всеки ден тя изпиваше два и половина литра 
смесен билков чай от бял равнец, коприва и невен, а сутрин, обед и вечер се 
разреждаше по една супена лъжица шведска горчивка В чаша чай. Тя правеше и 
компреси от шведски билки върху корема. След известно време апетитът й 
дойде, тя отново можеше да яде и миризмата на разлагане изчезна. От 
влагалището изтекоха черни късове, от които в началото тя много се 
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изплаши. Но това беше изчистването. Днес тя отново си върши 
домакинството, готви си, ходи си на разходки. Домашният й лекар, който 
получи отчета на болницата, не беше виждал още такова нещо. Ние обаче 
знаем, че това са чудесата от аптеката на Господ." 

З А Б О Л Я В А Н И Я  Н А  Е З И К А  
Прясно набрано, нарязано на дребно енювче се попарва u се оставя малко 

да изкисва. На ден се смятат от шест до осем чаши. За една чаша се взима 
една препълнена чаена лъжичка енювче. През целия ден се гарга ри и плакне, 
колкото е възможно по-навътре, като след това чаят се изплюва. Помежду 
гаргарите се изпива от време на време по глътка. Подутините спадат бързо, 
болките отслабват често пъти още на четвъртия или петия ден. В повечето 
случаи вече не са необходими облъчвания. Чрез гаргари, плакнене и пиене на 
чай от енювче, пациентът се избавя за изненадващо кратко време от 
всичките си оплаквания. 

В А Ж Н О  У К А З А Н И Е  
Посоченото голямо количество чай би трябвало да бъде спазвано при всяко 

злокачествено заболяване. Количеството, което изглежда на болния голямо, 
може лесно да се преодолее, като на всеки 15 до 20 минути се отпива по 
глътка. Преди да получи следващата глътка, стомахът вече е смлял 
предишната. Ако болният няма апетит, след пиенето на чая той скоро идва. 
Храносмилането също започва да работи нормално. Считам баните на цялото 
тяло от мащерка за много важни при вече напълно отпаднали болни, особено 
ако те имат и температура. Болният усеща изненадващо съживяване, ако не и 
обрат в здравословното си състояние. При много нелечими ракови заболявания 
понякога се явява изведнъж водонатрупване. В такъв случай посоченото 
количество чай се спира и вместо него в продължение на пет дни се пие само 
чай от хвощ - дневно по пет-шест чаши, които се разпределят за целия ден и 
изпиват на глътки. Ако водонатрупването все пак спадне на третия или 
четвъртия ден, тогава отново се отива на първоначалното количество чай. 
Почне ли след известно време пак да се събира вода, отново се прилага чай 
от хвощ. При всички тези заболявания най-важната повеля е: Редовни лекарски 
прегледи! Само лекарят може да установи точното здравословно състояние! 

Ф Е Р М Е Н Т А Ц И Я  Н А  М Л Е Ч Н А Т А  К И С Е Л И Н А  
■ 

Не ми се ще да пропусна да предам на читателите и следното чудесно 
предложение на госпожа Айке Б. от Еркрат, ФРГ, от 8. април 1980 г.: 

"След като Вашите съвети така често и добре ни помагаха и ние можехме с 
някои неща да упътим и окажем помощ и на съседи, аз искам най-напред да Ви 
благодаря сърдечно, че сте предали така разбираемо за всеки един знанията 
си. 

