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               ЗДРАВЉЕ ИЗ БОЖИЈЕ ПРИРОДЕ

                                                                       СА КОЛЕНА НА КОЛЕНО, 
                                                                       ОД УСТА ДО УСТА,
                                                                       ДА СЕ ОЧУВА ОД ЗАБОРАВА
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                                       ГРЧ СРЦА (АНГИНА ПЕКТОРИС)

Под грчем срца подразумијевамо болове у предјелу срца, који су карактеристични по својој 
јачини и смјеру ширења. Ти су болови тако специфични да их.болесници и сами разликују од 
свих других болова у том подручју тијела. лако бол није увијек посебно јака, болесник је 
преплашен и осјећа смртни страх — због тога што га стеже и гуши у прсима. Почетак, тј. 
напад боли долази услијед напора и узбуђења. Бол обично почиње у предјелу срца иза прсне 
кости и шири се преко лијевога рамена и лијеве руке све до врха прстију. Бол траје релативно 
кратко вријеме, отприлике 5 минута, а ријетко дуже. Ако бол траје дуже времена, можете 
бити готово сигурни да се не ради о тој болести.

Основни узрок болести лежи у закречењу коронарних крвних жила. Обложене кречњаком, 
крвне жиле су знатно сужене па је према томе проток крви кроз њих слабији. То увјетује 
недовољну опскрбу срчаног мишића кисиком.

Лијечење

Састав чаја:

40 г врбове коре (овогодишњи прираст) 

40 г храстове коре (доње бијеле) 

40 г листова малине 

40 г стабљике преслице 

40 г исландског лишаја 

40 г стабљике горушице црне 

40 г имеле бијеле

30 г листова и цвјетова кантарије мушке 

30 г листова и цвјетова красуљка 

30 г коријена, стабљике и листова зечјег трна 

30 г коријена слатке папрати 

30 г стуцана ланеног сјемена 
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20 г стабљике одољена 

20 г вријеска — плавога цвијета 

20 г стабљике — златице с камена 

20 г самљевених жила и коријена линцуре 

20 г листова мушке боквице 

20 г коњогриза

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1/2 литре прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте. Хладити поклопљено, затим проциједити у боцу и пити 8 
пута дневно по 1/2 дцл у једнаким временским размацима. Послије 4 напитка узима се 
средња кашика меда с лимуновим соком, а након друга 4 напитка узима се иста кашика 
рафинираног маслиновог уља с мало свјеже оцијеђена лимуновог сока. Важно је нагласити да 
се тај чај кува сваки дан, а лимунов сок сваки пут се припрема посебно.

Мед с лимуновим соком и маслиново уље с лимуновим соком узимају се наизмјенично, а то 
значи: послије првог напитка слиједи мед с лимуновим соком, послије другог напитка 
рафинирано уље с лимуновим соком, па мед итд., све до осмог напитка.

Осим тога, за вријеме лијечења, уз оброке, или непосредно послије оброка, узима се 3 пута 
дневно по 35 капи мјешавине која се припрема на слиједећи начин:

2 г сјемена чичка

2 г сјемена конопље

2 г сјемена дивље дјетелине

2 г сухог копитњака (више листова)

2 г коријена салепа

2 г коријења и жила линцуре

2 г имеле бијеле

2 г красуљка (површински дио са цвијетом)
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Припремање и примјена:

Мјешавина трава стави се у 4 дцл прокуване ракије лозоваче и одмах склони с ватре. 
Поклопи се и хлади. Хладна текућина проциједи се у тамну боцу и чврсто зачепи. Болесници 
који не могу подносити горчину капљица, исте могу мијешати с храном.

Исхрана се проводи као у атеросклерозе. Обавезно је вршити лагане тјелесне вјежбе, и то 
ујутро и навечер. Умјесто јутарње вјежбе, у прољеће, љети и у јесен препоруча се ходати бос 
по росној трави, само што се не смије стати. Хода се отприлике 1/2 сата. Болесницима је 
потребно често се купати, с тиме да температура воде не износи више од 25' до 27'Ц. Иначе, 
код ове болести, као и код срчаног удара, препоручује се што више шетати се на свјежем 
зраку, као и лагана вожња бициклом по равном земљишту.

                              ХРОНИЧНЕ РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ СРЦА

Хроничне реуматске болести срца могу слиједити пребољелу реуматску грозницу. Од тих 
болести болесници болују неколико, па и десетак година.

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљике преслице

40 г листова и цвјетова кунице (хајдучке траве)

40 г стабљике (без листова) коњогриза

40 г стабљике ивањскога цвијећа

40 г стуцане смрекове цме бобе

30 г листова винове лозе

30 г листова и цвјетова милодуха

30 г стабљике вријеска — плавога цвијета

30 г стуцане смрекове црвене бобе
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30 г листова лопоча

30 г цвјетних врхова поточњака

30 г листова кадуље

20 г стабљике иве траве

20 г стуцана жира

20 г шипурике (стуцати или самљети плодове)

20 г храстове коре (доње бијеле)

20 г храстових младих листова

20 г црвоточине

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и заједно смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине 
трава, кувати поклопљено 1 минуту и поклопљено хладити. Затим проциједити у боцу и пити 
3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Послије свих напитака прије јела, узима се 
средња кашика рафинираног маслиновог уља, а након напитака што се пију послије јела, 
узима се средња кашика мјешавине једнаких количина меда и лимунова сока. За сваку 
прилику то се посебно припрема. Болује ли болесник од шећерне болести, умјесто меда треба 
да узима маслиново уље.

Обавезно гријати читаво тијело, а посебно врат и зглобове. Све остало као и за лијечење 
акутне реуматске грознице.

Као допунско лијечење узима се 4 пута дневно по 1 средња кашика напитка који се припрема 
тако да се у 3 дцл умјерено припремљеног чаја од купинових и маслинових листова, или 
шипка стави:

40 г самљевена шипка

40 г лимунова сока 

40 г меда 

1 кашика ракије лозоваче

Мјешавина се промијеша и стави поклопљена на ватру. Чим проври, скида се с ватре и хлади 
поклопљено. Хладно проциједити у тамну боцу и чувати на хладном и тамном мјесту јер је 
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мјешавина склона кварењу.

Осим тога, потребно је 2 пута дневно пити по 1 дцл лимунаде која се припрема од прокуване 
и охлађене воде и свјеже оцијеђена лимуновог сока и листића ружмарина. Лимунада се 
припрема дан прије употребе тако да се на 2 дцл прокуване воде дода непуна кашика меда и 
12 ситно искиданих листића ружмарина те сок од 1 лунуна из којега средишњег дијела се 
претходно изреже кришка која ће послужити као поклопац. Прије нзимања лимунаде, тј. 
слиједећег дана, кришка-поклопац се исциједи, ружмарин избаци и пије се, као што је 
речено, ујутро и навече по 1 дцл. Иначе, кришку-поклопац треба поставити на ружмарин.

                                                       УПАЛА ОСРЧЈА

Осрчје обавија срце попут вреће те је посебним листом уско срасло са срчаним мишићем.

Упала осрчја обично је повезана с другим болестима које су настале прије ње. Најчешће 
долази након упале зглобова (реуматизма у зглобовима). И заразне болести изазивају упалу 
осрчја, а у неким случајевима се и не зна прави узрок и разлог настанка. Упалу осрчја може 
пратити и изљев текућине у осрчје, која знатно отежава рад срца. Бол је углавном најјача кад 
болесник лежи на леђима па тада дише теже.

Лијечење

Састав чаја:

50 г стабљике кунице (хајдучка трава)

50 г стабљике поточњака

50 г стабљике преслице

50 г стабљике плућњака

40 г коприве (више коријена)

30 г стабљике вријеска — плавога цвијета

30 г исландскога лишаја
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30 г листова и цвјетова кантарије мушке

20 г храстове коре (с млађих грана)

20 г врбове коре (с млађих грана)

20 г имеле бијеле

20 г стуцана ланеног сјемена

20 г стуцана сјемена од дивље дјетелине

20 г коријена иђирота

20 г листова кадуље

20 г стабљике иве траве

20 г жила и коријења линцуре

20 г стабљике мајчине душице

20 г самљевена коријена срчаника

Припремање и примјена чаја:

Све траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине и 
кувати поклопљено 1 минуту. Хладити поклопљено, проциједити у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије јела и послије јела. Послије свих напитака узима се средња кашика 
рафинираног маслиновог уља.

Узимати 3 пута дневно средњу кашику меда и свјеже цијеђенога лимуновог сока — за сваку 
прилику посебно припремити. То се узима с водом у којој се налази 12 капи сирћета од 
домаћег црног вина. Свако јутро умивати се хладном водом, особито врат, груди и испод руку. 
Поступак временски треба да буде кратак, а након тога се брзо истрљати и обући.

Ако се ради о тежем степену обољења и о болести код гојазних људи, описани чај потребно 
је узимати још два пута, и то око 10 и 16 сати.

У исхрани одбацити све што узрокује гојазност, посебно слаткише и печења. Сву храну, 
иначе, подесити као код болести атеросклерозе. Исто и забране. У потпуности избацити 
цигарете и алкохол.

Лијек за јачање срчаног мишића
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Поред специфичног лијечења које је приказано уз болести срца и осрчја, за јачање срчаног 
мишића необично је користан лијек који се припрема у виду тинктуре:

10 г листова кадуље

10 г стабљике преслице

10 г цвјетова и листова кунице (хајдучка трава)

10 г листова и цвјетова плућњака

10 г листова милодуха

10 г листова и цвјетова вријеска — плавог цвијета

10 г уситњена коријена срчаника

10 г листова и цвјетова тимијана

10 г листова и цвјетова мајчине душице

10 г листова боквице мушке

10 г листова боквице женске

10 г исјецканих жила линцуре

10 г листова црвоточине

10 г стабљике коморача

10 г листова омана

10 г стабљике русомаче

10 г жила пиревине

10 г листова лимуна

Припремање и примјена тинктуре:

Све траве јако уситнити и ставити у стаклену посуду од 4 литре. На мјешавину налити 3 
литре ракије лозоваче јачине 40 до 45 вол.% алкохола, зачепити и оставити да стоји 24 сата. 
Након тога тинктуру проциједити у другу стаклену посуду или боцу. У преостале траве може 
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се још једном додати 3 литре ракије лозоваче и поновити поступак, с тиме да у другом 
поступку стакленка буде зачепљена 48 сати. Процијеђена тинктура држи се на тамном мјесту. 
Узима се 3 пута дневно по 18 до 20 капи на коцки шећера или уз средњу кашику меда.

Осим тинктуре, за јачање срчаног мишића веома је користан и лијек који се припрема од 

1/2 литре брезова сока, 

1/2 литре ракије лозоваче јачине 40 до 45 вол.% алкохола и 

3 дцл умјерено припремљеног чаја од храстове коре (храста лужњака). 
То се добро измијеша и затим се дода 1/2 кг меда и свјеже исцијеђени сок од 1 лимуна. 
Поново промијешати и узимати по 4 пута дневно једну супену кашику, а након тога попити 
1/2 дцл умјерено припремљеног чаја од мјешавине једнаких количина мајчине душице и 
имеле бијеле.

                                            ПРОБАДАЊЕ СРЦА

Јавља се јаком боли на лијевој страни прса. Бол излази из срца и шири се на околне дијелове 
тијела. Бол се очитује у виду срчаног грча који захвата особито лијеву руку. Болови су често 
врло јаки и мучни и болесника доводе до очаја. Дисање је јако отежано што код болесника 
узрокује страх од гушења. Органи за дисање раде слободно, али болно срце спречава дисање. 
Болови и њихово трајање врло су различити. Болест се обично вуче годинама, а каткад се 
дуже времена не јавља. Јавља се претежно у поодмаклој доби и то чешће код мушкараца него 
код жена, а разлог је јаче уживање алкохола и дувана.

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљике одољена

40 г храстове коре (доње бијеле)

40 г цвјетова глога

20 г листова и цвјетова кунице
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20 г стабљике преслице

20 г листова и цвјетова лавандуле

20 г цвјетова липе

20 г листова матичњака

20 г листова дивље нане

20 г листова шумске јагоде

20 г коријена срчаника

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава, 
кувати поклопљено 1 минуту. Хладно прелити у боцу и пити 3 пута дневно по 1 дцл прије 
јела и 1/2 дцл послије јела. Послије свих напитака, и прије и послије јела, узима се по 1/4 дцл 
мјешавине једнаких количина винскога сирћета, свјеже оцијеђена лимуновог сока, меда и 
воде.

Обавезно радити лагане тјелесне вјежбе и барем 3 пута дневно попрскати се хладном водом 
по прсима, испод пазуха те захватити мало и слабине. Брзо се посушити и обући.

Исхрана, забране и друге упуте као код атеросклерозе.

         БОЛЕСТИ НЕДОВОЉНОГ И НЕУРЕДНОГ НАПАЈАЊА СРЧАНОГ МИШИЋА

Под тим болестима подразумијевамо стање хроничног оштећења коронарних артерија чија је 
посљедица дјеломичан застој у напајању, односно исхрани крвљу појединих дијелова срчаног 
мишића. Болест се најчешће појављује на основи атеросклеротичних промјена коронарних 
артерија. Запуштена или неизлијечена болест недовољног и неуредног напајања срчаног 
мишића доводи до срчане капи (инфаркта) и ангине пекторис. Позната је чињеница да од те 
болести умире велик дио савременог, цивилизираног човјечанства. Посљедњих година и у 
нашој земљи те болести долазе све више до изражаја.

Лијечење
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Састав чаја за блажи облик болести:

40 г храстове коре (доње бијеле)

40 г имеле бијеле

40 г стабљике одољена

40 г листова матичњака

30 г листова кадуље

30 г листова и цвјетова кантарије мушке

30 г листова пелина

20 г листова и цвјетова кантарије женске

20 г цвјетова и листова руже пењачице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити, заједно смијешати и у 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине. 
Затим кувати поклопљено 1/2 минуте и хладити поклопљено. Хладан чај прелити у боцу и 
пити 3 пута дневно по 1 дцл прије јела и 1/2 дцл послије јела. Послије свих напитака прије 
јела, узима се средња кашика нарибаних киселих јабука с мало меда. Осим тога, 2 пута 
дневно, око 10 и 16 сати, пити по 1/2 дцл чаја од листова матичњака. Тај се чај кува као 
обичан чај, а то значи само да проври.

Уз те чајеве потребно је пити 4 пута дневно у једнаким временским размацима по 1 средњу 
кашику напитка што се припрема од 2 1/2 г одољена и 2 кашике меда, на што се дода 2 дцл 
чаја од листова матичњака. То све заједно проври. охлади се поклопљено, и пије. Не смије се 
узимати више него како је горе речено, тј. 4 пута дневно по 1 средњу кашику. Препоручује се 
једноличан мед. од багрема, или кадуље, или вријеска. Ливадски мед не долази у обзир.

Исхрану је потребно ускладити као за лијечење атеросклерозе. Исто је и са забранама, 
тјелесним вјежбама и др.

Састав чаја за тежи облик болести:
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50 г цвјетова кунице

50 г стабљике преслице

30 г листова дивље нане

30 г храстове коре (доње бијеле, бјелохраста)

30 г врбове коре (прошлогодишњи прираст)

30 г листова матичњака

30 г листова и цвјетова кантарије мушке

20 г листова рибиза црвенога

20 г имеле бијеле

20 г одољена (коријена или стабљике)

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Поклопљено хладити, затим проциједити у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије јела и по 1/2 дцл послије јела. Послије свих напитака прије јела, узима 
се супена кашика нарибаних киселих јабука с мало меда од кадуље, вријеска или багрема. 
Умјесто воде пити лагани чај од једнаких количина листова и цвјетова вријеска и листова 
матичњака, или од самог одољена. Чај се припрема тако да се на 1/2 литре прокључале воде 
стави прстовет мјешавине трава. Чај се може пити у неограниченим количинама, а долази као 
замјена за воду. Исхрана и све друго као у лијечењу болести у блажем облику.

                                             СРЧАНА КАП (ИНФАРКТ)

Болест настаје као посљедица потпунога прекида крвотока у једној грани коронарке, или 
њезина зачепљења. Код срчане капи или инфаркта у предјелу срца осјети се снажна, 
изненадна и дуготрајна бол. Она траје најмање пола сата а често и по неколико сати, за 
разлику од боли код ангине пекторис, која траје до 5 минута. За болесника су најопаснија 
прва 24 сата. Онај дио срца који није добивао крв, пропада и умире. На мјесту изумрлог 
дијела ствара се ожиљак што слиједи отприлике 6 недеља након удара. Тек тада болесник 
смије устати.
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Састав чаја:

40 г храстове коре (доње бијеле)

40 г стабљике преслице

40 г листова и цвјетова кантарије мушке

40 г листова и цвјетова вријеска — плавога цвијета

40 г коњогриза (цијеле биљке без листова)

40 г стабљике милодуха

30 г самљевена ланеног сјемена

30 г листова и цвјетова арнике

20 г листова винове лозе

20 г листова дивље нане

20 г стуцане смрекове црне бобе

20 г стуцане бобе боровнице

20 г листова матичњака

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и заједно смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине 
трава, кувати поклопљено 1 минуту и охладити. Хладан чај проциједити у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије и по 1/2 дцл послије јела. Послије свих напитака прије јела, узима се, 
један дан, средња кашика једнако смијешаних количина свјеже оцијеђе-нога лимунова сока и 
меда, а други дан, средња кашика нарибане мркве поуљене рафинираним маслиновим уљем.

Сву храну припремати на биљном уљу и без запршке. Што више јести раскувано поврће. 
Препоручује се јести чешће а мање оброке. Не до заситости. Гојазне особе треба да узимају 
што мање количине хране како би смршавили, а тиме дјеломично растеретили срчани мишић.

Код срчане капи посебно је важан поступак који се ради при самом удару, тј. у тренутку кад 
болесник према симптомима болести осјећа болове у грудном кошу. Прије свега, потребно је 
болесника ставити на леђа, раскопчати све свезе, стезнике и слично, и с правим винским 
сирћетом рнасирати најприје испод носа, при чему болесник треба да дише на нос, а ако је то 
недовољно, и на уста. Затим, масирати сљепоочнице, уши, груди и испод пазуха. Након тога 
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наставити мирно лежати уз дубоко дисање. (У почетку лијечење се проводи на интензивној 
њези.)

За вријеме лијечења строго је забрањено пушити цигарете, пити алкохол, црну каву, јести 
говедину, плаву рибу, конзервиране прерађевине, слан сир, запржена јела и сву храну која 
надима. 

                                                         СРЧАНЕ НЕУРОЗЕ

Под срчаном неурозом подразумијевају се болести срца које долазе као посљедица неуро-
вегетативних поремећаја, будући да и срце ради изравно под утјецајем неуро-вегетативног 
система као и други органи. У њему је велико рнноштво нервних влаканаца и станица које 
регулишу рад срца, а без утјецаја наше воље. У неурозе срца убрајамо болести као што је 
лупање срца и пробадање срца (обично у младих особа).

                                                         ЛУПАЊЕ СРЦА

Лупање срца појављује се најчешће у малокрвних и слабуњавих људи јер им је неуро-
вегетативни систем слабо отпоран. Основни узроци овој болести су превелики душевни 
напор, бљедобоља, претјерано полно упражњавање, опоравак послије тешких болести и сл.

Поједини наступи болести временски трају различито: од неколико тренутака до неколико 
сати, и дана. Наступи болести почињу, углавном, посебним осјећајем у предјелу срца. Многи 
болесници у вријеме напада болести осјећају потиштеност и гушење. Болеснике хвата 
вртоглавица и несвјестица, а по челу их облијева хладан зној. Ти напади нису увијек 
подједнако јаки. Претежно су средње јачине, али зато веома непријатни. Послије напада 
болесника обично обузима умор. Иначе, нема неугодних посљедица по само срце, осим у 
врло ретким случајевима.

Лијечење

Код лијечења ове болести разликују се два поступка: за лакши и тежи облик болести.

Састав чаја за лакши облик болести:
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50 г цвјетова глога 

50 г листова и цвјетова вријеска

50 г стабљике преслице

40 г цвјетова црног тма

30 г листова и цвјетова матичњака

30 г листова и цвјетова кантарије мушке

20 г имеле бијеле

20 г сухих листића ружмарина

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 12 дцл прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава, 
кувати поклопљено 1 минуту и хладити поклопљено. Хладно прелити у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије јела и 1/2 дцл послије јела. Послије свих напитака прије и послије јела 
узима се средња кашика меда и свјеже оцијеђеног лимуновог сока, што се за сваки пут 
посебно припрема.

Исхрана, забране и остало као у болести атеросклерозе.

Састав чаја за тежи облик болести:

40 г цвјетова цмога траа

40 г цвјетова глога

40 г цвјетова и листова кантарије мушке

30 г стабљике вријеска — плавога цвијета

20 г храстове коре (доње бијеле)

20 г стабљике тимијана

20 г стабљике иве траве
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20 г листова кадуље

20 г листова мишјакиње

20 г листова ружмарина

10 г листова и цвјетова плућњака
10 г стабљике одољена

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 12 дцл прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
поклопљено кувати 1 минуту. Хладити поклопљено, затим прелити у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије јела, а 1/2 дцл послије јела. Послије свих напитака узима се средња 
кашика меда и лимунова сока, као и у лакшег облика болести.

Осим чаја, два пута дневно, и то у 10 и 16 сати, узима се по 1 дцл лимунаде која се припрема 
на слиједећи начин: 

у 2 дцл прокуване и охлађене воде стави се непуна жлица меда,

 15 листића ружмарина, које је потребно претходно искидати, 

3 листића каднље и 

сок од једног лимуна, 

из којега се из средишњег дијела претходно извади округла танка кришка за поклопац. Тим 
поклопцем поклопи се мјешавина. Лимунаду припремати дан прије употребе. Прије саме 
употребе кришка лимуна, која је служила као поклопац, исциједи се, а листићи ружмарина и 
кадуље избаце.

Исхрана, забране и друге упуте као у лакшег облика обољења. За вријеме напада болести 
потребно је мирно лежати на леђима, лагано дисати на нос и стављати хладне облоге (од 
хладне воде) од прсне кости до лијевог бубрега. Облоге се држе по 12 минута. Станка траје 5 
минута. Кад престане лупање срца. облоге се не стављају. Исто тако, потребно је тијело 
трљати хладном руком (коју смо претходно намочили у хладну воду), нешто више леђа и 
бубреге. То чинити 10 пута дневно.
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                                           БЈЕЛОКРВНОСТ (ЛЕУКЕМИЈА)

Бјелокрвност или леукемија је крвна болест код које се стално смањује број црвених, а 
повећава број бијелих крвних тјелашаца. У нормалним приликама однос тих тјелашаца 
износи 1:600, тј. на једно бијело долази отприлике 600 црвених крвних тјелашаца. Међутим, 
код ове болести тај се омјер мијења тако да у развијенијој фази износи 1:10 па чак и 1:2. 
Болест наликује на јаку малокрвност, али је од ње далеко тежа због компликација које настају 
на крвотворним органима. Тада долази до јаког отекнућа слезене и лимфних жлијезда, које 
могу нарасти до величине шаке. Попратна појава леукемије је крварење које може настати у 
свим дијеловима тијела, како у унутарњим тако и у вањским. Крварење може бити тако јако 
да се једва може зауставити.

У погледу успјешности лијечења, важно је напоменути да се та болест може лијечити у 
самом почетку њезина настанка, тј. у почетном стадијуму. (Хронични облици данас се 
релативно успјешно лијече амбулантно и у болници одговарајућим лијековима.)

Лијечење

Састав чаја 1:

30 г стабљике дињице 

30 г листова амике

30 г стабљике дубчаца

30 г стуцане смрекове црне бобе

30 г стуцаних жирова

20 г стабљике брђанке

20 г исландскога лишаја

20 г стабљике коморача

20 г цвјетова липе

20 г коријена и жила коприве

20 г стуцанога ланенога сјемена
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20 г стуцана сјемена борових шишарки

20 г листова дивље мурве
састав чаја 2 :

20 г пелена 

30 г коприве 

20 г разгона 

30 г изданака зове 

15 г кантариона 

25 г ивањског цвећа 

30 г невена 

15 г корена маслачка 

25 г хајдучке траве 

30 г русе

25 г суручице 

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и помијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине, 
кувати поклопљено 1 рнинуту и затим поклопљено хладити. Хладни чај излити у боцу и 3 
пута дневно пити по 1 дцл прије јела и по 1/2 дцл послије јела. Послије свих напитака узима 
се средња кашика једнако измијешаних количина меда и лимунова сока, што се сваки пут 
посебно припрема.

У вријеме ручка и вечере, један дан, јести по 2 кашике нарибане мркве поуљене маслиновим 
уљем, а други дан нарибане киселе јабуке заслађене медом с мало свјеже оцијеђена 
лимуновог сока.

Дневно 3 пута пити по 1 дцл зашечерене туршије од тмина. Дневно 2 пута пити по 1 дцл 
(нешећерене) туршије од дивљих крушака или такиша. По 1 кашику пекмеза од црних мурава 
(шандуда) јести 2 пута дневно.

Опћенито је потребно јести што бољу храну, особито пржену јетру и слезену. Све врсте хране 
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су допуштене. Пушити је строго забрањено. Обавезно је што више шетати се по чистоме 
зраку, а препоручује се и лагани рад.

Туршија од црних тмина припрема се тако да се на 1 кг згњечених тмина улије 1/2 литре воде 
и све заједно пусти да стоји 24 сата поклопљено. Након тога улије се 1 литра прокуване али 
охлађене воде и 1/4 кг шећера или меда. Све се добро промијеша, поклопи и стави на лагану 
ватру да проври. Након што је мјешавина проврила, проциједи се и зачепљена похрањује на 
хладно мјесто. Кад се гњечи тмина ваља пазити да се не здробе коштунице. Туршија од тмине 
може се припремати и у већим количинама, али ваља имати на уму исти омјер тмине, воде и 
шећера, односно меда.

Туршија од дивљих крушака припрема се тако да се у мању кацу стави 10 кг дивљих 
крушака, 1 литра воде, 2 кг меда или 2 кг шећера. Мјешавину ваља пустити док не проври. Да 
би се врење поспјешило, потребно је чешће промијешати. Од туршије се користи све. Крушке 
се једу, а текућина пије. Уколико се догоди да туршија не проври, ипак се може употријебити 
тако да се крушке скошу и једу.

Осим свега изнијетог, за лијечење се препоруча истрљати грудни кош, плећке и рамена 
подједнако измијешаном количином винског (домаћег) сирћа и воде. Након што сте се 
протрљали, добро се посушите и умјерено утопљени треба да лежите у прозрачној соби. Кад 
год вам се укаже прилика, грицкајте борове иглице, по могућности да су што млађе.

                               МАЛОКРВНОСТ ИЛИ БЉЕДОБОЉА (АНЕМИЈА)

Малокрвност је веома расирена болест, а од ње болују нарочито жене. Ова болест очитује се 
смањењем црвених крвних тјелашаца, односно хемоглобина којега је главни састојак гвожђе. 
У здраву човјеку постоји 4 до 5 литара крви. У једном кубном милиметру крви у мушкарца 
налази се око 5 милијуна црвених крвних тјелашаца (еритроцита), а у крви жене отприлике 4 
1/2 милијуна. Главни задатак црвених крвних тјелешаца је да помоћу хемоглобина на себе 
вежу кисеоник и угљен-диоксид. Кисеоник  разносе по тијелу и на повратку до плућа доносе 
угљен-диоксид који се затим излучује дисањем.

До малокрвности долази најчешће након великог и јаког крварења;

но болест може наступити и поступно, усилијед незнатног али трајног крварења, недовољне 
и лоше исхране, те у случају када се црвена крвна тјелашца прекомјерно разарају. Сама по 
себи болест није опасна, али ако се занемари, могу настати тешке посљедице као што су 
општа слабост, убрзање срчаног рада и сл.

Болесници су изразито блиједи, осјећају се уморно, удови им отежају тако да губе сваку вољу 
за рад. Често их боли глава, срце им јаче удара, особито кад ходају или кад се успињу, немају 
апетит и туже се на болове у желуцу и на тврду столицу.
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Лијечење

У лијечењу ове болести разликују се блажи и тежи облик. У оба случаја за превентивно 
лијечење пије се 3 пута дневно у вријеме јела по 1 дел умјерено припремљеног чаја од 
листова коприве и плућњака. Чај се припрема тако да се у 1 литру прокључале воде стави 5 г 
мјешавине трава и кува поклопљено 1 минуту, а затим хлади поклопљено. Хладни чај 
проциједити у боцу и чврсто зачепити.

Лијечење блажег облика болести

Састав чаја:

40 г врбове коре

40 г листова и цвјетова кунице

40 г листова дивље нане
40 г стабљике дубчаца

30 г листова винове лозе

30 г листова гавеза

30 г храстове коре (доње бијеле)

30 г листова и цвјетова вријеска — плавог цвијета

20 г стабљике иве траве

20 г стабљике (више листова) целера

20 г стабљике тимијана

20 г листова кадуље

20 г стабљике преслице

Припремање и примјена чаја:
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У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине, кувати поклопљено 1 минуту и хладити 
поклопљено. Хладни чај улити у боцу и пити 3 пута дневно по 1 дцл прије јела и по 1 дцл 
послије јела. Исти чај узимати између оброка, око 10 сати и 16 сати — по 1/2 дцл. Послије 
напитка узетог прије јела, узимати по 1 супену кашику рафинираног маслиновог уља са 5 до 
6 капи лимунова сока. Уколико се не може добити рафинирано, може се користити и домаће 
маслиново уље, само под условом да није старо и кисело. Послије напитка узетог послије 
јела, узимати по 1 супену кашику младог масла и меда (једнаких количина) с мало лимунова 
сока. Послије напитка око 10 и 16 сати, узимати 1 супену кашику једнаких количина младог 
масла, меда и свјеже исцијеђена лимунова сока.

Исхрана треба да буде што боља и јаче калорична. Јести што више раскувано поврће са сувим 
и свјж`им месом те јетру и слезену припремљену на жару. Обавезно узимати супу с доста 
поврћа у којој треба да буде целера и лука, прженога на плочи од штедњака. Ако се јетра и 
слезена не могу припремити на жару, онда је добро и на уљу (никако на масти).

Потребно је што више кретати се на чистом зраку те вршити умјерено тежак физички рад и 
тјелесне вјежбе. Пушити није допуштено.

Лијечење тежег облика болести.

Састав чаја:

40 г врбове коре

40 г цвјетова и листова кунице

40 г стабљике дубчаца

40 г листова дивље нане

40 г листова и цвјетова вријеска — плавога цвијета

30 г ситно исјецкане храстове коре

30 г листова кадуље

30 г стабљике преслице

30 г стабљике иве траве

30 г листова пелина

20 г стабљике тимијана

24



20 г стабљике мајчине душице

20 г листова целера

10 г листова першуна

Припремање и примјена чаја:

Припремање, узимање и друге упуте исте су као код лијечења лакшег облика болести, с тиме 
што се препоручује узимати нешто више доброг домаћег црног вина и јачу храну с мање 
тијеста. За вријеме лијечења забрањено је пушити цигарете и пити црну кафу.

Обавезно је узимати свјежи сок од цвекле и рајчице с додатком меда. Мед се не препоручује 
уколико болесник болује од шећерне болести.

У исхрани користити што више зеља, по могућности дивљега зеља, те свјеже воће и поврће, а 
особито млади црвени лук.

Што више времена проводити шетајући на чистом зраку, користећи висинске разлике. У току 
дана наизмјенично ићи на више и ниже предјеле.
 

                                             ЧИШЋЕЊЕ КРВНЕ ПЛАЗМЕ

Уско везано за болести крви, те болести срца и крвних жила, као превентивно лијечење јавља 
се неопходна потреба да се чисти, односно прочишћава крвна плазма, чиме се одстрањују 
сувишна масноћа и други штетни састојци. Овај захват, тј. лијечење потребно је подузети 
одмах чим се покажу ненормална стања у саставу крви, а то значи да се не смије чекати да се 
развије нека болест које је основа у поремећајима односа у саставу крвне плазме.

Састав чаја:

40 г храстове коре (доње бијеле)

40 г листова и цвјетова кунице

40 г стуцане смрекове цме бобе
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40 г листова питоме нане

40 г цвјетова зовине

30 г стабљике дубчаца

30 г вријеска — плавога цвијета

30 г цвјетова глога

30 г стабљике коморача

30 г листова кунице

20 г листова и цвјетова пасје руже

20 г листова винове лозе

10 г стабљике иве траве

10 г листова кадуље

Припремање и примјена чаја:

У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине, кувати поклопљено 1 минуту и хладити 
поклопљено. Пије се 3 пута дневно по 1 дцл прије јела и по 1/2 дцл послије јела.

Поред тога чаја, у току дана, умјесто воде пије се чај припремљен од једнако смијешаних 
количина храстове коре (доње бијеле) и младе врбове коре. Тај се чај припрема на слиједећи 
начин: у стакленку улити 4 литре воде, затим 30 г храстове и 30 г врбове коре. Пустити да 
одстоји потопљено 24 сата. Након тога вода се проциједи у емајлирани лонац и стави на 
ватру да проври. Након што је вода прокључала, ставља се раније извађена кора и све се 
заједно кува 15 секунди. Уварак се хлади поклопљен, а након што се охладио, проциједи се у 
боце и чврсто зачепи. У току дана, умјесто воде. како је речено, попити најмање 5 дцл тога 
чаја.

За вријеме лијечења 3 пута дневно узима се средња кашику меда и свјеже оцијеђена 
лимуновог сока. Исто тако, 2 пута дневно пије се уварак од кромпира. Уварак се припрема 
тако да се у 1/2 литре прокључале воде стави 2 повећа кромпира с кором те се потпуно 
скувају. Кромпир треба да буде добро опран и исјечен на колутиће. У току дана пије се 2 дцл, 
а остало се баци.

У погледу исхране, у току лијечења не постоје никаква ограничења, осим што је забрањено 
узимати запржену храну. Исто тако, за вријеме лијечења потребно је одбацити алкохол и 
цигарете. Ако допуштају прилике, препоруча се јести што више младог маслачка 
припремљеног са црвеним луком и рижом на биљном уљу.
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Уколико је болесник »шећераш«, или, пак, нагиње шећемој болести, не узима мед и лимунов 
сок, како је то горе препоручено. Ти болесници, уз чај који узимају умјесто воде, треба да 
узимају 3 пута по 8 капи тинктуре за срце. 

                                         ПОВИШЕНИ КРВНИ ПРИТИСАК

Под повишеним крвним притиском подразумијевамо повишење дијастоличног крвног 
притиска изнад 12,7 кПа (95 мм Хг). Од те болесли обично оболијевају људи у доби изнад 35 
година. Болест је јако раширена у свијету и у нас.

 Повишени крвни притисак погодује развоју закречења крвних жила (атеросклерози) те 
другим компликацијама.

Доказано је да тјелесно дебљи људи лакше оболијевају од те болести, затим, кафа и алкохол 
такођер погодују његову развоју. Претпоставља се да постоје и неке насљедне склоности 
према тој болести. Исто тако,постоје претпоставке да разне психичке напетости доводе до 
бржег развоја болести. Уз наведени повишени дијастолички

кивни притисак, важан је и повишени систолички крвни притисак, који се обично креће од 
165 до 240 мм Хг (ријетко је виши).

Болест повишеног крвног притиска обично почиње поступно и непримјетно. Први симптоми 
болести су нервоза, главобоља у затиљном дијелу главе, умор и сл. У развијенијој фази 
болести слиједе погоршања на бази атеросклерозе, коронарне

склерозе, проширења лијеве срчане клијетке, разне аритмије и сметње у напајању срчаног 
мишића, ангина пекторис,инфаркт, мождана кап и сл. Осим тога, могу се појавити симптоми 
оштећења бубрега.

Болест бубрега, иначе, може довести до повишеног крвног притиска. С друге стране, 
повишени крвни притисак може проузроковати закречење капилара у бубрезима, а тиме и 
тешка обољења бубрега.

Лијечење

Састав чаја:

30 г листова маслине

27



30 г свиле од кукуруза

30 г стабљике преслице

30 г коњогриза

30 г листова и цвјетова матичњака
30 г цвјетова глога

30 г имеле бијеле

30 г листова дивље нане

20 г врбове коре (узраста врбе од 3 до 4 године)

20 г листова купине (старије)

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Охладити и проциједити у боцу. Пити 6 дцл дневно, у једнаким 
временским размацима, независно о оброцима јела.

Храну припремати на биљном уљу, са што више поврћа, без запржавања и јако раскувану.

Наведени чај постиже пуни успјех у лијечењу ако се претходно изврши лијечење предвиђено 
за атеросклерозу. Исто тако успјешно се лијечи лакши облик болести у њезину почетку.

Састав чаја за тежи облик болести:

40 г листова маслине

40 г цвјетова кунице

30 г коњогриза

40 г коријена коприве

40 г цвјетова глога

40 г имеле бијеле
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40 г листова дивљег шимшира

30 г листова медвеђег грожђа

30 г листова матичњака

20 г пиревине (подземни дио)

20 г купинових листова

20 г имеле обичне

20 г пирике (површински, пузави дио)

Припремање и примјена чаја:

Начин припремања и узимања чаја, затим исхрана и друго, потпуно је исто с лијечењем 
лакшег облика болести, с тиме што је у лијечењу тежег облика болести обавезно јести хлеб 
начињен од мјешавине пшенице, јечма, кукуруза и ражи.

Хлеб се припрема с природним квасом, а нипошто с квасцем. Тај је режим исхране

обавезан још најмање двије године након лијечења. Осим тога, препоручује се јести што 
више бијелога лука те обичне,зелене салате (што млађе) и рајчица, али без соли.

За вријеме лијечења забрањено је пушити цигарете, пити црну кафу и алкохол, јести 
запржена јела, конзервиране прерађевине, говедину, све врсте печења, плаву рибу, тврдо 
кухана јаја, слани сир и сл. Препоручује се, иначе, јести храну са што мање соли.

Вршити тјелесне вјежбе и шетати се на чистом зраку.
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                          ЗАКРЕЧЕЊЕ ЖИЛА КУЦАВИЦА (АТЕРОСКЛЕРОЗА)

До обољења обично долази услијед упале стијенке крвних жила, која се може развити на 
разнирн мјестима и гранама главне,велике жиле куцавице и њезиним најситнијим изданцима. 
Здраве и нормалне жиле куцавице су веома еластичне, што омогућује

нормално циркулирање крви у људском организму. До упале на унутарњој страни стијенке 
жиле куцавице долази дијелом услијед старости, а дјелимице услијед болесних појава. Упале 
пролазе разне степене од којих је најважнији и најтежи закречење. Оно слиједи као 
посљедица таложења кречњачких соли на упаљеном мјесту. До закречења велике жиле 
куцавице долази често у њеном грудном и трбушном дијелу.

Уопштено гледајући, закречење жила можемо сматрати старачком појавом, али каткад, 
изнимно, и раније наступа. Према томе, поред природних постоје и други узроци који 
закречују крвне жиле. Примјерице, на развој болести дјелују уживање никотина и 
алкохола,полна разузданост, сифилис, разне заразне болести, тровање као нпр. уловом и сл. 
Посљедице болести су различите, зависно од врсте закречења и степена болести.

Лијечење

Састав чаја за лакше обољење:

40 г врбове коре

40 г листова и цвјетова пчелиње љубице

30 г имеле

30 г листова и изданка малине

30 г листова купине

30 г исландскога лишаја

30 г стабљике тимијана

20 г стабљике коњогриза

20 г листова рибиза црвеног

20 г листова брезе
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20 г гладишике

20 г коријена коприве

20 г листова и цвјетова вријеска — бијелога цвијета

20 г листова винове лозе

20 г гладишике (стабљике са цвјетовима)

10 г стабљике маћухице

10 г коријена и жила линцуре 

10 г листова и цвјетова (латица) вртне руже

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и заједно смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине 
трава, кувати поклопљено 1 минуту и хладити поклопљено. Хладно проциједити у боцу и 
пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Послије свих напитака прије јела,

узимати средњу кашику меда, а након напитака послије јела, исту кашику лимунова сока. 
Болесници који болују од шећерне болести не узимају мед, него у оба случаја узимати 
лимунов сок, који је потребно за сваку прилику посебно оциједити. Поред наведеног чаја, 
који се узима као основни лијек, препоруча се тинктура за јачање срца, тј. срчаног мишића, 
која се, по 6 капи ујутро и увечер, узима с коцком сећера, водом или чајем. Храну припремати 
на биљном уљу и без запршки, са што више поврћа и раскувану. Угојене особе требају 
смршавити, па због тога ваља припазити на количину хране.

За вријеме лијечења забрањено је пушити цигарете, пити алкохолна пица, јести запржена 
јела, конзервиране прерађевине, говедину,све врсте печења, слаткише у већој мјери, затим 
вршити напоран рад и сл. Забрањено је, такођер, излазити ознојен на вјетар.

Препоручује се прање хладном водом, и то ујутро од струка према глави. Сваки дан обавезно 
вршити тјелесне вјежбе барем 1 сат и што више ходати на чистом зраку. Вјежбе можете 
замијенили и пливањем, само што вода не смије бити ни сувише топла ни сувише хладна,што 
значи негдје између 20 и 25*Ц.

Састав чаја за хроничну болест:

40 г храстове коре (доње бијеле)
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40 г листова малине

40 г гладишике

40 г листова брезе

30 г листова црнога рибизла

30 г цвјетова липе

30 г стуцане смрекове црне бобе

30 г листова и стабљике дивље нане (без цвјетова)

30 г стабљике преслице

30 г стабљике горушице

30 г стабљике мажурана

20 г коњогриза

20 г стабљике тимијана

20 г стабљдке русомаче

20 г имеле бијеле

20 г вријеска — плавог цвијета

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и заједно смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине 
трава, кувати поклопљено 1 минуту а затим хладити поклопљено. Хладан чај проциједити у 
боцу и пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела,затим око 10 сати, 16 сати и прије 
него што легнете спавати. Прије свих напитака, један дан, узима се средња кашика мјешавине 
једнаких количина лимунова сока и меда, а други дан, узима се велика супена кашика 
нарибаних киселих јабука с мало меда или шећера. Трећи дан лимунов сок и мед, па 
нарибане јабуке итд. Препоручљиво је да мед буде од кадуље

или вријеска. Умјесто воде, један дан. пити чај припремљен од једнаких количина Ијусака 
грахове махуне и коријена подбијела (дакле, уз лимунов сок и мед), а други дан посебно 
припремљен чај од врбове коре (дакле, уз нарибане киселе јабуке). Тај се чај припрема тако 
да се 15 г врбове коре намочи у 5 Литара воде (у времену од 24 сата), након чега се куха, с 
тиме да кључа 1 минуту поклопљено и пусти да се охлади.

Исхрана, забране, тјелесне вјежбе као код лијечења лакшег облика болести.
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                                        СНИЖЕНИ КРВНИ ПРИТИСАК

Под том болести подразумијева се стање артеријског крвног притиска испод редовитог стања. 
Као доња граница редовитог стања дијастоличког притиска за одрасле узима се око 70 мм Хг. 
Код дјеце су те границе често ниже. Болесници који болују од те болести у већини случајева 
имају симптоме омаглице и опште слабости.

Састав чаја:

40 г стабљике дубчаца

40 г стабљике преслице

40 г кунице (што више цвјетова)

40 г листова и цвјетова кантарије женске

40 г листова и цвјетова милодуха

30 г листова и цвјетова вријеска — плавог цвијета

30 г стабљике тимијана

30 г листова дивље нане

30 г листова брезе

30 г листова и цвјетова вријеска — бијелог цвијета

30 г амике (нешто више листова)

20 г коријена бијелога сљеза

20 г листова кадуље

20 г стабљике першуна

20 г стабљике иве траве

Припремање и примјена чаја

У 1 литру прокључале воде ставити 10 г уситњене мјешавине трава. Кувати поклопљено 1 
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минут и хладити поклопљено. Хладан чај проциједити у боцу и пити 3 пута дневно по 1 дцл 
прије и послије јела. Осим тога, пије се по 1 дцл у 10 и 16 сати.

Послије свих напитака прије јела, нзима се једаћа кашика рафиниранога маслинова уља, а 
послије напитака након јела, узима се 1 супена кашика нарибаних киселих јабука, један дан, 
заслађених медом, а други дан, шећером.

Режим исхране код лијечења ове болести је без ограничења; но не треба претјеривати у 
дувану, кафи и алкохолу. Једино није допуштено узимати храну с много соли.
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                                                  БОЛЕСТИ БУБРЕГА

У бубрезима настаје мокраћа. Штетне материје су углавном мокраћна киселина и сама 
мокраћа. У једној минути кроз бубреге протече 1 литра до 1 1/2 литра крви, коју прочисте, 
тако да се штетне материје одвоје а све остале врате у крвоток. Бубрези могу престати 
вршити своју функцију највише 2 до 3 сата а да не нашкоде организму.

Да би нормално текао процес размјене материје у организму, човјеку је дневно потребно 
отприлике 2 1/2 литре текућине. Највећи дио текућине уноси се у облику чисте воде, или 
неке друге текућине, док се одређене количине уносе путем хране. Од те количине у виду 
мокраће излучи се до 1 1/2 литра, а преостала количина излучује се знојењем кроз кожу или 
дисањем.

                                               АКУТНА УПАЛА БУБРЕГА

Болест се најчешће појављује у дјетињству и код млађих особа. Старије особе не оболијевају 
често. Акутној упали бубрега готово редовито претходи упала ждријела или упала крајника, 
тј. ангина. Упали бубрега могу претходити шарлах и дифтерија.

Акутна упала бубрега распознаје се по отеченим вјеђама и глежњевима. Мокраћа је мутна и 
тамна, а кадшто изразито крвава. Болесник осјећа подмуклу бол у предјелу бубрега, која се 
шири према мјехуру. Уз то се осјећа уморним те губи апетит. Касније се јавља жестока 
главобоља. У случају тежег облика обољења долази до отицања цијелога тијела. Уз то се 
појављује мучнина и поремећај вида, тешко се дише и повраћа. Упалу бубрега често прати 
повишени крвни притисак. Мокраћа се излучује у смањеним количинама.

Лијечење

Састав чаја за лакши облик болести:

40 г свиле од кукуруза 

40 г стабљике преслице

40 г стабљике русомаче

40 г листова нане питоме
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40 г листова и цвјетова кантарије женске

40 г стабљике тимијана

40 г стуцане смрекове црне бобе

20 г листова целера

20 г листова боквице мушке

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине и 
кувати поклопљено 1 1/2 минуту. Кад се чај охлади, проциједи се у тамну боцу, зачепи и 
држи на тамном мјесту. Пије се 3 пута дневно по 1 дцл прије јела те између оброка, сваких 2 
сата по 1/2 дцл. Послије напитака који се узимају прије јела, појести 1 супену  кашику 
рафинираног маслиновог уља, а послије других напитака узима се средња кашика меда с 
неколико капи оцијеђена лимуновог сока. Маслиново уље може се узимати помијешано с 
храном. Болесници који уједно болују од шећерне болести мед замјењују наранџиним соком.

Храну припремати искључиво на биљном уљу и с врло мало соли, или без соли јако 
раскувану храну, чорбасту и са што више зелени.

Болесник треба да живи у прозрачној соби с уједначеном температуром. Ујутро и увечер 
млаком мјешавином маслинова уља и ракије лозоваче намазати леђа, слабине, подручје 
бубрега и испод трбуха. Послије тога одјенути се топло и лежати у топлој просторији. 
Препоручују се лагане шетње на чистом зраку.

За вријеме лијечења болести забрањено је: месо и месне прерађевине, слано јело, алкохол и 
веће количине сластица, црна кава, цигарете, физички рад.

Састав чаја за тежи облик болести:

40 г коприве

40 г стуцане смрекове црне бобе

40 г свиле од кукуруза

40 г стабљике преслице

30 г стабљике тимијана
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30 г стабљике мајчине душице

30 г стабљике нане дивље

30 г коријена бијелога сљеза

30 г листова першуна

20 г стабљике килавице

Припремање и примјена чаја:

Припремање чаја, начин употребе и све друге упуте исте су као и код лакшег облика акутне 
упале бубрега, с тиме што се у овом случају узима лагани чај од мјешавине једнаких 
количина мајчине душице и глогова цвијета. Не узимати сувише текућине.

 

                       
            
                                                БУБРЕЖНИ КАМЕНЦИ

Бубрежни каменци стварају се из отпадних материја и соли што се налазе у мокраћи. Што је 
мање мокраће, то је у њој више отпадних материја и соли. Каменци углавном настају у 
једном бубрегу. Исто тако, најчешће се јавља један каменац, док су ријетки случајеви кад 
истодобно у бубрегу постоји неколико каменаца. Болест погађа највише мушкарце у доби од 
25 до 45 година. У дјеце и људи у доби изнад 45 година каменци настају углавном у 
мокраћном мјехуру. Тој су болести склони људи који се при раду много зноје и губе много 
текућине, затим они који веома мало мокре — а мало мокре јер не узимају веће количине 
текућине.

Главни знак болести је јака бол у предјелу бубрега, која се шири уздуж одводне мокраћне 
цијеви до препоне. Уз бол осјећа се мучнина и повраћање. Бол наступа у виду напада који 
поступно попушта па се опет понавља. То су тзв. бубрежне колике. Настају изненада, а 
изазивају их вожња по неравном путу, кад човјек скаче или трчи и сл. До тада је каменац 
мировао у својем лежишту; међутим, вањским утјецајем покреће се и затвара отјецање 
мокраће. Јаким стезањем бубрежне здјелице или мокраћовода организам покушава истиснути 
каменац, а то узрокује жестоке болове. Послије сваког напада при крају мокрења примјећује 
се нешто мало крви, а често је сва мокраћа крвава. Крв долази отуда што је каменац оштетио 
одводни канал. 

Лијечење
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Састав чаја:

40 г стабљике килавице

40 г листова медвеђег грожђа

40 г жила зечјег тма

30 г стуцаног плода шипурике

30 г листова брезе

30 г листова и цвјетова кунице

20 г коприве

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 2 литре воде преко ноћи намочити 15 г мјешавине трава. 
Ујутро ставити на тиху ватру и кад прокува држати на ватри 1 минуту. Охладити 
поклопљено, проциједити у боце и додати свјежи лимунов сок (из 1 лимуна). Чај пити 
умјесто воде, с тиме да се дневно попије најмање 1 1/2 литра. Осим тога, за вријеме јела 3 
пута дневно попити по 1/2 дцл слабијег чаја припремљеног од жила и стабљике јежовине 
(бодљикаве вепровине).

Храну припремати са што мање соли, чорбасту, јако раскувану и јести млаку. Не пити свјежу 
воду. Воду најприје прокувати и охладити, и тек онда пити. Исто тако, забрањено је пити 
минералне воде, јести маснију храну и конзервиране прерађевине. Умјесто наведеног чаја, у 
лијечењу пијеска у бубрезима може послужити чај од слиједећих трава:

60 г листова брезе

60 г пиревине (подземни дио)

40 г стабљике преслице

40 г самљевеног плода шипурике

20 г стабљике тимијана
Чај се припрема и узима као у првој рецептури.

