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ТАЙНИТЕ НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА

ЗА АВТОРА

— Велики Разум! Дари ни с мъдрост, любов и светлина! В името на всички същества на
Земята и във Вселената — АУМ!

С това обръщение към Великия Разум започва и завършва деня си Ламата на Изтока, 
докторът по тибетска медицина Виктор Фьодорович Востоков, прекарал много години в
будистките манастири.

Съвременен, доброжелателен човек, той не прилича на мрачен отшелник-шаман. Върху
лицето му е изписана воля, калена от тежките изпитания, а в движенията му се долавят
точност и котешка грация, придобити от ежедневните тренировки в продължение на
десетки години.

Баща му и дядо му са били военни, а самият той е роден в затънтената тайга, в малък
кишлак на границата между Тува и Монголия. Четиригодишен, загубва родителите си. Баща
му е руски народен знахар, лекувал хората с билки, молитви и заклинания. Виктор остава
сирак, живее при чужди хора, съдбата го изправя пред много трудности. Останал сам-сами-
чък, той все по-често и дълго броди из планините, спи в пещери. Накрая окончателно се
преселва в тай-гата. Нощувал е в бърлогите на диви животни, общувал е с тях чрез движения
на тялото, чрез емоции и мимика.

По време на скитанията си Често среща будистки лами, които търсят билки и
медитират сред лъкатушещите реки на Тува. Той общува с тях на чаша ароматен зелен чай. 
Ламите не го разпитват за нищо и това му харесва — стеснявал се да разказва за себе си и
за това, че е бездомен сирак. А те го учели на монголски и тувински.

През есента на 1945 г., когато станал на 8 години, ламите го взели в един от
тибетските манастири, намиращ се в граничната територия между Монголия и СССР.

Мнозина се стремят към манастирите, сякаш те са някакъв рай. Всъщност, животът
там е много тежък: сурови отношения, лоша храна, строг режим. Хранене два пъти в
денонощието — на обяд и на вечеря. Сутрин — духовни и физически упражнения, медитация. 
През деня послушниците обикалят планините в търсене на билки, а ламите приемат болни от
съседните селища.

Сред послушниците имало дунгани, уйгури, мон-голи, тувинци. В манастира се постъпва
на 5-7 годишна възраст. Най-често приемали сираци, понеже са по-самостоятелни и
приспособени към оцеляване.

По време на първото хранене монахът Дармаа, който довел момчето (впоследствие
става негов учител), обявил на всички, че Виктор трябва да получи званието "най-добър
ученик".

От този момент започнал суровият живот — истинска борба за оцеляване. По-големите
послушници го обиждали, защото бил единственият руснак в манастира, тренирали върху него
хватки от кунг-фу, удари със забавено въздействие, тае-куондо, кемпо, както и много други
системи, които никой европеец не знаел, като биоенергетиката. Например: пускат си косата
да расте до кръста и насочват биоенергията към нея. Косата се изправя и втвърдява като
железен прът. Рязко извръщане и — удар!!! Ако те ударят по ръката — чупят я! Ако ударът е
по главата — сътресение на мозъка. Не удряли Виктор по главата, защото е забранено, но
след такива изпитания той дълго не можел да дойде на себе си.

— Изобщо — казва Виктор Фьодорович, — легендите за манастира Шао-Лин са забавачка
в сравнение с действителността. Видяното в моя манастир е извън границите на човешкото
съзнание, Страхувам се да говоря за него, защото може да не ме разберат, да ме обвинят в
измама, а съвременната наука не е в състояние да обясни всичко това. Например в 
тибетските манастири има монаси,коитосъживяват мътръвци.Не всички, само които са
умрели млади. Ако решат,  че мъртвецът може да бъде върнат към живот, отиват на гроба в



нощта след погребението, изравят трупа и го съживяват с помощта на жизнената енергия
Ци.

Но не мислете, че в манастира цареше само жестокост. Ламаизмът, който е само едно
от теченията в будизма, учи, че всеки монах трябва да бъде добър и в същото време жесток. 
В будистките манастири до съвършенство е разработена системата за самовъз-питание и
саморазвитие на личността. Нейната цел е стремежът към съвършенство, към хармония с
околния свят, към духовно и физическо развитие.

Всеки, попаднал в манастира, трябва да открие своите свръхспособности. Новите
ученици се подлагат на най-различни изпитания и екстремални ситуации. Например: хвърлят
ученика върху голи камъни или в пропаст — длъжен си да оцелееш.

И да се научиш да се защитаваш.
Който издържи теста за оцеляване, бива допуснат от ламите към следващите

изпитания.
На Виктор му било най-трудно в манастира. Когато започвали да издевателствуват

над него, той бягал в планините.
Веднъж в една клисура чул изстрел. Втурнал се натам и открил току-що убит женски

барс и по-чудо оцелялата му рожба. Три дни се грижил за "бебето", но то отказвало да се
храни. Най-сетне започнало да смуче. Момчето му давало мумийо, златен корен, наливало в
устата му отвари от билки. След няколко месеца барсът се превърнал в хищник с
големината на едро куче и неведнъж спасявал живота му в тайгата.

По-късно като тибетски монах Виктор получил името "Златният барс".
В Тибет до обучението по медицина се допускат само избраници. Тибетските лами

ревниво пазят знанията, предадени им от дълбините на вековете, за да не попаднат в
ръцете на невежи и безумци. Каноните изискват да се посветиш изцяло на учението или да
напуснеш школата-манастир. Учениците наизустяват безброй книги и държат сложни
изпити, които често траят няколко денонощия. Самото обучение в медицинската школа
продължава около 20 години и е индивидуално, като насочва ученика към пълно развитие на
духовните и физическите му възможности. Той трябва да овладее такива науки и методи
като йо-готерапия, биомасаж, иглотерапия, системи за релаксация, медитация, 
фитотерапия, фармакотера-пия. В обучението си учениците преминават определени
степени: изкуство за владеене на собственото тяло, управление на вътрешните органи, 
разпознаване на заболяванията, овладяване методите на тибетската диагностика, 
рефлексотерапия, определяне характера на човека и психологическите му особености, 
методи за реанимация и психотерапия, източни бойни изкуства.

Учениците не седят на чинове. Всеки прекарва по цели дни край учителя си и го
наблюдава как лекува.

На 10-годишна възраст Виктор излекувал първия си болен.
Веднъж, на връщане от планините, той влязъл в една юрта и видял при своя учител-лама

монголец, болен от радикулит. Учителят Хомбо (ламата Дармаа) бил настоятел на
манастира, главен лама на Монголия и Тибет. Той повикал момчето и му казал: "Излекувай
този болен!". Виктор погледнал сребърните игли и заплакал: "Не зная как, не мога да го
излекувам." Тогава учителят се възмутил: "Как смееш? Манастирският възпитаник не знае
думите "Не мога"! Трябва да знаеш, да умееш и да искаш!" И го наказал да лежи, подпрян на
юмруци.

Цял час прекарало момчето на юмруци, след което ламата попитал: "Е, ще можеш ли?" 
"Да — отвърнал Виктор, — ще мога". С треперещи ръце той взел иглите и ги забол според
метода Шумо.

Шумо — това е техниката на уличните босоноги лечители. В страните от Югоизточна
Азия на всяко кръстовище ще видите тези лекари, които срещу дребна сума премахват
болките, умората и стреса.

За времето, прекарано в манастира, Востоков изучил повече от 300 дисциплини, в това
число управление на времето, терапията чжен-цзю, лекуване чрез изгаряне, цубо-терапия, 
лечение с поглед, лечение с мисъл, с молитви, със свещени сутри, овладял 40 метода за
диагностика — по езика, зъбите, ушите, по аурата, по точката Сю-вей, по "прозорците на
тялото", по гръбнака, по ноктите, научил се да различава десетки видове пулс, овладял 108 
начина за лекарствено въздействие върху организма, научил се да приготвя 500-700 хиляди
чудодейни препарати, основни на древни рецепти, при това индивидуално за всеки човек, в



зависимост от показанията.
Освен в монголския манастир, Виктор е обучаван и в манастирите на Тибет, Лаос, 

Непал. След осем години обучение той получил свещеното звание "лама", което означава
лечител, свещеник, учител.

После се завръща в отечеството си с благородната мисъл, че в родината си ще принесе
повече полза на хората. Искал да стане за тях не само лекар, но и духовен наставник, както и
да възпита свои ученици. Но се сблъсква с големи трудности, защото прилагането на
средствата на тибетската фармакология, които не са регистрирани в Съветския съюз, е
незаконно. Неведнъж милицията нахлува за обиски и конфискува препаратите. Востоков
много пъти се отказва от медицината, но човешките беди и нещастия отново го връщат
към нея.

Той често съжалява, че е напуснал манастира, но гонел тези мисли, като си спомнял
една от тибетските заповеди: "Всяко зло за добро". В Москва завършва медицинско и
фармацевтично училище, Психологическия факултет на Московския университет, както и
най-различни курсове, за да се снабди със съветски дипломи и по-лесно да помага на хората. 
Работил е в московски болници, във Н-ри Медицински институт, в Центъра за нетрадиционни
методи на лечение, 5 години в хомеопатична аптека, бил е началник на експедиции за
търсене на лековити растения. Създава лечебни препарати, но болниците отказват да ги
вземат, понеже приготвените от натурални съставки лекарства не са утвърдени от
държавните инстанции. Преди 10 години предлага 200 различни противоракови препарати —
имуностимулатори, иму-номодулатори, средства за ограничаване на раковите тумори, но по
това време президентът на Академията на медицинските науки Блохин и обкръжението му 
твърдят, че народната медицина не е необходима, а всички народни лечители са престъпници и 
врагове на народа.

През 1987 г. В. Востоков, предвиждайки взрива от ракови заболявания след аварията в
Чернобил, представя противоракова програма на първия секретар на ЦК на Украйна
Шчербицки. Отговарят му, че Украйна има свой онкологичен институт и не се нуждае от по-
мощта му. А хора и до ден-днешен умират от левкемия.

38 години лекарска практика, няколко хиляди приготвени лекарствени препарата. Този
човек го знаят и помнят учителите-лами от тибетските манастири, жителите от
планинските селища в Тува и Монголия, на които е помагал с таланта си на лечител. Днес В. 
Востоков чете лекции по цяла Русия, пропагандира тибетската медицина, консултира болни, 
пише книги.

— Щастлив съм — казва той, — че в детството си срещнах и общувах с необикновени и
забележителни учители: тибетски и тувински лами, майстори на кунг-фу и ци-гун, брамини, 
учители по раджа-йога, монголски лами, киндзюцу, магьосници, вещици, табиби, знахари, 
орисници (мой приятел е Върховният шаман на Тува). И всички виждаха в мен последовател. Те
щедро ми предаваха знанията си.

—Да бъде спасен човекът. Това е моята функция на тази земя — казва В. Востоков, този
силен по дух и красив по душа човек.Е. И. Андрианкин Академик от Руската академия на
науките

Мир и здраве на всички! Мир и щастие на всички!

ОТ АВТОРА

"Твоето   щастие   е   в   разкриването на божествената енергия."
Агни-йога

Медицината на древния Тибет е обвеяна с легенди така, както е обгърната с облаци тази
недостъпна страна на снеговете, отдавна считана за обител на всевъзможни чудеса и люлка на
мистиката. От време на време до нас достигат легенди за изкусни източни лечители, които
премахват болести с помощта на вълшебни билки, молитви, иглотерапия и масаж.

Каква е тази чудодейна медицина, която подобно на древната мъдрост твърди, че няма
неизлечими болести, а има неизлечими хора и която настоява, че може да се намери средство
практически срещу всички заболявания?



Наричат тибетската медицина рожба на древноин-дийската. Това е точно така, защото
именно древна Индия е признатият център на науката и културата на Изтока. Прочутият индийски
лекар и учител Чарака съставил общо учение за медицината, което е в основата на Аюрведа —
една от първите медицински книги на древна Индия. Тибетската медицина, родена през VII век 
сл.н.е., е обединила в себе си знанията на древните цивилизации, на източните народни
медицини. Например от китайските източници били заимствувани сведенията за някои лечебни
средства с естествен произход и начините на обработването им, отделни видове лечебен масаж, 
гимнастика, иглотерапия. Огромни масиви от уникални знания, придобити в продължение на
хиляди години, били обобщени в цялостна система и изложени в главното ръководство по
тибетска медицина — трактата Чжуд-ши.

Какво отличава тибетската от съвременната западна медицина? В тибетската не
съществува понятието "болест", понеже за болен се смята целият организъм — той се
разглежда като единно цяло. Ако организмът на човека, който търси помощ, се намира в
патологично състояние, тибетският лечител се стреми преди всичко да го приведе в равновесие, 
да нормализира вътрешната хомеостаза и да възстанови потенциала на нервната система.

Първият преглед на болния е цял ритуал. Обикновено лекарят и пациентът пият чай и дълго
разговарят. Болният разказва за себе си, за предците си, за семейството, заниманията и
сънищата си. Понякога тези разговори траят няколко дни. Едва след това ламата пристъпва към
конкретния преглед на пациента. "Изследвай болестта, сякаш вървиш по следата на тигър" —
изисква един от постулатите на тибетската медицина. Ламата внимателно изучава "прозорците
на тялото" — очите, ушите, езика, ноктите, обръща внимание на миризмите, на цвета на кожата, 
преслушва, почуква болния в определени места. Следва друг етап от прегледа — диагностика по
пулса. Тибетските медици различават 300 вида пулс. Според тях вътрешните органи си влияят
взаимно преди всичко чрез кръвта. Затова лъчевата артерия и нейният пулс се считат за център
на живота. По честотата, ритъма и височината на пулсовата вълна, по нейната дължина и форма, 
по паузите и степените на вибрация ламите съдят за работата на един или друг орган, за
настоящите и бъдещите заболявания, за продължителността на живота (т.нар. пулсове на живота
и смъртта). При това се отчита принципът на петте муха-буди, свързани с времената на годината. 
Мухабудите са природни явления: огънят, въздухът, водата, земята, дървото. По техните закони, 
според тибетската медицина, се развива цялата жива и нежива природа.Така чрез пулсовата
диагностика тибетските медици разпознават причината за болестта и предвиждат бъдещото й
развитие.

Поставянето на диагноза представлява изключително фин анализ и синтез на всички
изявени симптоми на заболяването с отчитане на патогенезата, наследствеността и влиянието
на външната среда.

Друг принцип на тибетската медицина е съобразяването с връзката: космос—природа—
човек. 

Животът на всяко живо същество напълно се подчинява на космическите закони. Ето защо
ламите владеят в съвършенство медицинската астрология, а при поставянето на диагноза
отчитат рождената дата на болния. Нещо повече, по нея могат да предскажат възможните
бъдещи заболявания. Системата на медицинската астрология е извлякла квинтесенцията на
знанията за човека, постигнати от древните цивилизации.

Тибетските лечители считат, че за нормалното функциониране на организма е необходима
специфичната жизнена енергия Ци. Тази енергия се изработва от съставките на космическия и
земния живот в резултат от процесите на дишане и хранене. Тя се образува в белите дробове и
оттам преминава в меридиани (канали). В състоянието на устойчиво равновесие енергията
циркулира по собствени канали на повърхността и вътре в организма. Главните от тях се
съединяват в жизнени центрове — чакри (на санскрит чакра означава цветче).

Според древната медицина състоянието на живот и смърт е свързано с циркулацията, 
натрупването и загубата на Ци. Именно обстоятелството, че съвременният човек не е способен
да извлича Ци от въздуха (космоса), природата (гората, планините), от храната и водата, е
причина за болестите му. "Който притежава Ци — процъфтява, който я губи — умира" — гласи
тибетска мъдрост.

Назначеното лечение, според древните повели, трябва да бъде абсолютно безвредно. 
Ламите приготвят необходимите препарати непосредствено преди употребата, индивидуално за
всеки болен. Тибетската медицина използува повече от 1000 лечебни растения, 114 минерала, 
150 вида суровини от животински произход. Обикновено растенията се прилагат комбинирано, 



органите от животни — в чист вид. Лекарства се приготвят и от злато, бисери, тюркоази, 
изумруди, корали, мед, живак, рудни минерали.

Древните сутри разказват много легенди за изкуството на тибетските фармацевти. Ето една
от тях: веднъж съобщили на китайския император, че в Лхаса, столицата на Тибет, живеят
лекари, които знаят тайната на екстракта на безсмъртието. По заповед на императора веднага
заминали пратеници за безценния балсам. Но те се върнали с празни ръце и предали на
императора думите на медиците: "Природата е създала растенията, които окръжават човека, 
затова в нея има всякакви средства за лечение на болестите".

Наистина в ръцете на лекарите всяко вещество от органичен или неорганичен произход
може да се превърне в лекарство. Тибетският лама е в състояние да приготви лечебен препарат
във всяка точка на земното кълбо, като използува основните принципи на древната медицина.

Животът на всеки човек би могъл (и трябва) да бъде дълъг и щастлив. Това означава: без
болести. До този извод са стигнали хората още в дълбока древност.

След загубването на знанията на древните цивилизации ние трудно стигаме до тази истина, 
макар науката да твърди, че животът на човека като биологичен вид е не по-малко от 154 години. 
Той трябва да премине през 22 етапа, всеки от които е равен на 7 години. Именно в такъв
интервал от време се променят всички психофи-зически параметри на индивида. Така на 7 
години при детето падат млечните зъби, на 14 години протича ендокринното съзряване, 21-22 
години е възрастта на физическата зрялост на младия човек, най-прекрасното време за раждане
на деца.

Като изхождаме от подобна градация, трябва коренно да променим представите си за
продължителността на традиционните периоди в живота на човека. До 20 години е юношеството, 
до 60 години — младостта, до 100 години — зрелостта, до 140 години — преклонната възраст, 
след 140 години — старческата.

Отдавна хората се стремят да увеличат продължителността на живота, да запазят дори на
преклонна възраст здравето и трудоспособността си. Да се отложи настъпването на старостта —
това означава да се разшири възможността за активна полезна дейност на най-знаещите и
опитни хора, да се умножи мъдростта на народа.

Освен социалните фактори, подпомагащи дълголетието, старостта според специалистите
може да се отложи и чрез насочено въздействие върху различните системи на организма. 
Главните насоки на това въздействие са предотвратяването на имунодефицита и стимулирането
на дейността на жлезите с вътрешна секреция. От гледна точка на психологията стареенето 
може да се отложи чрез преустройство на мисленето, В този аспект успешно се прилага
психологическото кодиране, тоест формирането на здрава психологическа настройка за живот.

В днешно време повечето хора се намират в така нареченото трето състояние —
промеждутъчно между здравето и болестта. Както и болестите, така и третото състояние е
полиетиологично. Сборът от фактори на физическата, химическата, биологическата и психологи-
ческата природа, които са характерни за съвременните условия на живот, довежда не само до
развитие на специфични заболявания (болестите на цивилизацията), но и до появата на
симптоми, характерни за третото състояние: неврастения, безсъние, раздразнителност, главо-
болие, суха кожа, дерматити.

Най-голяма част в тази своеобразна рискова група са работниците в химическите
предприятия, в селското стопанство и техните семейства, живеещите в близост до земи, 
обработвани с химикали, хората с професии, свързани с трансмеридиални премествания и с
работа в нощни смени, а също така пушачите и наркоманите.

Химизацията представлява огромна опасност за всички хора. Неконтролираното прилагане
на торове, химическите добавки в хранителните продукти и синтетичните лекарства ни
разболяват, съкращават живота, отрицателно влияят върху потомството.

Разнообразните причини, които довеждат до третото състояние, може да се сведат до
няколко основни:

—психическа анихилация (разпиляване на енергия, кавги,липсана положителни емоции, 
стрес, неумение за отпускане);

— липса на общуване с природата;
—неправилно хранене — преяждане, употреба на несъчетаеми продукти и т.н.;
— хиподинамия.
За съжаление всеки от нас по своему съкращава живота си. Ако сте разумен човек, ще

разберете, че вашето здраве е във ваши ръце и точно както и висококвалифицираната



професионална дейност, добрите отношения в семейството, с колегите и с непознатите хора, 
изисква непрестанен труд. Помнете, всичко зависи само от вас! Нека тази книга, която разкрива
някои от тайните на тибетската медицина, ви помогне да направите първата крачка към здравето
и дългия живот. Желая ви успех!

                                                                    ПОНЯТИЕ ЗА ЖИЗНЕНАТА
ЕНЕРГИЯ НА ЧОВЕКА.

НЕТРАДИЦИОННИ
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИ?

Ци —  това  е  материално-духовната субстанция на космоса."

Тибет

В древните тибетски свитъци е записано, че процесите на живота и смъртта могат да се
управляват, ако се овладее натрупването и управлението на вътрешната енергия Ци.

Тибетските лами живеят дълго. Техният живот се подчинява на магическите закони на
природата и космоса, които са 108. Затова всеки лама се стреми да доживее 108 години —
магическото число.

Целият живот на китайците е свързан с понятието Ци. Всеки човек притежава три
разновидности от тази енергия. Първия вид той получава от космоса — от планетите, звездите и
Слънцето. Втората Ци е прародителската или наследствената, която дават предците му; тя
влияе върху продължителността на живота. Третата енергия Ци той получава от храната и
въздуха; енергийните вампири я получават от други хора. Източната медицина е построена върху
представите за циркулацията на вътрешната енергия Ци. От тяхна гледна точка тя захранва и
лекува всички органи на тялото. Всеки от нас като че ли е "изтъкан" от "нишки" енергия, пронизан
е надлъж и нашир от 72 енергийни канала, по които се движи Ци. С нея са свързани така
наречените кухини или точки за акупунктура върху повърхността на тялото, които са 1600. 
Здравето и дълголетието зависят от това как циркулира жизнената енергия Ци в основните 12 
двойни канала. Наследствената енергия се движи по два меридиана.Човек е здрав, когато Ци
циркулира нормално по своите меридиани.В 12-те постоянни меридиана циркулацията на енер-
гията се подчинява на вътрешен ритъм, на "биологичен часовник"; във всеки от тях енергията се
намира не повече от 2 часа в денонощието, след което преминава в друг меридиан.

В източната медицина е прието да се счита, че енергийният кръговрат започва с меридиана
на белите дробове, понеже чрез органите за дишане човек се намира в постоянен контакт с
обкръжаващия го въздух (космоса), който е най-важният източник на енергия. Максимумът и
минимумът енергия в един орган са разделени от 12 часа.Човек може да живее толкова дълго, 
колкото успее да задържа Ци-дишането. В тайни древнотибетски свитъци шифровано са описани
биоенергетиката на дишането и лечебната дихателна гимнастика Ци-гун. Тази система се владее
изкусно от даосите, хан-будистите, тибетските монаси. Те я държат в тайна и допускат до нея
само най-добрите си ученици. За монаха е голяма чест да се обучава в древната система Ци-гун

Таблица 1
ДЕНОНОЩНА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯТА ЦИ

Максимум енергия Час на
в меридиана на: денонощието
белите дробове 3-5
дебелото черво 5-7

стомаха 7-9
далака, панкреаса 9-11

сърцето 11-13
тънкото черво 13-15

пикочния мехур 15-17
бъбреците 17-19

перикардиума (сърдечната 19-21
торбичка)

трите нагревателя 21-23
жлъчния мехур 23-1

черния дроб 1-3



ТЕОРИЯТА ЧЖАН-ФУ (ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ). 
СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ И ПЪРВОЕЛЕМЕН-ТИТЕ СПОРЕД КОНЦЕПЦИЯТА У-
СИН

Всички явления в природата и в човека са циклични. Тази цикличност се проявява в смяната
на началата Ин-Ян (женско — мъжко), нощ — ден, зима — лято, студ — топло, а също сън —
бодърствуване, вдишване — издишване, систола — диастола. Например в ритъма на денонощието
това е представено така: денят "ражда" вечерта, която на свой ред "ражда" нощта,. "растежът" 
съответствува на утрото и пролетта; максималната активност съответствува на обеда, лятото; 
спадът — на вечерта, есента; минималната активност — на нощта, зимата.

В източната философия е прието да се смята, че Дървото стимулира, "ражда" Метала, който
на свой ред "дава" Водата. Водата стимулира, "храни" Дървото. По този начин всеки елемент
стимулира следващия. Това са съзидателните връзки.

Но съществуват и деструктивни връзки. Те изглеждат така: Огънят "угнетява", разтопява
Метала; Металът "угнетява", реже Дървото, Дървото "угнетява", подрива с корените си Земята, 
Земята "угнетява", поглъща Водата, Водата "угнетява", гаси Огъня.

В тибетската медицина всички вътрешни органи в тялото на човека са сдвоени, например
стомах — черва, черен дроб — жлъчен мехур. Освен това се делят на плътни (Чжан) и кухи (Фу). 
Органите Чжан са пет на брой — бели дробове, далак, сърце и перикард, бъбреци, черен дроб. 
Предназначението им е да "пречистват", преразпределят, пазят и концентрират енергията. Това са 
органите Ин.

Органите Фу са шест: стомах, дебело черво, пикочен мехур и трите части на тялото (трите
нагревателя) — горна, средна и долна. Те изпълняват функциите на храносмилането, усвояването
(всмукването) и отделянето. Това са органите Ян.

Органите Чжан и Фу са свързани помежду си със съотношенията Ин-Ян, като имат и други
връзки. Всеки орган, както Ян, така и Ин, притежава свой собствен меридиан, който се управлява от
него и с чиято помощ се свързва с повърхността на кожата и с другите органи.

В Чжуд-ши е записано, че петте първоелемента на природата (Дърво, Огън, Земя, Метал и
Вода) са представени в тялото на човека от петте плътни органа Чжан: Дървото — от черния дроб, 
Огънят — от сърцето, Желязото — от белите дробове, Водата — от бъбреците, Земята — от
далака. Всеки първоелемент царува в един природен сезон: пролетта е сезонът на Дървото, лятото 
— на Огъня, есента — на Желязото, зимата — на Водата; има и четири междусезона по 18 дни, 
които принадлежат на Земята.

По-долу е посочена таблица на съответствията между първоелементите и различните
явления в природата и в тялото на човека. Тя отразява връзката на човека с Космоса, където
Вселената е макрокосмос, а човекът — микрокосмос. Как да се използува тази таблица? Като я 
погледнем, установяваме, че гневът разрушава черния дроб, а прекалената радост — сърцето, че с
черния дроб е свързан киселият вкус, а соленият — с бъбреците. За състоянието на вътрешните
органи ни уведомяват също и зрителните органи.

Например по очните ябълки може да се съди за състоянието на черния дроб. Очите са
неговото огледало. Тибетските лекари твърдят, изхождайки от хилядолетния си опит, че
заболяванията на черния дроб се проявяват в измененията на склерата — бялото на окото. В Чжуд-
ши е казано, че почервеняването на очите — това е "огънят на-черния дроб", който трябва да бъде
"угасен". Черният дроб е функция от състоянието на кръвта. Не забравяйте, че яростта води до
повръщане на кръв; той, гневът, влияе отрицателно върху запазването й в черния дроб. Черният
дроб може да задържи до 60% от кръвта, но под влиянието на адреналина масата му може да се
смали наполовина за сметка на кръвта, изхвърлена от него в общия кръвен поток. Това
потвърждава концепцията на лекарите, че гневът (при който в кръвта активно се отделят адреналин
и норадреналин) води до нарушаване функциите на черния дроб.

Как са свързани годишните сезони с органите? Черният дроб активизира дейността си през
пролетта, белите дробове — през есента и т.н.

ПУЛСОВА ДИАГНОСТИКА

Всеки човек се ражда с един от трите основни типа пулс, който не се променя през целия му
живот: мъжки — бавен, силен, отчетлив; женски — слаб и ускорен; неутрален (или пулсът на
светците) — равномерен, бавен, ясен. Практически те съответствуват на устройството и 



темперамента на човека, в които доминират съответно рлунг (вятърът), мкхрис (жлъчката), бадкан
(лигавицата).

Таблица 2
СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ И ПЪРВОЕЛЕМЕНТИТЕ

Дърво Огън Земя Метал     | Вода
Природа (макрокосмос)

Цвят зелен червен жълт бял черен
Вкус кисел горчив сладък лют солен

Процес на
развитието

растеж кулми-
нация

център упадък покой

Сезон пролет лято краят на 
лятото

есен зима

Човек (микрокосмос)
Орган   черен 

дроб
сърце далак бели 

дробове
бъбреци

Секрет сълзи пот слюнка храчки урина
Тъкан мускули кръво-

носни 
съдове

съеди-
нителна 

тъкан

кожа и 
косми

кости

Органи на 
зрението и

обоня-
нието

очи език уста нос уши

Психика гняв радост скръб страх
Космос

Планета     Юпитер Марс Сатурн Венера Меркурий

При всеки човек, здрав или болен, непременно се проявява един от тези три основни типа
пулс.

За определяне състоянието на организма лекарите от Тибет отчитат не само типа пулс, но и
годишния сезон. Тибетският календар, използуван при пулсовата диагностика, наброява 360 дни, 
разделен е на 20 части, всяка от които е по 18 дни. Годишните сезони са пет: пролет, лято, есен, 
зима, като за пети се считат между-сезоните (по 18 дни).

Впрочем, това е твърде удобен календар за селскостопански работи, защото позволява на
селяните да орат, сеят и прибират реколтата в съответствие със сезонните цикли.

Ето как тибетската медицина характеризира различните видове пулс:
—през пролетните 72 дни доминира енергията на първоелемента "Дърво", която засилва

пулса на черния дроб и жлъчния мехур. Той е усилен, а ударът — бърз, слаб и енергичен, 
наподобяващ песента на чучулига;

—през 72-та дни на лятото доминира енергията на първоелемента "Огън", която усилва пулса
на сърцето и тънкото черво. Той се засилва, а ударът му е пълен и разтегнат, подобен на гласа на
кукувицата;

—през 72-та дни на есента, когато доминира енергията на първоелемента "Метал", е усилен
пулса на белите дробове, а ударът е отчетлив, кратък и твърд — прилича на гласа на пъдпъдъка;

—през 72-та дни на зимата преобладава енергията на първоелемента "Вода". В този период е
усилен пулсът на бъбреците, а ударът му е мек, равен и глуховат, подобен на вика на чаплата;

—в междусезоните, които траят по 18 дни, доминира енергията на първоелемента "Земя", 
която усилва пулса на далака — неговият удар е отчетлив и мек, както пеенето на пъдпъдъка.

Опитният източен диагностик може да разграничи минимум 72 пулса и да определи колко
време ще живее пациентът, тъй като съществуват "пулс на живота" и "пулс на смъртта".

Всеки лекар-кардиолог е длъжен да разграничава минимум 5-7 вида пулса, макар и само за да
определи сърдечната аритмия.

                                                          ОКУЛТНО УСТРОЙСТВО НА ЧОВЕКА.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АУРАТА?

АУРОДИАГНОСТИКА

Наличието на енергийни полета около живите организми е било известно още в древността. 
Въздействието им се е използувало от жреците на различните религии, от факирите, шаманите, 
йогите. На Изток отдавна е доказано съществуването на човешката биоенергетика чрез
прилагането на енергийно-полеви видове на карате, кунг-фу, иглотерапия и др.

Във всеки човек могат да се различат минимум три тела: физическо (рупа), астрално (нагвал) 



и ментално (атман).
ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО е цялата анатомия на човека; онова, което умира.
АСТРАЛНОТО ТЯЛО е психоемоционален контур, фина материя. Цветът на астралното тяло

се променя в съответствие с преживяванията на човека. Астралното тяло може да се отдели от
физическото по време на транс или на сън.

МЕНТАЛНОТО ТЯЛО са нашите мисли, разум и дух. То е свързано с ноосферата (по академик
Вернадски) — сферата на съзнанието, която обкръжава Земята. Съставено е от още по-фина
материя от астралното тяло. В зависимост от качеството на мислите аурата на ментал-ното тяло
променя цвета си.

Всяко от тези тела има свое енергийно поле във вид на силови линии и излъчвания. Тази част
от енергийното поле, която излиза извън пределите на физическото тяло, се нарича АУРА. 
Енергийното поле на човека представлява съвкупност от енергийните полета на всички негови тела, 
а аурата му съответно е съвкупност от аурите на всичките му тела.

Размерът на аурата при различните хора е различна, примерно от 70 до 100 см.
Аурата се излъчва от цялото тяло на човека, но обикновено е по-плътна и по-забележима

около раменете и главата, може би защото в тези части на тялото са разположени много центрове, 
свързани с жлезите и нервите. Наситеният цвят обикновено означава повече устре-меност, сила на
волята и одухотвореност. С течение на времето основният цвят на аурата може да се променя. 
Пастелните, светли тонове се сливат и бързо се редуват в зависимост от промените в
настроението.

Разумът е основният фактор, който влияе върху аурата, но и обкръжението може да й
въздействува, а понякога и сили от отвъдния свят.

Способностите, заложени в човека от природата, се развиват от поколение в поколение. Окото
ви може да възприема триизмерността на изображението и да различава цветовете, но за
съжаление възможностите на човека засега са доста ограничени. Отвъд червеното, от едната
страна на спектъра, и отвъд лилавото — от другата, съществуват неизвестни за нас разнообразни
цветове. Някои от тях са така ярки и поразителни, че ще ос-леепем, ако изведнъж ги видим. Самият
факт, че съществуват цветове, които не забелязваме, звуци, които не чуваме, мисли, които не
долавяме, предопределя възможността за развитие и залога за вечност. Ние живеем в ограничен
свят, извън границите на който се откриват сияещи хоризонти. И ако положим усилия, за да развием
разбиранията и съзнанието си, тези граници ще започнат да се разширяват. Тогава ще видим и раз-
берем много повече неща, отколкото виждаме и разбираме сега.

Ще попитате, кое позволява да се види аурата? Тази способност може да бъде придобита по
много и различни начини, защото аурата издава състоянието на душата. Една моя позната
притежава удивителна способност: ако някой, дори съвсем непознат човек, се готви да излъже или
само да избегне прекия и честен отговор на поставен въпрос, тя ясно вижда как над главата му 
пламва хоризонтална ивица в жълто-оранжев цвят.

А сега си представете какво ще предизвика невъзможността да се скрият злобата, лъжата, 
раздразнението. Много ли пороци ще ни останат, ако всеки ги забелязва?

Възможността да се наблюдава аурата ще промени отношението ви към живота, вече по
различен начин ще възприемате и неговия край. Опасностите, катастрофите, нещастните случаи и
смъртта не ще успеят да се прокраднат незабелязано. Вие ще ги видите предварително и ще
бъдете готови да ги посрещнете.

Аурата може да ни даде важни сведения за човека, особено за децата. Например дали трябва
при възпитанието на детето да се облягаме на личния пример или са достатъчни само и
наставленията. Ако детето е разумно и се поддава на словесно убеждение, неговата аура прилича
на леко разфокусиран въртящ се венец. Ако повече се влияе от личния пример на възпитателя, 
аурата му има по-точни контури и разнообразни цветове.

Аурата на дете, което е склонно да не признава авторитети, прилича на въртяща се верига, 
разположена ниско над главата му и спусната до раменете.

Както и хората, така и аурите са неповторими. Всичко им влияе: болестите и унинието, 
предаността и любовта, дружелюбието и радостта. Аурата е отражение на човешката душа. Тя
разказва много за нея, практически всичко. Но тълкуването й във всеки конкретен случай е истинско
изкуство, чието овладяване изисква упорит труд и дълги години непрестанни наблюдения.

Интерпретацията на цветовете в аурата зависи от оттенъците и съотношенията им с другите
цветове. В книгите, посветени на окултните науки, цветовете по принцип имат своята
"разшифровка".



Червеният и жълтият са основни. Червеният цвят символизира земята и тялото, понеже в
древните мистични религии те се осмислят еднакво: земята се счита за ирационален свят, в който
душата се спуска от небесата, а тялото е формата, в която се измъчва заключената душа. Това е
цветът на войната, раздорите и жертвите.

Разумът се асоциира с жълтия цвят на слънцето, а духът — със синия цвят (в някои
метафизични системи за истински цвят на слънцето се приема синият).

ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ на аурата показва бодрост и енергия и едновременно с това тенденция
към нервно разстройство. Хората с такава аура трябва да полагат усилия, за да останат спокойни. 
Тъмночервеният цвят е признак на неуравновесена нервна система, на избухли-вост. Човек с този
цвят в аурата си може да изглежда стабилен, но има някакъв недъг и това влияе на нервната му
система. Такива хора обичат да доминират над другите и да действуват решително. 
Светлочервеният цвят в аурата е присъщ на нервните и импулсивни хора, много дейни и склонни
към егоцентризъм. Яркочервеният цвят показва излишен егоизъм. Розовият или коралов цвят
свидетелствуват за незрялост — обикновено те се забелязват в аурата на младите хора; ако ги има
в аурата на възрастен, това означава инфантилност и детинско съсредоточаване върху
собствената личност.

В ранното християнство червеният цвят символизира страданията и смъртта на Христос. Това
е цветът на Марс, в музиката съответствува на нотата "до".

ОРАНЖЕВИЯТ ЦВЯТ — цветът на слънцето и на жизнената сила, показва внимателно
отношение към другите хора.

Златисто-оранжевото сочи жизнеспособност и самообладание, а кафявият оттенък —
безгрижие и липса на честолюбие. Възможно е човекът, в чиято аура преобладава оранжевият
цвят, да е потиснат от нещо, но най-често това е свидетелство за мързел. Хората, които имат
оранжево в аурата си, са предразположени към разстройства на черния дроб.

В ранното християнство оранжевият цвят символизира славата, добродетелта и плодовете на
земята; всичко това, естествено, е свързано със слънцето. Оранжевото е цветът на планетата
Сатурн, в музикалната гама съответствува на нотата "ре".

ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ със златист оттенък означава крепко здраве и благополучие. Хората с
такава аура са способни да се грижат за себе си, рядко се вълнуват и учението им се удава с
лекота, имат пъргав ум, радостни и дружелюбни са, готови да помагат. Червеникавият оттенък на
жълтия цвят показва срамежливост. Ако такива хора са и червенокоси, то най-вероятно страдат от
комплекс за непълноценност, затова и често са нерешителни, слабоволни и склонни да следват
някой лидер.

Жълтият цвят в ранното християнство е цветът на светеца и учителя. Това е цветът на
планетата Меркурий, в музикалната гама съответствува на нотата "ми".

ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ преобладава рядко, но е много добре да го има в аурата, макар и в малко
количество. Изумруденият, особено с преливане в синьо — това е цветът на лечителството, винаги
го притежават лекарите и медицинските сестри. Ако зеленият цвят се доближава до синьото, това
означава развити способности и възможности за лекуване; ако е по-близо до жълтия — тази
склонност е по-слаба. Лимоново-жълто-зеленият с преобладаващо жълто е признак за лъжлива
натура.

В ранното християнство зеленият цвят символизира младостта и плодородието на природата. 
Това е цветът на Сатурн, съответствува на нотата "фа".

СИНИЯТ ЦВЯТ в аурата показва сериозни достойнства на човека. Положителни са всички
оттенъци на този цвят, но колкото е по-наситен, толкова е по-добре. Бледосиният свидетелствува
за немного развити способности, ала и за огромен стремеж към усъвършенствуване; човекът не е
особено надарен, но се стреми да се домогне до желаното, да постигне висока цел. Често ще го
болят сърцето и главата, но ще върви в нужната посока. Светлосиният (аквамарин) принадлежи на
човек, по-устремен и по-успял от този с бледосиня аура, въпреки че може и да не се различават по
степен на на-дареност. Тъмносиньото показва, че човекът е намерил призванието си и му се е
отдал. Такива хора са винаги необичайни, с чести смени на настроенията. Те имат мисия и
неотклонно я изпълняват. Повечето от тях са целеустремени, посветили живота си в безкористно 
служене на науката, изкуството или на обществена дейност. Виждал съм много милосърдни сестри, 
писатели и певци с такава аура.

В ранното християнство синият цвят символизира висшите постижения на духа, съзерцанието. 
Това е цветът на Юпитер, който управлява възвишените мисли и духовните стремежи. В
музикалната гама съответствува на нотата "сол".



ЛИЛАВИЯТ (ИНДИГО) И ВИОЛЕТОВИЯТ ЦВЯТ се откриват в аурите на хора, които търсят
призвание или вяра. Щом намерят целта на живота си или укрепят вярата си, тези цветове
преминават в синьо. Очевидно щом човек тръгне по верния път, синият цвят се превръща в
естествена еманация на душата. Пурпурният оттенък на лилавото свидетелствува за властна
натура. Хората, които имат в аурата си лилав, виолетов или пурпурен цвят, са изложени на
опасност от сърдечни и стомашни заболявания.

В християнството лилавото и виолетовото означават унижение и скръб. Лилавият цвят
принадлежи на Венера, виолетовият — на Луната. Първият съответствува на нотата "ла", вторият
— на "си".

БЕЛИЯТ ЦВЯТ, разбира се, е най-съвършен и всички ние се стремим към него. Ако душите ни
бяха хармонични, цветните вълни щяха да се слеят и аурите ни щяха да бъдат бели. Такава аура е
имал Христос. Тя може да се види върху много негови изображения и специално върху тези, които
са посветени на Възкресението.

Цветовете отразяват душата, ума, тялото, настроенията и заедно с това говорят за нашето
несъвършенство. Ако бяхме такива, каквито трябва да бъдем, от нас щеше да струи чисто бяло
сияние. Ето към какво трябва да се стремим. Ако видите човек с такова сияние, доверете му се и го
следвайте като пътеводна звезда. Но доколкото ни е съдено да се задоволяваме с малко, ние 
можем да намерим покой в синия, сила в червения и да бъдем щастливи и радостни в сиянието на
златистожъл-тия цвят.

Като приемете съществуването на аурата и се научите да я "четете", вие ще можете да
откриете дисхармо-нията, която ви пречи, ще се научите да улавяте признаците на физическите, 
менталните или нервните нарушения и съответно да им въздействувате.

ЧАКРИТЕ — БИОЕНЕРГИЙНИТЕ
ЦЕНТРОВЕ НА ЧОВЕКА. РОЛЯТА ИМ

В ЖИВОТА И В ДИАГНОСТИКАТА
НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

Енергийното поле пронизва физическото тяло във всички посоки и излиза на 3-5 см извън
пределите му. Енергията във вид на вибриращи потоци се движи към основните центрове —
чакрите. Те представляват спираловиден конус, с чийто връх съвпадат върховете на по-малки
конуси (в йогата чакрите се изобразяват като разтворен лотос). Чакрите (на китайски "тиени") са
структури, разположени приблизително в същите плоскости на вътрешния строеж на организма, 
където са и меридианите за акупунктура.

Една от функциите им е натрупването, преобразуването и разпределението на биоенергията. 
Основните чакри са седем.

1-ВА ЧАКРА — МУЛАДХАРА. Тя се намира в гръбначния стълб, в областта на опашната кост. 
Изобразява се като светложълт кръг с разположен в него яркожълт квадрат, излъчващ светлина. В 
квадрата се намира огненочервен триъгълник, който също излъчва светлина. В триъгълника е
разположено цилиндрично тяло с цвят на морска вълна, единият край на която е заоблен. Върху
този цилиндър 3,5 пъти е навита бяла нишка. Около кръга са разположени 4 та (рис. 1).

2-РА ЧАКРА — СВАДХИСТАНА. Тя се намира в гръбначния стълб, в областта на половите
органи. Проекцията й върху тялото е на разстояние 2 средни фаланги на средния пръст надолу от
пъпа. Чакрата се изобразява като светложълт кръг, в който е разположен блестящ сребърен



полумесец. Около кръга има 6 червени листчета (рис. 2).

3-ТА ЧАКРА — МАНИПУРА. Намира се в гръбнака, в областта на
слънчевия възел. Проекцията й върху тялото е на разстояние 2 средни

фаланги на средния пръст нагоре от пъпа. Изобразява се като светложълт кръг, в който се
намира кървавочервен триъгълник. Около кръга има 10 черни листчета (рис. 3).

4-ТА ЧАКРА — АНАХАТА, "Звездата на Давид". Намира се в гръбнака, на нивото на
гърдите. Проекцията й върху тялото е точката в центъра на гърдите. Чакрата се изобразява във
вид на светложълт кръг, в който е разположена шестоъгълна звезда със сиво-синкав цвят. Кръгът
е обкръжен от 12 листчета с тухлено-червен цвят (рис. 4).

5-ТА ЧАКРА — ВИШУДХА.
Намира се в областта на щитовидната жлеза, в основата на гърлото.Изобразява се като сив 

кръг, обкръжен от 16 листчета с индигов цвят. В кръга е разположен бял триъгълник, а в триъ-
гълника — друг сив кръг (рис. 5).

6-ТА ЧАКРА — АДЖНА. Намира се в центъра на главния мозък. Проекцията й върху гла-
вата е точката между веждите, малко нагоре от тяхната линия. Чакрата се изобразява като 
светложълт кръг, обкръжен от син пръстен и две листчета в светлосин цвят. В кръга е разположен
бял триъгълник (рис. 6).



7-МА ЧАКРА — САХАСРАРА (ЛОТОС С ХИЛЯДА ЛИСТЧЕТА). Намира се в област¬та на 
темето. Проекцията й върху главата (вдлъбнатин-ката върху темето) е символ на пресъхнал 
извор.

Всяка чакра има свое предназначение. Степента на развитие на всяка от тях съвпада с 
особености на конкретния човек. Така например при добре развита:

МУЛАДХАРА — налице е психологическа устойчивост в различни житейски ситуации.
СВАДХИСТАНА — добре изразена е репродуктивната функция.
МАНИПУРА — налице е способност към енергични действия, но и склонност към устойчиво

доминиране на отрицателните емоции като раздразнение и гняв.
АНАХАТА — говори за способност за емоционална любов (не "по сметка", а "по зова на

сърцето").
ВИШУДХА — факт е способността към естетическо възприятие. Добрите художници, 

музиканти и въобще хората на изкуството имат развита вишудха.
АДЖНА — издава способност за "тактическо" мислене, което позволява успешно справяне

с решението на конкретни въпроси в областта на науката, производството, бита и др.
САХАСРАРА — има изразена способност за "стратегическо мислене", т.е. за мисловен

обхват на цялата ситуация с "поглед отгоре", което позволява на такива хора да бъдат
ръководители с широк размах.

Всеки от нас е имал възможност да почувствува едни или други прояви на активността на
своите чакри.

Например при умствена преумора се усеща тежест в областта на аджна или сахасрара. При
възприемането на някаква много хармонична ситуация понякога от щастие "спира дъхът" — това
е проява на вишудха. Да си спомним думите от баснята на И.А.Крилов: "В трепет от радост
дишането замря". Или стиховете от известната туристическа песен: "И щастлив е онзи, който
познава чувството, свиващо сърцето на път..."

А ето и противоположната ситуация: "Буца ми е заседнала в гърлото" — това е реакция на
същата чакра спрямо нехармонични обстоятелства (например обида и несправедливост от
страна на другите или пък собствена грешка, довела до състоянието "Не знам какво да правя
сега...").

Анахата се проявява в мигове на любов, лишена от егоизъм. Има и хора, които излъчват
любов от сърцето си (от своята анахата) постоянно. За такива хора се казва "душа-човек" или
"сърдечен човек".

Манипура обикновено се усеща само при отрицателни емоции, създавайки обратно, 
"всмукващо", "прималя-ващо" чувство или дори усещане за неприятни енергии, които се завихрят



и кипят в нея.
Възможността да се почувствува свадхистана е особено силна при незадоволена полова

възбуда. Тези неприятни усещания в долната половина на корема и в съответната област на
гръбнака (не се забелязват при всички хора) са резултат от препълването на чакрата с особен
вид енергия — Удана, която трябва да се излее от чакрата, предизвиквайки оргазъм. Нормално
изливащата се през половите органи Удана попада в муладха-ра на партньора и после се
преобразува (сублимира) в енергия на една или друга чакра. По аналогичен начин може да бъде 
сублимирана и собствената Удана, когато има излишък при полово въздържане. Но при дълго 
въздържане, при липса на сексуално емоционално стимулиране производството на Удана 
намалява. Удана се използува от работещата в дадения момент чакра (т.е. в зависимост от 
заниманието на човека) или от чакрата, с която се провежда специална тренировка.

Всички чакри са свързани помежду си, т.е. основните потоци енергия в енергийното поле 
образуват низ от вихри. Освен това те са свързани с определени органи на физическото
тяло.Така например 1-ва чакра (муладхара) е свързана с двигателните органи.2-ра чакра
(свадхистана) е свързана с половите органи (половата енергия). С енергията от този център ра-
ботят хората на изкуството — писатели, поети, художници, учени. Ненапразно жените казват, че
добрите учени са лоши мъже, защото трансформират сексуалната енергия в творческа. Всеки
човек има своя космическа любов — Шакти. Мнозина я виждат насън. Това е нашата втора
половина. Ин (жената) — минус, Ян (мъжът) — плюс. Плюсът се съединява с минуса, мъжът с
жената, появява се любовта.Всеки човек през живота си търси своята половина.

На 3-та чакра се подчиняват всички коремни органи. От манипура зависят физическата сила
и волята на човека. Затова например всички удари при кунг-фу и карате са на нивото на
манипура. Истинските майстори получават енергия от манипура и в момента на удара тази
болезнена Ци се отделя от юмрука и поразява целта. Много е просто да се провери дали имате
болезнена Ци. Запалвате свещ и нанасяте удар, като спирате юмрука си на 2-3 см пред пламъка. 
Ако той угасне — значи сте истински майстор. С тази чакра са свързани черният дроб и
панкреасът.

4-та чакра (анахата) — това е сърдечната чакра. Тя е свързана с добротата. Сърдечно
болните са обикновено добри хора, които повече страдат от подлостта, злобата и нахалството на
околните

                                                                             Таблица 3

ВРЪЗКА НА ЧАКРИТЕ С ОРГАНИТЕ

муладхара
размножаване, обоняние, право черво, 

походка
свадхистана половите органи

манипура
стомах, панкреас, черен дроб, далак, 

слънчев възел, зрителна функция
анахата сърдечно-съдовата система

вишудха
слух, говор, щитовидна жлеза, 

паращитовидна жлеза, тимус, нервният възел в
областта на гръкляна

аджна
дейността на подкоровото вещество на 

мозъка
сахасрара кората на главния мозък, хипофизата

5-та чакра (вишудха) управлява всички форми на емоционално обагрените ментални
(разумни) прояви. Свързана е с щитовидната жлеза.

6-та чакра (аджна) управлява волята и динамиката на менталната (разумна) активност. (Тя
е център на финото виждане на света, "третото око"). Тази чакра е свързана с епифизата. С нея
са свързани и очните заболявания, тя определя и пророческите способности на човека. Ако се
отвори третото му око, той става ясновидец.

7-та чакра (сахасрара) е свързана с психическите болести и главоболието.
Основен критерий за състоянието на енергийното поле е състоянието на описаните

енергийни конуси. Със състоянието на енергийното поле е свързано и състоянието на
физическото: по състоянието на енергийното поле може да се определи функционалното или
органичното неразположение на органите на физическото тяло. При това дисбалансът на
физическото тяло сякаш предварително се отразява върху енергийното поле — затова по



състоянието на последното могат да се предскажат не само сегашни, но и бъдещи
неразположения. Неритмичност във въртенето на енергийните конуси, объркване в силовите
линии, откъснати от общия поток енерговъртопи, изтичане на енергия — това са все показатели
за срив на енергийното поле, а следователно и на физическото, при това на същото място. След
като знаем коя чакра с кои органи е свързана, възможно е с помощта на рамка (прегъната под
прав ъгъл игла за плетене) да се диагностицира заболяването на един или друг орган.