Днес получих брошурата Ви "Лечебни успехи" и чета в нея. че Вие смятате, 
че билките се запазват чрез дълбоко замразяване. В камерата за дълбоко 
замразяване обаче се променя например захарното съдържание. Редица 
природолечители забраняват на раковоболните си пациенти дълбоко замразена 
храна, така че според мен е нецелесъобразно да се замразяват лечебни билки. 
Аз имам едно друго предложение: да се консервират и остави млечната 
киселина да ферментира - както при киселото зеле, киселия боб, червеното 
цвекло и млечнокиселите краставици. Зная, че става, тъй като мой познат 
вече го направи с радика, коприва и листа от целина. Тази година смятам да 
си направя такива млечнокисели ферментации с всички пресни билки, които 
успея да си набавя. Вчера тъкмо си консервирах по един буркан медуница, 
цветове от радика и корени от радика от нашата биологично-динамично 
обработена градина. Много е просто: Необходими са буркани с подвижни 
вакуумни запушалки и по възможност толкова широки, че след това да може 
спокойно да се отгребва с лъжица; бурканите не бива да са и много големи, 
понеже след начеване не могат да се запазват дълго време (в хладилника - 
около три до четири седмици). Нарязаните на дребно чисти билки се слагат в 
тези стъкленици и се притискат здраво (като при киселото зеле). След това 
всеки буркан се инжектира с една чаена лъжичка прясна суроватка или сок от 
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кисело зеле (естествено домашен, не от консерва) и се напълва с вода до 
горе, така че да няма никакъв въздух между билките. Всичко това трябва да 
свършва до около 2 см под ръба на буркана, тъй като то ферментира. Бурканът 
се оставя два дена на топло до започване на ферментацията: Има опасност да 
прелее, затова се подлага чиния. След двата дена той се занася в мазето. 
След пет до шест седмици ферментацията е завършена. Тъй като млечнокиселите 
продукти са много препоръчителни за раковоболни хора, то и млечнокиселите 
билки би трябвало да помагат добре." 

Малката книжка "ферментация на млечната киселина" от Мария Лингенфелдер 
може да получите в Германия от Waerland - Verlagsgenossenschaft, D-6800 
Mannheim 1. Ако и след това имате въпроси по отношение на ферментирането, 
госпоЖа Айке Бретшнайдер с удоволствие ще им отговори. Адресът е: Frau Eike 
Bretschneider, Nelkenweg 5, D-4006 Erkrath 2. He забравяйте обаче да 
приложите и адресиран до Вас плик със съответната пощенска марка) 
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У К А З А Т Е Л  С  К Л Ю Ч О В А  Д У М А *  
 
Аденом. . . . . . . . . . . . . 87 
Акне . . . . . . . . . . .3, 36. 65 
Алергия . . . . . . . . 15, 29.70 
Алергия на лицето ....... 29  
Алкохолна забрана(строга) 60  
Ампутационни болки.  13,65  
Ампутирани крайници: 
- отворени места .  . . 46 
- болящи . . . . . . .  13,65 
Анемия. . . . . . . . . . . . . 15 
Ангина. . . . . . . . . . . . . 37 
Ангина nekmopuc . . . . .  42 
Апоплектичен удар  13,34,40,  
43,49,75 
Апоплектичен удар – профи- 
лактични мерки. . 34,75 
Артериосклероза 12, 18, 34,54 
Артрит, артроза. . . . . . 65 
Астма. . . . . . . . . . . . . .23 
Атрофия на костното  
вещество. . . . . . . . . . . 70 
Бактериал. екскременти15,38 
Безапетитие 25, 36, 40, 42, 
 56,61,62,65 
Базапетитие у децата. . . .65 
Безплодие . . . . . . . . . .  35 
Безпокойство(вътрешно) 42 
Безсъние. . . . . . . . . .  . 61 
Белези    .  38, 56. 59.62. 67  
Белези по рождение.67, 83  
Бели дробове: 
- белодробна астма 45,46 
- кървене на белите 
дробове ...   34,42, 54 
- белодробна емфузия29, 71 
- пневмония ..... 49, 56 
- заболяване на белите 
дробове. . . .  . . .15,23,86 
- увеличени бели дробове37 
- рак на белите дробове26,42 
- болни бели дробове . . 23 
- слаби бели дробове .. 46 
- белодробна болест 12, 61 
- белодробна туберкулоза 3, 
45, 54 
- затлачване на белите 
дробове 29 
Блед вид . . . . . . . .7, 46 
Бодежи в страните . . . . 30 
Болки в матката   ...   61 
Болки от всякакъв вид   58, 
60.61 
Болки от колики .. 24, 26, 27  
Брадавици  39, 44. 59. 61. 67 
Бременност 61 
Бронхиален катар. . 13,18,23   
57, 58 
Бронхиална астма 23, 46, 49 
 