38



            КАМЕНЦИ У МОКРАЋНОМ МЈЕХУРУ И МОКРАЋНИМ КАНАЛИМА

Каменац ријетко када настаје у самом мокраћном мјехуру. Настаје углавном у бубрезима а 
кроз мокраћовод долази у мјехур гдје остају и временом се повећају даљњим таложењем 
отпадних материја из соли из мокраће. Каменац стално трља слузницу мјехура због чега 
настају упале мјехура. 

Лијечење

Састав чаја:

50 г пиревине (подземни дио)

50 г листова брезе

50 г листова медвеђег грожђа

40 г коријена и плодова јежовине

20 г стабљике преслице

10 г стабљике мајчине душице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 2 литре прокључале воде ставити 15 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 3 минуте. Кад се чај охлади, проциједити га у боце и додати му 1 супену 
кашику свјежег лимуновог сока. Попити дневно 2 литре чаја умјесто воде.

Друге упуте исте су као код лијечења бубрежног каменца.
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                                           ХРОНИЧНА УПАЛА БУБРЕГА

Болест наступа као посљедица неизлијечене и запуштене акутне упале бубрега. Дакле, свакој 
хроничној упали бубрега претходи акутна упала бубрега. Најучесталији и најранији знак 
болести је често мокрење ноћу, које прекида сан. Болесници су блиједожуте боје, а туже се на 
помањкање апетита и умор. У мокраћи се налази крв, појављују се јаке главобоље а крвни 
притисак обично порасте. Након неколико година болести, појављује се јако отицање као 
знак знатног слабљења бубрега.

Лијечење

Састав чаја:

50 г пиревине (подземни дио)

50 г стабљике преслице

40 г листова и цвјетова кунице

40 г стуцане смрекове цме бобе

30 г стуцана плода шипурике

30 г стабљике тимијана

30 г стабљике мајчине душице

30 г листова боквице мушке

30 г ланеног сјемена

30 г листова гавеза

20 г коријена одољена

Припремање и примјена чаја:

Све је исто као и код лијечења акутне упале бубрега, с тиме што се умјесто воде пије лагани 
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чај припремљен од мјешавине једнаких количина кунице, килавице, медвеђег грожђа и 
преслице. Болесници га могу засладити медом, уколико не болују од шећерне болести. Пити 
хладан чај с мало лимунова сока. Ујутро и увечер млаком ракијом лозовачом намазати леђа, 
крста и слабине, јако утрљати да се посуши. Послије тога, ланену или памучну крпу 
натопити маслиновим уљем и обложити ракијом намазана мјеста, те умотати сувом ланеном 
или памучном крпом.

Осим наведених лијекова и упута, за све облике болести бубрега необично су корисне 3 
рецептуре које се припремају од свјежих трава. Лијечење траје само 15 дана.

Састав чаја (1):

20 г листова боквице мушке

20 г листова боквице женске

20 г листова и цвјетова кунице

10 г стабљике мајчине душице

10 г листова першуна

10 г листова целера

10 г стабљике тимијана

Припремање и примјена чаја:

Траве опрати у хладној води и на чистом платну посушити. Затим их уситнити и стуцати у 
ступи (авану). Стуцаној маси додати 250 г свјежег сока киселе јабуке, све помијешати и кроз 
троструку прозирну тканину (газу) стискањем исциједити у емајлирану посуду. Исцијеђеном 
соку додати 500 г природног меда и добро умијешати. Посуду јако затворити и држати на 
хладном мјесту. Узимати 8 пута дневно по 1 супену кашику мјешавине са 1/2 дцл прокуване и 
охлађене воде.

Исхрана и друге упуте као у лијечењу акутне упале бубрега.

Састав чаја (2):
20 г листова и цвјетова кунице
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20 г кантарије мушке (нешто више цвјетова)

20 г листова нане питоме

20 г тимијана (нешто више цвјетова)

20 г стабљике бијеле горчице

20 г коријена и жила гавеза

Припремање чаја и примјена као у претходне рецептуре.

Састав сока:

1/2 дцл сока цвекле

1/2 дцл сока роткве

1/2 дцл сока киселе јабуке

1/2 дцл сока купуса

Припремање и примјена сока:

Мјешавини сокова додати 1/2 кг природног меда. Све помијешати, јако зачепити и држати на 
тамном и хладном мјесту. У једнаким временским размацима узима се 12 пута дневно по 1 
супена кашика са 1/2 дцл умјерено припремљеног чаја од мјешавине једнаких количина 
мајчине душице и пиревине.

Друге упуте као у претходним рецептурама.
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                                   ЛИЈЕК ПРОТИВ МОКРЕЊА У КРЕВЕТ

Уколико болесник мокри у кревет треба да припреми и пије један од два препоручена чаја

.

Састав чаја (1):

40 г стабљике русомаче

40 г стабљике маћухице

40 г коприве

30 г листова и цвјетова кантарије женске

30 г листова боквице мушке

20 г стабљике преслице

20 г храстове коре

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине и кувати 
поклопљено 2 минуте. Охладити поклопљено, проциједити у боцу и пити умјесто воде 7 до 8 
дцл дневно.

Храна треба да буде што разноврснија и мање слана.

Састав чаја (2):

100 г сјемена зоби 

80 г сјемена јечма 

30 г ланеног сјемена

Припремање и примјена чаја:
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Мјешавину кувати у 2 литре воде, с тиме да ври поклопљено 45 минута. Након тога додати 5 
г мјешавине једнаких количина преслице, кунице и женске боквице. Охладити поклопљено. 
У једнаким временским размацима пити по 1 дцл чаја, а дневно попити 6 до 7 дцл. Након 
сваког напитка прожвакати и појести по 1 супену кашику жита и сјемена од којих је 
припремљен напитак.

Све друго као и код прве рецептуре.

Напомена: 

код лијечења било којег обољења бубрега, осим строгог ограничавања соли из јеловника, 
потребно је избацити масноће животињског поријекла и све врсте конзервираних 
прерађевина. 

 

44



                                                       ТУБЕРКУЛОЗА БУБРЕГА

Уз плућа, од туберкулозе најчешће оболијевају бубрези. Туберкулоза бубрега настаје као 
посљедица примарне заразе туберкулозом што се била привидно смирила закречењем 
жаришта. Међутим, због слабљења организма и смањења отпорности, бацили туберкулозе 
поново се активирају и крв их разноси по тијелу. Кохови бацили долазе до бубрега, угнијезде 
се и изазивају болест.

Болест настаје између 20. и 40. године живота. Бацили се понајприје смјесте у кори бубрега 
испод саме његове површине. Ту могу остати годинама а да се не јаве знакови болести. 
Захваљујући отпорности организма често долази до спонтаног изљечења. Међутим, кад се 
зараза прошири, долази до средишта бубрега, што узрокује упалу бубрега, распадање и 
стварање каверне, као у плућима. Одатле се зараза може веома лако проширити на здјелицу 
бубрега, мокраћовод и мокраћни мјехур.

У почетку туберкулоза не показује посебне симптоме по којима би се разликовала од других 
болести бубрега. Први знак болести је често мокрење и појава крви у мокраћи. Уз то се 
појављује повишена тјелесна температура, но то не мора бити редовито. Бол у предјелу 
бубрега јавља се доста често.

Лијечење

Састав чаја:

50 г стабљике преслице 

50 г коњогриза

50 г пиревине (подземни дио)

30 г стабљике тимијана

30 г стабљике вријеска

20 г стабљике бијеле горчице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине и 
поклопљено кувати 1 рнинуту. Охладити поклопљено и проциједити у боцу. Сав припремљен 
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чај пити у једнаким временским размацима по 1 дцл. Дневно попити 1 литру чаја. Послије 
напитка попити по 1 супену кашику маслинова уља.

Храну припремати искључиво на уљу, са што више поврћа и зелени, посебице дивљега зеља. 
Јести јачу, калоричнију и разноврснију храну, коју треба јако раскувати (чорбасто).

За вријеме лијечења забрањени су: црна кафа, алкохол, цигарете, јако слана храна, запржена 
храна, конзервиране прерађевине и напоран физички рад. Обавезно јако утоплити леђа, 
слабине и трбух.

Уколико болесник теже мокри, добро је 3 пута дневно, понајбоље уз јело, узети по 1 дцл 
умјерено припремљеног чаја од кунице и листова першуна.

За лијечење те болести може послужити слиједећи чај:

100 г пиревине (подземни дио) 

60 г стабљике преслице 

50 г бијеле имеле 

40 г стабљике вријеска 

40 г коријена одољена 

20 г листова мушке боквице 

20 г листова женске боквице

Чај се припрема и узима као у претходној рецептури.
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                                        ТУБЕРКУЛОЗА МОКРАЋНОГ МЈЕХУРА

Туберкулоза мокраћног мјехура наступа као посљедица туберкулозе бубрега.

Туберкулоза мокраћног мјехура почиње јаким боловима у самом мјехуру, посебице приликом 
мокрења. Код сваке упале мокраћног мјехура слузница је осјетљива и раздражљива. Код 
упала брзо се смирује, међутим, кад је ријеч о туберкулозној упали, болови не попуштају. 
Осим тога, за вријеме те болести мјехур не може задржати нимало мокраће, а то изазива 
сталну потребу за мокрењем. Код развијенијег облика болести мокраћа је понајвише крвава и 
сама излази из мокраћне цијеви.

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљике тимијана

40 г стабљике мајчине душице

40 г листова и цвјетова кунице

40 г стуцаног ланеног сјемена

30 г стабљике иве траве

30 г листова кадуље

20 г храстове коре

20 г свиле од кукуруза

20 г листова брезе

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 2 литре прокључале воде ставити 15 г мјешавине трава и 
кувати на тихој ватри поклопљено 3 минуте. Охладити поклопљено, проциједити и пити 3 
пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Преосталу количину чаја попити између оброка. 
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Послије свих напитака прије јела, узимати супену кашику маслинова уља, а послије напитака 
након јела, узимати средњу кашику мјешавине једнаких количина меда и свјежег лимунова 
сока.

Храну припремати као при лијечењу туберкулозе бубрега, с тиме да у храни буде што више 
зелени уз додатке већих количина коморача и першуна, примјерице, за 5 особа додати по 10 г 
коморача и першуна. У току дана чешће јести што више бијелога лука с несланом сухом 
сланином.

За лијечење туберкулозе мокраћног мјехура може корисно послужити слиједећи чај:

40 г листова брезе

40 г листова и цвјетова црвоточине

40 г листова и цвјетова кунице

40 г стабљике мајчине душице

30 г стабљике иве траве

30 г листова и цвјетова кантарије мушке

30 г жила јежовине (бодљикаве вепровине)

30 г зечјег тма

Чај се припрема и узима као у претходној рецептури.
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                                      УПАЛА МОКРАЋНИХ КАНАЛА

Уретра или мокраћовод је мокраћни канал којим се из бубрега у мокраћни канал одводи 
мокраћа. Чим се у бубрежној здјелици накупи мокраће, она се одмах испразни. То се врши 
ритмичким стезањем и растезањем мокраћовода, а мокраћа се у млазовима истјерује у 
мјехур.

Упала мокраћовода наступа готово увијек као посљедица упале бубрега, јер се клице 
излучују с мокраћом и заразе мокраћовод. До упале мокраћних канала долази особито онда 
кад у мокраћоводу наступи неко сужење које изазива застој мокраће. Често мокраћовод оболи 
од туберкулозе при чему одебља и сузи се.

Мокраћа се из мјехура одводи мокраћном цијеви која је код мушкараца дугачка отприлике 20 
цм, а код жена отприлике 4 цм. До упале мокраћне цијеви код мушкараца долази обољењем 
жлијезде простате или због капавца. Због тога што је мокраћна цијев кратка, код жена 
наступају често упале мокраћне цијеви и то због тога што се у непосредној близини 
мокраћне цијеви налази отвор дебелог цријева. Упала се јавља јаким боловима око мокраћне 
цијеви и при мокрењу.

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљике преслице 

40 г листова нане питоме

40 г листова и цвјетова кантарије мушке 

40 г листова боквице мушке 

20 г стабљике мајчине душице 

20 г бијеле горчице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г рњешавине трава 
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и кувати поклопљено на тихој ватри 1 1/2 минуту. Охладити поклопљено, а затим 
проциједити у боцу, јако зачепити и држати на тамном и хладном мјесту. Пити 3 пута дневно 
по 1 дцл прије и 1/2 дцл послије јела. Први дан, послије свих напитака узети средњу кашику 
маслинова уља, а други дан, малу кашику свјежег лимунова сока.

Исхрана, упуте и забране као код лијечења упале мокраћног мјехура. У топло одјенути крста, 
слабине и доњи дио трбуха.

                                       УПАЛА МОКРАЋНОГ МЈЕХУРА

У готово 80 посто случајева нзрочник упале мокраћног мјехура су коли-бацили што се налазе 
у дебелом цријеву, гдје разграђују храну. У дебелом цријеву коли-бацили су корисни, но кад 
продру у мокраћне канале и мокраћни мјехур, изазивају тешке упале. Дакле, у дебелом 
цријеву су ти бацили корисни и неопходни, а у мјехуру и мокраћним каналима штетни и 
опасни. У нормалним је приликама мокраћни мјехур отпоран на заразу извана. Излучивањем 
мокраће мјехур се испире од приспјелих бактерија. До застоја у излучивању мокраче може 
доћи услијед сужења одводне мокраћне цијеви што настаје послије разних упала или због 
тумора у мјехуру. У старијих мушкараца до застоја мокраће долази повећањем жлијезде 
простате.

Упала мокраћног мјехура учесталија је у жена него у мушкараца због тога што је мокраћна 
цијев, кроз коју продиру бактерије, у жена много краћа. Зараза рјеђе настаје путем крви или 
силазним путем из бубрега. Упала бубрега је, иначе, сталан пратилац каменца у мјехуру.

Кад наступи болест, највеће су потешкоће у мокрењу. Болесник има сталну потребу да мокри, 
а мокраћу тешко испушта. Та се потреба јавља сваких десетак минута, по дану и ноћи. 
Болесник тешко почиње мокрити, нужда дуго траје а попраћена је боловима. За неколико 
капи болесник се намучи. Мокраћна цијев јако пече, а у тежих упала мјехура мокраћа је при 
крају крвава. Болест не прати повишена температура тијела. Ако се појави, то је знак да је 
упала захватила горње мокраћне канале све до бубрега.

Лијечење

Састав чаја:

60 г стабљике преслице

60 г стуцанога плода шипурике

50 г листова и цвјетова кунице
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20 г храстових листова

10 г стабљике мајчине душице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 1/2 минуту. Охладити поклопљено и проциједити у боцу, јако зачепити 
и држати на хладном имном мјесту. Пити сваких 1/2 сата по 1/2 дцл чаја. Осим тога, за 
вријеме лијечења 3 пута дневно прије јела пити 1/2 дцл бијелога не сувише јаког вина у 
којему је куван бијели лук. Тај се напитак припрема тако да се 250 г неогуљених чесана 
бијелога лука кува у 1 литри доброга бијелога вина 30 минута (поклопљено и на тихој ватри). 
Кад се охлади, напитак проциједити у тамну боцу, јако зачепити и држати на собној 
тернператури.

Ракијом лозовачом потребно је јако масирати слабине и подручје испод пупка, јако утрљати 
да ракија исхлапи и, напосљетку, превити ланеном или памучном крпом. Храну припремати 
на биљном уљу. Користити што више поврћа и воћа. Храну јести свјеже припремљену. 
Забрањено је узимати: 

конзервиране прерађевине, јако слано јело, масноћу животињског поријекла, алкохолна пића 
и хладне напитке.
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                                                               УРЕМИЈА

Уремија је најтежи облик хроничне упале бубрега. Болест наступа кад је бубрег тако ослабио 
и попустио да тешко излучује штетне састојке путем мокраће.

Први симптоми болести су душевна потиштеност и умор којега узрок болесник не може 
установити. Болесник често мокри и дању и ноћу, а мокраћа је кристално бистра. Нема 
апетита, одвраћа се од јела, а уз то се појављују прољеви и повраћање. Уз прве знакове 
болести јавља се главобоља и несаница. Болесник се осјећа као у полусну из којега се буди на 
најмањи шум. Постаје безвољан и збуњен. Настају трзаји у мишићима, који често прелазе у 
грчеве, а дише дубоко и убрзано. На кожи се појављује сврабеж, често и с првим знацима 
обољења.

Лијечење

Састав чаја:

30 г цвјетова зовине

30 г кунице

30 г вријеска

20 г листова шумске јагоде

20 г листова нане питоме

20 г пчелиње љубице

10 г килавице

10 г соломуновог печата облог

10 г боквице женске

10 г соломуновог печата угластог

10 г смрекове цме бобе

10 г свиле од кукуруза

10 г настругане храстове коре (доње бијеле)
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Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине, кувати 
поклопљено 1 минуту и охладити поклопљено. Хладан чај проциједити у боцу, зачепити и 
држати на хладном мјесту. Пити сваки сат по 1/2 дцл. Сваки други сат пити чај заслађен 
медом. Умјесто воде пити текућину од компота сувих шљива и сувих смокава. Скуване 
шљиве и смокве, такођер, појести. Компот не сладити.

Храну јести раскувану, кашасту и млаку без соли. Јести што више зелени, посебице дивљег 
зеља.

Сто више мировати и лежати у прозраченим просторијама. Допуштено је лагано се шетати. 
Сваки рад је забрањен.

Уз наведене упуте лијечење траје 6 мјесеци. Затим се наставља још 3 мјесеца с тиме да се чај 
припрема од 5 г мјешавине трава (умјесто претходних 10 г).

              

                     УПАЛА ДУШНИКА (БРОНХИЈАЛНИ КАТАР, БРОНХИТИС)

Катар душника и његових огранака на оба плућна крила једно је од најчешћих обољења. 

Разликујемо акутни и хронични бронхитис. 

Први траје неколико дана и недјеља, а други по 3 или више мјесеци током неколико година, 
чак и током цијелог живота. 

За развој и ток болести важно је у којим се огранцима развила упала. 

Катар већих душникових огранака већином је неопасан, а ток му је нормалан. Опасност 
настаје када се упале финији огранци душника. Узрок опасности је тај што слузница јако 
отекне и што се накупи много слузи, чиме се спречава улазак ваздуха у плућа. Ако ие 
обољели дио проширен, у честим случајевима упала може попримити карактер упале плућа. 
То се особито догађа код дјеце.

Катар душника настаје, углавном, код прехладе, а може настати удисањем прашине или 
оштрих подражавајућих гасова. Често долази и послије неких инфекцијских болести, као што 
су оспице, шарлах, хрипавац (рикавац) и сл.
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                     АКУТНИ БРОНХИЈАЛНИ КАТАР (АКУТНИ БРОНХИТИС)

Болест се види у јаком кашљању и осјећају да се иза прсне кости налази рана. У почетку 
болести излучивање слузи је врло слабо. Касније се повећава. У самом почетку слуз се отеже, 
затим постаје текућа, а напосљетку завршава слузавом масом. Код јаког запаљења има и 
трагова крви. Почетак запаљења душника може се распознати пиштањем из прса, које 
касније прелази у гласно хроптање. Обично се јавља мала грозница, а опште тјелесно стање 
доста непријатно.

Упала на финијим и ситнијим душниковим огранцима јавља се посебно код дјеце, старих 
људи и тјелесно слабих људи, а наставља се обично на упалу дебљих огранака. Та је врста 
упале увијек повезана с јаком грозницом и кашљем. Често прелази у упалу плућа.

Лијечење

Састав чаја:

40 г коријена бијелога сљеза

40 г цмога сљеза

40 г листова дуње

40 г листова гавеза

40 г коријена зечјег трна

Траве јако уситнити и смијешати заједно. Припремити умјерен чај, а то значи у 1 литру 
прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и поклопљено кувати 1 минуту; хладити 
поклопљено. Чај се пије млак, заслађен медом, у једнаким временским размацима 6 пута 
дневно по 1 дцл. Ујутро, у подне и увече, на коцку шећера нациједити кафену   

кашику сока од бијелога лука и одмах појести. Послије тога попити 1/2 дцл медом заслађеног 
чаја.

У погледу исхране, јести млаку и чорбасту храну са што више раскуванога поврћа и дивљег 
зеља.

За вријеме лијечења потребно је потпуно оставити цигарете, избјегавати загушљиве 
просторије и не узимати хладне напитке. Исто тако, веома је опасно излазити ван куће 
ознојен.
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                            ПРОШИРЕЊЕ ДУШНИКА (БРОНХИЕКТАЗИЈА)

Појављује се послије хроничног запаљења душника, или након упале плућа или поребрице, 
услијед којих душници губе своју растегљивост и отпорност. Уколико се накупи већа 
количина слуза у тако промијењеним дијеловима, или ако јаки кашаљ изазива превелики 
притисак на тим мјестима, она се прошире па се услијед помањкања растегљивости не могу 
више вратити, односно скупити. На тај начин, поступно настају накупине у облику врећица 
разних облика, које су обложене болесном слузницом, мјестимице скврченом и испуњене 
слузавом масом.

Главни симптоми проширења душника су нападно и обилно искашљавање слузи. Преко дана 
болесници не кашљу много, али када закашљу тада им слуз тече на уста и нос. Чест је случај 
да се текућем избацивању придружује и повраћање. Напади кашља појављују се, углавном, 
ујутро, јер су се за ноћи у проширеним душницима скупиле знатне количине слузи. Избачена 
слуз сталожена је у 3 слоја: горњи слој састоји се од пјенасте масе, средњи од зелене мутне 
текућине, а доњи слој од гноја. Избачене масе су обично непријатног мириса, а често су 
слаткастог и смрдљивог задаха. Тај се смрдљиво-гнојни бронхитис јавља углавном онда када 
узрочници трулежи доспу у проширене душнике и ту се развију у слузницама. Осим тих 
главних појава болест посве наликује хроничној упали душника, те остаје таква док не 
наступе компликације. Нериједак је случај да се на проширење душника надовезује и 
туберкулоза.

Лијечење

Састав чаја:

50 г исландскога лишаја

50 г коријена бијелога сљеза

50 г стабљике бијеле горчице

40 г листова гавеза

40 г листова подбијела

30 г стабљике тимијана

30 г стабљике иве траве

20 г листова пелина 
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20 г листова першуна
Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде увечер ставити 10 г 
мјешавине трава да се мочи до јутра. Ујутро ставити на лагану ватру да проври и куха 1 
минуту. Хладан чај проциједити у тамну боцу коју је затим потребно држати на хладном и 
тамном мјесту. Чај, осјетно медом заслађен, пити сваких 1/2 сата по 1/2 дцл. Умјесто воде 
узимати компот од разног воћа, а најбоље од дивљега воћа. Компот засладити медом.

У погледу исхране, јести калоричну храну. Користити масноћу животињскога поријекла. 
Уколико се може набавити, веома је корисно козје млијеко и месо. Иначе, у исхрани 
користити: јечам, пиринач, кромпир, и што више зеља. Храну јести добро кувану и млаку.

Два пута недељно припремити и јести оброк који се припрема од: 

100 г козјег лоја или исте количине сала од ћурана, 

100 г црвенога лука, 

200 г огуљеног и на коцкице изрезаног кромпира, 

100 г јечменог или пшеничног брашна. 

На то се дода 1/2 литре воде и умјерено посоли. Све се добро измијеша и пече на умјереној 
ватри. Једе се млако. Ако прилике допуштају, пије се млако козје млијеко. Иначе, добро је 
послије сваког оброка попити по 1 дцл црнога вина, куваног са шећером.

Цигарете потпуно одбацити. Избјегавати нагле временске разлике и влагу.
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               ХРОНИЧНИ БРОНХИЈАЛНИ КАТАР (ХРОНИЧНИ БРОНХИТИС)

Надовезује се на акутни катар, или на болести које доводе до јаког застоја крвног протока. 
Готово увијек јавља се код срчаних грешака. У лаким случајевима испољава се у јутарњем 
кашљању и избацивању растегљиве, љепљиве слузи. уз коју се често појављују помијешане 
мале количине крви. Пред вече кашаљ се појачава. Уколико болест траје веома дуго, понекад 
се догађа да се због промјене времена катар нагло погорша, што изазива понестајање даха и 
гушење, због чега болесници морају по цијелу ноћ просједити у кревету. Избацивање слузи 
час је незнатно час обилно. Код искашљавања појављују се два слоја — доњи је гнојан, а 
горњи слузаст и пјенаст.

Лијечење

Састав чаја:

40 г коморача

40 г стабљике мајчине душице

40 г стабљике прилипа

40 г стабљике пискавице

30 г листова плућњака

30 г коријена зечјег трна

20 г листова и цвјетова кунице

20 г коријена бијелога сљеза

20 г листова кадуље

20 г жила и поданка пиревине

10 г стабљике иве траве

10 г листова пелина

Припремање и примјена чаја:
Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде увече ставити 10 г 
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мјешавине трава и пустити да се намочи до јутра. Ујутро ставити на лагану ватру да проври и 
да се поклопљено кува 1 минуту. Хладити поклопљено. Хладан чај проциједити у тамну боцу 
коју је потребно држати на тамном и хладном мјесту. У једнаким временским размацима 
пити 6 пута дневно по 1 дцл. Прије тих напитака појести 5 до 6 чесана бијелога лука с медом. 
Бијели лук очистити, јако стуцати и додати средњу кашику меда — за сваки оброк посебно се 
припрема. Све остало, тј. исхрана и забране, исто је као код лијечења акутног бронхитиса. 
Лијек (чај) узима се отприлике 40 дана, а у тежим случајевима и 2 до 3 мјесеца. За вријеме 
лијечења болесник може обављати све лагане послове који се не врше на промаји, влази и 
сличним увјетима.

Препоручује се умјерено утопљен шетати се што више по чистом ваздуху. Пушити је потпуно 
забрањено. Уколико је болесник уједно и дијабетичар, забрањује се јело сладити медом.

                                         

                                                 

                                                              АСТМА 

Под астмом (задухом) подразумијева се нагло нестајање даха. Непосредан узрок томе је грч 
прстенастих мишићних влаканаца у финим и ситним огранцима душника, који се јавља 
заједно с отеченом слузницом. Због тога настаје толико сужење да се зрак не може више 
повлачити. Углавном је спријечено издисање, због чега се зрак у плућима прошири, а плућни 
мјехурићи јако растегну. Напухнута плућа опет притисну огранке душника чиме се, иако су 
плућа препуна зраком, јављају посљедице загушења.

Астма наступа или нагло, или разним предзнацима, као што су главобоља, умор, повраћање, 
прољев и др. Наступи се јављају, углавном, по ноћи и то обично у првим сатима послије 
поноћи. Каткада долазе у одређене дане и сате. Некад долазе врло често и густо, а затим 
ишчезну на дуго времена. Када астма наступи, болесник се буди сав сломљен и готово са 
страхом да ће се угушити. Што су јаче и напорније кретње дисања, то се јаче јавља осјећај 
неугасиве потребе за зраком. У прсима се чује пиштање и шумови, а то су, у ствари, знакови 
слузи у огранцима душника. Понекад је то тако јако да одзвања по цијелој соби. Цијело се 
тијело бори да би скратило то мучно ста-ње. Постепено грч попушта, дисање постаје 
слободније, а пиштање у прсима мијења се у влажно хроптање јер је густа слуз постала 
текућом. Јаки кашаљ изазива избацивање слузаво гнојних маса. Код неких болесника јавља 
се повраћање, штуцање и подригивање.

Напад астме може потрајати неколико минута, чак и сати. Након тога болесник се осјећа 
уморним и утученим. Живот је ријетко када у опасности иако цијела ствар изгледа опасном.

Лијечење
Састав чаја:
40 г цвјетова зовине

40 г стуцане зовине бобе

30 г стуцане бобе боровнице
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30 г стабљике коморача

30 г стуцанога ланеног сјемена

20 г стабљике тимијана

20 г листова и стуцанога сјемена трбуље

20 г стабљике мајчине душице

20 г листова мушке боквице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
поклопљено кувати 1 минуту. Хладити поклопљено. Хладно проциједити и додати 10 
кафених кашичица меда. Добро промијешати и у једнаким временским размацима пити 6 
пута дневно по 1 дцл. Прије тога сваки пут појести по 4 чешња очишћеног и стуцаног бијелог 
лука помијешаног с једнаком количином меда.

Код јачег обољења за припремање чаја користити исту мјешавину трава, с тиме да се 
претходно траве намоче. То се ради тако да се у 1 1/2 литру прокуване и охлађене воде увече 
стави 10 г мјешавине и мочи до јутра. Ујутро се куха 3 минуте, тј. потребно је да 3 минуте 
кључа поклопљено. Хладити поклопљено, проциједити и додати 10 кафених кашичица меда. 
Промијешати и у току дана попити 1 литру чаја, узимајући у 10 наврата по 1 дцл у једнаким 
временским размацима.

Прије свих напитака узети средњу кашику сока исцијеђеног из бијелога лука. Сок се 
припрема тако да се бијели лук стуца и кроз крпу проциједи. За сваки оброк посебно 
припремити.
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                                          ПЛУЋНА НАДУТОСТ (ЕМФИЗЕМ)

До обољења долази услијед проширења плућних мјехурића који су врло малени и међусобно 
одијељени њежнун стијенкама. Стијенка између мјехурића нестаје тако што се спојени 
мјехурићи надму. Такве промјене могу напасти цијела плућа или само један дио. Емфизем се 
често појављује на рубовима плућа који изгледају као да су осути мјехурићима испуњени 
зраком и то у величини љешњака или голубова јајета. То је знак да болест постоји већ дуго 
времена.

Плућна надутост углавном је болест поодмакле старости. У млађих је људи веома ријетка. 
Често се јавља код мушкараца и то одређеног занимања, као што су трубачи, пјевачи, пухачи 
стакла и сл. Најучесталији повод за ту болест су хроничне упале финих и ситних душница и 
старост. Јаки и чести кашаљ пренапуњује плућне мјехуриће зраком и дуго их оставља у 
напетом стању. Тиме плућа поступно губе своју еластичност и растегљивост и не могу се 
више довољно стиснути. Плућна надутост примећује се већ и вањским знацима као што је 
широк и необично дубок грудни кош који има облик бачве. Такав грудни кош настаје због 
тога што су ребра трајно у положају удисања (плућа су нееластична и надута).

И поред потешкоћа до којих долази, та болест сама по себи није опасна. Но посљедице могу 
бити опасне због тога што дио плућа не судјелује у дисању чиме настаје јак поремећај у 
циркулацији крви, а неријетко се развија срчана слабост, која, пак, изазива друге посљедице. 
Могу, на примјер, услиједити болести бубрега. Изгледи за побољшање и оздрављење нису 
велики јер се пропали дијелови плућа не могн регенерирати. И поред тога, не постоји 
никаква опасност, све док не наступи погоршање. Људи који се знају чувати, могу доживјети 
дубоку старост.

Лијечење

Састав чаја:

40 г листова и цвјетова милодуха

40 г стабљике пискавице

40 г коријена бијелога сљеза

40 г цвјетова липе

30 г стабљике иве траве

20 г листова и цвјетова кантарије мушке
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20 г коњогриза

20 г стабљике мајчине душице

20 г листова мушке боквице 

20 г стуцанога чичкова сјемена

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава, 
кувати поклопљено 1 до2 минута. Хладити поклопљено. Хладно проциједити у боцу. У 
једнаким временским размацима пити у току дана по 1 дцл, да се попије цијела литра чаја. 
Чај сладити медом, уколико се не ради о болеснику који болује од шећерне болести. Ти 
болесници пију чај незаслађен.

Осим чаја, препоруча се козјим лојем или маслиновим уљем намазати грудни кош и дио 
испод ребара и добро се утоплити. Препоруча се, такођер, шетати чистим зраком, а 
понајбоље црногоричном шумом.

Одбацити цигарете, алкохол, нарочито жестока и обојена пића. Уколико се ради о послу који 
је штетан за органе за дисање, обавезно промијенити радно мјесто.

                                      ПЛУЋНИ ЕДЕМ (ВОДЕНА ПЛУЋА)

Плућни едем је болест код које се плућни мјехурићи и фине, ситне душнице напуне 
пјенастом текућином која притиче из крвних судова. Плућа се могу испунити водом потпуно 
или дјелимично. Та болест посљедица је застоја у крвном протоку који настаје услијед 
грешака срчаних зализака, затајивања срчаног мишића, или код јаке упале плућа. Ријетко се 
догађа да се развије из непозната узрока. Знаци плућног едема очитују се онда када обољели 
плућни дијелови не судјелују у измјени ваздуха, због чега је, овисно о проширењу едема, 
спријечено или сасвим обустављено примање кисеоника и избацивање угљен-диоксида. 
Посљедице тога су: јако понестајање даха, напорно и хрипаво дисање, гласни и влажни 
хропци у прсима те обилне излучевине. Искашљана маса управо нападно је ријетка и 
пјенаста, често с траговима крви. Каткад изгледа као модро-црвена пјенаста вода.

Акутни едем плућа захтијева хитну љекарску помоћ.

Лијечење
Састав чаја:
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50 г листова першуна

40 г листова женске боквице

40 г листова мајорана

30 г листова мушке боквице 

30 г листова пелина 

20 г стабљике тимијана 

20 г коријена зечјег трна 

20 г стабљике коморача

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Хладити поклопљено, проциједити и пити 3 пута дневно прије 
и послије јела по 1 дцл. Послије свих напитака узети средњу кашику рафинираног 
(филтрираног) маслинова уља. Два пута дневно, између оброка, узети по средњу кашику 
меда и свјеже оцијеђена лимуновог сока, а уз то попити и мало чаја.

У исхрани користити што више воћа, поврћа и, по могућности, дивљега зеља. Припремљена 
храна треба да буде што мање слана и са што мање течности. Цигарете потпуно одбацити. 
Исто тако, одбацити јака алкохолна пића и јаке зачине. Слободно вријеме проводити на 
прозрачним мјестима с мање влаге у зраку.

                                                  ТУБЕРКУЛОЗА ПЛУЋА

Туберкулоза плућа најчешћи је облик туберкулозе. Од свих туберкулозних обољења на 
туберкулозу плућа отпада 80 посто. Узрочник туберкулозе је Коцхов бацил и до заразе 
најчешће долази дисањем. Болест наступа притајено и лагано се шири. Коцхов бацил изазива 
у плућима лаку упалу само око мјеста до којега је допро. Бацили се непрестано размножавају, 
све док их организам не свлада. Исто тако, на мјесту у плућима до којега су допрли Коцхови 
бацили долази до упале. Уколико се та упала на вријеме не открије и не лијечи, на том мјесту 
може доћи до гнојења. Болест се шири око тог мјеста и кад дође у везу с малим бронхом, сва 
се та гнојна маса искашље и у плућима се ствара шупљина која се назива каверном. Стварање 
каверне за организам представља велику опасност због тога што се бацили шире на околину. 
За вријеме саме упале плућа, болесник не избацује веће количине Коцхових бацила или их 
уопште не избацује. Међутим, кад дође до стварања каверне, болесник постаје извор заразе. 
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Каверна је опасна и за самог болесника јер се бацили дишним цијевима (бронхијама) могу 
спуштати у ниже дијелове плућа те их на тај начин заразити. Гутајући властиту пљувачку 
болесник може заразити и цријева. Ако кроз каверну пролази нека крвна жила, болест и њу 
може нагристи, при чему долази до јаког избацивања крви на уста.

Болесник углавном нема апетит, а температура му је нешто повишена (до 37,4'Ц), особито 
послије подне. Ноћу долази до јаког знојења. На развијеном степену болести болесник слаби, 
мршави, суши се — отуда и назив сушица за ту болест. У испљувку постоји нешто мало крви, 
но болест може букнути и наглим крварењем. Након смиривања може поново букнути, што 
се, обично, догађа у јесен. Сваки човјек који кашље дуже времена мора припазити да није 
случајно оболио од туберкулозе плућа и одмах затражити одговарајући преглед и лијечење.

Лијечење

За лијечење туберкулозе плућа препоручујемо два чаја од љековитог биља.

Састав чаја:

30 г црвоточине

30 г коријена бијелога сљеза

30 г стабљике водене трбуље

30 г листова гавеза

30 г листова мушке боквице

30 г стабљике тимијана

20 г стабљике пискавице

20 г стуцане смрекове цме бобе

20 г листова кадуље

20 г стуцана ланеног сјемена

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 2 литре прокључале воде ставити 15 г мјешавине трава и 
30 г пшеничних мекиња. Поклопљено кувати на тихој ватри 3 минуте и при томе пазити да не 

63



ускипи. Затим хладити поклопљено, проциједити и додати 1/2 дцл свјеже исцијеђена 
лимуновог сока и 5 кафених кашичица меда. Све то добро промијешати и, по могућности, у 
току дана попити сву припремљену текућину у приближно једнаким временским размацима. 
За идући дан припремити нови чај. У току дана појести 100 г куване пшенице и зоби. У ту 
скувану мјешавину додати чајну кашичицу наренданог рена и 4  супене кашике меда, по 
могућности од кадуље.

Исто тако, у току дана гргљати грло с умјерено припремљеним чајем од кадуље и то 5 до 6 
пута, при чему 1/2 гутљаја пустити (прогутати) низ грло.

Састав чаја:

50 г стабљике плућњака

50 г листова и цвјетова кунице

50 г листова мушке и женске боквице

40 г стабљике тимијана 

30 г листова дивље нане 

30 г листова пелина

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и заједно смијешати. У 1 литру прокуване воде преко ноћи намочити 10 г 
мјешавине трава. Ујутро ставити на тиху ватру да прокува и кувати 4 минуте поклопљено. 
Хладити поклопљено. Хладном чају додати 6 супених кашика меда и то све добро 
промијешати. Кроз цједиљку проциједити у тамну боцу и попити сву количину у једнаким 
временским размацима по 1 дцл. Прије свих напитака узети по 1 кафену кашичицу сирупа 
који се припрема на слиједећи начин: 

у 1/2 литре умјерено припремљеног овога чаја додати 7 дцл чистога цмог вина, 150 г јако 
уситњене пиревине и 250 г меда. Промијешати и ставити поклопљено на тиху ватру док 
напола не укува. Затим проциједити и кад се охлади додати 500 г цикорије кафе (што ситније 
самљевене), 250 г чистог меда, заједно са саћем, и 250 г свјеже исцијеђена сока из кактуса 
алоја. Све добро умијешати и чврсто затворити.

Без обзира на то коју ће рецептуру болесник примијемти, неопходно је проводити јачу 
исхрану, с масноћом животињског поријекла. Пожељно је да у исхрани што више буде 
заступљено дивље зеље. Сто више јести козје месо, а у недостатку и овчетину с лојем. Уз то 
јести што више црвенога лука. У току дана обавезно јести бијели лук (најмање 2 чесна 
дневно). Умјесто воде пити лагани чај од листова кадуље и мајчине душице (површински 
дио). С тим чајем ујутро и увече испирати уста и гргљати грло.
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                                      УПАЛА ПОРЕБРИЦЕ (ПЛЕУРИТИС)

Поребрица је глатка кожа којом је обложена унутарња страна ребара и оба плућна крила. 
Упала ове кожне превлаке назива се упалом поребрице или плеуритис. Болест се јавља у 2 
облика: као суха и као текућа (влажна) упала. Најчешћи јој је узрок прехлада, али може прећи 
и са сусједних органа, осрчја и плућа. Исто тако, упалу поребрице могу изазвати разне 
заразне болести, као што су оспице, шарлах, реуматизам зглобова, дифтерија, туберкулоза и 
сл. Упала поребрице скоро увијек почиње осјећајем нелагодности и умора. Затим се, 
одједном, јавља јака дрхтавица као знак грознице. Послије тога одмах се јавља кашаљ, 
пробадање у прсима, отежано дисање као и код упале плућа. Кашаљ је сух и мучан, а 
излучевине тешке и растегљиве.

                            
                                               СУХА УПАЛА ПОРЕБРИЦЕ

Суха упала поребрице препознаје се углавном по боловима и изразитим шумовима у виду 
пуцкетања код дисања. Шум настаје зато што се оба листа поребрице, који су обложени 
влакнастом материјом, међусобно трљају и додирују.

Лијечење

Пити чај од једне мјешавине трава.

Састав чаја:

50 г стабљике бијеле горчице 

50 г листова гавеза 

30 г стабљике преслице 

30 г листова и цвјетова подбијела 

30 г листова и цвјетова кунице 

20 г стабљике коморача 
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20 г листова мушке боквице 

10 г стабљике тимијана

Састав чаја (2):

20 г листова гавеза

20 г жила коприве

20 г листова и сјемена коморача
20 г коријена коњогриза
20 г стабљике преслице

20 г стабљике тимијана

20 г жила зечјег трна

20 г листова першуна

Припремање и примјена чајева:

Траве јако уситнити и смијешати заједно. У 1 1/2 литру прокључале воде ставити 10 г 
мјешавине трава и поклопљено кухати 1 минуту. Хладити поклопљено а затим прелити у 
боцу и пити заслађен медом или шећером 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. 
Остатак попити између оброка умјесто воде.

Јести чорбасту храну са што више дивљег зеља (тушта). Храна треба да буде калорична и 
мање слана. У исхрани користити што више црвенога и бијелога лука. Оброци чешћи, а 
количином мањи.

Од других средстава користити ракију за лагано масирање груди и испод ребара након чега се 
посушује топлим ручником. Затим намазати млаким кантарион уљем или несланом свињском 
машћу. Утоплити памучним крпама и лећи. Када се тијело масира, ваља пазити на 
уједначеност топлоте тијела, просторије и средстава за масирање.

Забрањено је пушити цигарете, пити алкохол и узимати хладне напитке.
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                                           ВОДЕНА УПАЛА ПОРЕБРИЦЕ

Лијечење водене упале поребрице проводи се истом мјешавином трава као и за лијечење сухе 
поребрице. Чај се припрема на исти начин, само што у току дана треба попити 4 дцл чаја у 
осам наврата по 1/2 дцл у једнаким временским размацима. Умјесто воде пити умјерено 
припремљен чај од једнако смијешаних количина листова першуна, коријена иђирота и 
пузаве паприке. Чај се пије охлађен на собну температуру с мало свјеже оцијеђена лимуновог 
сока.

Несланорн свињском машћу намазати доњу половицу грудног коша и испод ребара те 
утопљен лежати у топлој просторији.

Јести бољу храну с мање течности.

Одбацити цигарете, алкохол, слану храну и хладне напитке.

                                                    ГНОЈНА УПАЛА ПЛУЋА

Болест је која обично слиједи као наставак запуштене влажне (водене) упале поребрице код 
које се поред водене исцједине појављује и гној. Међутим, гнојна упала плућа може настати и 
путем крви, када оболи неки други орган. Узрочници болести могу колањем крви стићи у 
плућа и изазвати гнојну упалу. До гнојне упале плућа често долази када човјеку у уста улети 
неки страни, и најмањи предмет. То се најчешће догађа у бесвјесном стању, посебно при 
повраћању, при чему се садржина слијева у душник па у плућа. Испљувак из загнојеног 
дијела плућа јако заудара. Болест се, иначе, лијечи антибиотицима.

Лијечење

Састав чаја:

30 г стабљике тимијана 

30 г стабљике мајчине душице

30 г стабљике преслице

20 г стабљике росопаса

20 г листова мушке и женске боквице

20 г цвјетова зовине
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20 г коријена коприве

10 г листова кадуље

10 г листова пелина

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине и 
кухати поклопљено на тихој ватри 2 минуте. Хладити поклопљено, затим проциједити у боцу 
и пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела.

Кувати компот од сувих шљива, смокава и дуња. Течност из компота пити умјесто воде. 
Компот засладити медом.

Исхрана, посебна њега и забране као и код лијечења поребрице.

                                 ЗАЧЕПЉЕЊЕ ПЛУЋА (ПЛУЋНА ЕМБОЛИЈА)

Као у случају инфаркта срчаног мишића, откинути тромб из ширих крвних судова може, 
ношен крвном струјом, доспјети у неки огранак плућне куцавице. Тада се у плућној крвној 
жили куцавици створи крвно огњиште, велико као љешњак, а може се протегнути и на цио 
плућни режањ. Ако такав чеп (тромб) садржи и заразне материје, стварају се жаришта 
напуњена гнојем. У плућа могу доспјети не само талози крви (крвне текућине) него и маст. 
Зачепљења машћу нису баш ријетка. Настају као посљедица сломљених костију, за јаког 
пригњечења поткожног масног ткива или послије операције на костима. Из коштане мождине 
маст улази у отворене крвне судове те, ношена крвном струјом, доспијева у плућа.

Свако зачепљење плућа може бити смртоносно, особито ако је већи дио плућа затворен. 
Зачепљење главне плућне куцавице може одмах изазвати смрт, тзв. смртну кап. Узрок честим 
смртним случајевима настаје кад болесници, након успјешне операције, кад је већ и рана 
зацијелила, устају и мисле да су оздравили. Зачепи ли се мањи крвни суд, нагло се јавља 
несташица даха и пробадајућа бол, а избаци се и нешто крви на уста.

Лијечење

Лијечење се састоји у дијеталној исхрани и умјереном животу. Умјесто воде потребно је пити 
слаб чај припремљен од једнако помијешаних количина врбове коре и линцуре. Допуштени 
су сви свјеже оцијеђени воћни сокови без заслађивања и уз додатак 1 средње кашике свјеже 
оцијеђена лимимовог сока.
Из јеловника избацити запршке, конзервиране прерађевине, јаку храну и масти животињског 
поријекла. Одбацити, такођер, цигарете, алкохол и црну кафу.

Вријеме проводити на прозраченом мјесту и што више лежећи.
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                                            УПАЛА ПЛУЋА (ПНЕУМОНИЈА)

Упала плућа је болест која се појављује у сваком годишњем добу, али је ипак најчешћа у јесен 
и зими. Када завладају прехладе и упале бронха, наступа и упала плућа коју узрокују 
бактерије. Упала плућа није пријемчива болест, иако су њезини узрочници бактерије. Наиме, 
неке бактерије живе у људском организму и нису опасне све док се на неотпорном тлу не 
размноже. Упала, иначе, захвата углавном само један дио плућа. Болест обично почиње 
прехладом. Уколико је болест захватила плућно ткиво ближе површини, редовито долази до 
лаког надражаја плућне марамице.

Упала плућа најчешће почиње изненада, и то јаком дрхтавицом. Температура досеже и више 
од 40'Ц. Уз то слиједи отежано дисање и бол у прсима. Бол се очитује у виду пробадања, а 
попраћена је кашљем. Испочетка је кашаљ тежак и напоран, што јако мучи болесника. 
Испљувак је љепљив, пјенушав, а често и с траговима крви. Ако се упала плућа не лијечи, 
повишена температура обично траје седам дана. Након тога температура падне. То се прије 
називало кризом. Пад температуре значи да је болест кренула на боље. Дјеца и млађи људи 
имају веће температуре, а изнемогли старци ниске, што не значи да је код старих људи болест 
у блажем облику. Напротив, код њих се болест појављује редовито у тежем облику. Данас се 
пнеумонија успјешно лијечи антибиотицима.

Лијечење

Састав чаја:

30 г коприве

30 г цвјетова зовине

30 г стабљике плућњака

20 г стабљике мајчине душице

20 г стабљике тимијана

20 г листова мушке боквице

20 г стабљике јагорчевине

20 г листова и цвјетова подбијела

20 г стабљике бијеле горчице
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20 г имеле

20 г листова и цвјетова кантарије мушке

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити, заједно смијешати и у 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине 
трава, затим, кувати поклопљено 2 минуте и поклопљено хладити. Хладан чај проциједити у 
боцу и заслађен медом пити по 1 дцл у једнаким временским размацима, а укупно дневно 
попити 1 литру чаја.

Код теже упале плућа чај припремити тако да се у 1 1/2 литру прокуване и охлађене воде 
стави 20 г исте мјешавине и намочи преко ноћи. Ујутро томе додати 10 супених кашика меда 
и кувати на тихој ватри 2 минуте. Хладити поклопљено, проциједити у боцу, додати свјеже 
исцијеђени сок из 1 лимуна средње величине и сваких 1/2 сата пити по 1/2 дцл.

Три пута дневно, углавном уз друго јело, јести по 1 супену кашику меда и младог масла 
(маслаца). То се може намазати на хлеб и тако јести. Јести, иначе, што више црвеног лука 
(главица) и то свјеже куваног или печеног. Чешће јести калоричну храну. Између главних 
оброка јести сланину с бијелим луком.

Од струка до врата, нешто више груди и испод ребара, тијело намазати с мало винског 
сирћета и јако трљати како би се посушило. Након тога тијело намазати несланим козјим 
лојем, или несланим свињским салом, тј. машћу, и то добро утрљати и утоплити се.

Просторија у којој се болесник задржава треба да буде прозрачена и умјерено топла.
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                                                           ГРИП (ИНФЛУЕНЦА)

Грип се убраја у болести дисајних органа јер захвата углавном дисајне органе. То је акутна 
вирусна болест, што значи да је узрокују вируси инфлуенце. Болест се појављује и у виду 
епидемија и пандемија, када оболи по неколико милиона људи. До сада су најтеже пандемије 
у свијету биле 1890, 1918 (»шпањолка«) и 1957. године када је обо-левало на стотине 
милиона људи (»азијски грип«).

Зараза грипе шири се капљицама и то, углавном, од болесника у првим данима обољења. 
Заразу обично шире наоко здрави људи. Грип се најчешће јавља зими, због тога сто су људи 
често нагомилани заједно и затворени у кућама па је ширење заразе пошљедица изравних 
додира. Од тренутка заразе до првих знакова болести обично прође 2 дана. Болест почиње 
нагло с осјећајем слабости, главобољом и боловима по читаву тијелу. Температура се креће 
од 39 до 41'Ц. Код нормалног тока болести тако висока температура траје обично 2 до 3 дана, 
након чега почиње падати, а након 6 до 7 дана долази у природно стање. Након 3 до 4 дана 
трајања болести, појављује се појачано излучивање из носа, зачепљење носа, промукли глас, 
гребење у грлу и сухи кашаљ. Уколико не дође до компликација. болест траје отприлике 
десетак дана.

Лијечење

Састав чаја :

20 г коприве

20 г стабљике кунице

20 г стабљике мајчине душице

20 г стабљике преслице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати заједно. Кувати умјерен чај, што значи у 1 литру 
прокључале воде ставити 5 г мјешавине и кувати поклопљено 1 минуту. Хладити 
поклопљено. Припремљену количину од 1 литре чаја попити у току дана, по 1 дцл у једнаким 
временским размацима. На сваки децилитар чаја додати 1 средњу кашику свјеже оцијеђена 
лимуновог сока. Чај засладити медом, уколико болесник уједно не болује од шећерне 
болести.
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У току дана појести 1/2 литре кисела млијека, а на сваки 1 дцл кисела млијека додати 3 до 4 
чесна бијелога лука, који се претходно очисти, стуца и сваки пут посебно припрема. Ако 
болесник тражи више течности, потребно је да пије уварак од зоби и то највише до 4 дцл 
дневно. Уварак се припрема тако да се у 2 литре прокључале воде стави 1/2 кг зоби и куха 
поклопљено на тихој ватри 30 минута.

Иначе, препоруча се што чешће брисати зној топлим пешкирима. Болесника одвојити од 
здравих особа, а посебно од дјеце.

