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Златни рецепти на руската народна медицина

Увод
Съвременният човек се лекува по различен начин в сравнение с предците си. В продължение на

хилядолетия  (на  практика  до  XX  век)  хората  основно  са  използвали  опита  на  предходните
поколения и се лекували с билки, с различни хранителни продукти, баене. Двайсети век, векът на
прогреса, е наложил свой подход към здравето.

Пренебрегвайки традиционните методи за лечение, човечеството започнало активно да прилага
все нови и нови медикаментозни препарати. Тъкмо през XX век излезли на мода едни или други
лекарства, които дори се смятали за панацея. Ту започвали да лекуват всички болести с пеницилин,
ту фаворит ставал аспиринът, ту за всичко използвали парацетамол...

Както сами разбирате, здравето на хората не станало по-добро от това. Както казваше моята
баба,  „лекарствата  едно  лекуват,  друго  разболяват“.  И  в  думите  на  тази  необразована  старица,
колкото и да е парадоксално, се съдържа вековната народна мъдрост. Нашите предци (това, разбира
се,  не  се  отнася  за  хората  със  синя  кръв)  се  лекували  с  това,  което  им било  винаги  подръка:
различни билки, чесън, лук, мед...

През XXI век ние се връщаме към позабравените традиции на предците си. Затова сега все по-
популярно  става  билколечението,  което  притежава  уникални  особености:  меко  действие,
безвредност (ако, разбира се, спазвате инструкциите за прилагане), липса на привикване към едни
или други билки, минимални странични ефекти. Но и билколечението има свои минуси: билките
трябва грамотно да се берат, за приготвянето на отварите се изисква определено време, а и с тях
предпочитат да се лекуват (съдя от примера на моето семейство) предимно жените.

Но все пак би трябвало да съществува някакво средство, което е в наличност във всеки дом и
притежава лечебни свойства! С тази мисъл огледах кухнята и видях на полицата, където у нас стоят
средствата за миене на съдове, пакетче... сода (с нея изтриваме тъмния налеп от чая по чашите). И
веднага си спомних: щом ни заболи гърлото, с какво се гаргарим? Със сода! Ако получим киселини,
с какво се спасяваме? Със сода! А неотдавна бе разкрита още една тайна на това вещество - ваните
със сода помагат бързо да се отслабне.

Ето ви и лекарство! Както се казва в един от романите на Жул Берн: „Използвай каквото ти е
подръка и не търси друго“.

Историята на бялата лечителка
За съжаление, информацията за содата не е чак толкова много. Учените дори се разминават в

мненията си кои народи най-рано са започнали да я използват: едни смятат, че първооткривателите
на лечебния прах са били древните гърци, други предполагат, че са древните индийци. Така или
иначе, но содата е била известна на хората поне две хиляди години преди нашата ера. Срещала се е
като минерали или разтвори в содените езера.  И ако с  минералите предците ни са се справяли
просто - стривали ги на прах, със содените разтвори си създавали повече работа - трябвало да ги
изпарят. Археолозите са успели да намерят първите сведения за получаване на сода по метода на
изпаряването и те са датирани към 60 г.

Този метод активно прилагали римляните, в частност лекарят Диоскорид Педаний. Той описал
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содата  като  „прах  с  бял  цвят,  който  съска  и  се  пени  при  разтваряне  във  вода,  а  също  под
въздействието на оцетна и сярна киселина“ Диоскорид Педаний лекувал с воден разтвор на сода
душевни  заболявания,  стомашно-чревни  болести,  сърдечна  недостатъчност.  Когато  трябвало  да
съпровожда римските легиони в походи, в аптечката на Диоскорид винаги имало сода, която той
използвал като антисептик.

През  XV  век  холандският  химик  Ян  ван  Хелмонт  открил  така  наречения  „горски  газ“  -
въглероден диоксид, който се образува при разтварянето на содата.

Изследванията на „белия прашец“ продължили паралелно в много страни в Европа. През 1736
година френският химик и лекар Анри Луи дьо Монсо успял да получи от вода от содени езера
достатъчно чиста сода. Той установил, че този „прах“ съдържа веществото натрий.

По този начин станал малко или много ясен съставът на содата. Следователно можело да се
пробва тя да бъде получена по изкуствен път. И за първи път това било направено от френския
химик Никола Льоблан (1791 г.).

Разбираемо  е,  че  начинът  на  получаването  й  дълго  се  пазел  в  тайна.  Точно  затова  содата
започнала  да  се  използва  активно  именно  във  френската  кухня,  особено  в  сладкарството  при
производството на бисквити и сладкиши. Трябва да се отбележи, че в другите страни (включително
и в Русия) сладкарството се развивало в друго направление - с използването предимно на мая за
набухване на тестото.

Разбира се, кулинарите от различните държави искали да узнаят тайната на френското тесто. Но
френските готвачи, независимо че често работели зад граница, се стараели да я опазят. Едва през
1861 година, когато белгийският химик Е. Солве разработил съвременен метод за получаване на
сода, в европейската и американската кулинария се появило соденото тесто. Що се отнася до Русия,
сладкарските изделия със сода получили разпространение чак след революцията от 1917.

През XIX век учените продължили да изследват содата. По това време тя получила и химичната
си формула  NaHC03 и  специфичното си название натриев хидроген-карбонат.  През 1845 година
немският  лекар  Булрих  установил,  че  содата  потиска  паренето  в  стомаха  при  повишена
киселинност.  Така се изяснило, че содата неутрализира солната киселина в стомашния сок, като
образува вода.

В Русия  през  XIX век активно внедрявали най-новите чуждестранни технологии.  Така  през
1864 година се появил първият соден завод, където се прилагали разработките на френския учен
Льоблан. От този момент содата станала достъпна. Лекарите продължили да изследват натриевия
карбонат като лекарствено средство.

През XX век с изучаване на содата се занимавали съветските лекари Я. Цаленчук, Г. Шулцев, А.
Суслов.  Те  отбелязали  благотворно  влияние  на  това  вещество  върху  стомашно-чревния  тракт,
състава на кръвта, сърдечносъдовата система, вестибуларния апарат.

За жалост, към края на миналия век всички забравили за лечебните свойства на содата. Може би
сега е настъпило времето да си ги припомним.

Предимствата на лечението със сода и мерки за безопасност
За да ви убедя окончателно, скъпи читатели, че най-доброто лекарство ви е подръка, искам да

изброя предимствата на содолечението: 
- достъпност 
- простота на прилагане 
- минимални финансови загуби.
Какво може да направи обикновената сода за хляб? Много неща! И така, содата:
- помага в борбата с разни инфекции
- може да нормализира алкално-киселинния баланс на организма
- допринася за понижаването на кръвното налягане
- стимулира работата на бъбреците и стомашно- чревния тракт
-  ефективно се прилага при различни кожни заболявания, смята се за прекрасно козметично

средство
- действа като лекарство, което е необходимо да прилагате в бита наред с йода
- във вид на разтвор добре омекотява тъканите.
Но постигането на лечебен ефект е невъзможно, ако не се спазват мерките за безопасност:
- преди началото на содолечението трябва да се установи точната диагноза, да се направи
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консултация с лекар
- в содения разтвор не бива да се добавят кисели вещества
- трябва точно да се спазва дозировката.
Особена предпазливост при содолечението трябва да проявяват хората, страдащи от хронична

сърдечна  недостатъчност  и  хронично  заболяване  на  бъбреците,  постоянни  храносмилателни
разстройства, а също бременните жени.

Глава 1
Сода за отслабване
Кутийката със сода за хляб стои в кухнята на всяка домакиня. Та нали с нейна помощ може

бързо  да  се  приготви  най-вкусното  тесто.  Всички  помнят  от  детството  си  как  баба  и  мама
извършваха в кухнята истински алхимичен процес -  сипваха в малка съдинка лъжичка сода и я
поливаха с оцет, което се придружаваше с бурна реакция за радост на децата. Малцина знаят, че
тези  свойства  на  содата  били  държани  в  тайна  дълги  години.  Вече  споменах  колко  ревниво
френските кулинари криели „тайната на содата“.

До времето, когато навлязоха съвременните миещи средства, жените почиствали кухненските
съдове със сода, тъй като тя притежава забележителното качество бързо да премахва мазнината от
повърхността на съдовете. В някои сайтове в интернет може да се прочете, че по подобен начин
дамите могат да премахнат мастните отлагания по хълбоците си.

Уви,  някои  го  разбират  буквално:  щом се  потопиш в  содена  вана,  и  се  разделяш със слой
тлъстини.

Искам да ви предпазя от подобно примитивно възприемане на сложния химичен процес, който
действително протича, когато вземате содена вана. По-подробно за въздействието на содата върху
организма през кожата ще ви разкажа в раздела „Содата прочиства лимфата“

При прилагането  на  содени вани не  бива да чакате  някакъв  невероятен  резултат  -  няма да
отслабнете с 10 кг за месец. Впрочем, известно е, че експресните методи за отслабване са вредни за
здравето.  Мекият  ефект  (2-3  кг  на  месец),  който  дава  содата,  е  гаранция,  че  това  средство  е
безвредно за организма. Мнозина, изпитали върху себе си „чудодейните диети“, „най-съвременните
методи за отслабване“, са заплатили със срив в работата на много жизненоважни органи, нарушения
в обмяната  на  веществата  и  лошо самочувствие.  От  содата  обаче  няма  защо  да  се  боите,  тя  е
натурално природно средство, безопасно на практика за всички.

Защо в такъв случай содата стана популярна неотдавна, защо към този начин за отслабване не
са се обръщали по-рано? Струва ми се, че отговорът е прост: содата е достъпна (продава се във
всеки магазин) и евтина. Всички много добре знаем какви пари печелят фармацевтичните гиганти
от различните средства за отслабване. Цяла индустрия работи усилено, за да доставя постоянно на
пазара  разнообразни  нови  чудеса,  гарантиращи  (!)  бърз  и  дълготраен  ефект  за  избавяне  от
излишните  килограми.  Нима може скромната  сода да  се мери с огромните концерни,  заливащи
потребителите с таблетки за отслабване?

И все пак справедливостта възтържествува - за содата си спомниха. И много бързо вестта за
потресаващото въздействие на содените вани се разпространи в интернет. Те не само притежават
изгарящ мазнините ефект (който се достига благодарение на прочистването на лимфната система -
избавяне  от  шлаки  и  токсини),  но  и  въздействат  на  кожата  -  просто  я  преобразяват.  Тя  става
стегната, придобива свеж и сияен вид, тялото се подмладява направо пред очите. Струва ли си да се
учудваме, че содените вани станаха толкова популярни напоследък. Опитайте и се убедете сами.

Содата прочиства лимфата
И така,  какво е содата? Тя е натриев карбонат  Na2CО3  безцветно кристално вещество, което

добре се разтваря във вода. Ако наситен воден разтвор на сода се охлади до 32-35 °С, от него се
отделят кристали на десетводен натриев карбонат  Na2CO3.10H2O - декахидрат натриев карбонат.
Ако пък водният разтвор на сода започне да се изпарява, то при температура от 113°С започва да
кристализира  безводният  натриев  карбонат  Na2CО3.  Той  се  нарича  калцинирана  сода,  а
десетводният е кристална сода. Съществува също и натриев хидрогенкарбонат - това е същата онази
сода, за която става дума в книгата.

Много може да се говори за содата, но за нас е важно, че при вземане на гореща содена вана
става прочистване на лимфната система и точно това прочистване съдейства за отслабването. Как
става това?
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В  повечето  случаи  затлъстяването  е  следствие  от  неправилен  начин  на  живот:  големи
количества храна, хиподинамия, живот в градове, където във въздуха виси смог.  По този начин
организмът непрестанно се замърсява. Но мнозина ли от нас прибягват до прочистващи процедури?
Мисля си, че твърде малко. И като следствие организмът е набит с шлаки, отровен от токсини.
Избавянето от тях ще доведе не само до отслабване, но и до общо оздравяване и подмладяване на
тялото.

За  извеждането  на  токсините  и  прочистването  на  вътрешната  среда  на  организма  отговаря
лимфната  система.  Тя  се  състои  от  лимфни възли,  лимфни съдове,  капиляри  и  междуклетъчна
течност. Лимфата във вида на междуклетъчна течност измива всяка клетка на организма, след това
по съдовете се отправя към лимфните възли. Те могат да бъдат наречени пречиствателни станции на
нашия организъм. Всекидневно в тялото ни по естествен начин умират около един милион клетки,
едновременно  имунната  система  унищожава  вируси  и  бактерии,  а  с  водата,  въздуха  и  храната
проникват токсини. Целият този „боклук“ се преработва в лимфните възли. При излизането си от
тях лимфата вече е пречистена. След това тя попада във вените и се смесва с венозната кръв (точно
затова лимфната система се разглежда като част от кръвоносната).

Само че освен това, че лимфният възел е своеобразен пречиствателен завод, той изпълнява още
редица функции. В него се изработват лимфоцити и антитела, защитаващи организма от инфекции.
Също така  лимфните  възли  съдействат  за  равномерното  придвижване  на  лимфата  по  съдовете,
облекчават постъпването в тъканите и органите на хранителни вещества, необходими за жизнената
дейност на клетките.

От всичко казано става ясно каква роля играят лимфните възли за прочистването на организма
от разнообразни отпадъци. Нещо повече, лимфната система е единствената система в организма,
която може да изведе отровите, разтворени в междуклетъчната течност. Съгласно данните на руски
научноизследователски институт за лимфата точно в нея се намират до 83% от всички токсични
вещества в организма.

Какво  се  случва,  когато  лимфата  е  прекомерно  замърсена?  Лимфните  възли  се  възпаляват.
Налице  са  постоянна  хрема,  подути  аденоиди и сливици,  чести  ангини,  възпаление  на  ставите,
отоци на ръцете и краката - всичко това са признаци на общ възпалителен процес. В такива случаи
прочистването на лимфата е наложително не заради отслабване, а за спасяването на организма.

Редовното прочистване на лимфната система ще ви помогне да свалите излишните килограми,
да намалите обиколката  на талията  и бедрата,  а също да подобрите здравето си.  При прием на
гореща содена  вана порите  на  кожата се  отварят,  започва  усилено  изпотяване,  от  организма  се
извеждат  шлаки и токсини.  Алкалните  водни процедури  оказват  забележително  въздействие  на
фигурата.

Впрочем това са знаели още в древността.  Не е чудно, че Клеопатра се е къпала в алкално,
богато на минерални вещества  магарешко мляко.  Как е  станало така,  че съвременните  жени са
забравили рецептите на египетската кралица пи красотата?