По този начин седемте основни енергийни центрове (чакри) на човека, които са свързани с
различните органи на физическото му тяло и представляват кондензатори и преразпределители
на енергия, управляват нашия живот и определят продължителността му.

ТОПОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА. БИОПОЛЕВО ЛЕЧЕНИЕ

Да се вгледаме в древноизточната концепция Ци. Народните лекари на древен Китай и
Индия са смятали, че енергийното поле, създавано от здравия организъм, е сравнително голямо, 
равномерно и съответствува на контурите на тялото, с вид на яйцевиден пашкул (рис. 8). 
Височината на това поле е около 1 м. Ако е с размери от 40 до 60 см — това е човек със
сравнително добро здраве, ако е около 30 см — в организма има някакви сериозни нарушения. 
Намаляването на височината на енергийното поле под 15 см довежда по припадък. Ако здравият
човек има височина на енергийното поле 3 метра и повече, той може да лекува други хора (естес-
твено, трябва да се има предвид и духовното му ниво). При едно или друго заболяване се
променя общата форма на полето заради нарушеното циркулиране на Ци (вместо плавна крива, 
повтаряща контура на човека, се появяват неравности, а над зоните на патологичните процеси
възникват "вдлъбнатини" и "издутини" (рис. 9).

Какво представлява топологичната диагностика? Това е установяването на нарушения в
организма, свързани с изменението на вида (топологията) на енергийното поле.

Диагностиката се провежда с помощта на дланите или с най-обикновен инструмент —
рамка.

В зависимост от измененията на полето дланите усещат топлина или студ, бодеж или
вибрации. Ако се използува рамка, нейното отклоняване също ще фиксира аномалиите.

Диагностиката започва с установяване размера на полето. После се проверява енергията
покрай линиите на чакрите — отпред и отзад. А тъй като чакрите са свързани с определени

органи, за което говорихме по-горе, то възможно е по измененията в полето (поява на 
вдлъбнатини или издутини на определени места) да се установи кои органи са болни.

Деформацията на биополето показва нарушения в организма, предизвикани както от
вътрешни, така и от външни причини. Към вътрешните се отнасят неправилното хранене и
неправилният начин на живот. Към външните — вредното въздействие на други хора, състоя-
нието на енергията в околното пространство и влиянието на биопатогенните зони.

Има редица типично полеви заболявания, които се лекуват само чрез коригиране на полето. 
Лекарите, без да знаят топологията на полето на болния, се опитват да му помогнат с лекарства. 
А тези болести не се лекуват така.

Биополето на човека — това е защитната му черупка от лошото въздействие на други хора. 
В края на деня нашето биополе е силно деформирано, което се изразява в умора, в намаляване



на силите ни. В такива случаи трябва да се потопим във вана със студена вода (без главата), за
да снемем от себе си чуждите полета и да възстановим енергията си с нощен сън.

Полето ни може да бъде не само деформирано, но и пробито от злата енергия на лош
човек. Работата е там, че емоциите на гнева, завистта, раздразнението предизвикват силни
вибрации и ако човек в такова състояние концентрира злоба срещу някого, тази вибрация е 
способна да пробие обвивката на жертвата и в полето й да се появи дупка. В случай че нейната
ос преминава през важен орган, особено през панкреаса, който е твърде чувствителен към
нарушения в енергията, възниква заболяване на органа, в частност диабет. Впрочем, диабетът
започва като чисто полево заболяване. Достатъчно е да се ликвидира дупката в началния стадий
и признаците на болестта напълно изчезват. Ликвидирането на дупката е възможно само по
полеви начин. Освен локалното й въздействие върху контролния участък от тялото, тя влияе
отрицателно и върху общия енергиен тонус на човека. Народът нарича това полево нарушение
"уроки". В тибетската медицина уроките се премахват чрез коригиране на полето, молитви, с
дима на Артъш (монголска хвойна — вж. раздела "Лечебни растения на тибетската медицина"). 
Освен уроките, съществува още и вампиризъм (съзнателен и несъзнателен). Някои хора не могат
да акумулират енергия от пространството и се захранват за сметка на други — така наречените
егоцентрици. Несъзнателните вампири могат да се избавят от това само чрез преустройство на 
съзнанието си. Съзнателните вампири не се и стремят към освобождаване. Те отнемат енергия
или през очите, или чрез дълъг разговор, или в пряк контакт. Например екстрасенсите могат да
видят как от чакрата в областта на слънчевия възел на вампира се протягат дълги енергийни
пипала, които се прилепват към най-отслабената чакра на жертвата. Такова включване е 
възможно на всякакво разстояние. Само екстрасенс, чието поле е 3 и повече метра, може да
избави човека от прилепен към него вампир.

Колкото по-високо е духовното ниво на индивида, толкова по-силен и по-голям е слоят от
полева защита около него и по-малко могат да му навредят лоши хора. Злото, изпратено от тях, 
като бумеранг се връща към онзи, който го изпраща.

Към втората, външната причина за полевите заболявания се отнася изменението на
енергията в околното пространство, което води до падане на нивото на био-защита при хората и
до изостряне на всички хронични заболявания. Тя е свързана с промените на Слънцето. 
Нарушенията в ритъма на Слънцето, предизвикани от космическите ритми с интервал около 11 
години, довеждат до големи беди на Земята. Космосът е единна енергийна система, в която
протича непрекъсната обмяна на енергия. След като Слънцето отдаде своята енергия на Земята
и на всичко живо върху нея, то търси попълване на загубата. И масовата гибел на хора, при която
се освобождава огромно количество енергия в годините на нарушен слънчев ритъм, е сякаш
връщане на дълга към Слънцето.

И накрая, третият външен фактор, който влияе върху здравословното състояние, са
биопатогенните зони. Това са ивици с ширина 1-3 метра с отрицателен енергиен потенциал, 
които покриват Земята като гъста мрежа. Природата на възникването им още не е изяснена док-
рай, но последиците от престоя на хора и животни в тях вече са добре известни.

Ако леглото на човек се намира в пределите на такава зона, възможно е да получи
заболяване на кръвта или мозъчен тумор. Ето защо е задължително да се провери с помощта на
рамка разположението на цялото жилище и особено на леглата и да ее извърши промяна, за да
бъдат избавени от тежки заболявания живеещите в този дом.

С помощта на топологичната диагностика може да се открие рак в съвсем начален стадий
— признакът е малка "ямка" в равното енергийно поле на човека. Това е предраково състояние, 
но локализирането му е съвсем ясно. Като се има предвид, че ранното откриване на раковите
заболявания днес е основен проблем на онкологията, лесно е да се оцени значението на
топологичната диагностика за решаването на този проблем.

След провеждане на топологична диагностика, в резултат на която са установени
деформации в енергийното поле, а следователно и нарушения в организма, се пристъпва към
биополево лечение. Чрез него според древните медици трябва да се нормализира движението на
Ци по енергийните канали на тялото и като следствие — да се възстанови конфигурацията на
полето.

Методите за биополево лечение могат да се разделят на три групи.
Първата група, това са начини, свързани с общата корекция на енергийното поле. 

Операторът плъзга ръце покрай контура на пациента, все едно преразпределя енергията, като
"заглажда" неравностите в полето.



Втората група, това са начините за "напомпване" на енергия. (На китайски — Бу означава
прибавяне на Ци). Редица патологични състояния, както вече казахме, са свързани с недостиг на
Ци в някой енергиен канал, орган или част от тялото. В частност към тези състояния спадат
различните астенични синдроми (състояния на нервно изтощение), а също и заболяванията, 
съпроводени с нарушаване на кръвообращението, понижаване на киселинността, намаляване на
мускулния тонус и т.н. Според източните лекари в този вариант на безконтак-тен масаж
операторът, образно казано, "прехвърля" в пациента чрез себе си енергия от космоса.

Бу-въздействието се състои от 2 етапа: отначало операторът приема Ци от Вселената, а
после я предава на пациента, като я насочва в зоните с недостиг на енергия. При изпълнението
на манипулациите от тази група особено важно е да се постигне обратна връзка; пациентът
трябва да почувстува топлина, която излиза от ръцете на оператора, а операторът — да усети
топлинно излъчване от пациента.

Третата група са така наречените методи от типа на "изтеглянето" (Се-методите). Се на
китайски означава "отнемане". Към тази група спадат манипулациите, насочени към
понижаването на патологично повишената енергия в определени участъци от тялото. Се-
похватите се прилагат при заболявания, придружени от симптоми на "излишък на Ци": повишено
артериално налягане, прекомерна нервна възбудимост и т.н.

Изпълнението на Се-прийомите също включва 2 етапа: самото "изтегляне" и след него
"изтръскването", т.е. отхвърлянето на "патологичната" енергия от ръката на оператора. 
Отхвърлянето винаги се извършва встрани от масажиста и болния; понякога "изтръскване" се из-
ползува и при изпълнение на методите от първата група.

Сега да обърнем внимание на енергията на гръбнака, понеже с нея са свързани много
заболявания: осте-охондроза, мигрена, бронхит, астма и дори левкемия. Твърде важно е да се
отстраняват своевременно енергийните "запушвания" в него и той да бъде подхранван с енергия. 
Така биха могли да се избегнат много заболявания, а ако вече са налице, да бъдат излекувани. 
При липса на увреждания в гръбнака, енергията от зоната Кундалини-чакра, разположена в
областта на опашната кост, се издига по гръбначния стълб нагоре. По-нататък на нивото на
шийните прешлени този поток се разделя на две и се спуска по хълбоците надолу, за да се издиг-
не отново нагоре от опашната кост.

Енергийният кръговрат е твърде важен и при нарушаването му (поради възникването на
"тапи") се появяват проблеми със здравето. Ако "тапата" се намира на нивото на шийните
прешлени, човек развива мигрена. Енергийният поток се устремява надолу до "запушването" и на
това място започва да раздува обвивката на полето. Ако "тапата" се намира по-надолу, тя
стимулира остри респираторни (дихателни) заболявания и ангини, а още по-надолу — бронхити. 
Освен това големият енергиен поток отгоре през мозъка може да предизвика всевъзможни
мозъчни нарушения, включително епилепсия, а също така астма и други алергични заболявания.

Левкемията също е свързана с гръбнака. При болните от левкемия се наблюдава енергийна
"ямка" в района на опашната кост, т.е, извършва се блокиране на чак-рата Кундалини, където
според индуистите се намира неприкосновеният запас от жизнена енергия. Понеже, както
изглежда, левкемията е полово заболяване, тя не се лекува медикаментозно.

За лечението й, както и при други болести, е задължително коригирането не само на
биополето, но и на духовния свят на болния. Всеки може да се излекува сам!

ОМ РАМ!

МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ

"Величието на Космоса не оставя място за размисъл, а поразява и възнася."

Из "Жива етика" на Н. Рьорих

Човекът е част от Вселената и съществува в триедин-ство: КОСМОС, ПРИРОДА, ЧОВЕК.

             Надежда 
                  Природа



Всички явления в Природата и Космоса влияят върху здравето и щастието на човека. Но
ако хората са свикнали и разбират въздействието на Природата, то влиянието на Космоса се
отчита от малцина. С изучаването на положението на Човека във Вселената се е занимавала
Лайя-йога — твърде стара наука, вероятно отглас от древна цивилизация. Днес специалистите в
тази област са малко, а литература практически няма.

СЛЪНЦЕТО
Без слънцето няма живот на земята. Йогите определят живота като съчетаване на прана-

флуидите (прана — жизнена енергия, която се стича от клоните на дърветата) със слънчевата
енергия, но то невинаги е равномерно. По време на така наречените "бури" активността на
слънцето се повишава (периодите на повишаване и понижаване имат цикъл от около 11 години). 
Медиците са забелязали, че при увеличаване на слънчевата активност нараства броят на
сърдечните заболявания. Криминалистите потвърждават увеличаването на психичните
заболявания и самоубийствата. Нараства броят на жертвите при автомобилни катастрофи. 
Увеличават се раковите заболявания.

ЛУНАТА

Тя обуслява приливите и отливите, които са свързани с нейните фази( фазите са 4, като
всяка е от по 7-8 дни).

Много народи живеят по лунния календар и имат лунна година. Възрастните хора знаят, че
ако при пълнолуние светлината на луната падне върху спящо дете (когато е по-малко от 1 
година) макар и само веднъж, то, след като порасне, ще бъде нервно. Ако лунното осветяване е
многократно, може да стане и лунатик.

Планетите Марс, Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий също оказват влияние върху хората, 
но по-слабо от Слънцето и Луната. Всяка от тях излъчва електромагнитни вълни, които са
различни по качество, дължина и честота. Още в древни времена йогите точно са определяли и
изчислявали дължината и честотата на вълната и дори спектралния й цвят със схващането, че
всяка планета излъчва определен цвят. Всички планети влияят върху човека — в това има
повече наука, отколкото мистика.

Хороскопите и астрологията също не са изцяло лъже-наука, макар да са компрометирани от
лаици и мошеници, които се занимават с тях.

Астрологията като наука съществува още в древния Изток — Египет, Вавилон, Индия. За
най-добри и задълбочени астролози в света са считани индусите. На второ място след тях са
англичаните, които може би са получили астрологичните си знания по време на дългото си
господство в Индия. В Англия има астрологични общества и списания, които публикуват
хороскопи за деня, седмицата, месеца, годината.

Лайя-йога е изградена върху научна основа и няма нищо общо с хороскопите.
При раждането си човек губи. връзката с майката, получава автономно дишане и хранене. 

Започва облъчването му от електромагнитните вълни на планетите. В момента на раждането
една от планетите е най-близо до Земята.

Това е забелязано още в древността и въз основа на движението на планетите са
създадени знаците на Зодиака, тоест годината се разделя на 12 цикъла с определени названия. 
Те не съответствуват на месеците, макар всеки знак да продължава един месец. По правило
цикълът започва на 20-то число и завършва на 26-то.

Годината на Зодиака започва на 21 март. В Индия това е първият ден на годината, въпреки
че за удобство там официално признават Грегорианския календар.

Названията на знаците на Зодиака са дадени по външната прилика на разположение на



небесните светила в съответния месец.
Представителите на Лайя-йога са разработили календар, който отчита влиянието на 7 

планети: Слънцето, Луната, Юпитер, Марс, Сатурн, Меркурий, Венера (с откриването на Уран и
Нептун някои астролози отчитат и тяхното влияние при съставянето на хороскопите, но повечето
смятат влиянието им за слабо поради голямото разстояние от Земята).

Във всеки определен момент една от планетите е най-близо до Земята — в този момент
това е господствуващата планета.

Планетите се делят на три категории: добри, лоши, неутрални. Господствуващата планета
влияе върху човека, който е роден под нейния знак, обуславя облъчването му с електромагнитни
вълни и определя добрите и лошите му постъпки.

Така например лошата планета издига маса препятствия пред добрите постъпки на човека, 
без да му желае нищо лошо. А околните възприемат самия него като лош или изобщо не го
разбират. Роденият под лоша планета, независимо от всичките си старания, или не постига 
нищо, или постигнатото му струва големи усилия.

В същото време роденият под добра планета постига целите си леко и без усилие.
ДОБРИ ПЛАНЕТИ - Слънце, Юпитер, Венера.
ЛОШИ ПЛАНЕТИ - Марс, Сатурн.
НЕУТРАЛНИ ПЛАНЕТИ - Луна, Меркурий.
Йогите привеждат интересен и убедителен пример за връзката на всеки човек с Космоса и

влиянието на Космоса върху човешките съдби.
Да си представим: суша и океан. В сушата се вклиня-ва залив. Водата в океана има

определена чистота и височина. Докато заливът е чист, вълните се повтарят и в залива, но в
умален мащаб, сякаш са копирани. Достатъчно е обаче водата да се замърси с тиня или речни 
наноси и океанските вълни вече няма да се повтарят в залива.

В този пример йогите сравняват човека със залива. Докато човекът е чист (здрав), той
запазва връзката със своята планета, изпитва същия ритъм и същите биотокове, както и
планетата. Достатъчно е да се замърсиш, да заболееш и връзката се губи. Биотоковете на човека 
престават да бъдат в унисон с ритъма на неговата планета.

Извод: човек трябва да се пречисти и да се научи как биотоковете му да функционират
подобно на планетите, под чийто знак е роден. Ние не можем да се променим, можем само да се
приспособим. Всеки човек притежава свой ритъм, който се изразява в ритъма на сърцето и в
дишането, има своя господствуваща планета, свой цвят, ден от седмицата, месец, скъпоценен
камък, предразположеност към определени заболявания ("слаби" места). След като знаем
уязвимите си места, трябва да се предпазваме от тях.

ЗДРАВЕ, МЕДИЦИНА И ЗВЕЗДИ

Тази тема е извънредно важна. Всички, които изучават медицинска астрология, трябва да
се запознаят с нея, тъй като основните причини за лошото здраве са неправилното хранене и
нередовният живот. Затова тук ще разглеждаме последователно всеки знак, както и 
препоръчителните диети в съответствие с астрологи-ческите правила. Тези правила се прилагат, 
когато знакът е възходящ или в него се намират Слънцето или Луната.

ОВЕН — мисловен знак, който управлява главата. Най-добрата храна за мозъка са житните
култури, храна от пшеница, съвсем малко месо; риба в достатъчни количества. Тонизаторите са
излишни и всички подобни напитки трябва да се изключат. Последното приемане на храна трябва
да бъде поне 2 часа преди сън.

ТЕЛЕЦ — този знак предполага добър апетит, но не бива да се употребява пикантна храна, 
която води до затлъстяване. Храни от нишесте и брашно също не се препоръчват. Алкохол може
да се употребява умерено, с изключение на бира. Сокът от лимон е полезен за гърлото.

БЛИЗНАЦИ — още един мисловен знак, на който е необходима всякаква мозъчна храна, 
спомагаща за строежа на нервните клетки и за увеличаването на хемоглобина. Храна от
животински произход може да се употребява веднъж дневно в умерено количество. Желателно е
да се консумират плодове и мляко, преди лягане да се избягват тежки храни.

РАК — хората под знака на Рака трябва да бъдат особено внимателни и упорити в диетата
си. Следва да се избягва храна, която предизвиква газове или парене в стомаха. Алкохолът и



бирата са нежелателни. Много е полезна чаша студена вода на гладно преди сън. Не се 
препоръчва храна от животински произход, най-добрата диета са рибите, житните растения, 
млякото. Най-вредни са сладкарските изделия.

ЛЪВ — витален знак. Най-добра диета е тази, която подмладява кръвта и увеличава броя
на червените кръвни телца. Необходимо е да избягва пикантна и възбуждаща храна и твърдо да
се придържа към редовни, хармонични навици. Препоръчва се вегетарианска диета.

ДЕВА — диетата е особено важна, храненето трябва да е редовно, а самата храна — добре
приготвена. Необходимо е да се консумират плодове, мляко и всичко, което регулира работата на
червата, но в умерено количество. Продукти, които дразнят червата, да се избягват и да се яде
само проста, добре приготвена храна.

ВЕЗНИ — хората от този знак имат нужда от лека диета: риба, дивеч, мляко. Всяка храна, 
която съдържа захар, нишесте и бирен малц, трябва да бъде избягвана. Добри за консумация са
житните продукти и яйцата, а употребата на алкохол — да се изключи. Студената вода е
великолепно питие сутрин след и вечер преди сън.

СКОРПИОН — този знак трябва да избягва пикантната, възбуждаща и мазна храна. Най-
добрата диета е онази, която спомага за засилването на кръвта: мляко, житни култури, но в
никакъв случай животински продукти и алкохол. Нищо не разстройва така възпроизво-дствените
функции, както храните с животински произход и алкохолът, и колкото са по-малко, толкова по-
доб-ре.

СТРЕЛЕЦ — този знак се нуждае от диета, която укрепва нервната и кръвоносната система. 
Допустимо е известно количество храна от животински произход, но алкохол не се препоръчва. 
Леките закуски в следобедните часове са по-добри от обилното хранене. Много полезна е
разходката след вечеря, но последното ядене трябва да бъде дълго преди сън.

КОЗИРОГ — поради студената природа на този знак се препоръчва месната диета, а също
и храна, която въздействува на кръвта и увеличава броя на червените кръвни телца. Може да се
пие бира в умерени количества, необходими са различни храни и напитки, които стимулират
естествените функции на тялото.

ВОДОЛЕЙ — този знак се нуждае от диета, която поддържа мозъка и нервите, а също и от
храна, помагаща за циркулирането на кръвта. Храна от животински произход може да се
употребява веднъж дневно; за общото здраве са полезни риба, мляко и житни растения.

РИБИ — нуждаят се от крайна предпазливост и умереност, понеже много видове храни им
вредят. 

Следва да избягват алкохола, да бъдат умерени в храната и пиенето. Необходимо е да
консумират риба, мляко, храна от пшеница и всякакви храни, които укрепват кръвта.

ПЛАНЕТИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯТА

В предишната глава разбрахме как да запазим здравето си с помощта на естествен, 
хигиенен начин на живот и правилна диета. Сега ще разгледаме някои профилактични мерки за
защита от заболяванията, предизвиквани от планетите в един или друг зодиакален знак.

ОВЕН — гореща и огнена природа. Хармонията на организма се нарушава от излишната
разгорещеност и безпокойство.

Ако в този знак се намира Меркурий, необходимо е да се избягва прекаленото четене и
учене, да не се допуска умствена работа нощем. В случай че Венера е в този знак, нека се
изключи всякаква козметика за лицето и косата.

Хората под знака на Марс в Овен трябва да сдържат прекалено импулсивните, резки
движения, да се пазят от удари по главата и лицето и да избягват месната храна.

Хората под знака на Юпитер в Овен трябва да обръщат специално внимание на кръвта си, 
препоръчват се упражнения на свеж въздух. Ако в този знак се намира Сатурн, да се предпазват
от простуда и преохлаждане, които могат да доведат до глухота. Ако Уран е в Овен — да пазят
очите си и да избягват преумората и нервното напрежение. Ако Нептун е в Овен — да се пазят от



илюзии и представи, които противоречат на здравия разум.

ТЕЛЕЦ — студен и сух знак, затова му е необходима допълнителна енергия отвън. Ако в
него се намира Меркурий, избягвайте неблагоразумното използуване на гласа, прекалено
високите разговори и пеене.

Венера — старателно пазете шията си, особено във влажно и студено време.
Марс — не пренапрягайте гласните струни.
Юпитер — вреден е разпуснатият начин на живот.
Сатурн — шията и главата трябва да бъдат добре защитени от студ.
Уран — не се пренапрягайте, пазете се от пренато-варване на гласните струни.
Нептун — пазете се от неприятности с очите.

БЛИЗНАЦИ — това е горещ, влажен и мисловен знак, който въздействува на нервната
система.

Ако в него се намира Меркурий, необходими са упражнения за дихателните органи и
предпазливост при говорене и пеене.

Венера — кръвта трябва да е в добро състояние, а обличането — съобразно с
климатичните условия.

Марс — гръдният кош да се пази от студ и незабавно да се изхвърлят всякакви токсини от
системата.

Юпитер — вредно въздействие оказва небрежността в храненето и обличането.
Сатурн — препоръчват се дълги упражнения, нужно е обличане според времето.
Нептун — да се избягва екстравагантността и небрежността в обличането.

РАК — студен и влажен знак, който въздействува върху храносмилателните органи.
Ако в него е Меркурий, трябва да се избягват вълненията и да се култивира въображение в

рамките на разумното.
Ако е Венера — спазвайте точна диета.
Марс — пазете се от зарази и инфекции, а жените да бъдат предпазливи при раждане.
Юпитер — кръвта да се пази чиста и да се избягва невъздържаността.
Сатурн — крайна предпазливост в диетата, защита от студ и настинки.
Уран — опасност при къпане.
Нептун — необходим е баланс срещу болезнената впечатлителност и нечистото въображен

ЛЪВ — горещ и огнен знак. Възбудата на системата води да загуба на равновесие.
Когато Меркурий се намира в този знак, следва да се избягват пренапреженията и

преумората 
Венера — най-голяма вреда носи небрежността в диетата.
Марс — пазете се от привързаност и взрив на страстите.
Юпитер — да се избягват разпуснатостта и неумере-ността в диетата, да се страни от

охолния живот и т.н.
Сатурн — вреда носят физическото претоварване и внезапните шокове. За подобряване на

циркулацията понякога са полезни силните вина.
Уран — всякакви шокове вредят на организма.
Нептун — за сърдечната дейност са вредни сънотворните и наркотиците.

ДЕВА — студен и сух знак, въздействува върху храносмилателните органи и ума.
Когато Меркурий е в този знак, следва да се избягват умствените претоварвания и да се

култивират редовните навици.
Ако е Венера — да се избягва преяждането и лекомислието в навиците.
Марс — опасност от инфекциозни и заразни заболявания и от неправилно хранене.
Юпитер — да се избягва излишният лукс и преяждането.
Сатурн — в това положение поражда меланхолия, депресия и безпокойство.
Уран — да се избягва къпането веднага след приемането на храна, както и бързането по

време на хранене.
Нептун — опасност от неправилна диета, от лекарства и прекалено силни напитки.

ВЕЗНИ — топъл и влажен знак, който показва евентуални нарушения в организма, 



предизвикващи дисхар-мония и понижен тонус.
Когато Меркурий се намира в този знак, има опасност от преумора при интензивно

обучение.
Ако е Венера — излишна склонност към сладкиши, захар и бонбони.
Марс — пазете се от инфекциозни и заразни заболявания.
Юпитер — избягвайте излишния лукс.
Сатурн показва вродена слабост, опасност от просту-да и преохлаждане на кръстната

област.
Уран — не допускайте мускулно пренапрежение.
Нептун в този знак сочи опасност от заболявания, вследствие на неразумни постъпки, 

свързани със секс и наркомания.

СКОРПИОН — студен воден знак, предизвиква много болести на възпроизводствената и
отделителната система.

Когато Меркурий е в този знак, трябва да избягваме вълненията и тревогите. Да не
допускаме лекомислия и да не забравяме природните изисквания.

Венера в този знак сочи излишества както в яденето, така и в половия живот, 
неблагоразумие и морална разпуснатост.

Марс предупреждава за опасност от инфекции и зарази, както и за заболявания на
половите органи вследствие от аморално поведение.

Юпитер в този знак предизвиква заболявания поради прекален разкош, тлъста храна, 
неразумни постъпки и затваряне на очите пред собствените слабости.

Сатурн предупреждава за простуди и пренебрежение към изискванията на природата.
Уран — за пренапрежение на отделителната система.
Нептун подбужда към онанизъм, морална разпуснатост и сексуална безразборност.

СТРЕЛЕЦ — горещ и сух знак, слаба воля.
Меркурий в този знак предупреждава за преумора и умствено пренапрежение.
Венера сочи неблагоразумни занимания със спорт (отнася се за жените).
Марс сигнализира за непредпазливост и невнима-телност в спорта.
Юпитер означава, че е необходимо всичко с кръвта да е наред.
Сатурн сочи опасност от простуда и преохлаждане на таза и бедрата, риск от преумора и

пренапрежение.
Уран насочва вниманието към нещастни случаи в спорта.
Нептун предупреждава за намаляване силата на волята.

КОЗИРОГ — студен и сух знак, предизвикваш, депресия и склонност към понижен тонус.
Меркурий в този знак предупреждава за най-различни безпокойства и предразположение

към меланхолия.
Венера сочи неправилно използуване на козметични средства за кожата и косата.
Марс изисква предпазливост, за да се избягнат падания.
С Юпитер в този знак кръвта трябва да бъде поддържана в добро състояние.
Сатурн — специално внимание да се отделя на правилното обличане за избягване на

простуди и преохлаж-дане.
Уран в Козирог сочи възможност за нещастни случаи с краката.
Нептун показва токсичност на кръвта и невнимание при използуването на козметика.

ВОДОЛЕЙ — топъл и влажен въздушен знак, предизвиква нарушения в нервната система и
кръвта.

Ако Меркурий се намира в този знак, необходимо е да се запази спокойствие на ума и да се
избягват нереалистичните представи.

Венера предупреждава за обща слабост на кръвоносната система.
Марс във Водолей означава, че кръвта трябва да се пази чиста и да се предпазва от

инфекции и зарази.
Юпитер сочи нередности в кръвта поради разпуснатост.
Сатурн показва риск от простуда и преохлаждане на системата, пренапрежение на очите и

преумора.
Уран означава, че трябва да се пазим от нещастни случаи, да контролираме ума и нервната



си система.
Нептун във Водолей ни насочва към чистотата на въображението, за да се опазим от

всякакви фантастични и хаотични идеи.

РИБИ — студен воден знак, предизвиква много заболявания поради разсеяност и
непредпазливост.

Когато Меркурий се намира в този знак, трябва да държим краката си сухи, а ума —
свободен от безпокойство и преумора.

С Венера в този знак трябва да се предпазваме от немарливост в диетата.
С Марс — да се научим на мярка и да се пазим от привикване към алкохола.
Юпитер — кръвта изисква особено внимание.
Сатурн — трябва да спазваме всички мерки против простуда, защото мокрите крака могат

да предизвикат сериозни заболявания.
Уран — сочи риск от къпане и прекомерна употреба на течности при хранене.
Нептун означава лъжливи асоциации, пиянство и халюцинации.

БИЛКИ И ПЛАНЕТИ

Каквито и неприятности и недъзи да предизвиква дадена планета, има билки, които лекуват
със своята симпатия или антипатия.

Билките, намиращи се под управлението на Марс, притежават също така свойството да
лекуват болести, намиращи се под влиянието на Сатурн. Билките, управлявани от Слънцето, 
лекуват недъзите, предизвикани от Марс, защото Слънцето се възбужда в Овен, дома на Марс. 
Така и билките на Венера лекуват болестите на Юпитер, защото Венера е възбудена в Риби, 
знака на Юпитер. Билките на Юпитер лекуват болестите на Луната, защото Юпитер е възбуден в
Рак, дома на Луната. Практически този принцип може да се използува по следния начин: ако
заболяването е предизвикано от Марс, Сатурн или друга планета, силна по разположение и с
лошо влияние, то за лечението е добре да се използуват билки, управлявани от планета, която е
възбудена в знака на предизвикалата заболяването. Ако поразената планета е силна, то по-
добре е да не й се противоречи.

Билката, лекуваща болестта, трябва да се управлява от планета, противоположна на онази, 
която е предизвикала заболяването. Така например, болести на Венера могат да се лекуват с
билки на Марс, болести на Сатурн — с билки на Слънцето, болести на Юпитер — с билки на
Меркурий.

Кулпепър пише: "Преди всичко определете коя планета е предизвикала заболяването, 
второ: коя част на тялото е поразена от болестта и дали се отнася към тъканта, кръвта или
костите, трето: коя планета управлява поразената част от тялото.

После можете да противопоставите на болестта растения на планетата, противоположна на
тази, която е предизвикала заболяването. Например срещу болестите на Меркурий — билките на
Юпитер, и обратно. На болестите на светилата — билките на Сатурн и обратно. На болестите на
Венера — билките на Марс и обратно."

Съществува и начин за "симпатическо" лечение на болестите. При него всяка планета
лекува своите собствени болести: Слънцето и Луната със своите билки лекуват очите; Сатурн —
понижението на тонуса; Юпитер — черния дроб; Марс — жлъчния мехур; Венера — всички свои
болести.

Очевидно е, че прилагането на лечебните растения е просто и се управлява от
астрологични принципи. Изучаващият може да го усвои без трудности.

РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ СЛЪНЦЕТО
Грозде, лайка, росянка, седефче, божур, ориз, орех, синап, пищялка, бадем, хвойна, невен, 

блатняк, имел, розмарин, жълт кантарион, детелина, змийско мляко, минзухар, ясен.

РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЛУНАТА
Див анасон, бяла лилия, бяла роза, бял мак, птиче грозде (Lignustrum vulgare), вечнозелени

растения, водна лилия, водна гърбица, поветица, гъби, дини, жълт шибой, перуника, върба, 
самодивско цвете, конски зъб, зеле, клен, капчест салеп, салата, морски водорасли, краставица, 
слива, палма, папрат, тученица, синчец, розмарин, прахан, кръмна ряпа, тиква, ряска, водна ле-
ща, конски босилек.



РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МЕРКУРИЙ
Азалия, дилянка, бял оман, див морков, звездица, чубрица, див джоджен, лавандула, степна

лилия, женско биле, майоран, мандрагора, мирта, млечка, моркови, мъжка папрат, леска, 
магданоз, кимион, трилистни треви, тръстика, копър, резене, черница.

РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ВЕНЕРА
Кайсия, ружа, ангинария, нарцис, бобови, бъз, грозде, вишна, карамфил, коприва, нар, див

здравец, офи-ка, блатняк, детелина, коило, спореж, цариградско грозде, лилия, репей, паричка, 
бадем, напръстник, папрат, мента, пшеница, праз, бял смил, фасул, теменужка, елша, ябълки, 
ясен.

РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МАРС
Алое, съсънка, босилек, кисел трън, глог, тинтява, си-нап, жълтуга, орлови нокти, миши

трън, джинджифил, исоп, кактус, капарис (Саpparis spinosa), кориандър, бабици, коприва, лен, 
лук, лютиче, брош, хвойна, пипер, живовляк, пелин, пирей, зановец, репичка, гърбица, чемшир, 
тютюн, хмел, хрян, магарешки бодил, чесън, шипка.

РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЮПИТЕР
Кайсия, анасон, аспарагус, балсамин, бреза, ранилист, карамфилово дърво, омайниче, див

карамфил, синя жлъчка, дъб, татул, горска и градинска ягода, невен, кестен, червен хематит, 
лимон, липа, паричка, медуни-ца, мира, индийско орехче, джоджен, пореч, глухарче, чернодробен
мъх, праз, ревен, камшик, захарна тръстика, бяло цвекло, кокеш, бор, смокиня, скорбутно, каку-
ла, черница, ябълка, ясен.

РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ САТУРН
Дюля, самакитка (Асоnium napellus), градинска теменуга, блян, обикновено пипериче, 

бучиниш, бук, метличина, върбинка, развързанче, смърч, ралица, кипарис, коноп, крестовник-
спореж обикновен (Senecio vulgaris), лен, лишеи, мандрагора, мъх, мушмула, бодлива зеленика, 
кучешко грозде, пащърнак, овчарска торбичка, бръшлян, ръж, седефче, цвекло, бор, пача трева, 
тама-риск, тръни, тис, тръстика, чемерика, спанак, ясен.

ВЛИЯНИЕ НА ЛУНАТА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО

Древните астролози винаги са казвали: "Не е безопасно да се вмъкваме в част от тялото, 
управлявана от знак, през който преминава Луната". От това могат да се направят следните
изводи.

Не бива да се извършват операции на главата, на очите и да се вади зъб, когато Луната е в
Овен.

Не трябва да се правят операции на гърлото, кръво-пускания, вадене на сливиците и др., 
когато Луната е в Телец.

Не бива да се извършват операции на крайниците, ампутации и др., когато Луната е в
Стрелец или в Близнаци.

Не се оперира стомахът, когато Луната е в Рак.
Не се оперира гърбът, когато Луната е в Лъв.
Луната в Дева — не се оперират органите в коремната кухина.
Луната във Везни — не се оперират бъбреците.
Не трябва да се предприемат операции, свързани с хемороиди, апендисит, 

пикочоотделителната и половата системи, когато Луната е в Скорпион.
Бедрата и седалището не бива да се оперират, ако Луната е в Стрелец.
Коленете и кожата не се оперират," когато Луната е в Козирог.
Разширени вени, очи и глезени не се оперират при Луна във Водолей.
Операции на стъпалата не се правят при Луна в Риби.
Лекарства не бива да се дават, когато Луната е във фиксиран знак, а когато е в Овен, Телец

или Козирог, те могат да предизвикат у пациента гадене и повдигане до повръщане. За приемане
на очистителни избирайте време, когато Луната и стопанинът на акцедента са по-ниско от
хоризонта. Лекарства за повръщане е по-доб-ре да се приемат, когато Луната и стопанинът на
акцедента са по-високо от хоризонта.

Както кръвопускането, така и приемането на очистителни трябва да се извършват, когато
Луната е във воден знак, особено в Риби и Рак. Преминаването на Луната през Скорпион не бива



да се използува, понеже този знак управлява отделителната система. Всякакви лекарства могат
да се приемат, когато Луната е в Риби или Рак, благодарение на влажните качества на тези
знаци.

Очите не бива да се пипат, ако Луната е в земен знак или в съединение, квадратура или
опозиция със Слънцето. Изчакайте Луната да заеме добро положение, като засили светлината си
и се освободи от пораженията на Слънцето и неблагоприятните планети.

Петият дом и неговият стопанин показват дали определено лекарство е уместно или
неуместно.

Знак, в който е разположен индикаторът на заболяването, сочи орган или част от тялото, 
подложени на това заболяване.

Когато разсъждава за заболяванията, астрологът Ли-ли твърди следното: "Трябва да се
снеме фигурата (картата на небето) точно в момента, когато човекът се е почувствувал зле или е
повален от болестта; или, ако не може да се получи тази фигура, определете момента, когато
човекът за пръв път се е обърнал към лекар за това си заболяване, и съставете картата на този
момент." Причината и характерът на заболяването определят положението на индикаторите и
характера на знаците на акцедента и върха на шестия дом.

Ако заболяването не е хронично, в самочувствието на пациента ще настъпят радикални
промени приблизително по времето, когато Луната ще бъде на разстояние 45°С, 90°С, 135°С или
180°С от мястото, където се е намирала в момента на заболяването. За да се узнае изходът от
кризата, вижте разположението или аспектаци-ята на Луната в това време. Ако тя е в добър
аспект с благоприятна планета, това означава облекчаване и подобрение на състоянието; ако е в
неблагоприятни аспекти с лоши планети — стопани на шести и осми дом, състоянието на
пациента ще се влоши и от лекарствата не ще има голяма полза. Винаги съм забелязвал, че ако 
Луната по време на криза е в съединение, квадратура и опозиция с планетата, поразила
акцедента, или пък ако образува такъв аспект към стопанина на шестия дом, пациентът страда
много, болестта протича тежко и лекарствата по това време допринасят твърде малко полза. 
Когато пък идва в секстил или трин към стопанина на акцедента на деветия, десетия или
единадесетия дом, наблюдавал съм период на подобряване и облекчение. Що се отнася до все
по-популярните в последните години методи на лечение — психотерапия и хипноза, най-доброто
време за първия е, когато Луната е в Рак или Риби, а за втория — когато Луната е във въздушни-
те знаци: Близнаци, Везни и особено във Водолей.

ПРОГНОЗИРАНЕ ХОДА НА БОЛЕСТТА

Протичането и развитието на всяко заболяване винаги може да се прогнозира. За тази цел
трябва да се разгледа картата на небето в началото на болестта или, още по-добре, когато за
пръв път болният остава в леглото. Това в астрологическата терминология се нарича 
декумбитура (буквално "лягащ").

Ако при заболяване Луната въздействува върху планета, която влияе противоположно на
дадено заболяване, особено пък върху благоприятна планета, протичането на болестта ще се
измени към подобрение. Когато Луната при декумбитура се намира под лъчите на Слънцето или
Сатурн, на Слънцето или Уран, тогава ще последва смърт, даже болният да е млад, при това
благотворното влияние на Юпитер или Венера слабо помага.

Ако по време на болестта двете светила се намират в неблагоприятно положение или пък в
опозиция едно спрямо друго, болният не може да бъде спасен.

Ако при декумбитура напрегнатата Луна въздействува заедно със Слънцето или с
благоприятни планети, то оздравяването е сигурно, но ако въздействува заедно с 
неблагоприятни планети или е в лош аспект със Слънцето, може да се очаква смърт.

Марс в акцедент дава бързо и бурно протичане на болестта и ако светилата и техните
диспозитори са поразени, ще последва смърт.

Най-сериозното влияние, което трябва да се разгледа в случай на болест — това е
движението на Луната, защото то сочи сериозността и дълготрайността на всяко заболяване
според характера на критичните дни, съпровождащи отделния пристъп.

Периодът на завъртане на Луната около орбитата й е около 28 дни. За това време тя се
връща в първоначалното си положение.

Сега е добре известно, че нито едно остро заболяване не може да продължи повече от този
интервал, по време на който болестта трябва да завърши със смърт, оздравяване или да
премине в хронична форма. При острите заболявания опасността винаги настъпва на 7, 14, 21 



ден и това са критичните дни, защото Луната образува неблагоприятни аспекти с мястото, което
е заемала в момента на декумбитура. Някои болести влизат в критичната точка след 7 дни, други
— след 9, 14, 18 и т.н.

По време на лунния период от 28 дни има не по-малко от 8 критични дни, точното
настъпване на които се колебае в определени граници в зависимост от скоростта на движение на
Луната.

1-ва криза — около 4-тия ден, когато Луната е в по-луквадрат спрямо началното положение.
2-ра криза — на 7-мия ден при квадратура на Луната.
3-та криза — на 10-тия ден при сесквиквадратура на Луната.
4-та криза — на 14-тия ден при опозиция.
5-та криза — на 18-тия ден при сесквиквадратура на Луната.
6-та криза — на 21-вия ден при квадратура на Луната.
7-ма криза — на 24-тия ден при полуквадратура на Луната.
8-ма криза — на 28-мия ден при събирането на Луната.

АСТРОЛОГИЯ И ЦВЕТОВЕ. ЦВЕТОТЕРАПИЯ

Изследванията на учените показват, че лъчите на Слънцето, преминавайки през различно
оцветени стъкла, допринасят огромна полза за лечението на кожни и други заболявания. Този
факт изглежда учудващ само за непосветените, за астролога той е следствие от естествен закон.

Лъчите на Слънцето, разположени в спектъра, дават 7 цвята, които съответствуват на 7-те
планети. ЧЕРВЕНО — цветът на Марс. ЖЪЛТО — цветът на Меркурий. СИНЬО — цветът на
Венера. ЗЕЛЕНО — цветът на Сатурн, ПУРПУРНО - цветът на Юпитер. ОРАНЖЕВО - цветът на
Слънцето. ВИОЛЕТОВО - цветът на Луната.

ЧЕРВЕНИЯТ цвят рядко се използува в лечителство-то. Той трябва да се прилага с
изключителна предпазливост в случай на психично заболяване (ако болният е преследван от
натрапчиви мисли), при отоци, немощ, когато болният има нужда от затопляне или успокояване. 
Червеният цвят е полезен при всички възпалителни процеси, дребна шарка, лупус (кожна
туберкулоза), възпаления на кожата. За изтегляне на болката се въздействува върху ходилата с
червено.

РОЗОВИЯТ цвят понякога се използува за въздействие върху сърцето, за да се провокира у
пациента чувство на любов и да се противостои на меланхолията,

ОРАНЖЕВОТО, ЖЪЛТОТО И ЗЛАТНОТО са слънчеви цветове и тяхната функция е да
стимулират. Те помагат за растежа, дават живот и в определена степен пречистват. Оранжевият
цвят е по-силен от златния и жълтия и твърде често се прилага като тонизиращо средство, за да
повдигне настроението на болния. За целта обикновено въздействуват на далака. Жълтото и 
златното помагат за подобряване на менталното състояние и се използуват за лечение на очни
болести.

ЗЕЛЕНОТО се прилага за пречистване на ефирното тяло и на кръвоносния поток (за целта
се прилепва към гърлото), а също и за отслабване на възпаления и успокояване. Използува се
при нервни разстройства, повишена възбудимост, безсъние, треска и очни болести.

СИНЬОТО успокоява. Хората на умствения труд ще открият, че им е по-лесно да работят в
стая със синя лампа или сини щори на прозорците. Прекрасно средство е при психози и дори
най-безумните маниаци биват победени от успокояващото му влияние, ако стаята е осветена в
синьо. Този цвят е полезен за слаби очи.

ВИОЛЕТОВОТО И ЛИЛАВОТО се използуват при сърдечни болести, ниско кръвно
налягане, функционални разстройства и пр. Виолетовите лъчи са по-силни от лилавите и трябва
да се прилагат много предпазливо.

В цветотерапията има общи правила. Задължително е обаче да се разглежда конкретния
болен, а не болестта и затова едно и също заболяване при различни пациенти може да бъде
лекувано с различни комбинации от цветове. Това трябва винаги да се помни!



Многовековната практика откроява някои цветови комбинации, които позволяват да се
облекчат страданията при най-разпространените болести.

При грип и циреи успешно се използуват оранжевото в областта на далака и зеленото в
областта на гърлото.

При нервни разстройства се препоръчва въздействие със златно върху главата, а със синьо
— върху гърлото и слънчевия възел.

При ревматичен полиартрит се прилага сапфирно-синьо върху слънчевия възел и бъбрека, 
златно и оранжево — върху далака и нежно-зелено — също върху бъбрека.

Гастритни недъзи се облекчават при използуване на сапфирно-синьо в областта на челото
(надвеждната дъга), гърлото и слънчевия възел.

При лечение на ракови заболявания трябва да се въздействува с нежно-зелено — върху
гърлото, с виолетово — върху сърцето, със синьо — върху мястото на болката, понякога
насочват ярък цвят (на пламък) върху тумора.

При диабет се използуват златно и синьо в областта на слънчевия възел и зелено — в
областта на панкреаса.

При лечение на туберкулоза се препоръчва въздействие със златно и бяло — върху
гърлото, синьо-зелени-каво — върху белите дробове и златно — върху далака.

При всички видове паралич се въздействува със златно — върху челото (в областта над
веждите), в основата на черепа и по цялата дължина на гръбначния стълб.

ОМ РАМ!
ДУХОВНО И ПСИХИЧЕСКО ПРЕЧИСТВАНЕ

"Пази храма си чист!" Тибет

В тибетските манастири са отделяли голямо внимание на духовното, физическото и
психическото пречистване на организма. В древните свитъци подробно е изложена "Тибетската
наука за пречистване и подмладяване на организма". Ламите в Тибет прекарват твърде много
време в медитация и постоянно се занимават с духовна практика. Медитацията е особено
състояние на ума и тялото, която се изпълнява в поза Дзо-дзен или в поза Лотос. Чрез
изключване от действителността и от емоциите се постига висше състояние на съзнанието —
просветление. Човек може да бъде здрав и щастлив, ако е духовно и физически чист. Затова при
лечението предписвам преди всичко духовно и физическо пречистване.

Ето препоръките ми към всички болни:
1. Не причинявайте зло на никого!
2. Духовно и физическо пречистване.
3.Добролюбие(повече давайте, отколкотода вземате!).
Тези правила са залог за успех на всеки човек. За да бъдете здрави и млади, трябва да

спазвате законите на Космоса, които са само 108. Ето някои от тях:
1.   Не вреди нито с дума, нито с мисъл, нито с дело на никое живо същество!
2.   Ако не те молят за нещо — не го прави. Помолят ли те — направи го!
3.   Ако не можеш да сториш нещо — не го обещавай!
4.   Отнасяй се към хората както към себе си!
5.   Не съди!
6.   Изпълнявай добрите желания!
7.   Изпълнявай дълга си пред обществото!
8     Уважавай обичаите и законите на страната,вкоято живееш!
9.    Пази тайните и традициите
10.  Не мисли зло, защото мислите са бумеранг!
11.  Търси щастието си в щастието на другите!
12.  Стреми се към духовното и възвишеното, из

бягвай дребното и второстепенното!
13. Чети свещените книги (Библията, молитви)!
14. Обичайте се!
15. Прощавай всичко на всички и не бъди злопаметен!
16. Не се напрягай. Напрежението е смърт, а отпускането — живот!
17. Никога не се обиждай.   Обидата е кармична грешка!
18. Ако ревнуваш, включваш програмата за самоунищожението си!



19.  Завистта причинява твърде много болести.
20. Не говори прекалено! Бъбривецът е находка за шпионина!
21. Никога не се отчайвай.   Отчаянието поражда заболявания на белите дробове!
22. Радвай се на живота. Той е прекрасен и удивителен!
Християнските закони също са закони на Космоса.

ДУХОВНА ПРАКТИКА НА ТИБЕТСКИТЕ МОНАСИ

ИЗКУСТВОТО НА ОТПУСКАНЕТО

"Чрез релаксацията откриваме съвършено нов образ на битието. Когато мислите се
успокояват, расте вътрешната хармония. Възниква чувство на облекчение и вътрешна
увереност. Щом разберем как да се свържем с енергията на дишането, тогава процесът на
дишане се превръща в безкраен източник на животворна енергия."

Тибетски манастир

Когато се обръщат към болния, източните медици свято спазват едно от основните
положения на древната медицина — всяко лечение да започва от нервната система, с
възстановяване на равновесието Ин-Ян в организма. В човека циркулират три основни
биоенергии: наследствена (генетична), получена от бащата или от майката; захранваща, тоест
получена от храната; защитна.

С отричането на биоенергията западната медицина търпи поражение след поражение, в
резултат на което страдат болните, които й поверяват живота си.

Източният лекар започва лечението с възстановяването на разстроената биоенергия, с
преустройство на мисленето, с формирането на устойчиви понятия и доброта, тоест на
добронамерено отношение към хората и околната среда.

Първото условие за възстановяване на здравето е умението да се отпускаш, да почиваш, 
да запазваш спокойствие.

Източна мъдрост гласи: "Отпускането е живот, напрежението — смърт". В тибетските
манастири учениците биват обучавани преди всичко да се отпускат (да релак-сират) и в умението
да падат.

При действителното отпускане се проявява феноменът на празната глава. Вие не мислите
за нищо. Мислите идват, а вие ги наблюдавате. При това наблюдението трябва да бъде пасивно, 
а не активно.

Бъдете пасивни, като че ли седите на брега на река и гледате как тя тече. Нищо не се
случва. Вие просто седите на брега, гледате водата, а тя тече...

Психическо отпускане може да ви донесе една разходка в гората или парка. Станете по-
рано, когато в гората има малко хора, трябва да разполагате поне с един час. Намерете закътано
място, за да не попречи никой на разходката ви. Вървете спокойно, без да бързате, 
концентрирайте вниманието си върху дишането. То трябва да бъде ритмично и равномерно.

Представете си, че не се разхождате сам, а с човек, когото харесвате. Вървите и мълчите. 
Разбирате взаимно мислите и чувствата си. Вие почивате...

Един час ходене премахва неврозите, умората, раздразнението, изпълва ви с енергия и
вътрешна радост.

На съвремения човек му е много трудно да бъде в състояние на вътрешен покой, 
равновесие, хармония с космоса и природата. "Станете безпристрастни" — учи Буда. Защото, ако
си обладан от страсти (както низки, така и високи), не можеш да се отпуснеш.

Ако нямате навика да се отпускате и не владеете необходимите упражнения, може да се
възползувате от специален фиторелаксант — успокоителна отпускаща смес, която премахва
нервните стресове и нормализира съня. Сместа е съставена на принципа Ин-Ян, тоест на
принципа на топлите и студените свойства на билките. Растенията се допълват взаимно, 
създават единно цяло и според биоенергията си образуват единен контур.

СМЕС 1: имел (Viscum), слез (Маlva), маточина (Меlissa officinalis), КОНСКИ босилек (Salvia), 
дилянка (\/аleriana) (по 10 г от всяка билка).