Састав чаја:

30 г ситно самљевеног плода шипурике

30 г листова нане питоме

30 г листова боквице

20 г коријена бијелога сљеза

20 г листова нане дивље

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати заједно. Све остало као и код прве рецептуре, с тиме што се 
умјесто уварка од зоби узима компот припремљен од једнаких количина дуња, јабука и 
смокава. Компот се, иначе, не заслађује.

У лијечењу грипа препоручује се темељито презнојавање уз брзо брисање зноја топлим 
пешкирима. Потребно је често мијењати знојно рубље.

Наведене рецептуре су за одрасле особе. Међутим, могу се користити и за дјецу, с тиме да се 
количине трава смање на половину.
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                                                             КИЈАВИЦА 

Кијавица је најпознатија и најчешћа болест носа. То је, у ствари, упала носне слузнице. Срж 
обољења састоји се у томе да слузница јако отекне и зацрвени се. Уједно је излучивање слузи 
јако појачано. Цијели ток упале зове се катаром. Кијавица је носни катар који се јавља у 
већини случајева у лаком облику, али кадшто је и озбиљна болест због које цијели организам 
знатно ослаби. Кијавица изазива слиједеће тегобе: јако зачепљење носа, снажни потицај на 
кијање, тупу бол у глави, углавном у предјелу чела, те неугодно осјећање и малаксалост. Све 
су то посљедице отекнуте слузнице носа. Носни отвори су јако сужени због чега кроз њих 
веома тешко пролази зрак. То је разлог што прехлађени људи често отварају уста (дишу на 
уста). Када се носни катар потпуно развије, упаљена слузница излучује велике количине 
слузи која може тећи данима. Сузне жлијезде очних шупљина такођер су јако подражене и 
мијешају своју слану излучевину с носном слузи. Својом оштрином те излучине нагризају 
кожу горње уснице која такођер постаје рањива и црвена те лако пуца. Излучивање слузи 
поступно престаје и здравље поприма нормалан ток.

Прехлада је узрок којавици. Међутим, ту болест могу проузроковати подражавајучи гасови, 
прашина те многе заразне болести, као што су оспице, шарлах и хрипавац (рикавац).

Лијечење

За лијечење тога обољења дају се два лијека у виду чаја, а болесник може користити лијек 
који му боље одговара.

Састав чаја (1):

20 г морача (нешто више младих изданака)

20 г коријена бијелога сљеза 

20 г листова подбијела

20 г мајчине душице (нешто више цвијета)

20 г листова боквице (мушке и женске)

Припремање и примјена чаја:
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Траве јако уситнити и заједно смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде увечер 
ставити 10 г мјешавине и мочити до јутра. Након тога ставити на ватру и кухати поклопљено 
1 минуту, затим поклопљено хладити. Хладном чају додати 6 кашичица меда и мијешати 
отприлике 2 минуте. Проциједити у боцу и пити 6 пута дневно по 1 дцл уз додатак свјеже 
оцијеђена лимуновог сока. Ако се ради о старијој особи, уз лимунов сок може се додати и 
једна супена качика ракије и то у сваки други напитак; значи, дневно се могу узети 3 супене 
кашике ракије.

Састав чаја (2):

20 г шипурике (туцане или мљевене)

20 г мајчине душице

20 г плодова дивље драче

20 г коријена и стабљике дивљег сљеза

20 г цвјетова трна (бијелих или црних)

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине и 
поклопљено кувати 1 минуту, затим поклопљено хладити. Хладан чај проциједити у боцу и у 
току дана пити свака 2 сата по 1 дцл. По жељи чају се може додати мед или шећер, а јаче 
особе у 1 дцл чаја могу додати кафену кашику ракије.

У току лијечења, без обзира користи ли се први или други лијек, сваког дана потребно је 3 
пута дневно послије јела појести по 1 чешањ бијелога лука. Храна треба да буде нешто 
течнија и млака. Уколико је болесник пушач, мора одмах одбацити дуван; иначе, не смије се 
задржавати у просторији у којој се пуши.

Избјегавати хладне напитке и промају.
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                               АЛЕРГИЈСКО ЗАПАЉЕЊЕ СЛУЗНИЦЕ НОСА

Под овим се обољењем подразумијева нагло запаљење слузнице носа, очног тракта, 
ждријела, грла и душника. Болест се јавља у вријеме цватње трава, житарица и осталога 
биља, дакле, углавном од четвртог до седмог мјесеца у години, а изазива је цвијетни прах.

Чест је случај да болест почиње нагло, с необично јаком кијавицом и подражајем на кијање, 
упалом очног капка, отеченим очним капцима и мучним боловима у лицу и глави. Томе се 
придружују гребење и паљење у ждријелу, отежано гутање, а то је знак да је болест захватила 
и доње дијелове дишних органа. Врло често наступају мучне дишне задухе које потпуно 
наликују изразитим наступима задухе или астме.

Лијечење

За лијечење те болести могу се користити два чаја:

Састав чаја (1):

20 г цвјетова дивизме

20 г листова и сјемена водене трбуље

20 г тимијана (нешто више листова и цвјетова)

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и заједно смијешати. С 1/2 литре воде прелити 5 г мјешавине, 
промијешати, поклопити и поклопљено охладити. Хладан чај проциједити и додати 4  супене 
кашике меда и мијешати док се мед растопи. У једнаким временским размацима узимати 8 
пута дневно по 1 супену кашику чаја. Уз то се препоручује пити слаби чај од камилице и 
купинова листа.

Састав чаја (2):
10 г цвјетова зовине

10 г цвјетова цмога рибиза
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10 г цвјетова мајчине душице

10 г Устова малине

10 г листова купине

10 г коријена слатке папрати

10 г црвене смрекове бобе

10 г цвјетова липе

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. Од мјешавине припремити умјерен чај, а то значи: у 1 
литру воде ставити 5 г мјешавине, кувати поклопљено 1 минуту и оставити да се хлади 
поклопљено. Чај се пије млак, заслађен медом с мало свјеже оцијеђена лимуновог 
сока,сваких пола сата по 1 дцл.

За вријеме лијечења болесника је потребно смјестити у прозрачену собу умјерене топлине. За 
вријеме болести потребно је изводити лагане тјелесне вјежбе, што значи да не треба бити 
везан за постељу.

Иначе, без обзира на лијек који се користи, потребно је 3 пута дневно гргљати грло умјерено 
припремљеним и млаким чајем од кадуље. Гргљање се врши узастопце 6 пута, с тиме да се у 
посљедњем наврату низ грло пусти мањи гутљај.

За вријеме лијечења потребно је јести нешто јачу храну. што више узимати црвенога и 
бијелога лука. Забрањено је пити хладне напитке. Ако је болесник дијабетичар, чај се, дакако, 
не заслађује.
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                                            КРВАРЕЊЕ ИЗ НОСА

Крварење из носа није изравна болест, тј. болест која сама од себе настаје, него је, углавном, 
посљедица промјена у другим подручјима тијела. Примјерице, крварење из носа појављује се 
за вријеме кијавице, полипа у носу, срчаних грешака, згрчених буб-рега, као и уз заразне 
болести. 

Малокрвни људи нагињу честом крварењу из носа. Особито често крваре из носа дјеца у 
доба пубертета и то након јаког брисања носа или неког наглог или брзог гибања. У старијих 
људи крварење из носа настаје због проширења вена које се налазе у слузници носа, 
повишеног крвног притиска те лако прокрваре за појачаног колања крви, или након неког 
узбуђења или превеликог напора.

Крв претежно тече из предњег дијела носа и то у капљицама. То крварење престаје само од 
себе. Но каткада губитак крви може бити толико велик да због тога ослаби читаво тијело.

Лијечење

Код лијечења крварења из носа разликујемо: лијечење у неисцрпљених особа, лијечење у 
болесника с повишеним крвним притиском и срчаним сметњама и лијечење код исцрпљених 
особа.

Лијечење крварења из носа код исцрпљених особа врши се умјерено припремљеним чајем од 
мјешавине једнаких количина плодова шипка и храстова листа. Чај се пије у једнаким 
размацима 8 пута дневно по 1/2 дцл.

Болесника је потребно смјестити у провјетрену собу да лежи на леђима са мало подигнутом 
главом и грудима. Уз то лагано дисати на нос. Ако се ради о крварењу проузрокованом 
прехладом и ако болесник није уједно и дијабетичар, чају се додају мед и свјеже оцијеђени 
лимунов сок.

Ако се крварење и даље настави, зауставља се лаганим стиском предњег дијела носа палцем 
и кажипрстом или тампонима.

Крварење из носа код јачих неисцрпљених особа није потребно одмах заустављати. Добро је 
пустити да истече 1/2 дцл крви. Као лијек те особе треба да узимају дневно 3 дцл умјерено 
припремљеног чаја од слиједеће мјешавине:

10 г бијеле имеле

10 г росопаса обичног
10 г русорначе
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10 г кунице

10 г листова купине

Код крварења из носа код болесника који имају повишен крвни притисак. оштећење срца или 
ангину пекторис, припрема се умјерен чај од мјешавине слиједећих трава:

10 г црвоточине

10 г листова петопрсте

10 г стабљике преслице

10 г стабљике русомаче

10 г листова шумске јагоде

10 г листова винове лозе

Припрема чаја:

Чај се пије 8 пута дневно по 1/2 дцл с додатком од 10 до 15 капи свјеже оцијеђена лимуновог 
сока. Осим тога, болесници треба да користе прописани лијек намијењен лијечењу 
повишеног крвног притиска.

За вријеме лијечења забрањено је узимати цигарете, црну кафу, алкохол, јако слано јело, 
конзервиране прерађевине, те вршити напоран физички рад и ходати на сунцу.

Крварењем исцрпљени болесници треба да једу што више воћа и поврћа, јетру припремљену 
на жару те сок од цвекле с додатком меда и нарибаних киселих јабука (без коре). За те 
болеснике храну припремати као за болеснике који болују од чира на желуцу.
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                                                          НОСНИ ПОЛИПИ

Међу болестима носа важно мјесто заузимају израслине ткива, које су опште познате под 
именом полипи. То су већином слузни полипи који имају слузницу, те су исто грађени као и 
они. Ријеђе настају тврди полипи, који се састоје из влакнастог везива. Сви су полипи пуни 
крвних судова и због тога нагињу крварењу.

Носни полипи настају обично због хроничног носног катара. Појављују се појединачно или у 
скупинама. Знакови тога обољења су хронична кијавица и зачепљење носа. Људи који имају 
носне полипе дишу на уста, јако дишу и говоре кроз нос. У многим случајевима уз то се 
појављује и несносна главобоља и неуралгија на лицу (бол живаца

лица).

Лијечење

Прије свега, полипе је потребно уклонити оперативним путем, а ако то не успије, начинити 
чај од слиједеће мјешавине трава:

20 г коријена бијелог сљеза 

20 г коријена коприве 

20 г листова матичњака

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде увечер ставити 5 г 
мјешавине и намочити до јутра. Након тога ставити на тиху ватру да проври. Охладити 
поклопљено, засладити медом или шећером и у једнаким временским размацима пити чај 6 
пута дневно по 1 дцл. Уз тај чај, болесници с јаче развијеним полипима, који теже говоре, 
треба да узимају медом заслађен компот од неогуљених киселих јабука.

За лијечење полипа корисно је и удисање паре (инхалација). 

Удисање паре врши се прије спавања у трајању од 20 минута, послије чега је добро остати 
још 1 сат у топлој просторији. Након удисања паре, у носнице укапати по 4 капи кантарион 
уља и истим уљем намазати са спољне стране цијели нос. Мазати лагано, да кожа упије што 
више уља.

Избјегавати загушљиве и влажне просторије. Вријеме проводити у зрачним и провјетреним 
просторијама.
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                                      АКУТНА РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА

Болест се очитује у виду упале која захвата велике зглобове, тј. кољена, лактове, глежњеве и 
рамена, а често срчане залиске и сам срчани мишић. Од болести болују претежно дјеца у 
доби од 5 до 15 година. Оболијевају и млади људи, углавном до двадесете године старости.

Акутна реуматска грозница почиње у виду ангине, запаљења усне шупљине или бронхитиса. 
Тај облик инфекције траје 3 до 4 дана, и дуже, тј. од 5. до 14. дана болесницима се повисује 
температура тијела те осјећају болове у великим зглобовима. Будући да су болови у 
зглобовима веома јаки, болесници су присиљени лећи у кревет. лако болесници не осјећају 
јаче сметње у предјелу срца, рачуна се да је најмање половици болесника захваћено и срце. 
Они који су једном пребољели ту болест, послије лакше поново оболијевају. Уколико се 
болест не смири, најдаље у року од 3 до 6 мјесеци прелази у хронично стање. Реуматска 
грозница веома је озбиљна болест с тешким посљедицама те због тога, уколико се ради о 
болесну дјетету или млађем човјеку с боловима у зглобовима и повишеном температнром 
тијела, потребно је имати на уму ову болест и брзо се лијечити. (У почетку лијечи се у 
болници.)

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљике преслице

40 г цвјетова и листова кунице

40 г стабљике коњогриза

40 г стабљике ивањскога цвијећа

40 г листова лопоча (водене руже)

40 г звјездана (рожасте дјетелине, површински дио)

40 г цвјетних врхова поточњака

40 г жила зечјег трна

40 г стабљике зечјег трна

20 г листова рибиза црвенога
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20 г листова кадуље

20 г иве траве

20 г листова дивље нане

20 г коријена иђирота

20 г плодова драча

20 г стабљике мајчине душице

Припремање и примјена чаја:

Траву јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава, 
кувати поклопљено 1 минуту и хладити поклопљено. Затим проциједити у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије јела и по 1/2 дцл послије јела. Послије свих напитака узима се средња 
кашика рафинираног маслиновог уља. 

Дјеца до 12 година старости тај чај треба да пију дневно 6 пута, по 1/2 дцл прије јела и 1/2 
дцл послије јела. Према томе, дјеца тога узраста дневно требају узимати и 6 лаганијих оброка 
јела. Иза свих напитака узима се, такођер, средња кашика рафинираног маслиновог уља.

Болесник треба да борави у осветљеној и провјетреној просторији, а да не буде хладна. 
Потребно је умјерено гријати обољела мјеста и избјегавати мочење хладном водом. Сва 
храна припрема се на биљном уљу и без запршки. Јести чорбасту и јако раскухану храну са 
што више мијешаног поврћа. Није допуштено јести конзервиране прерађевине, говедину, 
слани сир, плаву рибу, тврдо кухана јаја и сухомеснате производе.

Осим наведенога, потребно је болесна мјеста, тј. зглобове намазати млаком мјешавином 
биљног уља, ракије лозоваче и мало нарибане мркве. Облоге носити стално, а обнављати 
прије спавања. Облоге стављати непрекидно 12 дана, а мијењати их у топлој просторији.
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                    ПРОШИРЕЊЕ ЈЕДЊАКА (ДИВЕРТИЦУЛУМ ОЕСОПХАГИ)

Болест је веома неугодна а узрокује тешке поремећаје. У случају да болест потраје годинама, 
често се на једњаку стварају израслине попут врећица у којима се храна задржава и временом 
раствара.

Лијечење

Састав чаја:

40 г храстове коре

40 г стабљике дупчаца

40 г листова пелина

30 г пиревине (подземни дио)

30 г листова кадуље 

20 г стабљике иве траве 

20 г стабљике коњогриза

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Хладити поклопљено, те пити дневно, временски произвољно, 
1 1/2 литру чаја. Цијели поступак — храна, забране, осим тушта — исти је као и код лијечења 
сужења једњака.
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                           ПСИХИЧКЕ СМЕТЊЕ КОД ГУТАЊА, ГРЧ ЈЕДЊАКА

Од многих душевних болести, посебице од неуротских сметњи (хистерије и неурастеније) 
јављају се потешкоће у гутању, што се очитују стезањем и грчевитим боловима. Појави ли се 
грч у горњем дијелу једњака, храна се избацује одмах; но уколико му је сједиште у дубљем 
дијелу једњака, храна се избацује временски касније и теже. Често се грч јавља кад се узима 
јело, а понекад при самој помисли на јело. Текућине се гутају углавном без потешкоћа. Грч 
може потрајати неколико сати, и дуже.

Лијечење

Састав чаја:

30 г коријена пиревине

30 г стабљике мајчине душице

20 г листова кадуље

20 г листова пелина

20 г листова и цвјетова кунице

20 г листова чичка

10 г стуцанога ланеног сјемена

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати те у 2 литре прокључале воде ставити 15 г мјешавине да се кува 
поклопљено 1 1/2 минуту. Кад се чај охлади, прелити га у боцу. Чају додати 3 супене кашике 
меда, по могућности једноличног, и сок од 1/2 исцијеђена лимуна. Пити 3 пута дневно уз 
оброке по 1 дцл; затим, у једнаким временским размацима пити 8 пута дневно по 1/2 дцл чаја 
између оброка. У храни обавезно узимати дневно до 6 супених кашика маслинова уља. 
Препоручује се јести доста куваног воћа. Лијечи ли се болест љети, препоручује се што више 
јести зеље тушт (тушац) које се бере прије цватње. Уколико се бере процвјетало зеље, 
одбацује се цвијет и црно сјеме које се налази у њему. Иначе, зеље је потребно јако 
раскувати, проциједити и додати му сок од 1 чесна бијелог лука, 4 кашике маслинова уља и 
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умјерено соли (количине тих зачина на 1 кг свјежег зеља).

Будући да то зеље није само храна, него и лијек против болести једњака, тј. грчева једњака, 
може се припремати у облику чорбе с додатком кромпира и луковица свих врста дивљег лука, 
као што су змијин лук, тамнољубичасти лук, округли дивљи лук, балучка, пасји лук и сл. 
Храну је потребно јести млаку. Најстроже је забрањено храни додавати бибер, паприку и 
друге јаке зачине. Забрањено је, такођер, узимати алкохол, хладне напитке и суву храну.

За вријеме лијечења потребно је утоплити врат, по могућности, памучном крпом, до 
половице грудног коша. Цијели тај дио ујутро и увечер измасирати млаком ракијом 
лозовачом, посушити топлим ручником те површински танко намазати и добро утрљати 
маслиновим уљем. Послије тога, тај дио тијела утоплити памучном крпом. Уколико се уз ту 
болест једњака појави и нестанак гласа, користи се иста рецептура с додатком слиједећег чаја 
од трава:

40 г плућњака

40 г иве траве

40 г коњогриза

40 г крковине

10 г цвјетова дивизме

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати те у 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава. 
Кувати 1 минуту поклопљено, хладити поклопљено и пити 4 пута дневно по 1 дцл млаког и 
горког чаја.
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                                        УПАЛА ЈЕДЊАКА (ОЕСОПХАГИТИС)

У већини случајева болест настаје од узрочника који узрокују и друге упале слузница, а 
често настају озљедама од крутих дијелова хране, опекотина од врућих јела и пича и сл.

Код упале једњака слузница се зацрвени и отекне, а чест је случај да се оспе чирастим 
ранама. Тада настају болови и потешкоће при гутању, затим болови међу лопатицама, а у 
тежих случајева појавИјује се осјећај, као да се јело зауставило у једњаку. Често се избаци 
прогутано јело.

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљике мајчине душице

40 г листова кадуље

40 г коњогриза

40 г листова планинског пелина

40 г стабљике одољена

40 г стабљике подбијела

40 г коријена бијелога сљеза

болести сужења једњака. Код знатнијег сужења догађа се да је посве онемогућено гутање 
хране и текућина.

Лијечење

Састав чаја:

30 г стабљике мајчине душице
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30 г листова кадуље

30 г коњогриза

30 г врбове коре

30 г листова матичњака

30 г листова и цвјетова кунице

30 г стабљике преслице

30 г коријена бијелога сљеза

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
поклопљено кувати 2 минуте. Хладити поклопљено. Хладно прелити у боцу и у једнаким 
временским размацима пити 8 пута дневно по 1/2 дцл горког чаја. Након што сте попили чај, 
сваки пут попити средњу кашику рафинираног или филтрираног уља. Исто уље узети 3 пута 
дневно у 3 оброка. Као и код упале једњака, јести само чорбасту и јако раскувану храну, 
посебно дивље зеље (тушт). Препоручује се, такођер, и слиједеће јело чији  су састојци: 

500 г раскуваног уситњеног црвеног лука (главице), 

100 г пиринча, 

100 г огуљена и ситно изрезана кромпира, 

4 листа свјеже нане питоме (уситњене),

6 кашичица маслинова уља. 

Умјерено слану мјешавину ставии у 1 литру до 1 1/2 литру воде те кувати или пећи у 
пећници. Јело се једе млако уз чај од камилице ради лакшег гутања.
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                   ИСПАДАЊЕ ЧМАРА И КРАЈЊЕГ ДИЈЕЛА ДЕБЕЛОГ ЦРИЈЕВА

Ректум је задњи дио дебелог цријева. Анатомски има чврст положај, но под посебним 
утјецајем догађа се да искочи. Или искочи само слузница чмара или, пак, читаво излазно 
цријево. Посебни узроци болести су: учесталије и јаче истискивање изметине због хроничне 
опстипације, упала излазног цријева, шуљеви, чести порођаји, а у мушкараца повећање 
жлијезде простате с отежаним мокрењем и, с тим у вези, јачим стискањем. Све те појаве могу 
проузрочити да се цијев излазног цријева растегне или опусти. Понајприје испадне слузница 
чмара, а касније и цријево што виси попут крвавог конопца. Цријево се може лагано 
утиснути, али закратко. На застарјелим испаднутим дијеловима слузница је суха и кожаста, а 
неријетко се стварају чиреви. Код великих испадања често се догоди да запорни мишић 
чмара постане тако неосјетИјив да наступа нехотично излучивање нечисти.

Лијечење

Болест се лијечи чајем, посебном исхраном те испирањем и мазањем кантарион уљем 
испалих дијелова цријева.

Састав чаја:

30 г листова планинског пелина

30 г листова пелина низинског

30 г листова нане питоме

30 г цвјетова липе

30 г листова шумске јагоде

30 г листова купине

20 г листова малине

20 г цвјетова камилице

20 г листова и цвјетова одољена

20 г листова и цвјетова кунице
20 г стабљике мајчине душице
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20 г иве траве

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Охлађени чај проциједити у боцу и пити 3 пута дневно по 1 
дцл прије и послије јела.

Кад испадне чмар или излазно цријево, испире се слиједећим чајем.

Састав чаја:

30 г листова и латица вртне руже

30 г храстове коре

30 г стуцаног сјемена пискавице

20 г стабљике преслице

20 г стуцаног плода дивљег кестена

20 г листова и цвјетова кантарије мушке

20 г коријена иђирота

10 г црвоточине

10 г листова и цвјетова невена

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 1/2 литру хладне воде преко ноћи намочити 20 г мјешавине 
трава. Ујутро квхати с тиме да кључа поклопљено 2 рнинуте на тихој ватри. Кад се чај 
охлади, лагано и темељито испрати испале дијелове цријева. Након што сте их опрали, 
потребно их је лагано намазати кантарион уљем и лагано вратити натраг на њихово мјесто. 
Исто тако, ујутро и увечер потребно је чмар лагано намазати кантарион уљем.

При сваком прању испирати 5 до 7 пута. 
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                                   КАТАР ДЕБЕЛОГ ЦРИЈЕВА (КОЛИТИС)

То је упала дебелог цријева. Разликујемо акутни и кронични колитис. Акутни наступа, 
углавном, с упалом танког цријева (ентероколитис). Од те болести могу боловати све добне 
скупине људи. Симптоми болести обично започињу након грешке у исхрани. Неколико пута 
дневно болесника напада нужда и болови у трбуху. Прољеви углавном нису обилни, а у 
столици нема гноја и крви, али може бити приличних количина слузи. Након неколико 
недеља стање се смирује, али се може вратити и трајати годинама. Знатан број болесника 
временом остају без сметњи природним путем или лијечењем, друге, пак, погађа опстипација 
(тврда столица).

Лијечење

Дијетална исхрана је основа лијечења упале дебелог цријева.

Састав чаја:

40 г цвјетова и листова кунице 

40 г стабљике мајчине душице 

30 г листова кадуље 

20 г храстове коре 

20 г коријена срчаника 

5 г жила и коријена линцуре

Припремање и примјена чаја:

У 1 литру воде ставити 5 г мјешавине трава. Кад проври кувати поклопљено 1 минуту. 
Дневно попити сву припремљену количину чаја.

Послије сваке обављене нужде, испирати се чајем од храстове коре. Подручје око трбуха 
одјенути топлом одјећом. Оброци треба да буду мањи, али учесталији. Дневно се може 
попити 1 чаша домаћег црног вина куваног са срчаником, а пије се у једнаким временским 
размацима 4 пута дневно. Овисно о тежини обољења, вина се може попити и више од 1 чаше. 
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Вино се припрема тако да се у 1 литру стави 10 г уситњена срчаника и кува 10 минута. Ако се 
болест не повуче за 15 до 20 дана, онда се уз срчаник вину додаје 100 г бијелога лука, 
неогуљених чесана (с тиме да се сваки чесан мало стуца). Пије се на исти начин као и вино 
са срчаником.

                                  КАТАР ТАНКОГ ЦРИЈЕВА (ЕНТЕРИТИС)

Упално обољење танког цријева наступа прољевом, болом и напетошћу у трбуху. Уз то се 
јавља губитак тека, повраћање с честим повишеним температурама. Најучесталији узрок је 
тровање храном, тешким металима, арсеном или лијековима, те зараза зараженом храном. 
Узрок болести може бити прехлада и незрело воће.

Лијечење

Састав чаја (1):

100 г плодова дивље драче 

40 г стабљике мајчине душице 

30 г листова кадуље 

20 г листова питоме нане 

10 г листова пелина планинског
Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 2 литре прокуване и охлађене воде увечер ставити 15 г 
мјешавине трава и намочити до јутра. Ујутро кувати поклопљено, с тиме да кључа 
поклопљено 1 1/2 минуту. Охлађен чај прелити у боцу. У једнаким временским размацима 
попити сву текућину у току дана. Може се узимати с храном без икаквих додатака. У току 
лијечења посебну пажњу посветити исхрани. Свако јело мора бити кувано, чак се ни свјежи 
хлеб не смије јести. Умјесто хлеба узима се двопек. Потребно је јести што више куванога 
дивљег воћа и дивљег зеља. Боравити у просторијама умјерене топлине у топлој одјећи. 
Одбацити алкохол, каву и све конзервиране прерађевине. Болест се лијечи релативно мало 
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времена — траје отприлике до 15 дана

Састав чаја (2):

20 г листова пелина планинскога

20 г листова винове лозе

20 г коре и иглица ариша

20 г стуцане бобе боровнице

20 г коријена иђирота

20 г листова и цвјетова кантарије мушке

20 г цвјетова липе

20 г листова и цвјетова кунице

20 г стабљике бијеле горцице

20 г жила коприве 

20 г одољена

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 1/2 литру воде преко ноћи намочити 10 г мјешавине 
трава. Ујутро кухати, да кључа поклопљено 1 минуту. Хладити поклопљено и хладан чај 
прелити у боцу те заслађен медом пити дневно 8 до 10 дцл. Осим тога, у току дана с храном 
узимати 6 супених кашика маслинова уља.

Састав чаја (3):

20 г листова црног рибиза

20 г листова шумске јагоде
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20 г листова питоме нане

20 г коријена срчаника

20 г жила линцуре

20 г коњогриза

20 г листова и цвјетова ланилиста

20 г цвјетова липе

20 г храстове коре

20 г листова дуње

20 г листова боровнице

20 г стуцане пасје руже

Припремање и примјена чаја:

Поступак је исти као код другога лијека, с тиме да се у исхрани користи више дивљег зеља: 
куке (шпароге), штира, лободе, затим тикву припрцмљену с црвеним и бијелим луком,

Састав чаја (4):

20 г стуцане смрекове црне бобе

20 г листова пелина

20 г стуцанога кима

20 г листова першуна

20 г стабљике горчице

20 г листова и цвјетова кунице

20 г зечјег трна (и жила)

20 г листова и цвјетова подбијела

20 г стабљике пиревине (пузави дио)
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20 г самљевенога плода пасје руже

20 г стабљике добричице

20 г цвјетова зовине

20 г цвјетова и листова кантарије мушке

Припремање и примјена чаја:

Поступак је исти као у лијечењу другим и трећим чајем, с тиме да се употребљава што више 
црвени и бијели лук те зеље.

                                         ОБОЉЕЊЕ ЖЛИЈЕЗДЕ ПРОСТАТЕ

Простата је мушка полна жлијезда с вањском секрецијом. Налази се испод мокраћног 
мјехура, испред ректума, крајњег дијела дебелог цријева. Кроз простату пролази мокраћна 
цијев. У млађим годинама простата углавном оболијева од акутне и хроничне упале, 
узроковане капавцем (гонорејом). У шестом десетљећу живота простата се постепено 
повећава (хипертрофија или аденом) што ствара потешкоће кад се мокри и врши сексуални 
сношај.

Акутна упала жлијезде простате јавља се уз болове, отеклину, често мокрење и повишену 
температуру. Хронична упала простате (хронични простатитис) јавља се без знакова акутног 
простатитиса.

Лијечење

За сва обољења простате, (искључивши малигна обољења), користи се слиједећи лијек.

Састав чаја:

70 г алпске руже
40 г цвјетова и листова кунице
40 г настругане храстове коре (што млађе)
30 г младих храстових листова 
20 г листова пелина планинскога 
20 г шпароге
У недостатку алпске руже може се користити полудивља ружа пењачица, с тиме да се узима 
двострука количина.
Дакле: 140 г цвијета стабљике и листова. Спарогу убрати прије него што се обликују 
игличасти дијелови.
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Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 1/2 литру хладне воде преко ноћи намочити 10 г мјешавине 
трава. Ујутро кувати на тихој ватри, да кључа поклопљено 2 минуте. Након што се чај 
охлади, проциједити га у тамну боцу и пити умјесто воде прије и послије јела. Дневно 
попити сву припремљену количину чаја. Ако се не попије у један дан, преосталу количину 
попити слиједећи дан. Сваки дан у храну је потребно стављати 3 пута по 1 супену кашику 
маслинова уља. У исхрани, бијели хлеб замијенити црним, по могућности раженим. 
Користити што више дивље зеље и разне дивље гомољице. Припремати без запржавања, са 
што мање соли и јако раскувано. Забрањени су алкохол и цигарете те чести полни односи.

Кад се лијечи простата ваља гледати да столица буде што меканија те да не долази до упала 
мјехура, мокраћних путева и бубрега. 

Дневно 6 до 7 сати бити на свјежем зраку, одвојен од свих брига. Спавати што дуже, али 
прије изласка сунца обавезно шетати на чистом зраку. Увијек се топло одјенути. Забрањен је 
сваки физички рад. Крста масирати ракијом лозовачом (јачине 40 вол.%) помијешану с 
иловачом. Глину вадити што дубље из земље, да буде што зеленија. У 1 литру ракије ставља 
се 80 до 100 г глине која се мора растворити. Након што се измасирају, крста се суше 
трљањем рукама. Затим се намажу маслиновим уљем које се утрља. Након тога одјенути се 
јако топло, тако да се најприје стави памучна крпа, затим новински или тоалетни папир, а 
преко тога одјећа или завој. Љети користити што више шпароге (куке). Припремати их куване 
и стуцане с бијелим луком и печеним жумањцем од јаја. 
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                                                  ШУЉЕВИ (ХЕМОРОИДИ)

Шуљеви или хемороиди права су напаст за људе, посебно за мушкарце средње доби. Болест 
се очитује у облику чворића на проширеним венама на изласку дебелога цријева, тј. на чмару. 
Постоје унутрашњи и вањски чворићи. Они су мекани и безболни све док се не упале. У 
већини случајева болест настаје погрешним начином живљења и лошом исхраном. Болест 
погађа људе који углавном сједе и мало се крећу, а једу мало воћа и поврћа. Болест се у 
почетку препознаје несносним сврабежом у предјелу чмара. Честа је појава крварења што се 
јавља на крају нужде. Разликујемо лакши и тежи облик обољења а тиме и примјерено 
лијечење љековитим биљем.

Лијечење

И лакши и тежи облик лијечи се испаравањем над јаким чајем од бршљанова лишћа и пера 
(зелених) црвенога лука. Испаравати свако јутро и вечер по 1/2 сата. Истим чајем потребно је 
испирати се послије сваке извршене нужде.

Састав чаја за лакши облик болести:

40 г стабљике златице с камена

40 г цвјетова и листова петровца великог

40 г храстове коре (доње бијеле)

40 г листова и цвјетова вријеска — плавога цвијета

20 г листова бршљана

20 г стабљике иве траве

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине. кувати 
поклопљено 1 минуту и охладити поклопљено. Хладан чај прелити у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије и 1/2 дцл послије јела. Послије напитака прије јела, узима се средња 
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кашика меда, а послије напитака након јела, узима се средња кашика рафинираног или 
филтрирануг маслиновог уља. Послије напитака који се узимају између јела, не узима се 
ништа.

Храну припремати на обичном биљном уљу, јако раскувати (са што више раскуваног зеља), 
не запржавати — уље се улијева у воду у којој се кува храна.

Као у лијечењу других болести пробавних органа, забрањено је пушити цигарете, пити 
алкохол, јести запржена јела, конзервиране прерађевине, говедину, све врсте печења, веће 
количине слаткиша те вршити напоран рад. Болест се лијечи 30 дана.

Састав чаја за тежи облик болести:

50 г стабљике златице с камена

50 г петровца великог

50 г храстове коре (доње бијеле)

40 г врбове коре

30 г стабљике вријеска

30 г стабљике иве траве

20 г листова кадуље

20 г коријена иђирота

20 г цвјетова глога

20 г цвјетова црнога трна

Припремање и примјена чаја:

Поступак лијечења и припреме чаја исти је као и код лакшег облика болести. Пије се, 
такођер, по истим упутама. Лијечење траје отприлике 55 дана.

Посебно наглашавамо да је код тежег облика болести забрањено пушити цигарете и пити 
алкохол.
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                                   ТВРДА СТОЛИЦА (ОПСТИПАЦИЈА)

Од свих поремећаја којима су изложена цријева, најучесталији је хронични затвор — 
опстипација. Узрок болести лежи, прије свега, у недовољном кретању и намјерном 
заустављању навале столице кад се појави. Здрави се људи у 24 сата једном или двапут 
очисте, што је одраз природне пробаве. Догађа се и учесталије чишћење у току дана, но то не 
мора бити знак посебних поремећаја. Патње које узрокује затвор не утјечу само на тијело 
него и на душевно стање. Људи с опстипацијом врло су раздражљиви. То је, иначе, болест од 
које понајвећма болују радници који при послу сједе или се опћенито мало крећу.

Лијечење

Топлом водом опрати 1/2 кг сувих смокава и ставити их у 1 1/2 литру воде да кува 1/2 сата на 
лаганој ватри. Охладити и текућину пити сваких 2 сата по 1/2 дцл до 1 дцл у току дана. 
Смокве јести.

Бољи се резултати постижу кад се кува 1/2 кг сувих смокава и 1/2 кг сувих шљива које се 
кувају у 3 литре воде. Пустити да уври до 21/2 литре. Прије и послије јела пити по 1 дцл 
текућине. Уз то се узима по једна супена кашика скуваних смокава и шљива. Преостали дио 
текућине, смокава и шљива и узимати између оброка или у току сутрашњег дана. Количине 
наведених састојака у лијеку могу бити размјерно веће или мање, што овиси о степену 
обољења. За вријеме болести потребно је јести што више (дивљег) зеља и јечма, што се 
припрема без запржавања и јако раскувано. Веома је корисно узимати у неогра-ниченим 
количинама свјеже јабуке и шљиве. У недостатку дивљег зеља, корисни су блитва, купус, 
раштика а у свим јелима користити што више црвенога лука.

Као лијек против тврде столице употребљава се раскувана пшеница и зоб. У 1 литру воде 
стави се по 100 г зоби и пшенице и скува. Зоб и пшеницу јести као додатак храни, а текућину 
пити умјесто воде. Охлађеној текућини може се додати слаби чај који се припрерна од 
једнаких количина питоме нане и бијеле ирнеле. За вријеме лијечења тврде столице оброци 
морају бити мањи а учесталији. Ослободити се свих физичких и психичких напора те 
боравка у загушљивим просторијама. Упутно је вријеме проводити берући љековито биље, 
обрађујући врт, или у риболову. Препоручују се, углавном, лагани послови који ће болесника 
одвући од заморне свакодневице. Допуштено је дневно попити 1 чашу бијелога вина.

97



               УЛЦЕРОЗНА УПАЛА ДЕБЕЛОГ ЦРИЈЕВА (УЛЦЕРОЗНИ КОЛИТИС)

Болест настаје кад се упали дебело цријево, тј. кад у запаљеној слузници настају оштећења у 
облику чирева. Болест се очитује основним знацима: прољевима попраћеним крвљу, гнојем и 
слузи. Болест може бити разног степена тежине, а враћа се у различитим временским 
размацима. Од ње оболијевају све добне скупине, међутим, учесталија је у млађих одраслих 
особа, више у жена него у мушкараца. Готово у половици случајева болест се појављује са 
симптомима који су својствени упали дебелог цријева, тј. са чешћим столицама са слузи, но 
касније се појављује и крв у столици. Болест често започиње и обилним крварењем у 
столици. Код многих болесника, након неколико недеља стање се углавном смири, али након 
неколико мјесеци или година болест се поново појављује.

Лијечење

Састав чаја:

500 г плодова дивље драче 

30 г стабљике мајчине душице 

20 г листова и цвјетова кунице 

20 г храстове коре 

10 г иве траве

Припремање и примјена чаја:

Плод дивље драче јако стуцати, друге траве јако уситнити и све заједно смијешати. У 2 литре 
хладне воде преко ноћи намочити 15 г мјешавине трава. Ујутро кувати с тиме да кључа 
поклопљено 5 минута. Кад се охлади, чај прелити у боцу и пити 4 пута дневно прије и 
послије јела по 1 дцл, а преосталу количину умјесто воде. Чај се пије 10 до 15 дана, а затим 
се на преосталу количину мјешавине трава дода још 500 г стуцанога плода дивље драче и 
тако добивену мјешавину користи се док се не потроши. Тај се чај припрема као што је 
наведено, с разликом да се у 2 литре воде намочи 20 г мјешавине трава.

У лијечењу те болести забрањено је: млијеко, сви млијечни производи, конзервиране 
прерађевине, алкохол, цигарете, црна кава, слаткиши, печења и све масноће животињског 
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поријекла. 

За лијечење улцерозног колитиса користан је слиједећи лијек:

у 1 литру воде ставити 10 г плода дивље драче и кад прокључа кухати 1 минуту. Чај се пије 
умјесто воде. Прије и послије јела попити по малу, ракијску, чашу црнога вина у којем је 
куван коријен срчаника. Напитак се припрема тако да се у 1 литри вина кува 5 г јако 
уситњена срчаника. Кад проври, вино кувати на лаганој ватри 4 до 6 минута. Уколико је 
болест у јачој мјери изражена, у 1 литру вина стави се 10 г срчаника и кува поклопљено на 
тихој ватри 10 до 15 минута. Пије се прије и послије јела (по 1 малу чашу).

Веома је користан лијек од слиједећих састојака:

-препржен и самљевен плод дивље драче 

-црно вино кувано с бијелим луком и

-мјешавина трава:

20 г цвјетова кунице

20 г коријена срчаника

20 г стабљике мајчине душице

20 г храстове коре

20 г стабљике пиревине (пузави дио)

20 г чичкова сјемена (или сухе стабљике с листовима)

Припремање и примјена лијека:

Плод дивље драче препржи се у пећници при чему ваља пазити да не изгори, затим се стуче и 
самеље у прах.

99



Од наведених трава припрема се умјерен чај: у 1 литру прокључале воде ставити 5 г 
мјешавине трава. Кад проври, кувати поклопљено 1 минуту. Хладан чај прелити у боцу.

У 1 литру доброг црног вина ставити 10 чесана бијелога лука, (неогуљеног и стуцаног), и 
кувати поклопљено 1/2 сата на тихој ватри. Кад се охлади, проциједити у чисту боцу.

На 1/2 дцл тако припремљеног вина дода се 1/2 дцл унапријед припремљеног умјереног чаја. 
Томе се дода мала (кафена) кашика самљевеног и препрженог плода дивље драче. То се 
промијеша и пије 3 пута дневно за вријеме јела, те још 3 пута по 1 дцл између оброка с 
прженим хлебом (двопеком) од ражи.

Потребно је утоплити одјећом подручје око крста и доњег дијела стомака. Послије сваке 
извршене нужде обавезно испирати се млаком водом. У исхрани користити у неограниченим 
количинама уситњен и прокуван црвени лук (главицу) као додатак дивљем зељу. Будући да се 
зеље узима млако, у оброк је потребно додати мало сока од свјеже оцијеђеног лимуна (дневно 
1 лимун).

Навечер, у ректум прије спавања убризгати клизмом отприлике 10 цм кантарион уља. Оно се 
припрема на слиједећи начин: до висине од 8 цм испод врха боце од 2 литре ставити што 
више листова и цвјетова мушке и женске кантарије (једнаких количина), а затим убацити 
стабљику. До исте висине, затим, улије се домаће маслиново уље. Боцу лагано зачепити 
плутом, да плуто »ради« а да не искочи. Боцу се износи на сунце и излаже годину 
дана.Поступак дозријевања кантарион уља може се убрзати на слиједећи начин: на исти 
начин у боцу од 1 литре  убацити листове и цвјетове мушке и женске кантарије, а након тога 
улити домаће маслиново уље загријано на температуру од 60 до 70'Ц. Претходно је потребно 
боцу загријати, да не пукне. Напуњена боца треба да одлежи барем 10 дана, од чега најмање 
2 дана на сунцу. Из боце се узима онолико уља колико је потребно, а остатак остаје у боци. 
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                            УПАЛА КРАЈЊЕГ ДЕБЕЛОГ ЦРИЈЕВА (ПРОКТИТИС)

Под том болешћу подразумијева се упала слузнице и стијенке крајњег дебелог цријева. 1 код 
те упале слузница се зацрвени и отекне, но болест се знатно разликује од катара других 
дијелова цријева. Болест настаје када бактерије продру у слузницу гдје се даље развијају. 
Акутни катар крајњег дебелог цријева може изазвати прехлада, опстипација, глисте, 
инфекција и сл. Препознатљиви знак болести је љута и жарећа бол у том дијелу цријева с 
прољевом и грчевима чмара, што сатима могу потрајати. Често тај грч захвати мокраћни 
мјехур тако да може наступити потпуни застој мокраће. Понекад слузница крајњег дебелог 
цријева отекне тако јако, да изађе напоље и наликује на извалу цријева. У почетку болести 
излучивање је често крваво, касније готово гнојно и помијешано с нешто слузи.

Док уобичајена, акутна упала крајњег дебелог цријева пролази за два до три недеље, заразна 
траје јако дуго те постаје хроничном. Упала се може проширити и у подручју уоколо цријева, 
гдје се стварају апсцеси који пробијају уоколо чмара (перипроктитис) узрокујући гнојне 
упале.

Лијечење

За лијечење упале крајњег дебелог цријева користи се чај предвиђен за лијечење улцерозне 
упале дебелог цријева (улцерозног колитиса) који се припрема на слиједећи начин.

Састав чаја:

20 г кунице

20 г коријена срчаника

20 г стабљике и цвјетова мајчине душице

20 г храстове коре (бијелога храста)

20 г стабљике пиревине (пузави дио)

20 г чичкова сјемена (или стабљике с листовима)

Припремање и примјена чаја:
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Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Пити по 1/2 дцл прије и послије јела те по 1 дцл за вријеме 
ручка и вечере. Преостала количина узима се у току дана умјесто воде с додатком лимунова 
сока или сока од киселе јабуке. Ако болесник уједно болује и од хемороида, претходно их је 
потребно излијечити. Ако се појављује затвор, користити уљевак (клистир), а послије тога 
обавезно испирати се млаким чајем од једнаких количина храстове коре и листова. Тај се чај 
припрема тако да се у 2 литре воде стави по 15 г храстове коре и лишћа и кува поклопљено 5 
минута. Према потреби и степену болести, потребно је додати неколико капи лимунова сока. 
Након што сте се испрали, обавезно је убризгати кантарион уље и истим уљем намазати 
гнојна мјеста уоколо чмара, дакако, уколико их има, да би се сузбио сврбеж, запаљење и 
чешање.

Уколико се у доњем дијелу трбуха осјећају велики болови, а у предјелу чмара грчеви, при 
чему се зауставља мокрење, односно уколико за вријеме мокрења долази до болова у 
предјелу дебелог цријева и излучивања слузи и гноја на чмар, за испирање се употребљава 
исти чај уз додатак од 20 г плодова дивље руже.

У исхрани користити што више куванога воћа, али без икаквог заслађивача. Препоручљиво је 
узимати цвјетни прах, не старији од годину дана. У чај што се користи као основни лијек 
ставити по 2 мале кашике цвјетног праха.

Код свих колитиса строго су забрањени слаткиши. Ако се уоколо чмара налазе ране и гнојне 
упале, потребно их је испирати чајем од кадуље и кунице. Након тога сачекати да се само од 
себе посуши, а затим чисту бијелу крпу натопити кантарион уљем и ставити је преко ноћи на 
болесно мјесто.
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                                                     УПАЛА КОСТИ

Болест је коју узрокују бактерије, а може бити акутна и хронична. Најтежа акутна болест је 
инфекцијска упала коштане мождине и опне покоснице — које се углавном јављају у млађих 
особа. Болест углавном напада кости у развоју, а понајвише бутне кости.

Разликујемо лаки, средњи и тешки облик упале коштане мождине. Најучесталији су средњи 
облици. Болест почиње високом грозницом и јаким боловима у костима које отекну. Тежина 
болести зависи о томе, гноји ли се коштана мождина или не. У лаганом облику нема гнојења 
ни компликација. Ствар постаје веома опасном ако се упала прошири на крајеве костију, јер 
раст дугих костију (цјевастих костију) овиси управо од тих крајњих дијелова. Од упале 
крајњи дијелови пропадају и због тога кости више не могу расти, постају краће или 
закржљају. Што је болесник млађи то га болест теже погађа, јер му кости још нису израсле.

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљике преслице пољске

40 г листова лепуха

40 г листова гавеза

40 г брезове коре

20 г листова и цвјетова ружмарина

10 г листова кадуље

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Хладан чај проциједити у боцу и држати на хладном и тамном 
мјесту. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Послије свих напитака један дан 
узети средњу кашику маслинова уља, а други дан, 1 кашику рибљег уља, и тако наизмјенично 
до краја лијечења.

Сваки дан обољели дио купати у уварку од трина. Уварак није потребно циједити. Купање у 
кади траје 15 минута. Послије тога обољели дио лагано масирати 15 минута мјешавином 
једнаких количина домаћег винског сирћа и воде. Кад се посуши, лагано намазати 
маслиновим уљем, а затим умотати у памучну крпу и мировати.
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Сваки дан обавезно вршити вјежбе ногама и рукама у трајању од 10 минута, и то лежећи на 
леђима. Након вјежби начинити купку с уварком од трина, с тиме што је у овом поступку 
хладна.

Јести што разноврснију храну с много витамина. Сто чешће јести супу од телећих 
поткољеница и зелени. Поткољеницу тако раскувати да се месо одвоји од кости.

Избјегавати било какве физичке напоре.

Упала костију с огнојеном коштаном мождином лијечи се, такођер, чајем, купком, масажом и 
облозима, с тиме што је тај поступак дужи и сложенији.

Састав чаја:

40 г стабљике тимијана

40 г листова боквице

30 г листова и цвјетова кунице

30 г листова матичњака

30 г листова и цвјетова кантарије мушке

30 г стабљике преслице

30 г водене трубље

30 г стуцаног сјемена пискавице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 11/2 минуту. Кад се чај охлади, прелити га у боцу и држати на хладном и 
тамном мјесту. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Чају додати меда, свјежег 
лимуновог или наранџиног сока. Послије свих напитака један дан узети по 1 средњу кашику 
маслинова уља, а други дан, 1 кашику рибљег уља, и тако наизмјенично до краја лијечења.

Смијешати пшеницу, јечам и зоб и кувати. Кад се жито јако раскува, текућину проциједити и 
пити умјесто воде с додатком свјежег воћног сока; жито јести мало посољено.

Исхрана је иста као код обичне упале кости, с тиме што се мање соли. Одбацити алкохол, 
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цигарете и све конзервиране прерађевине. Јести увијек свјеже припремљену храну. Свако 
јутро лагано купати обољеле дијелове с јаким уварком од трина; затим ланеним или 
памучним крпама намочити у уварак и ставити облоге. То вршити више пута у току дана.

Увечер, прије спавања, обољеле дијелове, један дан, намазати кантарион уљем, а други дан, 
салом од зеца, дивље мачке или козјим лојем натопљеним и помијешаним с маслиновим 
уљем.

Боравити у прозраченој просторији и на чистом зраку. Избјегавати влажне и задимљене 
просторије. Мишиће јачати лаганим вјежбама. 
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                                  УЛОГ ИЛИ ГИХТ (АРТХРИТИС УРИЦА)

Коштано обољење које настаје као посљедица поремећаја у размјени материје (метаболизму). 
Због поремећаја у мијени материје у органима се повећавају количине мокраћне киселине и 
таложе се мокраћно киселе соли на разним мјестима у тијелу, посебно у бубрезима, 
зглобовима, у кожи и др. Болест узрокује прирођена склоност организма. Понајвише оболе 
мушкарци. Осим тога, на развој те болести може утјецати погрешан начин живота: преобилна 
исхрана, прекомјерно уживање алкохола, смањено тјелесно гибање и сл. Те грешке саме по 
себи могу изазвати улоге.

У крви нормалног човјека налази 3 до 4 милиграма мокраћне киселине. Мокраћна киселина 
производ је мијене бјеланчевина од којих је саграђена језгра станице. Догађа се да се болест 
не запази, иако су порасле количине мокраћне киселине. Највећи дио мокраћне киселине 
излучује се помоћу бубрега у мокраћу, а мањи дио цријевима. Наслаге рнокраћне киселине, 
односно њених кристала, називамо тофима. Они се споро таложе на једном мјесту, а видљиви 
су тек након десетак година таложења. Колика је спорост тога таложења види се и по томе 
што је укупна тежина талога између 3 и 5 грама. Ако се таложе у бубрезима, могу настати 
бубрежни каменци. Тофи се стварају брже ако је оштећена функција бубрега. Они се брзо 
таложе кад је повећана мокраћна киселина и кад се бубрези рано оштете. То је разлог што се 
веома ријетко појављују у младим годинама.