Алкална грижа за тялото
Изследователите отбелязват, че още от времето на Древен Египет до 70-те години на XX век

грижите  за  тялото  били  основно  с  алкални  вещества.  След  това  настъпила  фармацевтична
революция  -  по  рафтовете  на  магазините  (разбира  се,  в  западните  страни,  съветските  жени  се
приобщиха  към „благата  на  цивилизацията“  по-късно),  а  след  това  и  по полиците  в  баните  се
появиха разнообразни средства: течен сапун, душгел и много други. И грижите за тялото се полагат
вече не с алкални, а с киселинни вещества.

Помните ли каква е кожата на бебето? Тя е толкова нежна, че е трудно да се опише с думи.
Всъщност кожата на новороденото има алкални характеристики. И това изобщо не е странно - то 9
месеца се е развивало в алкалната околоплодна течност в майчината утроба (нивото й е pH 8,5). А
знаете ли, че алкалният показател pH 8-8,5 съдейства за изчезването на гъбичките и на пигментните
петна? Те просто не могат да съществуват върху здравата кожа.

Алкалната грижа за тялото стимулира мастните жлези усилено да отделят и да смазват кожата,
допринасят за очистването й, но не само, а прочистват и лимфата, следователно и целия организъм.
Съвременният  човек,  чието  здраве  е  подкопано  от  неправилния  начин  на  живот  и  отравящите
тялото токсини, се нуждае от специални грижи. А какво му се предлага? Много „кисело“ тоалетно
мляко с ниво pH 5, а често и по-малко, „кисел“ душгел и други подобни средства. Струва ли си да
се учудваме, че кожата на нашите съвременници и техните фигури са далеч от съвършенството?

www.spiralata.net    4

http://www.spiralata.net/


Но защо производителите на средства за грижа за тялото твърдят, че нормалният pH показател е
равен на 5,5? Това е следствие от хипотезата, че съществува киселинен защитен слой на кожата.
Само че  много  изследователи  я  смятат  за  невярна.  Те  твърдят,  че  киселата  среда  на  кожата  е
следствие от постоянното извеждане през нея на киселинни „отпадъци“. С други думи, това е не
защитен  слой,  а  киселинен  „боклук“,  отделящ  се  през  порите.  Излиза,  че  като  използваме
средствата,  предлагани  от  промишлеността,  ние  само  връщаме  изведените  киселини  обратно  в
организма вместо да се избавим от тях!

Какъв е най-простият способ за алкално въздействие върху организма? Разбира се, както вече
сте се досетили, това са същите тези содени вани. Направете следния експеримент. Измерете pH на
водата във ваната, преди да добавите сода. Той ще се окаже около 7. Сипете във водата няколко
лъжици сода и отново измерете. Ще видите, че се е повишил до 8,5! Сега вземете вана и измерете
отново pH, след като излезете от нея. Ще видите, че pH е паднал до 7,5.

Защо е станало така? Много просто: вашият организъм е отделил киселини и те са променили
pH на водата.

Мнозина  знаят,  че  кожата  е  орган,  чрез  който  киселините  се  извеждат  от  организма.  И  е
очевидно,  че  това  става  най-бързо  в  алкална  среда.  Излизайки  на  кожата,  киселините  се
неутрализират и веднага освобождават място за следваната порция.

Но ако ние въздействаме на тези киселини с киселинен душгел или с мляко за тяло,  то по
същество пресичаме процеса на прочистване на организма - киселините престават да излизат навън,
токсините в тялото се поздравяват с победата. Именно затова съвременният човек често е принуден
да взема душ няколко пъти дневно - прочистване не настъпва, а затова са виновни така наречените
неутрални средства за грижа за кожата. Най-напред обезмазняваме кожата с пяната на гела, а после
я мажем с „кисел“ крем. Всичко това пречи на пълноценната работа на мастните жлези и нарушава
отделителната им функция.

За съжаление, козметичната промишленост не лежи на лаврите си, а измисля все нови и нови
средства, способни окончателно да подкопаят здравето ни. Да вземем кремовете с така наречените
плодови киселини. Техният pH показател е около 3,7-3,5. Разбираемо е, че след използването им в
никакъв случай не бива да се правят алкални вани с показател  pH 8,5 или по-висок. И обратното,
след алкални процедури не бива да се прилагат средства с  pH по-малко от 3 -  това ще бъде за
организма истински киселинен удар.

Резултат от продължителната „киселинна“ грижа за тялото са раздразването на кожата, нейното
лющене, поява на кожни алергии, гъбички. Не е ли по-разумно да се откажем от тези „блага на
цивилизацията“ и да използваме средствата, които от дълбините на вековете са дарявали жените с
красота  и  здраве?  Алкалните  грижи  съдействат  за  премахването  на  киселините  от  кожата  и
активизират работата на мастните жлези. Вие отслабвате и се разхубавяване буквално пред очите на
всички.  Не  е  ли  време  да  опитате?  Специалистите,  изучаващи  алкалното  въздействие  върху
организма, препоръчват да се престои в содената вана 1-2 часа. Но като процедура за отслабване
такава вана може да отнеме доста по-малко време. Как правилно да вземате содена вана ще ви
разкажа в следващия раздел.

Правила при вземане на содена вана за отслабване
Содените вани се вземат на курсове, като всеки се състои от 10 процедури (провеждат се през

ден). Между курсовете се прави почивка от 2 месеца.
Два часа преди ваната и един час след нея не бива да ядете. Специалистите препоръчват преди

ваната да изпълните комплекс физически упражнения или да излезете на разходка. Физкултурата и
чистият въздух ще повишат ефективността на водните процедури.

Ваната се пълни с вода до половината. На този обем (150-200 л) се слагат 200 г сода за хляб.
Най-напред содата се разтваря в малко вода, след което този концентрат се излива във ваната.

Има още няколко ефективни рецепти за содени вани, в които влизат допълнителни съставки.
Преди всичко това са солно-содена вана и вана с етерични масла.

За солно-содената вана, която се смята за много ефективна за отслабване, се приготвя разтвор
от вода, 300 г сода и 500 г морска сол. По принцип може да се сложи и повече сол, дори да сипете
цял  килограм,  пак  няма  да  получите  концентрация  аналогична  на  естествената  морска  вода.
Колкото  повече  сол,  толкова  по-силен  е  ефектът  за  изгаряне  на  мазнините.  Рецепти  на  други
антицелулитни вани със сол ще намерите в следващата глава.

За  ваната  с  етерични  масла  можете  да  вземете  цитрусово  масло  -  от  лимон,  портокал,
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мандарина,  грейпфрут,  а  също евкалиптово или розмариново  масло.  Шест  капки  от  маслото се
разтварят в 100 мл мляко и получената смес се излива във ваната.

Някои любителки на содените вани са измислили и своеобразно развлечение при вземането им -
содени бомбички. Вместо да приготвят течен концентрат, те предварително подготвят разноцветни
содени топчета,  които не само топят мазнините,  но и подобряват настроението,  като превръщат
престоя във ваната в приятно прекарване на времето. Ето как може да се направят.

СОДЕНИ БОМБИЧКИ
Съставки:
❖ 8 супени лъжици сода
❖ 4 супени лъжици лимонена киселина 
❖ 2 супени лъжици сухо мляко
❖ 1 супена лъжица базисно масло (например бадемово) 
❖ 5 капки от любимото ви етерично масло 
❖ малки формички 
❖ ръкавици.
Начин на приготвяне:
1. Сложете си ръкавиците.
2. Содата и лимонената киселина разбъркайте внимателно в чист и сух съд.
3. Добавете сухото мляко и още веднъж разбъркайте. Сипете бадемовото и етеричното

масло. Ако сместа е рохкава, добавете още масло.
4. Напълнете формичките, като добре затъпквате всеки слой. Оставете за 1 час.
5. Прехвърлете сместа от формичките на чист лист хартия и оставете бомбичките да

съхнат (1-2 дни).
6. Увийте ги във фолио за съхранение на храни.
7. При вземането на вана сложете 1-2 бомбички в чистата вода.
В содената вана се натопете до кръста. Мастните отлагания обикновено са в долната част на

тялото, така че седящата вана ще въздейства именно на бедрата, корема и седалището. Ако искате
да се избавите от тлъстини по ръцете и гърба, трябва, докато седите във ваната, редовно да поливате
със содената вода тези части на тялото. Времето за престой във ваната е 20 25 минути.

Отделно трябва да поговорим за температурния режим. За целта, разбира се, ще ви трябва воден
термометър. Напълнете ваната с вода с температура 36-37 °С, натопете се във водата и изчакайте,
докато тялото ви привикне. Постепенно добавяйте гореща вода, докато температурата се повиши до
38-39 °С. Колкото по-гореща е водата, толкова по-бързо ще протича процесът на прочистване. Но
това  не  означава,  че  можете  да  повишавате  температурата  до  безкрай.  Най-важното  е  да  се
чувствате  удобно  във  водата.  Ако  комфортната  температура  за  вас  е  38  °С,  не  е  нужно  да  я
повишавате.

Трябва ли да доливате вода,  тъй като тя постепенно изстива?  Едни специалисти смятат,  че
може, други изтъкват, че за посочения период (не повече от половин час) водата няма да изстине
много и не е нужно да се долива гореща вода. Лично аз смятам, че е по-добре да не се добавя още
вода - концентрацията на содата ще се промени. Но ако ви е станало студено, отворете крана и
добавете малко гореща вода.

Трябва обаче да отбележим някои обстоятелства,  когато е необходимо да се долива гореща
вода. В чугунените вани водата изстива по-бързо, отколкото във ваните от изкуствени материали.
Също така е важно в какво помещение е инсталирана ваната - дали то е топло или хладно. Всички
тези фактори трябва да се отчитат при приема на содени вани.

Възможно  ли  е  кожата  да  се  овлажни  прекомерно  след  тази  процедура?  Специалистите
отговарят, че няма. При ниво на pH 8,5 кожата се покрива със секретите на мастните жлези. Чрез
тях кожата отблъсква водата.  Когато вземаме вана с  обичайната  пяна,  се наблюдава обратното:
кожната  мазнина  се  отмива  от  активните  миещи вещества  (натриев  лаурилсулфат  или  натриев
лауретсулфат).  Затова  във  вана  с  пяна  кожата  интензивно  влиза  в  контакт  с  водата  и  при
продължителна процедура е възможно да получим ефект на прекомерно овлажняване.  Содената
вана не носи такава опасност.

След содена вана не е необходимо да се изплаквате. Просто се облечете, увийте се в топъл шал
или одеяло и легнете да починете. Най-добре е да вземате содената вана преди лягане. Ако обаче
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нямате такава възможност, след процедурата е желателно да полежите поне един час.
След продължителните алкални процедури по блестящата преди повърхност на ваната ще се

образуват  ивици или  утайка.  Ако водата  е  твърда,  утайката  ще  е  като  от  калциев  сапун.  Този
проблем е лесно решим: пуснете водата и измийте ваната с препарат на основата на оцет или просто
добавете лъжица оцет във водата за почистване.

Противопоказания и странични ефекти при прием на содени вани
Преди курса от содени вани си струва да се консултирате с лекар.
Особено ако страдате от никакво хронично заболяване - специалистът трябва да се произнесе.

Нe е изключено тази процедура да е противопоказана за вас или да се разреши за минимум сеанси.
Кожните заболявания с гнойници и атопичният дерматит не са противопоказания за приема на

содени вани. Все пак си струва да си направите тест, като за начало правите само вана за краката
или започнете с по-кратък престой.

Ако  страдате  от  други  кожни заболявания,  нека  не  ви мързи  да  посетите  дерматолог.  При
порязвания,  ранички,  раздразнена  кожа  е  по-добре  да  изчакате  с  ваните  до  момента,  когато
зараснат.

Содените вани са противопоказани за диабетици, не е безопасно да ги вземат и страдащи от
сърдечносъдови заболявания, алергии и заболявания на дихателната система. Не бива да се правят
ваните и в острия период на респираторни вирусни инфекции.

Процедурата трябва да се изпълнява акуратно, като внимателно се вслушвате в организма си.
Не превишавайте времето за престой. Ако забележите, че пулсът ви се ускорява, кръвното ви се
повишава или възникват други реакции, незабавно прекратете процедурата. След содена вана не
яжте поне час, а най-рано след два можете да се занимавате със спорт.

Глава 2
Содата - чудесният лекар
Содата е великолепно средство, помагащо при редица страдания. В тази глава ще разгледам

както външното, така и вътрешното приложение на содата за лечение на най-различни болести.
Външно приложение
Възпаление на езика
Дори с такова несериозно на пръв поглед страдание като възпалението на езика шега не бива:

трябва непременно да се отиде на лекар. Но при леки симптоми на възпаление може да ви помогнат
следните рецепти:

Рецепта 1
Старателно измийте ръцете,  натопете влажния показалец в  сода и  я  втрийте в езика с

движения от горе надолу.  След това изплакнете устата с топла преварена вода. Можете да
повтаряте процедурата 3- 4 пъти на ден.

Рецепта 2
Разтворете в чаша топла вода 2 супени лъжици сода. Изплаквайте устата с този разтвор 6-

8 пъти дневно. 
Възпаление на венците
Рецепта 1
Нанесете  сода  на  върха  на  влажния  си  пръст  и  я  втрийте  във  венците  с  внимателни

масажиращи движения.
Рецепта 2
Една супена лъжица салвия (градински чай) залейте с вряща вода, оставете да кисне 30-40

минути. Прецедете, като щателно изстискате суровината. В запарката разтворете 1 супена
лъжица сода. С така приготвения разтвор изплаквайте устната кухина - желателно на всеки 2
часа.