Бронхиални увреждания    .   23 
Бронхит  . . . . . . . ..    23,46,49 
Бронхит (хроничен) . . .23, 54 
Бучки от мъртва кост .... 13 
Бъбреци: 
- изкуствен бъбрек .  20, 48 
- загнояване на бъбречните 
- легенчета   53 
- възпаление на бъбречните 
- легенчета  53 
- оросяване на бъбреците  20,  
48 
- бъбречни оплаквания   53,61 
- кървене на бъбреците .21 
- възпаление на бъбреците 33.41, 
48.74 
- заболяване на бъбреците 
(слаби бъбреци) . 15,20,44, 
46,48,51.53.59,87 
- пясък и камъни в бъбреците 10, 
15,30,46,53,74 
- бъбречни колики. 10,  
33. 59 
- болни бъбреци .  20,31,37 
- увреждания на бъбреците  25 
- спаружване на бъбреците . .    
20.31.49.87 
- бъбречни смущения  53. 55 
- загнояване на бъбреците    
31,53.74 
Бяло течение.19,36,41, 
54,60 
Венци: 
- кървене на венците   . .54 
- възпаление на венците  54 
- заболяване на венците  36 
- язвички по венеца   ...40 
- атрофия на венците 
(пародонтоза) ..   40.80 
Вирусни заболявания . . 15,38 
Водонатрупване   90 
- в перикардия  53 
- в плеврата   .......53 
Водянка 12.15, 25. 30,38, 
43,53, 61 
Възбуда     35 
Възпаление на вените . .23, 29 
38,39.59 
Възпаление на зърната на 
гърдите. . . . . . . . . . .  61.82 
Възпаления от всякакъв вид . 27 
Възпаления със загнояване    60 
-  в устната кухина, 
фаринкса  . . . . . . . . . . 40 
Въшки по главата   36 
Гадене. . . . . . . . . . . . .42.61 
Газове   27,40.42.61 
 
 

Гангренясала рана ........ 62 
Гастрит   28. 59 
Главоболие    . . 14, 16, 43. 56, 59 
Гласни струни, схващане . .  . . 30 
Глезен (изкълчен) ........59 
Глисти   12,38.41,61,79 
Глухота  60,61 
Гниене на костта   39, 53 
Гнойно огнище: 
В ухото...........60 
В зъбите.......... 40 
Гонартроза............65 
Грип (профилактика)......58 
Гръбнак, болки В гърба  . 24, 42 
Гръбначен мозък(заболяване) 40 
Гръбначен стълб (нараняване)75 
Гръдна болест.........    82 
Гръдни язви............38 
Гуша: 
Образуване  ..    70 
страдане от гуша  . . .30, 46 
Гъбички по краката .... 38. 39 
Гъбично заболяване  
(на Влагалището) ........38 
Гърди (подути) ..........21 
Гърло: 
Възпаление на гърлото 37,61 
- заболяване на гърлото    36, 
37,40 
Гъста кръв ..........32. 36 
Далак: 
- заболяване на далака 15.37,85 
- болен далак . . . . 18, 26, 32 
-  тумор на далака . . . . . 15 
Дебело черво, възпаления   . . 39 
Депресии . . . ... . 24,49,54,61 
Детска глистя .........79 
Деформации........... 57 
Диабет (захарна болест)    .    80 
Диария   12,26,27,39,40 
Диво месо.............61 
Дизентерия............34 
Дихателни органи,  
- заболявания     45 
- затлачвания   . . . 15, 40, 45 
Дихателни пътища.......49 
Душевни вълнения (тежки)     20 
Дълги чревни глисти   . . .12,79 
Едеми   .33,74 
Едра шарка............ 61 
Език: 
- обложен език........73 
- плюски по езика......61 
- заболяване на езика   . .    90 
- рак на езика   31 
Екземи   14, 16, 18 
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Ексудативен пepukapgum33,48 
Елефантиазис. . . . . . . . . . . .86 
Емфузия. . . . . . . . . . . . .49, 71 
Епилепсия. 19,22,30,34, 49,  
58, 61 
Епилептични пристъпи    . 49,  
58 
Женски болести. . . . . . .19,48 
Жлези: 
заболяване на жлезите25,34,40 
злокачествени заболявания на  
жлезите. . . . . . . . . . . . . . .46 
подуване на жлезите..25,32,39 
Жлъчка: 
Жлъчни кризи 54. 57 
- оплаквания в жлъчката 58, 
59,61 
- заболяване на жлъчката 15, 
26, 32,44 
- камъни в жлъчката 32. 46, 
68,74 
- жълтеница . . .18,32,36, 44, 
55,61 
- жълтеница (инфекциозна) 38,89 
Загноявания    ........19 
Загнояване на челюстта ...60  
Задух ... 10, 12, 22, 23, 35, 71 
Задържане на урината 15, 28, 30, 
48,53 
Заекване  . . . . . . . . . . . . . . .58 
Замаяност. . . . . . . . . . . . . . .58 
Запек . . . .10, 12,36. 61, 78 
Затлачване на бронхите ... 49 
Затлачване на гърдите 
(с храчки) . . . . . . . . . . . . . . .12 
Затлъстяване . . . . . . . . . 19,80 
\  Захарна болест (диабет) .   
15,19,32,34,36, 59, 80  
Зрение: 
- усилване на зрението 39, 58 
- смущения в зрението 35, 53 
- слабо зрение  . . . ,44,45 
Зъби: 
- кървящи, клатещи се 40,80 
- зъбобол . . 27.60 
- след изваждане на зъб 19 
Изгаряния   .....19,22,62 
Изкълчване.13.22 
Измръзвания   ...25, 34,62 
Измършавяване 25 
Изпотяване на краката  36. 54 
Израстъци  13,31,46 
Изтощеност   ...15,27,32 
Илюзорни болки след 
ампутиране . . . . . . . . . ..65 
 