Први знак болести је изненадна бол у зглобу. Бол је жестока. То се догађа углавном ноћу или 
ујутро, након устајања. Код првог напада редовито боли само један зглоб и то готово увијек 
зглоб ножног палца. Медутим, послије може бити захваћен сваки зглоб кољена, лакта или 
шаке. Обољели зглоб за кратко вријеме јако отекне, поцрвени и топао је. Цак и додир лаганог 
покривача изазива бол. Болесник има повишену температуру. Први напад пролази за десетак 
дана, чак и ако се не лијечи, иако отеклина и осјећај могу и дуље потрајати. Кад се све смири, 
болесник се осјећа потпуно здравим. Обољели зглоб је безболан и покретљив све до новог 
напада до којега долази за неколико мјесеци или година. Ријетки су случајеви да се напад 
више не понови. Код другог напада ради се о истом или другом зглобу. Сваки нови напад је 
све тежи и болнији. Све се чешће понавља и траје све дуже. Код сваког напада зглобови 
страдају. Поступно долази до тешког гихта и деформације зглобова. Уз то се зглобови укоче. 
На том се ступњу појављују тофи. Прва примјетна наслага тофа јавља се углавном на ножном 
палцу, а послије по цијелом стопалу, тако да ципеле постају тијесне. Тофи се на том ступњу 
могу знатно повећати, распасти и процурити. Чест је случај да болесници измокре пијесак 
или ситне каменце, што може бити први знак да болују од гихта.

Лијечење

Састав цаја:

60 г врбове коре
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60 г листова храста

40 г стабљике мајчине душице

40 г стабљике килавице

30 г листова и цвјетова кантарије мушке

20 г стабљике коњогриза

20 г иве траве без жила

10 г коријена коприве

10 г листова пелина

10 г стуцане црне смрекове бобе

10 г стабљике русомаче

10 г листова першуна

10 г петељки од трешања (боље: од дивљих трешања) 

10 г листова брезе

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено на лаганој ватри 2 минуте. Кад се чај охлади, проциједити га у другу 
посуду и додати му 2 супене кашике меда и 2 супене кашике свјежег лимуновог сока. Пити 3 
пута дневно по 1 дцл прије и послије јела, а преостали дио између оброка.

Умјесто воде пити чај од мјешавине слиједећих трава:

40 г самљевене шипурике

40 г листова медвеђег грожђа

30 г стабљике морача

20 г коријена слатке папрати

20 г стабљике мајчине душице
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10 г стабљике преслице

Припремање и примјена чаја:

Траве исјећи и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде намочити 12 сати 5 г 
мјешавине трава, а затим кухати поклопљено 1 минуту. Кад се чај охлади, проциједити га у 
боцу и пити према потреби, умјесто воде.

Умјесто наведеног основног чаја, може се користити и чај од мјешавина трава (који је такодер 
јако користан):

80 г стуцане црне смрекове бобе

80 г стуцане црвене смрекове бобе

50 г ситно исјецкана коријена слатке папрати

50 г ситно исјецкана коријена коприве

40 г ситно исјецкана коријена першуна

30 г коријена пиревине

Припремање и примјена чаја:

Чај се припрема и употребљава као претходни основни чај. Умјесто воде пије се сок од лозе 
или умјерено припремљен чај од жила јежовине: у 1 литру прокључале воде стави се 5 г 
ситно исјецканих жила јежовине и кува поклопљено 1 минуту. Хладном и процијеђеном чају 
додати сок из половице лимуна или из 1 наранџе.
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                                                               РАХИТИС 

Рахитис је коштана болест која настаје због поремећаја у размјени материје. Највише погађа 
дјецу у доби од пола до 3 године. Основни узрок болести је помањкање витамина Д. При 
нормалној исхрани одрастао човјек добија довољно количина Д витамина, али другачије је у 
дјеце која расту и којој је потребно далеко већа количина тога витамина. Но слична болест 
може задесити и одрасле особе.

Рахитис се најјаче очитује на костима. Будући да не добивају довољних количина 
минералних материја, кости постају мекане те се лако искривљују. Поред тога, мишићи 
омлохаве а тијело се јако зноји. Болести погодује слаба и неодговарајућа исхрана мајке за 
вријеме трудноће, као и дјетета након што се родило.

Рахитичне промјене могу се лако запазити у самоме почетку очитовања. Дојенче је немирно, 
раздражљиво, јако се зноји, мало спава, одбија храну и блиједо је. Кост на потиљку је мекана 
и на притисак улегне. На чеоној кости и тјеменим костима долази до задебљања која лубањи 
дају четвртаст облик. Промјене се појављују и на костима грудног коша, тако да се на 
граници између хрскавичног и коштаног дијела ребара појаве задебљања, као рахитична 
круница. Грудни кош често добива звонолики изглед, а често се појављују искривљења 
грудне кости. Удови се деформирају, примјерице, ноге у облику X или 0, или спуштена 
стопала. Здјелица може остати сужена, а то породиљама може створити велике потешкоће 
приликом порођаја. Због млохавости мишића трбух набрекне, рад цријева је ослабљен што 
доводи до јаког затвора. Рахитична дјеца склона су многим болестима. Због ослабљеног 
дисања нарочито су учестале упале плућа.

Лијечење

Састав чаја:

30 г цвјетова и листова кунице 

30 г стабљике преслице 

20 г коријена гладишике 

10 г стабљике гладишике

5 г листова ловорике

5 г коријена бијелога сљеза

5 г листова питоме нане
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Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1/2 литре прокључале воде ставити 2 1/2 г мјешавине 
трава и кувати поклопљено пола минуте. Хладан чај прелити у боцу и додати му по 2 супене 
кашике свјежег лимуновог или наранџиног сока, јако промијешати и пити дневно у осам 
оброка по 1/4 до 1/2 дцл, овисно о узрасту дјетета, и то у једнаким временским размацирна. 
Ако је дијете малено и одбија чај, помијешати га и давати са храном.

Јести што више зелени као што су штавељ, тушт, радић, костријеш, шпароге, шкрипавац и др. 
Раскуханом зељу додати кувани кромпир, (који се кувао под кором) а затим му додати 
младога масла, или свињске масти (заједно умијешати и згњечити). Што више јести такву 
храну. Осим тога, један дан јести ражени хлеб, а други паленту (жганце). Сваки дан попити 1 
дцл кисела млијека с мало умијешаног шећера. Оброке јести редовито. Уколико дијете нема 
апетит, чају односно мјешавини додати 5 г иве траве и питоме нане.

Дијете је потребно редовито купати и чувати да се не прехлади.
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                            ТУБЕРКУЛОЗНА УПАЛА ЗГЛОБА КОЉЕНА

Развија се готово искључиво из коштане туберкулозе гњата. 1 та болест углавном напада 
дјецу. У почетку се готово не замје-ћује. Болест избија на видјело тек кад дјеца почну вући 
ногу и храмати. Дијете постаје умомо и осјећа болове. Нога отекне, а кожа постаје све више 
бијелом, због чега се болест назива бијелом отеклином. Болест се развија као туберкулозна 
упала зглоба. Напосљетку дјеца не могу стајати и ходати те легну у постељу.

Лијечење

С обзиром на природу болести, лијечење је заједничко и за туберкулозну упалу кука и зглоба 
кољена.

Кантарион уљем намазати болесне дијелове и околну површину, а затим умотати памучном 
крпом да буде топло (сваку вечер прије спавања). Ујутро лагано испирати у уварку од листова 
ораха и бршћанових листова. У 7 литара прокључале воде ставити мјешавину једнаких 
количина свјежих орахових и бршћанових листова (500 г) и лагано кувати у трајању од 1 
сата. Док кува, додати 100 г крупне (морске) соли. Уварак се може дуго времена користити, 
само га прије употребе угријати.

Умјесто кантарион уља, за мазање може корисно послужити мјешавина од по 1/2 литре 
маслинова и ловорова уља, 100 г самљевених плодова дивљег кестена с кором и 2 супене 
кашике меда. Састојке јако умијешати и држати чврсто зачепљено на тамном и хладном 
мјесту. Дио мјешавине којом ћете рназати, угријати непосредно прије употребе.

Састав чаја:

20 г стабљике тимијана

20 г цвјетова и листова кантарије мушке

20 г стабљике дубчаца

20 г стабљике плућњака

20 г стабљике пузаве пирике

20 г водене трубље

20 г листова боквице
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20 г цвјетова зовине

10 г стабљике преслице

10 г (у хладу сушених) младих листова бијеле имеле

10 г (у хладу сушених) младих изданака кунице

10 г (у хладу сушених) игличастих смрекових листића

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 2 1/2 г мјешавине трава 
и кухати поклопљено 1 минуту. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије и послије јела. Преосталу количину од литре чаја попити умјесто воде 
између оброка. По жељи може се и медом засладити.

Јести 3 пута дневно по 3 чесна огуљеног и стуцаног бијелог лука и 4 стуцане смрекове бобе. 
То помијешати са 1 кашиком маслинова уља, најпогодније за вријеме обједа.

Јести јако раскухану храну са што више зелени, посебице дивљег зеља, те црвеног и бијелог 
лука. Уколико прилике допуштају, јести што више козјег меса припремљеног или сухог, са 
што више лоја. Јести воће и пити свјеже воћне сокове.

                                              ТУБЕРКУЛОЗА КОСТИ

Најучесталија је болест костију која углавном напада дјецу и млађе особе, премда се 
појављује и у старијих особа. Данас је рјеђа него прије. Болест уништава кост, коштану 
мождину и опну покосницу. До инфекције најчешће долази путем крвних судова. Пре-тежно 
оболијевају кости хрптењаче те кости руку и ногу. Болест се очитује туберкулозним 
жариштима која пролазе кроз све типичне фазе туберкулозе. Жаришта се непрекидно 
проширују, уништавајући кост. Процес траје дуље времена и у костима се стварају шупљине. 
Уоколо туберкулозног жаришта настају коштане израслине.

Посебни облици туберкулозе кости су тзв. хладни апсцеси (огнојци), који се развијају без 
грознице и локалних упала. Зову их и слијежним огнојцима јер мијењају своје сједиште. 
Болест је дуготрајна. Почетак болести тешко је установити, премда се претпоставља да јој је 
узрок у неком ударцу или озљеди. Међутим то су само повод болести која је постојала већ 
дуго времена.
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Туберкулоза краљешнице најтежи је облик туберкулозе костију јер уништава поједине 
краљешке. Краљешница не може више подносити терет тијела, свине се тако да настане грба. 
Болест се углавном јавља у доби дјетета између 3 и 10 година, а чешће погађа мушку него 
женску дјецу.

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљика мушке и женске боквице

40 г стабљике пузаве пирике

30 г листова гавеза

30 г исландског лишаја

20 г стуцане црне смрекове бобе

20 г цвјетова зовине

20 г листова и цвјетова кантарије мушке 

20 г коприве

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокухане и охлађене воде преко ноћи намочити 
5 г мјешавине трава. Кад се чај охлади, проциједити га и додати 6 жлица меда и јако 
умијешати. Пити у току дана умјесто воде. Настојати да се попије сва количина чаја.

Обољеле дијелове тијела купати у млаком уварку од трине. Послије купања лагано их 
посушити дебелим ручником и оставити га отприлике пола сата. Послије тога, обољела 
мјеста намазати мјешавином једнаких количина маслинова и ловорова уља и умотати их 
памучним крпама. Настојати што више времена проводити лежећи или сједећи.

Јести јако раскухану и чорбасту храну припремљену на младом маслу. Сто се тиче састојака, 
храна мора бити разноврсна, са што више зелени, црвеног и бијелог лука. Сваки дан обавезно 
појести 1 дцл млијека с додатком 1 јушне жлице огуљеног стуцаног бијелог лука.
Купати се у млакој води, а тијело одјенути у топлу одјећу.

113



                       ОТЕКЛИНЕ КОСТИЈУ (ОСТЕОМИ, КОСТАНИ ОТОЦИ)

Отеклине костију могу се развити на свим костима. Углавном су доброћудне, али постоје и 
злоћудне које узрокују велике болове.

Од доброћудних најчешће се појављују екстозе (коштане кврге) на лубањи, или извана или 
изнутра. Изазивају јаке главобоље. С обзиром на њихову тврдоћу и сјај називају их 
»слоновом кости«.

Отеклине се не појављују само на костима него и на коштаној хрскавици. Хрскавичне 
отеклине називају се хондроми, а најчешће се појављују на прстима. Могу бити доброћудне и 
злоћудне.

Лијечење

Сваки дан отеклину купати уварком од трине од сијена и храстове коре. У 10 литара воде 
преко ноћи намочити 1 кг трине од сијена и 1/4 кг храстове коре. Ујутро се куха на лаганој 
ватри 10 минута. Уварак проциједити. Једанпут припремљен уварак може се користити 
мјесец дана. Након купке, отеклину намазати мјешавином ракије лозоваче и глине (иловаче). 
У 1 литру ракије ставити 4 кашике глине и мућкати док се глина не раствори. Кад се тај 
премаз осуши, лагано намазати мелемом од:

20 г самљевеног или стуцаног чичкова сјемена 

20 г самљевеног или стуцаног ланеног сјемена

20 г самљевеног или стуцаног сјемена пискавице 

10 г глине (ископане из што веће дубине земље)

Припремање мелема:

Мјешавину састојака ставити у ернајлирану посуду и додати 6 дцл чаја од лепуха и гавеза. 
Чај се припрема тако да се у 6 дцл воде стави 5 г гавеза и 5 г лепуха, куха се поклопљено на 
јачој ватри 10 минута. Након што сте мелемом намазали, отеклину утоплити и повезати 
памучном крпом.

Уз купку и мелем пити чај од слиједецих љековитих биљака:
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30 г листова и цвјетова дивље нане

20 г стабљике преслице

20 г коњогриза без листова

20 г стабљике иве траве

20 г листова брезе

20 г листова винове лозе

Припремање чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кухати на лаганој ватри 2 минуте. Кад се чај охлади, прелити га у боцу и држати зачепљеног 
на тамном и хладном мјесту. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Такођер 3 
пута дневно, понајбоље уз јело, узети 1 супену кашику рибљег уља.

                                  ОМЕКШАЊЕ КОСТИЈУ (ОСТЕОМАЛАЦИЈА)

Коштано је обољење које се јавља као посљедица поремећаја у размјени материје, посебно 
недостатка Д витамина. Претежно се јавља у одраслих људи, већином у жена. Кад наступи 
болест поступно из костију нестају вапнене соли те кости тако омекшају да изгубе своју 
отпорну снагу. Због тога се савијају на све стране. О узроку болести мало се зна. Чини се да 
важну улогу играју прехлада, купање, слаба исхрана и нездрави сан. На срећу, болест је 
прилично ријетка.

Прије наступа болести, јављају се жестоке реуматичне боли а након тога омекшају кости. 
Значајне су промјене костура због омекшања. Краљешница се стисне у грбу. Здјелица се 
искриви због чега трпе сви органи који се налазе у њој. Болесници тако ослабе да не могу 
ходати. Једино је лубања поштеђена.

Лијечење

Одмах одбацити цигарете, алкохол и слану храну. Избјегавати влажне и загушљиве 
просторије. Два пута недељно купати се у уварку од трина, који се припрема тако да се у 10 
литара воде стави 1 кг трина и кува на лаганој ватри 30 минута. Охладити поклопљено до 
40'Ц и купати се, осим главе, у трајању од 30 минута. За сваку нову купку користи се исти 
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уварак, с тиме што се 2 литре уварка загрије до врења и помијеша с преосталим уварком. 
Тиме цијели уварак добива потребну топлину. Након што се болесник окупао, посушити га 
топлим ручником, одјенути га и полећи у кревет. Купку вршити увечер. Ујутро, ловоровим, 
или маслиновим уљем намазати све зглобове и кости, јако утрљати да кожа упије уље. Након 
тога, лежати у постељи још 1/2 сата, а затим лагано се шетати собом или двориштем, увијек 
топло одјевен.

Што више, по могућности сваки дан, јести супу од телећих поткољеница. Кувати тако да вода 
два пута уври на пола. Послије два укувавања додати пуну шаку першунових листова, а по 
жељи тијеста и поврћа. Јести топлу супу. Друга храна треба да буде раскувана с много 
витамина. Јести што више воћа и пити свјеже воћне сокове. Јести више мањих оброка.

Састав чаја (1):

50 г цвјетова и листова кунице

50 г листова нане дивље

40 г стабљике преслице

40 г листова и цвјетова кантарије мушке
30 г стуцане црне смрекове бобе

30 г стуцане бобе боровнице

30 г листа омана

30 г коријена иђирота

20 г храстове коре

20 г листова купине

20 г иве траве без жила

20 г стабљике планинског пелина или бектурана

10 г уситњена или самљевена коријена линцуре

10 г уситњена или самљевена коријена срчаника

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 2 литре прокуване и охлађене воде ставити 10 г 
мјешавине и поклопљено намочити 12 сати. Затим ставити на лагану ватру и кувати 2 минуте 
те охладити поклопљено. Мјешавини додати сок из 1 лимуна или половице, уколико је лимун 
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већи, и 250 г меда. Све промијешати и проциједити у боцу. Пити прије и послије јела по 1 
дцл. Пити, такођер, измеду оброка, умјесто воде, с тиме што му се могу додати воћни сокови.

Састав чаја (2):

80 г листова и пупова лозе

80 г гавеза

40 г коријена иђирота

40 г листова и пупова купине

20 г стабљике коњогриза

20 г стабљике мајчине душице

10 г кунице

10 г листова боквице

10 г стабљике босиљка

10 г храстове коре

10 г цвјетова и листова невена

Чај се припрема и употребљава као претходни, а користи се у замјену за исти.

                                       ЛОМОВИ КОСТИЈУ (ФРАКТУРЕ)

Веома су чести, а настају углавном дјеловањем вањске силе или упалом костију. Међутим, 
постоје ломови костију који настају сами од себе, особито у старијих људи код којих су кости 
крхке. Разликујемо двије врсти ломова: једноставне и комплико-ване. Једноставни се односе 
само на прелом костију, док компликовани обухватају кости, мишиће и кожу, што је веома 
опасно због инфекције.

Разликујемо надаље, потпуне и непотпуне ломове. У потпуних су кости одвојене, а у 
непотпуних се држе заједно.
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Лијечење

20 г цвјетова и листова кунице

20 г стабљике брђанке

20 г стабљике плућњака

10 г стабљике преслице

10 г стабљике иве траве

10 г цвјетова и листова невена

10 г коријена гавеза 
10 г коријена чичка 

10 г коријена коњогриза 

10 г листова пелина

5 г стабљике бектурана

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу, зачепити и држати 
на тамном мјесту. Пити 3 пута дневно по 1/2 дцл прије и 1 дцл послије јела.

Одмах након оперативног намјештања костију почети с исхраном у којој је садржано 80 % 
поврћа и зелени, претежно дивљег зеља. Јести супу од раскуваних телећих поткољеница с 
много зелени и мање соли. Што више пити свјеже воћне сокове од свих врсти воћа.

Избјегавати свако психичко напрезање и претјеране посјете које замарају.

Морамо нагласити слиједеће. Озлијеђени без одлагања мора затражити помоћ лијекара 
специјалисте у болници. Међутим, зарашћивање костију и евентуалних рана може се 
поспјешити помоћу љековитог биља и одговарајуће исхране.
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                                        ХРОНИЧНА УПАЛА ЗГЛОБОВА

Веома учестало се појављује, а најважнија је туберкулоза зглобова, која се развија из 
туберкулозе костију, но често и посве самостално. У зглобној чаури ствара се воденасти 
изљев који се поступно претвара у гној. Што дуље болест траје, то гној постаје гушћи те 
често избија на површину. Туберкулоза зглобова дуготрајна је болест. Највише напада дјецу, 
али и старије људе. Главно јој је сиједиште у куковима и зглобу кољена.

                                                   ИЗВЛАЧЕЊЕ УБОЈА

Уколико је дошло до ударца у кост или зглоб, а да при томе није наступило крварење с 
ранама, убој се лијечи тако да се на озлијеђено мјесто привије мјешавина од 1 огуљене и 
стуцане главице црвеног лука, мало маслинова уља и 1 супене кашике ракије. Мјешавина се 
јако умијеша и привије на болно мјесто, а затим омота памучним крпама без икаква стезања. 
Облози се мијењају сваких 12 сати, с тиме да се за свако превијање припрема нова 
мјешавина.

                                            ИЗВЛАЧЕЊЕ ЗАСТАРЈЕЛИХ УБОЈА
         

Састав мјесавине:

1 супена кашика обичног сапуна

1 бјеланце од јајета

1 средња кашика маслинова уља

1 средња кашика свјежег лимуновог сока

1 дцл домаће ракије лозоваче или шљивовице

Састојке смијешати, мјешавином намазати ланене или памучне крпе и превити болна мјеста. 
Облог држати 48 сати, а након тога поновити цијели поступак. Уколико се поступак понавља 
15 дана, и најзапуштенији убој ће нестати.
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                                   ПОМОЋ КОД ИШЧАШЕЊА ЗГЛОБА

Након што се ишчашени зглоб намјести, у трајању од 3 до 4 дана стављати облоге од ракије 
лозоваче или шљивовице и мировати. Памучна се крпа намочи ракијом и њоме обложи 
намјештени зглоб. Затим се преко облога омота суха крпа; приликом тога поступка не стезати 
зглоб.

                                 ПОМОЋ ЗА БРЗО СРАШЋИВАЊЕ КОСТИЈУ

Након што је лијекар специјалиста оперативним захватом намјестио зглоб, болесник треба да 
једе појачану храну са што више дивљег зеља. Обавезно јести супу од раскуваних телећих 
поткољеница. Супу припремати тако да се вода два пута укува на пола. Затим додати тијеста 
по жељи и много першуна. Јести млаку супу. Пити што више свјежих воћних сокова.

Ослободити се свих нервних напетости.

 
                                                   ГНОЈНА УПАЛА ЗГЛОБОВА

Много је тежа болест од акутне упале зглобова (воденасте упале). Почиње жестоким 
боловима и јаком грозницом. Зглоб је јако отечен и тако јако боли, да болесник не може 
мицати обољелим удом. Кожа је врела и црвена. Гнојење је опасно због тога што лако 
прелази на друге дијелове зглоба, на кости и коштану мождину. Често се догоди да гној 
пробије чашу (чауру) те се уоколо зглоба стварају апсцеси.

Болест узрокују бактерије што улазе извана код озљеда или крвотоком за вријеме 
инфективних болести као што су тифус, шарлах, тровање крви, гонореја и сл. (Гнојну упалу 
понекад је потребно лијечити инјекцијама антибиотика.)

Лијечење

Састав чаја:

50 г листова морача
50 г стабљике мајчине душице
50 г листова купине
40 г комушине од махуна (жутога граха)
20 г комушине од пискавице
20 г коријена гавеза
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Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 рнинуту. Кад се чај охлади, проциједити га у тамну боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије и послије јела.

Умјесто воде пити чај од слиједећих трава:

20 г листова ружмарина

20 г младих шишарки и врхова бора

20 г арнике

20 г цвјетова кунице

Припремање и примјена чаја:

У 1 литру воде преко ноћи (12 сати) намочити 2 1/2 г мјешавине трава. Након тога кувати на 
лаганој ватри да проври и поклопљено охладити. Чај проциједити и пити, по жељи, с 
лимуновим или наранџиним соком.

У току дана, уз јело узети 6 супених кашика (3 пута по 2 кашике) мјешавине:

500 г меда

50 г самљевена сјемена пискавице 

30 г самљевена сјемена чичка (лепуха) 

30 г осушених и самљевених коштуница дивљег шипка (наре)

Мјешавину јако умијешати и зачепљену држати на тамном мјесту.

Сваку вечер прије спавања обољела мјеста намочити уварком од трине. (Уварак се припрема 
тако да се у 5 литара воде стави 100 г трине и кува 10 минута.) Након тога болесна мјеста 
посушити и намазати мјешавином 150 г стуцана сјемена бијеле имеле, 4 дцл домаћег 
маслиновог уља и 2 дцл ракије лозоваче (јачине 30 вол.°/о). Састојци се јако умијешају.
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Након што сте намазали болесне зглобове, умотајте их памучним крпама и легните у 
постељу.

Јести раскувану храну с много зеља, посебице дивљег зеља. Исто тако, што више јести супу 
од раскуваних телећих поткољеница, која се припрема тако да при раскувавању вода укува 2 
пута на пола. Храну мало солити.

Одбацити сва алкохолна пића, цигарете и све конзервиране прерађевине. За вријеме лијечења 
потребно је мировати.

                                        АКУТНА УПАЛА ЗГЛОБОВА

Појављује се најчешће код реуматизма зглобова. И вањски ударци, примјерице, ударац или 
пад, могу изазвати акутну упалу зглобова. У неким је случајевима, ипак, тешко утврдити 
узрок болести. Упала се очитује брзим изљевом текућине што настаје у зглобној слузници 
(изљева се у зглобну чашицу). Текућина је воденаста или гнојна. Углавном је гнојна, а гној је 
производ промјене материје. Болест највише напада зглоб кољена.

Код водене упале зглоб је отечен и врућ те јако боли. Опипамо ли га руком, осјетит ћемо 
гибање текућине. Сваки и најмањи додир узрокује велику бол. Грозница се не појављује. У 
већини случајева болест пролази без видних посљедица, али често постаје хроничном.

Лијечење

Састав чаја (1):

30 г стабљике мајчине душице 

30 г стабљике пузаве пиревине 

30 г коријена слатке папрати 

30 г борових иглица 

30 г стабљике дубчаца 

20 г врбове коре

20 г листова и цвјетова вријеска — плавога цвијета 
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20 г сјемена водене трбуље 
10 г листова и цвјетова ружмарина 

10 г јагорчике

Састав чаја (2):

40 г пиревине жила

40 г цвјетова и листова кунице

20 г тимијана

20 г стабљике иве траве

20 г стабљике дубчаца

20 г коријена одољена

10 г стуцане смрекове бобе (црне или црвене)

10 г стабљике килавице

10 г листова пелина

Припремање и примјена чајева:

Сваки чај припремати и пити засебно.

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охладене воде намочити у трајању 
од 12 сати 10 г мјешавине трава. Након тога ставити на лагану ватру да проври и кувати 1 
минуту поклопљено. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити 3 пута дневно по 1 дцл 
прије и послије јела. Преосталу количину од 4 дцл попити између оброка, умјесто воде.

У 1 литру домаће ракије лозоваче намочити у трајању од 24 сата 40 г босиљка (меслидана) и 
20 г вријеска. Чврсто зачепити посуду. У топлој просторији намазати болесне зглобове 
млаком текућином и одмах умотати памучним крпама да се посуши. Након тога болесна 
мјеста намазати мјешавином маслинова уља и мало вин-скога сирћа, те утоплити зглобове. 
Вријеме проводити мирујући у провјетреној и сунчаној просторији.

Одбацити цигарете, алкохол, говедину, јаке зачине и масноће животињског поријекла. Јести 
разноврсну и раскувану храну припремљену на биљном уљу с много поврћа, посебно зелени. 
(Акутна реуматска упала — реуматска грозница — спречава се благовременим лијечењем 
упале грла (ангине).
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                                                АКНЕ (ПУПИЧАВОСТ КОЖЕ)

Акне су гнојна упала жлијезда лојница што се налазе у кожи. Упала се развија у неколико 
степена. Најчешћи узрочници болести су митесери за које многи држе да су бубуљице. 
Суједице су одебљали лој у лојним жлијездама и њиховим излазиштима, у порама. Појављују 
се углавном на лицу, носу, покрај носа, на челу и бради. Ако се митисер притисне са стране 
иглом, излази лојни чеп налик на црвића. Од митисера развија се гнојни мјехурић. Упала 
често захвата околину лојних жлијезда, а тиме настају тврди и болни чворови попут грашка 
или боба.

Пупичавост је веома честа болест што се јавља у готово свих људи, посебно за вријеме 
пубертета. Уобичајено пролази за неколико година, но у неких људи траје цијелога живота. 
Често се због непрекидног појављивања цијело лице узнакази.

Лијечење

Купати се у млакој води чистим сапуном. Испрати се хладном водом и лагано посушити без 
трљања. Послије тога, обољела мјеста лагано навлажити а затим обложити памучним крпама 
натопљеним у текућини, за које ће поступак припреме бити посебно описан. Облоге на 
болесним мјестима држати 15 минута, а затим макнути без посушивања. Овај поступак 
вршити прије спавања. Том текућином ујутро. након бријања и умивања, такођер лагано 
овлажити обољела мјеста. Текућина се припрема мијешањем чаја и алкохолатуре.

Састав чаја:

20 г листова и цвјетова вријеска — плавога цвијета 

10 г листова вријеска — бијелога цвијета

Припремање и примјена чаја:

У 1 литру прокуване и охлађене воде преко ноћи намочити мјешавину траве. Ујутро ставити 
на лагану ватру и кувати поклопљено 5 минута. Охладити и проциједити у боцу и зачепити. 
Успоредно с припремањем чаја, у литрену стакленку, која се може херметички затворити, 
ставити по 20 г уситњеног вријеска плавог цвијета и крунице те прелити с 1/2 литре алкохола 
јачине 40 вол.%, и затворити. Уз повремена мућкања држати 48 сати. Након тога 
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алкохолатуру проциједити и помијешати с претходно припремљеним чајем. Зачепити и 
чувати на тамном мјесту. Прије употребе потребно је јако промућкати.

Осим тога, сваки дан пити по 1/2 литре чаја који се припрема од мјешавине трава:

20 г листова матичњака

20 г стабљике русомаче

20 г листова кадуље

20 г листова и цвјетова вријеска

20 г стабљике иве траве

20 г коријена пузаве пирике

20 г коријена одољена

Траве јако уситнити и помијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте. Охладити, прелити у боцу и држати зачепљено.

За вријеме лијечења избјегавати сухомеснате производе и конзервиране прерађевине. Јести 
јако раскувану храну са што више поврћа, зелени и свјежег воћа. Избјегавати знојење и 
прашину, посебно пазити да се прљавим прстима не дотиче лице. Постељину мијењати 
често, најмање сваки трећи дан. Што више времена проводити на свјежем и чистом ваздуху. 
Вршити спортске активности.
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                                        ЦРВЕНА ПУПИЧАВОСТ (РОСАЦЕА)

У старијих људи постоје честе промјене коже, које су налик на обичну пупичавост. Те се 
промјене углавном јављају на носу и уоколо носа, најприје у облику приштева, а затим 
гомоља, што често заједно срашћују те сачињавају накупине. Уз приштиће и гомоље 
истодобно се појављују ситне цивене жилице што поступно тамне и повећавају се те се, 
напосљетку, тако разгранају да цијело лице постане модроцрвено. Пупичавост и крвни 
застоји достигну такав степен да унаказе лице, посебице нос, који посве изгуби свој пивотни 
облик. Уз ову болест, болесници често болују од хроничног желудачаног катара.

Лијечење

Састав чаја:

20 г коријена слатке папрати

20 г бијеле имеле

20 г храстове коре

20 г листова дивље нане

20 г стабљике тимијана

20 г цвјетова глога

20 г листова дивље јагоде

Припремање и примјена чаја:

Припремити лагани чај: у 1 литру прокључале воде ставити 2 1/2 г мјешавине и кувати 
поклопљено 1 минуту те охладити поклопљено. По жељи, чај се може засладити медом или 
му се могу улити свјеже исцијеђени воћни сокови. Пити умјесто воде у трајању од 2 мјесеца.

Јести кувану храну припремљену на биљном уљу, а понајбоље мијешаном обичном и 
маслиновом уљу. Одбацити сухомеснате ;конзервиране производе, избјегавати печења. У 
исхрани користити што више црвенога и бијелога лука, како у јелу тако и свјежега. 
Препоруча се кашаста храна с много зеља. Одбацити цигарете и алкохол.
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Избјегавати прашњаве и задимљене просторије те хладан и јак вјетар. Зими заштитити лице. 
Сто више бавити се спортом и планинарењем. Потребно је изнојавати кожу, наизмјенично се 
купати у топлој и хладној води. Лице прати чистом хладном водом, а затим намазати 
кантарион уљем.

                 ГЉИВИЧАСТА ЋОСАВОСТ (ПЛЕШОЈАГЛИНА, ПЛЕШОБОБИЦЕ)

Болест узрокују гљивице својим насељавањем појединих дијелова тијела. Болест није 
унутарња. Узрочници су гљивице што се развијају на свим дијеловима тијела, посебно на 
мјестима прекривеним длакама, као, на примјер, брада (болест називамо опар или лишај на 
бради).

Осип се јавља у три облика: мрљасти, мјехурасти и љускави осип. Чест је случај да један 
облик прелази у други. Трећи облик је посљедњи степен болести. Најприје се стварају мале 
смеђасте мрље што избијају из коже. Поступно мрљице изблиједе те се чини као да ће се 
ољускавити, али на њиховим се крајевима јављају нови облици из којих се развијају нове 
мрљице. Будући да се нови кругови непрекидно развијају, осип се све више проширује 
остављајући за собом излазиште — средиште које је ољускавило. Гдје год болест дође, на том 
мјесту испада коса, као да је ошишана или обријана. На мјестима гдје се састају неколико 
таквих болесних кругова стварају се на кожи разни облици налик орнаментима.

Гљивична ћосавост је приљепчива болест што је преносе људи и животиње. Највише је 
преносе мачке, ријетко пси, које су у тијесном додиру са својим господаром. У већини 
случајева оболијевају дјеца и млађе особе.

Лијечење

Састав чаја:

20 г мушке боквице

20 г листова женске боквице

20 г листова морача

20 г стабљике тимијана
20 г црвоточине
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Припремање и примјена чаја:

У 10 литара воде ставити 100 г мјешавине трава (уситњених) и кувати поклопљено. Кад се 
чај охлади, испирати читаво тијело, посебице обољела мјеста. Понекад, прије тога испирања, 
намочити цијело тијело, посебно обољеле дијелове, домаћом ракијом лозовачом, што је 
печена с комином. Уз то је корисно купати се у морској води и сунчати се.

Када болест захвати главу, косу скратити а уз то носити чисту и лагану бијелу мараму како би 
се глава заштитила од прашине и других нечистоћа. Рубље и постељину болесника посебно 
прати како не би дошла у додир с рубљем и постељином здравих људи. Болест је, како смо 
рекли, прелазна.

                                                  ЈАГЛИНА (ХЕРПЕС)

Вирусна је кожна болест а очитује се малим водоликим мјехурићима што се уздижу над 
црвеном и упаљеном кожом. Уобичајено се пружа неким живчаним огранком и ограничава се 
само на једну половину тијела. Постоје два облика јаглине. Међусобно су слични, али се 
заправо оштро разликују. То су обична јаглина (оспи) и пасаста јаглина (пасасти осип, херпес 
зостер).

Обичан херпес јавља се углавном уз кијавицу и желудачни катар, посебице на уснама те не 
чини посебне потешкоће. У мушкараца се често јављају на мушкости. Мјехурићи се 
распукну и осуше остављајући иза себе жуту красту различите величине, а која се такођер 
суши.

Пасасти осип (осип пасанац) кожна је болест чију основицу сачињава упала неког живчаног 
огранка. Због тога су разумљиви јаки болови који се јављају прије, за вријеме и послије 
болести. Мјехурићи уобичајено настају на телу па га у облику појаса опкољавају од средине 
прса или трбуха до хрптењаче — одатле и назив пасасти, пасанац. Пасасти осип може се 
јавити на другим мјестима, особито на глави, но никад не прелази на другу половину тијела. 
Узрок томе лежи у симетричном распореду живаца што излазе из мозга и краљешнице те ни 
на једном мјесту не прелазе половину тијела. Прије појаве пасастог осипа на мјестима гдје ће 
се појавити јављају се јаки болови. Прије провале мјехурића настају опште органске сметње 
попраћене грозничавим појавама.

Лијечење

У току недеље два пута купати се у уварку од трина сијена, а након тога јако намочити 
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обољеле дијелове тијела мјешавином домаћег винског сирча и воде (2 дијела сирћа, 1 дио 
воде). Сачекати да се добро посуши, а онда лагано намазати кантарион уљем или обичним 
маслиновим уљем.

Осим тога, једанпут недељно окупати се у уварку што се припрема на слиједећи начин: у 10 
литара прокључале воде ставити 1/2 кг јелових и борових шишарки, тако младих да у њима 
сјеме није још сазрело, и 1/2 кг борових иглица. Мјешавину кувати на лаганој ватри 30 
минута. Купати се млаким уварком.

Пити чај од мјешавине једнаких количина љековитих биљака:

врбове коре

храстове коре

коријена коприве

листова диње

листова планинског пелина

Припремање и примјена чаја:

У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и кувати поклопљено 2 минуте. 
Хладан чај проциједити у боцу и држати на хладном и тамном мјесту. Дневно попити 
припремљену количину од 1 литре чаја: 3 пута по 1 дцл прије и послије јела, а преостали дио 
између оброка, умјесто воде. Први дан чај засладити медом, други дан пити горак чај, а трећи 
дан чају додати свјежи лимунов, наранџин или неки други воћни сок. Редослијед задржати до 
краја лијечења.

Јести јако раскувану храну, припремљену на биљном уљу са што више поврћа и зелени. 
Потпуно одбацити сухомеснате производе, све врсти конзерви као и масноће животињског 
поријекла

   

129



                                         ЈЕТРЕНЕ ПЈЕГЕ (ПИДИНАЗА)

Узрок болести су гљивице. Болест се најчешће појављује на трбуху и леђима. Пјеге се често 
спајају чинећи веће површине. Пјеге настају у облику нитастих наслага гљивица које се лако 
могу разгребати ноктима. Болест није опасна и не узрокује посебне неугодности, осирн што 
незнатно сврби и узрокује јако знојење, посебно у малокрвних особа.

Лијечење

Састав чаја:

20 г листова питоме нане

20 г листова и цвјетова кунице

20 г иве траве (без коријена)

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 2 литре воде ставити 5 г мјешавине трава и кувати 2 минуте 
поклопљено. Кад се чај охлади, проциједити га и пити дневно 8 дцл.

Јести јако раскувану храну с поврћем и зелени, припремљену на обичном биљном или 
маслиновом уљу. Одбацити сухомеснате производе, конзервиране прерађевине и масноће 
животињског поријекла. Храну не солити или што мање солити.

Редовито се купати и мијењати доње рубље — основни је предуслов лијечењу те болести.
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                       КОПРИВЊАЧА (УРТИКАРИЈА, ОПРУД, ДИВЉИ ОСИП)

Болест се очитује блиједим и црвеним мрљама различите величине што се уздижу изнад коже 
и јако сврбе. Народно име тих мрља је ожарица. Настају изненада, а тако и пролазе. Сврабеж 
може бити толико јак да је болесник немиран и дању и ноћу, особито кад се угрије. Често се 
јављају предзнаци болести као што су пробавне сметње, повраћање, прољев или затвор те 
грозница. У неких болесника пролази веома брзо, док се у других понавља и прелази у 
хронични облик који је за болесника веома мучан и болан.

У великом броју случајева копривњача се појављује након уживања одређених јела, а да при 
томе није било пробавних сметњи. Од јела копривњачу често изазивају јагоде, рибе, ракови, 
шкољке, каменице, јестиве дагње и сл. И одређени лијекови могу изазвати ту болест, као што 
су кинин, антипирин, терпентинско уље и др. У жена копривњача је повезана са полним 
подручјем. Чест је случај да болест изазивају цријевни паразити.

Лијечење дјеце

У дјеце је болест повезана углавном с једноличном исхраном као што су слаткиши, 
конзервиране прерађевине и масноће животињског поријекла. Због тога је најважније да се 
промијени исхрана. Дјеца треба да једу раскувану храну с много зелени и поврћа, а 
припремљену на биљном уљу.

Од мјешавине једнаких количина трава скувати чајеве који ће се узимати и користити на три 
начина: као пиће, за купку и за влажне облоге.

Састав чаја од једнаких количина:

листова дубчаца 

листова боквице мушке

стабљике морача 

храстових листова 

цвјетова крунице

Напитак
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Припрема се умјерен дјечји чај, тј. у 1 литру прокључале воде ставља се 5 г мјешавине трава 
и кува поклопљено 1/2 минуте. Пити горак чај 3 пута дневно прије јела и између оброка, 
мања дјеца по 1/2 дцл, а већа по 1 дцл.

Купка

Припрема се слаби чај: у 4 литре ставити 10 г мјешавине и кухати поклопљено 2 минуте. За 
малу дјецу довољно је узети 5 г мјешавине трава и 2 литре воде. Дијете купати сваки други 
дан док болест прође.

Облози

Припремати умјерен чај од исте мјешавине трава. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г 
мјешавине и кувати поклопљено 1 минуту. Након што се чај охлади, није га потребно 
циједити. Користи се сваки други дан, наизмјенично с купкама; након што сте дијете 
окупали, посушили, памучне крпе натопите чајем и лагано мочите тијело. Радњу вршити што 
брже да би се избјегле преладе.

Лијечење старијих особа

Састав чаја:

10 г цвјетова кунице

10 г листова дубчаца

10 г листова и цвјетова тимијана

10 г стабљике прилипа

10 г жила коприве

10 г листова купине

10 г жила зечјег трна
10 г листова омана

Припремање и примјена чаја:
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Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде намочити 4 сата 10 г 
мјешавине трава, затим кувати на лаганој тиме да ври 1/2 минуте. Топао чај проциједити у 
боцу, а тој мјешавини трава додати шаку трина од прошлогодишњег, 10 литара воде. Кувати 
поклопљено, с тиме да ври 5 минута. С тим чајем овлажити цијело тијело, осим главе, сваки 
други дан послије купања. Чај припремљен за пиће узима се дневно до 1 литре, прије и 
послије јела и умјесто воде.

Лијечење тешких облика болести

Користити рецептуру као за лијечење старијих особа, с тиме да се тијело овлажује уварком 
трава и трина сваки дан. Чај који се припрема за напитак узима се 3 пута дневно по 1 дцл 
прије и послије јела, а умјесто воде пије се чај што се као лагани чај припрема од мјешавине 
једнаких количина трава: купинових листова, коријена чичка, листова коприве и мајчине 
душице. У 2 литре прокључале воде ставити 5 г мјешавине и кувати поклопљено 1/2 минуте. 
Кад се чај охлади, проциједити га у тамну боцу и држати зачепљена на хладном мјесту.

Код свих облика болести посебну пажњу посветити исхрани. Јести свјеже припремљену 
храну, јако раскувану са што више поврћа, зелени, посебице дивљег зеља. Храну припремати 
на биљној масти или биљном уљу.

                                     КОЖНИ ЧИРЕВИ (БИЈЕЛИ ПРИШТЕВИ)

Кожни чиреви акутна је упала лојних и знојних кожних жлијезда. коју узрокују бактерије. 
Углавном су то гнојни бацили што улазе кроз кожне поре те стварају пупчане чвориће, а 
касније све веће и тврђе чворове. Они се налазе дубоко у кожи, а због своје напетости 
стварају велике болове. Послије неколико дана настаје гнојно омекшање чира, започиње у 
средишту а досеже до површине коже. Уоколо чира све је црвено, вруће и натечено. Често 
упала продире у дубље слојеве те узрокује гнојења. Неки људи нагињу чиревима мада су 
здрави. 1 шећерна болест често изазива чиреве.

Лијечење

Посебну пажњу посветити особној хигијени. Избјегавати прашњава мјеста и редовито се 
купати. На крају купања туширати се хладном водом и лаганим додирима посушити се. 
Након купања, једанпут недељно, цијело тијело овлажити мјешавином чаја и алкохолатуре, 
која је описана код лијечења акни. Осим тога, сваки други дан мијењати рубље.

Кад се формира чир, на њега је (за дана) потребно ставити памучну крпу натопљену јаком 
ракијом лозовачом (45 вол.%), а преко ноћи печени црвени лук с мало маслинова уља (лук се 
огули и истуче). Чир ће убрзо сазријети и »чеп« ће убрзо изаћи. Рану држати чистом и 
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редовито испирати умјереним чајем од једнаких количина цвјетова крунице и листова 
боквице. На 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и кувати поклопљено 1 
минуту. Након што се текућина охлади, може се користити.

                                             ЛИШАЈ У БРАДИ (ОПАР)

Лишај у бради инфективна је кожна болест које су узроци гљивице. Некоћ је болест била 
прилично распрострањена због ниског степена хигијенских услова, како особних тако и у 
бријачницама. Данас је та болест много рјеђа. Лишај у бради је веома неугодна болест јер 
изазива јаке болове и прилично дуго траје. Ако до инфекције дође кроз кожу, тада оболе 
жлијезде лојнице те се јављају гнојне пуфнице из чијих средина избија по једна влас. Власи 
поступно испадају, а на обољелим мјестима јављају се новотворине налик набубринама из 
којих се преостале власи могу без потешкоћа истргнути јер им је коријен посве уништен.

Лијечење

За свако бријање користити нови жилет. Браду не сапунати четкицом, него лаганим трљањем 
прстима. Након бријања, браду и обољеле дијелове намочити текућином што се припрема од 
алкохолатуре и чаја. Најприје у литарску боцу улити 1/2 литре алкохола јачине 40 вол.°6, а 
затим једнаких количина ситно исјецканог вријеска и кадуље (колико може стати). Боцу 
зачепити и држати, уз повремена мућкања 24 сата. Затим проциједити и помијешати с чајем. 

Чај се припрема од слиједећих љековитих биљака:

20 г листова боквице

20 г цвјетова и листова вријеска

20 г цвјетова и листова тимијана

Мјешавину трава ставити у 1 литру воде и кувати на тихој ватри поклопљено 5 минута. Кад 
се чај охлади, проциједити и помијешати с наведеном алкохолатуром. Новонастала текућина 
увијек мора бити затворена, односно зачепљена чепом од плуте.

Након што сте браду намочили и посушили, лагано намазати кантарион уљем.
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                            МЈЕХУРАСТИ, КЛОБУЧАСТИ ЛИШАЈ (ПЕМФИГУС)

Хронична је кожна болест код које се на кожи уздижу мјехури. Кожа најприје поцрвени, а 
затим настају мјехури, који су испочетка у облику грашка, а затим постају већи док се не 
споје у цијеле површине. Тежина болести не зависи о величини мјехура, него о њиховој 
количини. Садржај мјехура у почетку је прозиран, али за неколико дана постаје мутан. 
Послије тога мјехур пукне и ствара красте. На мјестима болести већих површина настаје 
болна упала. Болеснике јако сврби кожа; уз то је јако напета те силно боли и мучи болесника. 
Поступно красте отпадну, а на њихову мјесту појављује се нова кожа полуцрвене боје. Наоко 
се чини да је болест прошла, но након кратког времена појављује се нови лишај. У особито 
тешким случајевима трпе коже слузнице, особито горњих дисајних канала. У устима, 
ждријелу и гркљану настају мјехури који, након што се распукну, остављају грдне ране, то, 
пак, узрокује велике сметње. У том је случају исхрана отежана те болесници јако слабе.

Лијечење

За вријеме лијечења наизмјенично употребљавати (кувати) један дан сјеме пшенице, други 
јечма, а трећи зоби. Дакле: у 2 литре прокуване и охлађене воде преко ноћи намочити 1/2 кг 
жита. Ујутро ставити на лагану ватру и кувати 1 сат. Охлађену текућину проциједити и 
додати 1/2 кг листова питоме нане. Ставити на ватру да проври и одмах скинути и охладити 
поклопљено. Скувано жито појести у току дана, а напитак пити умјесто воде. Уз то, ако је 
могуће, у прољеће кад лоза роси, хватати њезин сок и пити.

Обољела мјеста мазати једним од два препоручена мелема.

Састав мелема (1):

30 г сухог и уситњеног коријена коприве

30 г великог штавеља

10 г листова и цвјетова крунице

Јако уситњеним травама додати 1 литру слатког млијека (некуваног) и кувати на лаганој 
ватри 25 минута непрекидно мијешајући свјеже истесаним дрветом глога или црног трна. 
Послије тога додати 4 супене кашике меда кувајући даље још 10 минута. Врућ мелем 
проциједити кроз ситну цједиљку, а кад се охлади зачепити и држати на тамном мјесту.
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Састав мелема (2):

100 г стуцане шепурике суве 

100 г уситњеног коријена штавеља 

50 г гавеза

Травама додати 1 литру некуваног слатког млијека и 6 кашика меда. Кувати на тихој ватри 30 
минута непрекидно мијешајући истесаним дрветом глога или црног трна. Све друге упуте 
као у претходном мелему. Јести што разноврснију храну, углавном кувану и јако раскувану. 
Из јеловника избацити сухомеснате и конзервиране производе те свињетину и слаткише. 
Јести што више црвеног лука, свјежег или у храни.

                                           НЕРВОЗНИ СВРАБЕЖ

Кожна је болест која се може развити код посве здраве коже као посљедица подражаја кожних 
живаца. Болест се често јавља у особа старије доби. Често настаје након општих тјелесних 
сметњи и органских болести као што су шећерна болест, хронична упала бубрега и жутица, 
болести матернице, јајника и сл. Сврабеж је распрострањен по читаву тијелу, али се често 
ограничи на појединим мјестима. Може бити лакше нарави и трајан, али и изненадан и 
жесток. Најјачи напади сврабежа су ноћу, у кревету, гдје је топло, или у топлим загушљивим 
просторијама. Често је тако јак да болесници тјелесно слабе, а често их обузима душевна 
потиштеност. Из почетне болести уобичајено је да се појави нека кожна болест, јер се 
болесници непрекидно чешу — а то погодује развоју раница и екцема што се даље 
проширују.

Лијечење

У лијечењу болести најприје испитати узрок болести, те уколико то није шећерна болест или 
хронична упала бубрега, препоручујемо умјерен чај од љековитих биљака:

20 г цвјетова и листова мајчине душице

20 г цвјетова и листова глога
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20 г листова маслине

20 г листова матичњака

20 г иве траве (без жила) 

10 г листова ружмарина

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте на лаганој ватри. Хладан чај проциједити и по жељи 
засладити медом. Умјесто меда, може се додати мало свјежег лимунова или наранџина сока, 
што је и корисније.

Уколико је шећерна болест узрок болести, користити упуте за лијечење шећерне болести. Ако 
се, пак, ради о хроничној упали бубрега, користите упуте и рецептуру за чишћење крви, а 
након тога рецептуру за одговарајућу болест бубрега.

Описани чај за лијечење нервозног сврабежа пити 3 пута дневно прије и послије јела по 1 
дцл, с тиме да се преостала количина од 4 дцл попије између оброка у току дана.

Велику пажњу посветити исхрани. Одбацити сухомеснате производе, конзервиране 
прерађевине, печења и тешку храну. Јести претежно кухану храну са што више поврћа и 
зеља, затим воће те пити свјеже воћне сокове.

                                ПЕРУТАЦ (ЕКЦЕМ, ВЛАЖНИ ЛИШАЈ)

Најучесталија је кожна болест. Појављује се на свим дијеловима тијела, а понајвише на 
зглобу, рукама, лицу и глави.

Екцем је различитих облика јер пролази неколико ступњева док се развије. Облици су готово 
слични јер се појављују успоредно, један до другога, будући да се кожа увијек изнова 
упаљује. Због тога болест је веома дуготрајна, често траје мјесецима и годинама.

Екцем почиње малим сврбљивим чворићима што се појављују појединачно или у скупинама, 
убрзо се претварају у мјехуриће и гнојне приштиће који се, напосљетку, распукну; упаљена 
кожа избија на површину излучујући, при томе, свијетлу влажну текућину која се брзо 
осуши. Након тога појављују се красте. По тој текућини, лишај је добио име влажни лишај. 
Док се на кожи појављује текућина, болест се не може излијечити. Тек кад нестане текућине, 
екцем почиње зацјељивати љуштењем коже. »Влажно« раздобље болести најдуже траје, 
премда и љуштење коже може дуже потрајати.
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Узроци екцему вањске су природе, али развој болести може увјетовати и анемија. Ако се 
болест на вријеме почне лијечити, углавном нестаје у неколико недеља. Међутим, из акутног 
облика често се развија хронични екцем што траје годинама, премда повремено настају 
побољшања. Кад код хроничног екцема почиње љуштење, кожа је тако суна и напета да пуца, 
као да је ножем разрезана. Понајвише пуца на мјестима с много набора, најчешће на 
длановима руку, гдје тешко зацјељује јер кожа због одебљања непрекидно пуца.