Брадавици
Рецепта за премахване на брадавици
Загрейте  една  супена  лъжица  рициново  масло,  но  без  да  кипва,  добавете  половин  чаена

лъжичка сода и старателно разбъркайте до образуването на еднородна маса.  Нанесете тази
смес на брадавицата и поставете отгоре бактерицидна лепенка. Ако брадавицата е на ръката,
сложете  ръкавица.  Препоръчва  се  това  да  се  направи  преди  лягане.  На  сутринта  махнете
лепенката, промийте мястото; ако се налага, повторете процедурата.
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Болезнена менструация
Вана за отпускане на мускулите
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 40 °С. Разтворете в нея

150 г сода и 150 г морска сол, добавете 4 капки йод.
Останете във ваната 20-30 минути. След нея се препоръчва контрастен душ.
Вагинит
Вагинален душ
Разтворете  в  чаша  топла  вода  1  чаена  лъжичка  сода.  Този  разтвор  впръскайте  във

влагалището 2-3 пъти дневно. Препоръчва се половите органи да се измиват 2%-ен соден разтвор.
Варикозни разширени вени
При разширени вени се препоръчват различни вани. Най-добре е краката да са до коленете във

водата.
Студена вана
Напълнете ваната с вода с температура не по-висока от 20 °С, разтворете в нея 100 г сода и

2 супени лъжици морска сол. Престоят във ваната не бива да е по-дълъг от 15-20 минути.
Тази вана ще ви помогне да премахнете умората на краката, да прогоните безсънието, а

също така да повишите общия тонус на организма.
Топла вана
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 35 °С. Разтворете 50 г

сода и 50 г морска сол. Престоят във ваната е 15 минути.
Тази  вана  подобрява  кръвообращението  в  краката  и  предотвратява  нощните  спазми  на

долните крайници.
Хемороиди
За това страдание помагат ваните с различни лечебни смеси. Ето общите препоръки:
- температурата на водата трябва да е толкова висока, колкото можете да търпите, без

при това да изпитвате болезнени усещания
- препоръчва се ваната да се взема преди сън 
- най-добре е да използвате недълбок и широк леген, в който можете да седнете
- времето за прием на ваната е 30-45 минути, докато водата изстине
-  курсът  на  лечение  се  състои  от  15  вани,  след  това  се  препоръчва  прекъсване,  при

необходимост курсът се повтаря.
Рецепта 1
В чаша топло мляко разтворете 1 чаена лъжичка сода и 1I чаена лъжичка зехтин.
Налейте гореща вода в леген. Преди водата да достигне до търпима от вас температура,

излейте млякото в легена.
Рецепта 2
Разтворете във водата в легена 1 супена лъжица сода и капнете 8 капки масло от чаено

дърво.
Рецепта 3
Разтворете във водата в легена няколко кристалчета калиев перманганат. Водата трябва да

добие нежно розов цвят. След това добавете 1 супена лъжица сода.
Гъбично заболяване на кожата
Следващите рецепти ще ви помогнат при лека форма на гъбично заболяване.
Рецепта 1
Вземете  1  супена  лъжица  сода  и  1  супена  лъжица  вода,  смесете.  С  получената  кашица

натрийте поразените участъци по краката в продължение на няколко минути. После отмийте
содата с хладка вода и старателно избършете краката с хавлия.

Рецепта 2
Разтворете по 2 супени лъжици сода и сол в 2л хладка вода. Накиснете краката за 15-20

минути. След това ги изплакнете с хладка вода и старателно ги избършете.
Дерматити
Рецепта 1
Това  средство  помага да  се  приведе  в  ред  най-уязвимото за  всяка жена  място -  ръцете.

Разтворете 1 супена лъжица сода в половин литър хладка вода. Накиснете ръцете в разтвора за
20-30 минути. След това подсушете ръцете с мека хавлиена кърпа и ги намажете със затоплен
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зехтин. Изчакайте 20 минути зехтинът да попие, след което оберете остатъците със салфетка.
Рецепта 2
Напълнете ваната с вода с температура не по-висока от 40 °С. Разтворете кристали калиев

перманганат до получаването на. наситен розов цвят. Добавете 5 супени лъжици сода. Престоят
във ваната е 15-20 минути.

Заболявания на очите
Содата не може да лекува различни очни заболявания, но промиването на очите с нея е много

полезно. Не забравяйте обаче, преди да последвате този съвет, да се консултирате с лекар.
Рецепта за промиване на очите
Разтворете 1 чаена лъжичка сода в половин чаша топла преварена вода. Намокрете памучен

тампон в содения разтвор и без да го изстисквате, промийте очите с него.
Помнете, че тампонът е за еднократна употреба! Промиването може да се прави няколко

пъти дневно.
Зъбобол
Рецепта 1
Залейте с чаша вряща вода 1 чаена лъжичка дъбова кора, дръжте на водна баня 30 минути.

Прецедете, като изстискате добре суровината. Долейте топла преварена вода до първоначалния
обем. Добавете 1 супена лъжица сода. Изплаквайте устата на всеки час.

В никакъв случай не плакнете устата с горещ разтвор!
Рецепта 2
С чаша вряща вода залейте по 1 чаена лъжичка лайка и салвия (градински чай). Оставете

билките  да  киснат  30-40  минути,  после  прецедете  и  старателно  изстискайте  суровината.
Долейте преварена вода до първоначалния обем. Разтворете в запарката 1 супена лъжица сода.
Изплаквайте устата на всеки час.

Зъбен налеп
Рецепта 1
Мийте зъбите, като посипете на четката за зъби сода.
Рецепта 2
Смесете сода с паста за зъби в пропорция 2 части сода на 1 част паста. Мийте зъбите с

тази смес след всяко хранене
Сърбеж след ухапване от комари
Селска рецепта
Преди по селата са използвали следното средство: в чаша хладка вода се разтваря 1 чаена

лъжичка сода и с този разтвор се мажат ухапаните места. Разтворът не се изтрива, оставя се
да изсъхне. Поразените участъци се мажат по няколко пъти на ден.

Кандидоза
Това заболяване може да се лекува медикаментозно,  но  не са за пренебрегване и следващите

рецепти.
Рецепта 1
Разтворете 1 супена лъжица сода в 2л вода и мийте с нея поразените места сутрин и вечер,

като при това използвате само сапун за пране.
Рецепта 2
Вземете 4 средни листа от евкалипт, надребнете ги и ги залейте с чаша вряща вода, дръжте

на водна баня 40-50 минути, прецедете. Долейте в отварата топла преварена вода до обем от 2 л.
Добавете 1 супена лъжица сода. Мийте с този разтвор поразените места.

Копривна треска
Рецепта 1
Напълнете  ваната  с  вода  с  температура  до  40  °С.  Добавете  400  г  сода  и  няколко

кристалчета калиев перманганат, водата да стане съвсем бледорозова.
Останете във ваната 15 минути, след което се избършете леко с мека хавлиена кърпа и се

натрийте със смес от 1 супена лъжица водка и 1 супена лъжица оцет.
Рецепта 2
Напълнете ваната с вода с температура до 40 °С. Разтворете в нея 500 г сода, добавете 6

капки масло от лавандула или чаено дърво. Останете във ваната 10-15 минути, изтрийте се с
мека хавлиена кърпа и намажете с доматен сок.
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Торбички под очите
Тази рецепта може да помогне на хора, които не страдат от бъбречно заболяване.
Рецепта на Софи Марсо
Разтворете в 200 мл топла преварена вода 1 чаена лъжичка сода. Намокрете с разтвора

салфетки от мека тъкан, леко ги изстискайте и ги наложете под очите. Затворете очи и легнете
за 15-20 минути. После се измийте със студена вода и намажете областта около очите с мазен
крем. След 15 минути, когато кремът попие, оберете остатъците от него с мека суха салфетка.

Мазоли
Рецепта на индийските танцьорки
Разтворете 2 супени лъжици сода в 2 л гореща вода, добавете 6 капки масло от чаено дърво и

6 капки масло от пачули. Когато водата изстине до търпима за вас температура, накиснете
краката.

Оставете краката във водата, докато тя съвсем изстине. След това изплакнете краката с
топла вода, посипете пемзата със сода, добавете 2 капки течен сапун или душгел и изтрийте
загрубелите места по краката. Изплакнете.

Внимателно  подсушете  краката  с  мека  хавлия  и  нанесете  мазен  крем  за  крака,  в  който
можете да добавите няколко капки масло от чаено дърво.

Изчакайте  20  минути  да  попие  кремът,  след  което  оберете  остатъците  със  салфетка.
Курсът на лечение е 20 вани.

Опарване от медуза
Кубинска рецепта
Разтворете  в  чаша  хладка  вода  2  супени  лъжици  сода,  натопете  хавлиена  кърпа  в  този

разтвор  и  старателно  изтрийте  поразеното  място.  Изплакнете  раната  със  солена  вода  и
наложете на поразеното място памучен или марлен тампон, напоен със содения разтвор.

Отоци по краката
Рецепта за вана на краката
В 10 л вода разтворете 1 супена лъжица сода (можете да добавите 1 чаша отвара от салвия

и мента). Накиснете краката за 20-25 минути, водата трябва да е топла.
Рецепта за обща вана
Напълнете ваната с вода с температура до 40 °С. Разтворете във водата по 100 г сода и сол.

Добавете 500 мл отвара от лайка (на 500 мл вода - 2 супени лъжици суха билка),  можете да
капнете и няколко капки лавандулово масло.

Престоят във ваната е 30-40 минути. През първите 15 минути изпънете краката, а след
това ги дръжте отпуснати и леко прегънати.

Пърхот
Тибетска рецепта
Към 3 супени лъжици сода добавете топла преварена вода да се образува кашица. Втрийте я в

кожата на главата. Увийте главата с полиетилен и плътна хавлиена кърпа. Дръжте содения
компрес 15-20 минути. След това измийте косата с топла вода и сапун за пране.

Панариций
Тази рецепта подхожда на хора с търпелив характер, които могат в продължение на няколко

дни да следват дадените препоръки. Тя е най-безопасна.
Рецепта 1
Разтворете 2 супени лъжици сода в чаша гореща вода. Потопете в чашата болния пръст и го

дръжте в  содения  разтвор 10-15 минути.  След  това подсушете пръста и  на  болното място
поставете бактерицидна лепенка. Правете тази процедура 3-4 пъти дневно, докато гнойникът не
се пукне.

Когато гнойта изтече, обработете болното място с йод и покрийте с лепенка.
Знам, че не всички ще имат търпението да се лекуват няколко дни, но „по-бързата“ рецепта

е и по-опасна.
Рецепта 2
В  продължение  на  един  ден  правете  содена  ваничка  (както  е  описано  в  рецепта  1).  Ако

гнойникът  не  се  пукне,  вземете  игла,  дезинфекцирайте  я  със  спирт,  нагорещете  я  на  огън  и
прободете  с  нея  гнойника.  Леко  натиснете  с  пръст,  за  да  помогнете  на  гнойта  да  изтече.
Обработете раничката с антибиотичен крем и поставете лепенка. Проверявайте раничката на
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всеки 3 часа, при необходимост обработете с антибиотик.
В никакъв случай не пробождайте в близост до тя!
Изпотяване на краката
Рецепта 1
Залейте с 1 л вряща вода 2 супени лъжици салвия (градински най). Оставете билката да кисне

30 минути на топло, прецедете, добре изстискайте суровината, разтворете в запарката 2 супени
лъжици сода. Сипете в леген и добавете топла вода, така че да покрие краката ви до глезените.
Дръжте краката в тази вана, докато водата напълно изстине. Препоръчва се да правите тези
вани на краката преди лягане.

Рецепта 2
С  чаша  вряща  вода  залейте  1  чаена  лъжичка  лайка,  оставете  да  престои  30  минути.

Прецедете и изстискайте суровината. Добавете в чашата 1 супена лъжица сода. Натопете в
разтвора памучен тампон и изтрийте с него краката. Тази процедура е полезна преди излизане от
вкъщи.

Рецептата е подходяща и за предотвратяване на изпотяване на подмишниците.
Обриви от изпотяване
Тази напаст най-често се случва на бебетата в горещо време. Смятам, че индийските майки са

авторитетен източник, защото в Индия и раждаемостта е висока, и температурата на въздуха също.
Индийска рецепта
В половин чаша топла вода разтворете 1 чаена лъжичка сода. Натопете в разтвора памучен

тампон и обработете засегнатите места. Не изтривайте, оставете да изсъхне. Тази процедура
можете да правите 4-6 пъти дневно, докато обривът не изчезне.

Подагра
Рецепта 1
С 1 л вряща вода залейте 100 г лайка, оставете да кисне 1 час, прецедете, като изстискате

суровината.  Напълнете ваната с  вода  с  температура  до  40  °С.  Излейте  запарката вътре  и
добавете 200 г сода и 100 г сол. Останете във ваната 15-20 минути.

Рецепта 2
В 3 л вода сложете 100 г млади листа от трепетлика, варете след кипване 30-40 минути на

бавен огън. Напълнете ваната с вода с температура до 40 °С, налейте трепетликовата отвара,
добавете 200 г сода и 200 г морска сол. Останете във ваната 20-30 минути.

Предменструален синдром
Рецепта „Минерална вана“
Напълнете ваната с вода с температура до 32 °С. Разтворете в нея 2 чаши сода и 1 чаша

морска сол. Отпуснете се във ваната в удобно положение за 20 мин.
Ревматизъм
Рецепта за вана
С 1 л вряща вода залейте смес от по 1 супена лъжица салвия, мащерка и лайка. Оставете

билките да киснат 1 час и прецедете. В билковата запарка разтворете 400 г сода. Напълнете
ваната с вода с температура до 40 °С.

Излейте содено-билковата смес, можете да добавите и няколко капки масло от розмарин и
лавандула.  Останете във ваната 20-25 минути.  Най-добре е  да направите процедурата преди
лягане. След това се увийте с вълнен шал или одеяло и си легнете.

Рецепта за компрес
Вземете голям лист от бяло зеле, натъркайте го със сапун от едната страна и обилно го

посипете със сода. Поставете листа откъм содената страна на болното място, отгоре сложете
полиетилен и увийте с вълнен шал.

Компреса можете да държите до 2 часа, като през това време се намирате в покой. След
процедурата не се препоръчва да излизате на улицата, трябва да избягвате течение.

Себорея
При суха себорея е добре да използвате следното средство: няколко пъти на ден да изтривате

поразените участъци на кожата с 1 %-ен разтвор на сода.
Слънчеви изгаряния
Рецепта за вана
При общо слънчево изгаряне отлично помага содена вана. Напълнете ваната с хладка вода и
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разтворете в нея 1 чаша сода, 1 супена лъжица сол и няколко капки йод. Останете във ваната 15-
20 минути. След като излезете, не се изтривайте, оставете кожата да изсъхне. Процедурата
можете да повторите няколко пъти през деня.

Веднага щом установите, че сте получили слънчево изгаряне, изяжте половин чаена лъжичка
сол - това ще помогне за задържането на вода в организма ви. 