СМЕС 2: имел, слез, маточина, калуна (Саlluna vul-
garis), кора от евкомия (Еucommia) (по 20 г от всяка билка).
СМЕС 3: лавандулов цвят (24 г), маточина (18 г), корен сладник (Glycyrrhiza) (56 г), шишарки



от хмел (14 г), обезводнен екстракт от корен на дилянка (3 г).
Има още един начин за отпускане — топла вана с лавандулово масло (10 капки масло на

една вана).
За да се запази хармонията и душевното равновесие, трябва да се изработи навик за

влизане в спокойно състояние. Несъмнено ще ни помогнат упражненията по медитация. 
Например медитацията с минерали (между другото на Изток смятат, че всеки човек има три
скъпоценни камъка: един, който му носи щастие, втори — лекуващ, и трети — астрален или
предпазващ го от лоши хора. Постарайте се да намерите своите камъни, а когато ги намерите, не
ги отделяйте от себе си).

Вземете някакъв камък (най-добре прозрачен) и го погледнете разсеяно. След известно
време ще ви се стори, че камъкът се е покрил със сребриста мъгла, възможно е да видите около
него и цветен ореол. Мислено поемете енергията на камъка в съответната чакра (енергиен
център). После я "накарайте" да се разлее по тялото ви. Ще почувствувате, че всеки орган, всяка
ваша клетка се изпълват с енергия.

Медитивни упражнения могат да се правят и с картини. Най-благоприятно време за тези
занимания е утрото. Умът ви е спокоен, самочувствието — добро. Постарайте се при общуването
с картините никой да не ви пречи. Предварително си определете времето за медитация. 
Първоначално такива занимания не бива да превишават 2-3 минути, а след това биха могли да
продължат и по 1 час.

Когато създава произведението, майсторът изключва себе си от действителността и потъва
в състояние на медитация. Обикновено той изразява вътрешния си свят, но има и немалко
художници, които се включват в сферата на съзнанието и на космическите знания и въз-
произвеждат отвъдния свят и другите светове. Всяка творба на живописеца е концентрация на
неговите чувства, емоции, радости, скърби, открития и божествени откровения.

Като гледате картината и се откъсвате от околния свят, вие влизате в образа или в
природата на цветовете, които виждате пред себе си. Не се опитвайте да намерите смисъл в
произведението, това е безполезно, пък и не е необходимо. При голям опит в общуването с 
картини може да определите точката, от която художникът е тръгнал при рисуването и
проектирането на мислите, чувствата и откровенията върху платното. След като намерите тази
точка, ще започнете да се придвижвате след четката на художника и в известна степен ще 
изпитате емоционална наслада, навлизайки в чувствената медитация.

В същото време трябва да контролирате състоянието и емоциите си, а за целта е
необходимо да умеете да управлявате организма си.

За чувствена медитация трябва да изберете картина, в която преобладават емоциите. Не
медитирайте с платна, върху които са изобразени батални сцени. Това влияе пагубно на
съзнанието и нарушава психологическия контур на човека.

За такива занимания най-добре е да се подбере пейзаж, който в дадения момент
максимално съответствува на душевното ви състояние.

Преди медитирането с картина може да проведете няколко занимания по медитация с
минерали. Това ще облекчи работата ви с картината. Изберете минерали с природен рисунък и
се постарайте да "влезете" в преливането на цветовете им, в сплитането на жилките. Каква
информация е записана върху камъка? Какво е представлявал той преди? Какви чувства е
изпитвал? Желателно е при такава медитация до вас да бъде и учителят ви, понеже ще ви е
трудно самостоятелно да си представите "ретроспективата" на камъка, като "върнете" времето
назад.

Чувствената медитация е най-елементарната и достъпната в процеса на общуване с
дадена картина. А следващият вид медитация с картина вероятно ще е по-подходяща за
музикално надарени хора. Към нея се пристъпва след минимум едномесечни занимания по 
чувствена медитация.

Щом влезете в състояние на медитация и включите музикалната си памет, вие заставяте да
звучи (разбира се, само във вашето съзнание) някаква музика, желателно е класическа —
Моцарт, Бах. 

Най-добре лекува  душата и задълбочава състоянието на медитация орга-новата музика на
Бах. Музиката идва отдалеч и постепенно се приближава към вас. Тя изпълва долната, средната, 
а накрая и горната част на платното. Вие се сливате с музиката и картината, ставате едно цяло.

В процеса на заниманията ще усъвършенствувате методиката, ще се научите да
чувствувате и намирате за всяка картина определен музикален съпровод.



Най-сложен, изискващ специална подготовка и определени способности, е третият вид
медитация с картина.

Гледайки платното, вие трябва да се изключите от околната среда, от собствените си
чувства и проблеми. Мислено повтаряйте мантрата: "Мир. Добро. Покой". Вие се успокоявате и
влизате в състояние на ментална релаксация. Погледът ви е насочен към главния образ в 
картината. Опитайте да си представите художника, създал това платно, неговите чувства, мисли, 
творческото състояние на съзнанието му. След като почувствувате всичко това, излезте от
състоянието на медитация. На чист въздух направете пречистващо дишане, изхвърлете
изразходваната енергия.

Начинът за извършване на пречистващо дишане е следният: ходилата са разположени на
ширината на раменете, вниманието е концентрирано във върха на носа. При издишване
приберете корема, за да може въздухът да излезе, като се започва от долната част на белите 
дробове; приберете гръдния кош, отпуснете надолу раменете и главата. Това е така нареченото
йогистко издишване.

После вдишайте, като издуете корема, повдигате рамене и глава и разширете гръдния кош. 
Изпуснете въздуха с енергични накъсани издишвания през плътно допрените разтегнати устни.

Занимавайте се с медитативни упражнения! Всяка медитация е изцеляваща, пречиства
душата и лекува недъзите. Тя е духовно и физическо здраве. По време на медитиране времето
спира, вие не стареете.

Ако сте решили да тръгнете по пътя на оздравяването, то преди всичко ви е необходимо да
се освободите от гнева, раздразнението и недоволството. В условията на съвременната

действителност това свръхсложно,но, повтарям, оздравителният процес изисква голям 
труд.

Искам да ви напомня някои нравствени правила, върху които трябва да се градят
отношенията между хората. Разбира се, вие се срещате с тези правила не за пръв път. Навярно
неведнъж сте размишлявали над тях и сте се опитвали да започнете да живеете по новому. 
Опитайте пак и се постарайте да организирате всеки ден от живота си в съответствие с тези
правила.

Помнете, че съществува магия на думите (енергията на всяка произнесена дума се запазва
в продължение на 2 години). С помощта на специални словесни формули (молитви) могат да се
лекуват болести. Например будистката "ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ" или християнската "ГОСПОДИ
ИИСУСЕ ХРИСТЕ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ ГРЕШНА-ГО!." Всяка ваша дума трябва да изразява радост, 
обич и уважение към околните.

Ако сте огорчени от нещо, усамотете се и изразете своето недоволство към самия себе си.
Днес твърде рядко се срещат приятни и доволни от живота си хора, защото по-голямата

част от тях са болни. Те наивно смятат, че живеят сами за себе си, като "нещо вътре в себе си". 
Тук е голямата им грешка. За да живеете добре, трябва повече да давате, отколкото да взимате. 
Колкото повече дадете, толкова повече ще получите. Помогнете на онези, които не разбират
това. Те са като заблудени в гъста гора.

Ако се страхувате да загубите и ви е жал за вашата собственост или за парите, когато
давате на другите, значи самите вие сте болни и нещастни. А колко истински приятели имате? 
Нали приятелят е ваш брат и съмишленик? Ако имате малцина такива приятели, значи сте много
затворен човек. Ако пък не можете да превърнете роднините си в свои приятели, то нещата са
съвсем сериозни — вие сте тежко болни.

Стремете се към духовното и възвишеното, избягвайте дребното и второстепенното. 
Ходете по-често на църква, пречиствайте се духовно. Пазете тайните и традициите! Уважавайте
обичаите и законите на страната, в която живеете, както и хората, с които се срещате!

Не жалете време и сили за безвъзмездна помощ на всички хора, особено на болните и
страдащите. Това, което ще им дарите, е жертва, израз на безкрайна благодарност и на
разбирането, че така се освобождавате от дълговете си. Да се принася жертва, означава да се 
отдава по-голямата и по-добрата част от това, което имаш.

Ако сте радостни и спокойни при всички обстоятелства и непрестанно давате на другите
толкова, колкото можете, вие ще бъдете много щастливи! А когато с помощта на медитативните
занимания възстановите здравето си и започнете да творите добро, като помагате на хората, 
щастието ви ще нарасне безкрайно!

В допълнение ще приведа още няколко вида медитация, както и отпускане (релаксация) в
Шавасана (поза на мъртвеца), а също и с помощта на смеха.



МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ОГЪН

Огънят е живо същество. Съществува магия на огъня. Затова към него трябва да се
отнасяме като към божество. Огънят е спасявал човечеството от гибел и смърт, защитавал го е
от врагове, хищници и студ. Ние имаме чисто потребителско отношение към огъня — приготвяне
на храна, топене на руда, обработка на метали, отопляване на жилището и пр. Забравили сме как
са се прекланяли пред огъня нашите предци-езичници. А нали те са били най-силните бойци на
континента? Прадедите ни са се покланяли на духовете на природата, на слънцето, на духовете
на реките и горите, на духовете на огъня и т.н. Това са били красиви и силни духом хора, които не
са били победени дори от въоръжените до зъби елини. Имало е даже секти на
"огнепоклонниците", които се покланяли на духа на огъня Агни. До ден-дне-шен в Баку има храм
на "огнепоклонниците".

Е. Рьорих написа книга в 13 тома "Агни-йога". В "Аг-ни-йога" се казва: "Обширният огън
бушува особено силно, когато явленията на човешкото несъвършенство придобият прекалено
големи размери. ОГЪНЯТ, който насища всички космически жизнени прояви, се стреми към
оформянето на нови тела."

Ето защо трябва да уважаваме огъня и да се отнасяме предпазливо към него. Това може да
ни бъде припомнено от нашите доблестни пожарникари. Не бива да се пъха вилица или нож в
огъня, да бъде руган, като с това се оправдава собственото ни безгрижие и глупост. Бъдете
вежливи и внимателни с огъня!

Пред огъня трябва да се молим и медитираме. Той ще ви помогне да премахнем стреса, ще
пречисти душата ни.

Целебната му сила са използували шаманите в Сибир. Моят учител — Върховният шаман
на Тува — казваше: "Не бива да се страхуваме от огъня, трябва да го обичаме, защото той
притежава лечебна сила." Съветската власт напразно преследваше шаманите, въпреки че тя
можеше да използува тайните им знания за доброто на хората.

И така, медитацията Агни.
Изберете сухо, безветрено, чисто място. Най-добре "място на силата" (това са своеобразни

космически "лупи", на такива места всички хора се чувствуват добре и оздравяват). Напалете
огън от дебели дърва. Седнете на разстояние 1-1,5 м, на предварително подложено кече.

Заемете източна поза — с кръстосани нозе. Огънят трябва да бъде гледан през
полупритворени клепачи, както казват будистите — "да се пуснат завесите". Медитацията
продължава 2-3 часа.

Протегнете ръце с дланите напред към огъня и изречете следната молитва: "0, Дух на
Огъня, прекланям се пред твоето могъщество! Ти защитаваш хората от хищници и студ. Ти си
създаден от космическия разум. Ти си изпратен на Земята от Бога на Огъня за спасение на
земляните. Ти си силен и могъщ! Аз ти благодаря за помощта и за пречистването на човешката
душа! Ти изцеляваш болестите и изгаряш враговете. Ти си силен и могъщ! Благодаря ти, Огъне!"

Повторете молитвата от 7 до 108 пъти.
Изобщо, полезно е да се седи до огъня и да се гледа пламъка с полузатворени очи. Огънят

пречиства душата, възстановява зрителния пурпур на ретината, успокоява нервната система, 
премахва стреса — човек става по-добър и по-чист.

БЛАГОДАРЯ ТИ, ОГЪНЕ! ОМ РАМ!

СЛЪНЧЕВА МЕДИТАЦИЯ

Всички ние сме деца на Слънцето! Без Слънцето животът на Земята е невъзможен. 
Слънцето е извор на животворни енергии. Но днес, поради екологичните бедствия, варварското
отношение на човека към Майката-Природа, вследствие на морално-философския упадък, 
тържествуват трите злини: атеизъм, бездуховност и неграмотност, в хората се е вселил бесът, 
дяволът. В своите учения аз проповядвам пантеизма. Ние живеем и умираме в триединството
КОСМОС-ПРИРОДА-ЧОВЕК. Човекът е микрокосмос, Природата — макрокосмос.

И така, медитация към Слънцето.
Слънчевата медитация се изпълнява при изгрев или залез. В Непал, например, медитират

цели селища от мало до голямо: старци, деца, жени. Всички излизат на неголямо плато, сядат с
кръстосани нозе, седят безмълвно, заедно, като едно цяло. Колективната медитация се провежда
на залез слънце — 30-40 минути.

Прекрасно е, когато хора, обединени в една аура, се занимават с духовна практика. За
съжаление у нас такива занимания не се правят!



Времето за индивидуална слънчева медитация е около 5 часа сутринта, когато изгрява
слънцето.

Изходно положение: намирате високо място, най-добре в планините (Кавказ, Саян, Алтай), 
"космическа лупа" — чисто и безлюдно място. Заемете позата Дза-дзен или Падмасана (поза
Лотос) с лице към Слънцето. Ръцете са отпуснати върху бедрата с дланите нагоре. Получавате
енергията Ци през точката Лао-гун, в центъра на дланта. Произнесете за себе си на ментално
ниво своята мантра или молитва за поклонение към бога на Слънцето. У всеки човек има
реинкарнация — памет към поколенията. Възможно е от дълбините на вековете да чуете "зова" 
на предците си.

И така, заели сте поза Дза-дзен и мислено казвате молитвата: "0, Велик, и Всемогъщ бог на
Слънцето! Аз се покланям и прекланям пред твоето могъщество...™ си извор на живота върху
Земята. Аз се къпя в твоите целебни и животворящи лъчи. 0, Велик и Всемогъщ бог на Слънцето! 
Аз съм прашинка и частица от теб. Дай ми един целебен лъч! (За болести не говорете!) Цялото
ми тяло от темето (Сахасрара-чакра) до опашната кост (Му-ладхара-чакра) се изпълва със
златиста светлина, целебна светлина, която пречиства и изцелява тялото ми!"

Възстановяват се нервната система, зрителният пурпур на очната ретина, заздравяват рани
и язви. 

Очите Са полузатворени, както казват будистите, "спуснали сте завесите", гледате
Слънцето през полуспуснати клепачи, съзерцавате Слънцето в цялото му великолепие! Да живее
Слънцето!

ОТВАРЯНЕ НА ТРЕТОТО ОКО (КОНЦЕНТРИРАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ ТОЧКАТА
ИН-ТАН)

Медитацията Трето око се състои от два етапа, които се изпълняват по три пъти, т. е. 6 
десетминутни етапа (60 минути).

Изходно положение: поза Дза-дзен.
1. Седнете съвсем спокойно. Съсредоточете погледа си върху синя светлина.
2. Затворете очи; плавно и бавно се поклащайте встрани.
3. С мисления взор си представете грахово зърно в точката Ин-тан. Тя се намира малко по-

високо от средата на междувеждието.
Най-добре е да се използува светлина, която постепенно променя яркостта си от слабо към

силно и отново към слабо. Това трябва да се извърши по три пъти на всеки етап. Идеалният
вариант е 300-ватова лампа с ре-остат, но става и с обикновена синя лампа, дори със свещ.

МЕДИТАЦИЯ МОЛИТВА

Молитвата трябва да бъде енергиен феномен, тоест проява на енергията. Вие просто
ставате безмълвни. Разкривате себе си.

Вдигате ръце с дланите нагоре, главата ви също е вдигната към небето и усещате как
енергията преминава надолу по ръцете ви (през точките Лао-гун).

При това чувствувате лека вибрация.
Заприличайте на треперещ от вятъра лист.
Не се съпротивлявайте, нека тялото ви да вибрира под въздействието на енергията. След

2-3 минути или когато се почувствувате изпълнени с енергия, наведете се и целунете земята. Вие
ставате посредник, който позволява на божествената енергия да се съедини със земята.
Земя и Небе; горе и долу.
Ин и Ян, мъжко и женско.

ОТПУСКАНЕ В ШАВАСАНА

През 30-те години на XX век немският учен Йохан Шулц обръща сериозно внимание на
препоръките на първите йогисти и въз основа на теорията им за отпускането създава собствено
учение — т. нар. автогенна тренировка, която през 60-те и 70-те години получава по-нататъшно
развитие във всички страни по света. Появяват се множество модификации.

В Русия са защитени десетина докторски дисертации, свързани с автогенната тренировка
("автогенна" в превод от латински означава "самораждаща се").

Въпреки това при задълбочено изследване на теорията и на практическите системи на
древните йоги се стига до извода, че, ако се изключат някои недостатъци, отпускането в мъртва
поза — Шавасана, дава по-добри резултати от системата на Шулц.

Шавасана — йогийската поза за отпускане, се състои от 5 фази.



Към разучаването на всяка следваща фаза се пристъпва след постигането на
съвършенство в предишната. Упражнението трябва да се изпълнява, особено в период на
разучаване, при максимално изолиране от слухови, светлинни и други дразнители и източници. 
Най-подходящото време е ранното утро. За по-бързото изработване на рефлекси в периода на
изучаването е желателно упражнението да се изпълнява два пъти дневно — сутрин и вечер, но
не повече от 15 минути. А когато вече е усвоено — не повече от 8-11 минути.

ПЪРВАТА ФАЗА е подготвителна.
Легнете на пода, като предварително постелете сгънато на две вълнено или меко памучно

одеяло. Ръцете лежат покрай тялото с дланите нагоре, пръстите са полусвити, стъпалата сочат в
различни посоки, главата е леко извърната встрани (понеже не може да лежи право без
напрягане на шийните мускули). Устата е полуот-ворена, езикът — опрян в горната челюст както
при произнасяне на буквата "т". Очите са затворени.

Полусвитото положение на пръстите позволява бързо да се отпуснат мускулите на ръцете. 
Положението на стъпалата, насочени встрани, облекчава отпускането на мускулите на краката. 
Извърнатата леко встрани глава помага да се отпуснат мускулите на шията и раменете. 
Полуотворената уста и описаното положение на езика създават маската на релаксацията. 
Затворените очи спомагат за по-бързо съсредоточаване.

След като заемете правилна поза за отпускане, опитайте се да не мислите за нищо. 
Нормализирайте дишането, направете го равномерно, спокойно, плитко, ритмично.

Това е предварителният стадий, който не изисква специална подготовка и обикновено се
изпълнява за не повече от 2-3 минути.

ВТОРА ФАЗА. Целта на тази фаза е постигането на максимално мускулно отпускане. 
Трудно е да се оцени обективно степента на отпускането. Въпреки това има методи, които
реално помагат да се почувствува доколко то е постигнато. За целта може да се използува един 
древен похват, който днес се прилага масово.

Необходимо е следното. Напълнете ваната до половината с вода (37°С) и се потопете
изцяло. После извадете тапата. Когато водата изтече, в тялото ви ще се появи усещане за силна
тежест, Именно това усещане трябва да се появи у вас по време на втората фаза. Този прийом
може да се повтори няколко пъти.

И така, преминавате към втората фаза. За начало — в изходното положение се
съсредоточете върху определени точки от тялото. Започнете от върховете на пръстите на
краката, после мисълта се плъзга нагоре, върху прасците, бедрата, половите органи, пъпа, 
брадичката, устните, върха на носа, точката между веждите, средата на челото и накрая се
потопява в мозъка. После всичко се повтаря в обратна посока.

Важно е съсредоточаването върху отделните точки да бъде синхронизирано с дихателните
екскурси (движения). На изхода мисълта се движи отдолу нагоре, на входа — отгоре надолу. 
Това е желателно, но синхронът между дишането и движението на мисълта не се постига 
веднага, защото продължителността на вдишването обикновено е по-кратка от времето на
мисления "пробег" по всички точки.

При първите тренировки не обръщайте внимание на това, после ще свикнете.
Движението на мисълта трябва да се съпровожда със следните словесни формули за

отпускане:
1. Моите ръце, крака и цялото ми тяло се отпускат (повтаря се 7-9 пъти).
2. Моите крака, ръце и цялото ми тяло натежават (повтаря се 7-9 пъти).
3. Моите крака, ръце и цялото ми тяло стават съвсем тежки и топли (повтаря се 11 пъти).
4. Аз съм съвършено спокоен (казва се 1 път).
Тук ще отбележа, че не бива да се създава тежест и топлина в областта на челото и

слепоочията. Те трябва да се отпускат, но и да остават студени.
Отпускането на краката и ръцете при многократно повторение на формулите се постига

сравнително бързо. Мускулите на тялото и корема се отпускат по време на дихателната пауза и
на удълженото вдишване. Специално внимание трябва да се обърне на отпускането на 
мускулите на шията и главата, в това число на очите, устните и езика.

По време на опитите за синхрон между движението на мисълта и дишането трябва да се
постигне усещането, че покрай тялото се "плъзга" самото движение на мисълта.

Независимо от успехите ви, на практика едва ли ще отпуснете изцяло мускулите си. И все
пак трябва да постигнете чувството, сякаш тялото ви се "размазва" под тежестта си върху пода. 
Това усещане е характерното състояние за втората фаза.



Пълно отпускане се получава самопроизволно при следващите етапи. За разучаването на
тази фаза не бива да се отделят повече от 15 минути, а когато я овладеете в съвършенство, за
отпускането ще е достатъчно еднократно изричане на формулите; изпълнението ще се съкрати
до 60-80 секунди. Остатъкът от време, естествено, ще се изразходва за другите фази. Практиката
показва, че за усвояването на втората фаза обикновено са необходими 6-8 седмици. Но ако сте
упорити, можете да съкратите срока до 4 седмици.

ТРЕТА ФАЗА. Независимо че сте постигнали съвършенство в мускулното отпускане, 
вашата нервна система продължава да е напрегната. Целта на третата фаза е да се направи
инервацията на мускулите невъзприем-чива както към аферентни дразнители (т.е. към сигналите, 
постъпващи от вегетативната нервна система в главния мозък), така и към еферентни (към
сигналите, постъпващи от главния мозък във вегетативната нервна система), а също и да се
пресекат тези сигнали; сиреч, да се изключат мускулите от главния мозък.

Йогите са намерили удивително прост начин за тази цел. В стадий на отпускане е
необходимо силно да се концентрира погледът към върха на носа, да се задържат очите в това
скосено положение през целия период на вдишването и при краткото задържане на дишането —
при издишване очите заемат нормално положение. Това действие трябва да се повтори 9-13 
пъти, докато не се появи чувството, че тялото ви пада в пропаст.

По време на скосяването на очите в първите дни може да се появи леко главоболие, което
веднага преминава. В такъв случай би трябвало да се съкрати времето на тренировката, но е
необходимо да се стремите да го увеличавате.

За усвояване на третата фаза обикновено са достатъчни не повече от 2 седмици.
Когато постигнете съвършенство, изпълнението й ще ви отнема по-малко от 1 минута.
ЧЕТВЪРТА ФАЗА. Психическа релаксация.
Това е най-трудната част от упражнението, въпреки че методически е много проста. След

завършване на третата фаза ние се намираме в състояние на мускулно и психическо отпускане, 
но мозъкът ни продължава активно да функционира. Целта на четвъртата фаза е привеждането
на съзнанието в състояние на самохипноза. Това още не е окончателната цел на упражнението, 
но е решаващо условие за успеха му.

В това състояние можете да използувате за терапевтични цели предварително разработени
формули за самовнушение.

С помощта на самовнушението се постигнат много добри терапевтични резултати, 
изкореняват се лоши навици и се придобиват липсващи ви качества. Още Бех-терев казва: 
"Самовнушението за разлика от убеждението влиза в полето на съзнанието не откъм парадния 
вход, а през прозореца, преодолявайки стражата — критиката. Затова всяко самовнушение, 
положително или отрицателно, е всесилно."

При съставянето на формулите е необходимо да се спазват редица правила. Те трябва да
бъдат утвърждаващи, без да съдържат заповедта "Не". Например, понеже е възможно силата на
думите "страхувам се" или "дразня се" във формулите "Не се страхувам" и "Не се дразня" да
надделее над частичката "не", тези формули могат да окажат въздействие, противоположно на
очакваното. Затова вместо формулата "Аз не се сърдя" трябва да се използува формулата "Аз се
усмихвам", а вместо "Аз не пуша" — "Аз отказвам пушенето".

Ако прекалено категоричното утвърдително звучене на формулите предизвиква вътрешен
протест, нека да бъдат смекчени. Например "Днес аз започвам да отказвам пушенето". 
Съставянето на формулите може да бъде съгласувано с лекуващия лекар.

И така, пристъпваме към четвъртата фаза.
Вие се намирате в състояние на мускулно и нервно отпускане. Желателно е ярко и образно

да си представите синьо небе. Обикновено това не се удава веднага. Затова може да се
използува следният метод. Представете си бяла бреза със зелена корона. Погледът ви мислено
се плъзга по ствола отдолу нагоре, стига до зелената корона, чийто фон е небето. Достатъчно е
само леко да преместите погледа си встрани от короната, за да видите небето.

Сега трудната задача се състои в това представата ви за яркосиньо небе да се задържи
колкото е възможно по-дълго пред очите. Отначало това задържане ще бъде за 2-З.секунди. 
Трябва упорито, ден след ден, буквално със секунди да увеличавате това време. В тези мигове 
мозъкът напрегнато се съсредоточава, практически всички осезателни органи се изключват, 
протича мускулно и нервно разслабване.

Характерни са липсата на усещане за физическо тяло, състоянието на безтегловност. 
Тялото като че ли плува във въздуха. Дишането почти спира, пулсът силно отслабва. Външно, 



човек наподобява труп. Изключват се всички отдели на кората на главния мозък, работят само
охранителните пунктове.

В това положение съзнанието ни прилича на страже-ви пункт, който хипнотизаторът
създава в съзнанието на хипнотизирания и чрез който управлява психическата му дейност.

Трябва да уточним, че това състояние е качествено по-високо от състоянието на пълна
хипноза. И формулите на самовнушението действуват много по-добре от формулите на
внушението на хипнотизатора. Сложността е само в това, че след като се премине последова-
телно през всички стадии на отпускането, трябва упорито да се търси висшата съсредоточеност.

Йогите неслучайно са избрали синия цвят. Съвременните психолози са установили, че
синият цвят отпуска психиката, а червеният я дразни. Известни са историческите примери за т. 
нар. "сини периоди" в творчеството на изтъкнати художници. Така например след нервен и
психически срив при Пикасо настъпвал "синият период", когато почти всичките му картини имат
синя рамка, въпреки че художникът почти не я забелязвал.

Усвояването на този етап е трудно да се регламентира във времето; отнема приблизително
10-16 седмици. Четвъртият стадий е основен, към него трябва се стремим, но едва след
постигане на съвършенство в предишните.

ПЕТА ФАЗА. След като се постигне четвъртият стадий — висшата форма на отпускане и
висшата степен на съсредоточаване, от само себе си вие ще започнете да преминавате в петата
фаза.

Това явление е следствие от съсредоточаването върху представата за синьо небе. 
Съсредоточаването трябва да бъде дълготрайно, не по-малко от 3 минути. Изведнъж в мозъка
проблясва, като хиляди слънца, яркосиньо небе; при това, колкото и да е странно, мозъкът точно
фиксира мястото, където протича това явление, в кой негов участък. Веднага след това вече
изкуствено, при незначително съсредоточаване, го предизвикайте вторично, а по-нататък ще
можете да го извършвате по свое усмотрение и желание.

В тези мигове ще изпитате чувство за откъснатост, за пълно отсъствие на физическото
тяло, светът сякаш не съществува, има само съзнание и битие. Независимо от това мозъкът се
намира под контрола на съзнанието.

По време на изпълнението на тази фаза всички отдели в кората на главния мозък са със
замрели функции и упражняващият се може да погледне в своето подсъзнание. От гледна точка
на физиологията не съществува друг начин, по който да се проникне в подсъзнанието и то да
бъде управлявано. В нормално състояние човек възприема работата на подсъзнанието като
"интуиция" и не може да го управлява. Състоянието на съзнанието в петата фаза на Шавасан
може да се нарече свръхсъзна-ние — с всички произтичащи от това възможности.

Според учението на Патанджала това състояние е 7-ма степен на Йога — Дхиана
(съзерцание и медитация). Тази степен е близка до 8-та, най-висша степен — Самадхи (висша
степен на съзнанието). Ако достатъчно дълго се намирате в 5-та фаза на Шавасана, можете да
преминете към висшата степен на йога.

Ако си поставите за цел разучаването на последната фаза, ще постигнете успех за 12-18 
месеца. Терапевтичните възможности на 5-та фаза трудно могат да бъдат .обхванати. Особено
успешно се поддават на лечение болестите, свързани с нарушения в главния мозък. Това е
трудно, но постижимо.

Независимо от времето за изпълнение на Шавасана необходимо е правилно да се
завършат упражненията — да се излезе от състоянието на отпуснатост, защото неправилното
излизане може да унищожи напълно целия положителен ефект от релаксацията. Съществуват 
два основни метода за излизане от Шавасана — успокояващ и мобилизиращ.

1. УСПОКОЯВАЩ МЕТОД ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ШАВАСАНА
Ако излизането се изпълнява в 3-та или в по-високите фази, то мускулите ви са изключени

от главния мозък. Първото, което трябва да направите, е да възстановите активността на
връзката между мускулите и мозъка, да включите осезателните органи. Трябва да почувствувате
всяка част от тялото си, да усетите повърхността, на която лежите, да си представите мястото, в
което се намирате, да си върнете чувството за време. С една дума, да възстановите връзките с
тялото и с околния свят.

След това трябва да се настроите за възвръщане към активен живот, в който ще влезете
отпочинали, спокойни и щастливи и сладко да се протегнете. При протяга-нето трябва да
разтягате всички мускули и сухожилия, да изпъвате и свивате гръбначния стълб. Между другото, 



протягането по принцип е извънредно полезно упражнение и трябва да се изпълнява винаги,
когато ви се прииска. От тази процедура трябва да получавате удоволствие. Опитайте няколко
пъти да се прозинете, като тонизирате дихателната система.

Отпуснете ръка в изходно положение, а послел вдигнете вертикално нагоре, като
едновременно се прозинете и дълбоко вдишате. Сега свободно пуснете ръце в изходно
положение (покрай тялото). От само себе си ще издишате и известно време няма да имате
желание за дишане. Когато тази естествена пауза завърши, въздъхнете, като едновременно
свиете крака в коляното — отначало левия, после десния. Легнете на десния хълбок, десния
лакът издайте напред на нивото на раменете, лявата длан отпуснете на пода редом с десния
лакът. После застанете на колене (колянно-лакътна поза), без да повдигате глава от пода. Не
напрягайте коремните мускули.

В това положение направете няколко свободни вдишвания и издишвания. При едно от
вдишванията седнете на пети, мързеливо се изправете, преминавайки по този начин в позиция
Дза-дзен (в йога тя се нарича Ва-джарасана). Отворете очи и се протегнете. Ако излизането е
започнало от 4-та или 5-та фаза на Шавасана, положете ръце върху бедрата с дланите надолу и
спокойно останете в това положение 30-60 секунди. След което се изправете и се заемете с
ежедневието.

2. МОБИЛИЗИРАЩ МЕТОД ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ШАВАСАНА
Също както в началото на успокояващия метод възстановете връзките на главния мозък с

тялото и околния свят.
Като задържате отново придобитите усещания за своето тяло и за окръжаващия ви свят, 

представете си два приближаващи се буреносни облака. Тези големи черни облаци са все по-
близо и по-близо и с приближаването им нараства и електрическото напрежение между тях. Вие
усещате това нарастващо напрежение с всички свои сетива. Изведнъж то достига предел! Гръм! 
Ослепителна мълния! Тази мълния сте вие! Рязко седнете и веднага се изправете на крака. В
момента на сядането, като надигате тяло, рязко издишайте. Колкото по-силно и ярко си
представите мълнията и колкото по-бързо се изправите, толкова по-силно ще бъде 
мобилизиращото въздействие. Но не бива да се злоупотребяваме този метод.

Желателно е упражненията да се изпълняват веднъж дневно, сутрин. По възможност — при
изгрев слънце, понеже различните магнитни явления не влияят така силно върху мозъка, което
позволява по-добра концентрация на съзнанието. Ето защо, преди да се пристъпи към
упражнението, е необходимо тялото да се ориентира в пространството. Главата трябва да е на
север, краката — на юг. Ако околните условия не позволяват да се заеме идеално положение, в
краен случай може да се легне с главата на изток, а с краката — на запад.

Изискванията за правилна ориентация на тялото в пространството са свързани с
необходимостта от съгласуване на електромагнитните полета. Посоките на движение на
електромагнитните полета на земната кора и на човека трябва да съвпадат.

По време на заниманията с Шавасана внимавайте да не заспите, защото сънят е
качествено по-ниско състояние на релаксация. Йогите твърдят, че 8-10 минути в четвъртата фаза
на Шавасана се равняват на 3 часа сън, оттук и изводът: не съществуват начини за възстановя-
ване на физическия и психическия потенциал, които да са равни по ефективност на тази поза. Но
за да се достигне този ефект, са необходими тренировки в продължение на 12-18 месеца.

СМЯХ И СМЕХОТЕРАПИЯ
И още един вид отпускане.
Това е смехът.
Човек е надарен с уникалната способност да се смее. Един индийски учен в продължение

на 21 години изучавал смеха и стигнал до извода, че е много полезен. Смехът отпуска
мускулатурата, се

храната смила по-добре, възстановява се положителният потенциал на нервната система. 
Изчислено е, че човек се нуждае от смях поне 17 минути в денонощието. Това не само запазва
здравето, но и удължава живота. В някои страни смехът се използува за лечение.

ПРИРОДАТА — КАТАРЗИС НА ДУШАТА И ТЯЛОТО



"Обичай природата, защото тя е твоя майка." Космически закон.

Всички ние сме част от природата. Затова може да се каже, че всеки човек е толкова болен, 
колкото се е откъснал от своята прародителка.

Дълго време съм живял сред природата и много добре знам каква мощна лечебна сила
притежава тя. Грижовно-трепетното отношение към живата и неживата природа и сближаването
с нея са способни да върнат здравето и радостта от живота. Без да разбираме това, ние я
отблъскваме от себе си ежечасно и ежеминутно.

Опитайте се да се промените! Започнете с елементарното — дрехите и предметите за
домашна употреба. Постарайте се да ви обкръжават повече предмети, изготвени от естествени
материали. Помнете, че дрехите имат магическа и терапевтична сила. Най-добре е да бъдат от
памук и лен.

Многото пластмаси в жилищата, както и изкуственото осветление не подобряват здравето
ни. Нещо повече, смесеното изкуствено-естествено осветление въздействува крайно
отрицателно върху очите. Постарайте са да приключите с работата и домашните си задължения
преди здрачаване.

Много полезно за здравето е спането не в мека постеля, а върху твърда равна повърхност, 
покрита с кожа.

С помощта на биолокационна рамка (прегъната игла за плетене) определете в жилището
или в офиса си биопатогенните зони. Това е твърде важно, защото магнитните полета на Земята
влияят на жизнените и психическите процеси и могат да предизвикат състояния на депресия или
еуфория. Полето на Земята е свързано с нейната ноосфера и постоянно се променя в зависи-
мост от годишните сезони, слънчевите изригвания, фазите на Луната и т.н. Човекът е
микрокосмос, затова всички явления, които протичат в космоса, влияят и върху него.

Не сядайте прекалено близо до източници на високочестотно излъчване: телевизори, 
компютри и други подобни прибори.

Постарайте се да излизате колкото се може повече извън града, сред природата, най-добре
— сред чисти, девствени гори.

Ходете боси, така поемате в себе си земната енергия и отдавате на Земята космическата
енергия, защото сте проводник между тях.

Повече време прекарвайте под короните на дърветата. От техните клони се стича
жизнената енергия — Прана. Отпуснете се и поемете толкова, колкото ви е необходима. 
Помнете, че някои дървета отдават, а други отнемат енергия. Към първите спадат дъбът, борът, 
кедърът, а към вторите — трепетликата; някои дървета, като брезата, са неутрални.

Не гледайте на дърветата само като на енергиен източник, научете се да общувате с тях. 
Сигурен съм, че всички растения имат своеобразен аналог на нервната система — те също
възприемат и чувствуват околния свят.

Преди всичко трябва да откриете своето дърво. Как да сторите това? По следния календар:
Как да разберете подходяща ли е за вас в този момент енергията на дървото или не? 

Натъркайте ръката си с фолио, например от шоколад, и се приближете към дървото. Ако
фолиото "тръгне" към него — дървото е ваше, ако прилепне плътно към вас — по-добре не
стойте под него.

Проверката може да се направи и с биолокационна рамка.



      "ХАРАКТЕРЪТ" НА НЯКОИ ДЪРВЕТА И ТЕХНИТЕ ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

БОР. Енергийната му активност е безсистемна. Спи от 4 до 5 часа. Енергията му е
разхвърляна, импулсив-на. Тя помага да се повиши тонусът. Силен антидепре-сант, увеличава
имунитета.

ВЪРБА. Най-активна е от 18 до 21 часа. Контактът с нея успокоява, отпуска, помага за
премахване на главоболието, създава онова настроение, което ви е нужно при изпълнение на
сложна задача.

ТОПОЛА. Приятно ви е до нея. Енергията й е равна, умерена, чиста, помага за
мобилизиране на организма, за психологическата му корекция. Тя е активна между 15 и 18 часа.

ДЪБ. Има мощна енергетика. Но с него може да се работи само в добро психоемоционално
състояние, понеже дъбът стабилизира именно настроението, което ви е обхванало в момента на
установяването на контакт с него. Активното време на дъба е от 21 до 3 часа. Дървото спи между
15 и 17 часа.

ЛИПА. Активното й време е между 2 и 6 часа сутринта, почивката й — между 6 и 8 часа. 
Енергията й е силна, мека. Предизвиква усещане за топлина и покой. Помага при потиснатост и
депресия.

ЕЛХА. Това дърво е дестабилизатор. При дълъг контакт може да предизвика главоболие, 
нервни сривове, нарушения на функциите на сърдечно-съдовата система. Дървото е постоянно
активно, спи само от 13 до 14 часа. В контакт с него влизайте само когато искате да се избавите
от някакво застойно състояние.

ТРЕПЕТЛИКА. Това е дърво-вампир, пиявица. При дълъг контакт е възможно главоболие, 
сънливост, затруднено дишане, гадене, понякога дори и загуба на съзнание. Трепетликата
помага за снемане на възбудата и излишната енергия. Активна е само от 14 до 18 часа.

КЕСТЕН. Активното му време е от 1 до 5 часа. Спи от 7 до 8 часа. Той също е психически
дестабилизатор,но има и положителни свойства. Разкрепостява психиката, събужда фантазията
и интуицията. Енергията на кестена е силна и импулсивна, но при продължителен контакт могат
да възникнат халюцинации. Общуването с него премахва негативният заряд в гео-патогенните
зони. За увеличаване на енергията в организма някои учени препоръчват постоянно даносите в
себе си плодове от кестен и с тях периодичнода се масажират дланите.Ако сте определили вярно
своето дърво, би трябвало да изпитате симпатия и да се изпълните с доброжелателност към
него. Приближете се към стъблото, почувствувайте биополето му, прегърнете го .Затворете очи.

Почувствувайте корените на своя избраник и движението на соковете от земята към ствола. 
Особено ясно се усеща движението на соковете през пролетта. Отъждествете се с дървото и
изпитайте върху себе си неговата възходяща и низходяща енергия.

По този начин ще се освободите от неврози, дребни обиди, грижи и преживявания, ще се
изпълните с вътрешен покой и чистота. При общуването с дървото мъжът трябва да докосва

ДАТА НА РАЖДАНЕ ДЪРВО

2-11 януари; 5-14 юли
ела (бял

бор)
12-24 януари; 6-25 юли бряст

25 януари - 3 февруари; 25 юли - 4 август кипарис
19-28-29 февруари; 24 август - 2 септември бор

1-10 март; 3-12 септември
плачеща

върба
11-20 март; 13-23 септември липа

21 март (пролетно равноденствие) дъб
23 септември (есенно равноденствие) маслина
22-31 март; 24 септември - 3 октомври леска

1-10 април; 4-13 октомври офика
11-20 април; 14-23 октомври клен

1-14 май; 3-11 ноември жасмин
15-24 май; 12-21 ноември кестен

25 май-3 юни; 22 ноември - 1 декември ясен
4-13 юни; 2-11 декември габър

14-23 юни; 12-21 декември смокиня
24 юни (лятно противостоене) бреза

21-22 декември (зимно противостоене) бук
25 юни - 4 юли; 22 декември - 1 януари ябълка



ствола с гръб, с гръбначния стълб или, казано с терминологията на източната медицина, с 
меридианата Ду-май; жената — с корем, с меридианата на зачатието Жен-май. След като си
тръгнете, благодарете на дървото, погалете го, проявете към него нежност, както към дете.

Не причинявайте вреда на никое живо същество в природата нито с дума, нито с мисъл
(защото мисълта е бумеранг), нито с действие. Обичайте всички живи същества, растенията, 
предметите. Наблюдавайте ги и им се възхищавайте! Ако не умеете радостно да гледате това, 
което ви окръжава, и да приемате без огорчения всякакви житейски обстоятелства, ще
заприличате на слепец, който не вижда чудесата на света.

Приемете думите "Обичай природата, защото тя е твоя майка!" не като втръснал лозунг, а
като израз на вашия начин на живот — на щастливия ви живот.

ОМ РАМ!
ФИЗИЧЕСКО ПРЕЧИСТВАНЕ

"ЧРЕЗ ПРЕЧИСТВАНЕ — КЪМ ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА"

За заглавие на тази част от книгата е взета фраза от Чжуд-ши. Още в древността
тибетските лечители са стигнали до извода, че много функционални разстройства са свързани с
нарушаване на дейността на отделителната система. Броят на чувствените рецептори в червата
е малък и възникващите сигнали за патология не се улавят от централната нервна система. 
Затова много чревни заболявания се превръщат в хронични, а от тях се развиват болести като
диабет, бронхиална астма, ос-теохондроза и други.

Има основания да се твърди, че на 20-30-годишна възраст в червата се развива
дисбактериоза.

Защо се случва това? Причините са доста: небалансираното хранене, което не отчита
принципите на мак-робиотиката; бързото поглъщане на големи количества храна и приемането й
без никаква нужда, когато няма чувство на глад; навиците за системно пиене на чай и кафе, 
пушенето, отрицателното състояние на психиката, нервното напрежение, страхът, грижите.

Вредата от стимулаторите нагледно се демонстрира при опити с животни: когато в храната
им се прибави кафе, те вдигат кръвното налягане, развиват дисфункции на червата и се появяват
хемороиди.

Липсата на елементарна култура на хранене води до излишни страдания. Така при
нарушаването на микрофлората на червата се развиват гастрити, колити и енте-роколити, които
често завършват с язва и даже с рак на стомаха. Има хора, които се отвращават от млякото. 
Причината е, че в червата им липсват онези бактерии, които преработват белтъчините.

При заболявания на стомашно-чревния тракт трябва преди всичко да се нормализира
чревната флора и за това могат да помогнат млечно-киселите продукти, защото те оказват
лечебно въздействие върху червата. Киселото мляко не само пречиства отделителната система, 
но и унищожава вредните микроорганизми, спори и анаеробни бактерии. Специалистът в
областта на храненето професор И. И. Мечников препоръчва да се използува кисело мляко за
неутрализиране на процеса на гниене в дебелото черво.

На кисело-млечна основа аз създадох коктейла "Здраве" — прекрасно профилактично
средство срещу болестите на стомашно-чревния тракт.

За приготвянето му е необходим 1 литър екологично чисто мляко, което се загрява до 40°С; 
после в него се изсипва съдържанието на 1 ампула колибактерин, 1 флакон лактобактерин и 1 
флакон бифидумбактерин. В продължение на 1 денонощие престоява на топло място. Пие се по
1 чаша два пъти дневно 1 час преди ядене. Когато останат 100 мл от коктейла, се прибавя прясно
мляко до обема от 1 литър и отново престоява 1 денонощие, след което се пие. И така нататък.

Освен пресните зеленчуци и плодове този коктейл трябва да присъства в храната на всеки
човек. Особено полезно е да се съчетава с ябълков сок. Коктейлът на здравето има широка
област на приложение: диабет, хипертония, бронхиална астма, хроничен гастрит, колит и
ентероколит, остеохондроза, диатеза (особено у децата), дисбактериоза, кожни заболявания
(екземи, псо-риазис). Коктейлът "Здраве" помага за добрия цвят на лицето и възвръща
младостта.

По правило повечето хора отделят значително внимание на хигиената на тялото, тоест на
външната хигиена, и съвсем забравят за вътрешната хигиена, за пречистването на организма.

Размерът на правото черво изисква редовното му освобождаване на всеки 6 часа, но



понякога изпражненията се задържат в продължение на 2 и повече денонощия, а това не е
безобидно. Ако отпадъците не се отстраняват навреме от организма, те се натрупват и започват
да се разлагат, което води до отравяне на целия организъм и преди всичко на кръвта и лимфата. 
Възниква непроходимост на червата. Доста хора с години носят в себе си по 5-6 кг фекални
"камъни. На първо място това са страдащите от затлъстяване и от нарушение на функциите на
стомашно-чревния тракт.

Последица от запека са такива заболявания като апендисит, хронично възпаление на
сливиците, ангина, разширени вени, артрит, ревматизъм, хипертония, заболявания на черния
дроб, на пикочния мехур и др. 

Запекът води също до заболявания на простатата, хемороиди, спомага за образуването на
злокачествени тумори.

Доста често за изхвърляне на отпадъците се налага да се използуват очистителни. 
Съвременната медицина познава около 4000 такива средства. Но всички те съдържат
силнодействуващи отровни вещества, които при попадането им в кръвта тровят организма и
унищожават полезната микрофлора. Главната беда е, че организмът бързо свиква към всяко
очистително средство и затова то въздействува само за кратко време. Така постепенно възниква
потребността от все по-силни средства. Най-добре е изобщо да не се прибягва към тях, а
ежедневно преди сън да се прави клизма. За тази цел 2 чаени лъжички ленено семе се заливат с
чаша вряла вода, сместа се бърка постоянно 15 минути, а сетне се прецежда през марля. Може
да се приготви и следното раз-хлабващо средство: смелете и смесете по 30 г стафиди, комунига
(Мelilotus) и сушени сливи, прибавете 50 г захарен сироп или .петмез и 50 г стрити семена от лен, 
както и малко коктейл "Здраве". Разделете сместа на няколко части и пийте преди сън. В
съчетание с коктейла "Здраве" тази очистителна диета спомага за нормализирането на чревната
флора, което означава, че подобрява здравето и удължава живота.

Върху дейността на стомашно-чревния тракт крайно отрицателно влияе цялата химическа
фармакология. Безконтролното вземане на антибиотици, на сулфани-ламиди, на барий, който се
задържа в червата дълги години, в повечето случаи води до тежки заболявания и дори до
инвалидност. Затова се старайте да се лекувате с естествени биологични лекарства и диети, 
които спомагат за нормализирането на чревната флора. Разбира се, такива диети не са панацея
срещу всички беди. Във всеки конкретен случай е необходима консултация с лекар-специалист, 
но диетите са нужни на всеки човек като въздуха и водата. Между другото, за водата: редовно
обновявайте междуклетъчната тъкан, за което всяка сутрин изпивайте чаша чист стопен сняг, 
взет от планински извор (или минерална вода, за предпочитане от високопланински снежен
извор).

И така, обърнете сериозно внимание на състоянието на стомашно-чревния тракт. Смело
може да се твърди, че здравите черва означават здрав, дълъг и щастлив живот. Само в червата
се усвояват жизненоважни витамини, което е основна причина за подмладяването на организма. 
Старостта представлява натрупване на отпадъци, които се събират в резултат на вредни навици
и липса на Дхоута — регулярно пречистване. Всеки културен човек трябва да знае как да
пречиства организма си.

Предложените по-долу методи за пречистване са проверени от времето. Те са толкова
прости, че всеки може да ги изпробва върху себе си. Само трябва да се помни, че е необходимо
всички методи да се прилагат комплексно, изхождайки от представата за човешкия организъм
като цялостна система.

В древните книги почистването на зъбите, устната кухина, езика, ушите и носните кухини се
определят като едва ли не най-важната грижа на човека.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБИТЕ
Устната кухина е един от източниците на инфекции и самоотравяне, отворен за всякакви

бактерии, които се срещат най-често в основата на корените на зъбите или пък в болен зъб.
Устните инфекции причиняват тежки вътрешни заболявания — артрит, ендокардит, 

хипертония, функционални разстройства на очите, ушите, носа. Те са в състояние да предизвикат
сериозни нарушения в дейността на бъбреците, сърцето, стомаха и червата.

Народната медицина е запазила прости методи на грижи за зъбите, които позволяват да се
прекрати разрушаването им и значително да се намали инфектирането.

Така например редица народи използуват като четка за зъби меки растителни материали, 
имащи дезинфек-тиращи свойства. Това могат да бъдат млади клонки от круша, липа, портокал, 
стъбла от целина, моркови, фи-лизи от френско грозде, калина, офика, лимонник, кедър и др., от



които се правят специални четчици. Те трябва да бъдат около 15-16 см дълги и 5-6 мм в диа-
метър. Отрязаните и изсъхнали четчици предварително се накисват във вода. Единият край се
сдъвква, за да се получи подобие на четка. След дву— или трикратна употреба такава четчица се
изхвърля. За добро почистване на зъбите обикновено се използува фабрично произведен прах, 
но по-добре е в него да се прибави 10% стипца на прах или пък да се приготви прах със следния
състав — 10% стипца и 90% джинджифил (Zingiberofficinale).

Ако прибавите и още една процедура — изяждане сутрин на гладно и вечер преди лягане
на една скилид-ка чесън, то нито един вид микроорганизми не би могъл да издържи на тази
мощна прочистваща атака.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЗИКА
Езикът трябва да бъде почистен също така добре, както зъбите и устата. Остатъците от

полуразрушения горен слой на епитела се струпват като правило в корена на езика, но може да
се разпространят и напред към върха му, като го покрият. В народната медицина и в практиката
на йогите съществуват няколко начина за почистване. Най-сложно е вкарването на пръстите в
гърлото на максимална дълбочина. Съберете показалеца, средния 'и безименния пръсти заедно, 
вкарайте ги в гърлото и добре изтрийте корена на езика (може да се чисти и с чаена лъжичка). 
Едновременно трябва да се почисти от слуз и храчки околната устна кухина, като за целта устата
неколкократно се изплаква с Чиста вода. След 1 -2 минути почистване натрийте езика с растител-
но масло. Процедурата трябва да се извършва сутрин и вечер, а след всяко хранене устата да се
изплаква с чиста вода.

При поставянето на диагноза един от показателите за здравето е състоянието на езика. Той
е по-ефикасен от показателите на другите външни органи, когато се оценява състоянието на
храносмилателния тракт.