 
 
 
 
 
 

Инвалидни деца ...;.... 72 
Интервертебрален хрущял: 
оплаквания 54 
увреждания . . . . . . . . . . . ..13, 
54 
Истерични пристъпи    .  24. 34 
Истерия . ........30 
Ишиас........15, 16, 24 
Кашлица.......23,29,45 
Келява глава 36 
Киселини 41, 42 
Киста ........87 
Клатещи се зъби 80 
Климактериум оплаквания19,21, 
35,42.71 
Кожа на лицето: 
груба ........24 
повяхнала ........30 
Кожа. нечиста   ...... 12 
Кожен рак ........38. 45 
Кожна туберкулоза 53 
Кожни болести (хронични) 12. 31 
Кожни заболявания ... 31.83  
Кожни израстъчета   ... 83  
Кожни обриви.   27.41.48.53 
Кожни петна 16.38.83 
Кожно заболяване: 
- хронично ........18 
- ракоподобно 31,44 
Коксартроза........ 65 
Колики (кризи)   12.25.58.61  
Коляно: 
- схванато ....... 59 
- издатина В коляното  66 
Контузии   ...... 13, 39, 49 
Конюнктивит........27 
Корем: 
коремни оплаквания 9, 27,48 
коремно възпаление . . . 19 
коремни заболявания  19. 40 
48,72,89 
отпускане на корема  . . 19 
- спазми в корема . .  . . 49 
- рак на корема  41.89 
- коремни смущения   ... 41 
- тумор в корема 83 
Корички: 
- в носа  39. 60 
- околоочите . . . .... 72 
Коса: 
полагане на грижи за косата27 
по-хубав растеж на косата 
15, 70 
Косопад 3,36 
Костен мозък: 
възпаление на кост. мозък 70 
заболяване на кост. мозък 42 
Кости: 
счупвания на костите   . 13 
загнояване на костите . 13 
 
 