Термични изгаряния
Рецепта 1
Разтворете в чаша хладка вода 1 супена лъжица сода. Облейте изгореното място, поставете

марлена превръзка, напоена с този разтвор.
Рецепта 2
Изтрийте изгореното с кубче лед. След това натопете поразеното място в содения разтвор

(приготвен по рецепта 1),а ако това е невъзможно, намокрете го с разтвора. Наложете мека
салфетка или марля, напоена с този разтвор и леко изстискана.

Акне
Рецепта 1
Измийте лицето с хладка вода и не го бършете. Върху влажната кожа нанесете с върховете

на пръстите такова количество сода, че тя да засъхне на лицето, като образува тънка коричка.
След 3 минути започнете да отмивате содата, като я втривате с масажиращи движения в

кожата. Накрая се измийте със студена вода. Внимателно попийте лицето с мека хавлиена кърпа
и нанесете малко крем за мазна кожа.

Рецепта 2
В1 л вода разтворете 1 чаена лъжичка сода и направете парна баня на лицето.  Дръжте

лицето над парата 10-15 минути, като предварително сте намазали клепачите и устните с мазен
крем. Смесете 2 супени лъжици сода и 1 чаена лъжичка гел или тоалетно мляко, разбъркайте да
се получи еднородна кашица. След парната баня с тази смес измийте лицето, като я втривате с
кръгови движения. Завършете процедурата с измиване със студена вода (можете да натриете
лицето с кубче лед). След това старателно изтрийте лицето с груба кърпа и нанесете малко крем
за мазна

ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Аритмия
Рецепта 1
Щом възникне сърдечна аритмия, разтворете в чаша студена вода 1 супена лъжица сода и

изпийте.
Рецепта 2
В половин чаша доматен сок добавете четвърт чаена лъжичка сол, 1 чаена лъжичка сода,

разбъркайте и изпийте на един дъх. Тази смес трябва да се приема 3-4 пъти дневно. Курсът на
лечение трябва да продължи най-малко месец. След това се прави почивка от една седмица и
курсът се повтаря.

Ангина
Рецепта 1
По  1  чаена  лъжичка  сода  и  сол  разтворете  в  чаша  топла  вода,  капнете  3  капки  йод.

Старателно разбъркайте. С тази течност изплаквайте гърлото след всяко хранене.
Рецепта 2
Настържете на ситно ренде 1 скилидка чесън и залейте с чаша вряща вода. Когато водата

леко поизстине, прецедете и добавете 1 чаена лъжичка сода. Изплаквайте гърлото 3 пъти дневно
след хранене.

Рецепта 3
Смесете 1 чаена лъжичка лайка и 1 чаена лъжичка евкалипт, залейте с чаша вряща вода.

Оставете на топло 30-40 минути. Прецедете, като добре изстискате суровината.. Затоплете
запарката и разтворете 1 чаена лъжичка сода. Изплаквайте гърлото 3-4 пъти дневно.

Рецепта 4
Смесете една трета чаша сок  от каланхое  с  две  трети чаша топла  вода,  разтворете в

сместа 1 чаена лъжичка сода. Изплаквайте гърлото с топлата течност 5 пъти дневно.
Рецепта 5
Залейте с чаша вряща вода 1 супена лъжица цветове от бъз, оставете за 30 минути на топло.
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След това прецедете запарката, като изстискате суровината. Долейте вода до първоначалния
обем. Разтворете 1 чаена лъжичка сода. Изплаквайте гърлото 3-4 пъти през деня.

Бронхит
Рецепта 1
Кипнете чаша мляко. Оставете малко да поизстине и разтворете в него по 2 супени лъжици

масло и мед, 1 супена лъжица сода. Разбъркайте добре. Пийте 3 пъти на ден.
К\окато приемате това средство, не се препоръчва да излизате на улицата!
Рецепта 2
Кипнете чаша мляко. След това в горещото мляко добавете: 1 супена лъжица краве масло, 2

супени  лъжици  мед,  1  чаена  лъжичка  сода,  1  суров  жълтък,  2  капки  йод.  Разбийте  сместа.
Приемайте 2-3 пъти дневно.

Рецепта 3
Залейте с 300 мл вряща вода 1 супена лъжица анасоново семе, варете 15 минути на водна

баня, след което оставете да престои 30-40 минути на топло. Прецедете отварата и добавете
по 1 супена лъжица мед и сода. Пийте отварата топла по половин чаша 3-4 пъти на ден.

Рецепта 4
Настържете  на  ситно  ренде  3  големи  скилидки  чесън,  залейте  ги  с  чаша  вряща  вода.

Оставете на топло за 15 минути, след което кипнете. Дръпнете от огъня и добавете 1 супена
лъжица  сода.  Вдишвайте  парите  10  -15  минути.  Тази  процедура  правете  3  пъти  дневно  в
продължение на няколко дни.

Гастрит
Рецепта 1
Разтворете в чаша топла вода 1 чаена лъжичка сода и щипка сол. Пийте на гладно 4-5 пъти

през деня.
Рецепта 2
В чаша прясно изстискан и леко затоплен картофен сок разтворете 1 супена лъжица сода.

Изпийте сока в течение на деня, като вземате по 1 супена лъжица в промеждутъците между
приема на храна. Препоръчително е да го държите в хладилник. Курсът на лечение е най-малко
месец.

Рецепта 3
В една трета чаша доматен сок сложете 1 чаена лъжичка сода, разбъркайте и изпийте на

един дъх.  Пийте тази смес 4-5 пъти дневно 15 минути преди хранене.  Курсът на лечение е  2
месеца, после направете почивка от 2 седмици и ако се налага, повторете курса.

Хипертонична болест
Рецепта 1
Разтворете 1  чаена  лъжичка  сода в  чаша топла  вода.  Изпивайте я  след  хранене  3  пъти

дневно.  Курсът  на  лечение  е  месец,  после  направете  почивка  от  2  седмици,  а  след  това
продължете курса.

Рецепта 2
В половин чаша прясно изстискан и леко затоплен картофен сок добавете сода на върха на

ножа, разбъркайте. Приемайте това средство 3 пъти дневно преди хранене. Курсът на лечение е
5 седмици. След това починете 3-4 седмици и можете да направите курса отново.

Грип
Рецепта за профилактика на грип 
Кипнете 250 мл мляко, добавете по 1 супена лъжица сода, мед и масло.
Изпийте сместа в леглото, след което добре се увийте в одеяло и не ставайте 2 часа.
Това средство е много удобно за почивните дни, когато ще имате възможност да приемате

тази целебна смес 3-5 пъти.
Ако пък вече сте разболели, не се отчайвайте. Вземете сода и всичко ще ви мине!
Рецепта 1
В чаша вряща вода добавете по 2 супени лъжици малиново сладко и водка, 1 супена лъжица

сода. Разбъркайте добре и изпийте преди лягане. След приема на тази напитка спете с вълнени
чорапи.

Рецепта 2
Сложете на огъня 200 мл мляко и загрейте, но внимавайте да не кипне, добавете 1 супена
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лъжица сода и 2 супени лъжици мед.. Пийте тази напитка 4-5 пъти през деня. Не се препоръчва
да излизате навън през деня, в който я приемате.

Рецепта 3
Смесете по 1 чаена лъжичка салвия (градински чай),  сушени надребнени листа от касис и

сушени малини, залейте с 250 мл вряща вода. Оставете на топло за 1 час. После прецедете, като
изстискате суровината. Затоплете и добавете 1 супена лъжица сода и 2 супени лъжици мед.
Препоръчва се да пиете тази напитка 3-4 пъти дневно.

Диабет
Рецепта 1
Леко затоплете чаша прясно изстискан сок  от цвекло и добавете 1  чаена лъжичка сода,

разбъркайте. Оставете за 2 часа в хладилник. Пийте по четвърт чаша 4 пъти на ден.
Рецепта 2
Залейте с чаша вряща вода 1 супена лъжица сушени листа от черна боровинка, оставете на

топло за 30-40 минути. Прецедете и изстискайте суровината. Добавете сода на върха на ножа,
разбъркайте. Пийте по половин чаша от тази смес 4-5 пъти дневно.

Рецепта 3
Залейте с чаша вряща вода 5 супени лъжици преградки от орехи, варете на водна баня 1 час.

Прецедете и добавете половин чаена лъжичка сода. Приемайте 1 чаена лъжичка 3-4 пъти дневно
преди хранене.

Дизентерия
Рецепта 1
В наша оризова вода разтворете 1 супена лъжица сода. Изпийте по 1 супена лъжица цялата

отвара през деня. При нужда процедурата може да се прави 2-3 дни.
Рецепта 2
В чаша топла вода разбъркайте по 1 чаена лъжичка сода и картофено нишесте. Изпийте на

един дъх.
Рецепта 3
Половин наша сок от офика затоплете леко, добавете 1 чаена лъжичка мед и сода на върха на

ножа, разбъркайте добре. Пийте по четвърт чаша половин час преди хранене 2 пъти дневно.
Заболявания на жлъчните пътища
Рецепта 1
С чаша вряща вода залейте 1 супена лъжица салвия (градински чай), варете на водна баня 20-

30  минути.  Прецедете  и  старателно  изстискайте  суровината.  Добавете  в  отвара  1  супена
лъжица сода. Приемайте по 1 супена лъжица на всеки 2 часа.

Рецепта 2
Смесете по 1 чаена лъжичка живовлек и бял равнец, залейте с чаша вряща вода. Оставете на

топло 30-40 минути.  Прецедете,  като старателно изстискате суровината.  Добавете 1 чаена
лъжичка сода. Пийте по четвърт чаша 3 пъти дневно преди хранене.

Заболявания на черния дроб
Рецепта 1
Смесете по 1 супена лъжица добре надребнени сушени брезови листа и брезови пъпки, залейте

ги с 2 чаши вряща вода, добавете половин чаена лъжичка сода, оставете за 1 час.  След това
прецедете, като изстискате добре суровината. Пийте по половин чаша 4 пъти на ден, 30 минути
преди хранене.

Рецепта 2
С 3 чаши вряща вода залейте 1 супена лъжица невен. Варете 30 минути на водна баня и

оставете да престои още 30 минути на топло. Прецедете, като изстискате добре суровината,
добавете 1 чаена лъжичка сода. Пийте по половин чаша 4-6 пъти преди хранене.

Рецепта 3
С 300 мл вряща вода залейте 1 супена лъжица жълт кантарион, варете на водна баня 45

минути. Прецедете и старателно изстискайте суровината. Добавете в отварата сода на върха
на ножа. Пийте по четвърт чаша 4 пъти в интервалите между храненията.

Запек
Рецепта 1
В четвърт чаша сок от кисело зеле разтворете половин чаена лъжичка сода. Пийте тази
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смес 4-5 пъти през деня след хранене.
Рецепта 2
Смесете меката част от един лист алое, 1 супена лъжица мед, половин чаена лъжичка сода и

разбъркайте до образуването на еднородна маса. Вземайте по 1 супена лъжица 3 пъти на ден, 30-
40 минути преди хранене. Препоръчително е да приемате тази смес с 1-2 чаши топла минерална
вода, негазирана.

Киселини
Рецепта 1
Преди хранене изпийте четвърт чаша прясно изстискан сок от картофи, след него четвърт

чаша топла вода, в която са разтворени две щипки сода. Курсът на лечение е 2-4 седмици.
Рецепта 2
Разтворете в чаша топла вода 1 чаена лъжичка сода. Изпийте на малки глътки. Приемайте

това средство след всяко хранене.
Импотентност
Рецепта 1
С  литър  вряща  вода  залейте  сушени  корени  от  алпиния.  Варете  на  водна  баня  1  час,

прецедете, след което добавете 1 супена лъжица сода. Пийте по 1 чаша 3 пъти на ден.
Рецепта 2
Залейте с литър вряща вода 3 супени лъжици полска попова лъжичка, оставете да престои 2

часа. Прецедете и добавете 1 супена лъжица сода. Пийте по 1 чаша,  3-4 пъти дневно.
Мигрена
Рецепта за профилактика
Всеки ден за профилактика изпивайте сутрин 30-40 минути преди закуска 1 чаша топла вода

с 1 чаена лъжичка сода.
Рецепта за лечение
Лечебният курс е от 2 седмици. 
През първия ден изпийте 1 чаша топла преварена вода, в която е разтворена 1 чаена лъжичка

сода, половин час преди закуска. През втория ден изпийте по чаша от този разтвор преди закуска
и преди обяд, и така нататък. Трябва да стигнете до прием на 7 чаши на ден. Разтворът се пие
преди всеки прием на храна.

След като стигнете 7 чаши, започнете да нaмалявате с 1 чаша на ден, докато отново не
стигнете  до  1  чаша.  След  този  курс  направете  почивка  от месец,  след  това  можете  да  го
повторите.

Хрема
Рецепта 1
В половин чаша топла преварена вода разтворете по половин лъжичка сода и сол. Капвайте в

носа 3-4 пъти дневно след хранене.
Рецепта 2
Към  2  супени  лъжици  сок  от  каланхое  добавете  сода  на  върха  на  ножа,  разбъркайте.

Капвайте от тази смес 2-3 пъти дневно, като предварително промийте носа със соден разтвор.
Рецепта 3
Към 2  супени  лъжици прясно  изстискан  сок  от цвекло  добавете  сода  на  върха  на  ножа,

разбъркайте и оставете да престои 2-2,5 часа. Капете по няколко капки в носа 3-4 пъти през
деня.

Рецепта 4
Добавете към 1 супена лъжица ментолово масло по щипка сода и сол. Капете по 2-3 капки във

всяка ноздра 3-4 пъти дневно.
Нервна възбуда
Рецепта 1
Американците смятат, че ако усещате нервна възбуда, трябва да изпиете 1 чаша топла вода,

в която е разтворена 1 чаена лъжичка сода, и 1 чаша топла вода, в която е разтворена 1 чаена
лъжичка сол.

Рецепта 2
Сипете във винена чаша студена вода, добавете сода на върха на ножа, капнете 4 капки

валериан, изпийте на един дъх. Правете го 4-5 пъти на ден.

www.spiralata.net    15

http://www.spiralata.net/


Пневмония
Рецепта 1
Вземете меката част на голям лист алое, 2 супени лъжици мед, половин чаена лъжичка сода,

разбъркайте да стане еднородна маса. Приемайте по 1 чаена лъжичка след всяко хранене.
Рецепта 2
Смесете 1 супена лъжица борови пъпки с 1 супена лъжица живовлек, залейте с 500 мл вряща

вода, варете на водна баня 30 минути. Прецедете, като старателно изстискате суровината. В
отварата разтворете 1  чаена лъжичка  сода.  Пийте по половин  чаша 3-4  пъти дневно преди
хранене.