Лијечење

Лијечење је усклађено већ према томе ради ли се о лакшем или тежем облику болести.

Лакши облик болести

Једанпут недељно купати се чистим сапуном. Сваку другу вечер обољеле дијелове навлажити 
јаким чајем од листова ружмарина и храстове коре. Сачекати да се посуши а затим намазати 
слиједећим мелемом:

4 жлице младога масла

4 жлице маслинова уља

1 жлица уситњене коре од зовине

1 жлица листова и цвјетова ружмарина (обичног)

1 жлица листова и цвјетова (жутих) ружмарина (из паркова)

3 г тамјана

3 г непретопљеног воска

1 већа главица очишћеног и уситњеног црвеног лука

Припремање и примјена мелема:

Све састојке ставити у емајлирану посуду, промијешати и додати 3 дцл кантарион уља 
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угријаног на 50°Ц. Затим мијешати са свјеже истесаним дрветом црнога трна или глога, а 
затим непрекидно мијешајући држати на лаганој ватри. При томе пазити да температура 
мјешавине не буде већа од 60'Ц. Кувати и мијешати 1 сат, а затим проциједити кроз цједиљку 
за млијеко у одговарајућу стакленку.

Уколико се не могу набавити сви потребни састојци за мелем, послужите се кантарион уљем.

Тежи облик болести

Основни предуслов за успјешно лијечење тежег облика екцема:

престати влажити га и избјегавати нечистоћу. Исто тако, потребно је избјегавати све 
конзервиране прерађевине и масноће животињског поријекла. Сваку вечер прије одласка на 
починак обољела мјеста намазати мелемом:

4 дцл кантарион уља или домаћег маслиновог уља

4 једаће кашике младог масла

2 једаће кашике листова ружмарина

2 једаће кашике ситно исјецканих листова бршћана

1 једаћа кашике крунице (прољетних изданака)

3 г јелове смоле

Припремање и примјена мелема:

Састојке ставити у емајлирану посуду и мијешати на лаганој ватри пазећи да температура не 
буде већа од 60°Ц. Мијешати са свјеже убраним и истесаним дрветом глога или црног трна у 
трајању од сат и пол. Затим проциједити кроз јако ситну цједиљку у стакленку и кад се 
охлади чврсто затворити, и држати зачепљено. Прије него што се обољела мјеста мажу овим 
мелемом, потребно их је овлажити хладним чајем који се припрема на слиједећи начин: у 2 
литре прокуване и охлађене воде ставити 5 г мјешавине једнаких количина осушених и 
уситњених листова бршљана и настругане младе храстове коре. Намочити преко ноћи, а 
ујутро кухати на тихој ватри поклопљено 5 минута и охладити.
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                                     ПСОРИЈАЗА (ЉУСКАСТИ ЛИШАЈ)

Типична кожна болест коју народ зове лишајем јер се под лишајем искључиво подразумијева 
суво, љускаво гуљење коже. У самом почетку лишај наликује капљицама жбуке. Поступно се 
повећава и прекрива бијелим свијетлим наслагама — Ијускама коже. Из тих темељних 
облика касније се могу развити најразличитији облици.

Љускасти се лишај јавља најприје на рукама и ногама, особито на лактовима и кољенима, 
затим на глави, по коси која или испада или се сљепљује с Ијускастим наслагама. Чест је 
случај да с косе прелази на врат и чело. То је посебно важно ради тога што се може 
распознати и разликовати од других кожних болести.

Ток саме болести разнолик је, но, ипак, траје неколико година. Кадшто нестаје изненада, а 
гдјекад се развија полагано. Појављује се на осамљеним мјестима, а понекад у већим 
површинама. Ако се не лијечи, болест се проширује цијелим тијелом. Понекад изгледа да је 
излијечена, међутим, изненада се опет појављује. Особитих сметњи нема, осим што у самом 
почетку сврби мало кожа. Ако је болест застарјела, или заузела већега маха, јављају се болне 
сметње јер је кожа постала суха и нееластична, тако да пуца при најмањем покрету. Због тога 
у том стадију болести болесници јако ослабе. Болест није заразна. (Сунчање или 
ултравиолетне зраке повољно дјелују на псоријазу.)

Лијечење

Купати се сваки трећи дан у млакој води ћистим сапуном. Након купања истуширати се 
хладном водом и брзо посушити лаганим додирима ручника. Послије тога, обољеле дијелове 
тијела навлажити и испирати чајем од мјешавине трава:

40 г листова гавеза

30 г листова жутог ружмарина

20 г плодова црног трна (сухих или свјежих)

10 г црвоточине

Прлпремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 20 г мјешавине трава и 
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кухати поклопљено 5 минута. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу. Након што су се 
овлажила и испирала обољела мјеста, осушити и намазати мелемом који се припрема од 
слиједећих састојака:

4 дцл домаћег маслиновог уља

4 јушне жлице нетопљеног младога масла из кисела млијека

4 јушне жлице врхња са слатког млијека (јомужни кајмак)

20 г цвјетова и листова обичног ружмарина

20 г цвјетова и листова лавандуле

20 г коре од зовине

10 г листова мушке и женске боквице (једнаких количина)

Припремање и примјена мелема:

Састојке ставити у дубљу посуду и лагано мијешати на тихој ватри док се масло и врхње 
растопе. Затим додати 2 дцл кантарион уља и даље мијешати 40 минута, пазећи да 
температура мјешавине не буде већа од 70°Ц, а то значи да мјешавина не смије прокључати. 
Мијешати свјеже истесаним дрветом глога или цмог трна. Врућ мелем проциједити кроз 
цједиљку са ситном мрцжом у стакленку. Кад се охлади, зачепити и држати зачепљено.

Чајна мешавина: 

10 г храстове коре 

30 г росопаса 

30 г врбове коре 

50 г коприве 

40 г суручице 

30 г разгона 

20 г димњаче 
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30 г невена 

20 г љуске ораха 

20 г хајдучке траве 

Биљке се добро помешају. Пуна мала кашика попари се шољом воде и остави да делује три 
минута. По могућности, биљке користити у свежем стању. Ова чај пити, у гутљајима, током 
целог дана, укупно 1,5-2 литре. Организам одмах прихвати и преради сваки гутљај. 

                           РИБЉА ЉУСКАВОСТ (РИБЉА КОЖА, ИХТИОЗА)

Хронична је упала коже што извана наликује љускавом лишају. Међутим, док се у обичног 
љускавог лишаја кожа љушти, а на њој не настају никакве промјене, у рибље љускавости 
горњи слој коже, тзв. рожна наслага коже одебља и, напосљетку, прелази у праву рожњачу. 
Назив рибља љускавост потјече одатле што се поједине одебљале »плочице« уздижу над 
кожом попут рибљих љусака.

Ихтиоза је насљедна кожна болест. Прве појаве болести очитују се већ у првој или другој 
години живота, и даље се развија. Кожа, напосљетку, губи сву своју еластичност те постаје 
потпуно укочена и негибљива, а кад попуца, изазива јаке болове. У појединим случајевима, 
кожа се посве осуши и наликује на танку љускаву кожу.

Лијечење

Користити исти мелем као и за лијечење псоријазе, с тиме што се чај за влажење и испирање 
припрема од мјешавине љековитих биљака:

20 г листова аптовине

20 г цвјетова дивизме

20 г листова кадуље

20 г маховине с храстова дрвета

20 г храстове коре

Чај се припрема тако да се у 5 литара воде преко ноћи (12 сати) намочи 40 г мјешавине трава, 
а затим куха на лаганој ватри поклопљено 10 минута. Охладити поклопљено.
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                                                       СТРУП (ФЛАВУС)

Заразна је кожна болест што углавном напада главу, а мање труп и удове. Ту опасну болест 
узрокује гљивица влакњача и то прележно у дјеце и млађих особа.

Чим се гљивице влакњаче појаве и уду у коријен власи, на излазиштима власи развијају се 
мале сумпорасте, жуте тачкице што заузимају горњи слој коже — роженину. Сигуран и 
препознатљив знак болести установит ћемо ако болесно мјесто пошкропимо чистим 
алкохолом јер ће тада истицати сумпораста боја.

У току болести, горњи слој коже (роженина) се осуши, плоче све више избијају на површину, 
власи губе свој сјај и изгледају као да су посуте прашином, а напосљетку се отргну и 
испадају. Ако је струп јако распрострањен, глава посве оћелави јер су углавном уништени 
коријени власи.

Изглед струпа је веома незгодан. Будући да болест прати јаки сврабеж, болесници се 
непрекидно чешу, а то, пак, узрокује појаву екцема, тако да код запуштених случајева глава 
готово да је велика краста. Ако се болест појави на неком другом мјесту, ток болести је много 
блажи и краћи.

Лијечење

Главу, односно обољеле дијелове тијела сваки други дан испирати јаким чајем од мјешавине 
једнаких количина листова брезе и храстове коре. Након тога, лагано и без трљања посушити 
и лагано намочити домаћом ракијом лозовачом, јачине 30 вол.°/о. Кад ракија испари, обољела 
мјеста лагано намазати кантарион уљем. Умјесто кантарион уља, корисно може послужити 
мелем од љековитих биљака:

20 г стабљике тимијана

10 г листова боквице

10 г листова кадуље

10 г црвоточине

10 г стуцана ланеног сјемена

10 г младога масла

10 г јелове смоле
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10 г козјег лоја

Припремање мелема:

Траве јако уситнити и смијешати с другим додацима у већој посуди. Угријати 1 литру 
маслинова уља на 70°Ц и прелити мјешавину. Преливену мјешавину оставити поклопљену уз 
сталну температуру од 60 до 70°Ц уз повремено мијешање. Мелем охладити а затим 
проциједити кроз цједиљку у боцу и држати зачепљено на тамном мјесту.

Након сваког чцшљања чешаљ добро опрати у детерџенту или врелој води. Чешаљ, дакако, 
смије употребљавати само болесник.

                                          СВРАБ (ШУГА СКАБИЕС)

Приљепчива је кожна болест коју узрокује животињски наметник сврабовац. Болест је екцем, 
а настаје изравним уласком сврабовца у кожу или неизравнирн путем — оштећењем коже 
што настаје чешањем од несносног сврабежа.

Сврабовац је тако мален да га оком видимо као ситну сиву тачкицу. Женка је много већа од 
мужјака, а обоје имају јаке чељусти којима загризу у кожу. Кад је женка оплођена, зарије се у 
горњи слој коже у којему ствара ходник у који смјешта своја јаја и измет. Проматран нашим 
оком, ходник изгледа као кратак, црн потез дугаћак 1 до 5 цм.

Свраб се брзо шири и заузима велике дијелове тијела. Најприје оболе руке између прстију, 
прегибне стране горњих удова, набор на рамену и друга мјеста. Глава је заштићена. Уз заразу 
одмах се појављује сврабеж због чега се болесници чешу до крви. Уколико се болест одмах 
не лијечи, због сврабежа и чешања могу се развити екцеми с крастама, тако да се свраб и не 
препознаје.

Лијечење

Састав мелема:

200 г сламе од зоби 

200 г стабљике пузаве пиревине 
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50 г стабљике жутог ружмарина

Припремање и примјена мелема:

Траве јако уситнити и смијешати. У 10 литара воде намочити мјешавину трава у времену од 
12 сати. Затим кувати на лаганој ватри поклопљено 10 минута, охладити и проциједити. 
Ујутро и увечер обољела мјеста и цијело тијело лагано опрати чајем. Посушити и намазати 
танким слојем кантарион уља или мелемом за лакши облик екцема.
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               ЧИШЋЕЊЕ КРВИ И ОДСТРАЊИВАЊЕ СУВИШНИХ МАТЕРИЈА

Поступак, односно лијек може се користити успоредно с лијечењем основне болести органа 
за варење, а траје 15 до 30 дана, овисно о тежини болести.

Међутим, како је речено, тај се поступак проводи прије почетка лијечења главне болести, 
особито кад је ријеч о пушачима и изразитим гурманима.

Лијечење

Састав чаја:

30 г листова шумске јагоде

30 г листова малине

30 г листова купине

30 г кунице (више цвјетова)

30 г цвјетова и листова јаглаца

30 г цвјетова црног трна

30 г листова и цвјетова лазаркиње

30 г млађе врбове коре

Припремање и примјена чаја:

Све траве уситнити, смијешати те 10 г мјешавине убацити у 1 литру прокључале воде. 
Промијешати и пустити да куха 1/2 минуте поклопљено. Хладан чај проциједити у тамну 
боцу и пити 5 дцл дневно, временски произвољно. Прије употребе, у хладан чај може се 
додати мало меда и свјеже оцијеђеног лимуновог сока.
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                                       УПАЛА УСНИЦА (ЦХЕИЛИТИС)

Постоји неколико врсти упале усница, а дијеле се према законима и подручју које је 
захватила упала. Међутим, најчешће се појављује тзв. сунчана упала усница (цхеилитис 
соларис) и жвале (ангулус инфецтиосус орис). Сунчана упала усница јавља се јачом 
отеклином, печењем, сврабежом и љуштењем. Жвале су болест слузнице у усним угловима. 
Кожа и слузница су црвене, испуцане и прекривене жутим крастама. Болест се углавном 
преноси заједничком посудом за пиће, а могу је проузроковати нестручно израђена зубна 
помагала.

Лијечење

Лијечење свих врсти упала слузница проводи се на слиједећи начин.

Састав чаја:

40 г стабљике иве траве 

30 г листова кадуље 

30 г имеле бијеле

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити, измијешати и кухати умјерен чај. Пити 6 пута дневно по 1/2 дцл. Под 
умјереним чајем подразумијевамо чај који се припрема тако да се у 1 литру прокључале воде 
стави 5 г мјешавине трава те куха поклопљено 1 минуту. С тим чајем 5 до 6 пута дневно 
намочити уснице, а затим танко намазати маслиновим уљем.

Све посуђе и прибор за јело потребно је прокухати, тј. прати у врелој води. Прије ноћног 
починка понекад уснице намазати врхњем (кајмаком) од кисела млијека. Исто тако, 
наизмјенично, умјесто врхњем од кисела млијека, корисно је крпу натопити ракијом 
шљивовицом те ставити на затворена уста. Ракија мора бити печена од шљива без коштица.

У исхрани настојати да буде што више витамина, те сировог бијелог и црвеног лука. При 
томе ваља пазити да лук не дотиче уснице.
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                           УПАЛА СЛУЗНИЦЕ УСНЕ ШУПЉИНЕ (СТОМАТИТИС)

Упала слузнице убраја се у најчешће болести усне шупљине. Појављује се и у дјеце и у 
одраслих, а разни јој могу бити узроци. У дјеце настаје углавном због недовољне његе уста, 
као и од јаког продора зуби. У одраслих може настати од оштрих рубова зуба, затим цигарета, 
сувише врућих јела и пића и сл. Главни знакови упале су:

јако црвенило и отеклина цијеле слузнице уста и језика, болно жарење, бљутав и горак окус 
те одвратан мирис. Језик је углавном обложен дебелим сиво-бијелим слојем, а на рубовима 
често се могу видјети мјехурићи. Болест је неугодна, губи се апетит за јело а и говор је 
праћен боловима.

Лијечење

Састав чаја:

30 г листова чичка

30 г стуцана сјемена пискавице

30 г листова боровнице

20 г стабљике црвоточине

10 г стабљике коморача

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити, смијешати и скувати умјерен чај који се припрема тако да се у 1 литру 
прокључале воде стави 5 г мјешавине трава, затим се поклопљено куха 1 минуту. Пити. 8 
пута дневно по 1/2 до 1 дцл чаја, умјерено заслађеног медом, с тиме да болесник није 
дијабетлчар. Чај се пије хладан. Прије употребе чаја потребно је уста испрати посебно 
припремљеним млаким или хладним умјереним чајем (5 г мјешавине трава у 1 литру воде) од 
једнаких количина црвоточине (цијеле биљке) и листова кадуље. У устима се чај 5 до 6 пута 
промућка, затим испљуне и узме нова количина.

Осим наведеног лијечења, за лијечење те болести користи се чај за чишћење крви и 
одстрањивање сувишних материја, а који се употребљава за сва обољења органа за варење. 

148



              ГЊИЛОЦА УСНЕ ШУПЉИНЕ (ГИНГИВОСТОМАТИТИС УЛЦЕРОСА)

Посебна је упала усне шупљине. Наликује стоматитису, с тиме што је много гора. Болест се 
појављује кад је слузница посута чиревима, особито на зубном месу и унутрашњој страни 
површине. Чиреви су рањива мјеста, а не гнојни мјехурићи, како се уобичајено сматра.

Слузница је отечена и црвена, лако крвари и прелази у чиреве из којих се излучује текућина 
врло неугодна мириса. Ти чиреви могу прожети цијели слој зубног меса. Зуби се расклимају, 
а у тежим случајевима могу испасти.

Лијечење

Састав лијека:

40 г листова кадуље

40 г листова крковине

40 г храстове коре

40 г стуцана сјемена пискавице

20 г црвоточине

10 г стабљике коморача

10 г листова боровнице

10 г стабљике преслице

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 15 г мјешавине трава и 
кухати поклопљено 2 минуте. Хладити поклопљено.

Хладном чају додати 3 супене кашике меда, по могућности једнолична меда — од кадуље, 
багрема, вријеска или лаванде. Томе се дода сок од 1 лимуна. Пити сваких 1/2 сата по 1/2 дцл. 
Дневно употријебити сву припремљену количину од 2 литре. Прије него што се пије, чајем 
промућкати уста. Осим тога, 3 пута дневно, ујутро, у подне и увечер испирати уста умјерено 
припремљеним чајем једнаких количина мјешавине кадуље, црвоточине, аниса и крковме.
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       АФТОЗНА УПАЛА УСНЕ ШУПЉИНЕ (СТОМАТИТИС АПХТОСА СЕУ ХЕРПЕТИЦА)

Болест почиње бјелкастожутим мјехурићима, омеђеним јаким црвенилом и испуњеним 
мутном текућином. Мјехурићи веома брзо пуцају те их је на том ступњу упале тешко могуће 
видјети. Углавном се виде карактеристичне ранице округла или овална облика, плитке и 
правилних рубова. Прекривене су сивим крпицама. Около ранице ствара се прстен црвене 
боје. Промјер раница је 2 до 5 милиметара, но понеке су и знатно веће. Болесник осјећа 
сврабеж, печење и бол на дотицај, што омета исхрану. Те ранице трају неколико дана, а 
зарастају без ожиљака. Држи се да је вирус узрочник болести.

У неких се људи болест често враћа па је због тога уврштена у рецидивне болести. По 
изгледу и симптомима не разликује се од афтозног стоматитиса. Ипак, држи се да та 
»рецидивна« болест долази као посљедица разних поремећаја жлијезда с унутарњим 
излучивањем, док је афтозни сторнатитис, како је речено, вирусно обољење.

Лијечење

Састав чаја:

50 г пиревине (подземни дио) 

40 г стабљике мајчине душице 

30 г листова кадуље 

20 г листова пелина 

20 г стабљике кунице 

10 г листова чичка

Припремање и примјена чаја:

Поступак припремања чаја исти је као и поступак за лијечење гњилоче усне шупљине. 1 све 
друго потпуно је исто, с тиме да се у случају ове болести посебна пажња посвећује исхрани. 
Јести само кухану храну, узимати прокухану воду. Строго је забрањено узи-мати 
конзервирану храну. Исто тако, забрањен је боравак у прашњавим просторијама и вршити 
посао за који је потребно отварати уста.
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                                  УПАЛА СЛУЗНИЦЕ ЈЕЗИКА (ГЛОССИТИС)

Катарални облик је најучесталији облик упале слузнице а јавља се као посљедица 
поремећене исхране у тежих болесника који леже дуље времена, посебице у пјегавца, 
шарлаха, трбушног тифуса, срдобоље (гриже, дизентерије), туберкулозе и рака. Болесник 
осјећа да га пече језик те је због појачаних болова при јелу исхрана још тежа. Језик је 
обложен прљавосивом облогом, а површински се слој љушти на појединим мјестима. Та су 
ољуштена мјеста црвена. Потраје ли дуље времена такво обољење, оно прелази у хроничну 
болест.

Лијечење

Лијечење упале слузнице језика, као и свих других облика болести језика (црвенило, бијеле 
наслаге, отеклина језика и сл.) врши се чајем за лијечење слузнице усне шупљине или 
стоматитиса с тиме што се у случају ове болести чај пије 8 пута дневно по 1 дцл, у једнаким 
временским размацима. Код испирања или исплахивања уста, хладном чају за испирање 
додати мало сока од свјеже оциједена лимуна.

У исхрани што више употребљавати пиринач, црвени лук и дивље зеље. Храну, по 
могућности, припремати искључиво на обичном биљном уљу.
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                            КАКО САЧУВАТИ ЗДРАВЕ ОЧИ И ДОБАР ВИД

Један дан јести 250 г нарибане мркве заслађене медом или шећером, а други дан 250 г медом 
заслађених нарибаних киселих јабука. У гојазних особа то им може замијенити један оброк.

Препоруча се, такођер, пити умјерено припремљен чај од мјешавине једнаких количина 
трава:

коријена коњогриза

вица

листова матичњака

цвјетова и листова кантарије женске

Пити незаслађен чај 3 пута дневно по 1/2 дцл прије и послије јела.

Мање читати, више шетати на чистом зраку, шумама и ливадама, гледајући у зеленило.

                                        КАКО ПОБОЉШАТИ СЛАБ ВИД

Састав чаја:

40 г цвјетова кунице

40 г цвјетова домаће руже (пењачице) 

20 г листова и цвјетова ружмарина 

20 г листова малине

Припремање и примјена чаја:
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Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кухати поклопљено 1 1/2 минуту. Охладити поклопљено и проциједити у боцу. Пити сваких 1 
сат по 1/2 дцл с тиме да се дневно попије 5 дцл.

Један дан јести 150 г свјеже нарибане мркве, а други дан 3 супене кашике медом заслађеног 
свјежег сока из нарибане мркве. Поступати по упути док траје лијечење.

Не читати уз умјетно освјетљење и не гледати дуго телевизију. Избјегавати рад на промаји и у 
прашњавим просторијама.

                                       УПАЛА РОЖНИЦЕ СА ЧИРОМ

Чир рожнице наступа кад пукне глатка површина на рожници, а може бити већи или мањи. 
Кадшто и најмања озљеда рожнице може узроковати чир. Чим су горње станице рожнице 
оштећене, отворен је пут заразним узрочницима; оне пак узрокују чир што се све више шири 
у дубину рожнице. Оку се мути вид, јако сузи а ствара се сиво-жута удубина с неправилним 
рубовима, што се издваја својим изгледом. То је чир. Кад чир зацијели, удубина се испуни 
новим станицама, а након тога остаје ожиљак — на том дијелу ока рожница је изгубила своју 
прозирност. У младих људи понекад, временом, тај ожиљак постане опет прозиран. (У 
лијечењу често су неопходни антибиотици.)

Лијечење

Припремити умјерен чај од камилице и кад је млак њиме испирати око. Након тога стављати 
облог од истог чаја. Облог од чисте памучне крпе натопити у чај од камилице и држати на 
оку 1 сат. Затим уоколо ока намазати маслиновим уљем при чему је потребно пазити да уље 
не уђе у око. Осим тога, повремено у око укапавати јако процијеђени чај од камилице, и то 
кап по кап — 10 капи.

Вријеме проводити у просторији без промаје, прашине и свјетлости. Избјегавати нагла 
бљескања телевизора и сл.

Јести што више поврће и воће. Пити воћне сокове, свјеже исцијеђене и медом заслађене. 
Одбацити масноће животињског поријекла.
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                                            УПАЛА РОЖНИЦЕ БЕЗ ЧИРА

Обољење се разликује од обичне акутне упале тиме што у ње не постоје подражљиви 
утјецаји. Кад болест наступи, рожница је помућена, али јој површина остаје глатка јер се 
упални процес догађа у доњим наслагама.

Лијечење

За лијечење болести користити све упуте за лијечење пупичавог катара спојне кожице или 
очне спојнице.

                                                 УПАЛА ШАРЕНИЦЕ

Шареница је обојени обруб зјенице а лежи одмах иза стакласте рожнице. Зјеница је, у ствари, 
удубина у шареници и ова је обавија попут прстена. Упала шаренице врло је честа болест а 
наставља се на упалу рожнице, туберкулозу, улоге, реуматизарн, шечерну болест а 
понајчешће сифилис који за собом оставља тешке посљедице. Упала шаренице је тешка 
болест која осим болова у очима изазива и болове чела и главе. Око је црвено и врло 
осјетљиво на свјетлост, а зјеница мутна и промјењиве боје. Највећа опасност по око настаје 
кад се обруб зјенице слијепи с лећом, а то доводи до сљепила. Стога болест не смијемо 
узимати олако.

Лијечење
Састав чаја:
20 г листова женске боквице 

20 г листова дуње

20 г листова бијелога сљеза
20 г листова боквице
20 г цвјетова липе

20 г листова и цвјетова малине

Припремање и примјена чаја:
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Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кухати 1 минуту на тихој ватри. Охлађени чај проциједити те пити 3 пута дневно, медом 
заслађен, по 1 дцл прије и послије јела.

Око испирати благим чајем од мјешавине једнаких количина вица и коњогриза. Послије тога 
на болесно затворено око ставити облоге од памучне крпе натопљене чајем. Преко ноћи 
ставити облог од чистих памучних крпа намочених у домаћој ракији шљивовици.

Што више јести медом заслађене нарибане киселе јабуке и пити свјежи сок од мркве.

Вријеме проводити само уз дневно свјетло, по могућности у сјени зеленила те гледајући у 
зеленило. Забрањено је читати и напрезати очи. Обавезно је свакодневно одмарати се у 
провјетреној просторији затворених очију — на сваких 3 сата 1 сат одмарања.

                                           СИВА МРЕНА (КАТАРАКТА)

Болест настаје замућењем очне леће, тј. прозирног тијела између предње и стражње очне 
коморе. Лећа прима зраке свјетлости и пропушта их до мрежнице. Болест је прилично 
учестала, а напада старије људе — због чега се зове старачком мреном. Узроци болести нису 
увијек познати. Претпоставља се да у већини случајева до болести доводе сметње у размјени 
материја у организму, посебице шећерна болест Старачкој мрени у младеначкој доби 
придоносе повреде и излагање врућини. Озљеде лећа могу изазвати очну мрену. Мренасто 
око не посједује више црну него сивобијелу зјеницу која је изгубила своју боју због замућене 
и непрозирне леће што лежи иза ње. Кад се замути, захвати средиште леће; она постаје 
непрозирном, а вид слаби. Напосљетку, човјек може још разликовати свјетлост и таму, док 
особе и предмете више не види. То је тзв. мренаста сљепоћа.

Мрена, посебице старачка, полагано се развија тако да прођу године а да се болест не мијења. 
У млађих људи развија се брже.

Лијечење

Припремати умјерен чај од мјешавине једнаких количина коњогриза и кунице. Чај се пије 
хладан 3 пута дневно по 1 дцл. Препоруча се засладити га медом и свјежим лимуновим 
соком. Што више јести воћа и поврћа. Обавезно пити сок из нарибане мркве Сок мора бити 
свјеже оцијеђен, један дан се слади медом, а други шећером — наизмјенично док траје 
лијечење. Рецептуру користити мјесец дана након чега је потребан оперативни захват.
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                                        ЗЕЛЕНА МРЕНА (ГЛАУКОМ)

Својим називом болест као да наликује сивој мрени, но ради се о двије сасвим различите 
болести. Зелена мрена настаје појачаним притиском текућине што се налази у очној јабучици. 
Очна јабучица отврдне, а зјеница постаје зеленкастом, одакле и име — зелена мрена.

Болест углавном напада старије људе. Најчешће оболе оба ока и — једно за другим. Вријеме 
између обољења једног и другог ока је неодређено — од неколико сати до неколико дана и 
година. Болест се појављује у два вида: један је нагао и жесток, а други поступан и полаган 
— хроничан. Први почиње боловима у оку, главобољом и видним сметњама што се очитују у 
појави обојених кругова, свјетлећих пламенова и замагљених слика. Око је понешто црвено, а 
зјеница раширена. Напади се често понављају а да за собом не остављају никаквих особитих 
посљедица. Међутим, послије њих долази главни напад — упаљиви глауком што почиње 
жестоким боловима који за-хваћају половицу главе. Болови постају тако жестоки да се долази 
на помисао да се ради о обољењу мозга. Чест је случај да се тај акутни напад тешко разликује 
од опште болести. Око може ослијепити.

Насупрот акутном, упаљивом глаукому, хронични, једноставни глауком је тако успореног 
развоја да се његове посљедице опажају тек онда када су се појавиле озбиљне промјене на 
оку. Чест је случај да болесници долазе лијечнику ради наочара, а установи се да се ради о 
тешком обољењу глаукома.

Лијечење
Састав чаја:
30 г цвјетова глога
30 г листова маслине
30 г стабљике мајчине душице
30 г цвјетова камилице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине и кувати 
поклопљено 1 минуту. Охладити поклопљено и проциједити у тамну боцу те држати 
зачепљено на хладном и тамном мјесту. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије јела и 1/2 дцл 
послије јела. Један дан, послије свих напитака узима се и средња жлица маслинова уља, а 
други дан средња кашику меда и свјеже оцијеђена лимуновог сока.

Избјегавати јаку свјетлост, вјетар и прашину. Одбацити јако слану храну, алкохол и црну 
каву; пазити да столица буде уредна (мекана).
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                                    ПУПИЧАВИ КАТАР ОЧНЕ СПОЈНИЦЕ

Та се болест разликује од обичног катара очне спојнице по томе што се на прелазном набору 
доњег очног капка стварају мали прозирни чворићи бљедоцрвене боје, што се попут пупица 
нижу у редовима. Горња вјеђа углавнорн је поштеђена. Пупичави катар изазивају заразни 
узрочници. Кадшто наступи епидемијски, посебице на мјестима гдје се налази много људи, 
на примјер, јавна купалишта.

Штете од болести су прилично велике јер се чворићи тискају и гребу по спојници која 
излучује слузаву, гнојну текућину. Болест траје недељама и мјесецима, а у понеким 
случајевима годинама. Често се враћа. Ако се болест излијечи, чворићи нестаје а да при томе 
не остају ожиљци.

Лијечење

Састав чаја:

30 г цвјетова и листова кунице 

20 г цвјетова камилице 

20 г храстових листова 

10 г стабљике росопаса
Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. 10 г мјешавине трава прелити 1 литром прокључале воде и 
оставити да се хлади поклопљено. Хладан чај проциједити кроз двоструку прозирну тканину 
(газу). Ујутро и увечер млаким чајем испирати очи. Послије тога вјеђе лагано намазати 
маслиновим уљем. У току дана од истог чаја стављати облоге на затворене вјеђе. За облоге 
узимати чисте памучне крпе које је потребно чешће мијењати.

Припремати лагани чај од мјешавине камилице и кунице и пити га кад је млак, заслађен 
медом, у току дана умјесто воде.
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                            ТРАХОМ (»ЕГИПАТСКА« ОЧНА БОЛЕСТ)

Болест веома наликује пупичавом катару спојнице или спојне кожице ока, али је много 
опаснија од катара. Болест прилично се често појављује на југу, особито на Оријенту, док је у 
сјеверним крајевима прилично ријетка. Названа је »египатском« јер је за време рата у Египту 
мноштво Наполеонових војника обољело од те болести. По Мисиру из Египта код нас се још 
зове и мисирњачом.

Трахом је заразна упала очију која се очитује у стварању мноштва сивкастих жмаца на 
спојној кожици или спојници ока. Зато се трахом зове и »жмата болест«. Трахом се за разлику 
од пупичавог катара готово искључиво развија на горњој вјеђи.

Болест углавном почиње нагло — акутно, али често наступа лагано и незапажено. Сметње 
настају тек онда кад се појаве жмаца. У почетку трахом у потпуности наликује пупичастом 
катару па га је због тога тешко разликовати. Тек кад се на рожници појави сиво-црвени слој 
који је попут копрене прожет крвним жилама, тад се тек може препознати болест. Након тога 
слиједи други ступањ болести — гнојно распадање зрнаца, што ствара чиреве налик малим 
кратерима. На том су ступњу сметње велике, а болови неподношљиви. Излучине су често 
гнојне, а очне вјеђе слијепљене. Спојне кожице су јако црвене.

Трећи ступањ болести је зарастање: жмаца прелазе у ситне брадавице које попут сировог 
меса стрше из чворића. Читаво се ткиво смежура и прелази у бразготину. То тешко погађа око 
јер је уништено слузаво ткиво које овлажује око. Око постаје сухо те се због тога једва може 
мицати. Оштећена горња вјеђа се скврчи и постаје краћом те се тешко затвара. Тако је очна 
јабучица лишена своје заштите. И рожница трпи од тога слоја, није више прозирна и око 
може ослијепити. (Болест се иначе, успјешно лијечи антибиотицима.)

Лијечење

Упуте су исте као и у лијечењу пупичавог катара спојне кожице ока. Уз то је потребно пити 6 
пута дневно по 1 дцл умјерено припремљеног чаја од мјешавине љековитог биља:

20 г листова мушке боровице

20 г листова мајчине душице

20 г цвјетова кунице

20 г стабљике преслице

20 г стабљике иве траве
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                               БОЛЕСТИ ОЧНИХ ВЈЕЂА (БЛЕПХАРИТИС)

Као посљедица осипа на лицу често наступају болести вјеђа или капака. Упала лица брзо се 
прошири на вјеђе које тако отекну да се не може гледати очима. Најучесталија, пак, болест 
вјеђа је екцем. Вјеђе су црвене, отечене и пуне краста. Гдјекад су тако слијепљене, да их се не 
може отворити. Због тога их је потребно прати топлом водом да се љепљиве красте омекшају 
и одстране. С крастом често отпадају трепавице. Кадшто трепавице урасту у чириће, косо се 
савију према оку тако да шиљци трепавица код сваког гибања подражују рожњачу, те често 
изазивају упалу. Ако се трепавица ишчупа, она ће опет укриво израсти.

Лијечење

Састав чаја:

30 г цвјетова камилице

30 г листова и цвјетова кунице

20 г цвјетова зовине

10 г стабљике росопаса

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кухати поклопљено 1 минуту. Охладити поклопљено и проциједити у тамну боцу. Неколико 
пута дневно млаким чајем мочити и брисати очне капке, а увечер, прије починка, ставити 
облоге на очи. Послије мочења и брисања млаким чајем, очне капке намазати кантарион 
уљем.

Исти чај, медом заслађен, пити 3 пута дневно прије јела по 1 дцл.

159



                                              НЕРВНЕ СМЕТЊЕ ВЈЕЂА

У ту болест убрајамо грч и клијенут вјеђа. Кад наступи грч вјеђа очни капци се укоче те се 
њима не може кретати. Кад наступи клијенут, вјеђе се опусте (олабаве), те висе као да су 
обамрле. То увелико смета болеснику јер се очни капци не могу по вољи подизати и 
спуштати, а то, пак, онемогућује природну дјелатност ока. Жели ли, наиме, болесник што 
видјети, мора гледати унатраг забаченом главом.

Лијечење

Увечер, прије починка, и ујутро, након буђења, потребно је умити се млаком. водом, а затим 
јаким чајем од храстове коре и храстових листова намочити сљепоочнице, трепавице и 
уоколо ока те лагано масирати отприлике 5 минута. Послије тога, масажу наставити 
маслиновим уљем.

Препоруча се избјегавати промају, слабо освјетљење, телевизијски апарат. Што више времена 
проводити на чистом зраку гледајући у зеленило. Такођер није упутно читати, писати и 
вршити ручни рад, посебно уз умјетно свјетло.

                                     ИЗВАЛА ДОЊЕГ РУБА ВЈЕЂА

Врло је учестала болест а појављује се у старијих Ијуди. Заклопични се руб не хвата очне 
јабучице, него се искрене према ван. Очна спојница је стално упаљена и модроцрвена. У 
тежим случајевима читава се вјеђа спушта према доље, што је веома незгодно за видјети. 
Због тих сметњи око стално сузи, а то, опет врло лако изазива екцем.

Лијечење

Лијечење љековитим биљем не може помоћи кад дође до извале доњег руба доњег очног 
капка. Потребно је отићи лијечнику специјалисти који ће утврдити је ли оперативни захват 
потребан или није. Уколико се оперативним захватом ништа не може учинити или уколико 
болесник не пристаје на захват, пуну пажњу мора посветити чистоћи главе и лица. Исто тако, 
потребно је да избјегава рад на мјестима гдје има прашине како би избјегао инфекцији.
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                                             БОЛЕСТИ СУЗНИХ КАНАЛА

Сузна се текућина ствара у сузној жлијезди која лежи у горњем вањском углу очне шупљине. 
Помоћу очних вјеђа текућина цури у сузне каналиће, из њих у сузну врећицу, а одатле у 
носни сузовод. Мјеста из којих сузна текућина прелази у сузоводе називамо сузним 
тачкицама.

Једна од најучесталијих болести сузила је катар сузне врећице (сузишта), тј. упала њене 
слузнице. Због катара слузница отекне и спречава одвод сузне текућине која се задржава у 
сузној врећици. На тај начин настаје отеклина у очном углу. Око непрестано сузи, а друге 
сметње су доста умјерене. Та се болест учестало враћа, и пролази као сваки други акутни 
катар. Међутим, често настају компликације јер се загноји сузна врећица. Гнојна промјена 
увијек је јако опасна будући да је садржај сузне врећице јако отрован па може и 
најнезнатнијом озљедом инфицирати рожницу, која се, пак, често загноји. Сметње услијед 
катара могу потрајати годинама.

Лијечење

Испаравати очи над јаким и млаким чајем од мјешавина једнаких количина кунице и 
камилице. Поступак се врши ујутро и увечер по 25 минута. За вријеме испаравања лагано 
трљати сљепоочнице и уоколо вјеђа. Трљати чистом крпицом или прозирном крпом (газом) 
наквашеном чајем над којим се врши поступак. Кад се чај довољно охлади њиме намочити 
очне капке. Послије тога вјеђе и коријен носа лагано намазати млаким маслиновим уљем, 
главу умотати топлим ручником и спавати до јутра. Боравити у топлој просторији. 
Избјегавати нагле промјене топлине. Собна температура треба да буде између 20 и 25"Ц.

За вријеме лијечења пије се лагани чај од мјешавине једнаких количина листова дивље нане и 
стабљике тимијана. Чај се заслађује медом и пије млак.

                            КАТАР ОЧНЕ СПОЈНИЦЕ (КОЊУНКТИВИТИС)

Спојница је прозирна слузница која покрива унутрашњу страну очне вјеђе, приљубљена је уз 
очну јабучицу а да се не дотиче њезина средњег дијела — рожнице. Од свих дијелова ока, 
очна спојница највише је изложена опасностима па због тога најчешће оболи. Кад наступи 
катар, спојница се упали и отекне, због чега излучује много текућине. Испочетка је текућина 
воденаста, затим постаје мутна и, напосљетку, гнојна. Рубови вјеђа испуњени су гнојем те се 
очни капци преко ноћи слијепе тако да их се веома тешко може очистити. Сто је катар јачи то 
је спојница црвенија јер су јој жилице испуњене прекомјерном крви. Болесник стјече дојам да 
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му је нешто упало у око, јер осјећа притисак и паљење у оку. Затим га очи сврбе и »пеку«, 
што једва може издржати. Што се око више трља, то се више подражава. Оку смета свјетлост 
и тежина властитих капака. Увечер се сметње и болови повећавају.

Узроци болести су гљивице које уђу у око и настане се у врећици спојнице. Болест наступа 
као попратна појава разних упала и прехлада. Кадшто брзо пролази, за недељу, две, а може 
постати и хронична. То се догађа када болесник живи и ради у прашњавим просторијама те 
прљавим рукама додирује очи.

Лијечење

Састав чаја:

20 г видаца

20 г храстових листова

10 г храстове коре

10 г коријења бијелога сљеза

10 г дивљег сљеза

Припремање и  примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. На 5 г мјешавине трава прелити 1 литру прокључале воде и 
хладити поклопљено. Кад је чај постао млак, проциједити га кроз двоструку прозирну 
тканину (газу). Млаким чајем испирати очи и стављати облоге од памучне тканине намочене 
чајем. Облози се стављају на затворене очне капке и држе се што дуже времена.

Од истих трава кувати лагани чај који се пије млак, заслађен медом и то 6 пута дневно по 1 
дцл у једнаким временским размацима.

Састав чаја (2):

30 г росопаса 
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20 г мирисне љубице

Чај се припрема и примјењује као у претходним рецептурама.

Састав чаја (3):

20 г листова пчелиње љубице

20 г цвјетова камилице

20 г листова дивљега сљеза

Чај се припрема и примјењује као у претходним рецептурама. За лијечење болести може 
корисно послужити лагани чај од мјешавине једнаких количина камилице и кунице. Ујутро и 
увечер млаким чајем испиру се обољеле очи. Послије јутарњег испирања, на затворене очне 
капке стављати облог од памучне крпе намочене домаћом ракијом шљивовицом. То чинити за 
дана. Послије вечерњег испирања, прије спавања стављати облог од памучне крпе намочене 
маслиновим уљем.

Лијечећи се чајевима, уједно је потребно усмјерити пуну пажњу чистоћи тијела, посебице 
главе и руку. Избјегавати било какво трљање рукама; болесник се не смије налазити у 
прашњавим и вјетровитим просторијама. По сунчану дану препоруча се носити тамнозелене 
сунчане наочаре.

                                              ЈЕЧМЕНАЦ (ЧМИЧАК)

Премда се појављује и у одраслих људи, јечменац је углавном дјечја болест, или болест млађе 
доби. То је гнојна упала ситних жлијезда које се налазе на вјеђама и које излучују маст за 
подмазивање вјеђа. Болест је незгодна јер узрокује сметње и болове. Најприје отекне, затим 
отврдне и поступно се повећава. Кад дозрије, тј. кад се у њему развије гнојни чир, потребно 
га је отворити како би истекао гној. Понекад пукне сам па се гној, посебице ноћу, разлије по 
оку.

Јечменац се често враћа. Међутим, ту се не ради о некој крвној болести или нездравом оку, 
како то многе мајке помишљају. Ријеч је о инфекцији коју проузрокују дјеца што непрестано 
трљају око, или због сужења канала који спаја нос и око. Понајбољи лијек за то је да се дјецу 
учи хигијени.
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Лијечење

Облог од памучне крпе намочити домаћорн ракијом шљивовицом и стављати га на затворени, 
болесни очни капак. Облог држати отприлике 1 сат, а онда ставити једноструки облог од 
памучне крпе натопљене маслиновим уљем. Тај облог држати што дуже, а понајбоље преко 
ноћи. Ујутро, након што сте се пробудили, млаким чајем од цвјетова камилице испрати вјеђе. 
Тај се чај припрема та]у да се 5 г камилице прелије са 1/2 литре прокључале воде; чај се 
одмах поклопи и пусти да се охлади.

Особито је важно избјегавати сваки додир нечистим рукарна.

 

                                                   ТВРДИ ЈЕЧМЕНАЦ

Тврди јечменац не појављује се тако често као обични. Болест се очитује као отеклина на 
кожи очног капка. Отеклина је испупчена према ван, а велика је попут леће. Када наступи, не 
постоје никакве сметње и упални процеси. Болест је, у ствари, масна, жљездана отеклина, 
није погибељна, али ју је потребно одстранити јер унаказује око.

Лијечење

Чајем од камилице 3 пута дневно редовито испирати око. Након тога ставити облог од 
маслинова уља и држати га што дуже. Облог се припрема тако да се на памучну крпу накапа 
маслинова уља. Прије одласка на починак, испећи малу главицу црвеног лука, очистити је и 
стуцати. Додати мало маслинова уља и млаку облогу од памучне крпе привити на болесно 
мјесто.
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                УПАЛЕ ВАЊСКОГ УХА (УСНЕ ШКОЉКЕ 1 СЛУШНОГ КАНАЛА)

До болести у већини случајева долази ширењем екцема који је претходно захватио лице. 
Већином је то акутни или хронични екцем што с лица прелази на ушну шкољку а затим на 
слушни канал. Ушни екцем не смије се никада занемарити јер може захватити бубњић.

Лијечење

Јаким чајем од мјешавине једнаких количина жутог и обичног ружмарина пумпицом 
испирати ушни канал. Послије тога, кантарион уљем намазати дијелове који се могу 
намазати, а пумпицом укапати у ухо 8 до 10 капи уља.

Јаки чај припрема се тако да се у 1/2 литре прокључале воде стави 10 г стабљике жутог 
ружмарина и 10 г листова обичног ружмарина, куха поклопљено 4 минуте и охлади 
поклопљено. Хладан чај проциједити и употребљавати.

За припрему јаког чаја којим се испире ушни канал може послужити мјешавина чаја:

5 г руте

5 г обичног ружмарина 

5 г мајчине душице 

5 г пшеничних мекиња

Поступак припремања и примјене као у претходне рецептуре.

                                                          ПОГАНАЦ

Веома честа и болна болест. Болест настаје уласкорн бактерија које су, иначе, узрочници 
гнојења, а насељавају лојне жлијезде. То узрокује отеклине које су тако велике да испуњавају 
читав слушни канал. Силна напетост узрокује тако жестоке боли, особито при јелу, да се 
болесници боје мицати чељустима. Поганци се често јављају један за другим.
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Лијечење

Састав чаја:

30 г листова питоме нане

30 г стабљике тимијана

20 г листова и цвјетова ружмарина

20 г црвоточине

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 20 г мјешавине трава, 
кухати на тихој ватри 4 минуте. Након што се чај охладио (поклопљен), проциједити га у 
боцу и употребљавати. Ухо испирати пумпицом. Послије тога, у болесно ухо укапати 10 до 15 
капи маслинова уља. Главу и лице не мочити хладном водом. Главу јако утоплити.

Као чај добро може послужити мјешавина једнаких количина слиједећих трава: мајчине 
душице, кунице (хајдучке траве), мушке боквице и храстове коре.

                                
                             ХРОНИЧНИ ГНОЈНИ КАТАР СРЕДЊЕГ УХА

Болест је много учесталија него акутни гнојни катар средњег уха. Кадшто се развија 
самостално, а може настати из акутног гнојног катара. Главни му је знак ухоток, тј. истјецање 
гноја из обољелог уха. Гној смрди, а гдјекад и јако заудара. Болови настају повремено и то у 
облику пробадања. Слух много не трпи. лако болест не узрокује посебне сметње, ипак може 
постати сложеном и веома опасном.

Лијечење

Састав чаја:
30 г бијеле имеле
30 г цвјетова и листова милодуха
30 г црвоточине
20 г стабљике мајчине душице
20 г коријена бијелога сљеза
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Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кухати поклопљено 2 минуте. Ујутро и увечер млаким чајем испирати (пумпицом) болесне 
уши. Након што сте испрали уши, вањски дио шкољке добро посушити памучном крпом, а 
затим пумпицом, један дан, укапати 10 до 15 капи маслинова уља, а други дан кантарион уља. 
Наизмјенично чинити 15 дана. Не чачкати по уху и не шетати се по хладном и вјетровитом 
времену. Уоколо уха, с вањске стране, танко намазати маслиновим уљем и главу утоплити.

Састав чаја:

30 г стабљике бијеле горчице 

30 г цвјетова и листова хајдучке траве

30 г цвјетова камилице 

30 г листова и цвјетова вријеска

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кухати поклопљено 1 минуту. Охладити поклопљено, проциједити и додати 3 супене кашике 
меда те јако мијешати. Преточити у боцу и пити 5 до 6 дцл дневно.

                              СКЛЕРОЗА (ОТВРДНУЋЕ) СРЕДЊЕГ УХА

Болест се развија из катара слузнице, која не спласне него се претвори у ожиљасто ткиво, 
што мало отврдне. Те се промјене догађају и на спојницама слушних кошчица које губе своју 
гипкост. Слушне кошчице распрострањују валове звука до унутрашњег уха;

међутим, због тога што се више не гибају, прекида се ширење па ухо више не прима звукове и 
поступно потпуно оглуши. Несрећа је што најчешће оболе оба уха.

Лијечење
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Склероза средњег уха лијечи се као хронични катар средњег уха, с тиме што се у уху 
непрестано држи танки слој прочешљана памука (вате). Памук се ставља након што је ухо 
испрано и укапано кантарион уљем (замјена маслиновим уљем у том случају не долази у 
обзир).

                                              ХРОНИЧНИ КАТАР СРЕДЊЕГ УХА

Најучесталији је узрок наглухости. Болест се углавном наставља на катар носа и ждријела, 
што се ушном трубом преноси на средње ухо. Слузница се најприје упали, затим отекне и 
мало се скврчи и одебља. Иста судбина задеси и бубњић. Посљедице су све већа наглухост 
којој се готово редовито придружују вртоглавица и шумови у ушима. Болест је изљечива 
само онда ако се што раније почне лијечити.

Лијечење

Састав чаја:
40 г црвоточине 

40 г листова боквице 

40 г бијеле имеле 

40 г листова пелина

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 15 г мјешавине трава и 
кухати поклопљено 3 минуте. Охладити поклопљено и испирати пумпицом. Након што се 
испирало ухо укапати по 15 капи кантарион уља. Уколико недостаје то уље, послужите се 
маслиновим уљем.

               
 

168



                                     АКУТНИ ГНОЈНИ КАТАР СРЕДЊЕГ УХА

Гнојни катар средњег уха најгора је и најопаснија болест средњег уха. која може имати веома 
тешке посљедице. Узрок болести су узрочници што улазе у бубњиште гдје узрокују упалу и 
гнојење. Болест наступа послије заразних болести као што су шарлах, тифус, богиње, а 
кадшто и грипа и сл. До болести долази продирањем микроба извана кроз озлијеђени 
бубњић, након раздерине или екцема.

У већини случајева болест почиње жестоко, праћена је високом грозницом и веома јаким 
боловима. Чест је случај да је свијест о омамљена, болесника хвата вртоглавица, као код 
акутне упале мождане опне. У уху непрестано зуји, шуми и тутњи, а слух је потпуно 
искључен. Болесник избјегава мицање главом и чељустима јер га раздиру болови. Болест се 
развија те за 2 до 3 дана пукне бубњић и гној излази кроз отвор бубњића у почетку у великој 
количини, а касније све мање, што траје отприлике 3 недеље. Слух се обнавља, а рана на 
бубњићу зацјељује.

Ако бубњић не пукне, пријети велика опасност да се гној излије према унутра и инфицира 
мозак. Посљедица тога може бити упала мождане опне или апсцес у мозгу. (Стога је добро 
користити антибиотике.)

Лијечење

Примјенити исти поступак као и код лијечења хроничног катара средњег уха, с тиме да је 
сваких 2 сата потребно пити по 1 дцл умјерено припремљеног чаја мјешавине једнаких 
количина трава:

стабљике мајчине душице или тимијана 

цвјетова хајдучке траве

цвјетова зовине стабљике 

иве траве

По жељи, чај се може засладити.