заболяване на костите . 84 
наяждане на костта 36,42,53 
оток на костите .... 70 
болки в костите   ....  13 
атрофия на костите . . 70 
Крайници: 
парализирани   .... 13, 28 
- опъване в крайниците 
(ревматично) 28 
- болки в крайниците    .  18 
- треперене на крайниците40, 
62.80 
Краста  36.39 
Кръв:      
- повръщане на кръв  ... 53 
 вътрешно кръвоизлияние 
 13,24,38,57 
 заболяване на кръвта (тежко) 15 
кръвотечение  53 
уриниране на кръв    ... 38 
кръвопрочистване11,12,15,18,32 
36.38.39.40.42,43.44.47.59.84 
лоша кръв 46 
кръвясало петно(гъбичка)38,59,67 
- кръвоспиране   ... 34,42,53,54 
- кървения  21,35,53 
Кръвно налягане: 
- високо 12.21. 35, 
- ниско   21,35 
Кръвоносни съдове: 
- конвулсии .42 
-стесняване на кръвоносните 
съдове  15 
Кръвообразуване ...   15,42,44 
Кръвообращение: 
смущения в кръвообращението   . . 
.13,15.34,42,59 
-увреждания   ....... 70 
стимулиране на  
кръвообращението . 59 
Кръвотечения след раждане 
(у родилките)  . 35 
Ларинкс: 
- ларингит  29 
- заболяване на ларинкса29,  
36,84 
катар на ларинкса .... 23 
- рак на ларинкса  29 
Левкемия 4.15, 44. 85 
Лимфни Жлези: 
заболяване на лимфните 
Жлези 86 
- подуване на лимфните  
жлези 25 
- смущение на лимфните  
жлези 30 
Лишеи . . .   12,32,39,44,46.53 
Лишеи по брадата 53 
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Лумбаго 16,24,37 
Магарешка кашлица    .45, 49 
Мазоли 16, 44, 59, 62 
Малокръвие 15,19,25,30,37, 62 
Мастни жлези 59 
Матка: 
- слаба 19 
оплаквания в матката 31,35 
кърмения от матката 21,53 
- заболявания на матката 89 
- смъкната матка 19,22,41,68 
Меланом 87 
Менингит 58 
Менструация: 
- менструални оплаквания 
27,47,61 
- менструални кръвотечения   48, 
71 
силен мензис   ....   19,35 
менструални спазми . .   49 
- менструални смущения    19, 
27,35 
- неявяване на мензиса    .   42 
- нередовна менструация   41 
Метастази . 83, 85 
Мигрена 42.43 
Миоми  42 
Млечни струпеи .....   36 
Мозъчни наранявания ..  60 
Монголоидни деца   72 
Мултиплена склероза . . 19, 
49,71 
Мускули: 
-заболяване на мускулите 
19,21 
- слабост на мускулите и 
крайниците   ......   19 
- атрофия на мускулите  19, 
21.49,73 
одебеляване на мускулите 
(ревматично)   ... . . . 13 
разтягане на мускул  ; . 38 
Навяхване 13,22,49 
Надкостница, възпаления 13 
Наднормено тегло 33 
Напикавания   24,33,41,54  
Наранявания: 
от огнестрелно оръжие  62 
при злополука 11 
- всякакъв вид наранявания 
13.24 
на ръката  60 
в главата 58, 60 
през война    11 
Нарастъци 38. 62 
Насекоми(средства срещу тях) 
 36 
Настинки    42,49,58 
Натиск в главата 12 
Натоварвания (психически) 20 
 
 

Нахлуване на кръв  
(в главата) 35,42 
Невралгични болки в лицето  48, 
73 
Недочуване   28,58 
Недостиг на желязо    15 
Нежелание за работа  ....   35 
Непоносимост към зърнени 
храни   25 
Нерви; 
-неврити    16. 24, 42 
нервни заболявания . .   48 
болни нерви 24, 30 
нервни болки 53 
неврастения   .  .   18. 24. 40 
нервни смущения ....   43 
наранявания на нервите   24 
Всякакъв вид оплаквания 
от нервите   ...    24, 43, 48 
невроза    18 
невралгия 27 
невралгични болки 8 
лицето  48, 73 
- невродермит  76 
неврози  24 
Нокти: 
- възпаления на основата на 
ноктите  53.73 
чупливи, наранени нокти 73 
загноясали нокти    ...   36 
- гъбички под ноктите   .    16 
Нос: 
- корички в носа  . . .   39, 60 
- кръвотечения от носа . 20,  
34, 42,54 
- секрети на носната  
лигавица 72 
Нощно изпотяване  ...   40,73 
Нощно сомнамбулство ...24  
Обезсълзени очи  29 
Обложен език  72 
Обмяна на веществата: 
заболявания  32, 34 
леност на обмяната на 
веществата .......   25 
Образуване на камъни 30,33, 
46, 53, 68, 74 
Образуване на корички . 60,72 
Обриви  27, 32,36, 46, 60 
Обща слабост  54 
Окосмяване (силно)  45 
Опашка, наранявания   .... 24 
Операция: 
- белези от операция   . . . 38 
- рани от операция   . 38. 60 
Осакатяване 56 
Отворени места   ...     11. 46 
Отоци по ръцете и  
краката  86 
Отпадналост  . 58 
 