Рецепта 3
Нарежете на ситно 4 големи глави лук, добавете чаша и половина захар, 2 супени лъжици мед

и залейте с 5 чаши вряща вода. Варете на бавен огън 2,5 часа. Прецедете, добавете 1 супена
лъжица сода. Вземайте от тази смес по 1 супена лъжица 5-6 пъти дневно. Препоръчва се това
лекарство да се съхранява в бутилка от тъмно стъкло.

Повишена киселинност на стомаха
Рецепта 1
Преди всяко хранене изпивайте по 1 чаша топла преварена вода с 1 чаена лъжичка сода.
Рецепта 2
Преди всяко хранене изпивайте по половин чаша топла преварена вода, в която е разтворена

половин чаена лъжичка сода. След хранене пийте половин чаша прясно изстискан морковен сок.
Подагра
Рецепта 1
Леко затоплете половин чаша ябълков сок, добавете сода на върха на ножа. Приемайте това

средство 3-5 пъти дневно след хранене. Курсът на лечение е 2 месеца.
Рецепта 2
Леко затоплете четвърт чаша прясно изстискан сок от зеле и добавете сода на върха на

ножа. Пийте 3 пъти на ден след хранене. Курсът на лечение е 1 месец.
Рецепта 3
Залейте с 300 мл вряща вода 1 супена лъжица ленено семе, варете на водна баня 30-40 минути.

Прецедете и добавете 1 чаена лъжичка сода. Вземайте по 1 супена лъжица от отварата на всеки
час. Съхранявайте отварата в стъклена бутилка на тъмно място.

Рецепта 4
Затоплете половин чаша брезов сок и разтворете в него сода на върха на ножа. Приемайте

това средство 3-4 пъти на ден преди хранене.
Махмурлук
Американска рецепта
В 1 л студена вода разтворете 2 супени лъжици сода. Изпивайте по една чаша на всеки 10

минути.
Руска рецепта
Смесете половин чаша саламура от кисели краставички и половин чаша сок от кисело зеле.

Изпийте. Паралелно със солената смес пийте 1 чаша студена вода с 1 чаена лъжичка сода. При
необходимост повторете процедурата.

Простудни заболявания
Рецепта 1
Размачкайте  100  г  плодове  от  калина,  разбъркайте  ги  със  100  г  захар  и  половин  чаена

лъжичка сода. Залейте ги с литър и половина студена вода, сложете на огъня и след капването на
водата, варете на бавен огън 10-15 минути. Когато отварата поизстине, разтворете в нея 4
супени лъжици мед. Пийте отварата топла по 1 чаша 5-6 пъти на ден.

Рецепта 2
Смесете по 1 супена лъжица цветове от бъз и липов цвят, залейте с 500 мл вряща вода,

оставете на топло 30-40 минути. Прецедете, като изстискате суровината, добавете 2 супени
лъжици мед и 1 чаена лъжичка сода. Пийте запарката гореща по 1 чаша 3 пъти дневно след
хранене.

Профилактика на инсулт
Индийска рецепта
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За профилактика на инсулт индийците използват следното средство: в чаша сгорещено, но
още не кипнало мляко разтварят 1 чаена лъжичка сода. Този разтвор се пие сутрин веднага след
ставане и вечер преди сън.

Американска рецепта
Сутрин веднага след  ставане капнете в  1  чаена лъжичка  сода 10 капки кислородна вода,

нанесете кашицата на памучен тампон и почистете с нея зъбите. След това изплакнете устата
с топла преварена вода, изпийте 1 чаша чиста вода и 1 чаша топла преварена вода, в която е
разтворена 1 чаена лъжичка сода. Процедурата се прави всекидневно.

Профилактика на атеросклероза
Рецепта 1
Настържете на ситно ренде 1  скилидка  чесън,  добавете две щипки сол  и  глътнете тази

кашица (може с коричка хляб). Правете това 3 пъти дневно след хранене.
Рецепта 2
Сокът от голяма глава лук  и 7 скилидки чесън  смесете с 2 супени лъжици мед и 1 чаена

лъжичка сода. Разбъркайте добре да стане еднородна маса. Вземайте от това средство по 1
чаена лъжичка след всяко хранене.

Стомашно разстройство
Рецепта 1
С1 чаша вряща вода залейте 1 чаена лъжичка корени от алпиния,  оставете на топло 30

минути, прецедете. Добавете в запарката 1 чаена лъжичка сода. Пийте по една трета чаша през
всеки 3 часа.

Рецепта 2
С чаша вряща вода залейте 1 супена лъжица сушена кора от нар, оставете на топло 30

минути. Прецедете и добавете половин чаена лъжичка сода. Пийте по 1 чаша 3-4 пъти през деня.
Язва на стомаха
Рецепта 1
Леко  затоплете половин  чаша прясно изстискан сок от зеле,  добавете една трета чаена

лъжичка сода, разбъркайте. Пийте това средство 3 пъти дневно, 1 час преди хранене. Курсът на
лечение е 1 месец.

Рецепта 2
В 1 супена лъжица масло от хипофая (ракитник) добавете сода на върха на ножа. Вземайте 3

пъти на ден преди хранене. Курсът на лечение е 3-4 седмици.
В началото на приема в продължение на 3-4 дни може да се засилят киселините.
Рецепта 3
Оберете 3 големи картофа, разрежете ги на четвъртинки и ги варете 30-40 минути. Излейте

в друг съд отварата и и добавете в нея 1 супена лъжица сода. Пийте тази отвара по половин
чаша  3  пъти  на  ден,  като  я  затопляте.  Курсът  на  лечение  е  1  месец.  Всеки  ден  трябва  да
приготвяте нова отвара.

Глава 3
Козметични средства със сода

ГРИЖИ ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО
Маски за суха кожа
Маска с жълтък
Разбийте  един  суров  жълтък с  1  супена  лъжица  мед  и  1  чаена  лъжичка  сода.  Нанесете

маската на лицето за 15-20 минути, след което се измийте с топла вода.
Маска с извара 
Разбъркайте 2 супени лъжици мазна извара с 2 супени лъжици кефир или кисело мляко, 1 чаена

лъжичка мед и половин чаена лъжичка сода. Нанесете на лицето и дръжте маската, докато
изварата не засъхне. Измийте с топла вода.

Маска с моркови
Настържете на ситно ренде морков със средна големина, добавете половин чаена лъжичка

сода, разбъркайте добре. Нанесете на лицето, след 15-20 минути измийте с топла вода.
Маска с праскови
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Размачкайте на кашица една добре узряла праскова, почистена от кожицата и костилката,
добавете два смлени бадема и 1 чаена лъжичка сода, разбъркайте старателно до образуване на
еднородна маса. Нанесете на лицето на плътен слой, дръжте 15-20 минути, измийте се с хладка
вода.

Маска от извара и сметана
Разбъркайте 1 чаена лъжичка извара, 2 супени лъжици сметана, по половин чаена лъжичка

сода и сол. Нанесете маската и я оставете за 20-30 минути, измийте се с топла вода.
Маска от ленено семе
Залейте с чаша вряща вода 1 супена лъжица ленено семе, варете, докато се образува немного

гъста кашица, добавете по 1 чаена лъжичка мед и сода. Нанесете на лицето и след 20-30минути
се измийте с топла вода.

Подхранваща маска
Смесете no 1 супена лъжица извара, сметана, морковен сок, зехтин, добавете сода на върха

на ножа, разбъркайте. Нанесете маската на лицето и шията, оставете за 20 минути, измийте се
с топла вода.

Източна маска
Размачкайте 2 зрели смокини, добавете по 1 супена лъжица сметана и извара, половин чаена

лъжичка сода, разбъркайте. Нанесете на лицето за 20 минути, измийте се с хладка вода.
Маска от тиква
Настържете  неголямо  парче  тиква  на  ситно  ренде,  разбъркайте  с  1  жълтък  и  1  чаена

лъжичка сода. Нанесете на дебел слой, оставете за 20 минути и се измийте с топла вода.
Маслена маска
Смесете 1 супена лъжица мазна извара с по 1 супена лъжица затоплен зехтин и слънчогледово

олио,  добавете сода на върха на ножа и разбъркайте добре. Нанесете на лицето и шията на
тънък слой, след 20-30 минути се измийте с топла вода.

Маски за мазна кожа
Маска от краставица
Настържете на ренде една неголяма краставица,  добавете 1  супена лъжица обезмаслена

извара, по половин чаена лъжичка сол и сода, разбъркайте добре и нанесете на лицето. След 20
минути се измийте хладка вода.

Лимоново-белтъчна маска
Разбийте  1  белтък,  сок  от  половин  лимон  и  половин  чаена  лъжичка  сода.  Нанесете  и

оставете 30 минути, след това се измийте с топла вода.
Овесена маска
Залейте с вряща вода 1 супена лъжица овесени ядки,  варете до образуването на кашица,

добавете 1 супена лъжица нискомаслено кисело мляко и сода на върха на ножа. Нанесете на
лицето и след 15-20 минути се измийте с топла вода.

Маска от ябълки
Настържете на ситно ренде половин зелена ябълка, добавете половин чаена лъжичка сода и

добре разбъркайте. Нанесете на лицето, оставете за 20 минути и се измийте с хладка вода.
Маска от краставици с белтък
Настържете  на  ситно  ренде  неголяма  краставица,  смесете  с  1  белтък  и  половин  чаена

лъжичка сода, разбийте. Нанесете на лицето и оставете 20-30 минути, измийте се с топла вода.
Маска за свиване на порите
Смесете 1 супена лъжица бяла глина, по 1 супена лъжица топла вода и прясно изстискан сок

от моркови, половин чаена лъжичка сода, разбъркайте старателно. Нанесете маската на лицето,
оставете за 15-20 минути, измийте се с топла вода.

Маска с камфор
Разбийте 1 белтък,  добавете по 10 капки камфоров спирт и лимонов сок и половин чаена

лъжичка  сода.  Разбъркайте  добре.  Нанесете  на  лицето  на  слоеве  с  широка  четка.  След
образуването на ципа измийте с топла вода.

Вилна маска
Смесете 2 супени лъжици извара с 1 супена лъжица сметана и няколко зрели плодчета от

касис, добавете сода на върха на ножа. Разбъркайте добре. Нанесете на дебел слой, оставете да
действа 20 минути и се измийте с топла вода.
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Картофена маска
Настържете 1 неголям картоф на ситно ренде, добавете половин чаена лъжичка сода и 1

чаена лъжичка нишесте, разбъркайте добре. Нанесете получената кашица на лицето. След 15-20
минути се измийте с топла вода.

Японска маска
Смесете 3 супени лъжици оризова отвара, 1 супена лъжица лимонов сок и 1 чаена лъжичка

сода, разбийте добре. Нанесете маската на лицето, след 15-20 минути се измийте с топла вода.
Лосион против пъпки
В  чаша  гореща  вода  разтворете  по  1  чаена  лъжичка  захар  и  сода.  Получения  разтвор

нанесете с памучен тампон на поразените места. След това измийте лицето с топла вода и
сапун, намажете с краве масло. След час отново се измийте, но вече без сапун.

Маска против пъпки
Към 3 супени лъжици сода добавете малко вода, така че да се получи гъста кашица. Нанесете

на  лицето,  масажирайте  и  оставете  за  5-7минути.  Измийте  се  с  хладка  вода.  Тази  маска
подсушава и омекотява кожата, подходяща е за всекидневно прилагане.

Маски за нормална кожа
Маска от ягоди
Размачкайте няколко големи ягоди с  1  чаена лъжичка сода.  Нанесете на лицето,  след  15

минути се измийте с топла вода.
Зеленчукова маска
Настържете на ренде половин морков,  зрял домат и средно голяма краставица, добавете

половин  чаена  лъжичка  сода,  разбъркайте  добре.  Нанесете  на  лицето,  след  20-30  минути  се
измийте с топла вода.

Хлебна маска
Залейте с вряща вода средата на филия ръжен хляб. Излейте излишната вода, добавете 1

супена  лъжица  нискомаслено  кисело  мляко  и  сода  на  върха  на  ножа.  Разбъркайте  добре.
Получената кашица нанесете на лицето. След 20 минути се измийте с топла вода.

Глицеринова маска
Разбийте един жълтък с 1 супена лъжица глицерин и половин чаена лъжичка сода. Нанесете

сместа на лицето и шията, след 20-30 минути се измийте с топла вода.
Маска с кисело мляко
Смесете по 1 супена лъжица извара, сметана и кисело мляко, по половин чаена лъжичка сол и

сода,  и  разбъркайте  добре.  Получената  кашица  нанесете  на  лицето.  След  20-25  минути  се
измийте с топла вода.

Избелваща маска
Смесете  по  2  супени  лъжици извара  и  мед,  1  супена  лъжица лимонов  сок,  половин  чаена

лъжичка сода. Разбъркайте до получаването на еднородна маса. Нанесете на лицето и шията,
след 20 минути се измийте с топла вода, а после наплискайте лицето с хладка отвара от лайка.

Лосион против лунички и пигментни петна
Разтворете 6-7 чаени лъжички сода в чаша вода. С този лосион изтривайте лицето няколко

пъти дневно.
Гръцка маска
Смесете 2 супени лъжици извара,  по 1 супена лъжица сметана,  прясно изстискан сок от

моркови  и  зехтин,  добавете сода на върха  на ножа.  Разбъркайте старателно и  нанесете на
лицето и шията. След 20-30 минути се измийте с гореща вода, но не да се опарите. След това
изтрийте кожата с кубче лед.

Маска за подобряване цвета на лицето
Смесете по 1 супена лъжица мед,  овесено брашно и лимонов сок, добавете половин чаена

лъжичка сода, разбъркайте добре. Нанесете на лицето и след 20 минути се измийте със студена
вода.

Маска с малини
Размачкайте шепа добре узрели малини с 1 супена лъжица сметана и половин чаена лъжичка

сода. Нанесете на дебел слой на лицето. След 20 минути се измийте с топла вода.
Кефирена маска
В четвърт чаша кефир добавете сода на върха на ножа, разбъркайте с елдено брашно, така
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че да се получи рядка кашица. Нанесете на лицето и шията, след 20 минути се измийте.
Доматена маска
Размачкайте един добре узрял домат, добавете I супена лъжица нишесте и 1 чаена лъжичка

сода, разбъркайте до получаването на еднородна маса. Нанесете на лицето, след 20-30 минути се
измийте с хладка вода.