Јести што бољу храну са што више поврћа, зеља и воћа. Избјегавати масноће животињског 
поријекла. Вријеме проводити у затвореном простору, без промаје. Пође ли се ван, потребно 
је јако утоплити главу, врат, а посебно уши и уоколо ушију.
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                                               СЛУШНИ ЧЕПОВИ

Постоје људи у којих тијело излучује много масти из коже вањског слушног канала. То је 
слих или слушна мазпроизвод лојних жлијезда, помијешан љускама коже и длачицама. Док 
се вањски слушни канал редовито чисти, дотле нема сметњи. Међутим, чим се запусти те се 
накупи маз, она отврдне попут чепа и испуњава слушни канал. Посљедице тога су наглухост, 
зујање у ушима, неугодан осјећај притиска и тежине у глави.

Многи људи умишљају да тешко болују од болести уха, међутим, чим им се слихни чеп 
извади, слух им се враћа. Потребно је, дакле, ухо пажљиво чистити па неће бити наглухости.

Лијечење

Намочити 20 г цвјетова и листова хајдучке траве у 2 литре прокуване и охлађене воде и 
држати преко ноћи до јутра, а затим ставити на тиху ватру да се кува поклопљено 5 минута. 
Пумпицом испрати уши. У недостатку хајдучке траве, ухо се може испирати прокуваном 
млаком водом. Испирати прије спавања, но може и за дана, с тиме да се након испирања 
остане 8 сати у просторији без промаје. (Ако уз ушну маст постоји и гнојна упала уха, није 
препоручљиво да сами испирате маст из уха.)

                                      СТРАНА ТИЈЕЛА У СЛУШНОМ КАНАЛУ

Страна тијела у слушном каналу појављују се најчешће у дјеце којој се у игри уши испуне 
разним предметима, као што су пасуљ, стакло, каменчићи и сл., а касније их не могу 
извадити. Догађа се да ти предмети остају веома дуго времена незапажени у уху а да при 
томе не узрокују посебне сметње. У ухо понекад улазе кукци.

Те се незгоде не лијече травама. Чим се примијети страно тијело у уху, најбоље је потражити 
лијечничку помоћ. Лијечник ће специјалним инструментима из уха извадити предмете.
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                                                      БОЛЕСТИ БУБЊИЋА

Најучесталије обољење бубњића су раздерине. Оне настају непосредно, послије жестоког 
потреса уха од пада или ударца, или посредно, након што се извади страни предмет из уха. 
Раздерине бубњића изазивају јаке болове, кадшто вртоглавицу, бесвјестицу и повраћање, што 
је уједно и знак потреса мозга. Слух је јако оштећен.

Лијечење

Састав чаја:

30 г листова матичњака

30 г стабљике пузаве пирике

20 г листова или бобе боровнице

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати, те припремати умјерен чај. Пити 3 пута дневно прије и послије 
јела по 1 дцл чаја. Напитак се може засладити медом, а повремено му се може додати и мало 
свјеже оцијеђеног лимуновог сока.

У ухо укапати 2 пута дневно по 4 до 6 капи кантарион уља (може и маслинова уља). Не 
излагати се промаји и избјегавати напоран физички рад.

 

 

171



                                                 УПАЛА СРЕДЊЕГ УХА

Под болешћу средњег уха подразумијева се обољење бубњишта, тј. шупљине која се налази 
између бубњића и унутарњег уха или лавиринта. Чест је случај да средње ухо оболи везано 
уз раздерину бубњића или с болестима које су претходно захватиле носну шупљину и грло. 
Управо горњи дисајни путеви често су узроци болести средњег уха (особито у дјеце). Разне 
болести из носне шупљине и ждријела шире се кроз ушну трубу којом су повезани средње 
ухо, нос и грло. Упала бубњишта једнака је катару средњег уха јер су унутарње шупљине уха 
обложене слузницом.

Лијечење

Састав чаја:

50 г цвјетова камилице 

50 г листова боквице 

50 г црвоточине

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1/2 литре прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава 
и кувати поклопљено 3 минуте на тихој ватри. Охладити поклопљено, проциједити и 
употребљавати. Ухо испирати помоћу пумпице тако да се укапа до 15 капи свјеже исцијеђена 
сока из траве чуваркуће (уваре). Послије свега, у свако ухо укапати по 8 капи маслинова уља.

Дневно попити 4 дцл умјерено припремљеног чаја од кунице(хајдучке траве), који се, по 
жељи, може засладити медом.

Што више јести воћа и поврћа, а пити што више воћних сокова.
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                                  АКУТНЕ (КАТАРАЛНЕ) УПАЛЕ СРЕДЊЕГ УХА

Упале средњег уха веома су учестале, посебице у дјеце, након прехладе, кијавице, упале грла, 
шарлаха и сл. Знакови болести су:

јаки слузоток средњег уха, главобоља, зујање у ушима и наглухост. Ако се болест почне 
лијечити на вријеме, катара убрзо нестаје. Међутим, та се болест углавном држи попратном 
појавом, не обраћа јој се посебна пажња те се занемари тако да из акутног катара развије се 
хронични. (Акутна упала успјешно се лијечи антибиотицима.)

Лијечење

Састав' чаја:

20 г цвјетова и листова камилице

20 г стабљике цмог сљеза

20 г листова боквице (мушке и женске)

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине и кувати 
поклопљено 1/2 минуте. Охладити поклопљено и испирати уши пумпицом. Након испирања 
у болесно ухо укапати неколико капи (до 10) маслинова уља.

Пити 6 пута дневно, тј. по 3 пута прије и послије јела по 1/2 дцл тога чаја. Чај се пије кад је 
млак, а може га се засладити медом и који пут додати му мало свјежег лимунова сока.
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                                   ЗУЈАЊЕ У УШИМА ЗБОГ СЛАБИХ ЖИВАЦА

Зујање у ушима, између осталога, настаје и слабљењем слушног живца. Оно може бити 
узроковано старошћу, промајом, превеликом буком, повишеним крвним притиском, те 
насљедно стечено. Болест се очитује готово трајним шумовима у ушима и осјетним 
смањењем слуха.

Лијечење

Састав чаја:

30 г листова и цвјетова матичњака

30 г листова и цвјетова вријеска

30 г цвјетова глога

20 г листова маслине (са старије маслине)

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 2 литре прокључале воде намочити преко ноћи 15 г 
мјешавине трава. Ујутро додати 4 до 5 супених кашика меда и на тихој ватри кувати 1 
минуту. Охладити поклопљено, проциједити и додати 1 дцл свјежег лимуновог сока. Изми-
јешати и сваких 2 сата пити по 1 дцл чаја.

Поред тога уши испирати чајем од мјешавине слиједећих трава:

20 г стабљике бијеле горчице

20 г бијеле имеле

20 г цвјетова камилице

Припремање и примјена чаја:
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Траве јако уситнити и смијешати. Припремити умјерен чај. Млаким чајем испирати уши, а 
након тога вањски дио уха посушити и ставити танки слој прочешљана памука (вате). 
Испирати пумпицом. Поступак вршити увечер, прије спавања, јер се не смије излазити ван.

Припремити компот од сувих смокава и сувих шљива, али без слађења. Смокве и шљиве 
јести, а текућину пити умјесто воде. Избјегавати све што нарушава живце и слух. Што више 
времена проводити на чистом зраку, у лаганим изласцима, друштвеним играма и сл. 
Препоруча се шетња у зеленилу, посебно уз ријеку.

Спавати у јако прозраченој просторији.

                         ЗУЈАЊЕ У УШИМА ЗБОГ ВИСОКОГ КРВНОГ ПРИТИСКА

Зујање у ушима може бити узроковано повишеним крвним притиском, посебно у старијих 
особа. Уклони ли се високи притисак, престају и зујање и слушне сметње.

Лијечење

Поред лијека којега треба узимати за лијечење повишеног крвног притиска потребно је 2 
пута дневно пити по 1 дцл умјерено припремљеног чаја од мјешавине једнаких количина 
листова маслине, глогових цвјетова и листова и цвјетова мајчине душице.

Хладан чај пије се уз додатак супене кашике свјежа лимуновог сока што се посебно исциједи 
за сваки децилитар чаја.
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                                         АТЕРОСКЛЕРОЗА КРВНИХ ЖИЛА МОЗГА

Атеросклероза крвних жила мозга болест је људи поодмакле доби. У појединим обитељима 
болест се јавља у млађој доби. Узрок болести је непознат. При настанку болести важну улогу 
имају разна тровања алкохолом, кафом, дуваном и сл. Крвне жиле мозга постају нееластичне 
и круте, а због мање пропустљивости мозак се слабије опскрбљује крвљу. Због недовољне 
исхране мозак у цијелости постаје мањим, а поједини његови дијелови пропадају. Болест се 
развија поступно, што траје годинама. Овисно о томе који је дио мозга јаче захваћен, јављају 
се одређене живчане сметње. Болесници се туже на главобољу, шумове у ушима, брзо 
замарање, вртоглавицу и сл. Болесник је мање способан за умни и физички рад. Постаје 
равнодушним, а памћење му поступно слаби. Појављује се несаница коју болесници подносе 
веома тешко. Ноћу не могу заспати, а по дану се осјећају поспанима, уморнима, због чега 
неријетко задријемају. Тјелесне тегобе попраћене су страхом. Новије догађаје теже памте, док 
оне из дубоке прошлости задржавају у добром памћењу. Као попратна посљедица болести 
може наступити узетост појединих дијелова тијела, удова, а може наступити и мождана кап. 
Препознатљиви знаци болести су укоченост мишића, дрхтање руку или главе у мирном стању 
те ход ситним корацима. Болест се погоршава на махове, да би након погоршања стање 
годинама било без промјена.

Лијечење

Састав чаја (1):

40 г бијеле имеле 

30 г листова и цвјетова невена

30 г коријена иђирота 

30 г стабљике и коријена пиревине 

20 г врбове коре 

20 г стабљике одољена 

20 г матичњака (веће количине листова) 

20 г стабљике мајчине душице

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде преко ноћи намочити 10 г 
мјешавине трава. Ујутро додати 5 жлица меда, промијешати и ставити на умјерену ватру да 
проври и кува 1/2 минуте. Охладити поклопљено и проциједити у боцу. Дневно попити 5 дцл 
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— сваких 3 сата по 1 дцл. Прије него се пије, чају додати неколико капи свјежег лимуновог 
сока.

Временски лијечење траје 3 мјесеца. Уз то потребно је ускладити исхрану: храна мора бити 
што разноврснија, с већим количинама воћа и поврћа. Сто више узимати црвеног лука, како у 
разним јелима тако и свјежег. Искључити из јеловника јела с роштиља, конзервиране 
прерађевине, сухомеснате производе и све масноће животињског поријекла. Шећер и сол 
узимати у најмањој могућој мјери. Пити сокове од свјежег воћа с водом и без шећера. Не 
узимати цигарете и алкохол. Избјегавати сваки тежи психички и физички напор. Што више 
шетати се на чистом зраку.

Састав чаја (2):

50 г листова и цвјетова кантарије мушке

50 г листова и цвјетова кантарије женске

40 г листова дивље нане

40 г листова и цвјетова мажурана

30 г храстове коре

20 г уситњеног коријена срчаника

Припремање и примјена чаја:

Чај се припрема на исти начин као и претходни, с тиме што се дневно пије 4 дцл, сваких 2 
сата по 1/2 дцл.

Што више избјегавати све масноће. Упутно је шетати се и лагано радити на чистом зраку. 
Клонити се јаког сунца и загушљивих просторија. Избјегавати све јаке мирисе.
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                                   ДЈЕЧЈА ПАРАЛИЗА (ПОЛИОМИЈЕЛИТИС)

Дјечја парализа или дјечја узетост заразна је болест централног живчаног система, а прије 
свега сиве материје у кичменој мождини. Болест узрокује вирус, а преноси се капљицама и 
прљавим рукама те је, према томе, сматрамо цријевном заразом. Болест се углавном јавља уз 
друге цријевне заразе, посебно дјечје прољеве, најчешће љети и у рану јесен. Болест захвата 
дјецу свих узраста но више погађа дјецу у првим годинама живота. Већина дјеце преболи 
болест у сасвим благом облику те на тај начин стекну имунитет у каснијим годинама живота.

Инкубација, тј. вријеме од уласка бацила у организам до првих знакова болести износи 4 до 
10 дана. Вируси особито нападају станице моторних живаца у кичменој мождини.

Болест почиње нагло, високом температуром, грозницом, главобољом и изнемоглошћу. Уз то 
се појављује упала дисајних органа, упала крајника и катар цријева. Болести су својствени 
јаки болови у удовима на додир и јако знојење. Касније се јавља спонтана бол, особито у 
крстима. Врат се укочи као код упале можданих овојница. Вирус може захватити и друге 
дијелове живчаног система. Ако болест захвати продужену кичмену мождину, развија се 
тешки облик болести који неријетко завршава смрћу.

Након првих знакова болести, за неколико сати развијају се узетости разних врста. Узетости 
ногу и трупа су млохаве. Мишићи узетих удова постају мањи и тањи, а рефлекси нестају. 
Болесник тешко мокри и врши нужду.

Након извјесног времена опоравља се одређени дио погођених мишића. Узетост се поступно 
повлачи при чему се брже повлачи узетост горњих удова. Тек након неколико мјесеци 
поуздано се може установити узетост којих дијелова тијела ће остати трајно.

Лијечење

Састав чаја:

20 г цвјетова камилице

20 г листова матичњака

20 г стабљике броћике жуте

20 г цвјетова кунице(хајдучке траве)

20 г коњогриза

20 г стабљике прилипа
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20 г листова и цвјетова кантариона мушког

Припремање и примјена чаја:

Чим се болест појави, припремити дјечји чај: 2 1/2 г мјешавине трава на 1 литру воде. Чај 
пити сваких 1/2 сата по 1/4 до 1/2 дцл (овисно о старости дјетета), мало заслађен медом или 
шећером с неколико капи свјежег лимунова сока. Упуту примијенити прва три дана, а затим, 
док се мјешавина не потроши, пити сваки сат по 1/2 до 1 дцл, овисно о доби дјетета.

Јести искључиво кувану и јако раскувану храну са што више зелени. Пазити да се дијете не 
прехлади.

Након што се потроши мјешавина наведених трава, препоруча се чај од слиједећих трава:

20 г кунице(хајдучке траве)

20 г мајчине душице

20 г килавице

20 г цме и црвене смрекове бобе

20 г дивље нане

20 г цвјетова љубичице мирисне

20 г листова дивље јагоде

Припремање и примјена чаја:

Увечер намочити 2 1/2 г мјешавине трава у 1 литри прокуване и охлађене воде. Ујутро 
ставити на лагану ватру да проври и охладити поклопљено. Хладан чај проциједити у боцу. 
Дневно попити до 1/2 литре медом заслађеног чаја уз додатак неколико капи лимунова сока. 
Чај се пије углавном прије и послије јела. Ако је у болесника слаб тек, тада може пити 1/2 до 
1 дцл горког чаја између оброка.

Посебну пажњу потребно је посветити тјелесним вјежбама. За дијете је добро да црта разним 
бојама.

Јела припремати без масноћа животињског поријекла, на уљу и без запржавања. Уље може 
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бити маслиново или биљно, чак и помијешано. Умјесто слаткиша болеснику давати пекмез од 
бијелих дудињки (дудова) или дивљег воћа.

Једанпут недељно дијете купати у уварку од трине без бијеле дјетелине. Ако болеснику 
почну затајивати дисајни мишићи, нужно га је смјестити у болницу гдје постоје умјетна 
плућа.

                          ДРХТАЊЕ (ФАСЦИКУЛАЦИЈЕ, ФИБРИЛАЦИЈЕ)

То је болесно стање које се очитује у одређеним дијеловима тијела у виду јачег или слабијег 
ритмичког мишићног трзања, тј. у бржим или споријим покретима. Дрхтање може нестати 
како за вријеме мировања тако и за хотимичних кретњи. Оно се јавља и у здравих људи 
посебице за јаких хладноћа, или пак као посљедица умора након тешких терета, или из 
душевних разлога.

Непрекидно и нехотично дрхтање знак је живчане болести. Оно се састоји од више или мање 
ритмичких покрета око једне осовине, а настаје због наизмјеничних стезања и опуштања 
једне скупине мишића. Углавном се јавља на рукама, ногама, глави, затим спуштеним 
вјеђама, на доњој вилици и језику.

У појединим случајевима не може се утврдити узрочник. Такви случајеви појављују се у 
младости и могу трајати цијели животни вијек.

Тај се облик болести тешко лијечи, али није опасан јер осим дрхтања не постоје други 
знакови обољења живчаног система. Особитост дрхтања је у томе што престају у сну.

Лијечење

Разликујемо поступак за млађе и старије особе. Разлика је у састојцима мјешавине трава које 
служе за припремање основног чаја.

Састав чаја за млађе особе:

30 г листова рнатичњака

30 г цвјетова глога
30 г цвјетова Ијубице мирисне
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30 г стабљике плућњака

20 г коријена одољена

10 г листова љубице мирисне

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде ставити преко ноћи 5 
г мјешавине трава. Ујутро ставити на лагану ватру да проври и кувати 1/2 минуте. Кад се чај 
охлади, преточити га у боцу. Горак чај пије се 3 пута дневно по 1/2 дцл прије и послије јела, а 
преостали дио засладити медом од кадуље или вријеска и пити умјесто воде.

Састав чаја за старије особе:

40 г листова (старијих) маслине

40 г стабљике мајчине душице

40 г стабљике кантарије мушке

30 г листова и цвјетова љубице мирисне

20 г врбове коре

20 г стабљике коморача

20 г цвјетова зовине

20 г храстове коре

Чај се припрема на исти начин као за млађе особе. За вријеме лијечења из јеловника избацити 
свињетину и говедину, као и масноће животињског поријекла, затим жестока алкохолна пића. 
Умјесто воде, каткад пити лагани чај (2 1/2 г на 1 литру прокључале воде) од врбове коре с 
једногодишњих гранчица.

Избјегавати нагле покрете и психичке напетости, затим, особе које се не подноси. Што више 
шетати се на чистом зраку. Ако могућности допуштају, слободно вријеме проводити у 
планини или уз ријеку.
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                                                      ГЛАВОБОЉА

Главобоља захвата подручје горњег дијела главе, између ока и затиљка. Попратна је бол 
разних живчаних и других болести. Кадшто је знак болести живаца у лобањској шупљини, 
али је много учесталија посљедица душевног или тјелесног обољења или поремећаја. Уз 
главобољу гдјекад се јављају мучнина, повраћање, вртоглавица, сметње вида, шум у ушима и 
сл. Јачина боли је различита, од благе до веома јаке. Кадшто се јавља као симптом неке друге 
болести, као што су повишени крвни тлак, болести носа, носне шупљине и зуба. Исто тако, 
кратковидост или далековидост могу бити узроком главобоље. Јавља се код повишене 
тјелесне температуре, те код тежих и лакших душевних поремећаја. Временски може трајати 
кратко, неколико минута, али и неколико сати и дана.

Лијечење

Састав чаја 1:

80 г стуцане бобе боровнице

60 г стуцаних црвених смрекових боба

40 г листова дуње

40 г листова гавеза

30 г плућњака

30 г стуцане цме смрекове бобе

20 г стабљике тимијана

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Кад се чај охлади, прелити га у боцу и пити 3 пута дневно по 1 
дцл прије и послије јела. Послије сваког напитка узети по 1 средњу кашику маслинова уља.

Дневно 2 пута, између оброка, пити по 2 дцл умјерено припремљеног чаја од жила јежевине.
Јести што више црвеног лука (дневно најмање 2 главице уз јело). Јелима додавати бијели лук. 
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Болесник не смије бити гладан. Због тога је потребно да једе чешће, али зато мање оброке. 
Храну припремати на биљном или маслиновом уљу са што више зелени и што мање соли. 
Јести што више свјежег воћа.

За вријеме док се болесник лијечи, забрањено је узимати алкохол, цигарете, каву, храну са 
запршком. Избјегавати нагле промјене температуре; не излазити из куће послије купања или 
ознојен.

Састав чаја (2):

50 г стабљике кунице (хајдучка трава)

50 г стабљике мајчине душице

40 г стабљике преслице

30 г стабљике дубчаца

30 г глогових цвјетова

30 г коњогриза

20 г листова и цвјетова руже пењачице

20 г цвјетова и листова Ијубице мирисне

20 г црвоточине

10 г стабљике или коријена одољена

10 г листова и цвјетова мажурана

Чај се припрема и користи на исти начин као и претходни.
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                                          КОНГЕСТИЈА (ВАЛУНГ)

Супротна је бесвјестици јер долази до навале крви у мозак. То се догађа углавном 
пунокрвним особама. У жена се болест јавља кад су у прелазном добу, између 45. и 50. 
године живота а каткада и у каснијој доби. Напад пролази у знаку јаке врућине у глави и 
црвенилу лица; болесницима бљешти пред очима, зуји у ушима а јављају се и вртоглавице. 
То је стање повезано с тјескобом.

Лијечење

Састав чаја:

30 г листова маслине

30 г глогових цвјетова

30 г плодова бијелога глога (глогиње)

30 г листова и цвјетова матичњака

20 г бијеле имеле

20 г коре жутике чесмике

20 г листова ружмарина

20 г стабљике горушице

20 г стабљике русомаче

20 г стабљике брђанке

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде преко ноћи намочити 10 г 
мјешавине трава. Ујутро поклопити, ставити на лагану ватру да проври и додати сок из 1 
лимуна (ако је лимун већи, довољна је и половина). Дневно попити 1 литру чаја, (по 1 дцл 
прије и послије јела, а преостали дио између оброка). Храну припремати на уљу или биљној 
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масти, са што више зелени. Јести јако раскувану храну. Оброци треба да буду што мањи.

Забрањено је пушити цигарете, пити кафу, алкохол, јести јако зачињена јела, конзервиране 
прерађевине, сухомеснате производе и масти животињског поријекла. За вријеме лијечења 
препоручују се лагане шетње на чистом зраку. Избјегавати физичко и психичко напрезање. 
Не одјевати се претјерано топло.

Умјесто наведеног чаја, који служи као основни лијек, може се користити чај од трава:

40 г бијеле имеле

40 г цвјетова глога

40 г стабљике русомаче

40 г листова маслине (што старије маслине)

Чај се припрема и користи као претходни.

 

                                                       МИГРЕНА

Као посебан облик главобоље мигрена се углавном јавља у млађој доби живота, а често је 
насљедна. То је, у ствари, хронична болест у које се главобоља јавља у нападима, тј. 
повремено, а углавном захвата половину главе. Временски напади трају од неколико сати до 
цијелога дана. Уз главобољу јавља се опћа слабост, мучнина, сузење очију, вртоглавица, 
знојење и повраћање. Прије самога напада јављају се предзнаци у виду очних сметњи као 
што су свјетлуцање, искрење те појава звјездица пред очима. Напади почињу ујутро, након 
буђења, трају неколико сати и постепено нестају. Нападе мигрене веома често изазивају 
тјелесни и душевни напори, а у жена се јављају непосредно прије и у првим данима 
менструације. Држи се да је узрок главобоље код мигрене код сметњи ширења крвних жила 
главе и мозга. Најприје долази до грча крвних жила, а затим до њихова проширења. До тих 
промјена долази углавном због преосјетљивости организма на разне неповољне утјецаје.

Лијечење

Састав чаја:
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50 г цвјетова и листова руже пењачице 

50 г коријена јагорчика

40 г коријена иђирота

40 г листова мажурана

30 г цвјетова липе

30 г одољена (коријена или цијеле биљке)

20 г листова ружмарина

20 г листова и цвјетова кунице(хајдучка трава)

20 г листова пелина

10 г Ијубице мирисне (цвјетова с петељком)

10 г стабљике иве траве

10 г жила линцуре

10 г листова и цвјетова мушке и женске кантарије

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде преко ноћи намочити 
10 г мјешавине трава. Ујутро ставити на лагану ватру и кувати поклопљено 1 1/2 минуту. Кад 
се чај охлади, проциједити га у тамну боцу и држати зачепљена. Пити 3 пута дневно медом 
заслађени чај, прије и послије јела по 1 1/2 дцл. Болесници који болују уједно и од шећерне 
болести умјесто меда у чај додавати мало свјежег лимунова сока.

У погледу исхране, поштовати упуте за лијечење главобоље, с тиме што је допуштено јести 
месо с роштиља и попити 2 дцл вина помијешаног с минералном водорн.

Забрањено је узимати црну кафу, цигарете, масноћу животињског поријекла. Избјегавати 
физичке и психичке напоре. Умјесто наведеног основног чаја, може се користити и чај 
припремљен од слиједећих трава:

50 г коријена одољена

40 г стабљике кунице (хајдучка трава)
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40 г листова пелина

30 г листова матичњака

20 г листова ружмарина

20 г стабљике иве траве

10 г цвјетова зовине

10 г стабљике тимијана

10 г стабљике љубице мирисне

Чај се припрема и користи на исти начин као претходни.
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                                       МОЖДАНА ДЈЕЧЈА УЗЕТОСТ

Болест настаје као посљедица оштећења мозга прије, за вријеме порођаја или за првих 
мјесеци живота дјетета. Болест се очитује грчевитом узетошћу доњих удова. Врло су ријетко 
одузети горњи удови. Болест ријетко узрокује упала мозга или упала можданих овојница у 
првим мјесецима дјететова живота. У већини случајева мождана одузетост се у каснијим 
годинама погоршава, но у неким се, пак, може и побољшати. Облици болести су различити, 
што овиси о томе који су удови захваћени. Обољело дијете касније прохода, но ход му је у 
мањој или већој мјери отежан. Дијете корача на вршцима прстију, а кољена се додирују или 
укрштају. Постоје облици болести у којима се јављају сметње у говору, затим падавица и 
душевна заосталост. Међутим, постоје болесници с природном интелигенцијом или с малом 
душевном заосталошћу.

Лијечење

Посебну пажњу посветити исхрани дјетета. Јести што више раскувану храну, зелен, мање 
слано. Избјегавати слаткише. Што је потребно сладити, најбоље је сладити медом. Умјесто 
хлеба јести кувани пиринач, јечам и пшеницу са мало соли. За промјену допуштене су мале 
количине раженог хлеба.

С дјететом радити тјелесне вјежбе тако да се покрећу сви дијелови тијела, а понајвише ноге 
ируке. За дјецу је корисно да се играју играчкама које ће им заокупити пажњу, но не смију 
стварати буку.

Састав чаја:

20 г камилице 

20 г матичњака 

20 г цвјетова зовине

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 2 1/2 г мјешавине и кувати 
1/2 минуте. Пити горак чај 3 пута дневно прије јела по 1/4 дцл. Између оброка, тј. око 10 и 16 
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сати пити такођер по 1/4 дцл заслађеног медом чаја. Чају се може додати мало свјежег воћног 
сока.

Ако је дијете душевно заостало, потребно је с њиме више радити уводећи га у брже тјелесне 
вјежбе. Храну појачати и настојати да једе што више дивљег зеља. У два оброка дневно јести 
црвени лук (свјеж, куван или пржен).

                                           МОЖДАНА КАП (АПОПЛЕКСИЈА)

Мождана кап је веома озбиљна, а неријетко и смртоносна болест. Наступа као посљедица 
атеросклерозе, болести крвних жила мозга, високог крвног притиска, шећерне болести и 
других узрока.

Мождана кап болест је старијих људи, али се јавља и у млађих особа склоних повишеном 
крвном притиску. Болест погађа више мушкарце него жене. Ако је мождана кап посљедица 
крварења у мозгу, онда јој углавном претходе: узимање великих количина алкохолних пића, 
сунчаница, јака узбуђења, тјелесни напор, јаки кашаљ, напињање при вршењу нужде, и сл. 
Зачепљење крвних жила мозга може настати полагано или нагло, а посљедица је мождана 
кап. Због крварења у мозгу болесник губи свијест, глава и очи обично су окренути према 
мјесту крварења, а дисање је неправилно. Болесник не мокри, а столица одлази нехотично. 
Кад човјека погоди мождана кап, он се руши као покошен. Губи свијест, а кад му се поврати, 
узета му је половица тијела. Кадшто мождана кап наступа поступно. Испрва болесник осјећа 
трнце у половини тијела, а након извјесног времена осјећа сметње у покретљивости тога 
дијела тијела, тешко хода, вуче узету ногу и сл. Уколико су захваћени центри за говор, 
болесник не може говорити или говори тешко и неразумљиво.

Лијечење

Болесника треба одмах полећи, а под главу ставити му јастук. Болесник мора мирно лежати. 
Ако је при свијести, потребно је пити 8 пута дневно по 1/2 дцл хладног чаја од мјешавине 
једнаких количина арнике и целера. Чај се припрема тако да се у 1/2 литре прокључале воде 
стави 2 до 3 г мјешавине трава, охлади поклопљено и пије горак.

Ако се ради о застарјелој болести, о одузетости појединих дијелова тијела, тешком изговору, 
заплитању језика, болесник треба да пије сваки сат времена по 1/2 дцл чаја од слиједећих 
трава:

20 г жила коприве
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20 г коњогриза

20 г цвјетова липе

20 г листова боквице женске

20 г листова мирисне Ијубице

20 г иглица ариша

Припремање чаја:

У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине ирава и кувати поклопљено 1/2 минуте. 
Након што се охлади, чај преточити у боцу. Ако болесник не болује од шећерне болести, чај 
може пити заслађен медом.

Храну припремати искључиво на биљном уљу без запржавања. Јести што више воће и 
поврће. Радити лагане вјежбе.

 

                                             МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА

Хронична је болест живчаног система. Живчано ткиво дјеломично пропада, а умјесто њега 
ствара се везивно ткиво, тзв. склеротична жаришта. Посљедице болести очитују се у 
оштећењу функција појединих органа. Узрок болести није познат. Ријетко се јавља у цијелој 
обитељи. Неки држе да је то болест мијењања материје у организму. Највише погађа људе у 
доби између 20. и 40. године. У раном облику симптоми показују да је захваћено једно 
жариште, но касније се шири на друга жаришта. Болест се јавља на махове и поступно се 
погоршава. Јављају се сметње у кретању појединих удова, осјетно је присутна одузетост с 
појачаним рефлексима и грчењем једног или више удова. Болесника највише смета грчевита 
мишићна укоченост што му отежава покретљивост. Руке дрхте, а као учесталији знакови 
болести су титрање очних јабучица, слабљење вида и отежано мокрење. Углавном се јављају 
и психичке промјене, као што су нагле промјене расположења, при чему након грчевитог 
плача слиједи смијех и сл. Чест је случај потиштености, но ријетко се оштећују 
интелектуалне способности.

Лијечење
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Исто је као код Паркинсонове болести, с тиме што се препоруча, једанпут дневно у току 
недеље, јести супу од телећих поткољеница или ребара. коју је потребно раскувати тако да се 
месо одвоји од кости. Супи додати што више поврћа, посебице дивљег зеља. Што више јести 
тикву и црвени лук, а то се може припремити као савијача, или пак као прилог пржити на 
уљу.

Сваку вечер у топлој купаоници окупати се у мјешавини слане воде и уварка од једнаких 
количина ружмарина и трине од сијена. Након што се болесник окупао, масирати му крста и 
затиљак мјешавином ружмаринова уља и ракије лозоваче. У недостатку ракије лозоваче за 
мјешавину може послужити разблажени алкохол, а у недостатку ружмаринова уља — 
маслиново уље, које мијешамо с једнаком количином винскога сирћа (од бијелога вина). 
Након те масаже умјерено се утоплити и остати код куће.

Болесник може вршити све лагане послове, с тиме да избјегава нагле промјене температуре. 
Ако прилике допуштају, што више времена проводити на планини.
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                                                    НЕСАНИЦА

Као што сама ријеч говори, ради се о болести која се очитује помањкањем или искључењем 
спавања; те честим или прераним буђењем. Додуше, кратак сан је присутан, али је немиран и 
површан, испуњен тешким и неугодним сновима. Болесник тешко заспи, а рано се буди, а 
осим тога, осјећа како га стеже у прсима.

Најучесталији узрочници несанице су: блажи душевни поремећаји, неурозе, разна осјећајна 
стања, као што су страх, жалост, радост, туга и сл., разне болести живчаног система — упала 
мозга, упала можданих овојница, тумор, затим, тровања оловом, алкохолом, никотином и сл. 
Несаницу могу изазвати велики физички и психички напори.

Лијечење

За лијечење несанице постоји неколико корисних рецептура те је стога упутно да болесник 
испита сваку по десетак дана. Болесник ће задржати и примјењивати ону рецептуру која му 
највише користи.

Прва рецептура: припремати умјерен чај од мјешавине једнаких количина матичњака, 
кантарије мушке и листова купине. Чај засладити медом и пити наташте и прије спавања по 
1/2 дцл. Истога чаја попити у току дана још 3 дцл, такођер медом заслађеног, с рнало свјежега 
лимунова сока.

Друга рецептура: дневно попити 4 дцл лимунаде која се припрема на слиједећи начин: у 
мању стакленку ставити 3 1/2 дцл прокуване и охлађене воде, 4 супене кашике меда, свјежи 
сок од 1 лимуна и 2 гранчице ружинарина. Састојке смијешати и оставити преко ноћи. 
Лимунада се пије други дан. Осим тога, ујутро наташте и увечер прије одласка на починак, 
појести коцку шећера натопљену свјежим лимуновим соком, а након тога попити по 1/2 дцл 
умјерено скуваног чаја од цвјетова глога.

Трећа рецептура:

Састав чаја:

20 г кантарије мушке и женске
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20 г цвјетова зовине

20 г листова и цвјетова лазаркиње

20 г цвјетова камилице

10 г стабљике морача

10 г листова купине

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте. Након што се охлади, чај проциједити и додати 4 супене 
кашике меда и 1 супене кашике свјежег лимуновог сока. У једнаким временским размацима, 
дневно попити 9 дцл чаја, с тиме да се прије спавања попије 1 дцл.

Без обзира на рецептуру коју ће болесник користити, уз то је потребно испирати чмар 
хладном водом: ујутро, прије спавања и након сваке извршене нужде. Осим тога, неколико 
пута дневно текућином једнаких количина воде и сирћа намочити руке и табане.

За вријеме лијечења, забрањено је узимати алкохол, дуван, црну кафу.
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                                                       НЕСВЈЕСТИЦА

Болест се очитује губитком свијести који наступа нагло а због недовољне исхране мозга 
крвљу. Поремећаји свијести различитог ступња углавном су присутни у живчаних болесника, 
развијају се поступно, а наступају нагло и изненада.

Кад несвјестица наступи, болесник губи свијест, лице му проблиједи а било му се једва 
напипа. Уз губитак свијести каткад наступа мучнина и повраћање. Болест настаје и услијед 
запрепаштености, узбуђености, затим од загушљива зрака, од јаког бола и сл.

Лијечење

Чим болесник осјети несвјестицу, потребно је одмах лећи у чисту постељу у прозраченој 
соби. Одмах му припремити медовину и дати му да пије сваких 1/2 сата по 1/2 дцл.

У међувремену припремити чај од мјешавине трава:

10 г цвјетова тимијана

10 г листова и цвјетова вријеска

10 г цвјетова кунице (хајдучка трава)

10 г листова и цвјетова дубчаца

Пити сваких 2 сата по 1 дцл горког чаја. Уз то јести по 2 супене кашике нарибане мркве и 
цвекле.

Одбацити цигарете и масноће животињског поријекла. Избјегавати узбуђења, рад у 
загушљивим и влажним просторијама, и несвјестица ће убрзо проћи.
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                                                       НЕУРАЛГИЈЕ

Под неуралгијом подразумијевамо бол у живцу због притиска коштаних израслина, тумора, 
ожиљака, или од реуматизма, инфекција, тровања. Од мноштва облика у којима се појављује, 
два су типична облика: један је кад бол траје готово стално, уз повремена појачања и 
олакшања, а други кад наступа у нападима, тако да постоје временски размаци без болова.

Постоје неуралгије код којих се зна за узрок и оне којима се узрок не може утврдити. Ток 
неуралгије овиси о врсти погођеног живца и узроку болести. Лијечење неуралгије овиси о 
томе јесмо ли уклонили узрок њезина настанка или не. Због тога су неуралгије којих не 
познајемо узрок теже излијечиве.

Наводимо опис и упуте за лијечење три веома честа облика неуралгије код којих узрок често 
не познајемо:

неуралгија осјетног живца лица (неуралгија тригеминуса) неуралгија великог живца ноге 
(неуралгија ишијадикуса, »ишијалгија«) неуралгија затиљног живца (неуралгија 
окципиталиса)

     НЕУРАЛГИЈА ОСЈЕТНОГ ЖИВЦА ЛИЦА (НЕУРАЛГИЈА ТРИГЕМИНУСА)

Бол у подручју осјетног живца лица убраја се у најнеподношљивије боли, посебице у односу 
на боли тијела. Та се бол јавља у нападима. Болеснику се од јачине боли искриви лице; због 
тога га је страх рницати лицем, гутати, јести. Кад бол наступи, болесник проблиједи или 
поцрвени у лицу. Чест је случај да очи сузе, а лице облије зној. Бол кадшто настаје због 
вањских утјецаја као што је кашаљ, кијање, узбуђење, физички напор и сл. Бол се углавном 
појављује у једном огранку тригернинуса, траје неколико секунди до једне минуте, а након 
тога сама нестаје. лако узрок неуралгији није поуздано познат, ипак се претпоставља да је 
болест повезана с болестима зуби, чељусти, носним синусима и др. (Против те болести често 
користи акупунктура.)

Лијечење

Састав чаја:

60 г зечјег трна

60 г листова и цвјетова матичњака

50 г листова купине
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50 г листова брезе

40 г кунице (веће количине цвјетова)

30 г стабљике мајчине душице

20 г вријеска — плавог цвијета

10 г храстове коре

10 г листова и цвјетова кантарије мушке

10 г листова и цвјетова кантарије женске

10 г коријена линцуре (мљевеног или уситњеног)

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кухати поклопљено 2 минуте. Охладити поклопљено и преточити у боцу те држати на 
тамном мјесту. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Послије свих напитака који 
се узимају прије јела, попити средњу кашику рафинираног маслиновог уља, а након напитака 
послије јела, узети средњу кашику меда. Између оброка, око 10 и 16 сати, попити по 1 1/2 дцл 
истога чаја с 1 кашиком, свјежег лимуновог сока.

Дневно 3 пута узимати по 1 супену кашику кувана вина с медом. Припрема се тако да се у 1/2 
литре црног вина стави 250 г меда, кува на лаганој ватри 1/2 сата и при томе мијеша. Хлади 
се поклопљено те чува на тамном и хладном мјесту (јако зачепљено).

Јести јако свјежу и разноврсну храну са што више зелени, воћа и поврћа. Забрањено је 
узимати одстајалу храну, и веће количине алкохола, цигарете и црну каву. Избјегавати 
обилније оброке.

Свако јутро обавезно млаким чајем од кадуље промућкати уста, а након тога попити 1/2 
гутљаја. Исто чинити у подне и увечер.

Дневно 2 пута хладном водом прати руке од рамена према прстима и ноге од кољена према 
стопалима. Исто тако, дневно 2 пута хладном водом испирати чмар, не посушити и обући 
гаћице. При томе пазити да не дође до прехладе.

Начинити мјешавину једнаких количина винског сирћа, рнаслинова уља и уварка од трине 
сијена, и њоме лагано, без притискивања, масирати жиле, лице испод ока, уха, сљепоочнице, 
чело и коријен носа. Након што сте измасирали те дијелове тијела, не напуштајте просторију 
угодне и устаљене температуре. Избјегавати често прање главе;

купати се једанпут недељно и пазити да не дође до прехладе.
Умјесто горе наведеног чаја, као основни лијек може послужити чај од мјешавине слиједећих 
трава:
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40 г стабљике тимијана

40 г листова и цвјетова кантарије мушке

40 г коњогриза

40 г стабљике преслице

40 г стабљике пузаве пиревине

20 г листова и цвјетова вријеска — плавога цвијета

20 г стабљике русомаче

20 г листова боквице

20 г комушине од махуна

10 г листова мажурана

10 г листова ружмарина

10 г дудових листова

5 г листова високопланинског пелина

5 г листова кадуље

5 г листова и цвјетова одољена

Чај се припрема и примјењује као горе наведени чај. Све друге упуте као у претходној 
рецептури.

 
       НЕУРАЛГИЈА ВЕЛИКОГ ЖИВЦА НОГЕ (НЕУРАЛГИЈА ИШИЈАДИКУСА, 
ИШИЈАЛГИЈА)

Неуралгија великог живца ноге, ишијас, веома је учестала болест. То је, у ствари, 
најучесталија неуралгија. Основни симптом болести је бол у крстима и уздуж ноге. Бол се 
појављује изненада, при одређеном покрету тијела, а кадшто се појављује уз прехладу. У 
извјесним случајевима бол је релативно блага, но у појединих људи бол их присиљава да 
легну у кревет. Бол великог живца јавља се и код упале у малој карлици, промјена на 
карлиции, заразних болести, шећерне болести, прехладе и сл. Живац је осјетљив на притисак, 
а бол се појачава кад болесник стоји, хода, кашље, кија или ако се тјелесно напреже. Бол 
захвата стражњи дио наткољенице и поткољенице, а шири се према стопалу. С обзиром на 
интензитет болова, болесницима је најбоље да леже, а понеки су приковани за кревет 
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неколико недеља, и мјесеци. Ишијас је дуготрајна болест што се често враћа.

Лијечење

Састав чаја (1):

80 г коријена зечјег тма

60 г стабљике (са цвјетовима) зечјег трна

60 г листова брезе

50 г листова цмога рибиза

30 г листова и цвјетова тимијана

10 г листова ружмарина

10 г листова целера 

10 г листова першуна

Састав чаја (2):

40 г коријена чичка

40 г коријена бијелог сљеза

40 г жила велике коприве

30 г жила зечјег трна

30 г брезове коре и листова

20 г листова храста

20 г стабљике мајчине душице
10 г стабљике тимијана

Припремање и примјена чаја:
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Припремати и пити сваки чај засебно. Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру 
прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и кувати поклопљено 2 минуте на тихој ватри. 
Хладан чај проциједити, додати 6 супених кашика меда и промијешати. Пити 3 пута дневно 
по 1/2 дцл прије и послије јела.

Од исте мјешавине трава кувати умјерен чај (5 г мјешавине у 1 литру воде) и пити умјесто 
воде, најмање 8 дцл, а највише 1 1/2 литру дневно.

Основни предуслови за лијечење болести су:

— одбацити цигарете и алкохол (допуштено је дневно попити до 2 дцл црног вина)

— јести што мање слану храну

— одјенути дугачко памучно рубље

лежати у провјетреној и умјерено топлој просторији

Осим наведенога, потребно је масирати сва болна мјеста према доље мјешавином једнаких 
количина ракије лозоваче, винског сирћа и из што дубљих слојева ископане глине. 
Мјешавину је потребно обрађивати док се глина не раствори. Болна мјеста трљати толико 
дуго док се смјеса не осуши, а након тога болна мјеста лагано и без стезања умотати 
памучном крпом, навући рубље и лећи у постељу.

             НЕУРАЛГИЈА ЗАТИЉНОГ ЖИВЦА (НЕУРАЛГИЈА ОКЦИПИТАЛИСА)

Болест је својствена по боловима у затиљном дијелу, који су веома јаки а шире се према 
тјемену. Бол се јавља у нападима, а кадшто је трајна, ако се ради о упали затиљног живца. 
Бол је углавном јача на десној страни, но појављује се на обје стране. Чест је случај да се бол 
прошири на ухо и врат. Може је изазвати сваки покрет главе у ходу, при смијању, кашљању и 
кихању. Напади боли не трају дуго времена, али се понављају. Код те неуралгичне болести, 
болови се осјећају на притисак.

Лијечење

Састав чаја (1):
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40 г гладишике

40 г цвјетова и листова кунице

30 г коријена слатке папрати

20 г листова пелина

10 г стабљике иве траве

10 г исјецканог или самљевеног срчаника

Састав чаја (2):

40 г стуцане бобе боровнице

40 г цвјетова и листова кантарије женске

30 г листова кадуље

20 г стабљике морача

20 г стуцане смрекове бобе

20 г стабљике тимијана

20 г самљевеног плода шипурике

Припремање и примјена чаја:

Оба чаја припремају се и пију на исти начин, с тиме да се одабере један по вољи.

Траве јако уситнити и смијешати. Кувати умјерен чај, медом засладити и пити 4 пута дневно 
прије и послије јела. Исти чај пити и умјесто воде, с тиме што му се додаје свјежег 
лимуновог сока.

Не вршити физичке послове на вјетровиту времену, у загушљивим и влажним просторијама. 
За вријеме док траје лијечење, обавезно је потребно носити памучно рубље и око врата 
лагани, али топао шал.
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                                       ПАДАВИЦА (ЕПИЛЕПСИЈА)

Падавица је тешка и веома распрострањена болест. Болест се често појављује у дјетињству, 
те понекад остаје кроз читав живот. Због тога је држе хроничном болешћу, што изискује 
дуготрајно лијечење и посебну бригу о болесницима.

Узрокују је разне живчане и друге болести, или болесна стања која погађају велики мозак. 
Због тога је и не држе једном болешћу него реакцијом мозга на разна оштећења. Напади 
епилепсије могу бити знак разних живчаних болести као што су упала или тумор мозга, 
болест крвних жила мозга, озљеда главе и мозга, посљедица тровања, хроничног алкохолизма 
и сл. Напади епилепсије јављају се и код неких болести унутрашњих органа, као што су 
болести бубрега, шећерна болест, високи притисак и сл. Кадшто се појављује и као 
самостална болест без уочљивог и познатог узрока, а при томе се сумња да одређену улогу 
врши наслијеђена склоност. Тај се облик болести јавља у дјетињству или млађој доби живота.

Напади падавице наступају изненада. Ипак, мањи број болесника предосјећа напад. Углавном 
осјећају промјену расположења, која може потрајати и неколико сати. Непосредно прије 
напада, већина болесника осјећа неугодне знакове у желуцу, затим главобољу, измаглицу, 
вртоглавицу и сл.

Падавица се појављује у облику великог напада, малог и психомоторног напада. 
Најучесталији је велики напад, а почиње наглим губитком свијести. Болесник се сруши на 
земљу као покошен, а при томе понекад крикне, лице се изобличи, поплави, мишићи удова и 
трупа укоче се, а дах се зауставља. Непосредно након тога, највише 1/2 минуте, попушта 
укоченост мишића и почињу грчеви и трзаји тих мишића. Болесник дише гласно, а из уста 
ину излази запјењена слина која је понекад крвава због угриза језика. Грчеви и трзајеви 
поступно се смирују, те након једне или двије минуте престају. Послије лога болесник лежи 
непомично у несвјестици, дисање се поправља а лице му је блиједо. Након што је болесник 
дошао к свијести, осјећа се уморним и исцрпљеним. Не сјећа се напада падавице, а жали се 
на главобољу. С обзиром на нагли губитак свијести и пада на земљу, може доћи до тешких 
повреда тијела.

Мали напади епилепсије ријетки су и, углавном, се јављају у дјеце. Кад дође до напада, 
наступа губитак свијести или, на неколико секунди, наступа поремећај свијести, и то без 
грчева. Болесник се не сјећа напада.

Психомоторни напад углавном се појављује у одраслих особа. Очитује се јачим или блажим 
помућењем свијести, а чест је случај да исти болесник има велике епилептичне нападе. 
Душевни и тјелесни знаци психомоторног напада мијењају се овисно о самом нападу, од 
болова у трбуху, несувислих покрета рукама или ногама, мљацкања језиком, до видних, 
слушних и њушних обмана, осјећаја да се налази у непознатој средини или добро познатом 
мјесту, премда на њему до тада није био. Након психомоторног напада падавице болесник се 
не сјећа ничега. Падавица у већини случајева има одраза на душевне промјене у болесника, 
као што су слабљење памћења, схваћања и расуђивања. Болесници постају експлозивни, 
раздражљиви и преопширни у говору. Душевни живот опћенито им постаје сиромашнији.

Лијечење
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Већ према добном узрасту болесника разликујемо препоручене лијекове:

     — за дјецу од 1 до 10 година

        - за дјецу у доби више од 10 година

        - за особе у старијој доби

Састав чаја за лијечење дјеце у доби од 1 до 10 година:

20 г камилице

20 г листова питоме нане

20 г листова матичњака
20 г стабљике пузаве пиревине

20 г коријена бијелога сљеза

20 г стабљике плућњака

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1/2 литре прокуване и охлађене воде намочити преко 
ноћи 2 1/2 г мјешавине трава. Ујутро додати 4 кашике меда и ставити на тиху ватру да проври 
и кува 1/2 минуте. Охладити поклопљено, проциједити и додати мало свјежег лимуновог 
сока. Сваки сат у току дана пити по 1/4 до 1/2 дцл текућине. Уз чај се у неограниченим 
количинама могу пити свјеже исцијеђени воћни сокови.

Јести храну са што више витамина, без масти животињског поријекла. Препоруча се јести 
више дивљег зеља. Солити што мање. Из јеловника избацити запршке и печење.

Дневно обавезно попити 1/2 дцл киселог млијека са 4 до 5 капи исцијеђеног сока бијелога 
лука (циједити кроз двоструку газу). Исцијеђени сок умијешати у кисело млијеко и одмах 
попити.

Састав чаја за лијечење дјеце у доби виће од 10 година:

50 г врбове коре

50 г вријеска — бијелога цвијета 

202



40 г листова и цвјетова матичњака 

40 г цвјетова кунице

20 г имеле бијеле

20 г листова пелина

10 г цвјетова и коријена бетонике

Пнпремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кухати 1/2 минуте поклопљено. Охладити поклопљено, проциједити и додати 6 супених 
кашика меда те јако умијешати. Затим додати супену кашику свјежег лимунова сока и дневно 
пити 8 дцл тога чаја, и то по 1/2 дцл прије и послије јела, а преостали дио између оброка.

Друге упуте као за малу дјецу.

Састав чаја за лијечење старијих особа:

50 г цвјетова и листова матичњака

50 г цвјетова и листова кантарије мушке

50 г врбове коре

30 г листова винове лозе

30 г цвјетова и листова пелина

30 г цвјетова и листова мажурана

30 г имеле бијеле

20 г арнике

20 г листова храста

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
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кувати поклопљено 1 1/2 минуту. Охладити поклопљено, прелити у боцу и пити горак чај 3 
пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Послије сваког напитка узети по 1 супену кашику 
рафинираног или домаћег маслиновог уља с тиме да није јако старо и кисело.

Ујутро и увечер узети мјешавину меда (1 супену кашику), лимунова сока (средња кашика) и 
16 капи свјежег сока траве уваре (чуваркуће).

Наведена основна мјешавина може послужити за припремање чаја који се пије умјесто воде: 
у 2 литре прокључале воде стави се 5 г мјешавине и кува поклопљено 1/2 минуте. Чај се 
охлади (поклопљен), преточи у боце и држи на хладном мјесту.

Храну припремати на исти начин као што је наведено за дјецу. Из јеловника потпуно 
избацити говедину и све конзервиране прерађевине. Алкохол и цигарете избацити, а црну 
кафу пити веома мало.