ПОЧИСТВАНЕ НА УШИТЕ
Състоянието на ухото се отразява върху общото здраве. Ушната хигиена не е сложна. 

Природата е предвидила периодично почистване на този орган чрез придвижването на ушната
кал. Поради повишаване на налягането на ушната кал върху тъпанната мембрана е възможна
появата на световъртеж. Капките за уши раз-мекват ушната кал, могат да увеличат масата й и да
засилят налягането без никаква полза. За да се придвижи по-лесно ушната кал, въртете в
различни посоки раковината на ухото, подръпнете я надолу и напред. В комплекса за сутрешна
гимнастика включете следното упражнение за ушите:

1. Потъркайте възвишението над ухото нагоре-надолу.
2.Прегънете ушната раковина отзад напред.
3.Повъртете издатината пред слуховия канал по посока на часовниковата стрелка.

4.Подръпнете меката част надолу.
Внимание изисква слуховият канал, както и средното ухо. Ежедневното почистване на

канала се състои в на-мокрянето на слуховия отвор и измиването на външните части на ухото с
обикновена вода. С памук, намотан около кибритена клечка, почистете ушната кал, мъртвите
клетки и праха, натрупани през деня. Почистването на средното ухо се извършва чрез промиване
на слуховия канал през носоглътката по метода Нети (виж по-долу).

ПОЧИСТВАНЕ НА НОСА
Носът е един от най-важните човешки органи. Той функционира до последната минута на

земния ни живот, затова неговият тоалет изисква грижи и ежедневно внимание.
Много заболявания като възпаление на сливиците, дифтерит, детски паралич, дребна

шарка, скарлатина, ревматизъм могат да бъдат предотвратени при добра грижа за носа. 
Естествено, трябва да се спазва и общата хигиена.

Промиването на носа е от изключително важно значение.
Обикновено всеки вдишан прах залепва върху слу-зестата повърхност на носовите канали и

бива изтласкван към външния отвор от малките косъмчета, които са в постоянно движение. Всеки
микроб, попаднал в носа, бива изхвърлен. Освен това носната слуз, която притежава
антисептични свойства, убива много бактерии. Ала носът не е в състояние да се справи с цялото
количество прах, което вдишваме, издишваме, поглъщаме с храни и токсични напитки, 
обременявайки биологическия си организъм. Носната кърпа не може да премахне изцяло праха и
слузта, особено ако постоянно се спи на една и съща страна и отпадъците се натрупват в другата
ноздра. Тогава при поемането на въздух през носовите отвори се нарушава естественият ход на
дишането, променят се съставът и циркулацията на кръвта, което влече след себе си



функционални разстройства на кръвообращението, храносмилането, на нервната и от-
делителната система и т.н. Запушването на едната ноздра състарява организма
преждевременно чрез постоянното дразнене с въздух и раздуването на кръвоносните съдове, В
резултат се понижава жизненият тонус.

Промиването на носа позволява да се почистят въздушните синуси, да се укрепи мозъкът, 
да се поддържа тонусът на зрителните нерви и по този начин да се подобри отделянето.

По-долу се привежда техниката за промиване на носа по метода Нети.
Разтворете чаена лъжичка сол (може и морска) в половин чаша вода. Налейте водата в

дланта си и я вдишайте през едната си ноздра (другата ноздра може да се запуши с пръст). 
Вдишаната по този начин вода ще изтече през същата или през другата, може и през двете, а
най-удобно е през устата. Процедурата се извършва по 2-3 пъти с всяка ноздра.

В случай на простуда, ринит, синузит или други носни заболявания промиването на носа
трябва да се извършва 2-3 пъти. Добре е при това да се използува нас-тойка от билки с
антисептични и ароматични свойства — джоджен (Menta), жълт кантарион (Нурericum), риган 
(Опдапит), лайка (Маtricaria). В практиката на тибетската медицина и на йогите са известни
случаи на промиване на носа със собствената урина.

Може да възникнат възражения срещу промиването на носа, тъй като лигавицата е
чувствителна към водните разтвори. Разбира се, на първо време, когато още няма закалка или
пък лигавицата е наранена, обработката на мембраните с вода може да е съпроводена с 
неприятни усещания. Но многовековната практика убедително доказва, че закаляването на
носните кухини е също толкова важно за избягване на простудата, както и закаляването на
тялото.

ХИГИЕНА НА ОЧИТЕ
Според науката 70% от информацията човек получава посредством зрението. Половината

от енергията на организма се изразходва за мислене и за различни физиологични функции: 
храносмилане, дишане, отделяне, движение.

Другата половина изцяло се изразходва от зрението.
Истинското око е разположено в централната нервна система, затова състоянието на очите

зависи на първо място от храненето, мускулния тонус и нервната пълно-ценност. Начинът на
живот, който спомага за запазване и укрепване на здравето, се отразява благоприятно и на
очите. За добро зрение трябва да се спазва не само хигиената на очите, но и общата физическа
и умствена хигиена.

Макар грижата за очите да започва преди всичко с възстановяване на общото здраве, 
съществуват методи за очна хигиена и за тренировка на очите с цел запазване остротата на
зрението.

Древната медицина придава голямо значение на съзерцанието на Слънцето и Луната за
профилактика на очните заболявания и за усъвършенствуване на зрението. Слънчевите лъчи
ускоряват циркулацията на кръвта, неутрализират инфекциите и убиват микробите.

Слънцето се наблюдава при изгрев и залез. Очите ви трябва да бъдат широко отворени, но
без напрежение. Гледайте Слънцето, колкото можете, докато очите ви не започнат да сълзят. 
Който има болки в очите, трябва да гледа не самото Слънце, а в неговата посока. Продъл-
жителността на първите сеанси е не повече от 1-2 минути, по-нататък до 10 минути.

В процеса на гледане едни мускулни групи се претоварват, а други остават отпуснати. 
Неправилното фокусиране на очите, което нарушава нормалната акомода-ция, води до различни
заболявания. Те може да се избягнат чрез редовното изпълнение на специални упражнения, 
чиято цел е правилното координиране и развитие на мускулите, фокусиращи очите. Ето упраж-
ненията:

1.Централна фиксация. Фокусирайте погледа си върху малък предмет (пламък на свещ, 
малка черна точка на стената), който се намира на не по-малко от 48 см от вас. Очите са
отворени както обикновено. Не мигайте. Гледайте предмета, докато очите не започнат да сълзят. 
Не се напрягайте.Съзерцание на носа. Отпуснете се. Дръжте главата си изправена. Фиксирайте
погледа си върху основата на носа. Продължителността на един сеанс е 1-2 минути, сетне
затворете очи и си починете. Повторете 2-3 пъти.

2. Съзерцание на веждите. В течение на 1-2 минути фиксирайте очите си между веждите. 
Починете си със затворени очи. Повторете няколко пъти.

3. Съзерцание на дясното рамо. Дръжте тялото си изправено, шията и главата — стегнати. 
Фиксирайте погледа си върху края на рамото. След 1-2 минути затворете очи и си починете.



5. Съзерцание на лявото рамо. Методиката е сходна с тази от предишното упражнение.
След като усвоите всяко упражнение поотделно, преминете към изпълнението им в

комплекс..
След упражненията потопете лицето си в студена чиста вода и отворете очи за 3-4 секунди. 

Студената вода чудесно стимулира зрителните органи. Никога не изпускайте възможността за
контакт на очите с чистата вода на ручея, извора, планинската река, водопада. Ако при излет
извън града попаднете на спокойно течаща река с блестяща огледална повърхност, която
отразява естествената слънчева светлина, непременно седнете да си починете край нея и се
полюбувайте на спокойната водна повърхност. С това ще включите обратната връзка за
въздействие на природата върху нервната система чрез очите.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Профилактично е необходимо процедурата да се извършва веднъж годишно, а при болните

от заболявания на черния дроб — два пъти.
ПЪРВИ ДЕН. Подготовка на черния дроб за пречистване. Сутринта да се направи клизма. 

През целия ден яжте само пресни ябълки.
ВТОРИ ДЕН. Сутринта да се направи клизма. До 19 часа (биологическият час на черния

дроб) да се пие сок от пресни ябълки. В 19 часа да се направи пречистване на черния дроб: ляга
се, като под десния хълбок се поставя грейка. През 15 минути се пие сок от лимон (3 супени
лъжици) и зехтин (3 супени лъжици). Лимоновият сок и зехтинът се приемат отделно, без да се
смесват!

След 12-44 часа (възможно е и след 5 часа) започва изхвърлянето на отпадъците. Излизат
сивочерни твърди изпражнения с високо съдържание на холестерин. След дефекацията
стомахът се промива с 1,5 л вода.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ
Тази процедура се извършва в сезона на дините.
В продължение на една седмица яжте само дини и черен хляб. На фона на тази диета през

ден, в биологическия час на бъбреците (2-3 часа през нощта), когато камъните излизат най-
лесно, трябва да се взима гореща вана (следете водата да не изстива) и продължавайте да
ядете дини в тази необичайна обстановка.

В това време бъбречните легенчета се разширяват и камъните излизат през пикочните
канали. Ако излизането им е затруднено, да се вземат 2 таблетки Но-шпа.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЛИМФАТА И КРЪВТА
Процедурата отнема три дни. Направете коктейл от два литра вода, замръзнала в

хладилника и после стопена, 900 г портокалов сок и 200 г лимон.
Разтворете 1 супена лъжица натриев сулфат (глаубе-рова сол) в 100 г вода. Изпийте

разтвора сутрин на гладно. После на всеки половин час се пият по 100 г от соковата смес.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА СТАВИТЕ
Процедурата се извършва 4 пъти годишно.
5 г дафинов лист се заливат с 300 мл вряла вода, разтворът престоява в термос 3 часа. Пие

се на всеки час на малки глътки.
Приготвя се разтвор за пречистване на червата: в 2 л преварена вода се прибавя сокът от

половин лимон. Използува се иригатор. Като се опрете с лакти и колене на пода, вкарайте в
правото черво намазания с масло накрайник.

Пречистването се извършва преди сън: първата седмица — ежедневно; втората седмица —
през ден; третата седмица — през два дни; четвъртата седмица — през три дни; петата седмица
— еднократно. Сутрин яжте зеленчуци и плодове.

АКО ВИ БОЛЯТ СТАВИТЕ
Ставите може да се лекуват с вани от лечебни растения и масла.
1-ви ЦИКЪЛ — витаминизация през кожата:
500-600 г сурови или 200-300 г сухи листа и дребни клонки от черно френско грозде (Ribes) 

се заливат с 3-4 литра вода и се варят на бавен огън 1,5-2 часа в емайлиран съд. Прецежда се
във вана и се долива гореща вода (39°С). Прекъсва се за 2-3 седмици, след което се провежда
втори цикъл.

2-ри ЦИКЪЛ — 1 супена лъжица сода бикарбонат, 1 супена лъжица сух синап (Sinapis), 1 
супена лъжица морска сол, 1 супена лъжица течен хвойнов екстракт.



Ваната се напълва с гореща вода, всички съставки се смесват. Температура на водата —
39°С. Времетраене на процедурата — 12-15 минути. Продължителност на цикъла — 30 вани през
ден. След процедурата си измерете кръвното налягане. В случай, че е повишено, съкратете я до
8-10 минути.

Ако болният има инфекциозен полиартрит с температура, то преди сън трябва да взема по
1 таблетка аспирин, а още по-добре 20-30 г лимонов сок.

След 2-рия цикъл се прави пауза от 1 месец. После се продължава с цикъла на
витаминозните вани, след което се почива месец и половина. След почивката може да се
продължи с ваните от 3-тия цикъл.

3-ти ЦИКЪЛ — в края на септември — началото на октомври се приготвят корени от папрат
(с мустачки). Могат да се изсушат за зимата чрез естествено сушене.

Стриват се 2-3 корена от папрат, заливат се с 3 литра вода и на бавен огън (или във водна
баня) се варят 2-3 часа. Прецежда се и се сипва във ваната. Долива се с гореща вода до
температура 39°С. Продължителността на процедурата е 15 минути, критерий за времетраенето
е самочувствието и удоволствието на този, който я изпълнява. Прави се 6 пъти през ден. 
Прекъсва се за 1 месец, после цикълът се повтаря.

БОРБА С ДИСБАКТЕРИОЗАТА
След храни, съдържащи въглехидрати, в стомашно-чревния тракт започва отделяне на

газове и гниене, което води до неприятни усещания и болки.
За неутрализирането на тези състояния помага следната процедура: 1 час преди закуска и

2 часа след вечеря се изяжда п скилидка чесън.

ТИБЕТСКА ПРЕЧИСТВАЩА СМЕС
За отстраняването на отровите и токсините от организма най-ефикасна е тибетската

пречистваща смес. Тя е известна на тибетските лами от най-древни времена. В тибетските
манастири сместа се дава по правило на най-младите ученици, за да преодолеят първоначалния 
си стрес (за не повече от 20 дни) и активно да се включат в живота на манастира и в заниманията
с тежък физически труд. Сместа е полезна практически за всички. Тя възстановява нервната
система, изхвърля от организма солите, отпадъците, излишния холестерин, предотвратява
образуването на камъни в бъбреците, в пикочния и жлъчния мехур, отстранява вече
образуваните камъни. Особено полезна е при заболявания на сърдеч-но-съдовата система, при
нарушена обмяна на веществата, диабет, остеохондроза.

Оригиналната тибетска пречистваща смес включва повече от 30 билки. Районите, в които те
селамират, са доста ограничени и в по-голямата част от Русия те не се срещат. Затова тук
предлагам малко по-различен състав на сместа, който по лечебни свойства не отстъпва на
оригиналния.

СЪСТАВ НА СМЕСТА: лайка (Маtricaria) - 100 г, жълт кантарион (Нурericum)— 100 г, 
безсмъртниче (Хеranthemum) — 100 г, брезови пъпки — 100 г, листа от горска ягода (Ргадапа) —
100 г.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 2 супени лъжици от сместа се заливат с 400 г вряща вода и
полученият разтвор престоява в термос една нощ. Сетне се прецежда.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
—при затлъстяване и влошаване на паметта се добавят 1 чаена лъжичка цветен мед или

20 г сушени кайсии. Пие се сутрин вместо закуска по 200 г.
—при сърдечно-съдови заболявания, хипертония, нефрит, холецистит и други хронични

заболявания — 2 пъти дневно по 100 гр. 20 минути преди ядене.
Противопоказания няма.

основи
НА МАКРОБИОТИКАТА

Здравето и дълголетието зависят до голяма степен от баланса в храненето. Принципите, 
които от незапомнени времена лежат в основата на източната наука за здравето, са: рационално
хранене, дозиран глад и гимнастиката Тай-цзи-цюан.

В човешкия организъм се съдържат от 3 до 5 кг различни минерални елементи, главно
калций и фосфор. Потребността от един или друг минерален елемент зависи от ред фактори, в



частност от телосложението. Така например, астенично сложеният човек изисква много по-малко
калций. Характерът на професионалната дейност също оказва влияние. Хората, занимаващи се с
умствен труд, се нуждаят приоритетно от фосфор: тези, които много четат или напрягат очите си
— от селен. Фосфорът и сярата са необходими на онези, чиято дейност е свързана с вземането
на решения, например политиците. Преподавателите и лекторите изпитват нужда от фосфор и
йод, танцьорите — от силиций и ванадий. Хомеопатични дози йод са необходими на хората, под-
ложени на нервен стрес. Некомфортното състояние и заболяванията показват липса в организма
на определени минерални елементи. Например, лющенето на кожата върху ушните раковини
сигнализира за недостиг на фосфор и на елементи, необходими за формирането на нервни
клетки. При сухота в устата по всяка вероятност не достига йод, затова пиенето на вода не
помага, докато запасът от йод не бъде попълнен. При получаване на нужното количество йод в
състава на органичните съединения намалява до минимум вероятността от аборти, 
злокачествени тумори, очни заболявания. Разширените вени са резултат от недостиг на силиций, 
калций и фосфор. Други причини за това заболяване са неправилната стойка и застоялият начин
на живот.

Важна роля в укрепването на организма играе манганът, който в големи количества се
съдържа в майчиното мляко. Не случайно наричат мангана елемент на майчината любов. При
животните лишените от този микроелемент самки, отказват да кърмят рожбите си. Жените, ко-

ито не кърмят бебетата си, им готвят тъжно бъдеще. По правило такива деца израстват хилави и
изтощени, мъжете често са импотентни.

Приеманите от човека минерали трябва да присъстват в състава на органичните съединения, 
например в плодовете и зеленчуците.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ
ПРОДУКТИ

ВАНАДИЙ — в малки количества във всички животински продукти.
ЖЕЛЯЗО — в черния дроб, месото, яйцата, бобовите култури, хляба, булгура, спанака, 

цвеклото, нара.
Забележка: при малокръвие желязото от продуктите не се усвоява. Необходимо е да се

вземат лекарствени препарати, които го съдържат.
ЙОД — във водата, въздуха, водораслото ламинария, млякото, бобовите култури, 

йодираната готварска сол.
КАЛЦИЙ — в млякото, картофите, бобовите култури, фасула, месото.
СИЛИЦИЙ — във водораслото ламинария и в други водорасли, в морските гъбите, житните

култури, остри-цата, палмата, хвоща, бъбреците и панкреаса на животните.
НАТРИЙ — в готварската сол; във всички растения.
СЕЛЕН — в бобовите култури, акацията, морските растения, мекотелите и рачетата, гъбите.
СЯРА — в морските и сухоземни растения, изварата, витамин А, хрущялите и костите.
Храната, съставена по законите на макробиотиката, съдържа всички необходими

микролементи.
МАКРОБИОТИКАТА е древна източна наука за правилното хранене. Медиците и

философите на Изтока смятат, че тя е в основата на здравето и благополучието.
Лао-цзи, Конфуций, Буда, шинтоистите и другите мъдреци — създатели на великата

индийска медицина, са обучавали в макробиотика. В Япония правилното хранене и пиене се
смятат за едно от най-изтънчените духовни изкуства.

Макробиотиката се прилага вече 5000 години и през цялото това време безпогрешно е
сочела пътя към щастие чрез здраве. Нейната практика е пределно ясна и проста. Всеки човек би
могъл да я приложи, ако иска да бъде действително освободен от физиологически и психически
затруднения.

Както цялата източна медицина, така и макробиотиката се основава на подхода към
човешкия организъм като цялостна система, в която всички елементи са взаимосвързани. 
Диетите, предлагани от нея, са коренно различни от диетите, предлагани от западните медици.

Човек изразходва енергия главно за нервно-психи-ческа дейност и за работата на
храносмилателната система. Храната, приготвена в съответствие със законите на
макробиотиката, не изисква големи енергийни разходи за смилане. Тя се състои от градински
продукти — т. е. продукти, даващи енергия, взета от Слънцето. Това са зеленчуците, плодовете и



житните култури, от които се приготвят каши. Именно те са в основата на диетите. Кашите не
изискват много кислород при смилането си, изградени са върху алкална основа и спомагат за
отделянето на продуктите при разлагането. Те са богати на ципеста тъкан, която лекува язвени
колити, запек и други стомашно-чревни заболявания.

Макробиотиката предполага и идеален баланс на продуктите — съотношението между
белтъчини, мазнини и въглехидрати в нея е 1:1:4. Освен това съставките са балансирани и на
принципа Ин-Ян.

Към Ян-ските продукти се отнасят растителното масло, рибата, яйцата, сиренето, орехите, 
млякото, ке-фирът, мътеницата.

Ин-ските включват: хляб, булгур, сладкиши, нишестени зеленчуци (картофи, моркови, 
тиква, соя, грах, леща), сладки плодове (грозде, смокини, банани, авока-до), мед, захар, мазнини, 
олио, маргарин.

В групата на неутралните продукти влизат: зеленчуци без нишесте (ангинария, цвекло, 
зеле, карфиол, ала-баш, краставици, чесън, сладък пипер, праз, гъби, магданоз, репички, бяла
ряпа), домати, лимони, грейпфрути, горска ягода, малина, черно и червено френско грозде, синя
боровинка, цариградско грозде, клюква — вид северна боровинка.

Още едно предимство на макробиотиката е това, че за насищане е необходим значително
по-малък обем храна, отколкото в другите диети.

И накрая: макробиотичният подход към храненето изисква увеличаване на
продължителността на храносмилането в устата. Съвременният човек отделя недостатъчно
внимание на дъвченето на храната, тоест преобладава пасивното сдъвкване и активното
гълтане.

Макробиотиката предполага активно дъвчене и пасивно гълтане. -Именно съотношение в
тези два процеса позволява да се преустрои динамиката на храносмилането. При активното
дъвчене всмукването на хранителните вещества започва още в устата. Ако "работата" на устата
е пасивна, то всички останали храносмилателни органи са принудени да функционират с
максимално натоварване. Активното дъвчене позволява максимално да се разтовари
храносмилателният тракт. Какви са предимствата?

Първо: след .хранене човек е способен активно да мисли и да твори. Мозъкът не се
обезкървява и продължава интензивно да работи.

Второ: значително по-слабо се натоварва черният дроб, който по принцип извършва
огромна работа — обезврежда продуктите на метаболизма и отделя хормони. Претовареният
черен дроб не успява навреме да обработи всички постъпващи вещества, в резултат на което се
променя хормоналният състав на организма.

Трето: понеже макробиотиката предпочита градинските продукти, а консумацията на
животински продукти рязко се съкращава, то, образно казано, лимфоцитите,които обезвреждат
продуктите от гниенето, остават без работа и цялата си енергия влагат за защита на организма. 

Червата представляват огромна ендокринна жлеза. Тя произвежда хормони, които не само
управляват ритъма на храносмилането, но и поддържат общия тонус на организма. Затова
тяхната роля е по-важна от ролята на хипофизата. Претоварените черва буквално бомбардират
подкорието на мозъка със сигнали. В резултат човек реагира неадекватно на околните, дразни се, 
крещи. Безполезно е в такива случаи да се призовава разума му. Настъпилата дисхармония ще
изчезне след разтоварването на червата.

По този начин (при прехода към макробиотиката) в организма настъпват принципни
изменения: настава покой, установява се равновесие между кората на главния мозък и
подкорието, формира се ново отношение към околните и към живота като цяло.

В разработената от Д. Озава методика за лечение чрез макробиотика всичко е премислено
и прецизирано до подробности:

—обикновената сол се заменя с морска или минерална, която съдържа всички
микроелементи, но притежава и още една ценна особеност: за разлика от готварската сол не
задържа течностите в тъканите;

—в храната се въвеждат изтънчени вкусови добавки, например хомасио, които
едновременно играят ролята на инхибитор (вещество, което намалява активността на 
ферментите). Хомасио обвива стомаха с ципа от мазнина — така защитава лигавицата от
раздразване. Хомасио се приготвя от леко препечени стрити семена на слънчоглед, лен или
коноп, които се смесват с морска сол (на 10 чаени лъжички семена 1 чаеНа лъжичка сол);

—консумацията на вода (по-точно на течности) се ограничава до онзи минимум, при който



човек не чувствува дискомфорт и жажда. Без този минимум е невъзможно да се обновява
водната среда на организма;

—при лечението на един или друг орган се отчита електрополярността на тялото (дясната
страна има положителен заряд, лявата — отрицателен), При нарушения в органите отдясно
трябва да се възстанови положителното влияние, като се консумират белтъчини (месо), 
цитрусови плодове, зеленчуци (без картофи — те съдържат много нишесте, което е с
отрицателен заряд);

—на определен етап в макробиотиката се включват иглотерапията, точковият масаж До-ин
и самомасажът. Тяхното съчетаване дава поразителен ефект. Според източната медицина
самомасажът има огромно значение: човек носи външно отрицателен заряд (Ян), а вътрешно —
положителен (Ин). Въздействието върху кожата например с изтривалка от лико увеличава

отрицателния   заряд   и   съответно   нараства   и   вътрешният положителен. По този начин
равновесието се възстановява, болният орган постепенно бива излекуван;

— въз основа на учението за Петте вкуса се определя болния орган (който може и да не
боли в момента): желанието за сладко показва патология на панкреаса, за солено — на
бъбреците, за горчиво — на сърцето, за люто — на белите дробове, за кисело — на черния дроб.

При прехода към диетите, съставени въз основа на макробиотиката, трябва да се отчита
психологическата подготовка на човека. Първите етапи обикновено никак не са лесни. 
Ограниченията в храненето се възприемат като глад.

Ето защо преминаването към диетите на Озава трябва да бъде плавно, постепенно. Аз
никога не подлагам внезапно своите болни не само на 7-дневна, но и на 5-дневна диета. Тук има
една деликатна особеност!

Защо хората ядат много? В какво се състои церебралният (мозъчен) механизъм на
затлъстяването?

Известно е, че храната е свързана с центъра на удоволствието. Когато човек има малко
поводи за радост, той започва да използува най-достъпния — вкусна и, като правило, обилна
храна.

Една моя болна, след като в продължение на месец се хранеше с каши, се оплака: "Всичко
е наред, ама ми е тъжно. Винаги съм в лошо настроение. Преди си по-хапвах вкусничко — и ми
ставаше хубаво, а сега..."

Ето я подмяната на пълноценния и хармоничен живот с яденето. Макробиотиката трябва да
направи така, че церебралният център на удоволствието да не чувствува липса. А и нерядко
около човека, който е на диета, се появяват доста присмехулници: "В Африка умират от глад по
неволя, а ти — доброволно." Или пък: "Защо днес изглеждате така зле?"

Какво да се прави? Трябва да се издържи и това.
В първия етап е доста трудно и е нужна настойчивост. Този стадий може да се сравни с

ремонт на жилището: отначало пълен разгром, но ни топли мисълта, че целият ужас е за
относително кратко време, след което настъпва комфорт, красота и ред.

На първо време могат да се появят виене на свят, главоболие, гадене. Тук най-важна е
ролята на лекаря. Той трябва да определи кой вариант на диета е най-подходящ за болния, 
колко строго да се придържа към ограниченията, как по-леко да се пристъпи към тях, как и кога да
се варят супите, зеленчуците, месото и другите продукти.

Например, решили сте да въведете в диетата сирене, но то образува в червата
съединение, което повишава кръвното налягане. Очевидно, този вариант не подхожда за
хипертоници. В диетата на болни с патология на панкреаса е необходима варена нетлъста риба: 
хек, треска, навага, замразени риби и пр., понеже тези бол-ни чувствуват остра нужда от
белтъчини.

Макробиотиката изключва консервираните продукти, пушеното месо, сланината. 
Преминаването към кашите трябва да става постепенно, още повече че има хора, при които е
спряло произвеждането на фермент за този вид храна.

Три-четири строги диети на Озава правят чудеса, макар някои болни да недоумяват: имам
остеохондроза на шията, а вие ми лекувате червата. Например една болна, която страдаше
жестоко от болки в областта на врата, изобщо не можеше да повярва, че причината за поредното
изостряне на болестта й е в порцията торта, която е изяла. Тя имаше хроничен панкреатит и
холецистит, а болката се проявяваше във врата.   .

Меридианната система на източната медицина обяснява всичко. След лечение с диетите на
Озава тази болна, както тя се изрази, се "разгипсира", подобриха се паметта й и мозъчното



кръвообращение.
С помощта на диети, разработени въз основа на макробиотиката, успешно се лекува

артериалната хипертония. В нашата клиника траен положителен ефект беше получен при 300 
болни.

Какви са диетите на Озава? Лесно изпълними, добре балансирани, отчитащи какво губи и
какво получава организмът.

7-ма ДИЕТА: 100% житни култури (каша) с ограничение на водата (не повече от чаша и
половина произволна течност дневно).

6-та ДИЕТА: 90% житни култури, 10% задушени или варени зеленчуци (в никакъв случай
сурови!). Течности — не повече от чаша и половина дневно.

5-та ДИЕТА: 80% житни култури, 20% варени зеленчуци, чаша и половина течности.
4-та ДИЕТА: 70% житни култури, 20% варени зеленчуци, 10% белтъчини (най-добре риба, а

не извара, защото млечните продукти се понасят по-трудно), чаша и половина течности.
3-та ДИЕТА: 60% житни култури, 30% варени зеленчуци, 10% белтъчини, 1,5 чаша течности.
2-ра ДИЕТА: 50% житни култури, 30% варени зеленчуци, 10% белтъчини, 10% салата от

сурови зеленчуци, чаша и половина течности.
1-ва ДИЕТА: 40% житни култури, 30% варени зеленчуци, 10% белтъчини, 10% салата от

сурови зеленчуци, 10% зеленчуково-булгурена супа, чаша и половина течности.
Озава разполага диетите именно в този ред: 7, 6, 5 и т.н. Колкото е по-малък номерът на

диетата, колкото е по-разнообразна, толкова, както смята Озава, тя е по-сложна. Той нарича
диета №7 най-проста, лека и мъдра.

Не се заблуждавайте, че кашите са еднообразни и безвкусни. С малко фантазия можете да
приготвите каши с моркови и тиква, комбинирани каши от ориз, грухано просо и елда, от елда и
овесени люспи (в съотношение 1:1), сладък ориз със сушени плодове и много други не по-малко
вкусни и преди всичко — полезни блюда от житни култури.

Както забелязахте, Озава препоръчва не сурови, а задушени или варени зеленчуци. Защото
в процеса на приготвяне протича ферментация на продуктите — те частично се разпадат и
облекчават храносмилането.

Как, например, се задушават зеленчуците?
Озава препоръчва — под капак, без вода и сол (при задушаване без вода протича дълбоко

разпадане), на слаб огън.
Ето една рецепта: дъното на тенджерата се покрива с нарязан кромид, върху него се реди

слой нарязани моркови, друг слой от карфиол или зеле, от цвекло, тиква и ряпа. Рагуто се
задушава 30-40 минути, без да се сваля капака. Ястието е вкусно и напомня зеленчуково рагу с
гъби.

Много е важно по време на диетата човек да не изпитва психологически дискомфорт. С тази
цел се въвеждат питки и солети от трици и печена ябълка, а като напитка — варена цикория с
няколко стафиди.

Питките и солетите се приготвят по следния начин: в смес от 2 супени лъжици трици и 4 
супени лъжици пшенично брашно (възможно е и друго съотношение: 1/3 трици и 2/3 брашно) се
прибавят смлени овесени ядки с малко вода. На вкус се прибавя размита морска сол, може и
олио.

Тестото се меси старателно и дълго, най-добре е да се "бие", като се удря върху масата. 
После се правят питки с дебелина 1-1,5 см, дупчат се с вилица и се слагат в горещата фурна.

От същото тесто се приготвят и солети (тестото се разточва и се оформят пръчици). Пекат
се по 7 минути от едната и другата страна. След като изсъхнат, пръчиците стават хрупкави.

Готовата питка и солетите се посипват с хомасио. Не забравяйте за него! То подобрява
вкуса на всяка храна.

От същото тесто се приготвят и пирожки с плодове, с ябълка в тесто или в "кърпичка" 
(загънати в тесто парчета ябълка). За пирожките в тестото се слага не сода, а масло, сетне се
варят кратко време.

Освен с питки и солети диетата може да бъде облекчена с крем, който, разбира се, е
специален: добре изпечена елда се смила в кафемелачка, полученото брашно се замесва с вода
и получената маса дълго се вари на слаб огън. В крема може да се добави хомасио и зеленчук.

По време на диетата в порцията може да се прибави и овесен кисел, който е много добро
средство за отслабване, тъй като обвива лигавицата на червата. Киселът се приготвя така: 
вечерта люспи от овес се заливат с вода, прибавя се коричка сух хляб и сместа се захлупва за 12 



часа на топло място (на 3 шепи овесени люспи се прибавя 0,5 л вода и 50 г ръжен хляб). 
Сутринта се прецежда, слага се на огъня и докато кипне, постоянно се бърка. Киселът се
консумира 10 минути преди хранене: топлият — със сметана, студеният — с олио.

Както виждате, диетите напълно позволяват да изявите дремещите във вас кулинарни
способности. 

Истинските майстори на източната кухня готвят не само изключително вкусна, но и здрава, 
щастлива храна. Последвайте примера им!

Нормалното, балансирано, редовно хранене е здраве, нарушенията в храненето вече са
предболест или болест. Храната е съществен канал за информация от външната среда и колкото
по-разнообразна е тази информация, толкова повече се увеличава способността за адаптация и
приспособяване. Правилното хранене е един от главните фундаменти на здравето и на профи-
лактиката на болестите. В този процес растенията играят съществена роля. В съответствие с
биологичните особености на човешкия организъм те трябва да заемат не по-малко от 60-75% от
храната. Голямо значение имат националните особености в храненето, които в никакъв случай не
бива да се пренебрегват. Сезоните също играят важна роля. В топло време растителната храна
трябва да преобладава, в студените периоди организмът преминава на мастен тип обмяна на
веществата и тогава животинските мазнини са насъщно необходими. И главното —
разнообразие, разнобразие и пак разнообразие в храната!

В нашата трапеза разнообразната храна е представена от култивирани зеленчуци, 
кореноплодни и плодове. Огромен, но засега слабоизползуван е арсеналът на дивите хранителни
растения. Да споменем някои от тях. За салати се използуват: коприва (Urtical), глухарче 
(Таraxacum officinale), живовляк (Plantago), очеболец (Рotentilla), листа и корени от репей
(Аrctium), лобода (Аtriplex), отвратниче (Filipendula), мишакиня (Stellaria

media), иглика (Рrimula), пелин (Аrtemisia), естрагон (та-рос), див лук ((Аllium victorialis), 
цикория, различни гъби, корени от карамфил и т.н.

В супите, боршовете и яхниите могат да бъдат добавени коприва, глухарче, живовляк, пача
трева (Роligonum aviculare), корени от репей, хвощ (Еquisetum), лобода, корени от бял оман
(Inula).

В сосовете — джоджен (Меntha), различни гъби, омайниче (Geum), мащерка (Тhimus), 
карамфилов корен, кимион, див лук, риган (Оriganum), коприва.

За напитките (чай, сокове, отвари) да се препоръчат: сок, пъпки и листа от бреза, прахан,
корени от репей,глухарче, цикория, жълт кантарион, омайниче, мащерка, липов цвят, листа

от френско грозде, малина, плодове и цвят от шипка, листа от роза, мента, корени от миризлив
саз, цвят от черен бъз, листа и плодове от лимон, плодовете на различни храсти (червени и
северни боровинки, офика, хипофае и т.н.).

Няколко думи за такива важни компоненти в храната като белтъчините, мазнините и
въглехидратите.

Белтъчините се синтезират в организма от аминокиселините и служат за възстановяване на
тъканите. Смята се, че 60% от денонощната белтъчна потребност се удовлетворява с продукти
от животински произход.

От растителните продукти най-богати на белтъчини са: фасул, грах, соя, овесено и елдено-
брашно, ориз, хлебни изделия, чесън, гъби.

Задължително е да се отчитат възрастовите разлики при необходимостта от белтъчини —
тези разлики са значителни.

Мазнините са водещ енергиен компонент в храната. Те дават 2,2 пъти повече калории от
въглехидратите и белтъчините. Именно излишъкът от животински мазнини в храната на
съвременния човек причинява множество здравословни проблеми. Затова част от животинските 
мазнини трябва да бъдат заменени с растителни. Те се усвояват по-добре от човешкия
организъм, понеже имат в състава си голямо количество ненаситени мастни киселини.

Въглехидратите са основният енергиен източник на организма. Но в последните
десетилетия консумацията им рязко нарасна в ущърб на останалите хранителни съставки. С това
са свързани многобройните нарушения на обменните процеси и такива заболявания като диабет, 
сърдечно-съдовите и пр. Необходимо е да се ограничи потреблението на продукти от този тип
(захар, хлебни изделия, сладкиши и т.н.), особено при възрастните и склонните към напълняване
хора.

И така, растенията са важна съставна част от храненето. Но храната на първо място трябва
да осигурява на организма необходимото количество енергиен материал, който съответствува на



загубите му.
По калории растенията значително отстъпват на продуктите от животински произход. Всяка
едностранчивост по този въпрос е противопоказна. Модните диети и ограниченото хранене

само с житни култури и със сурово месо отнемат здравето, защото като последица възникват
скорбут, рахит, хранителни отравяния и заболявания с бактериален произход.

Единственото правилно хранене е разнообразното. Животът и храненето трябва да бъдат
пълноценни във всяко едно отношение.

ЛЕЧЕБНИ ХРАНИТЕЛНИ РАСТЕНИЯ

Разнообразните хранителни растения са важна съставна част от здравословния начин на
живот. Те могат да се използуват за лечение и профилактика на много заболявания.

АМУРСКИ КИСЕЛ ТРЪН. Установена е високата му антимикробна активност, както и
тонизиращото му въздействие. Настойка от неговите листа се използува като жлъчкогонно и
кръвоспиращо средство. В народната медицина се използува коренът му при различни забо-
лявания на черния дроб, като потоотделящо и отхрачва-що средство — при стомашно-чревни
заболявания. Водната настойка от корени на амурския кисел трън понижава кръвното налягане и
успокоява нервната система.

РЕВЕН (Pheum). Прилага се като разхлабващо средство при запек, при влошена
перисталтика на червата и обилно отделяне на газове. При намаляване на дозата препаратите от
него предизвикват противоположен ефект и се превръщат в затягащи средства.

КИСЕЛЕЦ (Китех). В медицината от корените и плодовете му приготвят отвари, прилагани
при дизентерия и болести на червата; кръвоспиращо средство; за дезинфектиращо плакнене на
устата при стоматити и фарингити. Киселецът подобрява храносмилането, намалява газовете
при гниенето в червата и е прекрасно противоскорбутно средство.

В народната медицина отвара от листа на киселец се употребява против диария (1 супена
лъжица сухи листа от киселец на 1 чаша преварена вода. Пие се 3-4 пъти дневно), за
кръвоспиране при хемороидални и други кръвотечения (отвара от листа в съотношение с вода 
1:20; 1/3 водна чаша се пие 3 пъти дневно преди ядене).

Настойки и отвари от корените му се използуват за миене при някои кожни заболявания.
Продължителната употреба на листа от киселец е нежелателна поради наличието на

голямо количество киселина — в урината се появят захар и соли на калция, които се утаяват в
бъбреците и водят до пиелонефрит.

При нарушения в солната обмяна киселецът е противопоказен.
ГЛУХАРЧЕ (Таraxacum officinale). В съвременната медицина препарати от глухарче се

прилагат за възбуждане на апетит, при запек и като жлъчкогонно средство.
1 чайна лъжичка надробен корен се залива с 1 чаша вряла вода, кисне 20 минути, след

което се прецежда и се пие по 1/4 чаша 2-3 пъти дневно.
От надземната част заедно с корените се приготвя сух извлек за производство на хапчета. В

западноевропейската медицина корените на глухарчето се използуват при белодробна
туберкулоза, гуша, диабет, базедо-ва болест и други заболявания.

В китайската медицина се прилага като понижаващо температурата, изпотяващо и
тонизиращо средство.

В народната медицина се използуват и листата, и корените на глухарчето за възбуждане.на
апетита и за подобряване работата на стомашно-чревния тракт. Прилагат се и като жлъчкогонно, 
слабително, отхрачващо, успокояващо и сънотворно средство, при хроничен запек и хемороиди.

Прах от сушени корени на глухарче се предписва за изхвърляне на вредни вещества от
организма посредством потта и урината, а отвара от сухи листа и корени — при стомашни
заболявания, болки в корема, при образуване на камъни в жлъчните или пикочоотделителните 
канали. Препарати от глухарче се използуват при екземи и циреи.

Маслена настойка от корените му е добро средство при лекуване на изгаряния.
МИНЗУХАР (Сrocus). В медицината на различни страни се използува като

болкоуспокояващо средство, при спазми, сърдечни заболявания, като пикочогонно средство, при
стомашни и чревни заболявания.Често го прилагат при женски заболявания, жълтеница,
хемороиди.

КРОМИД ЛУК. Прилага се за възбуждане на апетита, за усилване секрецията на
храносмилателните сокове, за усвояване на храната.

В съвременната медицина се използува препаратът алилгеп (спиртна настойка от кромид), 



който действува антибактериално, стимулира мускулатурата и секреци-онната дейност на
червата. Прилага се при запек, колити, атеросклероза и склеротична форма на хипертонията.'

В народната медицина кромидът се използува за изхвърляне на глисти, за премахване на
акне и на пигментни петна, лунички и брадавици, при изгаряния, кожно-възпалителни процеси и
образуване на мехури, по време на различни епидемии.

Смес от мляко и печен лук се използува за лечението на циреи. Лукът съдържа фитонциди
с противомикроб-но действие.

Кромидът е добро противоскорбутно средство, служи за профилактика и лечение на
авитаминози и грип.

Пресният кромид възбужда апетита, засилва отделянето на стомашни сокове, подобрява
храносмилането и спомага за по-доброто усвояване на хранителните вещества.

ПРАЗ ЛУК. Много ценно хранително растение и отлично средство срещу диабет. 
Въглехидратите в него са 21,2%, което е 3 пъти повече от другите лукови растения; нишестето е
2%, белтъчините — 6,5%, а по съдържание на калий, фосфор и желязо превъзхожда кромида и
зеления лук. Празът е около 2,5 пъти по-калоричен от другите видове лук. Най-добре е да се
използува в натурален вид.

Салатата от праз е добра закуска.
Вземат се 200 г праз, ябълка, твърдо сварено яйце, 4 супени лъжици растително масло, 

маруля. Празът се нарязва на кръгчета, яйцето — на резенчета, ябълката се настъргва на едро. 
Сместа се сипва в салатиера, залива се с растителното масло, украсява се с яйцето и с 
магданоз. Такава салата е полезна и при диабет.

Добре е ежедневно във вечерното меню да има праз с хляб.
Вкусна и лесно усвоима напитка се приготвя от 500 г праз. Лукът се нарязва, залива се с 0,7 

л сухо бяло вино и престоява 1 денонощие (в добре затворена бутилка). Сетне се прецежда. 
Сутрин и вечер се пие по 1 глътка.

МОРКОВИ, Прилагат се при запек и хемороиди като леко очистително (прясно изстискан
сок).

ЧЕРВЕН ПИПЕР. Използува се за възбуждане на апетита и за подобряване на
храносмилането.

ДОМАТИ. Използуват се за повишаване на стомашния сок.
ПШЕНИЦА. В съвременната медицина за лекуване на някои видове екземи се използува

течността на Мит-рошкин, получена от предварително ферментирали пшенични зърна. 
Нишестето, получено от пшеницата, се използува за мехлеми. От него приготвят и отвари като 
"ципа" за приеманите вътрешно лекарства.

Отвара от пшенични трици се използува като витаминозна подправка: 200 г трици се
заливат с 1 л вряла вода, варят се 1 час, след което се прецеждат през марля и се използуват за
добавка в супи.

В народната медицина пшеничните зърна са общоук-репващо средство. При силна кашлица
и възпаление на горните дихателни пътища се използува следната отвара: 1 чаша пшенични
зърна или трици се варят в 1 л вода в продължение на 1 час, след което сместа се прецежда и се
добавят 2 супени лъжици мед; пие се по половин чаша 3-4 пъти дневно.

ЧЕРНА РЯПА. Пречиства черния дроб, прилага се против кашлица, за стимулиране на
храносмилателните сокове, за засилване перисталтиката на червата.

АЛАБАШ. Използува се като лечебна храна при запек. В народната медицина сокът му се
прилага за лекуване на скорбут. Каша от варен алабаш се използува за компреси при болки от
подагра в ставите. Отварите от алабаш са известни като пикочогонно и отхрачващо средство.

АСПАРАГУС (Asparagus). Препоръчва се при заболявания на черния дроб и бъбреците, 
както и при подагра. Понижава кръвното налягане, намалява умората, стимулира сърцето.

В народната медицина се прилагат настойки от млади филизи и отвара от корени като
пикочогонно средство при възпаления на пикочния мехур, заболявания на бъбреците, сърцето, 
подагра, ревматизъм,

ЦВЕКЛО. Препоръчва се за перисталтиката на червата (за сметка на тъканите и на
органичните вещества), при хроничен запек, за усвояването на храната и белтъчините.

ТИКВА. Съдържа калий. Използува се при възпаления на червата, за стимулиране на
моторната им активност (при запек), като силно противоглистно средство (семките).

КРАТУНА. В народната медицина се използува в диетите при отоци, свързани със
сърдечно-съдовите заболявания, и при заболявания на бъбреците и пикочния мехур, Пресен сок



от вътрешността на кратуната (1/2-1 чаша дневно) се пие при заболявания на черния дроб и 
бъбреците. Като успокояващо средство при безсъние — 1/4 отвара от кратуна с мед преди
лягане.

В народната медицина на Дания тиквата се използува като средство против треска. 
Тиквичките се препоръчват при отоци и други видове болести, когато е необходимо изхвърляне
на вода от организма.

ЧЕСЪН. В Русия се появява през XII век. Славяните пиели вино с чесън. Сред простия
народ чесънът бил много популярен, защото го смятали за източник на здраве.

Чесънът съдържа 6-7,9% белтъчини, 7-8 мг витамин С (в листата — до 80 мг), 0,5 % захар, 
20-27% полиза-хариди. Острият вкус и специфичната миризма се придават от етеричното масло
(0,23%-0,74%), в което се съдържат фитонциди.

Чесънът се използува за храна както пресен, така и консервиран (за предпочитане е
пресен). Използува се при осоляване и консервиране на зеленчуци. За да се избегне
отблъскващата му миризма, след него трябва да се изяде ябълка, суров морков или да се изпие
чаша току-що сварен чай. Ето и рецепти с използуването на чесън:

САЛАТА от цвекло с чесън и стафиди: 2 глави цвекло, 1 скилидка чесън, 1 супена лъжица
стафиди, 2 супени лъжици сметана. Цвеклото се почиства, измива и нарязва на ситни

ивици. Слага се в тенджера и се добавя гореща вода така, че да го покрие. Стафидите се почис-
тват, измиват и се прибавят към цвеклото, след което заедно с него се сваряват, после се държат
15-20 минути със затворен капак. Сместа се охлажда.

При сервиране се добавя ситно счукан чесън и сметана.
ПЮРЕ от пача трева и чесън: 200 г зелена пача трева, 50 г чесън, сол, оцет, пипер на вкус. 

Пачата трева и чесънът се смилат в машинка за мелене на месo посо-ляват се и се смесват, 
добавя се пипер и оцет.

СОС с гъби и чесън: голяма глава чесън се разделя на скилидки, които се стриват с щипка
сол и се заливат с 4 супени лъжици олио. Разбърква се добре и се прибавят 1 чаша варени гъби, 
нарязани на лентички. Залива се с оцет или лимонов сок и отново се разбърква. Сервира се със
студено месо.

ПОДПРАВКА от чесън и офика: черноплодна офика (5 чаши) се почиства, измива се и се
смила в месомелачка заедно с две глави почистен чесън, добавя се 1 супена лъжица сол, всичко
се смесва. Получената смес се поставя в стъклен буркан, който се затваря и се държи на
студено. Използува се като добавка към различни блюда.

Лечение с чесън: помага при грип, бронхит, пневмония, стомашно-чревни заболявания, 
холецистит, атеросклероза, хипертония и други сърдечно-съдови заболявания.

За чесъна като лекарствено растение се споменава в най-древните писмени паметници на
човечеството — египетските папируси. В Китай се е използувал за лечение 2600 г. пр.н.е.

Авицена съхранявал 900 рецепти за лечение с чесън.
В Русия за пръв път се споменава ката лекарство през 1073 г.
Той и сега се използува за приготвянето на лекарствени жлъчкоотделящи препарати.
Например за профилактика на атеросклерозата е необходимо ежедневно да се консумират

2-3 скилидки суров чесън; това означава, че ще бъдем защитени от инфаркт, инсулт, склероза,
хипертония — все болести, които са последица от атеросклерозата.

Човек, който редовно яде чесън, е изложен по-малко на инфекциозни заболявания на
червата, защото това е най-силното средство срещу микробите и гъбичните заболявания.

Чесънът стимулира работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, сърцето, кръвоносните
съдове. Хората, които страдат от дискинезия на жлъчните канали, е полезно да ядат по половин
или една скилидка дневно.

ДЮЛЯ. При разстройства в храносмилането, за възбуждане на апетита (в смес с оцет и
мед), при лечение на диария и кръвотечения (отвари), при рагади на ануса (запарка от сок), за
лечение на гастроентерити, спазма-тични колити, метеоризъм (ципата на плодовете).

КАЙСИЯ. Плодовете на кайсията са лечебни. В тях са открити големи количества калиеви
соли и желязо. Използува се при анемия и сърдечно-съдови заболявания. Сушените плодове се
включват в менюто на разтоварващите дни. При диабет не се препоръчва консумацията на
кайсии поради голямото съдържание на захар.

В народната медицина на Китай се използуват ядките на плодовете заедно с други лечебни
растения при възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и нефрит. Малко
количество емулсия от стрити ядки се прилага при кашлица и хълцане. От месестата част се



приготвят козметични маски при слънчеви изгаряния на лицето.
ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА (Vaccinium vitis). Предпазва от онкологични заболявания и

радиация. Използува се при гастрити с понижена киселинност (сурови, варени или изцедени
плодове).

ВИШНА. Прилага се срещу диария (отвара от дръжките на плодовете).
ГРОЗДЕ. В народната медицина плодовете на гроздето се използуват срещу глисти, за

смъкване на температурата при бъбречни заболявания, при камъни в бъбреците, черния дроб и
жлъчния мехур; при хемороиди, кашлица, хриплив глас, кожни заболявания, при възпаление на
стомашно-чревния тракт, запек, повишена киселинност на стомаха.

Настойки и отвари от гроздови листа се използуват при ангина, а при кожни заболявания се
правят компреси и изплакване.

ГОРСКА ЯГОДА. Подмладяващо средство, което пречиства кръвоносните съдове. 
Плодовете се прилагат за лечение на язва на стомаха и дванадесетопръстника, при камъни в
жлъчката, за възбуждане на апетита.

КАЛИНА. Настойка от плодовете се препоръчва при язва на стомаха и
дванадесетопръстника, при колити.

ЦАРИГРАДСКО ГРОЗДЕ. Плодовете се използуват като жлъчкогонно средство.
ДРЯН. Използува се при диария (отвара и настойка от сухи плодове) и като жлъчкогонно

средство (настойка от листата).
МАЛИНА. В медицинската практика плодовете се предписват като потогонно средство във

вид на горещи отвари или настойки, приготвени от две супени лъжици сухи плодове и чаша вряла
вода. Тази доза се изпива наведнъж и след 1-2 часа се повтаря.

В народната медицина плодовете се използуват за подобряване на храносмилането, при
скорбут, малокръ-вие, стомашни болки; настойките и отварите — при възпалена кожа и пъпки на
лицето. Водни настойки от малинови листа се предписват за гаргара на гърлото при ангина и
фарингити, а също и при остри разстройства, възпаления на горните дихателни пътища и на
стомаш-но-чревния тракт, като кръвоспиращо средство при стомашни и други кръвотечения.

ПРАСКОВА. Предписва се като очистително (отвара и пресен сок от листата).
ОФИКА. Препоръчва се като леко слабително средство при лечение на хемороиди (сок от

плодовете).
СЛИВА. Стимулира двигателната активност на червата, засилва перисталтиката, 

подобрява апетита и храносмилането; леко слабително. Пречиства организма от токсини и
отпадъци.