Подмладяващи маски
Ябълкова маска
Настържете половин обелена ябълка на ситно ренде. Размачкайте на пюре с 1 жълтък, 1

супена лъжица мед, 1 супена лъжица ябълков оцет, 1 супена лъжица лимонов сок и половин чаена
лъжичка сода. Нанесете сместа на лицето и шията. След 30 минути се измийте.

Маска на английската кралица
Обелете  1  голяма  зелена  ябълка  и  я  настържете  на  ситно  ренде.  Добавете  по  1  супена

лъжица смлени овесени ядки и лимонов сок, сода на върха на ножа. Старателно разбъркайте до
получаването на еднородна маса. Нанесете на лицето, след 20 минути се измийте с топла вода и
изтрийте кожата с кубче лед. 

Маска c мая
Размийте  10г  мая  в  2  супени  лъжици  топла  сметана,  добавете  сода  на  върха  на  ножа.

Нанесете маската на лицето, а след 20 минути се измийте с топла вода. Изтрийте лицето с
кубче лед.

Маска с горчица
Смесете 1 чаена лъжичка горчица с 1 чаена лъжичка топла вода и 1 супена лъжица затоплен

зехтин, добавете половин чаена лъжичка сода. Нанесете маската на лицето, след 5 минути се
измийте с топла вода.

Подхранваща маска
Разбъркайте 1 супена лъжица брашно в малко топло мляко или сметана, така че да се получи

кашица. Добавете сода на върха на ножа. Получената кашица смесете с 1 жълтък, нанесете на
лицето и шията. Оставете 20 минути и се измийте с топла вода.

Маска от горски ягоди
Четвърт чаша горски ягоди размачкайте с 2 супени лъжици сметана, половин чаена лъжичка

сол, добавете сода на върха на ножа. Нанесете маската на дебел слой на лицето и шията. След
20-25 минути се измийте с топла вода.

Морковена маска
Настържете  неголям  морков  на  ситно  ренде,  смесете  го  с  жълтък,  1  супена  лъжица

затоплен зехтин и половин чаена лъжичка сода. Нанесете на лицето, оставете 15-20 минути и се
измийте с топла вода.

Българска маска
Смелете  в  месомелачка  или  в  кухненски  робот  една  неголяма  червена  сладка  пиперка,

български сорт. Смесете кашицата с 1 супена лъжица затоплен зехтин, добавете сода на върха
на ножа. Нанесете на лицето и шията, оставете 15-20 минути. Измийте се с топла вода.

Цитрусова маска
Надребнете  половин  портокал  (може  да  го  смелите  в  месомелачка),  добавете  1  чаена

лъжичка нишесте,  сода на върха на ножа, 2 супени лъжици лимонов сок,  разбъркайте добре.
Нанесете на лицето, след 15-20 минути се измийте с хладка

Грижа за косата
Разтворете 2 супени лъжици сода в чаша гореща вода, оставете да се охлади. Използвайте

вместо шампоан.
Средство за изплакване на увредени и цъфтящи коси
Разтворете 1 чаена лъжичка сода в 2 литра топла преварена вода. Изплакнете косата с този

разтвор след измиването й с шампоан. Повтаряйте процедурата в продължение на 2-3 месеца.
Средство против пърхот
Преди  да  измиете  главата  си  с  шампоан,  втрийте  в  скална  малко  сода,  след  което

изплакнете.
Средство при косопад
В 500 мл преварена вода разтворете 50 г сода, 10г глицерин, 10 капки масло от бяла ела и 10

капки масло от чаено дърво. Разбъркайте много добре и го ползвайте като шампоан всекидневно.
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След  третирането  с  този  препарат  косата  мийте  не  под  душ,  а  с  преварена  вода,  която
поливайте  с  канче.  Можете  да  държите  този  „шампоан“  в  пластмасовите  шишета  от
обикновен шампоан. Преди употреба трябва да разтръскате бутилката.

Средство за измиване на боя от косата
Вземете 10 супени лъжици сода за коса със средна дължина и 20 за дълга, разтворете ги в

чаша топла вода и добавете 1 чаена лъжичка сол. С памучен тампон нанесете содената кашица
на косата, разпределете я равномерно от корените до краищата. Напълно покритите със сода
кичури увийте на малки снопчета и оставете за 40 минути. След това изплакнете косата под
душа и я измийте с шампоан.

Средство за измиване на боя от косата
Добавете 5 супени лъжици сода към 1 л вода, разбъркайте, нанесете на косата и я увийте в

полиетилен. Оставете содения разтвор да действа 20 минути. Изплакнете и измийте косата с
шампоан. Процедурата може да се повтори, но не повече от 2 пъти.

Грижа за косата след плуване в басейн
В половин  чаша вода  добавете 1  супена  лъжица сода  и  малко  лимонов  сок,  разбъркайте.

Изплакнете косата след плуването в басейна.
Хигиена на устната кухина
Избелване на зъбите - 1
Смесете 1 супена лъжица сода и малко кислородна вода, получената смес трябва да е кашица.

Нанасяйте я на зъбите сутрин и вечер, след като ги измиете, после добре изплакнете устата с
вода.

Избелване на зъбите - 2
Намокрете  четката  за  зъби,  потопете  я  в  сода  и  изтъркайте  всички  зъби  с  кръгови

движения. После изплакнете устата.
Избелване на зъбите - 3
Смесете по 20 г сода и бяла глина, 5 г морска сол. Добавете 4 капки емулсия от лимон или

мента и 2 капки емулсия от чаено дърво. Добре размесете всичко. Получената маса съхранявайте
в херметично затварящ се съд. Два пъти седмично почиствайте зъбите с този избелващ прах.

Грижа за ръцете и краката
Вана за ръцете
В 1 л топла преварена вода добавете 3-4 чаени лъжички сода, разбъркайте. Потопете ръцете

в този разтвор за 10-15 минути. Попийте ги с мека хавлиена кърпа и ги намажете с овлажняващ
крем.

Средство за чупливи нокти
Вечерта направете топла вана за ръцете: разтворете в 500 мл вода 1 супена лъжица сода и 1

супена лъжица сол; потопете ръцете за 15-20 минути. След това леко попийте ръцете с хавлиена
кърпа и с памучен тампон втрийте в ноктите и около тях смес от 1 супена лъжица затоплен
зехтин и  половин  чаена лъжичка  сода.  Оставете маслото да попие за  20  минути,  след  това
отстранете остатъците със салфетка и намажете ръцете с мазен крем.

Грижа за кожата на лактите
В топла сапунена вода добавете 50 г сода. Потопете лактите в легена и ги дръжте 15-20

минути. След това изтъркайте с пемза и намажете с крем.
Френска рецепта за загрубяла кожа на лактите
В 1 л гореща вода разтворете 5 супени лъжици сода и 10 капки лавандулово масло. Потопете

лактите в тази смес и ги дръжте 15-20 минути. След това изтрийте ръцете и нанесете на
лактите мазен крем, желателно съдържащ витамин Е. След 15 минути, когато кремът е попил,
отстранете остатъците от него със салфетка или кърпа. Тази процедура трябва да се прави
най-малко 10 пъти.

Избавление от забелени кожички покрай ноктите
Разтворете 1 чаена лъжичка сода в чаша топла вода. Потопете пръстите в разтвора за 15-

20 минути.
Средство против мазоли по ръцете
Разтворете 1 чаена лъжичка сода в 1 л топла вода. Дръжте ръцете в содения разтвор 10

минути, след това ги изтрийте до сухо и обработете с пемза. Правете процедурата 2-3 пъти
седмично.
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Средство против мазоли по краката
Разтворете 2 супени лъжици сода в 1,5 л вода. Потопете краката в разтвора за 15 минути.

Обработете мазолите и удебелените места с пемза. Избършете краката и като масажирате
стъпалата, нанесете подхранващ крем.

Глава 4
Содата и солта  - спасители от различни страдания

ЗАГАДЪЧНАТА И ПРОТИВОРЕЧИВА СОЛ
В предишните глави подробно говорихме за содата, но в тази ми се иска да се спра на друго

лечебно средство, което е налице във всеки дом. Това е солта - вярната приятелка на содата за
изцеление на болестите.  С какво може да ни е полезна тя? Солта лекува много страдания и се
използва ефективно за прочистването на организма. И все пак мнозина не й се доверяват. Защо?

Натрупали са се множество противоречиви съждения за солта. Тя несправедливо е наричана
„бяла отрова“ и „бяла смърт“. Мнозина я смятат за злостен враг на здравето.

Но ето че днес започваме да си спомняме как в древността са наричали солта магичен минерал.
Използвали  са  я  вместо  пари,  използвали  са  я  в  религиозните  обреди...  Римските  легионери
получавали заплатата си в сол, чиновниците получавали своя дял сол...

Солта  можела  да  превърне  обикновената  памучна  риза  в...  здрави  доспехи.  Войниците  в
Римската империя, както и воините от други времена, винаги изпитвали недостиг на средства и
често не можели да си осигурят необходимите за походите доспехи. В такива случаи те прибягвали
до  хитрост:  памучна  риза  потапяли  в  наситен  разтвор  на  сол,  после  я  изсушавали.  Ризата  се
превръщала в здрава броня.

В древността раните се обработвали със сол като антисептично средство, лекували заболявания
на дихателните пътища, сърдечна недостатъчност. С помощта на щипка сол хората се спасявали от
обезводняване във времена на суша.

Но през  XX век  диетолозите  започнаха  да  обвиняват  солта  във  всички  „смъртни грехове“:
излезе, че и анемията се дължи на излишък на сол в организма, и затлъстяването, и дерматитите, и
подуването  на  сливиците,  и  брадавиците,  и  бъбречните  заболявания,  и  стомашно-чревните
разстройства, и хемороидите, и камъните в пикочния мехур...

Изследвания  на  френски  учени  показаха,  че  всички  тези  болести  може  да  възникнат  при
неумерено  потребление  на  рафинирана  сол.  Много  съвременни  диетолози  твърдят,  че  солта,
преминала през технологична обработка, се превръща в отрова за организма ни. А впрочем тъкмо
тази „обработена сол“ присъства в опасни дози в колбасите, шунката, сиренето, хляба, в различните
продукти  за  бързо  хранене.  Точно  тази  сол  предизвиква  образуване  на  камъни  в  бъбреците,
съдейства за появата на отоци, за разклащането на нервната система. Употребата на обработена сол
повишава потреблението на вода, което затруднява сърдечносъдовата система. Тази „вредна“ сол
съдейства за отлагането на масти.

Наскоро английски диетолози изясниха, че морската сол понижава кръвното налягане, тъй като
съдейства за по-активна работа на бъбреците.

Последните изследвания показват, че диетата без сол е вредна, тъй като безсолната храна води
до натрупването на хормон в кръвта, предизвикващ стесняване и спазми на кръвоносните съдове,
което причинява образуването на тромби. Съответно, повишава се рискът от инфаркт.

Използването на нерафинирана сол може да помогне на организма да се чувства по-комфортно,
защото тя:

- премахва умората, нервното напрежение, стреса, преумората;
- може да възстанови здравия сън;
- намалява мускулните и ставните болки; 
- съдейства за извеждането на различни шлаки;
- помага за неутрализирането на отровите в организма.
Споменаването на солта като лечебно средство се среща често в миналите векове. Древните

хора смятали, че който сутрин изяде щипка сол и още толкова вечерта, ще се избави от 77 болести.
Древните гърци забелязали, че солта не само прави храната вкусна, като подобрява вкуса на

различни продукти, но и дава по-здрав цвят на лицето, предизвиква апетит, а също така лекува от
безумие и проказа.
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Лекарите от Древния изток смятали,  че солта  повишава съобразителността,  лекува лишеи и
катари. От древните източни трактати до нас са стигнали сведения, че жабуренето със солен разтвор
укрепва венците, солената вода помага за зарастването на раните.

Сол, смесена с оцет и мед, прочиства стомаха и избавя човека от излишък на лимфа.
Плиний  Старши  е  отбелязал  свързващите  свойства  на  солта,  както  и  прочистващите  и

затоплящите  и  свойства.  Той също така  забелязал,  че  солта  може да  се  превърне в  отрова при
прекомерна употреба.

В  стара  Рус  солта  се  използвала  като  антисептично  и  подпомагащо  зарастването  на  рани
средство.  С  нея  спирали  кръвотечение  и  промивали  раните,  а  с  водка  със  сол  лекували
хранителните отравяния.

ПРОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА СЪС СОЛ
Солта е великолепно средство за прочистване на организма. Но за целта трябва да се използва

само  нерафинирана  сол,  тази,  която  не  е  била  подложена  на  термична  и  химическа  обработка.
Главната й външна характеристика са големите й кристали. Нерафинираната сол бива два вида -
каменна и морска.

Как се добива морската сол? Първо изпаряват морската вода,  после сушат солта на слънце,
отново я разтварят във вода, филтрират, изпаряват втори път, след което я кристализират в съдове,
които се загряват над газ.

Най-полезната  сол  е  непречистената  морска.  Освен  натриев  хлорид  тя  съдържа  различни
минерали, а също и големи количества микроелементи, нужни на организма: сребро, калай, олово,
калий.  Нека не  ви плаши сивкавият  цвят  на  истинската  морска  сол!  Точно  тя  може да  насити
организма с необходимите вещества и микроелементи.

Сега да разгледаме някои способи за прочистването на организма със сол.
Солени клизми
Солените  клизми  се  прилагат  за  прочистване  на  стомашно-чревния  тракт.  Те  абсорбират,

всмукват мръсотията  от стените на дебелото черво. Дезинфекцират червата,  обеззаразяват ги от
патогенната микрофлора, привеждат в добър тонус стените на стомаха, подобряват перисталтиката,
намаляват раздразването на рефлексогенните зони в червата.

Още бабите ни са използвали като разхлабващо средство английска сол. Затова не е нужно да
изобретяваме колелото, най-добре да прочистим червата си с помощта на това изпитано средство.