Вријеме проводити на чистом мјесту и у лаганом раду. Потребно је што више се купати, али 
пазити да се не прехлади. Након што се болесник окупао, мора остати у соби. 
Препопоручљиво је да се истрља цијело тијело мјешавином једнаких количина воде и 
винскога сирћа. Исто тако, добро је бар једанпут недељно послије купања намочити тијело 
уварком од трина.

Особе које болују од те болести не смију управљати никаквим возилом, а препоручује се да 
имају сталну пратњу.

У свим случајевима лијечење траје непрекидно пола године. Ако је потребно, након станке од 
2 мјесеца лијечење се може поновити.

                                          ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ

Ову хроничну мождану болест први је описао Јамес Паркинсон по којему је и добила име. 
Узрок болести је непознат, док се насљедно појављује у малом броју случајева. Болест се 
појављује углавном између 40. и 60. године живота. Кад болест наступи, долази до промјена 
у одређеним дијеловима сиве твари мозга, али се промјене могу запазити и на другим 
дијеловима живчаног система. Најважнији знак болести је дрхтање које у почетку захвата 
само једну страну, углавном руку. Касније се дрхтање проширује на обје стране тијела, руке, 
усне, вилице, главу и ноге. Руке најјаче дрхте. Други важан знак болести је укоченост која је 
једнолично захватила мишиће и удове. При гибању болесник дрхти веома мало или уопће не 
дрхти. Касније болесник губи способност да закорачи, тапка на мјесту прије него што пође. 
Болест се развија поступно. У развијеном ступњу јављају се душевне промјене као што је 
потиштеност. У вишој фази болесник је непокретан због тога што су му укочени мишићи и 
зглобови.
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Лијечење

Одмах одбацити цигарете, алкохол, сухомеснате производе и све конзервиране прерађевине 
(месне, воћне, повртне) и сл. Обуставити било који физички или умни рад, као и све обавезе. 
Избјегавати друштвене скупове, а вријеме проводити што више на чистом зраку, по 
могућности уз ријеку или море.

Дневно 3 пута прије и послије јела пити по 1 дцл умјереног чаја од мјешавине трава:

20 г врбове коре

20 г цвјетова и листова вријеска

20 г цвјетова цмог трна

20 г црне смрекове бобе 

20 г цвјетова кунице 

20 г коријена чичка

Припремање чаја:

У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и кувати 1 минуту. Охладити 
поклопљено и преточити у боцу.

Умјесто воде пити умјерено припремљен чај од мјешавине једнаких количина самљевене 
коштунице шипка и маслинових листова.

Храну припремати са што мање соли и раскувану. Избацити бибер, мљевену паприку и 
масноће животињског поријекла.

Дневно јести 3 пута по 2 до 3 нарибане јабуке с кором, а заслађено с мало меда. Уколико се 
ради о болеснику који уједно болује од шећерне болести — јабуке засладити шечером за 
дијабетичаре (асугрин и сл.)

Болесника купати у уварку од трина. Након купања, брзо га умотати у плахте и посушити, а 
затим полећи у топлу постељу.
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                                                   ПОТРЕС МОЗГА

Потрес мозга настаје падом или ударцем по глави, али га гдјекад изазивају и слабији узроци, 
као што је шамар. Посљедице наступају одмах, а понекад се појављује тек након неколико 
сати. Први знаци потреса мозга су јака главобоља, повраћање, а гдјекад и вртоглавица. Након 
тога слиједи поспаност и омамљеност која понекад прелази у бесвјестицу. Било је успорено и 
једва примјетљиво, а дисање или површно или дубоко с хркањем. Гдјекад се појављују 
грчеви, али то све зависи од јачине ударца. Уз потрес мозга често долази потрес хрптене 
(кичмене) мождине. То је честа појава приликом саобраћајних несрећа.

У лакшим случајевима бесвјестица пролази сама од себе, премда је човјек често уморан и 
боли га глава. Код тежих случајева бесвјестица траје дуже времена, а то је знак да је мозак 
оштећен. Што прије болесник дође до свијести, тим је сигурније да је претрпио само потрес 
мозга. (Послије потреса мозга човјек се тешко може сјетити догађаја који су непосредно 
претходили повреди.)

Лијечење

Болесника одмах положити у бочни положај да се не би угушио, што је обавезан положај код 
бесвјесног стања. Пазити да се болесник не нахлади. Уколико просторија није довољно 
загријана, болесника је потребно умотати покривачима. Кад дође к свијести, треба храну 
јести чешће, у мањим оброцима, како не би дошло до губитка на тежини. Јести што више 
воћа и поврћа уз свјеже сокове.

Састав чаја:

40 г цвјетова и листова кунице

40 г стабљике русомаче

40 г бијеле имеле (цијеле биљке)

20 г мајчине душице (цијеле биљке)

20 г преслице (цијеле биљке)

20 г иве траве (цијеле биљке)
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Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте. Хладити поклопљено и прелити у боцу. Дневно попити 1/2 
литре чаја с мало свјежег лимуновог сока. Уколико се ради о дјеци или млађим особама, 
умјесто умјереног припремати лагани чај: у 1 литру прокључале воде ставити 2 1/2 г 
мјешавине трава. Пити горак чај, но чим болесник почне долазили к свијести, потребно је чај 
засладити медом. Болесник се не смије покретати и устајати. Избјегавати све психичке и 
физичке напоре, а након што оздрави, избјегавати их још неколико мјесеци.

Умјесто наведеног чаја, што се користи као основни лијек, корисно је узимати чај 
припремљен од слиједећих трава:

40 г листова ружмарина

40 г цвјетова зовине

40 г стабљике брђанке

20 г врбове коре

20 г храстове коре

20 г листова купине

20 г коњогриза

20 г стабљике одољена (може и цијеле биљке)

20 г цвјетова и листова кантарије мушке

Чај се припрема и употребљава као претходни.
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                             СМЕТЊЕ У ЦИРКУЛАЦИЈИ КРВИ У МОЗГУ

У природном стању мијења се садржај крви у мозгу, а код озбиљнијих промјена наступа 
болесно стање. Основне сметње су бесвјестица и конгестија (навала крви у главу).

                                                          БЕСВЈЕСТИЦА

Настаје због изненадне празнине у мозгу као посљедица јаког губитка крви од страха, јаких 
болова, јаких прољева и сл. Бесвјестица је или лагана, што брзо пролази, или дубока и 
дуготрајна, кад болесник изгледа као да је мртав. Кожа је блиједа и хладна, а било (пулс) 
једва примјетљиво. Предзнаци болести су већином изненадне вртоглавице и јако ударање 
срца, а болеснику се зацрни пред очима.

Лијечење

Састав чаја:

30 г листова винове лозе

30 г листова и цвјетова купине

30 г стабљике тимијана

20 г стабљике одољена

20 г листова и цвјетова вријеска — плавога цвијета

20 г стуцане смрекове цме бобе

20 г листова пелина

10 г листова кадуље

Припремање и примјена чаја:
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Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине и кухати 
поклопљено 1/2 минуте. Охладити поклопљено и преточити у боцу. Пити 3 пута дневно прије 
и послије јела по 1 дцл чаја. Послије свих напитака, дакле, 6 пута дневно, узимати по 1 малу 
кашику рафинираног маслиновог уља.

Исти чај узимати још 2 пута дневно, у 10 и 16 сати, по 1/2 дцл. Чај се може засладити медом 
или шећером.Потребно је контролисати крвни притисак те, уколико је низак, умјесто 
наведеног чаја пити умјерено припремљен чај од мјешавине једнаких дијелова мајчине 
душице и коњогриза. Уз то, дневно попити 2 шоље црне кафе. Умјесто воћа пити лагани чај 
који се припрема од мјешавине једнаких количина трава: тимијана, коморача, милодуха и 
плућњака.

Јести калоричну и раскувану храну с много зеља. Оброци треба да буду обилни и учесталији. 
Одбацити жестока пића и цигарете, а препоручује се дневно попити до 1/2 литре доброг 
црног вина.

Обавезно је лагано вјежбати на чистом зраку, а корисно је и планинарити.

                        УПАЛА МОЖДАНИХ ОВОЈНИЦА (МЕНИНГИТИС)

Болест узрокују заразне клице, бактерије или вируси. Кадшто болест настаје уз неку другу 
упалу у тијелу или након што се озлиједила глава.

Болест се очитује јаким и упорним главобољама, вртоглавицом, мучнинама и повраћањем. 
Болесник је душевно поремећен, а уз то му се замућује свијест. Укочи му се врат, глава је 
забачена унатраг, трбух је увучен. Болесници не подносе свјетлост. Код гнојних упала 
можданих овојница увијек долази до високе температуре, и до 40 "Ц, због чега је болесник 
понекад толико узнемирен да бјежи из постеље. Открије ли се и лијечи болест на вријеме, у 
већини случајева болесници потпуно оздраве. Код тешких упала, нелијечења и касног 
лијечења могу настати трајне посљедице као што су  главобоље, глухонијемост, слабоумност, 
епилепсија и сл.

Лијечење

Састав чаја:

20 г цвјетова и листова мајчине душице

20 г стабљике бијеле горчице
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20 г цвјетова кунице
20 г листова матичњака

20 г листова и цвјетова вријеска

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 3 г мјешавине трава, 
промијешати, скинути с ватре и поклопљено охладити. Проциједити у боцу. Сваких 1/2 сата 
пити по 1/2 дцл чаја. Прије употребе засладити медом и додати неколико капи свјежег 
лимунова сока, Уколико је температура у болесника виша од 38 °Ц, потребно је винским 
сирћетом намазати крста, ноге и табане те одмах умотати плахтом. Лежати 1/2 сата, а затим 
иста мјеста намазати несланом свињском масти. Поново умотати плахтом и тај облог држати 
1/2 сата.

Посебну пажњу потребно је посветити исхрани. Храна треба да буде што разноврснија, са 
што више поврћа, посебице дивљег зеља, уз свјеже раскувано месо. Умјесто воде пити чај од 
мјешавине једнаких количина кунице и матичњака. Чају се, такођер, може додати свјежег 
лимунова сока. Јести што више неслатког компота од јабука и шљива. Исто тако, корисно је 
кисело млијеко које се узима с бијелим луком. (Бијели лук се очисти, стуца наситно и 
помијеша с киселим млијеком.) За вријеме лијечења потпуно одбацити сухомеснате и 
конзервиране производе те газиране и непрокуване воћне сокове. Слаткише свести на 
најмању мјеру.

Умјесто наведеног чаја који се користи као основни лијек, може се користити и чај од 
слиједећих љековитих биљака:

40 г листова боквице мушке

30 г стабљике тимијана

20 г листова першуна

20 г стабљике одољена

10 г стабљике килавице

Чај се припрема и користи на исти начин као и горњи чај.
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                                                          УПАЛА МОЗГА

Упала мозга такођер је заразна болест коју узрокују вируси и бактерије. Болест се јавља у 
току дјечјих заразних болести: оспица, козица и заушњака, кадшто и грипе, посебице у 
тешких облика тих зараза.

Болест почиње повишеном температуром, главобољом, безвољношћу и поремећајем 
свијести. Гдјекад долази до несанице, а у појединим случајевима појављује се поспаност. 
Болесник штуца, зијева, види двоструке слике. Исто тако, наступају сметње слуха, говора, 
равнотеже, млитавих кретњи рукама и ногама, као и до појава падавице. Појављују се 
немири, узбуђеност, жалост и страх. Свијест је у болесника веома промјенљива. Уколико се 
болест не лијечи у почетку, у дјетињству долази до трајних оштећења мозга. Као посљедице 
јављају се душевна заосталост, падавица и сл.

Лијечење

Састав чаја:

30 г цвјетова кунице 

30 г стабљике одољена 

30 г коријена иђирота 

30 г стабљике броћике жуте

30 г стабљике мајорана 

30 г плодова шипурике

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и у 1 литру прокуване и охлађене воде ставити 10 г мјешавине. 
Намочити преко ноћи. Ујутро се мјешавини дода 6 жлица меда, затим се стави на тиху ватру 
и кува 1 минуту. Охлади се поклопљено. Чају се дода сок из 1 лимуна. Проциједити у боцу и 
држати на тамном мјесту. Пити дневно 6 дцл, сваких 1/2 сата по 1/2 дцл.

Уз тај основни лијек узимати несладак, хладан компот од дивљег воћа. Дневно попити 2 дцл 
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кисела млијека са ситно стученим бијелим луком и мало соли.

Јести свјежу храну са што више витамина, мање слану и припремљену искључиво на биљном 
уљу, без запржавања.

Забрањено је пушити цигарете, пити алкохол и каву те јести конзервиране прерађевине.

Као основни лијек може послужити и чај припремљен од љековитих биљака:

20 г листова матичњака

20 г стабљике мајчине душице

20 г иве траве

20 г коре иве врбе

20 г пузаве пиревине

20 г стабљике пискавице

Чај се пије и користи као претходни. Умјесто компота од дивљег воћа може се узимати чај од 
истих трава. Чају се додаје мало свјежег лимунова сока. (Чај се не даје болесницима који су у 
несвијести.)

                                УПАЛА ЖИВЦА (ПОЛИНЕУРИТИС)

Болест се појављује углавном након пребољелих заразних болести, као што су дифтерија, 
грипа, оспице, те након тровања живом, алкохолом и оловом. Исто тако може се појавити уз 
шећерну болест те као посљедица недостатка витамина у тијелу (авитаминоза) и поремећаја 
код промене материје. Тежи облик те болести јавља се као посљедица недостатка витамина Б. 
Постоје неке упале живаца којима узрок није познат.

Упала живаца јавља се углавном уз јаку бол уздуж обољелог живца. Уз то се појављују 
слабост, млохавост и смањење обујма мишића, затим се смањује осјетљивост, настају 
промјене на кожи, а рефлекси или слабе или потпуно нестају. С наведеним знацима болести 
чешће су погођене ноге, док су кадшто погођени други удови. Промјене на кожи очитују се у 
томе што кожа постаје глатка и сјајна, отечена и плавкаста. Код упале живаца редовито је 
присутна бол, а захваћени удови често трну, пеку и одрвене.
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Болест се развија нагло, но понекад се појављује након дужег времена. Постоје блажи облици 
обољења, али и тешки, што могу довести до тешке инвалидности.

Лијечење

Састав чаја:

30 г коријена пузаве пиревине

30 г цвјетова невена

30 г стабљике прилипа

30 г храстове коре

30 г цвјетова зовине

30 г цвјетова глога

30 г листова матичњака

30 г листова и цвјетова одољена

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено на тихој ватри 1 минуту. Охладити поклопљено и прелити у боцу те 
додати свјежег лимуновог сока. Дневно попити 8 дцл чаја, с тиме да се сваки сат времена 
пије по 1/2 дцл.

Уз тај чај 2 пута дневно појести по 100 г нарибане мркве заслађене медом или шећером. 
Умјесто воде пити текућину од компота што се припрема од сувог дивљег воћа (оскоруша, 
брекиња, дивљих јабука или крушака); у недостатку дивљег воћа можете користити компот 
од дуња, јабука или крушака.

Јести што разноврснију храну, а из јеловника избацити запршке, печење, сухомеснате 
производе и све конзервиране прерађевине. Одбацити алкохол и духан. Јести што више 
бијелога и црвеног лука.

Препоручују се лагане шетње на чистом зраку. Ко је у прилици, најбоље је лијечити се на 
планини козјим или овчјим млијеком.
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                         УЗЕТОСТ ЖИВЦА ЛИЦА (ПАРАЛИЗА Н. ФАЦИЈАЛИС)

Узетост живца лица увијек се појављује у једностраном и потпуном облику, тј. узета је цијела 
половина лица. Она је тако непокретна да болесник не може набрати чело, подићи вјеђу, 
развући усницу и затворити око. Чест је случај да болесник појачано чује на обољелој страни 
и то му причињава знатне сметње. Болесник не може дувати и звиждати, а при смијању или 
плачу, одузета страна потпуно је непомична. Жвакање је такођер отежано те се при томе у 
простору између вилице и образа скупља храна. Ако се болест исправно лијечи, пролази 
углавном за неколико недеља. Но у извјесним случајевима остаје лагана укоченост дијела 
лица који је био одузет.

Лијечење

Састав чаја (1):

40 г листова и цвјетова матичњака

40 г стабљике бијеле горчице

30 г листова и цвјетова кунице

30 г листова мушке и женске боквице

20 г цвјетова глога

10 г цвјетова црнога трна

10 г имеле бијеле

Састав чаја (2):

30 г коријена иђирота

30 г листова питоме нане

30 г стабљике тимијана

30 г стабљике преслице

214



30 г коњогриза

20 г листова пелина

20 г цвјетова и листова кунице

Припремање и примјена чаја:

Кувати и пити чај од једне од наведених мјешавина трава, а због отежана затварања усне 
шупљине користити се сламчицом, или пластичном цјевчицом како би болесник лакше 
узимао чај.

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокуване и охлађене воде ставити 10 г 
мјешавине трава и поклопљено намочити преко ноћи. Ујутро додати 6 супене кашике 
домаћег врцаног меда и ставити на лагану ватру да поклопљено куха 1 1/2 минуту. Охладити 
поклопљено и проциједити у боцу. У једнаким временским размацима пити по 1/2 дцл 
напитка, с тиме да се сва количина од 1 литре попије у току дана.

Јести млаку храну, припремљену на уљу са што више зелени. Уз оброке јести што више 
црвенога лука (главице), а послије јела јести што више воћа и пити воћне сокове.
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                                                  ВРТОГЛАВИЦА

Болест се појављује код обољења унутрашњег уха, сметњи вида, мигрене, сметњи 
циркулације крви, морске болести и других болести кретања (авионом и аутобусом или тзв. 
кинетоза). То је стање када се човјеку поремети равнотежа, а јавља се као симптом многих 
живчаних и других болести. Кад вртоглавица наступи, човјеку долази мрак пред очи. Осјећа, 
затим, да се око њега предмети окрећу или да се сам окреће око властите оси. Кадшто има 
осјећај да му се врти у глави или да се љуља на мору. При томе кретање главом појачава 
вртоглавицу. Уз болест редовито се појављује мучнина, бљедоћа, знојење, главобоља и 
повраћање, а неријетко завршава несвјестицом.

Лијечење

Састав чаја:

20 г кунице 

20 г цвјетова глога 

20 г мајчине душице 

20 г пузаве пиревине 

20 г иве траве

Припремање и примјена чаја:

У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и кухати поклопљено 1/2 минуте. 
Након што се охлади, чај се пије заслађен медом до 1/2 литре дневно.

Уколико до вртоглавице долази због упале средњег уха, у ухо је потребно укапати по 5 капи 
свјеже исцијеђеног сока из листова траве уваре (чуваркуће). Исто тако, прије спавања 
потребно је укапати по 5 капи кантарион уља или маслинова уља. Послије тога не смије се 
излазити из куче или стана. Избјегавати рад с људима; не пењати се високо. Уколико је 
вртоглавица посљедица високог или ниског притиска, потребно је користити лијекове за 
високи или ниски притисак.
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                  ХРОНИЧНИ ЗЕЛУДАЧНИ КАТАР (ХРОНИЧНИ ГАСТРИТИС)

Разни су узроци хроничног катара желуца. Та озбиљна болест ријетко се развија из акутног 
катара. Чест је случај да се болест »вуче« лагано, особито када на њу дјелују разне шкодљиве 
материје, као што је, примјерице, алкохол. Он дјелује тако надражавајуће на желудачну 
слузницу да се на њој јављају чак и мањи или већи полипи који могу, пак, довести до 
озбиљних поремећаја. Болест се очитује као мукли притисак у подручју желуца, жгаравици, 
подригивању и »трулом« окусу, учесталијем повраћању и воњајућем задаху из уста. Језик је 
обложен слојем, а околина желуца отечена и веома осјетљива. Поремећени рад цријева 
очитује се у тврдој столици или прољеву. и душевно стање болесника је поремећено; 
раздражљиви су и нервозни те њихова цијела околина трпи. Поремећаји у раду желуца су 
различите нарави, али су углавном повезани са желудачним соковима који садрже превише 
или премало солне киселине. У првом случају настају јаки болови и јака жгаравица, а у 
другом желудац тешко пробавља храну која предуго лежи те, због тога, трули.

Лијечење

Састав чаја:

50 г листова нане питоме 

50 г цвјетова и листова кунице 

50 г стабљике преслице 

50 г листова матичњака

50 г коњогриза

50 г листова нане дивље

50 г листова лазаркиње

50 г стабљике иве траве

50 г листова и цвјетова кантарије женске

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру хладне воде преко ноћи намочити 10 г мјешавине 
трава. Ујутро кувати да кључа 1/2 минуте поклопљено. Охладити поклопљено и прелити у 
боцу. Пити прије и послије јела по 1 дцл горког чаја. Након чаја одмах узети малу кашику 
рафинираног или филтрираног маслиновог уља. Преостала 4 дцл чаја попити с мало меда у 
току дана умјесто воде. Поступак лијечења временски траје до 2 мјесеца.
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                                              НЕРВОЗА  ЖЕЛУЦА

Нервозна желудачна бол наликује на бол хроничног гастритиса. Међутим, та је бол без 
икаквих објективних болесних појава. Болесник често повраћа и тјелесно пропада. Болест је 
чисто живчане нарави, а јавља се код људи који су сувише душевно напети или их оптерећују 
велике бриге и напори.

Лијечење

Састав чаја:

30 г листова матичњака

30 г стабљике коморача

30 г листова и цвјетова вријеска - бијелога цвијета

30 г стабљике моравке

30 г врбове коре

30 г листова пелина планинског

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава, кувати 
поклопљено 1 минуту и охладити поклопљено. Пити 8 дцл у току дана Уз то 3 пута дневно у 
храни узимати по једну средњу кашику маслинова уља. Уз чај, иначе, узимати по једну 
средњу кашику меда.

За вријеме лијечења потребно је што више времена проводити у лаганој шетњи. Вршити 
лагане вјежбе. Исхрану проводити као у лијечењу катара желуца.

Наведени лијек употребљава се релативно кратко, до двадесет дана.
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                                                ОПЕКОТИНЕ

Опекотине настају дјеловањем топлине, ултравиолетних зрака и хемијских средстава на кожу. 
Тежина опекотине зависи о интензитета узрочника. Примјерице, дубљи дијелови тијела могу 
бити оштећени ако је температура била висока, ултравиолетне зраке веома јаке или хемијски 
спој веома концентриран. Овисно о дубини оштећења опекотине дијелимо на:

опекотине првог степена

опекотине другога степена

опекотине трећег степена

                                    ОПЕКОТИНЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

Опекотином је захваћен већи или мањи дио површине коже. Кожа се зацрвени, али без 
мјехура. Болови се осјећају, а гдјекад се јавља и температура.

Лијечење

Опекотину одмах намазати домаћим маслиновим уљем. Уколико га немате при руци, 
послужите се рафинираним или помијешаним маслиновим уљем. Након тога, памучне крпе 
намочити у исто уље и обложити опекотину. Облоге мијењати сваких 10 минута у трајању од 
2 сата. Послије тога памучну крпу натопити винским сирћем, јако исциједити а онда 
намочити маслиновим уљем и тиме сваки сат облагати опекотину. То чинити док се не 
припреми уљни мелем који се лагано наноси на опекотине.

Уљни мелем

У 1 литрену боцу улити 1/2 литре маслинова уља и додати 400 г мјешавине једнаких 
количина цвјетова кунице и невена. На дну дубље посуде ставити јелове дашчице и на њих 
ставити боцу с уљем и травама. Боцу са страна учврстити, такођер с дашчицама, како се не 
би преврнула, а лонац испунити водом. Ставити на лагану ватру да вода у посуди ври око 
боце. Након 1 сата кувања, воду охладити, боцу извадити, јако зачепити и држати на топлом 
штедњаку 24 сата. Да би мелем добио пуну вриједност, потребно је боцу држати на сунцу 2 
до 3 дана. Мелем је веома користан и било би добро да га свака породица припреми тако да у 
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случају опекотине одмах могу примијенити лијек. Наиме, припремљени мелем може дуго 
времена трајати.

Уколико при руци немате маслинова или другог јестивог уља, за прву помоћ може корисно 
послужити обично брашно. Опечени дио тијела, особито руке, загњурити на десетак минута 
у брашно. Тај једноставан а користан лијек уклонит ће болове од опекотине и спријечити 
стварање мјехурића.

                                        ОПЕКОТИНЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА

Код опекотина другог степена захваћени су дјелимично дубљи слојеви коже. На појединим 
мјестима стварају се мјехурићи испуњени бистром текућином, а видљиви су и спаљени 
дијелови коже што се налазе на површини у виду крпица. Болови су веома јаки; на 
повређеним мјестима циједи се бјеличаста текућина што влажи околну површину.

Лијечење

Као и код опекотина првог степена, одмах користити домаће маслиново или друго јестиво 
уље. То чинити све док се не припреми воштани мелем:

1/2 литре домаћег маслиновог уља

1 средња кашика претопљеног воска (или остатка свијеће)

1 средња кашика смоле са јеле

1 супена кашика листова ружмарина

1 супена кашика листова кадуље

1 супена кашика стабљике мајчине душице

Припремање и примјена мелема:

Састојке ставити у емајлирану посуду и лагано кувати на тихој ватри 1 сат, али да не проври. 
Док мјешавина кува, мијешати са свјеже истесаним дрветом црног трна или храста. Након 
једног сата, врелу мјешавину проциједити кроз веома ситну цједиљку у керамичку посуду 
или стакленку. Затим је охладити и зачепљену држати на хладном и тамном мјесту.

Мелемом се намажу чисте памучне крпе којима се облажу опечена мјеста.
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                                     ОПЕКОТИНЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

Дубљи дио ткива је тако спаљен и спржен да све изгледа као да је поугљено. Нема никаквих 
знакова да је ткиво живо, а кожа наликује мрамору.

Лијечење

Чисте памучне крпе натопити маслиновим уљем и опекотине облагати сваких 10 минута у 
трајању од 2 сата. Након тога чисте памучне крпе намазати смоластим мелемом и њима 
облагати опекотине, мијењајући облог сваких 2 сата

.

Састав смоластог мелема:

1/2 литре домаћег маслиновог уља

1 супена кашика смоле са јеле
1 средња кашика претопљеног воска или остатка свијеће

1 супена кашика свјежих листова боквице

1 супена кашика листова и цвјетова кунице

1 супена кашика настругане коре од зовине

1 супена кашика стабљике тимијана

Смоласти мелем припрема се на исти начин као претходно описани воштани мелем.

Уколико немате маслинова уља, мелем можете припремити мјешавином једнаких количина 
ловоровог и сунцокретовог уља.

За вријеме лијечења, умјесто воде пити воћне сокове. Јести што више зеља, посебице дивљег 
зеља, а храну припремати са што мање соли.
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                                 ЛИЈЕЧЕЊЕ ЗАПУШТЕНИХ ГНОЈНИХ РАНА

Ако су гнојне ране посљедица рана од убода, уједа, посјекотина и опекотина, лијече се 
испирањем чајем и мазањем мелемом.

Састав чаја:

30 г листова кадуље

30 г цвјетова и листова кунице

30 г листова боквице женске

30 г самљевена ланеног сјемена

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати и преко ноћи намочити у 6 литара воде.

Ујутро ставити на лагану ватру да прокува и кувати поклопљено 4 минуте, затим охладити. 
Одвојити дио за једно испирање, а преостали дио оставити поклопљен у посуди. Након сто 
сте ране испрали, чисте памучне крпе натопити у чај и облагати ране.

Састав мелема:

40 г самљевена ланеног сјемена 

40 г младих изданака листова кунице 

40 г мајчине душице (што више цвјетова)

40 г кантарион уља 

40 г младог масла

Припремање и примјена мелема:
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Траве уситнити и смијешати у емајлираној посуди. Посуду ставити на лагану ватру пазећи да 
мелем не проври. Мјешавину мијешати свјеже истесаним дрветом отприлике 40 минута. 
Након тога, врућу мјешавину проциједити у стакленку и кад се охлади додати јој 3 супене 
кашике маслинова уља те јако умијешати. Мелем мора бити чврсто зачепљен. Употребљавати 
га искључиво чистим рукама. Најприје намазати чисте памучне крпе или газу, а затим 
привити на ране.
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                                                    ПОСЕБНЕ БОЛЕСТИ

                                                        АЛКОХОЛИЗАМ

Под том болести подразумијевамо трајну навику уживања разних врсти алкохолних пића у 
већим количинама уз развијену овисност о пићу. Алкохолизам је развијенији у мушкараца 
него у жена.

Алкохолизам је врст токсикоманије, тј. болесног порива да се узима неко отровно средство 
што дјелује на централни живчани систем и изазива привидно угодно стање. У том смислу, 
алкохол убрајамо у дроге. Већ и мале количине алкохола изазивају тровање. Болест на разне 
начине оштећује душевни живот човјека те доводи до разних поремећаја, истинских 
душевних болести као што су хронични алкохолизам, алкохолно лудило и алкохолна 
љубомора.

Лијечење

Уколико болест није узела маха, алкохолна навика може се избјећи ако се умјесто алкохола 
пије минерална вода с тинктуром што се користи при лијечењу старијих особа од хистерије. 
Тинктура се припрема од мјешавине трава:

20 г цвјетова љубице мирисне (и петељке)

20 г ружмарина

20 г листова питоме нане

20 г листова кадуље

20 г листова и цвјетова вријеска

20 г стабљике мајчине душице

Припремање и примјена тинктуре:
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Мјешавину трава ставити у боцу с 1/2 литре алхокола јачине 40 вол. "/о, и пустити да 
зачепљено одстоји 24 сата. Кад год се осјети потреба за пићем, попити 2 дцл минералне воде 
с 10 до 20 капи наведене тинктуре. У првих 10 дана узимати 2 дцл минералне воде с 20 капи 
тинктуре, других 10 дана смањити на 15 капи, надаље 10 капи, тако да се за 2 мјесеца пије 
само минерална вода без тинктуре.

Уз минералну воду с тинктуром дневно што више пити воћне сокове.

                                              АЛКОХОЛНА ЉУБОМОРА

Појављује се у хроничних алкохоличара. Болесник који болује од ове душевне болести у 
сваком чину своје жене види невјерност те је због тога оптужује наводећи апсурдне доказе.

Лијечење

У једнаким временским размацима дневно пити по 5 дцл лимунаде заслађене медом. Умјесто 
воде пити умјерен чај од листова матичњака: у 1 литру прокључале воде ставити 5 г ситно 
исјецканог матичњака и кувати поклопљено 1/2 минуте.

Болесников животни партнер мора пазити на њега. Помагати му, бити му привржен, не 
изазивати љубомору, заједно шетати се на чистом зраку, разговарати и сл. Посебно је важно 
да болесник не пије никакав алкохол. Пити што више воћних сокова, минералну воду и јести 
што више воћа.

                               АЛКОХОЛНО ЛУДИЛО (ДЕЛИРИУМ ТРЕМЕНС)

То је душевна болест што настаје искључиво након дугогодишњег уживања алкохолних пића, 
те је, према томе, болест хроничних алкохоличара. Изузетно се јавља у младих људи послије 
2 до 4 године алкохолизма. Држи се да до болести долази услијед оштећења јетре, 
авитаминозе и тровањем болесним продуктима мијењања материје код хроничног 
алкохолизма. До појаве лудила долази углавном на неки вањски потицај, као што су повреде, 
заразне болести, операције, долазак у затвор и сл. Лудило се развија нагло или поступно, у 
неколико дана. У случају поступног развоја лудила претходно се појављују знаци као што су 
немир, страх, несаница, бурни и тешки снови, појачано знојење, грчеви мишића, дрхтање и 
халуцинације. У развијеном степену алкохолног лудила појављују се помућеност свијести, 
несналажење у времену и простору, погрешно препознавање особа, застрашеност, видне и 
слушне халуцинације, јако дрхтање главе, руку и читавог тијела, несигуран ход, 
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подрхтавајући говор и несаница. Алкохолно лудило траје отприлике 2 до 5 дана, а кадшто 
траје од неколико сати до неколико недеља. Углавном престаје нагло, дубоким сном из којега 
се болесник буди исцрпљен, али бистар и миран. У истог болесника алкохолно лудило може 
се појавити неколико пута.

Лијечење

Двије рецептуре могу користити за лијечење алкохолног лудила. На болеснику је да одабере 
која му боље одговара. Једна се припрема тако што се траве намоче преко ноћи, а друга као 
што се припрема чај.

Састав чаја (1):

40 г листова и стабљике матичњака

40 г стабљике кунице

40 г цвјетова глога

30 г коњогриза

30 е жила велике коприве

30 г листова и цвјетова руже пењачице

30 г јагорчевине

20 г коријена одољена

20 г имеле са храстова дрвета

20 г стуцане црвене смрекове бобе

20 г листова питоме нане

10 г стабљике пузаве пиревине

10 г стабљике златице с камена

Припремање и примјена чаја:
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Траве јако уситнити и смијешати. У 1 1/2 литру прокуване и охлађене воде ставити 10 г 
мјешавине трава и преко ноћи намочити. Ујутро ставити на лагану ватру да кува поклопљено 
1 минуту. Хладан чај прелити у боцу и пити малим гутљајима 3 пута дневно 1 дцл прије и 
послије јела. Послије напитака прије јела узимати 1 супену кашику маслинова уља. Уколико 
се маслиново уље не може пити, онда га помијешати с храном. Преосталу количину чаја пити 
умјесто воде, а може се засладити медом и освјежити лимуновим соком.

Састав чаја (2):

30 г иве траве

30 г вријеска

30 г мајчине душице

30 г глогових цвјетова

30 г дубчаца

30 г одољена

30 г броћике жуте

30 г мајорана

30 г листова и цвјетова невена

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте. Хладан чај проциједити и додати му 8 супених кашика меда и 
промијешати. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Послије напитака након јела, 
узимати по 1 супену кашику маслинова уља, или попити или узети с храном.
Између оброка узимати по 2 дцл компота.

Јести јако раскувану, разноврсну и витаминима обилату храну. За вријеме лијечења 
избјегавати загушљиве просторије, радити на свјежем зраку.

Препоручена метода лијечења траје 2 мјесеца, а након паузе од мјесец дана може се 
поновити.
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                                        ХРОНИЧНИ АЛКОХОЛИЗАМ

То је болесна склоност према уживању великих количина алкохолних пића. Хроничног 
алкохоличара претјерано уживање алкохола доводи до слиједећег стања: дрхтање, 
осјетљивост живаца, болови у удовима, трнци, мравци, слабљење вида, катар желуца, 
оштећење јетре, слабљење тека, мршављење, проширење крвних жила на лицу, и носу, 
оштећење срца с неправилним билом и др. Дакле, алкохол је видно оштетио тјелесну и 
душевну грађу хроничног алкохоличара. У душевном погледу, примјерице, алкохоличар губи 
осјећај стида, понос и достојанство, склон је лажима и крађи само да дође до пића. Из 
веселог расположења прелази у раздражљиво или потиштено, воља, разум и памћење му 
слабе, критичност му је смањена.

Лијечење

Састав чаја:

50 г листова кадуље

50 г листова ружрнарина

50 г листова дивље нане

30 г стабљике мајчине душице

30 г листова пелина

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Након што се чај охладио, преточити га у боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије и послије јела. Преостала 4 дцл чаја пити умјесто воде у 4 оброка по 1 
дцл, с тиме да се сваки пут дода по 20 капи тинктуре за лијечење од хистерије и алкохолизма. 
Количину тинктуре поступно смањивати до 10 капи и с том количином остати до краја 
лијечења.

Уз чај што се узима по 1 дцл прије јела, уз ручак и вечру попити по 1 супену кашику 
маслинова уља.

Болесник треба да избјегава друштво с којим је пио. Радити што више на чистом зраку, а 
слободно вријеме проводити у лаганим шетњама.
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                                                      ХИСТЕРИЈА

Хистерија је врста (психо)неурозе, тј. душевног поремећаја лакшег степена, а очитује се у 
виду различитих душевних и тјелесних тегоба. У прошлости држало се да од хистерије 
оболијевају само жене, док је данас опште позната чињеница да од те болести једнако болују 
и мушкарци и жене. Хистерију узрокују разни душевни сукоби, нарочито у дјетињству.

Болест се очитује у разним душевним и тјелесним знацима: главо бољи, вртоглавици, 
боловима и пробадању у предјелу срца, дрхтању, сметњама вида и слуха, несаници, 
сметњама у говору, узетости удова и сл. Код свих тих сметњи не постоје органски поремећаји 
који би тим поремећајима могли бити поводом.

У младих људи особито су карактеристични хистерични напади. Тада болесници ломатају 
рукама, трзају цијелим тијелом, бацају се и сл. Такви напади понекад личе на падавицу. За 
вријеме напада не долази до губитка свијести. Напад редовито престаје када се присутни 
уклоне, јер болесник више нема коме показати своју унутрашњу борбу. Зато је најбоље 
таквим нападима не поклањати никакву пажњу.

Душевне сметње код хистерије могу се појавити у облику немира и укочености. Болесници 
пјевају, вичу, плачу или се смију, дају криве одговоре и понашају се смушено и изгубљено.

Лијечење

Састав чаја за лијечење болесника у доби до 20 година:

40 г цвјетова глога

40 г листова матичњака

40 г коријена иђирота

40 г листова мажурана

30 г листова винове лозе

20 г Ијубице мирисне (цвјетова с петељком)

10 г листова и цвјетова кунице

Припремање и примјена чаја:
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Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте. Пити горак чај 3 пута дневно по 1/2 дцл прије и 1 дцл послије 
јела. Осим тога, између оброка дневно попити још 3 дцл медом или шећером заслађеног чаја.

Храну припремати искључиво на биљном уљу. Јести раскувану храну са што више зелени, 
посебице дивље зелени. Из јеловника избацити свињетину и масноће животињског 
поријекла. За вријеме лијечења забрањен је алкохол, затим кафа, и претјерано уживање 
слаткиша.

Купати се сваки други дан. На крају се прскати или туширати хладном водом у трајању од 3 
до 4 секунде, а затим се брзо посушити.

За болесника је корисно да се бави неким спортом или да врши тјелесне вјежбе. Болесник 
треба да избјегава сваки разговор који би га ометао, а познаници морају бити обазриви према 
њему.

Састав чаја за лијечење болесника у доби изнад 20 година:

60 г листова матичњака

60 г иђирота

50 г јагорчике

30 г цвјетова глога

20 г першуна и целера (једнаких количина)

10 г уситњеног коријена срчаника

Чај се припрема на исти начин као и претходни. Кад се проциједи, чају се додаје 6 супених 
кашика меда од кадуље, а може и од вријеска, лаванде, ружмарина или багрема. Важно је да 
је мед једноличан.

Храну припремати као за узраст до 20 година. Цигарете и алкохол су забрањени. Јело узимати 
увијек у одређено вријеме, а оброци морају бити умјерени. Желудац не смије бити 
пренатрпан. Слободно вријеме проводити у лаганим шетњама на чистом зраку, лаганом раду 
у врту.

Обавезно је прати се ујутро хладном водом до појаса. То чинити и послије ручка, а прије 
спавања уз то прати ноге до кољена хладном водом. Након тога се одмах посушити да не дође 
до прехладе.
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За лијечење болесника у доби изнад 20 година може послужити тинктура од слиједећих 
љековитих биљака:

20 г цвјетова љубице мирисне (и петељке)

20 г листова ружрнарина

20 г листова питоме нане

20 г листова кадуље

20 г листова и цвјетова вријеска

20 г стабљике мајчине душице

Припремање и примјена тинктуре:

Мјешавину трава ставити у боцу и долити 1/2 литре алкохола јачине 40 вол.°/о, и пустити да 
зачепљено одстоји 24 сата. Ујутро наташте и увечер прије спавања узима се тинктура по 20 
капи на коцки шећера или с малом кашиком меда. Тинктура може послужити као замјена за 
наведени чај. Осим тога, једанпут дневно, најбоље прије спавања, њоме измасирати тијело од 
појаса према горе, посебице врат и руке.

Уз ту тинктуру, у једнаким временским размацима, сваки дан попити по 6 дцл умјереног чаја, 
рнедом заслађеног, који се припрема од мјешавине трава:

20 г коријена иђирота 

20 г латица вртне руже 

20 г мајчине душице 

20 г пупова купине
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                                                           МАНИЈА

За манију је карактеристична појачана афективност. Болесник је претјерано расположен и 
активан. Брзо говори и мисли. Мисли тако брзо једна другу сустижу да их болесник не може 
до краја изрећи. Због немира увијек започиње неки нови посао, али ни један не завршава. Уз 
весело расположење каткад се јавља и раздражљивост, особито ако му се околина 
супротставља. Код те болести присутне су болесне идеје о властитој величини. Болесник 
замишља да је најбогатији, најпаметнији, најспособнији. У блажем облику болести, 
болесници су разговорљиви, срдачни, весели, пуни разних планова, шаљиви, у разговору 
лако мијењају тему разговора. Понекад се измјењују временски интервали појачане 
активности с интервалима депресије.

Лијечење

У једнаким временским размацима дневно попити 6 дцл лимунаде, припремљене од свјеже 
исцијеђеног лимуна и заслађене медом.

Умјесто воде пити умјерено припремљен чај од двију мјешавина трава, с тиме што се сваке 
недеље узима једна мјешавина.

Прва мјесавина: једнаке количине листова и цвјетова ружмарина и листова и цвјетова 
вријеска.

Друга ињешавина: једнаке количине стабљике тимијана, стабљике русомаче, цвјетова глога, 
листова кадуље и коријцна одољена.

Сваки чај се припрема на исти начин: у 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава 
и кувати поклопљено 1/2 минуте. Кад се охлади, чај преточити у боцу.
У јесен, кад дозријеваја шипак, умјесто лимунаде може се узимати мјешавине од по 250 г 
свјежег лимуна, шипка и меда. Лимун се опере у врелој води, а затим се с кором самеље на 
строју за месо. Исто чинити са шипком. На самљевену мјешавину дода се мед и измијеша. 
Узимати 3 пута дневно по 1 супену кашику мјешавине, а одмах након тога 1 нарибану киселу 
јабуку. Јабуку нарибати прије употребе.

Јести нешто више кувану и јако раскувану храну с мање масноће и соли. Препоруча се што 
више зелени и рибе. Што више обављати физички посао, а слободно вријеме проводити у 
спорту, риболову, планинарењу и сл.
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                               МЛАДЕНАЧКО ЛУДИЛО (СХИЗОФРЕНИЈА)

Најраспрострањенија је душевна болест што, углавном, погађа људе у младој доби. До данас 
је узрок болести остао непознат. Многи држе да је шизофренија насљедна болест и да је 
узрокују болесне промјене на мозгу. Неки држе да болест могу изазвати разни неугодни 
душевни доживљаји и утјецаји у младости. Тешко прилагођавање промјенама и сналажење у 
животу могу придонијети развоју те болести.

Болест се очитује упадљивим промјенама у осјећајном животу болесника. Болесници не 
реагирају на догађаје који нормалног човјека узбуђују. Колебљиви су у осјећајима, тако да 
једну особу могу истодобно и вољети и мрзити. Појављује се равнодушност тако да болесник 
запушта учење у школи, посао, прање и одијевање те особну хигијену. Сметње у осјећајном 
животу могу се видети у крајностима. Особу коју је волио почиње мрзити, и обрнуто.

Болесник се повлачи у себе губећи интерес за ствари које су га претходно занимале. 
Најбитнија је растрганост мисли. Повезаност мисли је збркана и нејасна. Кретње постају 
неприродне, с необичним покретима и гримасама. Болесници или су веома узбуђени или 
упорно шуте. Ток болести је разнолик. Јавља се на махове, наизмјенично наступају 
побољшања и погоршања.

Лијечење

Састав чаја (1):

30 г стабљике бектурана

30 г листова дивље нане

30 г стабљике мајчине душице
30 г цвјетова кунице

30 г цме и црвене смрекове бобе

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1/2 литре прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 2 минуте. Кад се чај охлади, прелити га у боцу. Пити горак чај 3 пута 
дневно по 1 дцл прије и послије јела.
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Састав чаја (2):

20 г цвјетова зовине

20 г цвјетова глога

20 г цвјетова цмог трна

20 г цвјетова и листова ружмарина

20 г листова и цвјетова плућњака

20 г листова и цвјетова прилипа

20 г јако уситњеног коријена срчаника 

Припремати и употребљавати чај као претходни. Јести што више киселих јабука, дневно до 1 
кг или попити 3 дцл свјежег јабуковог сока. Свако јутро наташте поједе коцку шећера 
натопљену свјежим лимуновим соком. Храна мора бити квалитетна и разноврсна.

Одбацити алкохол и цигарете. Болесник треба што више времена проводити на чистом зраку, 
на планини или покрај ријеке.

                                              НЕУРАСТЕНИЈА

То је облик (психо)неурозе, односно душевног поремећаја лакшег ступња код којега је 
цјелокупна тјелесна и душевна способност смањена, а да не постоје никакве болесне 
промјене у тијелу. Неурастенији су својствени знакови: тежина у глави, разни болови у глави, 
вртоглавица, сврабеж, дрхтање, трнци у удовима, знојење, осјећај тежине и слабости у тијелу, 
срчане сметње, помањкање тека, сметње у мокрењу, затвор столице. Најучесталији душевни 
знакови болести су:

умор на раду, посебице умном, осјећај радне неспособности, смањена концентрација и 
памћење, преосјетљивост, раздражљивост, мрзовољност, безвољност и сметње у сну. Развоју 
те болести погодују непрекидна душевна узбуђења која настају у разним сукобима — у браку, 
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на радном мјесту, у обитељи, због превеликих особних амбиција и сл. Болесници који пате од 
те болести непрекидно су у страху да ће их нетко запоставити и престићи.

Лијечење

Састав чаја:

20 г цвјетова кунице

20 г листова и цвјетова мајчине душице

20 г стабљике преслице

20 г храстове коре

20 г храстових листова

20 г врбове коре

20 г стабљике иве траве

Припремање и примјена чаја:

Припремити умјерен чај: у 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и кувати на 
лаганој ватри 1/2 минуте. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела.

Мјешавина тих трава може се користити и за припремање лаганог чаја који се пије умјесто 
воде, с тиме да му се дода мало свјежег лимунова сока. Лагани чај припрема се тако да се у 1 
литру прокључале воде стави 2 1/2 г мјешавине трава, а кува поклопљено 1/2 минуте.

Јести јако раскувану и чорбасту храну са што више поврћа, особито дивљег зеља, а 
припремати је на биљном уљу.

Забрањено је узимати алкохол, цигарете и каву. Избјегавати физички и психички напор и 
узрујавање.

Сваки дан, ујутро и увечер прије спавања, масирати и врховима прстију и ноктима тикати 
крста, испод руку, по препонама, руке и ноге. Масирати разблаженом тинктуром која се 
припрема од мјешавине трава:
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20 г цвјетова липе

20 г вријеска — плавога цвијета

20 г ружмарина

20 г питоме нане

20 г бектурана

20 г мајчине душице (веће количине цвјетова)

Припремање и примјена тинктуре:

Мјешавину уситњених трава ставити у стакленку од 3 литре и долити 2 литре алкохола 
јачине 55 вол.%. Зачепити и уз повремена мућкања држати 24 сата. Након тога тинктуру 
преточити у другу боцу, држати зачепљену и употребљавати. На мјешавину трава може се 
улити још 2 литре алкохола исте јачине, с тиме да се држи зачепљеном 48 сати. Припремљена 
количина тинктуре довољна је за туру лијечења која ће трајати отприлике 2 мјесеца. 
Тинктура је јако корисна за масажу код реуматизма и слабе циркулације крви у рукама и 
ногама.

Осим тога, дневно попити 3 пута по 1 дцл лимунаде што се припрема ноћ прије употребе на 
слиједећи начин: у стакленку ставити 2 1/2 дцл прокуване и охлађене воде, 3 супене кашике 
рнеда и лимунова сока (од 1 мањег или половице већег лимуна). Након што се измијеша, 
ставити 2 гранчице ружмарина. Ујутро избацити гранчице, а лимунаду пити у три оброка.

                                                       ПСИХОПАТИЈА

Под психопатијом подразумијевамо душевно стање које се налази на граници здравог и 
болесног душевног живота, при чему је уочљиво одређено скретање од здравог стања. То је, у 
ствари, поремећај личности у којој превладавају недостаци у осјећајном подручју.

Под психопатом се углавном подразумијева експлозивна и агресивна особност без дубљих 
осјећаја и моралних особина. Та се особа налази у већој или мањој мјери у сукобу с 
околином. Психопати не могу никога истински завољети, нити могу суосјећати с другим 
људима. Њихов се брак у већини случајева брзо раскида, а према дјеци су лоши родитељи. За 
своје поступке не жале, што је одраз моралне неодговорности.

Лијечење
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У лијечењу те болести може се постићи много.

Састав чаја:

30 г латица вртне руже

30 г листова и цвјетова руже пењачице

30 г стабљике преслице

30 г листова и цвјетова кунице

20 г листова матичњака

10 г стабљике тимијана

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Чај охладити, прелити у боцу. Пити 3 пута дневно по 1 дцл 
прије и послије јела.

Јести добро припремљену храну с много зелени те бијелог и црвеног лука.

                                       ПСИХОЗА ПОСЛИЈЕ ПОРОЂАЈА

Као што болест говори, јавља се послије порођаја, посебице послије првог. Но јавља се и 
након других порођаја. Болест се очитује узбуђењима, тугом, разним сметњама у мишљењу, 
халуцинацијама или погрешном распознавању околине. Чест је случај да се јавља повезана с 
неком заразом или обољењем послије порођаја. Душевне сметње углавном нестају за 
неколико дана, а највише за неколико мјесеци.

Лијечење

Састав чаја:
20 г стабљике питоме нане
20 г стабљике кунице
20 г стабљике преслице
10 г стабљике мајчине душице
10 г стабљике иве траве
10 г стабљике кадуље
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Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1/2 минуте. Кад се чај охлади, преточити га у тамну боцу и пити 3 пута 
дневно по 1 дцл прије и послије јела. Између оброка, око 10 и 16 сати, попити по 1 дцл истога 
чаја. Дневно укупно попити 8 дцл чаја.

Убрзо ће се апетит поправити те ваља јести разноврсну и калоричну храну. Препоручују се 
слаткиши и кисело млијеко.

Ако болесница пуши, потребно је одбацити цигарете или их свести на најмању количину. 
Вријеме проводити у чистој, прозрачној просторији умјерене температуре.

                                                    СЛАБОУМНОСТ

Слабоумност или малоумност је душевна болест која се очитује у душевној заосталости. До 
застоја у душевном развоју долази већ у најранијем дјетињству. Слабоумност може бити 
прирођена или рано стечена. Међу њима нема разлике, те се на темељу душевних 
способности не могу дијелити у посебне скупине. Подјела је могућа једино по узрочности. 
Прирођена слабоумност је наслијеђена, док је рано стечена слабоумност посљедица болести 
мозга у првим мјесецима након порођаја. Душевна заосталост болесног дјетета мјери се с 
душевним стањем здрава дјетета. Слабоумност се очитује у отежаном схваћању, слабијем 
памћењу, немогућности разликовања битног уд небитног, док су осјећаји потпуно површни. 
Болесници су лаковјерни и лако се даду наговорити на било што.