ЧЕРВЕНО ФРЕНСКО ГРОЗДЕ. Подобрява апетита, стимулира двигателната активност на
червата, намалява склонността към запек. Прилага се като антиоксидант.

ЧЕРНО ФРЕНСКО ГРОЗДЕ. Използува се при язва на стомаха и дванадесетопръстника, 
гастрити (пресен сок). Биостимулатор. Подмладяващи вани от листата.

ТРЪНКА. Предписва се като затягащо средство при диария (течен екстракт от плодовете), 
като слабително (водна настойка или отвара от цветчетата). Защита срещу онкологични
заболявания (листата, корените, кората).

ПЕСЕКИНЯ. Прилага се като средство срещу диария (отвара от плодовете). Кората от
песекиня е проти-вораково средство. Антисептик.

ЧЕРЕША. Използува се за подобряване на храносмилането и на апетита, против
разстройство, като пречистващо и подмладяващо средство.

ЧЕРНИ БОРОВИНКИ. Препоръчват се за лечение на стомашни колики, хронически
ентерити, камъни в жлъчката. Плодовете и листата са антидиабетично средство.

ШИПКА. Предписва се като жлъчкогонно средство.
ЯБЪЛКА. Употребява се против разстройство. Каша от ябълки е чудесно средство срещу

гастрит. Сутрин на гладно — 200-400 г ябълкова каша (ябълки, настъргани на ситно ренде) после
не се яде нищо в продължение на 6 часа. Курсът продължава 10 дни. След известно време може
да,се повтори.

ДИВА ЯБЪЛКА. Притежава захаропонижаващо действие и е подходяща при диабет.
ДИНЯ. Прилага се при запек и хемороиди като леко слабително.
ЗЕЛЕ. Възбужда апетита. Използува се при хроничен запек и хемороиди (кисело зеле), 

сокът — при язва на стомаха и дванадесетопръстника, за ускоряване за-растването на язви и
срещу болки, за стимулиране образуването на стомашен сок при хипо— и анацидни гастрити.

КАРТОФИ. Пресен картофен сок се прилага при гастрити с повишена киселинност, запек, 



язва. Сокът е изключително силно средство, заздравяващо раничките при стомашна язва.
КОПРИВА. Отвара от листа на коприва и кора от зърнастец се използува при камъни в

жлъчката, стомашни спазми, запек, диспепсия. Показания: анемия, левкемия, заболявания на
кръвта.

ГРАХ. Отварата от растения и зърна е силно пикочо-гонно средство и се използува при
камъни в бъбреците. Граховото брашно се използува за топли компреси, които спомагат за
разлагането на твърдите възпалителни инфилтрати, при фурункули и карбункули.

В народната медицина отварата от грахови зърна се прилага като пикочогонно средство при
камъни в бъбреците. За размекване на отоци и циреи се предписват топли компреси от грахово
брашно.

ХИПОФАЕ. Използуват се плодовете, листата, кората и корените. Действува като защита
срещу онкологични заболявания, радиация, против състаряване. Витаминозно средство. 
Повишава съпротивителните сили на организма при хипертемия. Листата се варят и се пият като
чай (при грип, вирусни инфекции, простудни заболявания). Сокът от хипофае се прилага при
авитамино-за, ракови заболявания, болести на черния дроб, паро-донтоза, като общоукрепващо
средство,

СИНЯ БОРОВИНКА. Използува се при неврози, състояния на безпокойство, късогледство, 
стомашни и чревни заболявания, като антисептик; притежава релак-сиращо въздействие
(психорелаксант).

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

НА НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Повишеният интерес към природните лекарства се определя от цялостния нездравословен
начин на живот на съвременния човек. Всичко около него е изкуствено: храна, дрехи, жилище. 
Влиянието на замърсяването на околната среда, вредното въздействие на добавяните в храната
химикали (2500 химически съединения-консер-ванти се използуват при производството на
хранителни продукти), прекомерната употреба на синтетични лекарства увеличиха не само
заболяванията на стомаха, червата, бъбреците, черния дроб и на други вътрешни органи, но
умножиха и алергиите. По данни на Световната здравна организация 12-16% от населението на
планетата страдат от алергии, свързани с прекалената употребата на синтетични лекарства. Този
факт налага да се обърне още по-голямо внимание на многовековния опит на традиционната и
народната медицина при използуването на природните лекарства.

Десенсибилизиращите лекарства са били известни преди повече от 1000 години. В "Канон
на л.ечебната наука" Авицена привежда 39 лечебни растения, растящи на територията на
бившия Съветски съюз, които са били използувани в състава на обезболяващите лекарства.

Известно е, че хистаминът е един от най-важните неспецифични фактори в патогенезата на
алергичните реакции, възпаленията, бактериалните и вирусните инфекции. Затова неразделна
част от комплексната терапия на патологичните състояния е фармакологичната корекция на ниво
хистамин.

Много лечебни растения, прилагани в народната медицина, имат противохистаминно
действие — този факт се потвърждава от научните изследвания.

Други растения пречат на нарушаването на дейността на кръвоносните съдове и на
свързаните с това ексудативни явления.

РАСТЕНИЯ-АНТИАЛЕРГЕНИ

БУТРАК (Вidens). 20 г суха стрита билка се кипват в 1 чаша вода. Пие се по 1 супена
лъжица 3 пъти дневно,

ЗМИЙСКО МЛЯКО (Сhelidonium). 1 супена лъжица суха стрита билка се залива с 2 чаши
вряла вода, престоява 4 часа. Пие се по 1/4-1/2 чаша сутрин и вечер.

НЕВЕН (Сalendula). 10 г сух цвят се запарва с половин чаша вряла вода в продължение на
1-2 часа. Пие се по 1 супена лъжица 2-3 пъти дневно.

ПРЕВАРА (Scutellaria). Настойка (аптечно приготвена): пият се по 20-30 капки 2 пъти
дневно, предимно следо.бед,

ЛАЙКА (Matricaria). 1 супена лъжица сух цвят се запарва 20-30 минути в чаша вода. Пие се



по 1 супена лъжица 2-4 пъти дневно.
БРЕЗА, 3-4 сухи пъпки или 6-8 г млади листа се варят 15-20 минути в 1/2 л вода, след което

киснат 1-2 часа. Пие се по половин чаша 3-4 пъти дневно.
БЛАТЕН ЛЕДУМ. 1 чаена лъжичка суха стрита билка се залива с 2 чаши вряла вода. 

Престоява 30 минути. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.
МЕНТА (Меntha). 10 г суха стрита билка се запарва 20-30 минути с половин чаша вряла

вода. Пие се по 1 супена лъжица 4 пъти дневно.
ПЕЛИН (Аrtemisia). Настойка (аптечно приготвена): пият се по 10 капки 3 пъти дневно след

ядене. Домашно приготвена настойка: 1 чаена лъжичка суха стрита билка се залива с половин
чаша вряла вода, престоява 2-3 часа. Пие се по 1/4 чаша 3 пъти дневно, 30 минути преди, ядене.

ХВОЩ (Еquisetum). 20 г суха стрита билка се залива с 1 чаша вряла вода, престоява 20 
минути. Пие се по 1/2-3/4 чаша 3 пъти дневно.

ЖИВОВЛЯК (Рlantago). Сок (аптечно приготвен): пие се по 1 супена лъжица 2 пъти дневно
30 минути преди ядене. Пресният сок се употребява по същия начин. За настойка: 30 г сухи
стрити листа се заливат с 1 чаша зряла вода, престояват 30 минути. Пие се по 1/3-1/2 чаша 3 
пъти дневно.

ПЛАНТАГЛУЦИД. Гранули, аптечен препарат. Пие се по 1 чаена лъжичка 3 пъти дневно 20 
минути преди ядене.

ЧЕРНО ФРЕНСКО ГРОЗДЕ (Ribes). Плодовете се консумират и пресни, и сушени. Листата: 
3-5 г сухи листа (или 10-15 г свежи) се запарват 15-20 минути с 1 чаша вряла вода — пие се като
чай 2-3 пъти дневно.

КЛЮКВА — СЕВЕРНА БОРОВИНКА (Vaecinium oxicoccus). Плодовете се консумират във
всякакъв вид.

КИСЕЛЕЦ,ЦЕЛИНА.Консумират се във всякакъв вид.
ТИБЕТСКИ СМЕСИ.
ЗАБЕЛЕЖКА: На страдащите от алергии на кожата (невродермити, екземи, токсико-

алергични дерматити и др.) не се препоръчва да употребяват мента, черно френско грозде, 
клюква, мед, градински ягоди, цитру-сови плодове.

Желателно е да се комбинират растения-септоалер-гени с общоукрепващи, антитоксични, 
пикочогонни, жлъчкоотделящи препарати.

Някои растения могат да се използуват и външно — компреси, превръзки и т.н.
Към лечебните растения с общо действие се отнасят и използуваните в народната

медицина за запазване на здравето в напреднала и старческа възраст. Тези растения се
прилагат предимно в качеството на поддържаща и противорецидивна терапия и могат да се
използуват като съществени компоненти в хранителното меню (чайове и салати).

РАСТЕНИЯ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗА
И ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ НА СТАРЕЕНЕТО

БРЕЗА. 10 г сухи пъпки се варят 15 минути с 1 чаша вода. Пие се по 1 супена лъжица 3-4 
пъти дневно.

10-15 г свежи листа се заливат с чаша вряла вода, престояват 4-5 часа. Пие се по 1 супена
лъжица 4-5 пъти дневно.

ГЛОГ (Сrataegus). Свежите плодове се консумират във всякакъв вид. За настойка 20 г сухи
плодове се за ливат с чаша вряла вода и се варят 10-15 минути. Пие се по 1 супена лъжица

3 пъти дневно.
ХВОЩ. 20 г суха стрита билка се заливат с чаша вряла вода, престояват 20 минути. Пие се

по 1/2-3/4 чаша след ядене.
ШИПКА. 1 супена лъжица сухи стрити плодове се заливат с 2 чаши вряла вода, варят се 10 

минути, престояват 2-3 часа. Пие се по 1/4-1/2 чаша 2-3 пъти дневно.
ПОДБЕЛ (Тussillago). 1 супена лъжица сухи стрити листа се заливат с 1 чаша вряла вода, 

престояват 30 минути. Пие.се по 1 супена лъжица 4-6 пъти дневно.
ГЛУХАРЧЕ. 6 г сухи стрити корени и листа се заливат с чаша вода, варят се 10 минути. Пие

се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно преди ядене.
ЖИВОВЛЯК. Сок — по 1-2 супени лъжици 2 пъти дневно 20 минути преди ядене.
ПЛАНТАГЛЮЦИД — по 1/2-1 супена лъжица на 1/4 чаша топла вода. Пие се 3 пъти дневно

20 минути преди ядене.



Настойка: 10 г суха стрита билка на 1 чаша вряла вода. Престояват 15 минути. Пие се по 2 
супени лъжици 3 пъти дневно преди ядене.

ЧЕРНОПЛОДНА ОФИКА. Плодовете се консумират във всякакъв вид.
РАВНЕЦ (Аchillea). 15-20 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша топла вода, варят се 15 

минути и престояват 1 час. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно преди ядене.
БЯЛ ОМАН (Inula  ). 20 г сухи стрити корени се заливат с 1 чаша вода, варят се 30 минути. 

Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно преди ядене.
ПЕСЕКИНЯ (Рrunus padus ). Във всякакъв вид.
ЧЕСЪН. Във всякакъв вид.
КЛЮКВА. Плодовете във всякакъв вид.
ГОРСКА ЯГОДА. 20 г сухи стрити листа и плодове се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се

5-10 минути, престояват 2 часа. Пие се по 1 супена лъжица 2 пъти дневно.
Пресните плодове се консумират във всякакъв вид.
КЪПИНА (Rubus caesius). Плодовете се консумират във всякакъв вид.
Настойка: 2 чаени лъжички сухи стрити листа се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват

20 минути. Пие се на 3 пъти.
ЧЕРНО ФРЕНСКО ГРОЗДЕ. Пресните и сухи плодове се консумират във всякакъв вид.
Запарка: 3-5 г сухи листа се заливат с 1 чаша вряла вода, запарват се 10-20 минути. Пие се

по 1/2 супена лъжица 2-3 пъти дневно, като чай.
СЛИВИ, КРУШИ, ЯБЪЛКИ. Във всякакъв вид и като сокове.
ОРЛОВИ НОКТИ (Zonicera). Във всякакъв вид.
ЗЕЛЕ, ЕЛДА, ЦАРЕВИЦА, РЯПА. Във всякакъв вид.

РАСТЕНИЯ — СТИМУЛАТОРИ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА

Растенията-стимулатори се използуват главно като допълнителна, поддържаща терапия, за
предотвратяване отслабването на сърдечната дейност и на кръвоносните съдове при различните
изтощаващи заболявания, както и за първична профилактика при рисковите групи.

ЖЕНШЕН. Настойка от корена (аптечно приготвена) се пие по 20-25 капки 2 пъти
предиобед.

МАНЧЖУРСКА АРАЛИЯ. Настойката (аптечно приготвена) се пие по 15-20 капки 2-3 пъти
предиобед.

ЕЛЕФТЕРОКОК. Екстракт (аптечно приготвен). Пие се сутрин и през деня по 1/4-1/2 чаена
лъжичка, като се сипва в чая.

ЛИМОННИК (Shizandra chinensis). Няколко пресни плодове или 0,5 г сухи се консумират по 2 
пъти дневно предиобед.

Настойката (аптечно приготвена) се пие по 20-30 капки 2 пъти дневно предиобед.
ХВОЩ. 20 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 30 минути. Пие

се по  1/2-1 чаша 2-4 пъти дневно след ядене.
ГОРСКА ЯГОДА. 20 г сухи стрити листа и плодове се заливат с 2 чаши вряла вода и се

запарват 2 часа. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно. Пресните плодове се консумират във
всякакъв вид.

ГЛОГ. Настойката (аптечно приготвена) се пие по 20-30 капки 3 пъти дневно преди ядене.
Отвара: 20 г сухи плодове се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 10-15 минути. Пие се по

1 супена лъжица 3 пъти дневно. Пресните плодове се консумират във всякакъв вид.
КОПРИВА. 7 г суха стрита билка се заливат с една чаша вода, варят се 15 минути, 

престояват 1 час. Пие се по 1 супена лъжица 3-4 пъти дневно.
МЕД. Във всякакъв вид до 100 г на денонощие.
Медена вода — 1 супена лъжица мед с 1 чаша топла вода преди лягане.
ДЯВОЛСКА УСТА (Leonorus). Настойка (аптечно приготвена) — пие се по 30-40 капки 2-3 

пъти следобед.
КАЛИНА. Плодовете във всякакъв вид.
АЛАБАШ. Във всякакъв вид. Сок от алабаш с мед.
ХРЯН. Във всякакъв вид.

РАСТЕНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ



Използуват се главно като допълнителна терапия заедно със специфичните препарати, 
както и за профилактика при рисковите групи.

БРЕЗА. Пъпките: 10 г сухи пъпки се заливат с 1 чаша вода, варят се 15 минути. Пие се по 1 
супена лъжица 3-4 пъти дневно.

Листата: 10-15 г пресни листа се заливат с 1 чаша вряла вода и престояват 4-5 часа. Пие се
по 1 супена лъжица 4-5 пъти дневно.

ГЛОГ. Пресните плодове се консумират във всякакъв вид. Настойка се приготвя от 20 г сухи
плодове — заливат се с 1 чаша вряла вода, варят се 10-15 минути. Пие се по 1 супена лъжица 3 
пъти дневно.

ГОРСКА ЯГОДА. 20 г сухи стрити листа и плодове се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се
5-10 минути, престояват 2 часа. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно. Пресните плодове се
консумират във всякакъв вид.

ОБИЧНИЧЕ (Тhalictrum), Аптечната настойка се пие по 20-40 капки 3 пъти дневно следобяд.
Домашна настойка: 15 г суха стрита билка се залива с 1 чаша вряла вода, престоява 30-40 

минути пие се по 1 супена лъжица 2-3 пъти дневно следобяд.
КАЙСИИ. Плодове, сокове, компоти.
КЛЮКВА. Плодовете във всякакъв вид.
ДИВ ЛУК. Във всякакъв вид.
Народната медицина използува много видове лечебни растения, прилагани при бъбречни

заболявания: възпаления и камъни в пикочния мехур. От незапомнени времена са известни
свойствата на някои растения, които помагат при "разтварянето" или изхвърлянето на камъни от
бъбреците и пикочните канали. Преди повече от 1000 години са били познати раздробяващи и
изхвърлящи камъните лечебни растения.

                                               РАСТЕНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА КАМЪНИ Б ПИКОЧО-ОТДЕЛИТЕЛ-

НАТА СИСТЕМА (ФОСФАТНИ И
КАРБОНАТНИ КАМЪНИ)

БРОШ (Rubia). Сух екстракт (аптечен) — по 1 таблетка 3 пъти дневно (преди употреба
таблетката да се разтвори в половин чаша топла вода).

ЖЪЛТ КАНТАРИОН. 3 супени лъжици суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода, 
престояват 2 часа. Пие се по 1/3 чаша 3 пъти дневно преди ядене.

ЗМИЙСКО МЛЯКО. 1 супена лъжица суха стрита билка се залива с две чаши вряла вода, 
престоява 2 часа. Пие се по 1/4-1/2 чаша сутрин и вечер.

СЕДЕФЧЕ (Ruta). 1 чаена лъжичка суха стрита билка се залива с 2 чаши вода, престоява 8 
часа. Пие се по 1/4-1/2 чаша сутрин и вечер.

ПЕЛИН. Аптечно приготвена настойка се пие по 10 капки 3 пъти дневно преди ядене.
Домашна настойка: 1 чаена лъжичка суха стрита билка се залива с 1/2 чаша вряла вода, 

престоява 2-3 часа. Пие се по 1/4 чаша 3 пъти дневно 30 минути преди ядене.
МЕЧО ГРОЗДЕ (Аrctos taphylos). 10 г сухи листа се заливат с 1 чаша вода, варят се 15 

минути; пие се по 1 супена лъжица 5-6 пъти дневно.
ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА. Плодовете се консумират във всякакъв вид. Листата: 1 супена

лъжица сухи стрити листа се залива с 1 чаша вряла вода, престоява 30 минути. Пие се по 1 
супена лъжица 3 пъти дневно.

МЕНТА. 10 г суха стрита билка се запарват с 1/2 чаша вряла вода 20-30 минути. Пие се по 1 
супена лъжица 3 пъти дневно.

КОПРИВА. 7 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода, запарват се 30 минути. 
Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.

РЕПЕЙ (Аrctium). 10 г сухи стрити корени се заливат с 1 чаша вода, варят се 20 минути. Пие
се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.

ДИЛЯНКА (ВАЛЕРИАНА) (Valeriana officinalis). Аптечно приготвена настойка се пие по 20-30 
капки 2 пъти следобяд.

Таблетки: 2-3 пъти дневно следобяд.
Отвара: 2-3 чаени лъжички сух стрит корен се заливат с 1 чаша вода, варят се 5 минути.

Пие се по 1 супена лъжица 2-3 пъти дневно следобяд.



МИРИЗЛИВ САЗ (Асorus calamus). 1 супена лъжица сух стрит корен се залива с 1 чаша
вряла вода, вари се 20-30 минути. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно преди ядене.

МАГДАНОЗ (Реtroselium). Консумира се във всякакъв вид.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НА КАМЪНИ В ПИКОЧО-

ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

ПАЧА ТРЕВА (Роligonum aviculae). 20 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода, 
престояват 2 часа. Пие се по 1 супена лъжица 2 пъти дневно.

ХВОЩ. 20 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 20 минути, пие
се по 1/2-3/4 чаша 3 пъти дневно след ядене.

ЦАРЕВИЧНА СВИЛА. Настойка: 10 г суха билка се заливат с 1 чаша вряла вода, 
престояват 1-2 часа. Пие се по 1 супена лъжица преди ядене.

Екстракт (аптечно приготвен): по 30-40 капки 2 пъти дневно преди ядене.
БЯЛ СМИЛ (Gnaphalium). 20 г суха стрита билка се заливат с 2 чаши вряла вода, варят се 5 

минути в затворен съд, престоява 2 часа. Пие се по половин чаша 2-3 пъти дневно 30 минути
преди ядене.

ДЕКОРАТИВЕН ГРАХ. 4 супени лъжици сухи ситно стрити коренища се заливат с 5 чаши
вода, варят се до намаляване на обема с 1/4. Пие се по 1 супена лъжица 4-5 пъти дневно.

ШИПКА. Пресните плодове се консумират във всякакъв вид. 1 супена лъжица сухи, счукани
плодове се заливат с 2 чаши вряла вода, варят се 10 минути, престояват 2-3 часа. Пие се по 1/4-
1/2 чаша 3-4 пъти дневно.

ЛЕН. 1 супена лъжица семена се пият сутрин и вечер с вода или мляко.
Настойка: 1-4 чайни лъжички семена се заливат с 1 чаша студена вода, престояват 2-3 часа, 

като се разбъркват. Пие се преди сън.
ГОРСКА ЯГОДА. 20 г сухи стрити листа и плодове се заливат с 2 чаши вряла вода, 

запарват се 2 часа. По 1 супена лъжица 3 пъти дневно. Пресните плодове се консумират във
всякакъв вид.

ФАСУЛ. ОВЕС. Консумират се във всякакъв вид.

СПАЗМОЛИТИЦИ
(С ПРЕДИМНО СПАЗМОЛИТИЧНО

И ПИКОЧОГОННО ДЕЙСТВИЕ)
ЦИСТЕНАЛ. Аптечен препарат: по 3-4 капки (при ко-лики) до 20-30 минути преди ядене.
ОЛИМЕТИН. Аптечен препарат: по 2 капсули дневно преди ядене.
АВИСАН. Аптечен препарат: по 1-2 таблетки дневно след ядене.
ПИНА5ИН. Аптечен препарат: по 5 капки върху захар 3-5 пъти дневно 15-20 минути преди

ядене.
ЛИПА. 2 супени лъжици липов цвят се заливат с 2 чаши вряла вода, престояват 20-30 

минути. Пие се като горещ чай.
ЕВКАЛИПТ. Настойка (аптечно приготвена): по 15-20 капки 2-3 пъти дневно.
ДИВ АНАСОН (Рimpinella saxifraga). Свежи млади листа се прибавят към салати.
1 супена лъжица сух стрит корен се залива с 1 чаша вряла вода, вари се 15-20 минути. Пие

се по 1 супена лъжица 3-4 пъти дневно.
ВРАТИГА (Тanacetum). 5 г сухи съцветия се заливат с 1 л вряла вода, запарват се 30 

минути. Пие се по 1 супена лъжица 1-2 пъти дневно преди ядене (не се пие при възпаление на
бъбреците или бъбречна недостатъчност).

ГЛУХАРЧЕ. 6 г сухи стрити корени и листа се заливат с 1 чаша вода, варят се 10 минути, 
престояват 30 минути. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно преди ядене.

ЧЕРНО ФРЕНСКО ГРОЗДЕ. Плодовете се консумират във всякакъв вид.
3-5 г сухи листа се заливат с 1 чаша вряла вода, запарват се 10-20 минути. Пие се по 1/2-1 

супена лъжица 2-3 пъти дневно като чай.
КЛЮКВА, ЧЕРНА БОРОВИНКА, OФИКА, ГРОЗДЕ. Консумират се във всякакъв вид.



ЕЧЕМИК. Ечемичена отвара или булгур.
ПОЯСНЕНИЕ: Посочените в списъка растения могат да се използуват като съставки към

храната след ликвидиране на основните симптоми на заболяванията.

СРЕДСТВА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА КАМЪНИ В 
ЖЛЪЧКАТА

СЛИЛИТИН. Аптечен препарат. Приемат се по 2 капсули 3-5 пъти дневно преди ядене.
ХОЛАГОЛ. Аптечен препарат. Пият се по 5 капки (при колики — до 20 капки) върху захар 3 

пъти дневно 30 минути преди ядене.
БРЕЗА. 15 г сухи пъпки се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 15 минути, престояват 1 

час. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.
ПАЧА ТРЕВА. 20 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 2 часа. 

Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.
ВРАТИГА. 5 г сухи съцветия се заливат с 1 л вряла вода. Престояват 30-40 минути. Пие се

по 1 супена лъжица 2-3 пъти дневно преди ядене.
ГЛУХАРЧЕ. 6 г сухи стрити корени и листа се заливат с 1 чаша вода, варят се 10 минути, 

престояват 30 минути. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно преди ядене.
ГОРСКА ЯГОДА. 20 г сухи стрити листа и плодове се заливат с 2 чаши вряла вода, 

запарват се 2 часа. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.
Пресните плодове се консумират във всякакъв вид.
ШИПКА. Пресните плодове — във всякакъв вид.
1 супена лъжица сухи стрити плодове се заливат с 3 чаши вряла вода, варят се 10 минути, 

престояват 2-3 часа. Пие се по 1/4-1/2 чаша 3-4 пъти дневно.
ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА. Плодовете се консумират във всякакъв вид.
1 супена лъжица сухи стрити листа се заливат с 1 чаша вряла вода и престояват 20-30 

минути. Пият се по 1-2 супени лъжици 3 пъти дневно.
КЛЮКВА, ГРОЗДЕ. Във всякакъв вид.
ПОЯСНЕНИЕ: посочените растителни средства за терапия на камъни в жлъчката в

повечето случаи притежават и жлъчкоотделящи свойства. Твърде полезни са и 
поливитаминозните растения (хипофае, шипка, моркови).

След отстраняване на основните болестни симптоми започва профилактичното използване
на растителните средства като хранителни компоненти.

РАСТЕНИЯ СРЕЩУ АНЕМИЯ

Използваните при анемия растения представляват преди всичко допълнителна и
поддържаща терапия наред със специфичните препарати. Лечебните растения от тази група
могат да се комбинират помежду си за усилване на ефекта

ЕЛЕФТЕРОКОК. Екстракт (аптечно приготвен): по 1/4-1/2 чаена лъжичка се добавя сутрин в
чая и веднъж през деня.

КОПРИВА. 7 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода. Запарват се 30 минути. 
Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.

ЖИВОВЛЯК. Аптечно приготвен сок: по 1 супена лъжица 3 пъти дневно 20 минути преди
ядене. Пресният сок се употребява по същия начин.

ПЛАНТАГЛУЦИД. Гранули, аптечен препарат. Пие се по 1 чаена лъжичка 20 минути преди
ядене (размива се в 1/4 чаша топла вода).

Настойка: 10 г сухи стрити листа се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 30 минути. 
Пие се по 1/3-1/2 чаша 3-4 пъти дневно 20 минути преди хранене.

СРЕДСТВА ЗА ИНХАЛАЦИЯ И СМАЗ-
ВАНЕ ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ
НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА



Тези растения и препарати за допълнителна терапия се използуват в комбинация с
противовъзпалителни, от-храчващи и други антимикробни средства. За основно лечение се
прилагат само в началните стадии на процесите и за профилактика на опасните заболявания при 
рисковите групи.

ЗА ИНХАЛАЦИИ:
ЦВЕТОВЕ ОТ НЕВЕН, ЛАЙКА И ЛИПА, ЛИСТА ОТ ЖИВОВЛЯК И КОНСКИ БОСИЛЕК: 10 г

суха стрита смес се заливат с 1 чаша вода, варят се 15-20 минути.
ЛИСТА ОТ ПОДБЕЛ, ЖИВОВЛЯК, МЕНТА, БУТРАК, ТРИЦВЕТНА ТЕМЕНУГА, ПЛОДОВЕ

ОТ АНАСОН: 10 г суха стрита смес се заливат с 1 чаша вода, варят се 15-20 минути.
ЖЪЛТ КАНТАРИОН, ЦВЕТОВЕ ОТ НЕВЕН: 15 г суха стрита смес се заливат с 1 чаша

вряла вода, запарват се 20-30 минути.
БРЕЗА. 15 г сухи пъпки се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 15 минути, престояват 1 

час.
БОР. 20 г сухи пъпки се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 15-20 минути, престояват 1 

час.
ЕВКАЛИПТ. 10 г сухи листа се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 15 минути.
БЯЛ ОМАН. 20 г сухи стрити корени се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 20 минути.
ЗА МАЗАНЕ:
БРИОФИЛИУМ (аптечно приготвен). ПРОПОЛИС (аптечно приготвен). 

МУМИЙО: 2% воден разтвор.

АФРОДИЗИАЦИ, УВЕЛИЧАВАЩИ МЪЖКАТА ПОТЕНТНОСТ

Стимулаторите на половите функции от растителен произход активизират дейността на
мъжките полови жлези, потентността, сперматогенезата, половото развитие. Във връзка с това
трябва много внимателно да се прилагат при деца в периода на половото съзряване. Може да се
използуват и като средства за основно лечение при умерено изразени функционални разстройст-
ва в половата сфера, както и за допълнителна и поддържаща терапия.

ЛИМОННИК (Shizandra chinensis). По 2-5 пресни или по 0,5 г сухи плодове 2 пъти дневно
предиобед.

Настойка (аптечно приготвена): по 20-30 капки 2 пъти предиобед.
ЖЕНШЕН. Настойка от корени (аптечно приготвена): пият се по 20-25 капки 2-3 пъти

предиобед.
ЕЛЕФТЕРОКОК. Екстракт (аптечно приготвен). Пие се по 1/4-1/2 чаени лъжички сутрин в

чая и веднъж през деня.
МЕДУНИЦА (Рulmonaria). 10 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода, запарват

се 30 минути. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно. Билката може да се добавя в салати и
супи.

ЧЕСЪН. Да се употребява по-често с храната. Настойка (аптечно приготвена): по 10-20 
капки 2-3 пъти дневно.

ЛУК ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ. Употребява се по различни начини. Прашец (полен): 10-20 г
преди ядене два пъти предиобед.

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ

Възникването и развитието на злокачествените образувания е резултат от резки
патологични промени и нарушения във всички физиологични системи, органи и тъкани на
организма. Специфичните въздействия върху туморите (хирургични намеси, химио— и
хормонотерапия, облъчвания) често засилват нарушенията в организма. Затова днес в
онкологията се прилага принципът на непрекъснатост на лечението, тоест редуване на спе-
цифични и помощни методи и в частност използуването на растителни препарати. Широкото
прилагане на лекарствените растения като допълнителна терапия е предизвикано от техните
противотуморни въздействия. Някои растения имат противорецидивно, противометастазно, 
профилактично и антимутагенно действие върху индуцирането на туморите.

Много растения понижават токсичните прояви на хи-миотерапията, действуват
благоприятно върху организ-ма-тумороносител и нормализират неговите жизнени процеси. 



Например сокът от живовляк повишава концентрацията на глюкоген в черния дроб и мускулите, 
намален при растежа на тумора.

Всяко отделно растение се прилага в продължение на 3-4 седмици. После се преминава
към друго. След като по този начин се изпитат максимален брой растения от предложения
списък, трябва да се изберат 3-4 най-ефикасни и подходящи (дори и на принципа "харесва ми —
не ми харесва"), прилагането на които не се придружава от нежелани или неприятни последствия 
(при такива последици растенията се заменят с други).

Лечението трябва да е непрекъснато (със съответна смяна на растенията в края на всеки
месец) до изчезването на основните симптоми на заболяването, след което продължава още 1-2 
години. След този период ефективните растения преминават в групата на "хранителните".

БРЕЗА. 3-4 г сухи пъпки или 6-8 г сухи листа се заливат с 50 мл вряла вода, варят се 15-20 
минути, престояват и се прецеждат. Пие се по половин чаша 3-4 пъти дневно.

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА (Vaccinium vitis). Плодовете се консумират във всякакъв вид.
Листа: 20 г сухи листа се заливат с 200 мл вряла вода, запарват се и се прецеждат. Пие се

по 1 супена лъжица 3-4 пъти дневно.
ЖИВОВЛЯК. Сок (аптечен препарат); по 1 супена лъжица 20 минути преди ядене. Пресният

сок се пие по същия начин.
ПЛАНТАГЛЮЦИД. Таблетки: по 1 таблетка 20 минути преди храна.
Листа: 10 г сухи стрити листа се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 30 минути и се

прецеждат. Пие се по 1/2-3/4 чаша след хранене.
ХВОЩ. Настойка: 20 г суха стрита билка се заливат с 200 мл вряла вода, престояват и се

прецеждат. Пие се по 1/2-3/4 чаша след ядене.
РЕПЕЙ. Корени: 10 г сухи стрити корени се заливат с 200 мл вода, варят се 15-20 минути, 

престояват 30 минути и се прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица 3-4 пъти дневно.
ГЛУХАРЧЕ. Корени: 6 г сухи стрити корени се заливат с 200 мл вода, варят се 10 минути, 

престояват 20 минути, прецеждат се. Пие се по 1 супена лъжица преди ядене.
РИГАН (Оriganum). Настойка: 2 чаени лъжички суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла

вода, престояват 20 минути, прецеждат се. Пие се топла 20-30 минути преди ядене по половин
чаша 3-4 пъти дневно.

КОПРИВА. Настойка: 7 г суха билка се заливат с 200 мл вряла вода, запарват се и се
прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.

МЕДУНИЦА. Настойка: 10 г суха стрита билка се заливат с 200 мл вряла вода, запарват се
и се прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица 3-4 пъти дневно.

ДЕТЕЛИНА (Тrifolium). Настойка: 5 г сух стрит цвят се заливат с 200 мл вряла вода, 
запарват се и се прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.

ПЕЛИН. Настойка (аптечно приготвена): по 10 капки преди ядене.
Домашна настойка: 1 чаена лъжичка суха стрита билка се залива с 400 мл вряла вода, 

престоява 20 минути и се прецежда. Пие се по 1/4 чаша 3 пъти дневно половин час преди ядене.
БУТРАК (Bidens). Настойка: 20 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вода, кипват се, 

охлаждат се и се прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица 2-3 пъти дневно.
МАЩЕРКА( Thymus). Настойка: 15 г суха стрита билка се заливат с 200 мл вряла вода, 

запарват се и се прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица 2-3 пъти дневно.
ПАЧА ТРЕВА (Роligonum aviculare). Настойка: 20 г суха стрита билка се заливат с 200 мл

вряла вода, запарват се 10-15.минути, охлаждат се и се прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица 3-
4 пъти дневно.

КОПЪР. Консумира се във всякакъв вид. Само плодовете — по 1 чаена лъжичка преди
ядене с 1/4 чаша топла вода.

ЧЕРНО ФРЕНСКО ГРОЗДЕ. Плодовете се консумират във всякакъв вид.
Листата: 3-5 г сухи стрити листа (или 10-15 г пресни) се заливат с 250 мл вряла вода, 

запарват се 15-30 минути.. Пие се като чай 2-3 пъти дневно.
МЕНТА. Настойка:  10 г суха стрита билка се заливат със 100 мл вряла вода, запарват се и

се прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно.
Широко се използуват плодовете на шипката във всякакъв вид и в най-различни чайове, а

също месото на тиквата; офиката (плодовете във всякакъв вид, сироп), хрянът (корените като
подправка към храната), карфиолът, магданозът, змийското мляко (Сhelidonium) — сокът и
надземната част, всички видове гъшеница (Роligonum).



РАСТЕНИЯ СРЕЩУ РАДИАЦИЯТА (РАДИОПРОТЕКТОРИ)

Тези препарати се използуват изключително в качеството си на допълнителна терапия. При
продължително¬то им използване е необходим внимателен подбор на най-ефикасните

растения и редуването им през цялото лечение. При сериозни поражения трябва да се прилагат
общоукрепващи препарати.

ЖЕНШЕН. Настойка от корен (аптечно приготвена). Пият се по 20-25 капки 2-3 пъти
предиобед.

ЕЛЕФТЕРОКОК. Екстракт (аптечен препарат). Пие се по 1/4-1/2 чаена лъжичка сутрин в чая
и веднъж през деня.

МЕДУНИЦА. 10 г суха стрита билка се заливат с 1 чаша вряла вода, запарват се 30 минути. 
Пие се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно с ястия, салати, супи.

ЧЕСЪН. Да се употребява по-често с храната. Аптечно приготвената настойка да се пие по
10-20 капки 2-3 пъти дневно.

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЛУК. Консумира се във всякакъв вид.
ТИБЕТСКИ СМЕСИ (от центъра по тибетска медицина)

                             ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ

В основата на диабета е неправилното хранене и преяждането, особено при децата. Тъжно
е, че дори деца са принудени да спазват строга диета и са подложени на инжекции с инсулин два
пъти дневно.

В същото време някои форми на диабет се лекуват с чай от следните билки:
3 части омайниче, 1 част листа от черно френско грозде, 1 част листа от синя боровинка

(Vaecinium uliginosum), 3 части напръстниче (Digitalis) и 2 части изсушени бобови шушулки. Една
чаена лъжичка от тази смес се залива с 1 чаша вряла вода, вари се 3 минути. Ежедневно се пие
по 1,5-1,6 л.

СИНЯ БОРОВИНКА (Vaecinium uliginosum). 4 супени лъжици листа (събрани преди
началото назреене на плодовете) се заливат с 2 л студена вода и се варят, докато водата остане
наполовина. Пие се по 1 чаша 3 пъти дневно. Лечебните свойства на листата от синя боровинка
зависят от времето на брането им. Трябва да се берат преди началото на узряване на
плодовеплодовете,понеже съдържат мартилин,т.нар. "зелен инсулин". Но веднага

предупреждавам: независимо от отличните лечебни свойства на листата от синя
боровинка,лечението на диабет с този чай трябва да се провежда под лекарско наблюдение.

ЦЕЛИНАТА също намалява количеството захар в кръвта и се препоръчва за лечение на
диабет.

СОКЪТ ОТ МОРКОВИ е изпитано народно лекарство.
Ежедневната употреба на пресни МОРКОВИ, ЛУК И ЧЕСЪН, консумирани с хляб, намалява

захарта в кръвта.
КОПРИВАТА също влияе добре на панкреаса и намалява съдържанието на захар в кръвта. 

В такива случаи се употребява екстракт от коприва, който се намира в билковите аптеки.
МИРИЗЛИВ САЗ (Асоrus calamus. Понеже корените на миризливия саз лекуват болестите

на панкреаса, те са много полезни и при лечението на диабет. Една чаена лъжичка корени се
накисва вечер в чаша вода. Сутринта леко се затопля и прецежда. Отварата се пие по 1 глътка
преди и след ядене, т.е. по 6 глътки дневно.

БЪЗ (Sambucus). Листата и филизите на бъза също се препоръчват при лечението на
диабета.

ГЛУХАРЧЕ. Глухарчетата се появяват в ранна пролет. За да се направи салата, се режат
при корена и добре се измиват.

Глухарчетата с жълтеникав сок са по-вкусни от тези, чийто сок е със зелен оттенък. 
Диабетикът ежедневно трябва да яде салата от глухарчета през пролетта (на обяд и вечеря). 
Когато глухарчетата започнат да цъфтят, се провежда 4-седмичен курс на лечение със стъблата 
имт .Берат се заедно с цветовете. Мият се и едва след това цветовете се откъсват. Всеки ден се
изяждат по 10-15 стъбла. Това лечение ефикасно намалява нивото на захар в кръвта. Листата
имат леко горчив вкус, затова предварително биха могли да се накиснат в солена вода.

ИМЕЛ (Viscum). Много полезен за панкреаса. През нощта се накисва в студена вода. В
началния период на лечение се пият по 3 пълни чаени лъжички с 3 чаши вода ежедневно. След



няколко седмици дозата се намалява на 2 чаши вода и 2 пълни чаени лъжички ежедневно, а след
още няколко седмици — на 1 чаша вода и 1 чаена лъжичка. После лечението прекъсва, а с
настъпването на пролетта се възобновява.

Имелът е лечебен от началото на октомври до началото на декември и от март до края на
април. Най-доб-ре е да се използува билката, която расте в дъбови и тополови гори, в елаци и
плодни градини. Клонките и листата трябва да се отстраняват. Белите плодове в никакъв случай
не се употребяват за чай!

ЦИКОРИЯ. Корените на цикорията са отлично диетично средство за диабетиците. Понеже
имат възгорчив вкус, те се приготвят с вода, както и салатата. Нещо повече — чаят, приготвен от
цветове и стъбла на цикория, е много добро средство срещу затлъстяване. За целта е
необходимо да се пият по 2 чаши чай ежедневно.

КРАСТАВИЦИ. Препоръчва се сокът от краставици, защото той също намалява
съдържанието на захар в кръвта.

ОВЕС. Корените на овеса са отличен диетичен продукт. Съдържанието на хидрокарбонат в
тях е много ниско, затова могат да се готвят с достатъчно мазнини и хлебни трохи, което не
вреди на болния от диабет.

АВОКАДО. Вечнозелено тропическо дърво от семейството на лавровите. В чужбина
плодовете му отдавна се прилагат при лечението на диабет. Плесента, която постоянно
паразитира върху плодовете му, има хи-погликемични свойства. От нея произвеждат 
противодиабетен препарат.

СГРАБИЧЕ (Аstragalus). Значително понижава глю-козното съдържание при
експериментални животни след инжектирането им с препарат от това растение.

КИСЕЛ ТРЪН (Ваrbaris vulgaris). Течният екстракт от кората, клоните и стъблата намалява
захарното съдържание в кръвта при зайци с алиментарна хиперглике-мия.

ЗИМЗЕЛЕН (Vinca). Отделяният от него алкалоид винкамин при венозно инжектиране на
плъхове в доза 0,2 мг/кг тегло през първите 30 минути намалява концентрацията на глюкоза в
кръвта с 22%, а след 4 часа захарното съдържание се връща на първоначалното си ниво.

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА. Значителен гликемичен ефект оказва отварата от листата при
натоварване с глюкоза при бели плъхове.

НАР (Рunica granatum). В азербайджанската народна медицина при диабет се използува
гъст натурален сок от нар.

КРУША. Сок и отвара от плодовете на крушата.
БЯЛ ОМАН (Inula). В корените на белия оман се съдържа инсулин (през есента до 41%). 

Настойка и отвара от корените, а също и пресен сок от листата подобряват състоянието на
болните от диабет.

БИРЕНА МАЯ. Наблюдавани са положителни резултати при лечението на лека и средна
форма на заболяването.

В продължение на 3 месеца до 1 година болни получавали 40 г мая дневно 15 минути след
ядене. При 22 от 60 пациенти е отбелязан положителен ефект (понижение на захарното
съдържание в кръвта, урината, повишение на търпимостта към въглехидрати), при 11 пациенти
— видимо подобрение, състоянието на 25 болни не се е променило (В. Бекерт, 1936).

ДЪБ. В азербайджанската народна медицина плодовете се използуват при диабет. Зрелите
жълъди от различните видове дъб се изсушават и се стриват до груб прах, който се пие по 1 
чаена лъжичка 3 пъти дневно преди ядене, обикновено с чай.

Приемат се също 10 %-на водна настойка и отвара от жълъди по 1 супена лъжица 3 пъти
дневно 30 минути преди ядене. Лечението се провежда в продължение на 1 месец и се повтаря
след прекъсване за същия период от време.

ЖЕНШЕН. Интересът към женшена върху въглехидратната обмяна възниква след
съобщението на Сайто през 1925 г., който наблюдава добър лечебен ефект при диабета. 
Лечебното му въздействие се свързва с увеличаване на търпимостта на организма към
въглехидратите. При oпити върху зайци с адреналинова и алиментар-на хипогликемия е
отбелязано противодиабетно действие. На болните се препоръчва продължителна употреба на
настойка от корените на женшен по 20-30 капки 2-3 пъти дневно. Женшенът е добър заместител 
на инсулина.

СМОКИНЯ (Ficus carica). Индийските автори са изучили хипогликемичните свойства на
разновидностите й. При опити върху зайци и други животни с алоксанов диабет, а също при хора
с алиментарна хипогликемия и болни от диабет е отбелязан устойчив хипогликемичен ефект на



смокинята. Водните екстракти са по-активни от спиртните.
ОРЕХ. Листата на ореха са богати на дъбилни вещества и се прилагат като кръвоспиращо

средство. Настойка от листата понижава захарното съдържание в урината на болни от захарен
диабет.

БОЖУР (Раeonia). Коренът на божура оказва хипог-ликемично въздействие.
ТУЧЕНИЦА (Роrtulaca). Водна настойка от стъблата води до по-бързо нормализиране на

захарното ниво в кръвта при опити върху зайци. Три часа след въвеждането на настойката се
наблюдава хипогликемия, което не се отбелязва при нетретираните животни. При болните от
лека и средна форма на захарен диабет настойка, отвара, сок от стъблата, спиртен екстракт в
съчетание с диета ликвидират всички симптоми на заболяването. Екстракт от листата подобрява
състоянието на плъхове и зайци с алоксанов диабет, нормализира мастния обмен при тежки
форми на захарен диабет и повишава търпимостта към въглехидрати в резултат на засиленото
образуване на инсулин и подобряване на глюко-кегонообразуването.

ФАСУЛ. Шуплите (шушулки, шушулина) и особено екстрактът от тях понижават захарното
ниво в кръвта на диабетно болните. Химическият състав на шуплите още не е изучен напълно. 
Експериментално е установено хи-погликемичното действие на отварата от шупли.

Изследванията върху животни (мишки, зайци) показват, че под влияние на екстракт от
фасул нивото на захарта в кръвта пада с 30-40%. Времетраенето на течния екстракт е 6 часа, на
сухия — 10 часа. Фасулът по-често от другите растения с хипогликемични свойства се 
препоръчва при лечение на захарен диабет. Екстракт от бобова шуплина след брането на
фасула през есента смъква захарното съдържание в кръвта с 30-40% в продължение на 8 часа и
увеличава отделянето на урина до 50%.

ЛЕЩА. Има хипогликемично действие и се използува при лечението на болни от захарен
диабет.

ЧЕРНИЦА — бяла и черна. Използува се при захарен диабет в народната медицина на
Балканите. Възможно е противодиабетичното й действие да се обуславя от наличието на
витамини, главно рибофлавин, и на дъбилни вещества.

СПАНАК. Сок от листата, както и настойката се прилагат при нарушаване на
въглехидратния обмен.

ЕЛЕФТЕРОКОК. Екстракт от корените му въздействува по-силно от корените на женшена
върху въглехидратната обмяна. Положителни резултати са получени при инжектирането на тези
препарати дори върху плъхове с тежка форма на алоксанов диабет. Екстрактът от корени на
елефтерокок понижава съдържанието на захар в кръвта и урината след 24-28 часа. Добър ефект
е наблюдаван при лечение на болни от захарен диабет с екстракт от елефтерокок. Течен
екстракт от корените може. да се използува в съчетание с хипогликемични сулфаниламидни
препарати при тежки форми на захарен диабет. При леките и средните му форми също се 
препоръчва течен екстракт от корените.

                                   ЛЕЧЕБНИ СМЕСИ
Освен самостоятелното прилагане на отделни билки, в традиционната и народната

медицина се използуват и лечебни смеси.

ОСТЪР ГАСТРИТ

СМЕС №1. Цвят от лайка 30 г, стъбла от очеболец (Potentilla) - 30 г.
Чаена лъжичка от сместа се залива с 1 чаша вряла вода, престоява 30 минути и се

прецежда. Тази доза се изпива в продължение на 1 ден — не наведнъж, а на няколко пъти.
СМЕС №4. Цвят от лайка — 20 г, листа от живовляк — 2 г, листа от мента — 20 г, жълт

кантарион —10 г, камшик, ушици (агримония) (Аgrimonia eupatoia) — 10 г.
Чаена лъжичка от сместа се залива с 2 чаши вряла вода, престоява 30 минути и се

прецежда. Пият се по 75мл на час, докато утихнат всички симптоми на заболяването.
СМЕС №20. Живовляк — 15 г, равнец — 15 г, дяволска уста (Leonorus)— 15 г, коприва — 15 

г, овчарска торбичка (Саpsella bursa patoris), гъшеница — 15 г, риган — 15 г.
4 супени лъжици от сместа се заливат с 1 л вода, варят се 15 минути, престояват 3-5 

минути и се прецеждат. Пие се по половин чаша 3 пъти дневно, 30 минути преди ядене.

ОСТЪР И ХРОНИЧЕН ГАСТРИТ



СМЕС №5. Листа от подбел (Тussilago) — 15 г, корени от бял оман — 15 г, корени от иглика
(Рrimula) — 15 г.

Две чаени лъжички смес се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 5 минути, охлаждат се 15 
минути и се прецеждат.

Дозата се изпива за 1 ден — на няколко пъти.
СМЕС №8. Корени от градинска ружа — 40 г, листа от подбел — 20 г, корени от сладник, 

женско биле (Glycyrrhiza) — 15 г, плодове от резене (Foeniculum vul-
gare) — 10 г, цвят от лопен (\/еrbascum) — 10 г.
1 супена лъжица от сместа се залива с 1 чаша студена вода, престоява 2 часа, вари се 4

минути на слаб огън, охлажда се и се прецежда. Пие се топла.
Дозата се изпива за 1 ден.

СМЕС ЗА ГАСТРИТ

Очеболец — 25 г, кокоша слепота — 25 г, безсмърт-ниче (Хerathemum) — 25 г, живовляк —
25 г, глухарче — 15 г, медуница — 15 г, хвощ — 15 г, бял оман — 15 г, червена боровинка, бутрак, 
трицветна теменужка — по 15 г, кора от зърнастец (Rhamnus) — 10 г, дилянка — 10 г, пелин 10 г.

5-10 г от сместа се заливат с 300 мл вряла вода в термос, престояват 2 часа. Пие се 2 пъти
дневно по 150 мл.

ХРОНИЧЕН ГАСТРИТ СЪС СЕКРЕТОРНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

СМЕС №9. Листа от богородична лъжичка (Меnyanthes trifoliata) — 15 г, листа от мента —
15 г, червен кантарион (Сеntaurium Erythrea) — 15 г.

1 супена лъжица от сместа се залива с чаша вряла вода, вари се 5-7 минути, престоява 15-
20 минути и се прецежда.

Пие се топла по 1/3 чаша, 3 пъти дневно преди ядене.

ХРОНИЧЕН ГАСТРИТ
СЪС ЗАПАЗЕНА И ПОВИШЕНА
СЕКРЕЦИЯ НА СТОМАШЕН СОК

СМЕС №5, Цвят от лайка — 25 г, равнец — 25 г, жълт кантарион, змийско мляко — 15 г.
1супена лъжица от сместа се залива с чаша вряла

вода, вари се 5-7 минути, престоява 10-12 минути и се
прецежда.

Пие се по 1 чаша 2-3 пъти дневно, 20 минути преди ядене.

ЯЗВЕНА БОЛЕСТ НА СТОМАХА И НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА

СМЕС №13. Семена от лен — 25 г, корени от градинска ружа — 25 г.
2супени лъжици от сместа се заливат с 1 чаша сту

дена вода, престояват 1 час, варят се 5 минути и се пре
цеждат.

Дозата се изпива на 5-6 пъти.
СМЕС №6. Корени от сладник — 15 г, листа от мента — 15 г, семена от лен — 15 г, плодове

от резене — 15 г, липов цвят — 15 г.
2 супени лъжици от сместа се заливат с 1 чаша студена вода, престояват 1 час, варят се 5 

минути и се прецеждат.
Дозата се изпива на 5-6 пъти.
ФУНКЦИОНАЛНА ДИАРИЯ (РАЗСТРОЙСТВО)
СМЕС №21. Плодове от песекиня — 30 г, плодове от черна боровинка — 20 г.
1 супена лъжица от сместа се залива с 1 чаша вряла вода, вари се 20 минути и се

прецежда.
Пие се по 1/4-1/2 чаша 3 пъти дневно.