 

Отпускане на чревния 
Сфинктер    21,60 
Отравяне на плътта  55 
Оценки в училище, лоши  . .  76  
Очи: 
очни заболявания   42, 58, 60 
очни болки   . . .. 28, 42, 60 
очна слабост    25 
П амет: 
празноти в паметта   . . 18 
отслабване на паметта   54 
усилване на паметта 12, 18, 59. 60 
Панариций   67 
Панкреатична Жлеза, заболя 
ване    26. 34. 59. 80. 82 
Папилом   87 
Парализа от кръста надолу .13 
Парализи .40, 48, 57. 59, 61, 87 
Паратиф   38 
Паркинсонова болест    41.78  
Перде: 
- сиво   44. 60. 69 
- зелено    69 
Период: 
- нередовен     24 
- в пубертета  19. 21 
Петна   . .16.38.59.60,62,83 
Пигментация: 
- пигментационни петна . 38 
- пигментационни смущения67 
Пикочен мехур: 
заболяване  . . 27. 51, 53, 72 
пясък в мехура  .... 53. 74 
спазми   11 
парализа на мехура .... 48 
болен мехур    ... 20, 37.46 
катар на мехура  . 33,48. 53 
рак на мехура ..:.... 51 
болки 8 мехура ...... 51 
слабост на мехура ...   66 
- камъни 8 мехура  . 43.46. 53 
Пикочен орган, заболяване .   10 
14,44.48 
Пикочоотделяне   ......48 
Пияно състояние  ......45 
Пиянство (пристрастяване 
към алкохола)   49 
Плацента, по-лесното отде 
ляне    61 
Плеврит   13, 23 
Повръщане    55,61 
Подбедрица, язви в подбед- 
рицата   37 
Подпухвания (синьо-червени) 23 
Подпухвания вследствие на 
натрупвания на течност в 
тъканта 74 
Подагра  10, 13.15.18. 22, 25, 32, 
33, 43, 53, 58 
Подутини (тумори)   .    13,38, 
49,54.57.61 
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Подутини от измръзване  
5, 36, 38 
Полипи  54 
Полови органи, заболявания . 10 
попарване  24 
Порезни рани   . . . 19. 46. 56. 62  
Прасци, спазми в прасците 10,11 
Прегракване  23, 29, 46 
Преглъщане, оплаквания  ...61 
Предразположеност към 
простудявания  15 
Пренатоварване  .... 13. 24 
Пресъхване на слъзната  
течност  29 
Пречистващо (организма) 
Лечение 12. 16 
Пристъпи на лудост  55 
Проказа  48 
Простата: 
оплаквания ...... .51 
Възпаление   50 
хипертрофия    50 
заболяване   50. 51 
рак на простатата  ... 51 
Псориазис   76 
Пъпки   46 
Пърхот   54 
Пърхотна краста (нелечима) 76  
Пясък В урината   ... 14. 18  
Пясък и камъни, оплаквания 
от тях   .... 10, 30, 53. 74 
Раждане, увреждане след 
раждане  19 
Разширени вени (язви) . 13. 38  
Разширени вени 13. 37. 38. 48  
Рак . ........ 38.54.61 
Рак (профилактични средства) 
 35.54 
Рак на гърдата ...... 38 
Ракови заболявания . . . 38. 59 
Ракоподобни язви . . .... 31 
Рани!  29.30,46.61 
от изгаряния . . . 24. 38. 61 
- от убождане ......19 
стари, дълбаещи . .  . . 53 
кървящи   ...... . . . 21 
смъдящи   ......... 22 
рани от залежаване . 11. 37 
гнойни   ...... 19.39.61 
загниващи   .... 53. 61.83 
трудно заздравяващи12.18.39 
лекуване на рани . 37, 38. 46 
Вътрешни и външни . 13.19.29 
отворени ....   24. 27. 83 
треска след нараняване . 19 
белези от рани    . . . 55, 61 
- болки от рани  .... 27. 38 
Рахит 36 
Ревматизъм10. 12. 13, 15, 18. 24 
32. 33. 37. 42. 43. 49. 53, 58, 62 
 