Английско прочистване. 
Вариант 1
- 8:00 - изпийте разтвор от 50 г английска сол на 500 мл чиста вода. Пийте на малки глътки в

продължение на 30 минути.
- 10:00 - като закуска изпийте 1 чаша доматен сок с половин лъжичка сол.
- 11:00 - направете клизма с разтвор на 20 г сол в 2 л преварена вода.
- 11:30 - изпийте чаша минерална негазирана вода.
- 13:00 - изпийте чаша минерална негазирана вода.
- 14:00 -  вместо обяд изпийте чаша зеленчуков сок (можете да направите  смес от доматен,

морковен и цвеклов сок), в който разтворете сол на върха на ножа.
- 15:00 - изпийте чаша минерална негазирана вода.
- 16:00 - изпийте чаша минерална негазирана вода.
- 17:00 - изпийте чаша доматен сок с половин лъжичка сол.
- 18:00 - изпийте чаша минерална негазирана вода.
-19:00 - изпийте чаша минерална негазирана вода.
-  22:00 -  преди лягане  направете  клизма с 1 л  слаба отвара от лайка,  в  която е  разтворена

половин лъжичка сол.
Английско прочистване. 
Вариант 2
- 8:00 - направете клизма със солен разтвор: 2 л топла преварена вода, в която са разтворени 2

супени лъжици сол.
- 9:00 - в чаша суроватка добавете 1 супена лъжица сол, разбъркайте и изпийте.
- 10:00 - изпийте чаша минерална негазирана вода с алкален състав.
- 12:00 - изпийте чаша суроватка с 1 супена лъжица сол.
- 13:00 - изпийте чаша минерална негазирана вода с алкален състав.
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- 15:00 - изпийте чаша минерална вода, в която изстискайте сока на половин голям лимон.
- 17:00 - изпийте чаша суроватка.
- 18:00 - изпийте чаша алкална минерална негазирана вода.
- 20:00 - изпийте чаша алкална минерална негазирана вода.
- 22:00 - преди лягане направете клизма със слабо солен топъл разтвор.
Разбира се, освен прочистването на стомашно-чревния тракт много специалисти съветват да се

правят  общи  прочиствания  на  организма  с  помощта  на  солта.  Ще  разгледаме  два  варианта  -
еднодневно и двудневно прочистване.

Еднодневно прочистване
- 8:00 - направете клизма с 2 л топла преварена вода, в която са разтворени 20 г нерафинирана

сол и 50 мл сок от грейпфрут.
- 9:00 - изпийте половин чаша сок от моркови.
- 10:00 - изпийте чаша затоплена минерална вода.
-12:00 - направете коктейл: в 1 л топла минерална вода разтворете 1 супена лъжица английска

сол и 50 мл лимонов сок. Изпийте този коктейл на малки порции в продължение на 2 часа.
- 14:00 - изпийте смес от половин чаша доматен сок и половин чаша сок от моркови.
- 15:00 - пригответе коктейл: в 1 топла минерална вода разтворете 1 супена лъжица каменна сол

и 50 мл ябълков оцет. Изпийте този коктейл на малки порции в продължение на 2 часа.
- 17:00 - изпийте половин чаша сок от моркови.
- 18:00 - изпийте половин чаша сок от моркови.
- 19:00 - изпийте чаша затоплена минерална вода.
- 20:00 - изпийте чаша затоплена минерална вода.
- 22:00 - направете клизма с 2 л топла преварена вода, в която разтворете 1 супена лъжица сол и

5 супени лъжици лимонов сок.
Забележка. Два дни след прочистването се препоръчва да се храните със сурови зеленчуци и

плодове. Зеленчукови и плодови сокове може да приемате в неограничено количество.
Двудневно прочистване
Първи ден
- 7:00 - направете клизма с 2 л топла преварена вода, в която разтворете 20 г сол и 20 г сода.
- 8:00 - изпийте чаша сок от грейпфрут.
- 10:00 - изпийте чаша затоплена алкална минерална негазирана вода.
- 11:00 - изпийте чаша затоплена алкална минерална негазирана вода.
- 12:00 - изпийте половин чаша портокалов сок.
- 14:00 - изпийте чаша затоплена алкална минерална негазирана вода.
- 15:00 - изпийте коктейл от половин чаша суроватка и половин чаша портокалов сок, добавете

сол на върха на ножа.
- 17:00 - изпийте чаша затоплена алкална минерална негазирана вода.
- 18:00- изпийте чаша затоплена алкална негазирана вода.
- 19:00 - изпийте чаша сок от грейпфрут.
- 20:00 - изпийте коктейл от половин чаша суроватка, половин чаша портокалов сок и сол на

върха на ножа.
- 22:00 - направете клизма с 2 л топла преварена вода, в която са разтворени 20 г сол.
Забележка. Плодовите сокове трябва да са прясно изстискани и без добавена захар.
Втори ден
- 8:00 - изпийте чаша суроватка, в която разтворете 1 супена лъжица сол. През следващите 4

часа пийте само затоплена минерална вода.
- 12:00- изпийте чаша сок от картофи, като разтворите в него 1 чаена лъжичка английска сол.
- 13:00 - изпийте чаша доматен сок, в който разтворете 1 чаена лъжичка английска сол. През

следващите 4 часа пийте само затоплена минерална вода.
- 17:00 - изпийте чаша сок от картофи, в който е разтворена 1 чаена лъжичка английска сол.

През следващите 4 часа пийте само затоплена минерална вода.
- 22:00 - преди лягане направете клизма с 2 л топла преварена вода, в която разтворете 20 г сол

и 20 г сода.
Забележка. В продължение на 2-3 дни се хранете само със сурови зеленчуци и плодове. Пийте

затоплена минерална негазирана вода.
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Противопоказания. Не трябва да правят клизми хора със сърдечносъдови заболявания, както
и склонните към загуба на съзнание и онези с ограничена двигателна активност. 

Клизмите  с  добавка  на  цитрусови  плодове  се  препоръчват  само  на  хора  с  понижена
киселинност на стомашния сок.

Солни вани
Учените  твърдят,  че  солните  вани  са  воден  „електролит“  При  вземането  на  такава  вана

организмът използва в качеството на поглъщана енергия електрони с високо ниво на кинетична
енергия.  Тъй  като  солената  вода  е  електропроводима,  тя  е  наситена  с  изобилие  от  електрони.
Организмът може да се зареди с тях през акупунктурните точки.  В солната вана се привежда в
норма  общия  заряд  на  организма,  а  това  допринася  за  премахването  на  напрежението  -  както
физическо, така и психично.

Правила за прием на солни вани
1. За ваните се използва или каменна морска сол, или специална сол за лечебни вани.
2. Температурата на водата не бива да превишава 40 °С.
3. В солните вани може да се добавят екстракти от иглолистни растения.
4. Ваните се вземат за 15-20 минути през ден или два дни поред с почивка на третия.
5. Препоръчителният курс на лечение е 12-14 дни. 
Показания за прилагане:
- хипертонична болест
- начален стадий на заболяване на съдовете на крайниците
- варикозно разширени вени, още не преминали в хронична форма артрити и полиартрити 
- заболявания на гръбначния стълб радикулит
- възпалителни заболявания на женските полови органи 
- псориазис невродермит 
- пиелонефрит.
Противопоказания за прилагане на солни вани:
- хронични заболявания
- обостряне на възпалителни процеси 
- сърдечносъдови заболявания 
- заболявания  на  пикочно-половите  органи  злокачествени  образувания  доброкачествени

образувания 
- кръвотечения 
- туберкулоза 
- болести на кръвта м инфекциозни заболявания 
- глаукома
- мокра екзема
- втората половина от бременността -т тромбофлебит
- венозна недостатъчност на краката
- бъбречна недостатъчност
- повишена чувствителност на кожата към солта.
Солни вани за профилактика на разширени вени
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 37 °С. Разтворете 500 г

морска сол, добавете 12 капки йод и по желание 10 капки етерично масло от чаено дърво.
Останете във ваната 20-30 минути. Препоръчва се курс от 15 вани, после се прави почивка от

5 дни и курсът се повтаря.
Солни вани при артрит

Напълнете ваната с вода, чиято температура трябва да е  35 °С. Разтворете в нея 1 кг
морска сол и 100 г иглолистен екстракт.

Вземайте такава вана при необходимост и не стойте по- дълго от 15 минути.
Солни вани при атеросклероза
Напълнете ваната с вода, разтворете в нея 1 кг сол, добавете 10 капки йод и 10 капки кедрово

масло.
Престоят във ваната е 15 минути. Прави се курс от 10 вани, после се почива 5 дни и нататък

се редува по същия начин.
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Солни вани при гинекологични заболявания
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 35 °С. Добавете 1 кг сол

и 10 капки йод.
Престоят е 15 минути.
Солни вани при хипертонична болест
Напълнете ваната с топла вода, разтворете 2 кг морска сол, 50 г иглолистен екстракт и 6

капки лавандулово масло.
Останете във ваната докато водата не изстине. Курсът на лечение се състои от 15 вани,

после се прекъсва за седмица и курсът се повтаря.
Солни вани при кожни заболявания с гнойни пъпки
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 40 °С. Разтворете 1,5 кг

морска сол и 150 г иглолистен екстракт.
Престоят във ваната е 20-30 минути. Курсът се състой от 15 вани. След това се прекъсва за

eдна седмица, после може да се повтори.
Солни вани при грип
Напълнете ваната с вода, чиято температура може да е 40-42 °С. Разтворете 2 кг морска

сол, 250 г иглолистен екстракт и 6 капки йод.
Останете във ваната 15-20 минути. След това се изтрийте до сухо и обуйте вълнени чорапи.
Солни вани при детски рахит
Сипете във ваната толкова вода, че да стига до гърдите на седналото дете. Водата трябва

да е топла. Разтворете 400 г морска сол, добавете 5 капки йод.
Ваната се взема 2-3 седмично.
Солни вани при диатеза
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 35 °С.
Вземайте вана всеки ден, по 20 минути.
Докато сте във ваната, изяждайте по 4 ореха.
Солни вани при ставни заболявания
Напълнете ваната с вода с температура 37 °С. Разтворете нея 1,5 кг морска сол, по 5 капки

йод, етерично масло от бяла ела и от кедър.
Останете във ваната 10-15 минути. След излизането от нея бързо се изтрийте с хавлия,

облечете топъл халат и легнете, като се завиете добре.
Внимание  : не излизайте навън и избягвайте течение!
Солни вани при заболявания на гръбначния стълб
Напълнете ваната с вода с температура 35-37 °С. Разтворете в нея 2 кг морска сол, 0,5 кг

сода, добавете 6 капки йод.
Останете във ваната 10 минути. Курсът на лечение се състои от 15 вани. После прекъснете

за 5 дни и повторете.
Солни вани при катар
Напълнете ваната с вода с температура 35 °С. Разтворете 1 кг готварска сол, добавете 6

капки масло от лавандула и 10 капки масло от бяла ела.
Останете във ваната 15-20 минути.
Солни вани при тъпи болки в крайниците
Напълнете ваната с  вода,  чиято температура може да стигне 42 °С.  Разтворете 400 г

морска сол, добавете 10-12 капки йод.
Останете във ваната 20-30 минути. Вземайте такава вана при необходимост.
Солни вани при метеочувствителност
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 35 °С. Разтворете в нея

500 г готварска сол и 100 г иглолистен екстракт. Останете във ваната 10- 15 минути.
Солни вани при метеоризъм
Сипете толкова вода във ваната, така че в седнало положение тя да стига до гърдите ви.

Температурата не бива да превишава 35 °С. Добавете 1 кг морска сол. Останете във ваната 15
минути.

Солни вани при мускулно напрежение
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 37 °С. Разтворете във

водата 1,5 кг морска сол, добавете 10 капки йод и 10 капки масло от чаено дърво.
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Престоят във ваната е 20-30 минути.
Солни вани при невродермит
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 33 °С. Разтворете в нея

1 кг морска сол и 50 г иглолистен екстракт, може да добавите 6 капки масло от салвия.
Останете във ваната 15-20 минути. Курсът на лечение е от 10 вани, после направете почивка

от седмица и повторете.
Солни вани при неврози
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 30 °С. Разтворете във

водата 1 кг морска сол, 150 г иглолистен екстракт и 5 капки йод.
Останете във ваната 20 минути.
Солни вани при затлъстяване
Напълнете ваната с вода с температура 37-40 °С. Разтворете в нея 5 кг сол и 10 капки йод.
Вземайте вана през ден за 15-20 минути. Курсът на лечение се състои от 15 вани, след това

направете почивка от 10 дни, после можете да повторите курса.
Солни вани при остеохондроза
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 32 °С. Разтворете 500-

700 г сол и 100 г иглолистен екстракт.
Останете във ваната 20 минути. Курсът на лечение е от 15 вани. Прекъснете за 10 седмици,

после можете да повторите лечението.
Солни вани при подуване на крайниците
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 35 °С. Разтворете в нея

1,5 кг сол, добавете 15 капки йод.
Останете във ваната 20 минути. След това се изтрийте до сухо с кърпа и легнете на топло

1-2 часа. Курсът на лечение е от 10 вани. Възобновете лечението при необходимост.
Солни вани при загрубяла кожа
Тези вани ще направят кожата на ръцете и краката ви мека и гладка.
Напълнете ваната с вода, чиято температура трябва да е 37-40 °С. Разтворете в нея 2 кг

морска сол, 300 г сода, може да добавите 8-10 капки масло от чаено дърво.
Останете  във  ваната  20  минути.  След  това  попийте  кожата  с  мека  хавлия  и  обилно

намажете с мазен крем лактите и стъпалата. Препоръчителният курс е от най-малко 10 вани.
Можете да го възобновите при необходимост.

Солни вани при простуда
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 40 °С. Разтворете в нея

1,5 кг сол,  100 г иглолистен екстракт, добавете 10 капки кедрово масло и 10 капки масло от
хипофая.

Престоят във ваната е 15 минути. След това се разтрийте с хавлия и се облечете топло.
След такава вана е добре да спите с вълнени чорапи. Повторете процедурата при необходимост.

Внимание: в никакъв случай не вземайте вана, ако имате висока температура!
Солни вани при псориазис
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 30 °С. Разтворете в нея

1 кг морска сол, добавете 8 капки йод и 4 капки масло от чаено дърво.
Останете във ваната 10-15 минути. Курсът на лечение се състои от 10-15 вани. Прави се

почивка от 5-7 дни и при необходимост курсът се възобновява.
Солни вани при подагра
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 35 °С. Разтворете в нея

1 кг английска сол.
Вземайте вана 2-3 пъти седмично преди лягане по 20 минути.
Солни вани при радикулит
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 40 °С. Разтворете в нея

2 кг морска сол, добавете 10 капки кедрово масло, 8 капки масло от бяла ела и 6 капки масло от
розмарин.

Останете във ваната 15 минути. След това се избършете до сухо с хавлия, облечете топъл
халат и легнете в пълен покой за 1-2 часа. Курсът на лечение е от най-малко 10 вани. Прекъснете
за седмица, след което е препоръчително да повторите процедурите.