ХРОНИЧЕН ЗАПЕК
СМЕС №25. Кора от зърнастец — 15 г, коприва —

Юг, листа от равнец — 5 г. -
1 супена лъжица смес се залива с 1 чаша вряла вода, престоява 20-30 минути и се

прецежда.
Пие се по 1/4-1/2 чаша вечер преди лягане.



СМЕС №28. Листа от майчин лист, касия (Cassia
angustifolia) — 30 г, кора от зърнастец — 20 г, плодове от зърнастец (Ramnus cathartical) —

20 г, корени от ци-кория — 25 г, корени от сладник —10 г.
1 супена лъжица смес се залива с 1 чаша вряла вода, престоява 20-30 минути и се

прецежда.
Пие се по 1/4-1/2 чаша, 10 минути след вечеря.

БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СМЕС №9. Листа от червена боровинка, мечо грозде (Аrctos taphylos), лайка, пача трева—

по 10 г, брезови пъпки — 30 г, коприва —10 г, семена на копър — 5 г.

5-7 г от сместа се заливат със 150 мл вряла вода в термос, престояват 2 часа и се
охлаждат.

Пие се по 30-50 г 20 минути преди ядене.

ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СИРОП ПРОТИВ КАШЛИЦА. 300 г стрит чесън, 600 г водка, 150 г захар, 0,2 г ментол.
Разтворът престоява 8 часа, прецежда се, като сместа добре се изстисква.
Микстурата се пие топла по 1 супена лъжица 3-4 пъти преди ядене.
СМЕС №2. 50 г брезови пъпки се заливат с 1/2 л мляко и се варят 20 минути.
Пие се топла при остри респираторни заболявания, подагра, ревматизъм, бронхит,кожни

заболявания,камъни в пикочната система, цистит, пиелонефрит, по 100-200 г 2-3 пъти дневно
преди ядене.

СМЕС №1-. Липов цвят — 15 г, листа от подбел — 15 г.1 супена лъжица от сместа се
залива с 1 чаша вряла вода, вари се 15 минути и се прецежда.

Пие се гореща по 1/2 чаша 3-4 пъти дневно.
СМЕС №4. Кора от върба (Salix) — 15 г, липов цвят— 15 г, плодове от малина — 15, 

листа от подбел — 15г, плодове от анасон — 15 г.1супена лъжица от сместа се залива с 1 чаша
вряла
вода, вари се 15 минути и се прецежда.

Пие се гореща по 1/2 чаша 3-4 пъти дневно.
СМЕС №9 (при остра пневмония). Корени от градинска ружа — 20 г, цвят от подбел — 20 г, 

борови пъпки — 20 г, листа от върбовка (Сhamaenerum angustifolium) — 10 г, плодове на смрика
(Juniperus) — 10 г, блатен ле-дум — 10г, жълт кантарион —10г. 2супени лъжици от сместа се
заливат с 2 чаши вряла вода, престояват 20 минути и се прецеждат.

Пие се по 1/4 чаша 3-4 пъти дневно, 15-20 минути преди ядене.
СМЕС №11 (при хронична пневмония).Листа от подбел — 30 г, блатен ледум — 30 г, цвят от 

лайка — 30 г, жълт кантарион — 15 г, риган — 15 г.2 супени лъжици смес се заливат с 2 чаши
вряла вода, престояват 30 минути и се прецеждат.Пие се топла по 1/2 чаша 3-4 пъти дневно след
ядене.

СЪРДЕЧНИ БОЛЕСТИ
СМЕС. Корени от дилянка — 1 г, тинтява (Gentiana)— 1 г, коренище от миризлив саз — 1 

г, листа от богородична лъжичка — 2 г, червен кантарион — 1 г.
2 супени лъжици смес се заливат в термос с 0,4 л вряла вода, престояват 2-3 часа.
Пие се по 150-200 г 2-3 пъти дневно преди ядене.
СМЕС №5 (при хронична сърдечна недостатъчност). Цвят от глог (Сrataegus) — 25 г, листа

от глог — 15 г, енчец (Solidago) — 25 г.
2 чаени лъжички от сместа се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 10 минути и се

прецеждат.
Пият се 2-3 чаши дневно.
СМЕС №9 (при сърдечна невроза), Горицвет (Аdonis) — 30 г, дилянка — 15 г, мента — 15 г.
2 чаени лъжички смес се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 30 минути и се

прецеждат.
Пият се по 100 г 2 пъти дневно преди ядене.
СМЕС №3 (при атеросклероза). Бял имел — 30 г, глог — 20 г, маточина — 15 г, кимион — 15 

г, седефче (Ruta) -10 г.
1 супена лъжица от сместа се залива с 1 чаша вряла вода и престоява през нощта.
Пият се 3 чаши дневно.



МЕТЕОРИЗЪМ
СМЕС №29. Корени от дилянка — 20 г, листа от мента — 20 г, плодове от резене — 10 г.
Две чаени лъжички смес се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 20 минути, охлаждат

се и се прецеждат.
Пие се по 1 чаша 2 пъти дневно (сутрин и вечер).

ХЕМОРОИДИ
СМЕС №33. Кора от зърнастец — 15 г, листа от майчин лист — 15 г, равнец — 15 г, корени

от сладник — 15 г, кориандър — 15 г.
1супена лъжица смес се залива с 1 чаша вряла во

да, престоява 30 минути и се прецежда.
Пие се по 1/2-1 чаша преди лягане. СМЕС №34. Лайка — 20 г, ленено семе — 15 г, дъбова

кора — 15 г.
2супени лъжици смес се заливат с 1/2 л вода със

стайна температура, престояват 6 часа, кипват се, ох
лаждат се и се прецеждат.

За клизма се използува 1 чаша от отварата. Ако след 5 минути няма резултат, процедурата
се извършва отново, но не се изпълнява повече от 3 пъти.

АНЕМИЯ
СМЕС №45. Корени от миризлив саз — 2 части, ро-сопас (Fumaria) — 6 части, коприва — 8 

части, корени на глухарче — 4 части, пелин — 3 части, хвощ — 4 части, листа от евкалипт — 2 
части.

Всяка вечер 2-3 супени лъжици от сместа се заливат с 1/2 л вряла вода в термос. На другия
ден тази доза се изпива топла на 3 пъти 20-30 минути преди ядене. Допълнително в термоса
може да се прибави 1 супена лъжица плод от шипка.

ХЕПАТИТ

СМЕС №1. Корени от цикория — 25 г, жълт кантарион — 25 г, равнец — 25 г, хвощ — 25 г.
Две чаени лъжички от сместа се заливат с 1 чаша вряла вода, престояват 40-45 минути и се

прецеждат.
Пие се по 1/2 чаша 2 пъти дневно преди ядене (сутрин и вечер).
СМЕС №3. Свила от царевица — 40 г, листа от мента — 40 г, цвят от невен — 30 г, плодове

от зърнастец — 30 г, плодове от смрика — 20 г, лайка —Юг.
4 чаени лъжички смес се заливат с 3 чаши вода и престояват през нощта. На сутринта се

варят 5 минути, охлаждат се 20 минути и се прецеждат. Пие се по 1 чаша 3 пъти дневно преди
ядене.

ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

СМЕС №5. Шипка - 20 г, коприва -10 г.
1 супена лъжица смес се залива с 1 чаша вряла вода, вари се 10-15 минути, престоява 10 

минути и се прецежда.
Пие се по 1 чаша 2 пъти дневно.

ХЕЛМИНТОЗИ

СМЕС №58. Цвят от безсмъртниче — 5 части, листа от богородична лъжичка — 3 части, 
риган — 3 части, жълт кантарион — 5 части, царевична свила — 3 части, орехови листа — 2 
части, пелин — 3 части, туя (Тhuja) — 4 части, евкалипт — 2 части.

Доза за 1 денонощие — 2 супени лъжици смес се заливат с 1/2 л вряла вода, престояват в
термос.

Пие се 3-4 пъти дневно 30 минути преди ядене по 1/2 чаша.
ХИПОТОНИЯ (невроциркулаторна дистония от хипотоничен тип)
СМЕС №15. Листа от бяла бреза — 4 части, великденче (Veronica) — 4 части, коренища и

корени от бял оман — 1 част, листа от горска ягода, исоп (Нуssopus) — 2 части, коприва — 2 
части, плодове на челядник ( Есhinops sphaerocephalus) — 4 части, листа от мента — 1 част, 
корени от глухарче — 4 части, листа от черно френско грозде — 2 части, камилски бодил
(Опорогсюп) — 10 части, хвощ — 2 части, плодове от шипка — 6 части.

Всяка вечер 2-3 супени лъжици от сместа се заливат в термос с 1/2 л вряла вода.



Дозата е за 1 ден — пие се топла на 3 пъти 20-40 минути преди ядене.

НЕВРОЦИРКУЛАТОРНА ДИСТОНИЯ ОТ КАРДИАЛЕН ТИП

СМЕС №21. Коренища и корени на дилянка — 1 част, жълт кантарион — 5 части, момина
сълза (Соnvallaria

majalis) — 1 част, липов цвят (от сърцевидна липа) — 2 части, маточина — 2 части, плодове
на челядник ( Есhinops sphaerocephalus) — 1 част, бял смил — 4 части, трицветна теменужка — 1 
част, змийско мляко — 2 части.

2-3 супени лъжици от сместа се заливат в термос с 1/2 л вряла вода. Престояват 6 часа. ,
Изпива се топла на 3 пъти, 20-30 минути преди ядене.
Желателно е в термоса да се добави 1 супена лъжица плодове от шипка.

ДИСКИНЕЗИЯ НА ЧЕРВАТА, ХРОНИЧНИ ЕНТЕРОКОЛИТИ
СМЕС №49. Цвят от черен бъз — 3 части, росопас — 4 части, листа от милодинче (Аsarum) 

— 4 части, ленено семе — 2 части, листа от мента — 2 части, лайка — 5 части, змийско мляко —
3 части.

2-3 супени лъжици от сместа се заливат в термос с 1/2 л вряла вода.
На другия ден дозата се изпива топла на 3 пъти, 20-30 минути преди ядене.
В термоса може да се прибави 1 супена лъжица шипки.

ВИТАМИНИ

СМЕС №13. Листа от френско грозде, малина, коприва, мента, цвят от бъз, плодове от
офика, подбел, риган.

5 г от сместа се заливат с 300 г вода, киснат се и настойката се пие по 30-50 г, 20 минути
преди ядене.

Втори вариант: 3-4 г от сместа се заливат с 300 г вряла вода, вари се 1/2 час на бавен огън, 
охлажда се и се пие като чай.

ЛЕЧЕНИЕ НА АНГИНА

Най-ефикасното народно средство при ангина във всеки един стадий е дъвченето на
прополис.

Бързо помага само висококачественият прополис, който предизвиква в устата парене и
усещането за безчувственост на езика. Безполезно е дъвченето на восък със силен аромат на
цвят, представян за прополис.

За лечението на ангина се дъвче бавно след ядене парченце прополис с големината на
нокът.

При качествения прополис ангината се лекува за 2 дни без усложненията, присъщи за тази
болест.

ГАРГАРА С ВОДЕН ИЛИ СПИРТЕН РАЗТВОР НА ПРОПОЛИС
За приготвяне на спиртен разтвор трябва да се стрият 10 г прополис и да се смесят със 100 

мл спирт, след което да престоят на тъмно (задължително на стайна температура, защото при
охлаждане прополисът губи лечебните си свойства).

Ако се налага спешно приготвяне на разтвор, то ситно стрит прополис се смесва със спирт в
пропорция 1:10, слага се на водна баня и се загрява до 40°С, но не повече. После в продължение
на няколко часа бутилката със сместа редовно се разклаща.

Разтворът от прополис се пази в тъмна бутилка.
За получаването на воден разтвор от прополис спиртният разтвор се смесва с топла вода

(10 мл спиртна смес на 100 мл вода). За малки деца количеството спиртен разтвор се намалява
на 5 мл.

По време на боледуването е полезно да се пие чай с прополисовата спиртна настойка с по
няколко капки мед.

ОТВАРИ ЗА ГАРГАРА

1. Листа от евкалипт — 2 части, ленено семе — 1 част, лайка — 2 части, липов цвят — 2 
части, риган — 1 част.

2. Лайка — 2 части, конски босилек (какула) — 1 част, слез (корени, листа, цвят) — 2 части.       
3. Цвят от черен бъз — 1 част, какула — 1 част, градинска ружа (корени, листа, цвят) — 1 

част.



4. Комунига (Меlilotus) — 1/2 част, жълт кантарион — 2 части, ленено семе — 1 част, невен
— 2 части, лайка — 2 части.

Съставките на всяка от тези смеси се стриват, 1 супена лъжица от сместа се залива с вряла
вода в порцеланов съд (от 200 мл) и след 30 минути престой под порцеланов похлупак се
отцежда.

С тази настойка се правят гаргари 4-5 пъти дневно. Последните количества бавно се
приемат на глътки.

ЦВЕКЛО. Цвеклото се настъргва на ситно ренде и се изстисква 1 чаша сок. В него се сипва
1 супена лъжица оцет. Тази доза е за 6 гаргари на гърлото дневно, като след всяка гаргара се
отпива 1 глътка.

Процедурата продължава до оздравяване.
МЕД. Плакненето на устата и гърлото с воден разтвор от мед лекува възпаления на

сливиците, почиства зъбите и ги избелва.
ЖИВОВЛЯК. Плакненето на устата и гърлото със сок или отвара от живовляк е полезно при

всички болести на горните дихателни пътища.
В 1 чаша вряла вода се добавят 4 стрити сушени или свежи листа, които престояват 2 часа.
В отварата може да се добави мед за подобряване на вкуса. Гърлото се плакне с топлата

течност на всеки час.
РОЗА. Ситно стрити свежи или сухи розови листа се смесват с мед. Тази вкусна смес се

държи дълго в устата, като бавно се гълта.
За бързо оздравяване сместа се държи в устата в промеждутъците между храненето, а

също и през нощта.
ТЕМЕНУЖКА. Растение с дребни сини цветове, цъфти само през май и началото на юни. 

Да не се бърка с капчестия салеп или бялата теменужка. Чудесно средство при ангина, грип и
други възпаления на лигавицата на горните дихателни пътища. Пие се като отвара или спиртна
настойка.

Отвара: 2 г цвят се заливат с 1 чаша вряла вода. Прави се гаргара и се пият по 2 супени
лъжици 4-5 пъти дневно.

Спиртна настойка: 25 г цвят на 100 мл спирт.
Пият се по 25-30 мл от настойката 3 пъти дневно преди ядене. Гаргара: 10 мл от настойката

на 1 чаша топла вода след ядене и преди сън.
БРЕЗА. Нарязват се клонки от бреза, пъпките и листата се намачкват и всичко се залива с

вряла вода. Престоява 1 час; с отварата се прави гаргара на гърлото, може да се изпият няколко
чаши от нея.

Отварата е противопоказна при болни от гломеруло-нефрит.
ЯЙЦА. 2 жълтъка се разбиват със захар до бяло и се добавя олио. Пие се между храненето. 

Това средство е особено добро при пресипналост.
ЧАЙ. Обикновеният чай е добро средство срещу ангина, ако се пие с мед и три парченца

лимон.
КАРАГАНА (КАМИЛСКА ОПАШКА). Това е лечебно растение от тибетската медицина. 

Монголското му название е Алтън карагана — златна карагана.
Като противовъзпалително средство е незаменимо при грип, ангина и простудни

заболявания. Тибетските лами успешно го използуват при нервно-психични заболявания. 
Особено ефикасно е при епилепсия, изразяваща се в кратки припадъци.

Караганата премахва умората и възстановява работоспособността. Полезна е за спортисти
и за хора на умствения труд, които са подложени на психически натоварвания. Прилага се при
сърдечно-съдовите заболявания.

Като цяло това чудотворно растение запазва здравето и удължава човешкия живот.
3 г карагана (3 см) се стриват и се заливат в термос с 0,4 л вряла вода. Престояват 1 нощ.
Пие се по 150-200 г 2-3 пъти дневно. Първото приемане е сутрин, 20 минути преди закуска. 

Второто — в края на деня, не по-късно от 18 часа.
Противопоказания няма.

ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОХОНДРОЗА

В последно време тази болест поразява все по-млади хора. Причините за нея са много. 
Сред тях са и хи-подинамията, и стомашно-чревните заболявания, и прекомерната употреба на
сол. Китайците, например, вместо сол използуват морско зеле или морска сол, затова не



познават тази болест. Нормата от сол за 1 денонощие е половин грам — на върха на ножа.
КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА 0СТЕ0Х0НДР03А-ТА. Болната част от гръбнака се затопля с

лампа или гореща вана. После се прави масаж и компрес с масло от ела и бял бор (Аbies albal). 
За целта маслото се нанася като ивица с ширина 20 см по гръбначния стълб, налага се
компресна хартия, закрепва се и се облича лек вълнен пуловер преди сън.

Допълнително се пият лечебни смеси (по избор).
За тибетската пречистваща смес (чудодейна смес) — виж раздела "Физическо

пречистване".
СМЕС "НЕВРОФЛУКС №2". Имел -'100 г, слез -100 г, маточина — 15 г, конски босилек — 15 

г, корен от дилянка — 15 г.
2 супени лъжици от сместа се заливат в термос с 2 чаши вряла вода. Престояват 2 часа. 

Пие се 20 дни, следва почивка от 10 дни.
ЛЕЧЕБНА СМЕС (срещу остеохондроза, хипертония, алергии). Калина — 500 г, цветен мед

— 500 г, алое — 500 г, каор - 500 г.
Пие се по 100 г, 3 пъти дневно преди ядене.

ЛЕЧЕНИЕ НА ТРОМБОФЛЕБИТИ
И НА РАЗШИРЕНИ ВЕНИ

КОНСКИ КЕСТЕН. Препаратите от конски кестен са основно лечебно средство при
тромбофлебити (да не се бърка с ядливия кестен). Съществуват готови аптечни

настойки от конски кестен — ескузан, есфлазид и есцин. Пият се по 10-20 капки 3 пъти
дневно преди ядене.

Настойка може да се приготви и в домашни условия: 10 г цвят или плодове от конски кестен
(извадени от черупките) се стриват и престояват на тъмно в продължение на 1 седмица в 100 мл
водка; сместа периодично се разклаща. Прецежда се и се пие по 30 капки 3 пъти дневно преди
ядене.

Препарати от конски кестен се прилагат за лечение на тромбози при раждане и след
операции, при разширени вени, особено при бременни и родилки.

Гореща отвара от цвят е чудесно средство при отоци след навяхване на стави. В този
случай отварата се използува или под формата на обилно напоени компреси, или като много
топли вани на увредените крайници.

БРИОФИЛИУМ. Ефикасно средство при болки в краката и синя мрежа от капиляри е
настойката от бри-офилиум в спирт или водка. За тази цел може да се използва всеки вид
бриофилиум.

Напълва се 1/2 от половинлитров буркан или бутилка с нарязани листа и се долива със
спирт или водка. Слага се на тъмно и периодично се разклаща. След 1 седмица настойката е
готова.

Краката се натриват с нея вечер, от ходилата към коленете и нагоре. Болките в краката
преминават веднага, но за изчезването на мрежата от капиляри е необходимо процедурата да се
повтаря 3-4 месеца.

ЛЕСКА (Соrilus). Стар начин за лекуване на тром-бофлебити е отварата от листа на леска.
Набраните през юни листа се изсушават на сянка и се варят като чай: 1 супена лъжица на

200 мл вода.
Пие се по 1/2 чаша четири пъти дневно.
Тази отвара помага също при разширение на малките капиляри и вени.
МАГАРЕШКИ БОДИЛ (Саrduus). Достъпен, но трудоемък начин за лечение на

тромбофлебити е нанасянето върху краката (в легнало положение) на кашица от пресен бодил. 
Кашицата стои върху краката половин час. Бодилът може да се прекара през месомелачка или да
се нареже ситно, като зеле. По-добре е да се използуват филизите, те са по-сочни и по-лесно се
мелят.

БЯЛ СМИЛ (Gnaphalium). При достатъчно количество от билката може да се правят много
полезни при тромбофлебит вани за краката с топла настойка. Краката се потапят в леген и се
държат около 1/2 час, като непрекъснато се долива от настойката. Тази процедура е полезна и за
хипертониците, защото понижава кръвното налягане.

ДОМАТИ. В края на лятото и началото на есента при изобилието от пресни домати
разширените вени се налагат с нарязани парчета или с кашица. Измиват се, когато започне силно
да щипе. Процедурата може да се прави ежедневно.



ПЕЛИН. Стрит, свеж, горчив (сив) пелин се смесва с кисело мляко (1 шепа пелин с цвят на
1/2 литър мляко). Сместа се нанася върху марля или тензух и се притиска към най-разширените
вени. Краката се слагат върху възглавничка и се завиват с найлон или целофан.

Процедурата трае 1/2 час.
ХМЕЛ. Шишарките на хмела са удобно и винаги достъпно средство, съдържащи, както и

конският кестен, ароматичното вещество кумарини, което спомага за разреждане на кръвта. 
Хмелът, освен лечебното действие при разширени вени, прекрасно регулира мастната, водната и
минералната обмяна.

За лечение с хмел 1 супена лъжица шишарки се стриват, заливат се с 200 мл вряла вода и
се загряват на водна баня 15 минути. Отварата се пие по 1 чаша 3 пъти дневно преди ядене. 
Върху разширените вени се слага марля, натопена в отварата. Тази отвара помага също при
екземи и копривна треска.

ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИАЛНА АСТМА

Появата на бронхиалната астма е свързана с нарушения в полезната флора на червата
поради връзката им с белите дробове.Астмата е свързана с носоглътката, затова носните кухини
трябва да се промиват с морска сол. След това в носа се капват 2-3 капки зехтин (най-добре
сутрин).

При бронхиална астма 1 месец се пие сребърна вода, 1 месец — коктейла "Здраве" на
Востоков (виж раздела "Физическо пречистване"), а също и бронхоф-лукс №2.

СМЕС "БРОНХОФЛУКС №2". Подбел - 20 г, липов цвят — 20 г. 2 супени лъжици смес се
заливат в термос с 2 чаши вряла вода и престояват 2 часа.

Пие се между 5-7 ч. сутрин и между 17-19 ч. вечер по 1 чаша.
Полезно е да се правят инхалации с масло от бял бор (виж раздела "Лечебните растения на

тибетската медицина").
Използуват се още: тибетски смеси №1, 2, активен въглен, Ци-гун "Златен барс".

ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТОНИЯ
Нервното пренапрежение и психическите травми (особено ненормалните взаимоотношения

в работата и бита) често са причина за възникване на хипертонична болест. Голяма роля играят
също нерационалното, прекомерно хранене, употребата на прекалено много сол и застоялият
начин на живот.

За лечение на хипертония се препоръчват следните средства:
1. Отказ от прекомерна употреба на сол.
2.Регулиране качеството на храната по посока на рационалността (виж раздела

"Макробиотиката — удължаване на младостта. Рационално хранене.").
3.Няколко пъти дневно масаж на врата.
4. Жените — хипертонички е желателно да носят магнитни обеци.
5. Лечебни смеси: тибетска смес №1 (виж "Лечение на остеохондроза"), неврофлукс №2 

(виж "Лечение на остеохондроза"), коктейла "Здраве" на Востоков (виж раздела "Физическо
пречистване").

СМЕС №14. Бял смил — 40 г, дяволска уста — 40 г, цвят от глог — 40 г, бял имел — 40 г. 2 
супени лъжици смес се заливат с 1 л вряла вода, варят се 10 минути, престояват 15 минути и се
прецеждат. Дозата се изпива за 1 ден на 4-5 пъти.

СМЕС №16. Равнец — 20 г, чесън — 15 г, цвят от глог — 15 г, плодове от глог — 15 г, хвощ
— 15 г, бял имел — 15 г, цвят от арника (Аrnica montana) — 5 г.

1 супена лъжица от сместа се залива с 1 чаша вряла вода, престоява до пълно изстиване и
се прецежда.

Пие се по 1/4 чаша 3-4 пъти дневно.
СМЕС №20. Листа от бреза — 15 г, коприва — 15 г, жълтуга (Genista) — 15 г, трицветна

теменужка.
1 супена лъжица смес се залива с 1 чаша вряла вода, престоява до пълно изстиване и се

прецежда.
Дневно се пият общо 2 чаши на няколко пъти.
СМЕС №21. Цвят от черен бъз — 15 г, коприва — 15 г, къдрав магданоз — 15 г, върбова

кора — 15 г.
1 супена лъжица смес се залива с 1 чаша вряла вода, престоява до пълно изстиване и се

прецежда.



Дневно се пият общо 2 чаши на няколко пъти.
За лечение на хипертония се използват също: тибетска смес, Ци-гун "Златен барс".

ТИБЕТСКА ФАРМАКОПЕЯ

1. Лекарствени средства от скъпоценности.
2. Лекарства от камъни.
3. Лекарства от пръст.
4. Лекарства от дървета.
5. Лекарства от градински култури.
6. Лекарства от билки.
7. Лекарства от соли.
8. Лекарства от животни.
9. Лекарства от космоса.
10. Лекарства от морето.
11. Лекарства от зърнени култури.
12. Лекарства от заредена вода.
13. Огнени лекарства.
14. Общи лекарства.

Земните и каменни лекарствени средства се диференцират по цвят, вкус, на допир. За
всяка група лекарства съществуват 25 признака: вкус, мирис, сила, био-енергия, принадлежност
към определена стихия, местност и др.

Първата група лекарства са тези, които лекуват болестите на жлъчката (рлунг): тинтява , 
мумийо, асил, кисел трън, гъшеница, бъз, жлъчка, хипофае (плодове, листа, кора), сладник.

Втората група са лекарствата, лекуващите болестите на кръвта: червено сандалово дърво, 
превара, очеболец, брош, червен камък, тибетска смес №1, пантохематоген, пчелни продукти, 
уринотерапия, кръв на диви животни и др.

Третата група са лекарствата против натравяния: жлъчка, гъшеница, спореж, окситролис
висок, окситролис полски, кисел трън, нар, активен въглен, каменно масло, мумийо, асил, 
сладник, хвощ, тибетска смес №1.

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА В ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА

Профилактика на рака, адаптогени, средства против нарастване на туморите, 
геропротектори, имуностимулатори, радиопротектори.

1. Антисклероза (настойка).
2. Масло от бял бор.
3. Сърцевина и смола от бял бор, кедър, бор. 4. Масло от хипофае (чисто).
5. Масло от хипофае, изготвено по нова технология.
6. Пантохематоген 1 (от северен елен).
7.Пантохематоген 2 (от планински марал — вид северен елен).
8. Адаптоген "Саяни" (антистресов).
9. Мускус от азиатския елен кабарга (сухо вещество).
10. Касторови жлези (Саз1:огигл) (сухо вещество).
11.Млади рога от сибирския елен марал (консерви

рани в спирт).
12. Биостимулатор за мъже (сух прах).
13. Прополис (настойка, мехлем).
14. Тибетска настойка.
15. Пчелно млечице (активно и лиофизирано).
16. Пчелен мед (сух прах).
17. Забрус (продукт от дейността на пчелите).

19. Монофлорен мед от Алтай и Саян.
19. Хвойна
20. Каменно масло (сребристо).
21. Златен корен, червен корен, маралов корен — растителни биостимулатори.
22. Благородни масла: кайсиево, ментово, лаванду-лово, евкалиптово, карамфилово, 



репейно, от блян (Нуоscyamus niger).
23.Имуностимулатори (имуномодулатори). Например: катрекс, който влияе адаптогенно

върху организмав широк диапазон; лекува хронични възпалителни процеси с различна
локализация, етиология, подобрява кръвните показатели, стимулира окислително-възстано-
вителните процеси, повишава клетъчната и тъканната устойчивост към токсичното въздействие
на различни вещества, увеличава имунорезистентността.

24.Препарати, които забавят развитието на метаста-
зите и създават ефективна локализация и изолация на
туморните зони.

25. Радиопротектори.
26. Геропротектори.
27. Адаптогени.
28. Тибетски смеси №1-№100.
29. Бадан (зелче) (Веrgenia crassifolia).
30. Мурава, наваличе (Руrola).
31. Зо-му-щинг.
32. Психион (смес за мирисане).
33. Балсам на Востоков.

ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ Б ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА

Растения, тонизиращи централната нервна система, общоукрепващи, стимулиращи
обмяната, спомагащи за дълголетието на организма.

1. Миризлив саз.
2. Сграбиче (Аstragalus).
3. Хвойна.
4. Бадан (зелче) (Веrgenia crassifolia).
5. Съсънка (Апетопе).
6. Женшен (симпае 5-листен).
7. Гармин.
8. Синя боровинка.
9. Мурава.
10. Оман (английски).
11. Горска ягода.
12. Лишеи.
13. Карагана (Сагадапа).
14. Сибирска малина (Rubus arcticus).
15. Камбанка (Саmpanula).
16. Момкова сълза (Роligonatum).
17. Самокитка (Асonitum).
18. Лютиче (Ranunculus).
19. Червен корен.
20. Съсънка (Рulsatilla).
21. Превара.
22. Блатен ледум.
23. Кедров балсам.

Част от тези растения вече бяха споменати в лечебните смеси или в препоръките за
лечението на едни или други заболявания. Тук ще бъдат посочени още няколко твърде важни в
тибетската медицина растения. Всички билки могат да се намерят в центъра по тибетска меди-
цина.

ЗЛАТЕН КОРЕН или РОЗОВА РОДИОЛА. Лечебните свойства на златния корен отдавна са
оценени по достойнство от китайската медицина. Китайските императори са изпращали
специални експедиции, за да издирват скъпоценните корени.

В тибетската народна медицина коренът се използува за повишаване на
работоспособността, за успокояване, като стимулатор на сърдечно-съдовата дейност и половата
активност.

Розовата родиола оказва същото въздействие както женшенът и елефтерококът.



Златният корен удължава с 30% живота на раково-болните.
Приложение: екстракт (аптечно приготвен), пие се по 1/4-1/2 чаена лъжичка сутрин и вечер.
БАДАН (зелче) (Веrgenia crassifolia). Коренът от ба-дан е естествен адсорбент.
При инфекциозни заболявания се стрива, залива се с 1 чаша вряла вода, престоява 6 часа.
Пие се 2-3 пъти дневно вместо чай.
При стомашно-чревни заболявания 1 супена лъжица корен се поставя в термос, залива се с

2 чаши вряла вода и престоява 2 часа. Пие се 2 пъти дневно между 7-9 ч. сутринта и между 19-21 
ч. вечерта. Цикъл на лечение — 20 дни, почивка — 10 дни.

Настойка за подобряване на кръвообращението (удължава живота на раковоболните) — 50 
г корен се поставят в половинлитрова бутилка, заливат се с медицински спирт и престояват 1 
месец. Пие се по 10-15 капки 2-3 пъти дневно.

Листата от бадан действуват по-слабо.
АРТЪШ — МОНГОЛСКА ХВОЙНА. В превод от монголски "артъш" означава "лекарство

против страх" или магическо растение, което предпазва от лоши хора.
Тибетските лами прилагат артъш в медицинската си практика за възстановяване на

психоемоционалния контур, за премахване на уроки, лечение на неврози, напикаване при децата, 
нощни страхове, фобии и други нер-вно-тревожни състояния.

Артъшът вирее на височина 2500-3000 метра. Обикновено се среща в места със силни
енергийни изходи. Тези места се наричат "роза на ветровете" и в тях бушуват стихиите. Расте
изолирано или на малки групи в скалите. Ареалите му могат да се открият по острата, леко 
замайваща миризма.

Там, където артъшът расте, е свято място, монасите изпадат в транс или просветление. 
Идеално място е за медитация и съзерцание. Кашкара и артъша са основните лечебни растения, 
които прилагат в практиката си ламите-лечители.

В основния трактат Чжуд-ши е записано: "Артъш — прогонващ злите духове". В будистките
манастири артъшът се използва като благовоние по време на медитации и обреди. Той се счита
за свещено растение. Всеки монах го носи в ашрамата си.

Артъшът надеждно пази дома от врагове. Ламите-лечители го прилагат за премахване на
страха у децата. За целта те окадявят детето (три кръга обратно на часовниковата стрелка), като
използуват специална бронзова кадилница. През това време те се намират в медиатив-но
състояние — безмълвие (феноменът на "празната" глава).

При напикаване децата са прекадявани с артъш, дават им отвара от него.
При безсъние също се приготвя отвара, от която се пие 100 г преди сън. При хронично

безсъние се препоръчват цигари от сух стрит артъш.
При епилепсия прекадяват болния, дават му отвара 2 пъти дневно по 100 г сутрин и вечер, 

при изгрев и залез слънце.
Клонките се използуват за вани при ревматизъм (успокояват и премахват болката).
Отвара от клонки се прилага за гаргара на гърлото при ангина.
При грип прекадяват, приема се и вътрешно.
Артъшът добре се съчетава в смеси. Използването му в успокояваща смес засилва

действието на отварата десетократно. След известно време се получава мигновено отпускане на
тялото. Изчезва усещането за физическо тяло.

Внимание: артъшът се приема само в домашни условия.
В Агни-йога артъшът се прилага за премахване на чужди биополета. За целта болният се

прекадява отляво надясно в три кръга.
Артъшът притежава много силно фитонцидно действие. Убива болестотворните бактерии, с

което дезинфекцира помещенията.
Кадене: взема се полусух артъш (40%-но съдържание на вода), запалват клонче и

прекадяват болния отляво надясно. При силно горене пламъкът трябва да се потуши, опушва се
само с дима. Бъдете внимателни с огъня!

ПРИГОТВЯНЕ НА ОТВАРА: 1 клонка се залива с 1/2 литър вряла вода, престоява на бавен
огън половин-един час. Пие се по 100-150 г 2 пъти дневно.

КАРАГАНА. Лечебно растение в тибетската медицина. Монголското му название е "Алтън
харакана" — "Златна карагана".

Тибетските лами прилагат това растение за лечение на нервно-психически заболявания. 
Караганата е особено ефикасна при епилепсия (когато припадъците са леки).

Фармакологично действие: тонизира централната нервна система, притежава



общоукрепващо действие и удължава живота на човека. До голяма степен премахва умората и
възстановява работоспособността. Караганата е особено полезна при спортисти и хора на
умствения труд, подложени на психически претоварвания.

ПОКАЗАНИЯ: 1. Заболявания на нервната и сърдеч-но-съдовата система (неврози, 
епилепсия, исхемична болест на сърцето).

2. Противовъзпалително средство при грип, ангина и простуди.
3. Адаптоген (подобрява адаптацията на организма към вредни условия на околната среда).
4. Общоукрепващо средство, премахва стреса, отпадналостта и преумората.
5. Средство за запазване на здравето и за удължаване на живота.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 3 г (3 см) карагана се стри-ват и се заливат в термос с 0,4 л

вряла вода. Престоява 1 нощ. Пие се по 150-200 г 2-3 пъти дневно — сутрин 20 минути преди
закуска, втория път след работа, но не по-късно от 18 часа. Противопоказания няма.    

БЯЛ БОР (ЕЛА) — ГОРСКИЯТ ДОКТОР (Аbies alba).
Белият бор неслучайно е наречен горският доктор. Това вечнозелено дърво на живота

дарява на хората здраве и младост.
В неврологичната практика белият бор се прилага като средство за лечение на безсъница и

неврози. Особено са полезни ваните с борово масло. Те влияят благотворно върху централната
нервна система, възстановяват активността на кората на главния мозък, отпускат целия
организъм. Сънят става спокоен и дълбок. След вземането на вана човек сякаш се ражда наново, 
тялото е леко и младо.

Начин на прилагане: в 1 вана гореща вода (42°С) се сипват 3-5 г масло. Продължителност
на процедурата — 15-30 минути според здравословното състояние.

При радикулит, плексит, миозит и други заболявания на периферната нервна система се
втриват малки количества масло в областта на кръста и другите болезнени точки. Преди
началото на процедурата се взема гореща вана или се прави затопляне. Курсът на лечение се
състои от 10-15 процедури.

В урологията и сексопатологията боровото масло се прилага при лечение на импотентност, 
хроничен проста-тит, аденоми на простатата. При това аденомите така се поддават на лечение с
борово масло, че на болния често не се налага операция, която травмира жлезата и

съкращава живота на мъжа. Такова лечение обаче може да се провежда вкъщи само след
допълнителна консултация със специалист.

Незаменимо е боровото масло и при терапия на пародонтозата и на други възпалителни
заболявания на устната кухина.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ: Бинт или памуче се топват в чисто борово масло и се притискат
към венеца. Държат се 10-20 минути. Да не се допуска изгаряне! Извършват се 15-20 такива
процедури, след 6 месеца курсът на лечение се повтаря.

Кой от нас не е страдал от зъбобол? И тук ще ни помогне чудното масло. Достатъчно е само
да се потопи в него памуче, да се притисне към болния зъб и да се подържи 10-20 минути от
едната страна на зъба, а после от другата, и болката чувствително ще намалее. След час и
половина-два процедурата може да се повтори.

МОКРАЕКЗЕМА. Приготвя се мехлем на мастна основа, като се вземат 60-70% детски крем
или пък гъша, язовска или несолена свинска мас и 30-40% борово масло. Съставките старателно
се смесват и полученият мехлем се налага върху болното място. Това се извършва 2-3 пъти
дневно. Курсът на лечение е 12-24 дни.

Едновременно се приема тибетска смес (виж раздела "Физическо пречистване"), 2 супени
лъжици от сместа се заливат със 100 г вряла вода, престоява 1 час в термос. Пие се топла по
100-200 г 2 пъти дневно 15-20 минути преди хранене.

ТРОФИЧНИ ЯЗВИ И ГНОЙНИ РАНИ. Приготвя се мехлем, както при мократа екзема. В него
може да се добавят 10% от мехлема на Вишневски. Сместа се нанася върху бинт и се правят
превръзки, които се сменят през 12 часа. Курсът на лечение е до 25 дни.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ, БРОНХИТИ. Втриването се съчетава с инхалации. 
Налива се вряла вода в емайлирана тенджера, капват се 3-4 капки масло, главата се завива с
кърпа и се вдишва. Когато маслото се изпари, се добавят още 3-4 капки. Продължителността на
инхалацията е 5-7 минути. След втриването на маслото се завийте с одеяло. Пие се потогонен 
чай и мед.

ЦИРЕИ. Прави се смес от борово масло с мехлема на Вишневски в съотношение 70% 
масло, 30% мехлем. Сместа се нанася на бинт и се налага върху цирея. Отгоре се поставя парче



компресна хартия, превръзката се прикрепва с лейкопласт,
АНГИНА. Капват се 1-2 капки чисто борово масло върху сливиците с помощта на пипета. 

Сливиците могат да се намажат с памуче или да се напръскат със спринцовка. Процедурата се
повтаря след 6 часа. Цикълът на лечението трае 1-2 дни.

ГРИП. За да се повишат защитните сили на организма е необходимо да се втрива борово
масло (не повече от 6 г) в гърдите, гърба, ръцете, краката на болния на всеки 5-6 часа. Както и
при ангината, в носа се капва по 1 капка.

СТЕНОКАРДИЯ. При поява на стенокардии пристъпи върху дланта се капват 5-6 капки
чисто борово масло и се втриват в областта на сърцето (под гръдното зърно). Профилактично
може да се втрива по 1 капка веднъж дневно.

Подобряване настъпва още след първата процедура.
РЕВМАТОИДЕН ПОЛИАРТРИТ. Боровото масло се използува за външно втриване в

ставите през нощта в продължение на 20-30 дни. При това заболяване се изисква дълго лечение
с прилагане на тибетска смес №1, хомеопатични средства и мумийо.

СЧУПВАНИЯ. Втриването на чисто борово масло 2 пъти в денонощието в областта на
счупването ускорява процеса на зарастване. Допълнително се прилага мумийо.

КАШЛИЦА. 3-5 капки в устата преди Сън.
БРОНХИАЛНА АСТМА. Инхалацията с борово масло позволява да се намалят пристъпите

при някои видове астма.
Алергичната реакция към маслото трябва да се проверява индивидуално.
Да се използуват само инхалатори без гумени уплътнители и пластмаса, защото боровото

масло ги разтваря.
На децата се дават дневно по 3-4 капки с мляко.
Цикълът на лечение е 7 дни.
БОЛКИ В ОБЛАСТТА НА РЪЦЕТЕ. Разтриват се болезнените места с чисто борово масло.
ИЗГАРЯНИЯ ОТ ТРЕТА СТЕПЕН. Приготвя се маслена емулсия (борово масло и спермацет

(китова мас) в пропорция 30:70% и се мажат изгорените места.

ТИБЕТСКО ЗЛАТНО МУМИЙО

В достигналите до нас древни тибетски ръкописи често се споменава лекарството Асил —
запазващо топлината.

Това е мумийото, което отдавна се прилага като лечебно средство в страните от Изтока.
Мумийото се среща предимно в пещерите във вид на малки отлагания. Народът често го

нарича — сока на скалите, кръвта на планината.
Пречистеното, минерализирано мумийо е лепкаво, тъмнокафяво вещество със специфична

миризма на смола и горчив вкус. При разтваряне в течност отделя слаба утайка.
В състава на мумийото влизат около 28 химически елемента, 30 макро— и микроелементи, 

а също така 10 различни метални окиса, 6 аминокиселини, редица витамини, етерични масла, 
пчелна отрова, смолоподобни вещества. Всеки от тези елементи е способен да влияе върху
съответните обменни процеси в организма и да засили възстановителните процеси в различните
тъкани.

Мумийото се използува като противовъзпалителен, антитоксичен, общоукрепващ препарат, 
който възстановява намалената функция на периферните нервни разклонения и на
анализаторните центрове в главния мозък, активно участвува в биосинтеза на клетките на ДНК, 
което води до засиленото им деление.

Сложният състав, струпването на химически елементи (половината Менделеева таблица), 
така удачно съчетани в едно-единствено вещество, осигуряват на мумийото лечебно
въздействие при немалко заболявания и върху цялостната жизнена дейност на организма.

Защитно-адаптогенните свойства на този биологичен продукт спомагат за възстановяване
на изразходваната енергия, осигуряват общоукрепващо въздействие върху човешкия организъм.

Мумийото се прилага както вътрешно (разтворено в сокове, вода, чай, мляко, мед), така и
външно за мазане и капане (заедно със сокове, спирт, мед или в състава на мехлеми).

При лечение с мумийо употребата на алкохол (в това число и бирата) и лекарства е строго
забранена.

В големи дози мумийото е отровно, затова рецептите трябва да се спазват стриктно.
В медицината мумийото се използува при следните заболявания:
БОЛЕСТИ НА СТОМАХА, СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ, ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ

ОРГАНИ И НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР. Приема се вътрешно, желателно е на гладно, 1-2 пъти
дневно — сутрин и вечер преди лягане.

Курсът на лечение е 25-28 дни. При занемарено лечение той се повтаря след 10 дни



почивка.
Необходимото количество мумийо за еднократна употреба е 0,2-0,5 г в зависимост от

теглото на пациента: до 70 кг - 0,2 г; до 80 кг - 0,3 г; до 90 кг - 0,3-0,4 г; над 90 кг - 0,4-0,5 г.
Желателно е да се разтваря в мляко (1:20), вода (добавя се мед на вкус) или сокове

(гроздов, краставичен), водни настойки от билки (магданоз, черна боровинка, кимион), а също и в
яйчни жълтъци.

По време на лечението особено важно е да се пази диета и мярка в храненето.
Алкохолът е категорично противопоказен.
ХЕМОРОИДИ. Приема се вътрешно на гладно сутрин и вечер преди лягане по 0,2 г. 

Редовно се маже ануса до 4 см навътре с мехлем от мумийо и мед в съотношение 1:5-1:8.
Цикълът на вътрешно приемане е 25 дни, после може да се повтори след 10-дневно

прекъсване.
Мазането на ануса продължава 3-4 месеца, след което се прекъсва за 1 месец.
При занемарено досега лечение излекуването настъпва след 6-8 месеца, може и много по-

рано.
Най-добър резултат се постига при използуването на мумийото с краве масло в същите

пропорции за едновременно вътрешно и външно прилагане.
За един цикъл е необходимо значително количество мумийо.
СЧУПВАНИЯ НА КОСТИ . ИЗКЪЛЧВАНИЯ НА СТАВИ, ТРАВМИ НА Г Р Ъ Д Н И Я КОШ, 

НАВЯХВАНИЯ, НАТЪРТВАНИЯ, МУСКУЛНИ РАЗТЯГАНИЯ, ТРО-ФИЧНИ КОЖНИ ЯЗВИ, 
ФИСТУЛИ, ОТОЦИ, ИЗГАРЯНИЯ, ПОРЯЗВАНИЯ , РЕВМАТИЗЪМ. Приема се както вътрешно
в дози 0.2-0,5 г, така и външно — разтриване на поразеното място с разтвор. Вътрешното 
приемане трае 23 28 дни, при необходимост цикълът се повтаря след 10-дневно прекъсване. 
Разтриването се извършва през целия цикъл на лечение без прекъсване.

КОСТН0-ТУБЕРКУЛОЗНИ ПРОЦЕСИ (В ТАЗА, КОЛЕНЕТЕ, ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ). 
Приема се вътрешно по 0,1-0,2 г в денонощие в продължение на 25 дни, повтаря се след 10-
дневно прекъсване. Разтваря се в мляко или мед (1:20).

ТРОМБОФЛЕБИТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРОМБО-ФЛЕБИТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ВЕНИ НА
ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ). Приема се вътрешно по 0,25-0,3 г с мед или мляко (1:20) два пъти
дневно, цикълът на лечение е 20-25 дни. При необходимост този цикъл се повтаря след 10 дни
прекъсване.

Прилагането на мумийото при лечение на това заболяване спомага за намаляване на
подутините и болезнените усещания, увеличава количеството на еритроци-тите, повишава
нивото на хемоглобина.

ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И ИНФЕКТИРАНИ РАНИ, ИЗГАРЯНИЯ, ГНОЙНИ ЯЗВИ. 
Поразените места се мажат с 1-10% разтвор.

ДИСПЕПТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (ПАРЕНЕ, ГАДЕНЕ, ПОВРЪЩАНЕ, УРИГВАНЕ). Приема се
вътрешно по 0,2 г сутрин и вечер преди лягане. Мумийото се разрежда в супена лъжица вряла
вода, чай, мляко или мед. Цикъл на лечение — 20-25 дни.

ГНОЕН ОТИТ, ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО, ВЛОШАВАНЕ НА СЛУХА. 0,4 г мумийо
се разрежда с масло в съотношение 1:10. Сутрин и вечер се капе в ухото. Преди лягане се пие по
0,2-0,3 г мумийо с мляко или мед. Подпомага изкарването на гной, премахва възпаленията.

ГЛАВОБОЛИЕ, МИГРЕНА, ТРЕСКА, ВИЕНЕ НА СВЯТ, ЕПИЛЕПСИЯ, ПАРАЛИЧ НА
ЛИЦЕВИЯ НЕРВ. Приема се вътрешно по 0,2-0,3 г с мляко или мед (1:20) сутрин и вечер преди
лягане.

Цикъл на лечение — 25 дни. При занемарено досега лечение може да се повтори след 10-
дневно прекъсване.

ЗАЕКВАНЕ. Приема се вътрешно - 0,2 г с мед (1:5 — 1:8) Цикъл на лечение — 4-6 месеца.
КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ НОСА. 0,2 г мумийо с камфорово масло (1:5-1:8) се поставя във всяка

ноздра. Кръ-вотечението изчезва след два цикъла на лечение по 25 дни всеки. Пауза между
циклите — 10 дни.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА. В продължение на първите 5-6 дни се приема
вътрешно по 0,2 г с мляко или мед не по-рядко от 3-4 пъти дневно. След това честотата на
приемане се намалява на 2 пъти дневно.

КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ. Приема се вътрешно по 0,2 г със сиропи
(вишнев, прасковен и др.), с мед или мляко в съотношение 1:20, 2-3 пъти дневно (задължително
преди сън). Необходими са 3-4 цикъла на лечение по 25 дни с 10-дневни паузи между тях. При
тежка форма лечението продължава.

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АЛЕРГИЧНИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, АНГИНА, ХРЕМА, КАТАР
НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА, КАШЛИЦА. Вътрешно, по 0,2-0,3 г с мляко или с краве



масло и мед, сутрин на гладно и вечер преди лягане (1:20).
За през нощта възпаленият участък се намазва със същата смес или се прави гаргара (при

ангина). Необходими са 1 -3 цикъла на.лечение по 25-28 дни всеки в зависимост от формата на
заболяване. Пауза между циклите — 10 дни.

БРОНХИАЛНА АСТМА. Вътрешно, по 0,2-0,3 г с мляко или с краве масло и мед, сутрин на
гладно и вечер преди лягане (1:20).

За през нощта може да се направи гаргара.
Необходими са 1 -3 цикъла на лечение по 25-28 дни всеки в зависимост от формата на

заболяване. Паузата между циклите — 10 дни.
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ В ТЪКАНИТЕ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ

ОРГАНИ (ЕРОЗИЯ НА СТЕНИТЕ НА ВЛАГАЛИЩЕТО И НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА) И
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ.Преди и след менструация върху ерозиралото място се полага

салфетка, добре напоена с 4%-ен разтвор на мумийо, която се фиксира с тампон. Цикълът
на лечение е 2-3 седмици, след което при необходимост се повтаря след 10-дневно прекъсване.

Едновременно с провеждания курс на лечение се препоръчва и вътрешно приемане по 0,2 г
с мляко или мед 1 път дневно, което съкратява сроковете за лечение. По време на лечението се
препоръчва въздържане от полови контакти. Процедурата е желателно да се изпълнява преди
лягане.

БЕЗПЛОДИЕ ПРИ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ, ОТСЛАБВАНЕ НА ПОЛОВИТЕ ФУНКЦИИ, 
ХИПОСПЕРМАТО-ГЕНЕЗА (НЕКАЧЕСТВЕНА СПЕРМА ПРИ МЪЖЕТЕ) И Т.Н. Вътрешно
приемане 1-2 пъти дневно сутрин на гладно и вечер преди лягане по 0,2-0,3 г със сок от моркови, 
хипофае или черни боровинки. Цикъл на лечение - 25-28 дни.

Желаните резултати понякога се постигат при приемане на мумийото с яйчни жълтъци или
пък със соковете на лечебни растения. Засилването на половите функции се усеща на 6-7 ден.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА И НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИТЕ
ОРГАНИ (РАДИКУЛИТИ, ПЛЕКСИТИ, НЕВРАЛГИИ) В продължение на 5-6 минути в болезнените
участъци се втрива 8-10%-ен спиртен разтвор на мумийо. Цикълът на лечение е 20 дни. Може да
се повтори след 10 дни. Ако едновременно с горната процедура се приема вътрешно по 0,2 г
мумийо с мляко или мед (1:20), разтриват се и леко се масажират болезнените участъци — то-
гава се забелязва по-бързо намаляване на възпалението, изчезват болките, сърбежът и другите
симптоми на заболяването.