 

Ретина: 
отделяне на ретината 44,58 
кървене на ретината 44,58 
пореста ретина    58 
Роговица на очите, петна по нея   
44 
Родилка     61 
Ръце: 
измръзнали   62 
подпухнали   29 
студени   25 
Световъртеж   ...    12,18,35. 
42,59,60,61 
Свличане на слабините .  19, 22 
Свръх-възбуда(нервна)  ... 49 
Сенна хрема   15,70 
Синузит .   27 
Синуси: 
загнояване на синусите . . 56 
възпаление на синусите  . . 56 
Сипаница   60 
Скрофула   12,23,36.48 
Слабовати деца. . .   19,46,49 
Сливици, възпаление 28,39,54 
28,40 
Слизеста ципа, възпаление 
Слуз (дихателни органи) . . 
Слузна торбичка, възпаления  . 
. 23, 54, 58 
Слух: 
- дефект в слуха   . 58. 60. 61 
- увреждане на слуха от 
простуда   68 
Слънчево изгаряне  . . .  . . 24 
Сляпо черво, раздразнено. 66 
Смущения в говора . 24,58, 72 
Спазматични болки   53 
Спазматично парализирани 
деца    72 
Спазми .... 10.27,34.40.61 
Спонтанни аборти . . 19. 48. 67 
Стави: 
- заболяване ........ 10 
- подпухване ........ 13 
Старчески петна . .... 38. 67 
Старчески сърбеж   ...... 18 
Стесняване на кръвоносните 
- съдове . .  15 
Стомах: 
- оплаквания в стомаха 58.72 
- стомашни газове .... 25 
- стомашни кръвотечения 13. 
21.42.54 
- болки под лъжичката . . 42 
- стомашно заболяване 38, 86 
- разширен стомах .... 37 
- стомашни язви 13. 15. 28. 38 
- спазми в стомаха 15, 38. 42. 
49,54,61 
- рак на стомаха   .  16, 41, 86 
 
 

- болен стомах   26. 27. 59. 61 
- стомашна киселина .  26, 72 
- стомашна слабост ... 36 
- ослузяване на стомаха . 14, 
18, 27. 40 
- заболявания на стомаха и  
чревен канал   38 
- стомашно и чревно 
разстройство 26 
Страхови усещания   35 
Сухота (в устата, фаринкса, 
носа)    29 
Схващане   48,57 
Счупвания   29 
Съдържание на захар в 
кръвта   15,81 
Сълзене на очите    ....  42, 79 Сън: 
неспокоен   24, 75 
безсъние, смущения в съня     12, 
19,24,27,43,47,62  
Сърбеж във влагалището . . 42 
Сърбежи   16, 18,32,57 
Сърбеж по кожата ....  32, 53 
Сърце: 
сърдечна астма  ...   59, 71 
сърдечни оплаквания   43, 62 
разширяване на сърцето 37 
сърдечен инфаркт   ... 70 
- заболяване на сърдечните 
околовръстни артерии    .  12 
стесняване на сърдечните 
околовръстни артерии    .  15 
сърдечно страдание   . . 63 
възпаление на сърдечния 
мускул ,   43 
увреждане на сърдечния 
мускул . .  19 
смущения в сърдечния 
ритъм .......... 34 
- увреждания на сърцето 35,70 
- сърдечна слабост  63 
- бодежи в сърдечната 
област   63 
- смущения В сърдечната 
дейност   12,35 
- леки инициални болки в 
сърцето    63 
Тегота   12 
Тестикули: 
Заболяване  84 
болки в тестикулите    .  10 
втвърдяване на 
тестикулите   10 
възпаление на тестикулите  27 
Температура   ...   19, 22. 27. 61 
Тения   61,79 
Тилни болки   13 
Тиф  34.38.49.55 
Треперене на крайниците  . . 40, 
62,79 
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Тригеминусна невралгия ...   24 
Тромбози   47, 59 
Туберкулоза    ...    23, 26, 45, 54 
Тумори   31, 54, 82, 87 
Тумори (злокачествени) 39, 41,  
44,46,54,87 
Тумор в главата   88 
Тютюнопушене: 
увреждания от него   23 
пристрастяване към него   25 
Ужилване: 
- от насекоми    .  .   40, 46, 57 
- от оса   46 
от стършел   57 
Умореност    15, 16, 27 
Умствено пренатоварване .   18  
Урина. задържане на урината 
  15.27,30.48,53 
Уста: 
-съхнене на устата   ...   28 
възпаление на слизестата 
ципа на устата  .   36, 37, 54 
лош дъх в устата    ...   72 
възпаление на лигавицата 
на устата   37, 54 
Устна кухина: 
- възпаления   28. 40 
-   смущения   72 
Ухапвания    46, 56, 62 
Ухапвания от куче . . 46, 56, 62 
Ухапвания от змия    46 
Уши: 
-бучене в ушите . 35, 44, 59, 61 
- болки В ушите   23, 61 
Фаринкс: 
- възпаление на фаринкса 37, 40 
- фарингит .   23 
фимоза   74 
Фистули   . . . 15, 38, 54, 62, 67  
фурункел  ...........   30 
Халюцинации.   54 
Хематом     87 
Хемороиди 10, 21, 27, 42, 44. 
 54, 59.61 
Хемороидни буци   54 
Хемофилия   67 
Херния .....19 
Херпес зостер    69 
Хипохондрия    18 
Ходене по голяма нужда15, 42  
Ходила: 
- измръзнали   62 
- подпухнали   23. 29 
- студени   25 
- изранени от ходене    22, 46 
 