Солни вани при разтежения на връзките
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Напълнете ваната с вода, чиято температура може да е до 40 °С. Разтворете в нея 1-1,5 кг
морска сол, добавете 10 капки масло от бор или от бяла ела.

Престоят във ваната е 20-30 минути. Процедурата се прави при необходимост.
Солни вани при ревматизъм
Напълнете ваната с вода, чиято температура трябва да е 35 °С. Разтворете в нея 1,5 кг

морска сол, 6 капки йод, 50 г иглолистен екстракт.
Останете във ваната 20 минути. След това се изтрийте до сухо, увийте болните части с

вълнен шал или кърпа и полегнете в покой и на топло поне за 2 часа.
Солни вани при съдови заболявания
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 30 °С. Разтворете в нея

300 г морска сол и 100 г иглолистен екстракт.
Препоръчва да вземате ваната преди лягане за 10-15 минути. Курсът на лечение е от 10 вани.

След това направете почивка от 10 дни и повторете курса.
Солни вани за изчистване от шлаки
Напълнете ваната с вода, толкова гореща, колкото можете да търпите. Разтворете в нея

1,5 кг морска сол, добавете 10 капки масло от чаено дърво.
Останете във ваната, докато водата изстине. Курсът е от 10 вани. При необходимост може

да го повторите.
Солни вани при акне
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 40 °С. Разтворете в нея

2,5 кг морска сол, добавете 10 капки масло от чаено дърво и отвара от цветове на невен (4 супени
лъжици невен на 1 л вода).

Останете във  ваната 20 минути.  Курсът е  от 15 вани.  След  него  направете почивка от
седмица и при необходимост можете да повторите процедурите.

Солни вани при ухапвания от животни
При ухапване от куче, котка или друго животно вземете вана, за да избегнете загнояването

на следите от зъби или нокти. Напълнете ваната с вода, чиято температура може да стигне до
40 °С. Разтворете във водата 3 кг морска сол.

Останете във ваната 40-50 минути.
Солни вани при умора
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 35 °С. Разтворете в нея

500 г сол, добавете отвара от мента (4 супени лъжици мента на 1 л вода).
Вземайте ваната за 20-30 минути при необходимост.

Глава 5
Борба с целулита с природни методи

ТАЗИ СТРАШНА ДУМА „ЦЕЛУЛИТ“
В тази  глава  ще  се  спра  на  още  един  проблем,  чието  решение  е  възможно  с  помощта  на

народните средства - сода и сол. Уви, от целулит страдат много жени. Как да им се помогне? Нека
се задълбочим в този проблем.

За  да  се  разберат  правилно  причините  за  възникването  на  целулита,  са  необходими  поне
основни познания за особеностите в строежа и функционирането на мастната тъкан. При човека
тази  тъкан  в  голямата  си  част  се  състои  от  бяла  мастна  тъкан.  Най-важната  й  функция  е
натрупването и мобилизацията на липидите, най-вече триглицериди и свободни мастни киселини.
Освен  бялата  мастна  тъкан  има  и  кафява,  която  играе  важна  роля  в  терморегулацията  при
новородените. Функцията й при възрастните индивиди засега е неизвестна.

Разпределението  на  мастите  в  тялото  на  човека  зависи  от  пола,  възрастта  и  расовата
принадлежност.  По правило при жените мастната  тъкан е повече (относително телесната  маса),
отколкото при мъжете. Жените имат по-дебел слой подкожна мастна съединителна тъкан.

За  жените  е  типично  отлагането  на  мазнини  в  горната  трета  на  външната  и  вътрешната
повърхност на бедрата, седалището, долната част на торса. С възрастта се отбелязва прогресивно
увеличаване  на  количеството  тлъстини  в  областта  на  корема,  при  това  както  подкожна  мастна
тъкан,  така  и  масти  между  червата.  По  долните  крайници  подкожната  мазнина  намалява  с
възрастта, но се увеличава обемът на междумускулните и вътремускулните мазнини.
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В сравнение с другите раси при хората от негроидната се забелязва отлагане на масти предимно
в областта на седалището, което е свързано с характерната за тази раса поясна лордоза (специфично
изкривяване на гръбначния стълб напред).

Разпределянето на мастната тъкан зависи и от локализацията. Подкожната мастна съединителна
тъкан  на  предната  коремна  стена  и  горната  част  на  долните  крайници  включва  два  слоя  -
повърхностен и дълбок. Повърхностният мастен слой се състои от компактни, плътни „брикети“
масти, затворени в добре организирана фиброзна обвивка. Дълбокият мастен слой се състои от по-
рохкава тлъстина, разделена с неравномерна мрежа от прегради.

Причините за образуването на целулит са:
- хормонални нарушения, свързани с бременността и раждането
- небалансирано хранене 
- отпуснати и слаби мускули
- стрес, който силно влияе на жлезите с вътрешна секреция
- забавено кръвообращение 
- наследственост 
- замърсяване на околната среда.
Ако не сте опазили скъпоценното си тяло и когато застанете пред огледалото виждате хълмчета

и ямки, запасете се с търпение, защото излекуването на целулита не отнема ден или два, а е дълъг
процес.

Какво може да се направи?
1.Преразгледайте храненето си. Изключете продуктите с високо съдържание на мазнини и яжте

повече зеленчуци,  плодове, зърнени и бобови храни.  Тъкмо те възстановяват натриево-калиевия
баланс, прочистват междуклетъчните пространства от застойни явления. Ако имате целулит, знайте,
че  вашият  организъм  се  нуждае  от  калий  -  той  се  съдържа  в  бананите,  портокалите,  дините,
печените картофи. Този микроелемент добре прочиства лимфата. Освен това трябва да изпивате до
8 чаши чиста питейна вода на ден.

2.Разбира  се,  всички  дами  знаят,  че  редовните  занимания  със  спорт  подобряват
кръвообращението и циркулацията на лимфата в организма, а специалните упражнения укрепват
слабите мускули на бедрата, коремната преса и седалището. Парадоксът е, че всички го знаят, но не
всички го правят - време нямат, а и просто ги мързи. Тези, които не ги мързи толкова, могат да
съчетават гледането на сериали с прости упражнения. А тези, които много ги мързи, но все пак
обичат себе си, могат да посещават басейн, водата е много благотворна за „болните" места. А онези,
които съвсем ги мързи, съветвам да прочетат книгата до края.

3.Руската  баня  предлага  масаж  с  метличка  и  промени  в  температурата,  които  влияят
благотворно на кожата.

4.Прекрасни  резултати  дават  масажите  с  антицелулитни  кремове  и  последващо  увиване  -
процедурата насочва токсините към лимфните протоци, чрез които те се извеждат от организма. Но
тя е противопоказана при разширени вени, тромбоза и високо кръвно налягане.

5. Ако нямате възможност да се обърнете към специалист масажист, чиито услуги струват
скъпо, можете сами да стимулирате кожата си с масажна четка или изтривалка за баня, което също
ще допринесе за подобряването на микроциркулацията на кръвта и лимфата.  Много подходящ е
„ролковият  масаж"  със  специално  приспособление,  снабдено  с  иглички  -  той  увеличава
стегнатостта на мускулите и повишава гъвкавостта на съединителната тъкан.

6. И последният способ: можете да следвате препоръките, дадени в тази книга, и с помощта
на обикновената морска и готварска сол да се борите с целулита. Като вземате специални вани и
правите антицелулитен масаж.

Антицелулитни вани
Рецепта на Клеопатра
Напълнете ваната с вода, толкова гореща, колкото можете да търпите. Разтворете в нея

500-700 г морска сол. В отделен съд разтворете във вода 500 мл затоплена сметана и по 6 капки
масло от чаено дърво и индийско орехче, добавете тази смес във ваната.

Останете във ваната 30-40 минути.
Рецепта „Морска“
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 30 °С. Разтворете в нея
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500 г морска сол, добавете 15 капки йод.
Останете във ваната 30 минути.
Рецепта „Иглолистна“
Напълнете ваната с вода, чиято температура е не по-ниска от 40 °С. Разтворете във водата

500 г морска сол и 200 г иглолистен екстракт.
Останете във ваната 30-40 минути.
Рецепта „Източна приказка
Напълнете ваната с вода, чиято температура да е до 42 °С. Разтворете в нея 400 г морска

сол, добавете 10 капки етерично масло от канела и 6 капки бадемово масло.
Останете във ваната 30-40 минути.
Рецепта„С киселичък вкус“
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 30 °С. Разтворете във

водата 1 кг морска сол, добавете 4 супени лъжици ябълков оцет.
Останете във ваната 20 минути.
Рецепта „Бадемова“
Напълнете ваната с  вода с  температура 35  °С.  Разтворете в  нея  700-800 г  морска  сол.

Добавете 10 капки бадемово масло.
Останете във ваната 20 - 30 минути.
Рецепта „Мъртво море“
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 30 °С. Разтворете в нея

2-3 кг морска сол, добавете 1 наша сода и 10 капки йод.
Останете във ваната 20 минути.
Рецепта „Хиляда и една нощ“
Напълнете ваната с вода, чиято температура трябва да е между 33 и 35 °С. Разтворете в

нея 1 кг морска сол, добавете по 6 капки етерични масла от пачули и грейпфрут.
Останете във ваната 30 минути.
Рецепта „Римска ваканция“
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 35 °С. Смесете 1 кг

морска сол с 1 супена лъжица зехтин и 5 супени лъжици винен оцет, разтворете сместа във
водата.

Останете във ваната 20 минути.
Рецепта „Червено море“
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да се превишава 35 °С. Разтворете в

нея 1 кг морска сол, добавете запарка от каркаде (2 супени лъжици каркаде на 1 л вряща вода) и 5
капки йод.

Останете във ваната 20-30 минути.
Рецепта „Гейша“
Напълнете ваната с вода, чиято температура не бива да превишава 32 °С. Разтворете във

водата 500 г морска сол, добавете запарка от зелен най (1 супена лъжица зелен най на 1 л вряща
вода) и 5 капки йод.

Останете във ваната 20-30 минути.
Рецепта „Руска красавица“
Напълнете ваната с вода, чиято температура може да достига 42 °С. Разтворете в нея 1,5

кг морска сол, добавете билкова отвара (по 1 супена лъжица мента, лайка и салвия на 1 л вряща
вода).

Останете във ваната 40 минути.
Антицелулитен масаж
След антицелулитната вана трябва да се направи масаж на проблемните места, като се използва

готварска сол. Много жени предпочитат да го правят под душа.
Рецепта „Кафе“
Смесете  готварска  сол  и  утайка  от  кафе  в  съотношение  3:1.  С  получената  смес

масажирайте проблемните места.
Рецепта „Гърция“
Смесете 6 супени лъжици с връх готварска сол с 2 супени лъжици затоплен зехтин. С тази

смес масажирайте проблемните места.
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Рецепта „Сметана“
Смесете  200  г  готварска  сол  и  100  г  пълномаслена  сметана.  С  тази  смес  масажирайте

цялото тяло.
Рецепта „Царска невеста“
Смесете 200 г готварска сол, 1 чаена лъжичка смлени бадеми, 2 супени лъжици мазна извара,

1 супена лъжица сметана. С тази смес масажирайте проблемните места.
Рецепта „Чаено дърво“1

Смесете 200 г готварска сол, 1 супена лъжица зехтин и 15 капки масло от чаено дърво. С
получената смес масажирайте цялото тяло.

Рецепта „Цитруси“
Смесете 200 г готварска сол и сока на един лимон. С тази смес масажирайте проблемните

зони. Избягвайте попадането на тази смес в очите и в интимните места.
Рецепта „Завладяващо ухание“
Смесете 200 г готварска сол и по 5 капки масло от пачули, бадемово масло и масло от чаено

дърво. Масажирайте проблемните места с тази смес.
Рецепта ,Майска нощи

Смесете 200 г готварска сол и 100 г сметана, добавете 10 капки етерично масло от здравец.
С получената смес масажирайте проблемните места.

Заключение
Скъпи мои читатели! Радвам се, че настъпи време, когато хората престанаха да се стремят да

поправят здравето си с химически медикаментозни средства. Радвам се, че започнахте по-хуманно и
по-грижливо да се отнасяте към себе си. Струва ми се, че такива натурални, природни лечителки,
като содата и солта, ще ви помогнат в това.

Какво да изберете,  ще решите,  естествено,  вие:  дали скъпи лекарства,  козметични средства,
кремове  и  мазила,  или  приготвените  със  собствените  ви  ръце  екологично  чисти  препарати  на
основата на содата и солта. Според мен не бива да отхвърляме с лека ръка мъдростта на вековете,
струва си да се вслушаме в нея.

Освен че содата и солта са древни лекарствени средства, те са и сред най-достъпните продукти
за лечение. Ще ги намерите във всеки магазин. А и цената им не е висока. При това содата и солта
може да се съхраняват дълго, те не са взискателни - стига да е сухо, останалото е без значение!

Като цяло, скъпи читатели, използвайте онова, което ви е подръка, а именно най-достъпните
лекарства - содата и солта. Спазвайте дозировките и нека „пепелта на божествения огън“ и „сокът
на земята“ свършат доброто си дело.

На корицата:
Както казваше моята баба „лекарствата едно лекуват, друго разболяват“. И в думите на тази

необразована старица, колкото и да е парадоксално, се събужда вековната народна мъдрост. Нашите
предци (това, разбира с, не се отнася за хората със синя кръв) се лекували винаги с това, което им
било под ръка: различни билки, чесън, лук, мед… През XXI век ние се връщаме към позабравените
традиции на предците си.  Затова сега  все по-популярно става билколечението,  което притежава
уникални  особености:  меко  действие,  безвредност  (ако  разбира  се  спазвате  инструкциите  за
прилагане), липса на привикване към едни или други билки, минимални странични ефекти. Но все
пак би трябвало да съществува някакво средство, което е в наличност във всеки дом и притежава
лечебни свойства!

С тази мисъл огледах кухнята и видях на полицата, където у нас стоят средствата за миене на
съдове, пакетче… сода (с нея изтриваме тъмния налеп от чая по чашите). И веднага си спомних:
щом  ни  заболи  гърлото  с  какво  се  гаргарим?  Със  сода!  Ако  получим  киселини,  с  какво  се
спасяваме? Със сода! А неотдавна бе разкрита още една тайна на това вещество – ваните със сода
помагат бързо да се отслабне.

Ето ви и лекарство! Както се казва в един от романите на Жул Верн: „Използвай каквото ти е
под ръка и не търси друго!“  

Превод от руски Мария Василева
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