ПАРОДОНТОЗА (ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЕНЦИТЕ, ЗЪБИТЕ, УСТНАТА ЛИГАВИЦА, 
ЛОКАЛНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ И ПР.) Вътрешно се приема по 0,2 г мумийо с мляко и мед, с вода
(1:20) 1-2 пъти дневно (задължително преди сън!) в продължение на 25 дни; едновременно 
болното място се налага с 5%-ен разтвор на мумийо.

ЕКЗЕМИ ПО КРАЙНИЦИТЕ. Преди лягане в продължение на 30-35 минути крайниците се
напарват в 5-6%-ен воден разтвор на мумийо. Успоредно се приемат вътрешно по 0,2 г със

сок от хипофае или френско грозде 2 пъти дневно, сутрин и вечер преди лягане. Курсът на
лечение е 25 дни. След 10-дневна почивка лечението продължава.

Това заболяване изисква редовно лечение. Вместо напарване може да се прави масаж и да
се натриват поразените участъци с разтвор на мумийо в хипофаев сок, спирт и т.н.

МЕТАЛОТЕРАПИЯ

В тибетските свитъци е записано, че всичко, което ни обкръжава, живата и неживата
природа — всичко е лечебно за човека. За всяко заболяване природата задължително дава
средство за лечение.

Освен растителните препарати тибетските лами широко прилагат в практиката си лечение с
метали и минерали. В днешно време хомеопатите с успех използуват минералните соли. 
Например живакът в хомеопатич-ни дози лекува гуша. Медта лекува левкемия и диабет. 
Образуването на гуша е свързано с недостига на мед и йод. Манганът добре се съчетава с
кобалта и медта (те са "приятели"), добре действува при невродермити и екземи.

ЛЕЧЕНИЕ С МЕД (метал)

Последните години на XX век се характеризират с търсене на неспецифични начини за
лечение. Съвременната медикаментозна терапия доведе до нови болести.

Един от неспецифичните начини на лечение е с мед.
Хората познават много отдавна целебните свойства на медта. В древна Индия с нея са

лекували кожни и очни заболявания. Рецепти за различни "медни лекарства" били използувани
от лекарите в цял свят. Още Аристотел и Гален са познавали металотерапията. Аристотел пише, 
че притискането на мед към ударени места предотвратява синините и че в случая действува



"още нещо" освен студенината на метала; че с мед се лекуват подутини и че при лечението на
язви върху тях се слагат медни пластинки.

В древна Гърция медта се е използувала за лечение на глухота и при възпаление на
сливиците. Великият Авицена препоръчва след оперативно отстраняване на гнойни сливици
устата да се плакне със студена вода с оцет в нея, след което към раната да се допре меден 
сулфат ("син камък").

Лекарите от древния Изток лекували счупвания на кости с прах от червена мед, който се
пиел с вода или мляко.

В Русия също отдавна използуват медта за лечение. С нея лекували радикулити, 
полиартрити, натъртвания и счупвания на кости, епилепсия и много други болести, даже холера. 
И с основание. Забелязано е, че в страшните холерни времена работниците от медопреработва-
телните заводи, а също и живеещите близо до складове с мед не боледували от холера. 
Бурлаците на Волга, за да не боледуват от холера, слагали под петите си медни монети и носели
медни кръстове.

Медта спира възпалителните процеси, успокоява болките, ускорява набъбването на циреи, 
помага да се избегнат инфекциозните заболявания, стимулира защитните сили на организма. 
Под въздействието на медни дискове се повишава активността на левкоцитите. Медта лекува
бързо. Ако при възпаление на белите дробове вечерта се наблюдава висока температура, то
след налагането с медни монети температурата до сутринта се нормализира.

Медта разсейва всички доброкачествени тумори. Много жени, болни от фиброми — тумори
на гърдата, след налагане с монети са оздравели.

Медта действува добре на сърдечно-съдовата система: при болки в сърцето монетите се
слагат в подклю-чичната ямка. Прикрепват се и се носят непрекъснато. Болките може да изчезнат
още след 10 дни.

След удар по крака често се получава тромбофлебит. За да бъде предотвратен, медни
монети се поставят в обувката под чорапа.

Медни монети лекуват хемороиди и спират хеморои-далното кръвотечение, понеже
въздействуват добре върху вените около ануса. Една монета може да се постави ребром
непосредствено върху аналния отвор, а втора да се затисне от седалищните половини, но така,
че двете да не се докосват една до друга. При хронично заболяване са нужни повторни курсове
нощно време.

Медта добре лекува хронични болести като отит, хай-морит (синузит на горната челюст), 
трахеобронхит. При хайморит трябва да се налагат дребни монети, но понякога и те са твърде
големи. При трахеобронхит монети се налагат върху шията. (Но мед не бива да се използува
преди преглед от лекар, понеже картината на болестта бързо се мени вследствие употребата на
метала и лекарят не е в състояние да постави вярната диагноза).

За лекуване на глухота малка монета се слага върху изпъкналата кост зад ухото, а друга —
върху ухото откъм лицето.

Медта активизира действието на инсулина в кръвта. Затова при лечение с мед инсулинът
може да бъде намален или спрян.

При използуване на мед нервната система се успокоява, изчезва безсънието. Медта
придава бодрост на организма. Тя намалява главоболието, ако стои на болните места (чело, 
слепоочия, тил) в продължение на 15-20 минути. Лечението с мед облекчава слединфарктните 
състояния, а при инфаркт мед се слага в подключична-та ямка. При лечението се използуват
пластини от червена мед. Това са тънки, добре шлифовани медни кръгчета с различен диаметър, 
които при отделните заболявания се слагат върху съответните БАТ (биологично активни точки).

Може да се използуват пластини или монети с размери от 1 до 8 см в диаметър, с дебелина
1-3 мм. За засилване на ефекта преди употребата им т& трябва да бъдат нажежени на огън, да
се изстудят и да се почистят с шкурка. Подготвените по този начин пластини се слагат върху
болезнените участъци за срок от 6 часа до 3 денонощия. Пластините се прикрепват върху кожата
с лейкопласт. След като се свалят, кожата се измива с топла вода и сапун. Обикновено курсът по
медотерапия продължава от 3 до 20 дни. Забелязано е, че ефектът е по-силен, ако пластината
залепне към кожата, която под нея придобива зеленикав цвят. Народните лекари считат, че ако
има плътно сцепление между кожата и медта, тогава металът може да се приложи в лечението, 
ако няма такова сцепление — медта е безполезна.

СХЕМА ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕДНИ ПЛАСТИНИ
1. При поясно-кръстов радикулит



2. При плексит
3. При шийна остеохондроза и раменно-лопатков периартрит
4. При остеохондроза на гръбначния стълб
5. 6. При ангина
7. 8. При заболявания (болки) на коленете 9. 10. При увредени глезенни връзки
В домашни условия медта може да се притисне към болното място или да се бинтова. Ако

мястото на полагането е неточно, медта сама ще се премести, където трябва. (Химиците
обясняват това обстоятелство с нарушаването на биологическия потенциал поради забо-
ляването. Потенциалът под въздействието на медта се изравнява.)

Според наблюденията на професор Ф. Н. Ромашов, проведени при 760 болни с различни
заболявания, при-лепването на медни дискове и пластини оказва проти-воболково,
противовъзпалително и противоотоково действие. Медните соли, образуващи се в организма, са
извънредно токсични за гъбичките, кори-бактериите, холерата, за някои вируси. 
Бактериологичният ефект на медта широко се прилага за стерилизиране на водата и за лечение
на възпалителни процеси в устната лигавица и при очите.

Не е необходимо да се подбират по-големи и по-дебели медни пластини. С тях може да
настъпи случайно отравяне — с повръщане, конвулсии и обща слабост. Бъдете внимателни към
препоръките и по възможност се съветвайте с лекар!

С мед се лекуват и счупвания на костите, натъртвания, циреи. Народната медицина
препоръчва използуването на меден сулфат в състава на мехлем, приготвен по следния начин: 
20 г борова смола, една стрита глава лук, 15 г меден сулфат, 50 г растително масло (най-доб-ре
зехтин). Всичко се смесва, старателно се стрива и се нагрява до кипване. Полученият мехлем
има силно затоплящо действие и лекува много добре.

МИНЕРАЛ ОТЕРАПИЯ

От най-стари времена цветните минерали се използуват не само като украшение, но и като
лечебно средство. Например фелдшпатът е един от "деветте най-добри сокове", сокът на
камъните. Наскоро московските учени откриха, че кристалната решетка на апатита по формула
напомня молекулата на живота ДНК и може да бъде своеобразна нейна матрица. Оттук може да

възникне въпросът за тясната връзка между неживата и живата природа и за възникването
на втората върху основата на първата.

Тибетските лекари притежават големи знания за минералите, за тяхната живителна и
възкресяваща сила.

Ето някои минерали, прилагани при различните заболявания:
1. ЯСПИС. Намалява кръвотечението и облекчава различните женски страдания. Авицена

съветва да се носи на корема срещу стомашни заболявания. Постоянното носене на яспис
изостря обонянието.

2. АХАТ. Предотвратява конвулсии. Носенето му като гривна е средство срещу подагра.
3. КОРАЛИ. Укрепват паметта, лекуват сърцето. При носене около шията избавят от

нервни тикове.
4. КЕХЛИБАР. Носи се срещу болки в ушите, ангини и други заболявания на гърлото, 

облекчава болките в челото и очите.
5. ХЕМАТИТ. Лекува циреи, заболявания на пикочния мехур и някои мъжки заболявания. 

Свойствата му са свързани с отделителните функции.
6. ТЮРКОАЗ. В Близкия Изток и Китай се смята, че този камък придава сила на онзи, който

го гледа. Зрението също се подобрява, а при някои хора се повишава способността за виждане в
тъмното. Древни учени приписват на тюркоаза способността да лекува чревни заболявания, язви, 
тумори, стомашни киселини, ако се носи или се пие стрит на прах. Аристотел пише, че тюр-коазът
е средство при сърдечни заболявания, особено при остри болки, както и срещу безпричинен
страх.

7. ЛАЗУРИТ. Средство против някои нервни болести. Смята се, че предотвратява
пристъпите на радикулит и астма", лекува кръвотечение при жените, премахва безсънието. Камък
със златни пръски помага срещу вътрешни язви.

8. ТОПАЗ. Това е камъкът на вътрешното просветление. Употребява се като защита
против лудост, безсъние и лоши очи. Носенето на врата облекчава пристъпите на астма.

9. ИЗУМРУД. Разсейва меланхолията и дарява дълголетие. Укрепва паметта и изостря



зрението.
10. АЛЕКСАНДРИТ. Регулира притока на кръв, пречиства я и укрепва кръвоносните съдове.
11. ЕЛМАЗ. Лекува склерозата и апоплексията, предотвратява образуването на камъни. 

Елмазът със зеленикав оттенък помага на плодовитостта на жените, пази детето в утробата и
облекчава раждането. Елмазът с петно вътре в себе си е смятан за най-злокобният и съдбоносен
камък.

12. ПЛАНИНСКИ КРИСТАЛ. Върху пръстен избавя от кошмари по време на сън. Ако се
носи на гердан, спасява от замръзване. Ако се постави под бельото вдясно от корема, увеличава
млякото при кърмещата жена, регулира дейността на жлъчния мехур.

13. ОПУШЕН КРИСТАЛ (РАУХТОПАЗ). Лечебно средство за наркомани.
14. АМЕТИСТ. Предпазва от опияняване. Премахва лунички, изглажда бръчки. Прави

човека бодър и разумен. Силата му се проявява, ако се носи от време на време, а не постоянно.
15. ХРИЗОПРАЗ. В гривна е превъзходно средство срещу лоши очи, завист, клевета. 

Придава издръжливост. Съзерцаването му намалява смъденето в очите.
16. КАРНЕОЛ. Регулира кръвта при жените, успокоява треска и нервни болести, укрепва

зъбите, използува се при базедова болест. Носенето на карнеол засилва и прави ясни
осезателните усещания.

17. САРДОНИКС. Спира кръвотечението, ускорява зарастването на костите.
18. Използувани по специални рецепти, вътрешно или носени като украшения по тялото

лечебните камъни даряват здраве, а освен това въздействуват и естетически.
По данни на Световната здравна организация 45% от всички заболявания са свързани със

стреса.
Но "бащата" на учението за стреса Ханс Селие смята, че стресът е положителна предпазна

реакция, която повишава силите на организма и само в определени случаи е болестотворен. При
силни и чести стресове се развиват хипертония, стомашна язва, засягат се ендокринната
система, повишава се рискът от инфаркт на миокарда, увеличава се активността на щитовидната 
жлеза и т.н. Стресът преминава в дистрес, който разрушава органите и съкращава живота. Без
да се проявява в някакво конкретно заболяване, хроничният стрес може да доведе до постоянно
потиснато състояние. Ниската работоспособност, пасивността, безсънието или лошият, 
неспокоен сън — всичко това са следи от дейността на дистреса. На този фон периодично
възникват сърдечна отпадналост, често главоболие, чувство на безпричинно мъчително
безпокойство.

Или обратно, възниква чувството за недоброжелателност от страна на околните и за това, 
че "някой ти диша във врата" — тогава се наблюдава прекомерна делова активност, за да се
задуши страхът от евентуалната загуба на "място под слънцето".

За профилактика на стреса, неврозите, безсънието и натрапчивите мисли тибетските
лекари предлагат отпускане. "Напрежението е смърт, отпускането — живот." Човек винаги трябва
да бъде отпуснат, но добро отпускане не може да има, ако съвестта не е чиста. Затова отначало
трябва да се пречисти съвестта. Лошата мисъл е бумеранг.

ПРЕМАХВАНЕ НА СТРЕСА НА ФИЗИЧЕСКО НИВО
1. Трябва да се намери любимо занимание. За жените е подходящо някое хоби, свързано с

домакинството и грижата за семейството.
2. Отрицателните емоции се изхвърлят в поза Ха стоешком.
Изправен стоеж, ходилата са на ширината на раменете, ръцете са вдигнати и леко

разтворени. Представете си, че сте кух цилиндър, а после, че този цилиндър се изпълва с
мръсотия. След което се наведете с издишване Ха, като си представите, че цялата тази
мръсотия се изхвърля от вас.

Процедурата се изпълнява 3 или повече пъти дневно.
3. Масажирайте точката Дзу-сан-ли ("точката на 99-те болести"). Как да я намерите? Трябва

да седнете на стол и да положите длан върху колянната капачка, тогава безименният пръст ще
попадне в тази точка.

Предиобед се масажира по посока на часовниковата стрелка, а следобед — обратно.
Тази точка може да се гори с цигара от пелин. За целта пелинът се изсушава, нарязва се на

ситно, стрива се и се свива цигара с дължина 20 см. Точката се гори 20 минути.

БОРБА С БЕЗСЪНИЕТО
Лошият сън обикновено се появява при напрежение. Всеки пети човек в света страда от



безсъние.
Леглото трябва да се постави в добра зона (геопато-генните зони влияят върху съня). През

нощта се казват молитви и се медитира със свещ. Молитвите и медитацията пречистват аурата и
защитават от астрални влияния.

Срещу безсъние помага също и разтриването на меките части на ушите.
Отпускащо действува и билкова смес в следния състав:
Калуна — 10 г, полемониум (Рolemonium) — 10 г, ли-пов цвят —10 г, листчета от бяла роза

— 10г, маточина — 5 г, спореж (Senecio) — 10 г, или корен от божур. 2 супени лъжици от сместа
се заливат в термос с 2 чаши вряла вода. Престоява 3-4 часа. Пие се по 1 супена лъжица между
16 и 20 ч.

МЕДИТАЦИЯ СЪС СВЕЩ

Седнете в поза Дза-дзен (позата на ученика, седи се върху петите). Сложете пред себе си
свещ (по-добре църковна). Погледът ви е устремен към пламъка на свещта. Трябва да се гледа с
леко присвити очи, през полуспуснати клепачи. Гледайте 3-4 минути. После затворете очи — така
пламъкът на свещта се проектира върху ретината. Периодично отваряйте и затваряйте очи. В
главата ви няма мисли. Вие се успокоявате, цялото тяло се отпуска. "Мир, добро, покой в цялото
тяло." "Мир, добро, покой около вас." "Мир, добро, покой в целия свят."

Времетраене на медитацията — 15 минути.
Преди сън е добре да се вземат вани с лавандулово масло (на 1 вана 10-15 капки), с масло

от бял бор (виж раздела "Масло от бял бор") или с наситнено сено. Те отпускат, премахват
неврозите, умората и безсънието. Ваната с наситнено сено се приготвя по следния начин: 
събирате остатъка от сеното, останал под копата; напълвате с тази смес половинлитров буркан и
това количество заливате в друг съд с 3-4 литра вода. Престоява на бавен огън час и половина-
два. Прецеждате и изливате във ваната.

Прилага се също така и сънотворна вана, която подмладява кожата. За нейното приготвяне
се взема 0,5 кг морска сол и се добавят 2 супени лъжици течен хвойнов екстракт (продава се в
аптеките).

Могат да се прилагат и вани от мумийо. Освен че притежават гореизброените свойства, 
ваните с мумийо тонизират и подмладяват организма, като го подхранват с необходимите
микроелементи и биологически активни вещества. Вземат се през ден. Цикълът на лечение е 20 
дни, почивка — 10 дни.

За приготвяне на разтвора се вземат 5 г мумийо на 500 г вряла вода. Ваната се напълва до
половината с вода (не по-гореща от 39°С). Приготвеният разтвор се излива във ваната. Ваната се
взема за 15-30 минути.

Водата от ваната да не се излива. На другата сутрин, след добавяне на гореща вода, 
процедурата може да се повтори.

След ваната масажирайте стъпалата си и обуйте чорапи, напоени с ябълков оцет.

ЩАСТИЕТО НА КРАКАТА
На Изток съществува следната традиция — т. нар. "щастие на краката": преди сън

съпрузите взаимно масажират стъпалата си. Това е много полезно, защото върху стъпалата са
представени всички вътрешни органи. Върху ходилото се намират 30 000 двойки нервни 
окончания. Чрез масаж на стъпалата лесно се отстранява умората, подобрява се сънят и се
удължава животът.

Обикновено хората си спомнят за краката твърде късно, когато вече започнат да ги болят. 
Появяват се мазоли, шипове, напуквания, подагрени отоци, болки. За стъпалата трябва да се
полагат грижи така, както жената се грижи за лицето си. Един съвет — пазете отрано стъпалата
си!

Масажът на стъпалото не само премахва умората, но тонизира и укрепва всички органи. За
да не боледуват краката ви, предлагам балсам, който изпитаха върху себе си мнозина пациенти.

СЪСТАВ НА БАЛСАМА: 100 г зехтин, 40 г сусамово масло, 10 г маслен разтвор на витамин
А (продава се в аптеките).

Най-добре е балсамът да се употребява вечер след работа. Преди масажа подгответе
краката си. Направете содена вана: 1 г сода бикарбонат на 3 л топла вода. Продължителност —
15 минути. След ваната изтрийте краката си със сюнгер или хавлия.

Балсамът за крака се използува външно. Нанася се върху повърхността на стъпалото; с
палеца посредством въртеливи движения се втрива в кожата, като при това се масажират



проекциите на вътрешните органи върху ходилото. След масажа се обуват памучни чорапи.
Ако имате шипове, може да се приготви следната смес: 100 г семена от конски кестен се

стриват на прах, добавят се 100 г чесън и денатурат от метилов алкохол. С получената
еднородна смес се прави компрес. За целта се взема марля, сместа се нанася върху нея и се 
слага върху болното място. Процедурата се повтаря 20 пъти в продължение на 10-15 дни.

Ако петите ви са напукани, с балсам от бял бор се запълват пукнатините. Покрива се с
марля.

Има и по-прост начин: кожата на петите се затопля и се намазва с мед. Покрива се с лист от
зеле и се превързва с бинт. Тази процедура се повтаря няколко пъти.

УСПОКОЯВАЩИ РАСТЕНИЯ

В тибетската медицина растенията, които удължават живота, се разделят на 3 групи:
1. Животодарители — валерианата, розите.
2. Животопазители — джодженът, ментата.
3. Животовъзстановители — хвойновите дървета и евкалиптът.
В страните от Изтока за подобряване на съня се прилагат ароматите на лечебните билки. 

Те премахват стреса и нервното напрежение. Например в Китай възглавниците се пълнят с
папрат (надземната част). В Индия преди сън палят благовония от пръчици на ароматични
растения (калуна, сандал, лотос). Калуната (Саlluna vulgaris) възбужда нервната система, 
подобрява настроението и ободрява. Сандалът премахва нервната възбуда и умората, много
добре отпуска нервната система. Лотосът предотвратява мускулните спазми, успокоява, създава
настроение за интелектуален разговор.

Сънят възстановява работоспособността. Много добре му влияе ароматотерапията със
стайни растения, например здравец и резеда (бойка). Възглавници и матраци от билки, помагащи
на съня, можете да си направите и сами. За целта се използува дори обикновено сено. В него
практически е постигната симбиоза на всички лечебни растения, необходими за борба със стреса 
и безсънието.

Предлагам 2 комбинации от лекарствени растения, най-благоприятни за сън:
Сухи растения: дафинов (лавров) лист — 1 част, папрат (надземна част) — 2 части, 

шишарки от хмел — 3 части.
Папрат (надземна част) — 3 части, шишарки от хмел — 2 части, дафинов лист — 2 части, 

лавандулов цвят — 1 част.
Добре е да се спи на възглавница от лавандула. Много добре влияят върху съня топлите

содови вани за краката. Траят 15-20 минути.
Ако имате невроза и не можете да се отпуснете, много подходяща е ваната с лавандулово

масло. На 1 вана се прибавят 10 капки масло.
Ако не разполагате с никакви масла и препарати, направете си медена вана. Във ваната се

сипва 50-100 г разноцветен горски мед.
ИЗКУСТВОТО НА СЪНЯ

"Добре спи онзи, който умее да се отпусне." Не бива да се подценява важната роля, която
играе сънят в живота на човека. По време на сън се извършва своеобразен текущ ремонт на
нашите биоструктури, засилва се неутрализацията на токсичните вещества и отделянето им, 
нормализират се важни процеси като обмяната на веществата и енергийната обмяна.

Освен това по време на нормалния сън протича своеобразно зареждане на организма с
физиологически нормална енергия. Това личи от факта, че при естествено събуждане се
наблюдава избледняване на конюнкти-ва и по-леко дишане с лявата ноздра.

Известно е, че принципът на психологическо взаимодействие се осъществява в организма
не само по време на бодърствуване, но и на сън. Затова за максимална ефективност
заспиването трябва да става при съзнание, настроено за спокойствие, увереност в себе си и 
оптимизъм.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ЕФИКАСЕН СЪН

1. Ляга се задължително с празен стомах и затова се вечеря около 3 часа преди сън. В
краен случай, за да се избегне чувството на глад, може да се приеме лека храна без житни
растения и без много белтъчини, например кисело мляко, плодови сокове или слаб чай с мед, 
ябълки. По време на сън дишането автоматично става диафрагмено. Ако стомахът е пълен, той и
диафрагма-та, която е непосредствено над него, взаимно си пречат, съответно на дихателната и
храносмилателната функции, което води до патологично храносмилане и недостатъчно



ефективно дишане.
2. Да си легнете с блед конюнктив, означава да се обречете на пълно безсъние или на

слабоефективен повърхностен сън. За осигуряването на дълъг, дълбок и оздравителен сън
трябва да регулирате състоянието на кръвта (според цвета на конюнктива) и дишането по 
следния начин:

— щом се убедите, че храната вече е преминала от стомаха в дванадесетопръстника, което
проличава от лекото чувство на глад, приемете оздравително средство, съдържащо основи

(отвара от билки, кимион, цитру-сови кори, ментови бонбони или калциев карбонат);
—с виватон се натриват всички болни места и крака, включително коленете (при безсъние

се разтриват стъпалата и пищялите с масло от бял бор, обуват се чисти памучни чорапи);
—в носа се капе витаон или се намазва носната лигавица;
—провежда се психотерапевтично дишане само с лявата ноздра, докато дясната започне

"да диша" по-леко от нея.
Трябва да се отбележи, че виватонът и витаонът са извънредно ефикасни приспивателни. 

При това, докато бромните сънотворни с киселинна реакция потискат жизнената дейност на
мозъчните клетки, то предлаганите два препарата нормализират тази дейност.

3. За да се изолира мозъкът от патологичния шум на ултра— и инфразвуците, в ушите
трябва да се капне витаон и да се запушат с памук.

4. Постелята не трябва да е твърде мека, за да могат мускулите да се отпуснат; нито
прекалено твърда, понеже при твърдо легло върху мускулите и костите се оказва силен натиск, 
който води до ацидоза. Желателно е да използвате вълнено одеяло. Под главата се слага само 
една възглавница, но достатъчно мека, та постелята да не притиска главата и ушите. 
Възглавницата не бива да се слага под раменете; недопустимо е главата да виси извън
възглавницата; не трябва да се слага ръка под главата, за да се избягнат отоци и влошаване на
кръвообращението.

5. За по-бързо заспиване и добра ефективност на съня трябва да се почувствува
релаксация на мускулите (отпускане). Когато мускулът е в състояние на релаксация, за
жизнената му дейност е достатъчно малко количество енергия, което спомага за по-дълъг сън. 
Освен това при релаксация на мускулите се намалява функционалното натоварване на сърцето и
на съответните мозъчни центрове.

Ако не успеете с едновременната релаксация на мускулите, на цялото тяло, това трябва да
стане постепенно, на части. Започва се от краката, после се отпускат мускулите на ръцете, на

коремната преса и гърба и, което е особено важно, на шията; защото, ако са напрегнати
мускулите на шията, главният мозък работи активно и по-трудно се заспива.

6. За да не се възбуждат съответните нервни центрове при светлинни дразнения и при
повишена тяхна въз-приемчивост, по време на сън върху очите, без да се пристяга, трябва да се
сложи тъмна превръзка. През лятото — памучна, зимно време — вълнена.

7. По време на сън тялото трябва да бъде в хоризонтално положение. Нежелателно е да се
спи продължително на лявата страна не толкова заради притискането на сърцето, а понеже
дишането с дясната ноздра "прег-рява" мозъка и причинява безсъние. Това се обуславя от 
обстоятелството, че десният бял дроб функционално е свързан с дясната ноздра, а левият —
съответно с лявата. При спане на лявата страна левият бял дроб се притиска и не функционира
пълноценно, следователно пълноценно функционира само десният бял дроб и свързаната с него
дясна ноздра, оттук и претоварването на мозъка. При нормално състояние на организма най-доб-
ре е да се спи на гръб, защото тогава температурата на подкоровите мозъчни структури и на
цялото тяло ще се регулира при дишането от самия организъм.

Не се препоръчва спане по корем, защото поради значителното натоварване на
диафрагмата силно се затруднява дишането. Ако имате чувството, че храната не е смляна
напълно, трябва да се заспива само на дясната страна, понеже единствено в този случай храната
с лекота постъпва в дванадесетопръстника. При заспива-не на лявата страна пилорният
сфинктер на стомаха се намира отгоре и стомахът не може да изтласка храната нагоре, за да я
изпрати в дванадесетопръстника.

Когато е топло — трябва да се заспива на дясната страна, в студено време — на лявата
(ако не са налице вече отбелязаните противопоказания).

8. Оптималната продължителност на съня е строго индивидуална и зависи от състоянието
на организма в момента на заспиване, а също и от външните условия. Ориентировъчно за
умерения климат тя може да се установи на 7,5 часа.



9. Ако за сън остане малко време, то за повишаване на ефективността му трябва лявата
ноздра да се запуши с памук, да се обуят вълнени чорапи и топло да се завиете. Това ще
увеличи топлината в организма и, като следствие, ефективността на съня. Студът, обратно —
намалява ефективността на съня и за да се наспи човек на студено, е необходимо повече време.

10. Известна е мъдрата мисъл: "Спокойната съвест е най-доброто приспивателно." За
да ускори човек самоусъвършенствуването си, задължително е преди сън да проанализира
всичките си мисли, думи и действия през изминалия ден. Този ден трябва да се.разглежда като 
учебно-трудов. Животът е велика школа за мъдрост. Разумът се проявява само в труда —
физически и умствен.Неслучайно всички дълголетници се отличават с голямо трудолюбие. 
Напълно закономерно трудолюбието е най-важната предпоставка за изява на творческите
способности.

Вероятно отначало ще са нужни известни усилия, за да се припомни целият учебно-трудов
ден и да се анализира. Но в резултат на тренировките постепенно това ще става все по-лесно и
по-бързо. Самоанализ може да се прави във всякакво положение. Но най-добре е с изпънати
крака и ръце, обърнати с дланите нагоре така, че мускулите на цялото тяло да са отпуснати. В
това положение за жизнената дейност на мускулите се изисква минимално количество енергия, 
което означава, че повече от нея отива за работа на мозъка. При силна умора в долните
крайници по-добре е да се легне по гръб със свити и притиснати към гърдите крака. Тази поза 
помага за почивката на вените на краката, облекчава кръвообращението и сърцето.

11. Непосредствено преди заспиване психиката трябва да бъде приведена в пасивно
състояние, за което погледът трябва да се насочи (със затворени очи) по посока на краката. 
Едновременно с това трябва да се откъснете от околната обстановка и житейските грижи, 
мислено да отпътувате по посока на погледа си все по-далеч и далеч, сякаш се откъсвате от
Земята и постепенно се разтваряте в Космоса.

Ако ви преследват натрапчиви мисли, не се съсредоточавайте върху тях, а с усилие на
волята превключете изцяло върху мисленото отдалечаване от Земята.

За проверка на ефективността на съня може да се използуват следните показатели:
—цветът на склерата (бялото на окото) и конюнкти-ва, при спазване на всички условия за

нормален сън, на сутринта трябва да е по-блед, отколкото преди засипването;
—сутрин трябва да имате добро самочувствие, усещане за отпочиналост;
—добър спомен са сънищата (с изключение на.възникналите поради физическа патология

кошмари).
За премахване на нервно-тревожни състояния, неврози, страх, безсъние препоръчвам

следните средства:
ЛЕЧЕБНА СМЕС "НЕВРОФЛУКС №1": артъш (монголска хвойна) — 5 г, дяволска уста —

20 г, калуна — 20 г, мента — 5 г, корен от дилянка —10 г.
2 супени.лъжици смес се стриват и се заливат в термос с 2 чаши вряла вода. Престояват 5 

часа и се прецеждат.
Пие се 2 пъти дневно по 1 супена лъжица в 16 и 20 часа.
Цикълът на лечение е 20 дни, следват 10 дни почивка.
ЛЕЧЕБНА СМЕС "НЕВРОФЛУКС №2": имел - 10 г, слез — 15 г, маточина — 15 г, какула (конски

босилек) — 15 г, дилянка — 15 г.
2 супени лъжици смес се заливат в термос с 2 чаши вряла вода, престояват 2 часа и се

прецеждат.
Пие се по 1 супена лъжица 2 пъти дневно в 16 и 20 ч.
Цикълът не лечение е 20 дни, следват 10 дни почивка.
За борба с неврозите трябва постоянно да се натрупва потенциал в нервната система.
1. С помощта на продукти (виж "Макробиотика на будизма").
2. Чрез общуване с положителни хора или с природата (виж "Природата — катарзис на

душата и тялото").
Чрез въртене в ръка на две медни топчета. С такива топчета тренират тибетските лами, 

монасите, майсторите на кунг-фу. Напредналите обикновено ги търкалят така, че да не се
докосват едно до друго (вместо топчета могат да се използуват орехи). Топчетата имат 5 
функции:

1. Осъществяват лечебен масаж на точки по дланите, свързани с вътрешните органи;
2. Канализират стреса и отрицателните емоции. Например: ако са ви обидили, вземете

топчетата и ги въртете злобно, за да извадите стреса от себе си.



3. Акумулират енергията Ци.
4. Тренират страничните мускули на пръстите, които при човека са атрофирани. 

Именно тези мускули се използуват за нанасяне на удари с върха на пръстите.
5. Лечебно-креватна гимнастика по универсална

древнотибетска система.
Утринната гимнастика въздействува не само върху централната нервна система, но и върху

жлезите с вътрешна секреция.
1. Легнали по гръб, правете усилен масаж по следния начин: поставете палците зад

ушите и със свити длани ги прекарвайте отгоре надолу така, че показалците да се движат по
ушните раковини. Съсредоточете се напълно, затворете очи.

Физиологично въздействие: предпазва, лицето от бръчки, подобрява зрението, укрепва
зъбите, засилва циркулирането на кръвта в слепоочията,

2. Поставете дланта на дясната ръка върху челото,лявата — върху дясната, и ги
движете по челото наляво-надясно по 20 пъти така, че кутретата да се движат над веждите.

Физиологично въздействие: увеличава циркулирането на кръвта, намалява главоболието.
3. С обратната страна на свитите палци масажирайте очните ябълки — 15 пъти. 

Физиологично въздействие: предпазва от очни заболявания, подобрява зрението, успокоява
нервната система.

4. Със свити длани масажирайте щитовидната жлеза отгоре надолу, като я обгръщате 30 
пъти.

Физиологично въздействие: подобрява регулирането на обменните процеси и работата на
вътрешните органи.

 5.Масажирайте корема: поставете дясната длан върху лявата и правете кръгови движения
20-30 пъти, но така, че коремът да се мести ту нагоре, ту надолу. Това се постига с въртене на
дланта.

Физиологично въздействие: подобрява циркулацията на кръвта, всмукването на храната, 
засилва перисталтиката, укрепва коремната мускулатура, масажират се вътрешните органи.

6. Легнали по гръб, силно прибирайте корема към гръбначния стълб, а сетне го
издувайте — 20 пъти (това трябва да се прави неколкократно за 1 ден).

Физиологично въздействие: влияе благотворно върху работата на черния дроб, бъбреците
и стомашно-чрев-ния тракт. Ликвидира застойните процеси в жлъчката и кръвта, помага за
избавянето от излишни тлъстини в коремната област.

7. Легнали по гръб, свивайте поред краката в коленете и плътно ги притискайте към гърдите
така, че да се масажират всички вътрешни органи. Всеки крак — по 15 пъти.

Физиологично въздействие: подобрява работата на всички вътрешни органи.
8. Седнали на леглото, спуснете краката на пода,сложете левия върху десния, с

дланта на дясната ръка масажирайте извивката на стъпалото — 20 пъти, после повторете
същото с другия крак — 20 пъти.

Физиологично въздействие: лекува ревматизъм, подагра, регулира работата на сърцето.
9. В седнало положение направете "седалка" с пръстите на ръцете, сложете ги върху

тила си и го масажирайте в двете посоки по 10 пъти.
10. В седнало положение сложете длани върху ушите си, притиснете ги плътно и с

краищата на пръстите на двете ръце поред удряйте по тила — 25-30 пъти.
Физиологично въздействие: възбужда кората на главния мозък, предпазва.от глухота, 

лекува главоболие.
След утринната гимнастика се препоръчва да се изпие на глътки чаша вода, престояла от

вечерта и подсладена с мед.
Това е един от най-старите методи за нелекарствено лечение. Зародил се е в древния

Китай, в Тибет. Далеч преди новата ера в древноиндийските свещени книги "Веди" (книгите на
мъдростта) се описани методи за прилагане на масаж при различни заболявания. В древния
Китай са съществували специални лечебно-гимнас-тически школи, в които широко се е
използувал този масаж. После този методът се пренася в страните от Близкия Изток и Европа, 
благодарение на труда на Авицена "Канон на лечебната наука".

Източният масаж има много общо с класическия, но съществуват и разлики между двата: 
масиращото действие при него е насочено към особени линии, наречени "меридиани", където са
съсредоточени биологически активните точки.

Известни са 2 разновидности на източния масаж: точков и линеен. Под точков масаж се



разбира стимулирането на биологически активните точки. Линейният масаж се извършва по
посока на енергийния ток или покрай меридианите, преминаващи през поразената област. 
Масажът се извършва отдолу нагоре на нивото на центростремителните меридиани и отгоре
надолу — на нивото на центробежните меридиани.

Например, източният масаж на долните крайници "върви" от стъпалото до сгъвката при
слабините по вътрешната страна на крака (по меридианите на бъбреците, далака, панкреаса и
черния дроб) и в обратна посока по вънщната страна на крака (по меридианите на пикочния
мехур, жлъчния мехур, стомаха).

Горните крайници се масажират от китката до рамото — меридианите на дебелото, тънкото
черво и "тройния нагревател" (външната повърхност на ръката), и в обратна посока от рамото до
пръстите — меридианите на сърцето, белите дробове и перикарда (вътрешната повърхност на
ръката).

Трябва подробно да се опишат основните правила на източния масаж. Преди всичко по
избрания път се правят няколко масажиращи движения с нарастващо усилие. Ако първото
движение е просто едно докосване, то при последното движение, например десетото, се осъ-
ществява силен натиск. Необходимо е точно спазване на пътя на масажа, за да не се
въздействува върху меридиани, които нямат отношение към заболяването. При едно и също
масажиращо движение натискът на пръста както в изходната точка, така и в крайната, тоест по
целия път на масажа, трябва да бъде един и същ.

При масажа на определен меридиан обикновено се налага да се масажират една или
няколко точки наведнъж, но има и варианти, когато трябва да се масажира една-единствена
точка. Трябва да се помни, че след това локално въздействие задължително се извършва линеен
масаж на дадената област.

Ефективността на източния масаж до голяма степен се определя от познаването на
каналите и топографията на активните точки. Оптималният избор на канали и композиции от
активни точки, съответствуващи на даденото заболяване, зависи преди всичко от точността на 
установяването на знака на болестта, тоест от правилното й съотнасяне към Ян- или Ин-
заболяванията. Именно това служи като отправна точка във всяко едно източно лечение.

По-нататък се привежда таблица от тестове със съответната симптоматична картина на
заболяванията, които позволяват след преглед и разговор с болния, макар и приблизително, да
се ориентираме в  знака на болестта.

След придобиване на необходимите умения точковият масаж е достатъчно лесен за
изпълнение, практически няма вредно влияние (изключение са активните форми на туберкулоза, 
злокачествените и доброкачествените тумори, заболяванията на кръвта, бременността, тежките
сърдечни, бъбречни и белодробни заболявания, възпаленията на кожата и подкожната мастна
тъкан в областта на масажираната точка, което е свързано с инфектиране до степен на тумор) и
може да окаже значителен и бърз терапевтичен ефект. Това дава възможност да се използува
както за профилактика на болестите, така и за лечението им. Точковия масаж трябва да се
владее на първо място от лекарите, но така също и от болните, особено страдащите от хронични
заболявания. В живота често има ситуации, когато няма възможност за оказване на незабавна
медицинска помощ. Тогава на помощ идва познаването на най-елементарните методи за масаж, 
които не изискват никакви специални условия, но могат да облекчат състоянието на болния и 
дори да спасят живота му. Освен това точковият масаж се използува като допълнителна терапия
към медикаментозното лечение. Особено е необходим при облекчаване на състоянието в
следоперативен период.

В Китай изучаването на чудодейните точки започва през 5-4 в. пр.н.е. Известни са над 1000 
(по данни от различни автори), но на практика се използуват около 150.

Точките за акупунктура, размерите на които се колебаят от 0,2 мм до 0,8-10 мм, са
разположени под кожата на различна дълбочина. Те се намират в областите на сърдечно-
съдовите сплитове, в местата на преход на мускулите в сухожилия, над костите. Дълбочината на 
точките е индивидуална и зависи от дебелината на подкожните тлъстини. Кожата над
акупунктурната точка има, в сравнение с другите участъци, по-ниско кожно съпротивление, по-
висока проводимост и различна тер-мочувствителност. Върху измерването на тези и някои други
физически параметри на точките е основано провеждането на диагностичните изследвания, 
доколкото физическите характеристики на точките се променят при възникването на
заболявания.

Точките на акупунктурата са звена от мощна система за саморегулиране. Те са свързани



със собствената (ендогенна) противоболкова система на организма и са в състояние значително
да намалят, а понякога и изцяло да блокират болката. Съвременната хирургия вече започна да
прилага за обезболяване (вместо наркоза) въздействието върху тези точки. Те са свързани с
централната нервна система и участвуват в регулирането на процесите на висшата нервна
дейност, паметта, съня и бодърствуването. Така рефлексотерапията се явява незаменим метод
за лекуване на неврози, наркомании и т.н.

Точките на акупунктурата са свързани с гръбначно-мозъчния апарат и с периферната
нервна система и затова, като влияе върху процесите на нервно-мускулната проводимост, 
точковият масаж помага да се нормализира мускулният тонус и да се стимулират съзнателните 
движения, например при парализи.

Акупунктурните точки са свързани с дейността на вътрешните органи. Те носят информация
за състоянието на организма и още преди да се появят клинични оплаквания, започват да
"сигнализират" за нередности в организма.

Всяка точка е строго специфична към" определено третиране, затова при неправилен избор
на точки за лечение може не само да няма подобрение, но и да се получи неблагоприятно
въздействие върху организма. Затова с рефлексотерапия трябва да се занимават само 
висококвалифицирани специалисти. Но едновременно с това е добре всички да познават някои
елементарни методи. В ежедневната практика те премахват умората, нормализират съня, 
апетита и някои други физиологични процеси, помагат в екстремни ситуации.

На Изток масовата лечебна практика чрез иглотера-пия и точков масаж е позната отдавна. 
Почти всяко семейство има своя домашен специалист. Нещо повече, съществуват цели области, 
където лекуват главно чрез ръце, игли и билки. В японската армия всеки войник и в наше време в
екипировката си носи 3 игли, за да може на бойното поле или в други екстремални условия да си 
помогне сам. Познавайки точките за акупунктура, японският войник може да спре кръвотечение, 
да избистри съзнанието си или просто да премахне умората.

МЕТОДИ И ТЕХНИКА НА ТОЧКОВИЯ МАСАЖ

Чрез натиск с пръсти върху строго определени точки може дозирано, избирателно и
целенасочено да се въздействува върху функциите на редица органи и системи, да се регулират
обменните и възстановителните процеси.

Техниката на точковия масаж не може да се усвои за няколко дни. От вас се изискват
внимание, търпение, тренировки. Трябва да се избягва въздействието върху съседни участъци; 
възможно е там да има точки, които не бива да се засягат.

Преди масаж разтрийте ръце. Това ще засили циркулацията на кръвта в тях и ще ги
затопли. Внимателно напипайте точката с върха на палеца. Обърнете внимание,

Таблица 4
ИЗТОЧНА ДИАГНОСТИКА
Знак на 

заболяването
плюс:синдром

на пълнотата, а така 
също

парасимпатикот
он ичен тип конструкция

минус: синдром на 
празнотата, а също така 
симпатикотоничен тип
конструкция

СИМПТОМИ НА ЯН И ИН-ЗАБОЛЯВАНИЯТА
Възраст По-често средна По-често възрастни
Стадий на 

болестта
Остра, умерена Хронична

Характер на 
болката

Болка остра, 
скорошна, от време на
време

Болка хронична,
отдавнашна,
постоянна

Болка дневна, 
усилваща се при 
ходене, топлина и 
натиск

Болка нощна, 
намалява при движение, от 
топлина и натиск

Болка въртяща, 
остра,чувство за 
преминаване на 
електрически ток, с
бодежи, ударна, 
повърхностна и 
локална, пулсираща

Болка дълбока,
дифузна, костна,
тежка,
дислокализпрана,
пари, изгаря,
натъртване,
контузия

Болката не е 
локализирана

Постоянно 
локализиране на болката



Болката
намалява при
охлаждане

Болката се засилва
при охлаждане

Психическо 
състояние

Възбуда, 
бърборене

Апатия, мълчаливост

Очите са живи, 
подвижни

Очите са 
помръкнали, полузатворени, 
слабоподвижни

Сънят е 
повърхностен

Сънят е дълбок

Характер Активен, 
предприемчив

Пасивен, апатичен

Глас Висок Тих
Кожа Червена, суха, 

не се бели; ярък цвят на
лицето

Бледа, влажна, 
подпухналост; блед цвят на 
лицето, пасивност

Мускулно 
налягане

По-често 
склонност към гърчове
и спазми

Отпуснати мускули

Дишане Силно Накъсано,тихо
Функции на
червата,
уриниране

Запек, задръжка 
на урината

Диария, напикаване

Температурн
и реакции

Нужда от 
разхлаждане

Потребност от 
топлина

Температура
при

заболяване

По-често
висока

По-често 
субфебрилна

Потни жлези Функцията се 
повишава при 

физическо 
натоварване

Потене

Потребност
от течности

Жажда, 
студени напитки

Няма жажда, 
топли напитки

Опипване на 
корема

Чувство за 
изпълненост, 

докосванията са 
неприятни

Коремът е мек, 
докосванията са 

приятни

Език Повърхността
на езика е червена, 

налепът е дебел, жълт

Повърхността на 
езика е бледа, налепът

е бял, тънък
Пулс Силен, 

напрегнат, 
повърхностен, трудно
овладяем

Пулсът е слаб, 
мек, дълбок, лесно се 
овладява

Съпротивля
ем ост на 

организма

Нормална Понижена

Менструален 
цикъл

Кратък,
менструацията

не е обилна

Дълъг,
менструацията е 

обилна
СВОЙСТВА НА КОНСТИКУЦИОННИТЕ ЦИКЛИ

Строеж на 
тялото

Набито Астенично, 
хилаво

Подкожна 
мастна тъкан

Добре
изразена

Слабо изразена

Кожа Розова, 
влажна

Бледа, суха

Лице Розово, мек
израз

Бледо, 
напрегнато

Коса Космите по 
главата са меки и 
блестящи, по тялото
са добре изразени

Космите по
главата са сухи, без
блясък, по тялото са
слабо изразени

Нокти Нечупливи Чупливи
Лигавица Влажни Сухи

Честота на
сърдечните
съкращения

Брадикардия Тахикардия

Честота на 
дишането

Забавено Учестено

Потене Слабо Силно
Умора Настъпва

бавно
Настъпва бързо



че при натиск върху нея се усеща болка или скованост. Това е много важно за откриването
на "жизнената точка". Натискът не трябва да е груб и рязък, не бива да оставя синина. 
Въздействието с пръстта трябва да е внимателно, перпендикулярно на повърхността на кожата и 
точно в съответната точка. Например:— докосване — леко, непрекъснато поглаждане;

—лек натиск — при който се използува тежестта на пръста или на китката;
—силен натиск, при който върху кожата в областта на точката под пръста се образува

видима ямка.
Движението на пръста може да е хоризонтално-вър-теливо по часовниковата стрелка или

вибриращо, но винаги непрекъснато. Натискът се извършва с възглавнич-ката на палеца и с
възглавничката на средния пръст. Използуват се 2 метода.

1. УСПОКОЯВАЩ — непрекъснати въздействия, плавни, бавни, въртеливи движения с
постепенно увеличаване силата на натиска и задържане на пръста в дълбочина. Повтаря се 3-4 
пъти като всеки път пръстът се връща в изходно положение, без да се отделя от точката.. Про-
дължителност — 3-5 минути.

2. ТОНИЗИРАЩ — кратък, силен натиск и рязко отделяне на пръста от точката. 
Продължителност: 1/2-1 минута.

Всяка точка за акупунктура има свое строго местоположение. За откриване на точките се
използува мярката Цун. Индивидуалният Цун — това е разстоянието между двете гънки на
втората фаланга на средния, които се образуват при свиването му. При мъжете — на лявата 
ръка, при жените — на дясната.

ПРИМЕРИ ЗА ТОЧКОВ МАСАЖ

1. ТОЧКОВ МАСАЖ И САМОМАСАЖ НА УШНАТА РАКОВИНА
Точковият масаж на ушната раковина може да се изпълнява самостоятелно или в

съчетание с общия масаж. Резултатът от процедурата се проявява бързо. Ако по време на
масажа почувствувате болка в отделни участъци — това означава, че е нарушена функцията на
някои

органи, свързани с разположените в тези места рефлексогенни зони. 
Точковият масаж или акупресу-рата на "болезнените" точки ще помогнат
да се нормализира тази функция и да се предотврати развитието на
заболяването.

Начините за точков масаж на ушната раковина са поглаждане и
размачкване. Когато ги изпълнявате, свивайте пръстите като щипки и
хващайте ушната мида с възглавничките на палеца, показалеца и
средния пръст. Масажирайте от двете страни. Прилага се и разтриване, 
което се извършва с възглавничките на показалеца, бавно и ритмично, за
да не се предизвиква болка, когато ушната мида се притиска към черепа.

Най-добре е масажът да се извършва в легнало или седнало
положение.

Самомасаж на ушната мида може да се прави 2-3 пъти дневно. 
Започнете с поглаждане отгоре надолу, зад и пред раковината, като
постепенно създавате чувството за приятна топлина. Добре е да се прави
самомасаж преди сутрешната гимнастика, в процеса на работния ден и
два часа преди сън, за да се премахне умората, да се повиши тонусът и
да се подобри сънят. В тези случаи се масажира равномерно цялата повърхност на ушната мида, 
без изключване на отделните зони.При болезнени състояния масажирайте съответната 
рефлексогенна зона, въздействувайте върху двете ушни       миди едновременно или поред.И
още няколко практически съвета. При нарушен сън, особено във фазата на заспиване, добър
ефект оказва повърхностното щипкообразно поглаждане на меката част на ухото в съчетание с 2-
3 дълбоки вдишвания.

Движенията на пръстите отначалотрябва да следват ритъма на сърцето, след това кръго-
вото поглаждане се извършва на 2-3 удара на сърцето.

При сънливост, вялост", умора на очите се прилага дълбоко щипкообразно поглаждане,  
преминаващо в мачкане. Ефективна е също така акупресурата на меката част на ухото (рис. 11, 



зона 1) и срещу издатината-пред слуховия канал (рис. 11, зона 13).
При шум в ушите и влошаване на слуха е добре да се направи масаж на горната стена на

външния слухов канал (зона 11) в съчетание с акупресура на зона 11 от лицето — тя се намира
между веждите.

Самомасажът на ушната мида винаги завършва с повърхностното й поглаждане и с
поглаждане на областта зад ухото, съчетани с пълно, дълбоко дишане.

2. ТОЧКОВ МАСАЖ И САМОМАСАЖ НА ЛИЦЕТО
Рефлексогенните зони върху лицето са разположени около очите, носа, устата и ушите (виж

рис. 12).
Масажът на зони 5, 6, 7, 9, 10, разположени около очите, се прилага при очни заболявания, 

виене на свят, главоболие, сълзене.
Зоните 1,1 и 12, разположени около носа, се масажират при нарушение на носовото

дишане, алергии, бронхиална астма, а също при измръзване и простуда.
Масажът на рефлексогенните зони, разположени около устата — зони 13, 14 и 15, оказва

добър лечебен ефект при подпухнало лице, зъбобол, нервни тикове, речеви разстройства, 
заболявания на лицевия нерв. Масажът на зона 14 се прилага също така за оказване на помощ
при изпадане в безсъзнание.

А сега — за методите на лицевия масаж.
Точковият масаж тук трябва да бъде по-щадящ и нежен, отколкото при масажа на другите

части на тялото. Кожата на лицето на места е много тънка; нервите, кръвоносните и лимфните
съдове са разположени повърхностно и лесно се нараняват. Затова масажът се изпълнява само
с възглавничките на показалеца или средния пръст, разположени вертикално спрямо
масажираната повърхност. Ако е необходим масаж по протежение на тройния или лицевия нерв, 
пръстите се разполагат под наклон спрямо кожата, а "болезнените" 

точки се докосват леко. За усилване на въздействието върху
рефлексогенните зони се прилага непрекъсната вибрация с един
или няколко пръста с честота 100-120 колебания в минута в 
продължение на 5-10 секунди с прекъсване за 3-5 секунди. По вре-
ме на паузата масажирайте кожата около зоната чрез поглаждане.