счупени кости на ходилото  29 
- спазми в ходилата ...    11 
Ходило (отворено)  ...   29. 39. 
46.47,53 
Холестерин, съдържанието му 
в кръвта    17 
Хорея   30 
Хормонално смущение   34  
Хранопровод заболяване   84 
Храносмилане: 
- оплаквания, смущения 13 
36,41,47.59,61, 79 
- слаби храносмилателни 
органи    25 
Хрема    27, 58 
Хълцане   76 
Цепнатини по кожата . . .  46 
Циреи по петите    53 
Черва: 
- газове   25 
- кървене на червата    . 20. 
    34.59' 
- заболяване  20. 25 
 38.60.82 
- разширяване на червата   37 
- гниене на червата   . . .     36 
- чревни язви . . .     15. 28. 38 
- рак на червата  . . .     26, 59 
- чревни смущения   18. 26, 40 
- лениви черва   . . . .     25. 59 
- чревни туберкули   . . .     26 
- преплитане на червата    55 
отпускане на сфинктера   21 
Червен вятър . . . 23,61,74 
Червена пърхотна краста . 76 
Черен дроб: 
- чернодробни кризи . . .   54 
- Вегетация на чернодробна- 
та съединителна тъкан 10 
- възпаление   . . .  . .    10, 32 
- заболяване на черния 
дроб   32,38,40,44,59,61,85 
- подут черен дроб   . . .    61 
- болен черен дроб . .    15, 18 
26, 37, 44, 46 
- прочистване на черния 
дроб   36, 44 
- стагнация на черния 
дроб   37 
- смущения . . . .     41,42,76 
- втвърдяване на черния 
дроб     10.37 
- чернодробна цироза    10, 85 
Черни комедони   30 
Чума и чумни рани  62 
Шок (психически)  20 
Щитовидна Жлеза,  
- заболяване 30, 71, 87 

 
Ядове   27 
Язва на дванадесето 
пръстника   26 
Язви   19,28,48 
-злокачествени  .   22, 30, 38, 
39,45,53,87 
-външни ракоподобни   . . 41 
-вътрешни ракоподобни . 41 
-в устната кухина   . . . .  72 
-скрофулни   23 
- по бедрата   37 
Яйчници: 
-  възпаление   41 
-  заболяване     89 
 Страниците с черен печат  
се отнасят за подробните 
описания в "Съвети за  
различни болести" и  
"Съвети за злокачествени 
болести"! 
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