Само в един случай натискът върху лицева зона трябва да е
силен до болка — при въздействие върху рефлексогенни зони 14 и
15 за оказване на помощ при безсъзнание.

За препоръчване е самомасажът на лицето да се извършва
пред огледало. Методите са същите, но за по-ефикасно
предотвратяване на бръчките се прилагат допълнителни начини за
тонизиране: раздвижване на меките тъкани, разтегляне на
отслабените мускули, натиск, щипкообразно мачкане, подръпване
на мускулите и кожата. Всеки път завършвайте самомасажа с
вибращо поглаждане, което се изпълнява по посока на ма-сажните линии и се съпровожда с
поглаждане на главата от челото и слепоочията към тила, шията и горната част на гърдите.И, 
както винаги, няколко практически препоръки.

Ако сте настинал, приложете точков масаж (метод на въздействие — възбуждащ) на лицеви
зони 7, 12, 16. Срещу хрема помага масаж на лицеви зони 11 и 14, срещу сълзене на очите — на
зони 5, 6, 10. Започнете с лек натиск на възглавничката на показалеца, завършете силно, до
болка. За предотвратяване на заболяванията правете масаж сутрин и вечер. Ако вече сте болни
— на всеки 30-40 минути в течение на 1 денонощие.

При умора на очите ще ви помогне точковият масаж (метод на въздействие — успокояващ) 
на лицевите рефлексогенни зони 6, 7, 9, 10, 11. Масажирайте лицето с цяла длан и при затворени
очи.

3. ТОЧКОВ МАСАЖ НА КРАКАТА

Начините и методите за този масаж са различни, (рис. 13) В зоните върху стъпалата и в
областта на глезена се изпълнява точков масаж с възглавничката на палеца или средния пръст, 
а върху ходилото, там, където мускулният слой е по-плътен — със свит под остър ъгъл среден
пръст.

Върху ходилата се намират множество чувствителни зони, свързани с различни вътрешни
органи. Навярно сами сте забелязали, че ходилата наистина са много



чувствителни към дразнители, особено към студа. Малко да изстинат краката — потича
носът, започва настинката.

Масажът на ходилата е ефикасно средство за профилактика на простудните заболявания. 
Изпълнението му е много лесно. През лятото ходете боси по речен чакъл или окосена ливада. 
Най-добре сутрин и вечер, когато има роса; а през зимата търкаляйте по пода с боси крака
кръгъл дървен предмет.

За самомасаж на ходилата насипете грах, боб или ситен чакъл в дървено сандъче с ниски
стени (40 X 40 см) — така че дъното да е скрито. Раздвижете стъпалата си, изпълнете дихателни
упражнения, после стъпете боси на дъното на сандъчето и започнете да пристъпвате от крак на
крак, докато болката претръпне. Запомнете — отначало задължително трябва да почувствувате 
болка! Ако не я усетите, заменете камъчетата с по-едри.

Процедурата продължава 10 минути.
4. ТОЧКОВ МАСАЖ И САМОМАСАЖ
НА РЪЦЕТЕ

Масажът на ръцете започва със "съживяване" на пръстите. За целта, като започнете от
кутрето, с палеца и показалеца на дясната ръка натискайте поред външните части на всички
пръсти на лявата от върха към дланта. После масажирайте дланта и тилната част на ръката, 
също и китката. Сетне преминете към другата ръка.



Тибетската народна медицина е висше и в много аспекти неповторимо изкуство за лечение. 
Ненапразно ти-бетците владеят тайните на подмладяването и дълголетието. Техните рецепти се
състоят от известни на всички растения, продукти и минерали, чесън, мед, мумийо, месо от
степни животни и т.н.

НЯКОЛКО РЕЦЕПТИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА

РЕЦЕПТА №1 — С ЧЕСЪН
ПРИГОТВЯНЕ: разтриват се 350 г чесън с дървена или порцеланова лопатка, от тази маса

се вземат 200 г (главно сок) и се слагат в стъклен съд. Заливат се с 400 г 96%-ен спирт. Капакът
се затваря плътно и съдът се поставя на студено за 10 дни. После масата се прецежда и се
поставя за още 3 дни на студено.

ПРИЛОЖЕНИЕ: строго по схемата със студено мляко (50 г мляко на един прием) 3 пъти
дневно, докато не свърши цялата настойка.

Такъв курс за подмладяване се провежда 1 път на 5 години. Предазначението му е да
пречисти организма от мастни и варовикови отлагания, да подобри общата обмяна на
веществата. В резултат се предотвратяват болести като склероза, паралич, инфаркт на
миокарда, стенокардия, образуване на различни тумори, възстановява се зрението.

Време на приемане и 
количество в капки

Дни на 
приемане

СУТРИН ДЕНЕМ ВЕЧЕР
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 16 17 18
7 19 20 21
8 22 23 24
9 25 26 27
10 28 29 30

За добро зрение през зимата или след заболяване трябва да се пие преди сън по чаша топло мляко
с 9-12 капки чеснов сок.

РЕЦЕПТА №2 — ОЦЕТНО-МЕДЕНА НАСТОЙКА
30 г ябълков оцет се прибавят към 70 г цветен мед, размесват се добре и се слагат в хладилник. Пие

се по 1 чаена лъжичка 2 пъти дневно 1 час преди ядене с топла вода.



РЕЦЕПТА №3
20 минути преди ядене се изяждат две парчета (с дължина 2 см) зелен лист от алое. Листът

предварително се почиства и се отрязва задължително от долната част на растението. Трябва да се
сдъвче добре.

РЕЦЕПТА №4
Приготвя се сироп от зрели плодове на бъз и се пие по 1 супена лъжица.
РЕЦЕПТА №5
Прави се отвара в следния състав: 5 ореха се смачкват заедно с черупките, добавят се по 1 супена

лъжица ечемик, овес и исландски мъх, 3 предварително стрити жълъда. Всичко това се залива с 1 литър
вряла" вода и се вари на бавен огън 20 минути. Отварата се прецежда и 10 минути след приемането на
едно от средствата по рецепти №2 или №3 се изпиват 75 г.

За запазване на младостта, бодростта и красотата помагат вегетариански, млечно-кисели, 
растителни диети с голямо количество почистени от ципата зеленчуци и плодове.

Храната трябва да бъде умерено солена и подкисе-лена с винен оцет или с лимонов сок. Не бива да
се пуши, да се употребяват алкохол и силни подправки. За сутрешна закуска се пият 200 г нискоалкохолна
бира, на следобедна — чаша овесено мляко (2 супени лъжици едро смлян овес се заливат с 200 г вряла
вода, престояват 1 нощ, сутринта се добавят по супена лъжица стрити орехови ядки, мед и сухари). Такава
закуска е за предпочитане пред всички останали, защото укрепва мускулите, придава енергия на
организма и красота на тялото.

Преди обяд и на вечеря се изяжда по 1 порция салата от равни количества зелен лук или
кромид, магданоз, моркови и репички (репичките се нарязват 30 минути преди употреба, за да .се
избегне неприятното уригва-не) с малко растително масло и винен оцет на вкус. На обяд може да
се изяде 100 г телешко, овче месо или прясна риба.

За вечеря — вегетарианска храна: кисело мляко и продукти от него с прибавяне към всяка
порция по 1 -2 супени лъжици целина, зеленчукови ястия, компоти.

След ядене да се взема по 1 чаена лъжичка мармалад от плодове на черен бъз. Той се
вари без захар на бавен огън до изпаряване на течността, при постоянно разбъркване. Пази се в
прохладно място. Приема се с малко мед и 1/4 чаена лъжичка брашно от яйчени черупки (от
варената черупка се сваля ципата и се мели в кафемелачка).

Ако след ядене коремът се подува, трябва да се приемат по 75 г исландски мъх (2 супени
лъжици мъх се за- ливат с 50 г вряла вода и се варят на бавен огън 10 минути). Изстиналата
отвара се прецежда. Тя е извънредно полезна за жлезите с вътрешна секреция, което влияе
положително върху целия организъм или, казано с други думи, го подмладява.

Вместо вода е полезно да се пие отвара от овес: 2 супени лъжици овесено брашно се
заливат с 400 г вода и се варят до сгъстяване, сетне се прецеждат.

Още един съвет: 2 часа след всяко ядене да се изпиват по 75 г от следната отвара: смесват
се по 50 г камшик, ушици (агримония) (Аgrimonia eupatoia), борови пъпки, коприва, жълт
кантарион, орехови листа, листа от френско грозде, тинтява. Вари се на тих огън 15 минути. 
Изстиналата отвара се прецежда.

Добра е и следната рецепта: 1 средно голяма глава целина се разрязва на 4 части, добавят
се 3 смачкани заедно с черупките орехи, 3 супени лъжици овес или овесено брашно, средно
голям морков, шепа спанак. Всичко се залива с 2 литра вряла вода и се вари до готов вид. 
Изстиналата отвара се прецежда. Тя също придава свеж вид на лицето.

Преди сън даже при еднодневен запек трябва да се направи клизма с 600 мл топла вода, 
понеже запекът влияе отрицателно върху цвета на лицето. Препоръчва се лицев масаж, особено
в местата с повече бръчки.

Техника на масажа: със средните пръсти на двете ръце, топнати в зехтин, се правят нежни
кръстообразни движения. Да се масажира, докато се почувствува известна умора в местата, 
където кожата е покрита с бръчки. По време на тази процедура главата трябва да бъде високо
вдигната. След масажа кожата на лицето се почиства, измива се с дестилирана вода или с
отвара от пшенични и бадемови трици (4 супени лъжици трици се заливат с 1 литър вряла вода и
се варят на тих огън 10 минути. Изстиналата отвара се прецежда.). Лицето мо-, же също така да
се изтрие с памук, натопен в следната смес: розова вода — 30 г, камфоров спирт — 30 г, лимонов
сок — 30 г.

КАК ДА СЕ ПРЕМАХНЕ УМОРАТА?

Ако сте изморени след труден ден — вземете душ, изпийте чаша прясна настойка от мента
с една чаена лъжичка мед. След това си направете медена баня на лицето: разтворете 1 супена
лъжица мед в 2 чаши топла вода и в продължение на 5-7 минути мийте лицето си, после го



изплакнете с обикновена, непреварена вода със стайна температура; настроението ви ще се по-
виши, кожата ви ще придобие мек, свеж вид.

Съветвам -ви по принцип да се миете със студена вода, защото топлата състарява кожата
или поне след топлата вода изплаквайте лицето си със студена.

КАК ДА СЕ ОТСЛАБНЕ?

Поставете в термос 1 чаена лъжичка резене (Foeniculum vulgare) и го залейте го с 1 чаша
вряла вода; престоява 2 часа. Прецежда се, добавя се 1 чаена лъжичка мед и се изпива вместо
закуска.

ПРИРОДНИТЕ МАСЛА — СРЕДСТВА ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ НА 
КОЖАТА

СМЕС №1. 1/2 кг черно френско грозде се смесват със 100 г ленени семена. 200 г от сместа
се заливат с 1/2 л сребърна вода. Всичко се размесва до получаването на кашица, след което се
прибавя 1 л олио или зехтин и се вари на тих огън 20 минути. Получената смес се втрива в
почистената кожа на лицето. Такъв балсам я подмладява.

СМЕС №2. 100 г змийско мляко (Сhelidonium) се смесва с 1 л олио или масло от хипофае
(Нурpophae

rhamnoides) и се разбърква добре. Кожата се разтрива със сместа при гнойни, гъбични и
вирусни заболявания.

СМЕС №3. 100 г коприва и 1 л олио се смесват. Втрива се в кожата преди сън.
СМЕС №4. 100 г миризлив саз (Асоrus calamus) се сипват в 1 л нагрято олио (или масло от

хипофае) и се варят 20 минути, след което се охлаждат и прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица
2 пъти дневно преди ядене. Сместа съдържа високоактивни вещества с широк спектър на
действие.

За тонизиращи и подмладяващи вани от мумийо виж раздела "Тибетската медицина срещу
безсънието, неврозите и стреса".

МАСКА ЗА ЛИЦЕ

Сутрин, преди да се измиете, си направете следната маска. Кожата на лицето се изтрива с
памучен тампон, потопен в каквото и да е растително масло, за предпочитане е зехтин. 1 супена
лъжица сметана или кисело мляко се смесва с 2 супени лъжици брезов сок. Прибавя се 1 чаена
лъжичка пресен мед.-Разбърква се. Сместа се нанася върху лицето и шията. След 10-15 минути 
се измивате със студена вода. Вместо брезов сок може да използувате отвара от ментови листа
(освежаваща маска).

По принцип трябва да се знае, че медът е не само вкусен хранителен продукт, но и чудесно
средство за подмладяване на лицето. Вместо обикновен пчелен мед може да използвате пчелно
млечице, което неколкократно увеличава биологичната активност на маските — затова се
използува чак когато кожата завехне и изгуби еластичността си.

Необходимо е да се отчете и обстоятелството, че би-остимулиращи кремове може да се
прилагат чак след 30-годишна възраст.

ТОНИЗИРАЩА И ПОДМЛАДЯВАЩА МАСКА ЗА ЛИЦЕТО И КОЖАТА. Течен мед, най-добре
майски, се нанася с плоска четчица върху лицето и шията. Върху клепачите се поставят памучни
тампони, напоени в слаба чайна запарка. "

Легнете по гръб, сложете крака на невисока поставка и максимално се отпуснете. След 8-10 
минути махнете памучните тампони. Щом завършите основния си тоалет, медът се измива с
топла вода. Тази козметична процедура е съвсем проста и лесна, а ефектът е великолепен. 
Кожата отпочива и се освежава.

ГЛИЦЕРИНОВА МАСКА  (ОМЕКОТЯВАЩА).  По 1
чаена лъжичка глицерин и овесено брашно се смесват с 3 чаени лъжички водка. Сместа се

нанася на тънък слой върху почистената кожа на лицето, стои 20-25 минути. Добре е маската да
се прави 2 пъти седмично в продължение на месец — месец и половина.

ПОЧИСТВАЩА, ОМЕКОТЯВАЩА И ХРАНИТЕЛНА МАСКА. Смесват се старателно 25 г чист
спирт, 25 мл вода и 100 г леко затоплен летен мед. Маската стои върху лицето 10-15 минути, 
после се измива с топла вода.

МАСКА ЗА НОРМАЛНА КОЖА. 1 чаена лъжичка прясна извара се смесва с 1/2 чаена лъжичка
пресен мед. Прибавя се малко мляко или кефир. Старателно се размесва и се нанася върху



кожата на лицето. След 30-60 минути се измива с топла вода.
ХРАНИТЕЛНА МАСКА "АФРОДИТА". Смесват се сок от 1 лимон, 1 супена лъжица царевично

масло или зехтин и 1 супена лъжица летен мед. В легнало положение сместа се нанася с
памучен тампон върху кожата на лицето и предната повърхност на шията. След като изсъхне, се
нанася втори слой. Маската е много полезна за старееща и повяхнала кожа. Тя се прилага 1-2 
пъти седмично в продължение на 2 месеца. Цикълът се повтаря след 3 месеца.

СМЕКЧАВАЩА И ХРАНИТЕЛНА МАСКА ЗА МНОГО СУХА КОЖА. 2 глави печен лук се стриват и
смесват с 2 супени лъжици мед от различни билки. Сместа се нанася върху предварително
почистената кожа. След 5 минути се измива с влажна салфетка.

ИЗБЕЛВАЩА МАСКА ПРИ СКЛОННОСТ НА КОЖАТА КЪМ ПИГМЕНТАЦИЯ И ЛУНИЧКИ. 100 г
пресен полифлорен мед се смесва с предварително филтриран сок от 1 лимон. С получената
смес се напояват • парчета марля с големина на салфетка и се слагат върху лицето за 10-15 
минути. На всеки 5-10 минути салфетките се сменят. Маската се измива с топла вода.

МАСКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БРЪЧКИ ПРИ СУХА И НОРМАЛНА КОЖА. 2 супени лъжици
брашно се смесват с разбит белтък и с 1 чаена лъжичка полифлорен мед. Получената
тестообразна маса се налага върху предварително почистената кожа на лицето за 15 минути. 
Измива се с топла вода.

ПРЕЧИСТВАЩИ И ПОДМЛАДЯВАЩИ МАСКИ ОТ МОНГОЛСКО МУМИЙО "БРАГШУН". Мумийото
е древен чудотворен- балсам. Това вещество се използува от незапомнени времена за
лечението на различни заболявания. Съдържа около 30 химически елемента, 20 макро- и
микроелемента, а също и 6 метални микрооки-са, 6 аминокиселини, редица витамини, етерни
масла и смоли. Поради това мумийото с успех се прилага за подмладяване на лицето. 1%-ов
разтвор на мумийо почиства кожата и добре я подхранва с липсващите й мик-ролементи. 
Маските от мумийо чудесно освежават лицето и премахват дневната умора.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1 г мумийо се разтваря в 100 мл преварена вода (по-добре
дестилирана). Може да се разтворят 5 г мумийо в 500 мл вода. След маската останалият разтвор
се използува за подмладяваща вана.

Почистете лицето с лосион (розова вода) или го измийте с вода и детски сапун. Седнете в
кресло или легнете на дивана, отпуснете си. Главата ви е изпразнена от мисли, пълен покой. 
Направете от памук плоски широки тампони, натопете ги в разтвора от мумийо и ги сложете
върху лицето си. Трябва да престоят 2 минути. Не повече от 2 минути!

Тази маска се прави през ден.

КРЕМОВЕ ЗА ЛИЦЕ И РЪЦЕ
СМЕС №1. Ланолин — 150 г, вазелин — 15 г, златен корен — 50 г, 10%-ов разтвор от

мумийо — 40 г. Съставките се смесват и сместа се нанася върху почистената кожа на лицето.
СМЕС №2. Ланолин — 15 г, вазелин 15, сок от ме-дуница —10 г, 5%-ова сребърна вода — 4 

г. Съставките се смесват и сместа се нанася върху почистената кожа на лицето.
СМЕС №3. Ланолин — 15 г, вазелин — 15 г, бял восък — 3-5 г, масло от хипофае — 10 г, 

сок от борови фи-лизи — 10 г, 10%-ов разтвор от мумийо — 10 г,-масло от бял бор — 1 капка. 
Съставките се смесват. Сместа се нанася на тънък слой върху лицето. Всички кремове и други
съставки се държат в хладилник при температура 2  С.

КРЕМОВЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БРЪЧКИ ПО ЛИЦЕТО
КРЕМ №1. След масаж на участъците с бръчки върху тях се налагат бархетни парчета, 

намазани с крем. Той се приготвя по следния начин: 3 сурови белтъка се разбиват старателно и
се смесват с 15 г зехтин и с 1 супена лъжица отвара от дафинов лист (5 листчета дафи-нов лист
се заливат с 30 г вряла вода и се варят на слаб огън 10 минути). Добавят се 10 г стипца (от
аптеката) и всичко се разбърква до-лолучаването на еднородна смес. Бархетните парчета леко
се намазват, прикрепват се към местата с бръчки и се оставят през нощта.

КРЕМ №2. 4 супени лъжици зехтин се затоплят в емайлирана тенджера, прибавя се 1 
супена лъжица борова смола (твърдите съставки на рецептата предварително се прецеждат през
ситно сито) и сместа се нагрява при постоянно разбъркване до разтварянето на смолата. Ако
част от нея не се разтопи, трябва да се извади от маслото, за да не се пържи, понеже тогава
лечебните й свойства изчезват. Тенджерата се сваля от огъня и при постоянно разбъркване се
добавя восъкът. Горещата смес се прецежда, през марля. Наливат се 2 супени лъжици вода, 
загрява се до кипване, добавя се боракс на върха на ножа, сваля се от огъня и се бърка до изс-
тиване. Добавят се 5 капки бензолова настойка и тю 1 малка ампула витамин А и Д.



Кремът се приготвя на слаб огън, защото в противен случай лечебните свойства на смолата
и на восъка се унищожават. Восъкът се добавя само при свалена от огъня тенджера (той се топи
при 37°С и при по-висока температура може да се изпари). Кремът се разбърква с борова
пръчица.

КРЕМ ЗА РЪЦЕ
Смесват се 3 супени лъжици глицерин, 1 чаена лъжичка амоняк, боракс на върха на ножа, 1 

чаена лъжичка пресен мед и 1/2 чаша вода. Всичко се разбърква и се нанася върху кожата на
ръцете.

ОТВАРИ, НАСТОЙКИ И МЕХЛЕМИ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

ЖЪЛТ КАНТАРИОН (Нурericum)
За жените е полезно да знаят, че жълтият кантарион е наречен "билка срещу 99 болести". 

Външно се прилага при рани, язви и изгаряния. В древността при натъртвания и схванатост
стривали растения или правели запарка от сухи билки и налагали увреденото място. Жълтият
кантарион има силни бактерицидни свойства, намалява възпалителните процери, съдействува за
възстановяване на тъканите.

НАСТОЙКА ОТ ЖЪЛТ КАНТАРИОН ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
20 г от билката се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 10 минути, охлаждат се и се

прецеждат. Използува се за лечение на рани. Намалява възпалителните процеси върху кожата, 
ускорява епителизацията, влияе антисептично. Прилага се при изгаряния.

Воден разтвор на жълт кантарион (100 г на 500 мл вода) се прилага като компрес за
разтриване при мастна себорея и пъпки.

НЕВЕН (Саlendula)
За козметични цели се използуват цветчета, събирани през лятото, но непременно при сухо

време. Те трябва бързо да се изсушат в топло, тъмно, добре проветрено помещение.
В козметиката от невен се произвеждат мехлеми, кремове или се използува разредена

спиртна настойка, както и водна настойка. Ценни са кръвоспиращите и ан-тисептичните му
свойства, способността му да успокоява болката и да премахва раздразненията и възпаленията
върху кожата; компресите и разтриванията с настойка от невен свиват порите на лицето, 
намаляват отделянето на мазнини, помагат при мастна себорея, пъпки и акне. Много добри
резултати има при мазна кожа на главата, пърхот и косопад.

ВОДНА НАСТОЙКА ОТ ЦВЯТ НА НЕВЕН ЗА КОМПРЕСИ И РАЗТРИВАНЕ: 1 чаена лъжичка сух
цвят кисне 15 минути в чаша вряла вода, после се прецежда. По-силна разновидност на
настойката: 1 чаена лъжичка в 1/2 чаша вода. Прилага се като обикновен и студен компрес при
гнойни рани, изгаряния и порезни рани.

МЕХЛЕМ ОТ НАСТОЙКА НА НЕВЕН: 10-20 мл спиртна настойка от невен се смесват с 90 г
вазелин. Препоръчва се при раздразнения, възпаления и пъпки на лицето, а също и при циреи.

МЕХЛЕМ ОТ СУХ ЦВЯТ НА НЕВЕН: 5 г сух цвят от не-вен се стриват на прах и се смесват с 25 
г вазелин,

ЗАБЕЛЕЖКА: за лица, страдащи от алергии (невро-дермит, екзема, токсико-алергичен
дерматит и др.) не се препоръчват кремове, мехлеми и други лекарствени форми, в състава на
които влизат мед, мента, ягоди, черно френско грозде, клюква, цитруси.

КОПРИВА (Urtica)
Едно от най-полезните растения. Въздействието й върху организма е разностранно. 

Богатият химичен състав както на свежите, така и на сухите листа от коприва е полезен за
укрепване на косата и усилване на растежа й, срещу промяна на мастното съдържание на кожата
на главата, за унищожаване на пърхота.

НАСТОЙКА ОТ КОПРИВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСАТА: 1 супена лъжица сухи, стрити на
прах листа, се заливат с 1 чаша вряла вода. Престояват 1 час. Прецеждат се, остатъкът се
изстисква. След обикновено измиване, без косата да се подсушава от водата, настойката се 
втрива в кожата на главата. Прилага се при косопад — 1-2 пъти седмично в продължение на
няколко месеца.

РЕПЕЙ (Аrctium)
Корените на репея се изкопават през късна есен или ранна пролет. Външно, корените на

репея се прилагат при кожни заболявания, екземи, обриви, сърбеж, пъпки, циреи.
ОТВАРА ОТ КОРЕНИ НА РЕПЕЙ: 10-20 г сухи стрити корени от репей се заливат с 1 чаша



преварена вода, варят се 10-15 минути на слаб огън,известно време престояват. Охлаждат се и
се прецеждат. Отварата се втрива в корените на косата или се изплаква с нея след миене 2-3 
пъти седмично — при мастна себорея, пърхот, сърбеж, косопад. Освен това се прилага при
локално лечение на себорея на лицето, ръцете и различни участъци от кожата, както й при
люспеста екзема и други кожни заболявания.

Релейното масло е средство срещу пърхот. Лесно е да се приготви: 75 г стрити корени от
репей престояват 1 денонощие на топло място в 200 мл бадемово или ва-зелиново масло (или
олио). Варят се на слаб огън 15 минути, като често се разбъркват, за да не загори маслото. 
Прецеждат се и се наливат в буркан. Кожата на главата се натрива с репейно масло 1 -2 часа
преди миене.

В народната медицина се използува и при дълго не-зарастващи рани и екземи.
МЕХЛЕМ ОТ КОРЕНИ НА РЕПЕЙ: Приготвената отвара се изпарява наполовина, смесва се

поравно със свинска мас; съдът се затваря плътно с капак и се поставя за няколко часа, във
фурната.

МЕХЛЕМ ОТ КОРЕНИ НА РЕПЕЙ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯ, НЕЗАРАСТВАЩИ РАНИ
И ЕКЗЕМИ: 4 супени лъжици стрити корени от репей се заливат с 4 чаши вряла вода. Водата се
изпарява. Към 1 част от остатъка се добавят 4 части топена мас. Мехлемът се поставя в буркан.

ОТВАРА ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСАТА: 20 г сухи стрити корени от репей и 10 г сух цвят от
невен се сваряват в 1 л вода. Добавят се 15 шишарки хмел. Сместа престоява и се прецежда. 
Топлата отвара се втрива 3 пъти седмично в кожата на главата срещу косопад и кожни 
заболявания.

СМЕС №3 ЗА МАЗНА КОСА: 3 супени лъжици дъбова кора се варят 15 минути в 1 л вода. 
Добавят се по 20 г сок от коприва и репей. Сместа се втрива в измитата кожа на главата 2-3 пъти
седмично.

СМЕС №4 ЗА СУХА КОЖА (БАЛСАМ ЗА КОСА): 100 г зехтин, 10 г масло от хипофае, 1 г
розово масло, 5 г цветен прашец. Главата се измива на два пъти с детски сапун, после се
подсушава. Сместа се втрива с върховете на пръстите. Изпълнява се 2 пъти седмично с по 2-3 
грама смес.

ПОДМЛАДЯВАЩ И ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ "БЯЛА МАГИЯ"

Съществен недостатък на всички съществуващи кремове е тежестта им, те. те трудно се
поемат от кожата. Добавете към крема-хидрант суспензия от морски водорасли и кремът "Бяла
магия" става лек и въздушен като морска пяна.

За жените над 25 години към основния състав се добавят екстракти от чайна роза, шипка, 
царевична свила и лайка.

"Бяла магия" съдържа биологично активни вещества и витамини; подхранва, овлажнява, 
омекотява сухата и нормална кожа, прави я еластична, премахва раздразненията. За жените над
35 години в основния състав се прибавят екстракти от цветен прашец, кориандър, масло от
хипофае, китайски жен-шен, конски кестен. Получава се крем за всякакъв вид кожа, който
подхранва, регенерира и поддържа нормалната хидратация на кожата; прави я гладка, нежна и
кадифена. Великолепно подмладява епидермиса и възстановява нормалната физиологична
функция на кожата. Благодарение на биологично активните вещества — благородни масла, 
витамините А и В, кремът "Бяла магия" е много добро стимулиращо средство за повдигане на
тонуса и на жизнената дейност на кожните клетки.

Какво отличава подмладяващите кремове на професор Востоков от най-добрите кремове на
"Ланком", "Кристиан Диор" или другите световноизвестни марки?

1. Всички тибетски кремове са "предни" и "млади", току-що приготвени.
2. Те леко се усвояват от кожата на лицето, като я освежават и подмладяват.
3. Кремът "Бяла магия" допада на всички жени с прекрасния си..аромат.
4. Една от тайните на професор Востоков се състои в това, че първичната обработка на

растителните съставките се извършва от момичета на 15-16 години с целебни и млади ръце.
    5. Белият лама, професорът по тибетска медицина Востоков, зарежда крема с енергия и

го прави лек, въздушен; мантрата, с която той въздействува, удължава въздействието му.
6. В състава на подмладяващия крем влизат главно природни вещества: ланолиново

млечице, кокосово масло, кайсиево масло, цитрусово (противовъзпалител-но, пречистващо) 
масло, екстракти от лечебни растения, хидранти от морски водорасли, витамините А, В, Е, Р (с



овлажняващ-ефект), екстракт от жен-шен и хипо-фае, розово масло и т.н.
7. Кремът се изготвя ръчно, със сребърни лъжички. Няма машинна обработка и

съприкосновение с метали.
8. Кремът е хигроскопичен, т.е. трябва да се използува в минимално количество, 

приблизително по 1 г.
9. Кремът много добре се поема от кожата на лицето и премахва умората (втрива се, след

като лицето е добре овлажнено със студена преварена вода).
Здравословният начин на живот, правилното хранене и гимнастиката — това са трите "кита" 

на източната наука за здравето.
На Изток отделят много време и внимание на гимнастиката. Така например в Китай голяма

част от населението, излиза сутрин на улиците и се занимава с някоя от многобройните
оздравителни системи — почти във всяко семейство от поколение на поколение се предават
традициите за изпълнение на едни или други упражнения, похвати от кунг-фу, методи за
иглотерапия, изработва се своеобразна семейна акупунктура.

Всичко това дава впечатляващи резултати. Съдете сами: средната продължителност на
живота при мъжете в Китай достига 80 години, а в Москва, Санкт-Петер-бург, Новосибирск и
други големи градове на Русия се колебае от 48 до 60 години.

Всички източни оздравителни системи са основани върху използуването на енергията Ци. 
Енергията Ци циркулира вътре в гръбначния стълб. Ако има разместване на прешлен, енергията
избива навън като фонтан.

Гръбначният стълб е антената, която свързва човека с космоса и космическата енергия. Той
трябва да бъде изправен, а повечето от нас имат блокажи, затова йогата е противопоказна за
европейците. Йога — това е система от упражнения, свързана преди всичко с циркулацията на
биоенергията в човешкото тяло.

Спортът също не е изход, защото първо в него липсва духовност. Второ — не се отчита
биоенергетиката. Спортът означава разход на енергия. Млечната киселина задръства каналите и
меридианите. Крайните резултати от спортните свръхпостижения са болни мускули, сухожилия и
гръбнак; разпиляна нервна енергия, пси-хотравми. Почти всички бивши спортисти са депресира-
ни хора с лошо настроение.

А човек трябва да събира и акумулира жизнената енергия, за да живее дълго, без да се
разболява. Какво представлява болестта? Загуба на енергия. Също такава загуба са старостта и
смъртта. Всички лами се занимават с източни упражнения — преди всичко Тай-дзи, У-шу, До-ин, 
Ци-гун, Кун-нейа.

ТАЙ-ДЗИ — китайска лечебна гимнастика.
У-ШУ — древна биоенергийна гимнастика с топка и други спортни уреди.   .
ДО-ИН — система на тибетските манастири, упражнения за самолечение и за натрупване

на енергията Ци.
ЦИ-ГУН — древна китайска система на биоенергийно дишане за натрупване на енергията

Ци и за лечение на заболяванията.
КУН-НЕЙА — древна система на будистките монаси; упражнения, удължаващи живота; 

система за релаксация.
Човек трябва да познава древните изкуства. Вземете например Тай-дзи. Това е преди

всичко нравствено-ети-чен комплекс и едва след това — система от движения. У нас с Тай-дзи
предимно се занимават гимнастиците. А в Китай те са насочени главно към умението да се уп-
равлява и акумулира енергията Ци. Чак след това се подбира стилът."

В основата на източните оздравителни системи,са положени стиловете на поведение на
различните животни. Така например в Кунг-фу присъствуват стилове на леопарда (резки, бързи
движения), на тигъра (плавни движения, силни удари), на кобрата (плавни меки движения, хитро
поведение), на жерава (движения с широк замах и високи издигания), на дракона (жесток, силен 
удар, без високи..издигания).

Стилът на изпълняване на упражненията изцяло се определя от индивидуалността на
човека: на някого подхожда повече стилът на тигъра, на друг — кобрата, на пълния силен мъж —
стилът на мечката, а на леката, крехка жена — лястовицата.

Източните оздравителни системи са безкрайно разнообразни. Те включват и гимнастически, 
и биоенергий-ни упражнения за саморегулация и развитие на психиката. Всяка система
позволява не само да се развиват силата и ловкостта, да се усъвършенствуват тялото и 
психиката, но и да се лекуват много заболявания. Нещо повече, всяка от системите благодарение



на тясната връзка с философията способствува за формирането на такива качества като
благородство, мъжество, висока духовност, развива мисленето.

Всички оздравителни системи са основани върху акумулирането на енергията Ци или
праната. В процеса на изпълнение на упражненията се включват древни механизми за
самолечение, разкриват се (тонизират се) точки за акупунктура," стимулират се и се лекуват
вътрешните органи.

ДИХАТЕЛНА ГИМНАСТИКА ТАЙ-ДЗИ

Дишането е основата на живота. Животът на детето започва с вик, тоест с първото
вдишване. Повечето хора дишат с горната част на белите дробове. Това е така нареченото горно
дишане, което води до маса заболявания: бронхит, трахеит, бронхиална астма, пневмония, 
сърдечни заболявания, главоболие. Даже атеросклерозата е свързана с нарушеното дишане и
недостатъчното усвояване на кислорода от белите дробове. Неправилното дишане се състои в
това, че: първо — между вдишването и издишването не се прави пауза, и второ — времето за
издишване е по-малко от времето за вдишване.

Източните мъдреци неслучайно отбелязват: "Колкото по-продължително е издишването, 
толкова по-продължителен е животът." Дишането в упражненията на Тай-дзи, което в превод
означава "висше съвършенство", се подчинява на контрола на съзнанието върху движенията на
коремната стена и диафрагмата. Необходимо е те да бъдат непрекъснати и ненапрегнати, 
спокойни и леки, сякаш въобще не съществуват.

Изключително важно е правилното положение на тялото и движението му в пространството. 
Без правилно положение на тялото не може да има правилно дишане.  Всяко движение се
хармонира с околния свят. Гръбнакът трябва да е изправен, той е антената между космоса и
земята. Затова, преди да се коригира към дихателната гимнастика, трябва да се поправи
изкривяването на гръбначния стълб с помощта на мануалната терапия и да се усвои вярното
преместване в пространството, правилния начин на ходене.

Лечебното въздействие на Тай-дзи се заключава в хармонията между движенията, между
положението на тялото и дишането. При определени последователни движения и концентриране
на вниманието върху отделни участъци от тялото се премахва нервно-мускулното напрежение, 
възстановява се равновесието Ин-Ян. Протича самолечение, нормализират се всички жизнени 
процеси. Гимнастиката Тай-дзи лекува сърдечно-съдови и белодробни заболявания, с нейна
помощ укрепват мускулите на гърба, организмът се подмладява. При правилно положение на
гръбначния стълб се възстановява нервната система, подобрява се настроението, изчезват
неврозите.

Следните упражнения трябва да се изпълняват сутрин и вечер.
1. В легнало положение — пълно възходящо и низходящо дишане през двете

ноздри. Цикълът е: вдишване — пауза — издишване, в съотношение 8-4-12 (брои се наум). 
Продължителност — 20 минути. След 4 седмично изпълняване на това упражнение може да се
премине към следващите.

2. В легнало положение — възходящо дишане през двете ноздри. Една седмица в
съотношение 24-24-24; две седмици. — 26-26-26; три седмици — 28-28-28, четири седмици — 30-
30-30. Продължителност 20 минути. Изпълнява се без напрягане. Ако се окаже, че е трудно, 
фазите се намаляват.

3. В легнало  положение — възходящо дишане през двете ноздри в съотношение 30-30-
30. Сутрин:. вдишване — издишване — задържане; вечер: вдишване— задържане —
издишване. След две седмици — обратно. Продължителност — 20 минути.

     4.В седнало положение, гърбът и тилът притиснати към стената,гърдите 
изпъчени,коремът  

Ръцете върху коленете. Дишане през двете ноздри. Сутрин възходящо, вечер низходящо: 
вдишване — задържане — издишване — задържане, в съотношение 30-15-30—15. Цялото тяло
вибрира. Продължителност — 20-30 минути.   

5. Дишане с единия бял дроб. В легнало положение — подложете възглавница под
лявата страна на гърдите си. Запушете лявата ноздра. Дишайте с дясната.После всичко се
повтаря обратно — бавно напълвате с въздух левия бял дроб, като запушите дясната
ноздра.Издишване през дясната ноздра. Лявата ноздра се за пушва, след това обратно. 
Продължителност — 20-30



минути. Упражнението се изпълнява 3-4 седмици.
6. Сутрин: вдишване през лявата ноздра — задържане — издишване през дясната. Вечер: 

вдишване през лявата ноздра — издишване през дясната - задържане. Циклите се сменят през
няколко седмици. Вдишването — с броене до 10, 12, 14 ,16; задържането — до 40, 48, 54, 56; 
издишването — до 20, 24, 28 32 Това е най-важното упражнение.

ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Целта на тези упражнения е вниманието и органите на чувствата да се подчинят на волята.
Упражненията по изолиране на съзнанието от външните дразнители за натрупване на

жизнена енергия се наричат Пранаяма, упражненията за подчиняване на органите на чувствата
на волята — Пратя-хара.

За да се изолирате от вкусови, осезателни, обоня-телни и слухови впечатления, е
достатъчно да се откъснете от външните влияния и да останете неподвижни. Очите се затварят, 
в ушите се слага памук. Вниманието се насочва върху някой предмет или върху плексуса 
(Дхарана), задържа се върху този предмет (Дхиана), от късвате се от формата и съзерцавате
само идеята за предмета (Самадхи).

КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕПРОИЗВОЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ

КОНТРОЛ ВЪРХУ МУСКУЛИТЕ НА РЪЦЕТЕ И КРАКАТА
В седнало положение протегнете ръка на нивото на рамото с дланта надолу. Извърнете

глава по посока на ръката. Внимателно наблюдавайте средния пръст. Ръката не бива да прави и
най-малкото движение. Същото се повтаря с другата ръка, а после и с изпънат напред крак. 
Продължителността на ежедневните упражнения с всяка ръка и крак е по 1 минута. След 5-7 дни
времетраенето се удвоява.

КОНТРОЛ ВЪРХУ МУСКУЛИТЕ
НА ТЯЛОТО В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ

Седнете в кресло, отпуснете мускулите, устремете поглед в една точка (това ще направите
без никакво напрежение, ако съвсем отпуснете очните мускули, благодарение на което погледът
ще спре блуждаенето си). Дишането е плитко, без видими колебания на гърдите и корема, 
ритмично, равномерно и спокойно. Цялото тяло сякаш застива. Упражнението се изпълнява
ежедневно по 5-10 минути, като постепенно се стига до 20 минути.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОИЗВОЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ
Съсредоточаване на вниманието при произволни движения с ръце (това упражнение е

въведение в Пра-тя-хара). Сключете ръцете си така, че пръстите на едната ръка да влизат в
междупръстията на другата. Бавно въртете палците си един около друг от 50 до 100 пъти. Изцяло
се съсредоточете върху това действие. Положете ръка върху масата и я свийте в юмрук. Бавно
изпънете палеца, като насочите цялото си внимание върху това действие.

Повторете упражнението с всички пръсти. После сгъвайте поред кутрето, безименния
пръст, средния пръст, показалеца и палеца — съсредоточете цялото си внимание върху това. 
Повторете упражнението в обратен ред с въртене на пръстите, като започнете с кутрето. Дългото
изпълнение на това упражнение укрепва волята.

КОНТРОЛ НА ВОЛЯТА ВЪРХУ ОРГАНИТЕ НА ЧУВСТВАТА (ПРАТЯ-
ХАРА)

ЗРЕНИЕ
Изцяло съсредоточете вниманието си върху някакъв предмет — молив, книга, компютърен

монитор и т.н. Обърнете внимание на цвета, формата и пр. В продължение на 5-7 минути се
старайте максимално да използувате зрителното възприятие, така, че другите органи на
чувствата да бездействуват. Положението на тялото трябва да е удобно. Постепенно, като
тренирате аналитичната способност на зрението, сменяйте предметите, преминавайки към по-
бледи и безцветни.

СЛУХ



Легнете на дивана, поставете наблизо ръчен часовник. Отпуснете мускулите и затворете
очите. Вслушайте се в тиктакането на часовника. Не възприемайте други дразнители, не мислете
за нищо странично. Ударите на часовника може да се броят до 100. Упражнявайте се ежедневно
по 10 минути. Това упражнение помага за изостряне на слуха.

ОСЕЗАНИЕ

Легнете. Затворете очи и запушете ушите с памук. Отпуснете се. Върху тялото си поставете
монета, съсредоточете вниманието си върху усещането за допир. Монетата се слага на
плексусите (освен лицевите). За контрол служи появата на топлина в мястото на допира. 
Топлината преминава в парене, предизвикващо болка.

ВКУС

Затворете очи, запушете ушите с памук. В устата си поставете сол или захар. 
Съсредоточете вниманието си само върху вкусовото усещане. Упражнението се изпълнява в
продължение на 2 седмици по 5-10 минути.

ОБОНЯНИЕ

Затворете очи. Ушите запушете с памук. Отпуснете се. Поднесете към носа си парфюм. 
Съсредоточете се и възприемайте само миризмата. Времетраене — 10 минути. Изпълнява се в
продължение на 2 седмици.

По-нататък е необходимо да се научите да не възприемате впечатленията изолирани едно
от друго. Например, докато гледате часовника, трябва да чувате и тиктакането му, а чувайки
тиктакането, трябва да усещате миризмата на поднесения под носа ви парфюм и т.н. После
трябва да се научите да спирате потока на мисълта.

РАЗМИСЛИ

Когато размишлявате върху нещо, трябва да си задавате въпросите как, защо, с каква цел, 
кога, при какви условия, с каква честота и продължителност и т.н., като се стараете да им давате
верни отговори.

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ОБЕКТИВНИ ПРЕДМЕТИ

В продължение на 10-15 минути съзерцавайте картина, като размишлявате как е
нарисувана, каква цел е имал художникът, какви композиционни и цветови похвати е използувал, 
за да постигне изразителност, и каква роля при това играе техниката на изпълнение. По-на-татък
може да се размишлява за детайлите, фона и т.н.

РАЗМИСЛИ ЗА СОБСТВЕНОТО "АЗ"

Заемете удобно положение, отпуснете мускулите, дишайте ритмично. Мислете за това, че
земните страдания и наслади могат да влияят само върху тялото, докато духът не е подвластен
на въздействието им. Мислете за своето "АЗ" като за чист безсмъртен дух, част от световния дух, 
искра от божествения огън.

Добре е също така да насочите съзнанието към вътрешната си същност и да се опитате
поотделно да "разгледате" всяко от своите тела (състояния): физическо, астрално, ментално.

След като се съсредоточите върху физическото си тяло, мислете за свойствата, които са му
присъщи. Научете се да го чувствувате като нещо отделно от вас.

Когато мислите за астралното си тяло, изхождайте от това, че всички желания, страсти, 
емоции, преживявания зависят от това начало, но то все пак не е вашето "АЗ", не е дух, а само
обвивка, по-тънка и от физическото тяло .

После пристъпете към размисли върху менталното тяло, върху своите мисли, разум, свят
на логиката, представи и всичко останало, зависещо от това начало.

Тези упражнения позволяват да се придобие вътрешно спокойствие, помагат стоически да
изтърпяваме земните страдания и философски да се отнасяме към тях, да избягваме стресовите
ситуации, да не изостряме отношенията, по-спокойно да се отнасяме към несгодите, да
намираме изход от явните или мними неприятности, да владеем себе си.

КОНТРОЛ НА ВОЛЯТА НАД МИСЛИТЕ

Вниманието се насочва към съответна мислена представа.
Възпроизвеждате и мислено се съсредоточавате върху зрителни, слухови, осезателни и



вкусови представи. Очите са затворени, в ушите се слага памук, отпуснати сте. Направете 3 
дълбоки вдишвания. Мислено си представете някакъв предмет и се съсредоточете върху него. 
Трябва изцяло да се откъснете от себе си, да забравите за своето тяло и изцяло да се слеете с
предмета. Продължителност на упражнението — 10-15 минути.

В същите условия мислено чуйте звук, глас или мелодия, научете се да се съсредоточавате
върху звуците на гамата. Мислено си припявайте от долно до горно "до" и обратно, като
постепенно забавяте скоростта; стигнете до представата за един звук в продължение на 1-2 
минути. Може също да се упражнявате в произнасяне на "Ом".

После се пристъпва към мислено възпроизвеждане на вкусовите и обонятелните усещания, 
което ще ви е полезно при предаването им на разстояние.

Мислено възпроизведете усещанията от всички органи на чувствата.
Представете си някакво действие, във възприемането на което участвуват всички тези

органи.

БИОЕНЕРГИЙНИ УПРАЖНЕНИЯ.
РАЗВИТИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

КЪМ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПОЛЕТО

Около всеки жив организъм съществува биополе. Интензивността или, както още се казва, 
силата на различните полета е различна. При човека тя е по-голяма, отколкото при животните. 
Всеки човек може да почувствува   биополето   и   да   усети   неговата   интензивност.

Необходимата за това чувствителност се развива с помощта на специални упражнения, в
резултат на които индивидът придобива определени психически свойства. В процеса на
тренировките се развиват съсредоточеност и положителни черти на характера, стабилизират се
функциите на организма. Подобрява се самочувствието, изчезва главоболието, нормализира се
сънят. Някои от хората, които се занимават с това, след 10-15 седмици забелязват, че сутрин
започват да стават по-лесно, други придобиват увереност в поведението си.

Преди занятията е необходима почивка. Упражненията трябва да се изпълняват в удобно за
вас време и в съответна обстановка, но и тук има ограничения: не е желателно да се провеждат
занимания между 12-14 ч. и 18-20 ч. Оптималната температура на въздуха е 23 градуса. 
Крайниците трябва да бъдат топли. Ръцете следва да се държат над източник на топлина или да
се използуват йогистки методи.

При провеждане на заниманията трябва да се отчита слънчевата активност. Постарайте се
да определите как влияе активността на слънцето върху ефективността на изпълнение на едно
или друго упражнение (дали я повишава или понижава).

Всички, упражнения се изпълняват при изцяло насочено към тях съзнание. Заниманията
трябва да ви доставят радост и удоволствие. Ако се появят неприятни усещания, изпълнението
на упражненията трябва незабавно да се прекрати.

Крайно важна е последователността на заниманията — да няма прекъсвания между тях. 
Консумацията на алкохол в този период абсолютно се изключва, защото отслабва синапсът
(съединението между нервните клетки); по-слаби стават и импулсите, които постъпват в мозъка. 
При опит за изпълняване на упражнение след приемане на алкохол натоварването върху
нервната система се увеличава многократно. За възстановяване на нормалното състояние са
необходими поне 3 дни.

Най-добре е упражненията да се изпълняват на гладно.
УПРАЖНЕНИЕ 1
Отпуснете се. Откъснете се от страничните дразнители. Съсредоточете вниманието си

върху дясната ръка.
Предизвикайте в нея чувство за тежест (бодеж, топлина). Импулсите от мускулите

постъпват в съзнанието. Направете същото с дясното стъпало. Всичко, което постъпва от
стъпалото, възприемайте през съзнанието. Сетне прехвърлете вниманието си върху частта на
крака до коляното, после — до бедрото. Насочете вниманието си върху левия крак. Приемайте
импулсите в същата последователност.

Необходимо е упражнението да се изпълнява в продължение на седем дни.
Излизането от състоянието на съсредоточеност се осъществява чрез 3 дълбоки вдишвания, 

след което възприятията трябва да бъдат "изхвърлени", всички усещания да изчезнат. Този
похват трябва да се използува в края на всяко упражнение.



УПРАЖНЕНИЕ 2
Съсредоточете вниманието си върху левия крак. Възприемайте импулсите от стъпалото, 

после от прасеца, след това от бедрото. Усещанията от всяка част на крака трябва да се
възприемат поотделно. Тази част от упражнението изпълнявайте 3 дни.

Следващите 3 дни възприемайте импулсите едновременно от десния и левия крак (също на
части — отначало от стъпалото, после от прасците и бедрата). Тази част от упражнението е най-
добре да се изпълнява чрез метода на мислената зона, в която е заключено вниманието. Ако
това е трудно, тогава трябва чрез бързо превключване на вниманието от единия крак към другия 
да получите усещане едновременно от двата крака.

Продължителността на възприемане на усещанията от всяка част е не по-малко от 2 
минути.

УПРАЖНЕНИЕ 3
Легнете. Разположете ръце успоредно на тялото с дланите надолу. Съсредоточете се, като

мислено разделите ръцете на длани, китки, предмишници, мишници и рамене ; възприемайте
импулсите от всяка част поотделно.

В първия ден съсредоточете вниманието си върху дясната ръка, във втория — върху
лявата, през третия — едновременно върху двете ръце.

УПРАЖНЕНИЕ 4
Съсредоточете се. Първия ден приемайте импулси от краката (на части), втория — от

ръцете (също на части), а през третия-шестия дни — едновременно от ръцете и краката, но вече
не на части, а като цяло. На седмия ден почувствувайте топлина от дясната ръка,

УПРАЖНЕНИЕ 5
Първите три дни съсредоточавайте вниманието си върху тялото като цяло. За 4-6 дни

вниманието ви трябва да се "пълзи" по тялото като бавна вълна, от стъпалата към главата (но не
включвайте главата!), после в обратна посока. Това е подготвително упражнение. Про-
дължителност на всяка "вълна" — 1-2,5 минути.

УПРАЖНЕНИЕ 6
Отпуснете се. Съсредоточете внимание върху тялото си, Почувствувайте топлина в дясната

си длан. Незабавно я усилете и я "придвижвайте" нагоре по ръката до рамото. После по гърдите. 
"Прехвърлете" я върху лявото рамо, "спуснете" я надолу по лявата ръка и я "изпуснете" през
върховете на пръстите.

Упражнението не е лесно и може да не се получи веднага. В такъв случай добре
оттренирайте метода за "прехвърляне" на топлината нагоре-надолу по едната ръка. Правете
упражнението 7 дни.

УПРАЖНЕНИЕ 7
Ръцете висят покрай тялото (или са положени на коленете в седнало положение). В

продължение на 3 дни "прехвърляйте" топлината от едната ръка в другата и обратно не по малко
от 5 пъти на тренировка. В следващите 3 дни е необходимо да предизвикате едновременно 
затопляне на двете ръце от дланите до раменете, а после да премахнете топлината. За по-
доброто й премахване трябва да се направи бавно издишване, като че я изтласквате навън.

ОМ РАМ!