Лијечење

Код лијечења тежег обољења нема неког особитог успјеха. Но свако знатније побољшање 
представљат ће успјех. Побољшање ће се осјетити ако се редовито пије умјерено 
припремљен чај од мјешавине једнаких количина листова матичњака, листова и цвјетова 
дубчаца и цвјетова кунице. Чај се пије хладан и незаслађен, с тим што мања дјеца пију 3 пута 
дневно по 1/2 дцл прије и послије јела, а старија дјеца 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије 
јела.

Тим болесницима може помоћи правилна исхрана. Зато је потребно јести јако раскувану 
храну са што више воћа и поврћа, посебице дивљег зеља.

Још у најранијем дјетињству болесној дјеци је потребно посветити пуну пажњу у погледу 
њихова психичког и физичког одгоја. Зато с њима треба радити најразноврсније вјежбе и што 
више изводити их на шетње на чисти зрак. Усмјеравати их на оно за што показују одређени 
смисао како би касније у одређеном занимању постигли потребну самосталност. Кад дијете 
одрасте, потребно га је укључити у специјалне школе које образују и одгајају ментално 
заосталу дјецу.
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                                     СТАРАЧКА СЛАБОУМНОСТ

Та се душевна болест појављује у старих људи, углавном изнад 70 година, у тзв. четвртој 
животној доби. У многим случајевима повезана је с атеросклерозом крвних жила мозга. Код 
те болести мозак је у цијелости смањен а кора великог мозга стањена. Болест се очитује у 
тјелесним и душевним поремећајима. Од тјелесних поремећаја јављају се дрхтање главе и 
руку, погнуто држање, ситан ход. слаб и болестан глас, дрхтаво писмо и сл. Душевни 
поремећаји су разнолики. Болесници показују веома велике сметње у памћењу, замјењују 
особе и ствари. Не сјећају се нарочито новијих догађаја па их надомјештају измишљајући 
друге (конфабулација). Тврдоглави су, шкрти и безосјећајни. Неповјерљиви су, а због ситница 
падају у тешка, узбуђена стања. Послије извјесног времена трајања болести, посљедњи 
деценији њихова живота потпуно им се изгубе из памћења. Не препознају властиту дјецу, 
брачнога друга, а заборављају и гдје су се родили. Похлепни су за храном, а ноћу неопрезни 
са свјетлом и ватром.

Лијечење

Састав чаја:

40 г стабљике иве траве

40 г листова храста

40 г храстове коре

40 г жила коприве

40 г стабљике мајчине душице

40 г бијеле имеле

Припремање и примјена чаја:

У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и кувати поклопљено 1 минуту. 
Хладан чај проциједити у боцу и додати свјежи сок од половице лимуна. Дневно пити 5 дцл 
чаја, 3 пута дневно по 1 дцл прије јела, а 2 дцл између оброка, у 10 и 16 сати.

Храну припремати на биљном уљу са што мање соли. Јести што више дивљег зеља, затим 
воћа те пити свјеже воћне сокове.

Забрањено је узимати алкохолна пића, конзервиране прерађевине и свињетину. Што више 
времена проводити у врту у лаганом раду и шетњама на чистом зраку.
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                                БОЛНА И ГРЧЕВИТА МЕНСТРУАЦИЈА

Састав чаја (1):

20 г листова пелина 

20 г врбове коре 

10 г коњогриза

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 2 минуте. Кад се чај охлади, додати 5 супених кашика меда и умијешати. 
Проциједити и пити по 1 дцл сваких 2 сата.

Састав чаја (2):

20 г орахових ресица 

20 г стабљике бијеле горчице 

20 г стабљике бедренике 

20 г листова пелина

Чај припремати и употребљавати као у првој рецептури. 

Састав чаја (3):

20 г цвјетова зовине

20 г листова ружмарина

20 г стабљике бијеле горчице

20 г цвјетова кунице

20 г русомаче

Чај се припрема и употребљава као у првој рецептури.
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                                                     БРАДАВИЦЕ

1. Скувати јак чај од росопасти: у 1 литру прокључале воде ставити 40 г росопасти и кувати 
поклопљено 10 минута. Кад се чај охлади, опрати брадавице, сачекати да се само од себе 
посуши, а затим из свјеже росопасти циједити млијеко по брадавицама. То чинити сваки дан 
у раздобљу од 6 до 8 дана и брадавица ће нестати.

2. Руке добро опрати обичним сапуном за рубље и притом трљати по брадавицама. 
Површински дио већих брадавица мало начешати а затим нарназати коњском пјеном. 
Оставити да се посуши. Вријеме лијечења 10 дана.

3. Површине на којима се налазе брадавице добро опрати лукшијом. При томе трљати по 
брадавицама, а неку већу и оштетити. Послије тога брадавице јако намазати млијеком од 
смокве и сачекати да се посуши. Сваку слиједећу вечер само брадавице намазати смоквиним 
млијеком. Цијело вријеме брадавице се не смију мочити све док се распадну и отпадну. 
Поновити поступак с лукшијом и смоквиним млијеком.

  

                                                      ЦРВЕНИ ВЈЕТАР

1.Начинити мјешавину једнаких количина коријена чичка и коре од зовине. У 1 литру 
прокључале воде ставити 30 г мјешавине трава и кувати поклопљено 3 минуте, те охладити. 
Млаким чајем намочити памучне крпе и облагати обољела мјеста. Облоге мијењати сваких 
20 минута.

2.У 5 литара прокључале воде ставити 20 г трине од сијена и кувати поклопљено 3 минуте те 
охладити. У међувремену, 40 г цвјетова и листова камилице прелити са 2 литре прокључале 
воде и оставити да се поклопљено охлади. Оба чаја проциједити у другу посуду, измијешати 
и млаким (новим) чајем натопити памучне крпе и обложити болна мјеста. Облоге често 
мијењати, како би се одржала иста топлина.

                                                    ДИВЉЕ МЕСО

1.У 3 литре воде кувати мјешавину од 20 г храстових листова и 10 г храстове коре на лаганој 
ватри кључати 3 до 4 минуте, и пустити да се охлади. Обољеле дијелове тијела испирати 
хладним чајем. Сачекати да се посуши, а онда посути прахом од мјешавине на сунцу 
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осушених жирова и шишарки. 

2.Смијешати по 20 г бијеле имеле и храстове коре и по 10 г цвјетова дивизме и листова 
мушке боквице и мјешавину кухати у 6 литара воде  да ври поклопљено на лаганој ватри 2 до 
3 минуте. Охладити поклопљено и млаким чајем испирати обољела мјеста, а затим. стављати 
облоге.

                                                      ДИЗЕНТЕРИЈА

1.Уситнити и смијешати по 20 г кора од плодова шипка, плодова дивље драче, коријена 
ангелике и русомаче (цијеле биљке). У 1/2 литре прокључале воде ставити 2 кашике 
мјешавине трава, промијешати, поклопити и оставити да се охлади. Пити по 2 кашике сваких 
1/2 сата.

2. Уситнити и смијешати по 20 г листова и цвјетова мајчине душице, цвјетова кунице, коре 
плодова шипка и стабљике горчице. Даљњи поступак као у прве рецептуре.

Било коју рецептуру користили, водите рачуна о исхрани.

                                               САВЕТИ ЗА ДЕБЉАЊЕ

За један од дневних оброка, било за ручак или вечеру, редовито јести јело које се припрема на 
слиједећи начин: 1/2 кг црвеног лука (огуљеног), 1/2 кг кромпира (огуљених и изрезаних на 
коцкице), 1/2 литре воде, 3 кашике масти и 2 кашике јестива уља. Јело умјерено посолити, 
мало побиберити и пећи у пећници. Док се пече, промијешати 2 до 3 пута. Јести с домаћим 
хлебом. За доручак редовито јести по 2 веће кришке хлеба намазане свињском машћу с мало 
соли. Јести више пута јачу и калоричнију храну. Прије јела 3 пута дневно пити по 1 дцл чаја 
за побољшање апетита.

 Уз сваки оброк пити 1 до 2 дцл млаког млијека са 1 до 2 жлице меда.

                                         ГРЧЕВИ У ЖЕЛУЦУ КОД ДЈЕЦЕ

Уситнити и смијешати 50 г цвјетова камилице и 20 г листова и цвјетова мајорана. У посуду 
ставити 1 супену кашику мјешавине трава и прелити са 1/2 литре прокључале воде, 
промијешати и оставити да се поклопљено охлади. Дневно пити сваки сат по 1/4 дцл.
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Та рецептура препоруча се за дјецу у доби изнад годину дана. Ради ли се о дјетету млађем од 
годину дана, на исту количину воде узима се чајна кашика мјешавине трава.

Храна мора бити чиста, свјежа и јако раскувана, а вода прокувана и охлађена. Прокуваној 
води дода се мало меда и 2 свјеже капи лимунова сока. Трбушћић умотати у топло.

                                             ПРЕХЛАДЕ КОД ДЈЕЦЕ

Састав чаја:

2 супене кашике цвјетова камилице

1 средња кашика цвјетова дивизме

1 средња кашика листова и цвјетова мајорана

Припремање и примјена чаја:
Траве јако уситнити и смијешати, те ставити у 1/2 литре млијека да прокува. Кад прокува 
одмах скинути с ватре, додати 5 супених кашика меда и јако умијешати. Хладан напитак 
проциједити у боцу. Тај се сируп даје дјетету 6 пута дневно по 1 супену кашику с танким 
чајем од камилице.

За лијечење прехладе употребљава се и лагани чај од камилице и сљеза, а пије се медом 
заслађен 6 пута дневно по 1/4 до 1/2 дцл, овисно од узраста дјетета.

                                      СЛАБОКРВНОСТ КОД ДЈЕЦЕ

Припремати уварак од сјемена зоби и јечма. Уварак се припрема на слиједећи начин: у 1 1/2 
литру воде ставити 2 супене кашике зоби и 1 супену кашику јечма и кувати на лаганој ватри 1 
1/2 сат. Хладити поклопљено, а пити 3 пута дневно по 1/4 дцл.

Миксером припремати сок из мркве, цвекле, јабуке, наранче, шљива и грожђа, и сл. Воће 
претходно мора бити јако чисто. Сок сваки пут посебно припремати.

Јести што разноврснију и калоричну храну с много раскувана поврћа. Дијете треба да пије 
прокувану и медом заслађену воду. Кретати се што више на чистом зраку.
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                                                          ХЕПАТИТИС

Састав чаја:

30 г цвјетова и листова кунице

30 г цвјетова и листова кантарије женске

30 г стабљике мајчине душице

30 г листова и ћвјетова вријеска — плавога цвијета

20 г цвјетова карнилице

10 г храстове коре

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 5 г мјешавине и кувати 
поклопљено 1/2 минуте. Кад се чај охлади, прелити га у боцу и пити 8 пута дневно по 1/2 дцл 
прије и послије јела, те између оброка.

Јести раскувану и чорбасту храну, припремљену искључиво на обичном уљу и без 
запржавања. Јести млаку храну.

За вријеме лијечења строго је забрањено узимати алкохол, кафу и дуван, затим, конзервиране 
прерађевине, јаке зачине, масноће животињског поријекла, месо с роштиља и сл.

                                                             ЦИРОЗА

Састав чаја (1):

60 г листова питоме нане 
50 г стабљике преслице 
40 г цвјетова кунице
30 г матичњака (веће количине листова)
20 г храстове коре
20 г листова боквице мушке
10 г листова пелина
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Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру преко ноћи намочити 5 г мјешавине трава. 
Ујутро кувати поклопљено, с тиме да ври 1/2 минуте. Кад се охлади, чај проциједити у тамну 
боцу и пити по 1 дцл прије и послије јела, а преосталу количину попити између оброка, 
умјесто воде.

Све друге упуте као у лијечењу хепатитиса.

Састав чаја (2):

40 г коњогриза (без листова)

40 г цвјетова камилице

30 г стабљике коморача

30 г листова дивље нане

20 г стабљике пузаве пиревине

20 г листова боквице (мушке или женске)

20 г храстове коре

20 г листова купине

Чај припремати, употребљавати те поступати по упутама за исхрану и забране као у 
претходној рецептури.

                                                    ИСПАДАЊЕ КОСЕ

У 3 литре прокључале воде ставити мјешавину од по 20 г храстове коре, храстових листова и 
коприве (цијеле биљке), кувати поклопљено 2 минуте и охладити поклопљено. Хладну 
текућину прелити у тамну боцу и зачепљену држати на хладном мјесту. Увечер, прије 
спавања, коријен косе јако намочити и истрљати ракијом лозовачом, а затим намочити и 
измасирати препорученим чајем.

 

245



                                                     КЛИМАКТЕРИЈ

Пити прилично хладну лимунаду заслађену с мало меда. Користити, уколико је могуће, 
изворску воду, или прокухану и на 12 до 14'Ц охлађену воду. Држати је у термосбоци. 
Лимунада се пије у мањим количинама, и неколико пута, да не би дошло до прехладе или 
упале грла.

 Све зглобове те леђа и ребра намазати мјешавином једнаких количина винскога сирћета и 
воде. Дневно узимати 3 пута по 1 дцл киселог млијека помијешаног с 1 дцл хладне воде и 
малом жлицом свјежег лимуновог сока.

Пити лимунаду која се припрема од прокуване и охлађене воде, свјежег             лимуновог 
сока и 2 гранчице ружмарина. Лимунада се припрема ноћ прије него се пије. Може се 
засладити рнедом.

У сва три случаја препоруча се што више шетати шумама и парковима, нарочито уз ријеку. 
Што више се купати (цијело тијело) и кратко се туширати хладном водом. Настојати одржати 
стара и стећи нова пријатељства.

                                                     КАМЕНЦИ У ЖУЧИ

Ако су каменци у жучи ситни, тј. величине зрна кукуруза, могуће их је избацити брзо и 
једноставно, али уз одређене боли, на слиједећи начин:

Један дан и једну ноћ, 24 сата, ништа не јести. Затим припремити мјешавину од 1 литре 
расола (текућине) од киселог купуса, 4 дцл маслинова уља и сока од 4 лимуна. Пити сваких 
25 минута по 1 дцл текућине. Одмах ће наступити болови и прољев и каменци ће бити 
избачени са столицом, најдуље за 4 до 5 сати, тј. док се попије припремљени лијек. Након 
што су каменци изашли, 10 до 15 дана не узимати сухо месо, коре од воћа и поврћа, сирову 
зелен и сл. За то вријеме пити лагани чај дневно 4 дцл од мјешавине једнаких количина 
коњогриза и камилице.

Како би се избацили каменци из жучног мјехура, може се користити слиједећи чај. Поступак 
дуже траје, али без боли. На болеснику је да одабере рецептуру коју жели.

Састав чаја:

30 г стабљике росопаса
30 г коре и коријена крковине
30 г цвјетова камилице
30 г листова дивље нане
30 г иглица ариша
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20 г самљевеног ланеног сјемена
20 г цвјетова и листова тимијана
20 г пузаве пиревине

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине и 
кувати поклопљено 1 минуту. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити по 1 дцл прије 
и послије јела и између оброка (око 10 и 16 сати). Дневно попити 8 дцл чаја. За вријеме ручка 
и вечере с храном појести по 1 супену кашику маслинова уља.

Исхрана као у хепатитиса.

Велики жучни каменци морају се одстранити оперативним захватом. Послије операције 
водити рачуна о исхрани: одбацити јаке зачине, масноће животињског поријекла те кору од 
воћа и поврћа.

  

                                                         КЛОНУЛОСТ

Састав чаја:

30 г храстове коре

30 г имеле бијеле

30 г листова лимуна

20 г стабљике мајчине душице

20 г стабљике коморача

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 1/2 литру прокуване и охлађене воде преко ноћи 
намочити 20 г мјешавине трава. Ујутро додати 6 супених кашика меда и ставити да кључа на 
лаганој ватри поклопљено 3 минуте. Кад се чај охлади, проциједити га и додати му свјежег 
лимуновог сока. Дневно пити 3 пута по 1 дцл прије и послије јела, а преосталу количину 
између оброка.
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Састав тинктуре:

20 г стабљике тимијана

20 г листова и цвјетова вријеска

20 г стабљике коморача

20 г листова питоме нане

Припремање и примјена. Тинктуре:

Траве уситнити и смијешати те ставити у боцу од 2 литре. У боцу улити 11/2 литру домаће 
ракије лозоваче, јачине 30 вол.%, или алкохола јачине 30 вол.°/о. Зачепити и држати 6 дана. 
Након тога тинктуром масирати све зглобове и грудни кош. Док се масира, удисати мирис 
тинктуре. Дневно пити 4 дцл умјерено припремљеног чаја од мјешавине једнаких количина 
вријеска и зечјег трна. Чај лагано засладити медом. За чај је корисна и мјешавина кунице, 
вријеска, мајчине душице и русомаче.

                                                 МАСНОЋА У ЈЕТРИ

Састав чаја:

80 г листова и цвјетова кантарије мушке

70 г цвјетова камилице

50 г листова малине

40 г листова кадуље

20 г листова пелина

20 г листова срчаника

20 г листова першима
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10 г листова целера

10 г стабљике коморача

10 г стабљике мајчине душице

Припремање и примјена чаја, те друге упуте, као код лијечења цирозе.

                                                МИШИЋНИ РЕУМАТИЗАМ

Састав чаја (1):

50 г жила зечјег трна

50 г стабљике зечјег тма

50 г листова целера

50 г стабљике коморача

30 г стабљике мајчине душице

30 г листова матичњака

30 г стабљике петопрсте

30 г пиревине

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 2 литре прокључале воде ставити 15 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту и поклопљено охладити. Хладан чај проциједити у боцу и пити 
дневно 8 дцл у одређеним временским размацима и умјесто воде.
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Састав чаја (2):

50 г цвјетова липе

50 г цвјетова камилице

50 г жила коприве

50 г цвјетова зовине

30 г комушине од махуна

30 г цвјетова кунице

30 г стабљике бијеле горчице

30 г бобе боровнице

30 г листова брезе

10 г храстове коре

10 г врбове коре

10 г стабљике мајчине душице

Без обзира који се чај користи, ујутро и увечер потребно је масирати мјешавином једнаких 
количина (јаке) ракије лозоваче и винског сирћета, а затим намазати танким слојем маслинова 
уља, што се трља док кожа потпуно упије уље. Након тога, болесне дијелове умотати 
памучним или ланеним крпама и боравити у топлој просторији.

                                     НЕРЕДОВНА  МЕНСТРУАЦИЈА

Састав чаја (1):

40 г цвјетова зовине

40 г цвјетова и листова кантарије женске

40 г стабљике кунице
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40 г листова матичњака

20 г листова купине

20 г листова и цвјетова мајчине душице

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту на лаганој ватри. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и 
попити дневно 1 литру, по 1 дцл у једнаким временским размацима. Чај можете засладити 
медом.

Састав чаја (2):

20 г листова бијеле горчице 

20 г листова матичњака 

20 г стабљике мацине траве 

20 г листова пелина 

20 г коријена иђирота 

10 г коријена омана 

10 г коријена коприве 

10 г коријена бијелог сљеза 

10 г листова ружмарина

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати 1 минуту. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити медом засладен у једнаким 
временским размацима по 1 дцл — дневно 1 литру чаја.

За вријеме лијечења избјегавати сваки физички и психички напор. Што више времена 
проводити на чистом зраку. Јести што разноврснију храну с много свјежих воћних сокова.

251



                                               ОЈЕДИНЕ КОД ДЈЕЦЕ

Болна мјеста опрати дјечјим сапуном и млаком водом, а након тога испрати лаганим чајем од 
цвјетова кунице и женске кантарије. Кад се посуши, лагано намазати кантарион уљем. Дијете 
држати чисто, мијењати му често пеленице и пазити да не дође у додир с коморачем.

                               КОПРИВЊАЧА (УРТИКАРИЈА) КОД ДЈЕЦЕ

Мјешавину бршљанова листа (10 г) и храстова листа (10 г) ставити у 1 литру прокључале 
воде и кувати поклопљено 10 минута. Хладити поклопљено. Дијете прати у млаком чају, а 
затим стављати облоге од истога чаја, водећи рачуна да се дијете не нахлади.

Осим тога, уситнити и смијешати по 10 г цвјетова камилице, цвјетова кунице, те по 5 г бобе 
боровнице и листова винове лозе. Средњу кашику мјешавине трава прелити са 1/2 литре 
прокључале воде промијешати и оставити да се хлади поклопљено. Пити 6 пута дневно по 
1/4 дцл. Избјегавати сваку храну која није свјеже припремљена. Наиме, у дјечјој исхрани, 
храна припремљена прије више од 2 сата држи се старом.

                                          ЗАУШКЕ КОД ДЈЕЦЕ

Састав чаја:

10 г листова матичњака 

10 г цвјетова камилице

10 г коријена црнога сљеза 

5 г цвјетова и листова мајчине душице 

5 г цвјетова зовине 

5 г листова винове лозе

Припрема се лагани чај (5 г мјешавине на 1 литру прокључале воде). Слади се медом, а пије 6 
пута дневно по 1/4 дцл. Сваки пут додати по 2 капи лимунова сока. Ако је дијете старије 
доби, чај може бити јачи с више лимунова сока.

Јести калоричну и витаминима обилату храну. Такођер пити свјеже воћне сокове.
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Памучну крпу натопити млаком ракијом лозовачом или шљивовицом и лагано истрљати 
отеклине. Кад се посуши, лагано намазати маслиновим уљем и држати топло умотано.

Дијете треба да што више лежи у просторији с умјереном температуром.

                                         ПРЕЈАКА МЕНСТРУАЦИЈА

Састав чаја (1):

40 г листова питоме нане

40 г стабљике мсомаче

40 г стабљике кантарије женске

20 г стабљике преслице

20 г стабљике имеле бијеле

20 г коре храста

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 1/2 минуту. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити 6 пута 
дневно по 1 дцл у једнаким временским размацима. Чај се може, по жељи, засладити медом.

Састав чаја (2):

20 г стабљике мајчине душице
20 г цвјетова зовине

20 г цвјетова и листова кантарије женске

20 г листова пелина

20 г дивље дјетелине са цвијетом

Чај се припрема и употребљава као у првој рецептури.
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                         ИЗОСТАЛА МЕНСТРУАЦИЈА (А НИЈЕ ТРУДНОЋА)

Састав чаја (1):

У 1 литру прокључале воде ставити 5 г цвјетова и листова црвене дјетелине и кнвати 
поклопљено 1/2 рнинуте. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити умјесто воде 
заслађеног с мало меда. Дневно попити сву колићину од 1 литре чаја. 

Састав чаја (2):

20 г цвјетова кунице 

20 г цвјетова зовине 

20 г свиле од кукуруза 

20 г стабљике мацине траве 

20 г цвјетова невена

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити у једнаким 
временским размацима по 1 дцл — дневно попити 1 литру чаја. Чај засладити медом.

Састав чаја (3):

20 г љескових ресица 

20 г орахових ресица 

20 г сјемена морача
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Припремање и примјена чаја:

У 1 литру прокључале воде ставити 20 г мјешавине трава и кувати поклопљено 1 минуту на 
лаганој ватри. Затим додати 6 супених кашика меда, јако умијешати, проциједити и пити 
дневно по 1 дцл у једнаким временским размацима дневно попити сву количину чаја.

У сва три случаја, за вријеме лијечења потребно је цијело тијело одјенути у топло. 
Избјегавати хладну воду, а полни орган испирати топлијом водом. Корисно је умотати се 
памучним појасом. Избјегавати физички рад.

                                     ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ (ДИЈАБЕТЕС)

Састав чаја:

60 г листова боровнице 

60 г листова купине 

60 г комушме од махуна 

60 г коприве

40 г цвјетова кунице

40 г листова шумске јагоде

40 г листова дуда (мурве)

20 г коњогриза

20 г листова винове лозе

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати на тихој ватри 1 минуту. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити у једнаким 
временским размацима по 1 дцл дневно 1 литру. Умјесто воде пити слаби чај од исте 
мјешавине трава или уварак од зоби и јечмене сламе: у 2 литре хладне воде преко ноћи 
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намочити 250 г зоби и 30 г јечмене сламе. Ујутро ставити на лагану ватру и кувати 
поклопљено 1/2 сата. Кад се чај охлади, пије се уз додатак неколико капи свјежег лимуновог 
сока.

Јести што више зелен, посебно дивље зеље. Избјегавати зелен прихрањивану умјетним 
гнојивом. Јести мање количине раженог, јако печеног хлеба. Од меса јести кувану телетину и 
јагњетину. Тијесто свести на најмању мјеру. Потпуно је забрањено јести мед, шећер. бијели и 
полубијели хлеб, печења и обилата јела. Сладити само сахарином (што мање). Што више 
кретати се на чистом зраку, понајбоље у шуми.

                                           ЗАУСТАВЉАЊЕ ШТУЦАЊА

1. Смијешати и појести супену кашику меда и супену кашику домаћег винског сирћета — 3 
пута дневно у току 1 сата.

2.Коцку шећера натопити у винском сирћету и појести — 2 пута у току 1 сата.

3.Смијешати и попити супену кашику домаћег винског сирћета и супену кашику јако хладне 
воде 3 пута у току 1/2 сата.

                                       СЛАБА ФУНКЦИЈА ЖУЧИ БЕЗ УПАЛЕ

Састав чаја:

40 г коријена крковине 

40 г коријена коњогриза 

40 г коријена коприве 

30 г стабљике кунице 

30 г листова питоме нане

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру воде намочити 10 г мјешавине трава и пустити преко 
ноћи. Ујутро кувати на лаганој ватри, с тиме да кључа 1/2 минуте. Кад се чај охлади, 
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проциједити га у тамну боцу и пити по 1 дцл прије и послије јела. Послије сваког напитка 
узети средњу кашику рафинираног маслиновог уља. Преосталу количину од 4 дцл чаја 
попити у току дана умјесто воде.

Храну припремати на биљном уљу, без запржавања, јако раскувану и без много соли. Јести 
млаку храну. Забрањено је јести конзервиране прерађевине, јаја и коре од воћа и поврћа, а 
посебно пити каву и алкохол те пушити цигарете.

                  НАПАД ЖУЧИ У КОЈОЈ НЕМА КАМЕНА (ПРЕСАВИЈЕНА ЖУЧ)

Састав чаја:

100 г стуцанога ланеног сјемена 

100 г стабљике горушице 

50 г цвјетова и листова кантарије мушке

50 г стабљике росопаса 

20 г листова пелма

Припремање и примјена чаја:

Ланено сјеме самљети или стуцати. Друге траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру 
прокључале воде ставити 10 г мјешавине и кувати поклопљено 2 минуте. Кад се чај охлади, 
проциједити га у боцу и пити по 1 дцл прије и послије јела. Иза свих напитака узети по рналу 
кашику маслинова уља. Уље се може помијешати с храном. Преосталу количину чаја пити 
између оброка умјесто воде. Исхрана и све друге упуте као код лијечења упале жучи.

За лијечење болести корисно може послужити слиједећа мјешавина трава:

40 г сјемена чичка

40 г сјемена лана

40 г сјемена хмеља
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40 г коријена коприве

40 г коријена слатке папрати

40 г цвјетова и листова кунице

40 г цвјетова и листова кантарије муске

Чај се припрема и употребљава као код претходне рецептуре. Исто је с исхраном и другим 
упутама.

                 

                               СЛАБОСТ НОГУ У СТАРИЈИХ ЉУДИ
 

Основни предувјет сваког лијечења: одбацити јаке зачине, масноће животињског поријекла, 
цигарете и алкохол.

1. Увечер прије спавања опрати ноге у млакој води и посушити их трљањеин. Затим ноге 
намазати ракијона лозовачом и лагано трљати да се само од себе осуши. Послије тога лагано 
намазати маслиновим уљем, умотати памучном крпом и лежати на тврдој постељи.

2. У боцу од 2 литре ставити по 20 г стабљике вријеска и стабљике мајчине дусице и 100 г 
стуцаних плодова дивљег кестена. На мјеша-вину улити домаћу ракију лозовачу или алкохол 
јачине 35 вол.% и испунити боцу до врха. Зачепити и оставити на собној температури 7 дана. 
Сваку вечер прије спавања текућином масирати ноге а затим лагано измасирати маслиновим 
уљем и умотати памучним крпама. Осим тога, пити чај и исхрану ускладити према рецептури 
за чишћење крви.

                                                ВЕНЕ НА НОГАМА

Уколико су вене изразито видљиве с малим квргама плаве и црне боје, препоручује се 
оперативни захват. Уколико се, међутим, ради о венама без тих кврга, обољела мјеста 
потребно је измасирати и утрљати ракијом лозовачом. Након тога мјешавином једнаких 
количина винског сирћа и воде намазати болесне дијелове и умотати их памучним завојем без 
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јачег стезања. Већи дио времена проводити лежећи или сједећи с мало подигнутим ногама. 
Избјегавати сваки напоран рад, особито посао који се обавља ходајући или стојећи.

У 1 литру домаће ракије лозоваче ставити 4 г ситно исјецканог коријена линцуре, зачепити и 
оставити да стоји на собној температури 4 дана. У том раздобљу више пута промућкати. 
Особе које не уживају алкохол, прије спавања пију 1/2 дцл те ракије, а оне које уживају, пију 
је дневно 1 дцл.

                                       ТРУДНИЦЕ — ДА НЕ ПОВРАЋАЈУ

Први начин:

Уситнити и смијешати по 20 г листова матичњака и листова лимуна. У 1/2 литре прокључале 
воде ставити супену кашику мјешавине трава и кувати поклопљено 1/2 минуте. Кад се чај 
охлади пије се у једнаким временским размацима по 1/2 дцл — дневно 1/2 литре чаја.

Други начин:

 Уситнити и смијешати по 20 г листова матичњака и листова и цвјетова вријеска. У 1/2 литре 
прокључале воде ставити 2 супене кашике мјешавине и кувати 2 минуте. Кад се чај охлади, 
проциједити га и пити сваких 1/2 сата по 1/2 дцл. 

                             УБОД ОСЕ, ПЧЕЛЕ 1 ДРУГИХ ИНСЕКАТА

Што хитније извадити жаоку и убодено мјесто загњурити у хладну воду, или га облагати 
хладним облозима и мировати.

Извадити жаоку те на убодено мјесто ставити коцку леда, или неки други хладни предмет из 
хладњака. Добро ће доћи и хладан камен.

Извадити жаоку, а убодено мјесто натрљати уситњеним листовима першуна и целера.
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                                                 ЗНОЈЕЊЕ НОГУ

1. Уситнити и смијешати по 50 г храстове коре, орахових листова и стуцаних храстових 
жирова. У 4 литре прокључале воде ставити 70 г мјешавине трава и на лаганој ватри кувати 
10 минута. Кад се охлади, у непроцијеђеном уварку држати ноге око 1/2 сата, а онда пустити 
да се саме посуше. Носити памучне чарапе, сандале и шупљикаву обућу.

2. Сваку вечер ноге прати у хладном уварку од мјешавине једнаких количина храстових и 
орахових листова.

Избјегавати гумену, пластичну и потпуно затворену обућу.

                                                     ЗУБОБОЉА

1. Уситнити и смијешати по 20 г листова кадуље, стабљике мајчине душице и коријена 
бијелога сљеза. У 1 литру прокључале воде ставити 15 г мјешавине трава и кувати 
поклопљено 3 минуте. Охладити поклопИјено. Млаким чајем мућкати и испирати уста и зубе 
у трајању од отприлике 1/2 сата. Кадшто пустити низ грло мало чаја.

2. Припремити и употребљавати чај на исти начин као у првој рецептури од мјешавине трава: 
по 10 г тимијана, црвоточине, мајчине ду-шице, пелина, камилице и листова купине.

                                УПАЛА И СЛАБА ФУНКЦИЈА ЖУЧИ

Састав чаја:

30 г стабљике росопаса 

30 г копитњака
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30 г коре и коријена крковине 

20 г цвјетова камилице 

20 г стабљике мајчине душице 

20 г стабљике коњогриза 

20 г коприве 

5 г листова ружмарина

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У посуду ставити 5 г мјешавине трава и прелити 1 литром 
прокључале воде те пустити да се охлади поклопљено. Хладан чај проциједити и попити, 
дневно, по 1/2 дцл у једнаким временским размацима, сву припремљену количину чаја.

Исхрана као у лијечењу хепатитиса, с тиме што је забрањено јести јаја и коре од воћа и 
поврћа.

За лијечење болести може послужити чај од мјешавине трава:

20 г кантарије мушке

20 г росопаса

20 г дивље нане

20 г црвене смрекове бобе

20 г мушке и женске боквице

20 г коријена чичка

20 г слатке папрати

20 г имеле

20 г кунице

Чај се припрема и користи као у претходној рецептури. Исто је и с исхраном.
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                                              УПАЛА ЈАЈНИКА У ЖЕНА

Састав чаја (1):

20 г цвјетова зовине

20 г стабљике килавице 

20 г цвјетова камилице 

20 г свиле од кукуруза 

20 г листова матичњака

Припремање и примјена чаја:

Траве уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине и кувати 
поклопљено 1/2 минуте. Кад се чај охлади, проциједити га и додати 6 супених кашика меда, 
те промијешати да се мед разлије. Пити 3 пута дневно по 1 дцл чаја прије и послије јела, а 
преосталу количину (4 дцл) између оброка, умјесто воде, с мало свјежег лимунова сока.

Састав чаја (2):

20 г мајчине душице

20 г русомаче

20 г листова купине

20 г листова невена 

20 г листова лимуна

Припремати и употребљавати чај као претходни.

Без обзира који чај користите, потребно је крста и слабине те испод трбуха мазати млаким 
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маслиновим уљем и јако утрљати, а затим топло умотати. Умјесто уља, за масажу може 
користити и ракија. Кад ракија испари, исте дијелове тијела натрљати козјим лојем или 
несланим свињским салом, а онда умотати топлим памучним крпама. Полни орган испирати 
само млаком водом и бити топло одјевен.

                                             УПУТСТВА ЗА МРШАВЉЕЊЕ

Уситнити и смијешати по 20 г храстове коре доње, листова брезе и листова шумске јагоде. У 
1/2 литре прокључале воде ставити 1 супену кашику мјешавине трава, промијешати, 
поклопити и оставити да се охлади. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије јела са 1 кашиком 
свјежег лимуновог сока. Из јеловника избацити масноће животињског поријекла. Дневно 
јести највише 250 г хлеба. Што више шетати се и кретати.

                                   БОЛЕСТ ПУПКА У НОВОРОЂЕНЧАДИ

У 1 1/2 литру прокључале воде ставити супену кашику мјешавине једнаких количина 
цвјетова и листова кунице и камилице. Промијешати, скинути с ватре и оставити да се 
охлади. Чајем пажљиво испрати пупак и намазати кантарион уљем. Након тога, чисту 
памучну крпу натопити кантарион уљем, ставити на пупак и превити памучним повојем без 
стезања.

При томе је посебно важно строго водити рачуна о чистоћи и редовитом превијању. Потребно 
је, такођер, пазити да мокраћа не дође до пупка, што се догађа у мушке дјеце.

                                           ПРОЉЕВИ КОД ДЈЕЦЕ

Док је дијете дојенче, мајка не смије имати температуру и бити нервозна. Мора строго водити 
рачуна о чистоћи дојки, посебице брадавица. Мора јести разноврсну и калоричну храну са 
што више млијека, зелени, воћа и поврћа. Дјетету давати танак чај од мјешавине једнаких 
количина кима и камилице. Чај се пије хладан с 1 до 2 капи свјежег лимуновог сока. 
Трбушћић мора бити топло умотан, оброци мањи а чешчи.

Ако мајка не доји, дјетету давати исти чај од кима и камилице, јако скувану храну, те свјеже и 
чисто исцијеђене воћне сокове. Посебну пажњу посветити млијеку, да не буде старо те да је 
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стерилисано.

Без обзира доји ли се дијете или не, потребно му је давати пржен и мљевен пиринач с 
млијеком или чајем.

Ако дијете има више од годину дана, за лијечење прољева користи се чај од мјешавине 
биљака:

20 г цвјетова камилице

20 г коњогриза

20 г коријена бијелога сљеза

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1/2 литре прокључале воде ставити чајну кашику 
мјешавине, промијешати, поклопити и скинути с ватре.

Пустити да се охлади. Дјеци давати 5 до 7 пута дневно по 1/4 литре млаког чаја. Сваки пут 
додати по 2 капи свјежег лимуновог сока.

Против прољева код дјеце може се користити чај од мјешавине (по 10 г) мљевене шипурике, 
бобе боровнице и коријена дивљег сљеза. Чај се припрема и користи као у претходној 
рецептури.
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                             ВЕЛИКИ КАШАЉ (ХРИПАВАЦ) КОД ДЈЕЦЕ

Састав чаја:

20 г коријена бијелога сљеза 

10 г листова и стабљике дивљег сљеза 

10 г листова зовине 

5 г стабљике мајчине душице

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1/2 литре прокључале воде ставити средњу кашику 
мјешавине трава да проври и одмах скинути с ватре, те охладити поклопљено. Чај се пије 
млак у току дана и ноћи (када дијете не спава) по 1/4 до 1/2 дцл.

Кад је кашаљ израженији, умјесто воде узима се млијеко.

За лијечење великог кашља може се користити чај од мјешавине трава:

20 г листова винове лозе

10 г коријена бијелога сљеза

10 г плодова дивље драче

5 г стабљике мајчине душице

5 г коријена пиревине

Чај се припрема и употребљава на исти начин као што је описано у претходној рецептури.
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                                             ГЛИСТЕ КОД ДЈЕЦЕ

1. Уситнити супену кашику чесана бијелога лука и смијешати с супеном кашиком меда. 
Мјешавину узимати 3 пута дневно прије јела.

2. Уситнити и смијешати по 20 г мацине траве (цијеле биљке) стабљике коморача и листова 
пелина. У 1/2 литре прокључале воде ставити 1 супену кашику мјешавине трава и кувати 
поклопљено 1/2 минуте. Охладити поклопљено. Чај се пије 4 пута дневно по 1/4 дцл са 4 до 6 
чесана бијелога лука (огуљеног и уситњеног). Лук се сваки пут посебно припрема.

3. Исциједити супену кашику сока из нарибане роткве, мркве и црвенога лука. Смијешати и 
додати 2 до 4 чесана бијелога лука (огуљеног и уситњеног). Узима се 3 пута дневно прије 
јела.

4. У 1/2 литре воде ставити већу главицу црвенога лука и исто толико неогуљеног бијелог 
лука те супену кашику цвјетова и листова кунице. Кувати на тихој ватри отприлике 20 минута 
поклопљено. Хладити поклопљено. Пије се прије и послије сваког јела по 1 супену кашику, а 
за вријеме обједа с водом.

                                       ЗАЧЕПЉЕЊЕ КАНАЛА ЈЕТРЕ

1. Узети по 50 г пшенице, јечма и зоби, очистити и преко ноћи намочити у 2 литре воде. 
Ујутро жито раскувати. Дневно попити 1 литру уварка с мало свјежег лимунова сока. Уз 
сваки објед јести мало раскуваног жита, тако да се у току дана поједе сва количина жита. 

 

Састав чаја:

60 г стабљике килавице

50 г стабљике пчелиње љубице

40 г стабљике русомаче

30 г стабљике мајчине душице

20 г храстових листова

20 г листова лозе
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Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине трава и 
кувати поклопљено 1 минуту. Кад се чај охлади, проциједити га у боцу и пити 3 пута дневно 
по 1 дцл прије и послије јела. Послије напитака прије јела, узети средњу кашику маслинова 
уља, а након напитака послије јела, узети 1 супену кашику маслинова уља и 1 супену кашику 
свјежег лимунова сока.

Умјесто воде пити слаби чај од копитњака. Чај се пије хладан, с неколико капи свјежег 
лимунова сока.

                 ЗАСТАРЈЕЛИ РЕУМАТИЗАМ (ХРОНИЧНИ РЕУМАТИЗАМ)

1. Користити рецептуру за чишћење крви, и масирати мјешавином која се припрема на 
слиједећи начин: у 1 литру јаке домаће ракије лозоваче ставити 100 г глине, ископане из што 
веће дубине земље, и средњу кашику кухињске соли. Састојке промућкати и маси-рати 
болесне дијелове тијела. При томе водити рачуна да се зглобови масирају у круг, а друге 
кости уз и низ кост. Након што је извршена масажа, утоплити се и лећи у топлу постељу; 
љети изложити се сунцу водећи рачуна да нема вјетра.

2. Користити рецептуру за чишћење крви и масирати обољела мјеста слиједећом 
мјешавином: у плетенку од 3 литре ставити 500 г стуцаних плодова дивљег кестена и 
прелити са 2 литре јаке ракије лозоваче. Зачепити чврсто и држати 5 дана на собној 
температури. Обољеле дијелове тијела масирати мјешавином као у првој рецептури.

Састав чаја:

30 г жила зечјег трна 

30 г стабљике зечјег трна 

30 г стабљике преслице 
30 г коријена коприве 

20 г врбове коре 

20 г листова брезе 
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20 г листова малине 

20 г стабљике тимијана

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 2 литре воде преко ноћи намочити 15 г мјешавине трава. 
Ујутро ставити на лагану ватру и пустити да кључа поклопљено 1 минуту. Кад се чај охлади, 
проциједити га у боцу. Пити умјесто воде дневно 1 литру. Особе које не уживају алкохол чај 
заслађују с мало меда, а оне које га уживају чају додају мало свјеже исцијеђеног лимунова 
сока.

Стуцати 100 г морске крупне соли и попржити је у посуди на ватри. При томе се сол мијеша, 
док се не угрије и почне пуцкетати. Додати, затим, 1/2 литре јаке домаће ракије лозоваче, 
промијешати и преточити у боцу. Прије употребе увијек јако промућкати. Болесне дијелове 
тијела масирати, а након тога намазати лагано ловоровим или маслиновим уљем, умотати се 
топло и лећи у топлу постељу.

                                ЖЕНА КОЈА ЖЕЛИ ПОСТАТИ МАЈКОМ

Основни предувјет да нероткиња започне с овим лијечењем лежи у супругу. Он мора поћи на 
преглед, те ако се установи да посједује 75 посто или више покретних сперматозоида, 
слиједећа ће кура сигурно помоћи.

Састав чаја:

240 г кунице (што више цвјетова)

60 г цвјетова зовине 
30 г листова маслине

30 г листова и цвјетова кантарије мушке 

30 г листова питоме нане 

20 г листова и цвјетова дивље нане 
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20 г стабљике лазаркиње 

20 г стабљике мајчине душице 

20 г иђирота

Припремање и примјена чаја:

Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру прокључале воде ставити 10 г мјешавине и 
кувати поклопљено 1 минуту. Хладан чај проциједити у тамну боцу и јако зачепљено држати 
на тамном мјесту. Пити 3 пута дневно по 1 дцл прије и послије јела. Послије напитака прије 
јела, узети средњу кашику рафинираног маслиновог уља, а након напитака послије јела 
средњу кашику меда. Настојати да мед буде једноличан, тј. од кадуље, багрема, кестена и сл. 
Мијешани мед није препоручљив.

Умјесто воде пити лагани чај од мјешавине једнаких количина матичњака и листова и 
цвјетова кунице. Дневно попити најмање 1/2 литре. Умотати у топло крста, слабине и испод 
стомака.

                                                   ЖГАРАВИЦА

1. Смијешати и уситнити по 20 г стабљике кантарије женске, стабљике кантарије мушке и 
стабљике дубчаца. У 1/2 литре прокључале воде ставити 5 г мјешавине трава и кувати 
поклопљено 11/2 минуту. Охладити и проциједити у боцу. Пити 1/2 дцл наташте, 1/2 дцл 
прије ручка и 1/2 дцл прије вечере, у трајању од 6 дана.

2. Уситнити и смијешати по 20 г кадуље, пелина и кантарије женске. Припрема и употреба 
као у прве рецептуре.

У оба случаја, потребно је одбацити јаке зачине, сувишне масноће и смањити количину 
хране. Јести јако раскувану и чорбасту храну.

                                      ЖУЛЕВИ НА НОГАМА (КУРЈЕ ОЧИ)

1. Припремити уварак од трине од сијена и кухињске соли: у 5 литара прокључале воде 
ставити 500 г трине и 200 г кухињске соли и кувати поклопљено 20 минута. У млаком уварку 
сваке друге вечери мочити ноге (болесна мјеста) у трајању од 1 сата. Након тога, жуљеве 
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превити мелемом од супену кашику стуцанога листа бршљана и лепуха и  супену кашику 
кантарион уља. Састојке умијешати и превити жуљеве. Купка се може користити у истом, али 
претходно угријаном (млаком) уварку.

2. Користити исту купку, као у првој рецептури, у трајању од 1 сата, а затим привити мелем 
који се припрема на слиједећи начин:

Опрати 50 г свјежих жила од јежевине, посушити и ситно стуцати. Затим додати супену 
кашику винског сирћета и 1/2 супене кашике свјежег лимуновог сока. Кад се састојци 
умијешају, мелемом превити жуљеве на нози;прије него се превије мелемом, ставити лист 
лепуха.

                                                        ЖУТИЦА

Састав чаја (1):

20 г стабљике прилипа

20 г жила зечјег трна

20 г стабљике росопаса

20 г стабљике кантарије женске

20 г стабљике ланилиста

20 г стабљике иве траве

10 г стабљике кантарије мушке

10 г стабљике боровнице

10 г листова водене трбуље
10 г листова мажурана

10 г листова и цвјетова латица руже пењачице или вртне руже

Припремање и примјена чаја:
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Траве јако уситнити и смијешати. У 1 литру воде преко ноћи намочити 10 г мјешавине трава. 
Ујутро ставити на лагану ватру и кувати поклопљено 2 минуте. Кад се чај охлади, 
проциједити га у боцу и додати 4 супене кашике меда. Умијешати мед и пити 6 пута дневно у 
једнаким временским размацима. 

Састав чаја (2):

40 г имеле

40 г стабљике пиревине

40 г стабљике мајорана

40 г стабљике коњогриза

40 г листова омана

40 г листова и бобе боровнице

40 г стуцане смрекове црне бобе

Чај се припрема и употребљава као у претходне рецептуре. Исто је с исхраном и другим 
упутама.
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                      КАЛЕНДАР БРАЊА ЉЕКОВИТОГ БИЉА

Ангелика — сабире се лист и коријен у прољеће а у јесен плод и коријен

Аниш — сухи зрели плодови у рану јесен

Арника — поданак у прољеће и јесен, а доњи листови прије цватње. Цвјетови се беру без 
овојних листова и чашке кад се посве развију (српањ-коловоз)

Базга — цвијет у липњу док није посве расцвао. Лист кад се потпуно развије: кора са дебљих 
грана у прољеће

Бљушт — коријен преко цијеле године, плод у рану јесен

Бедреника — поданак и млади прицвјетни листови у прољеће и јесен

Боквица мушка и женска — листови преко цијелог љета

Божје дрвце — цијела биљка за вријеме цватње

Боровица — вршике грана у прољеће и љето, плод у касну јесен

Боровница — сабиру се листови у прољеће и јесен, плод српањ--коловоз

Борач — сабире се цвијеће од липња до конца српња

Босиљак питоми — лист за вријеме цватње и цијела биљка у липњу и српњу

Босиљак дивљи — читава биљка без коријена свибањ-коловоз

Божур — коријен у прољеће, цвјетови свибањ-липањ

Божиковина — коријен у прољеће и јесен, млади листови у прољеће

Бреза — младо лишће у прољеће, сок почетком травња

Бршљан — листови преко цијелог љета

Благовањ — цијела биљка без коријена за вријеме цватње

Цикорија (водопија) — коријен у прољеће и јесен, читава биљка (младе гранчице, цвијет и 
лист) читаво љето

272



Чемпрес вазда зелени — лист и плод (прољеће-љето)

Чичак — младо лишће у прољеће, а коријен двогодишњих биљки у прољеће и јесен

Дивизма — листови и цвијет за вријеме цватње (липањ-коловоз)

Димњача — цијела биљка без коријена за вријеме цватње (липањ-српањ)

Добричица — читава биљка без коријена за вријеме цвата (липањ-коловоз)

Драгушац — млади листови у прољеће. Цијела биљка од ожујка до липња

Дрен — плод и кора у рану јесен

Дуд црни — лист у прољеће кад се развије, кора и плод на крају љета

Дубчац — за вријеме цвата читава биљка без коријена (српањ-коловоз)

Драгољуб — лист и цвијет липањ-српањ

Ђурђица — цијела биљка с коријеном у свибњу

Гавез — лист и цвијет за вријеме цватње цијело љето, коријен у рано прољеће и јесен

Глог — цвјетови од ожујка до свибња

Горо цвијет — сабире се цијела биљка за вријеме цватње (травањ-липањ)

Горушица — плод у јесен и кад сазори

Госпина трава — сабире се горња трећина биљке за вријеме цватње (српањ-рујан)

Хмељ — сабиру се шишарке прије сазријевања у љету

Храст — лист у рано прољеће док није потпуно развијен исто и кора од младих грана. 
Бабушке кад сазрију у јесен

Иђирот — сабире се поданак у рано прољеће или касну јесен

Имела — младе гранчице до три кољена у прољеће

Исландска маховина — од свибња до рујна

Ивањско цвијеће — цијела биљка без коријена за вријеме цватње

Јаглац — сабире се лист, цвијет и коријен за вријеме цвата (ожујак- травањ)

Јагода — лист и цвијет за вријеме цвата (свибањ-српањ)

Јасенак — сабире се кора, коријен и лист у прољеће, а плод у јесен кад сазори
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Кадуља — листови и младе гране прије цватње или док се биљка није потпуно расцвала

Камилица — сабиру се цвјетне главице (свибањ-коловоз)

Кестен дивљи — пупољци, цвијет и кора у прољеће, а у јесен плод

Кичица — цијела биљка без коријена (липањ-рујан)

Килавица — читава биљка без коријена за вријеме цватње (липањ-листопад)

Коприва жара — лист и коријен у прољеће, коријен и у јесен.Читава биљка с коријеном преко 
цијеле године

Коприва мртва — лист и цвијет у љету

Копитњак — сабире се читава биљка с коријеном од травња до коловоза, а у јесен поданак с 
коријеном

Купина дивља — сабире се коријен и млади листови у прољеће и плод концем љета кад сазри

Каћун обични — пуни свјежи гомољи за вријеме цватње или одмах иза цватње (травањ-
свибањ)

Ладолеж — цијела биљка са коријеном за вријеме цватње

Лавандула — сабиру се вршци стабљике са цвијећем (српањ-рујан)

Лазаркиња — читава биљка без коријена за вријеме цватње (свибањ-српањ)

Линцура — коријен у јесен

Липа — сабире се цвијет са прицвјетним листовима (липањ-српањ)

Љоскавац — плод у јесен

Мајчина душица — читава биљка без коријена и одрвењелих дијелова за вријеме цватње 
читаво љето

Мак турчинак — латице кад се потпуно развију у љету

Маслачак — млади листови са коријеном и розетом у прољеће

Матичњак — лишће кратко вријеме прије цватње, а цијела биљка за вријеме цватње (горњи 
дио)

Медвјеђи длан — цијела биљка без коријена у љету

Медвјеђе грожђе — сабире се лист од свибња до српња

Мразовац — сабире се плод зреле чауре (липањ-српањ)
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Нана — за вријеме цватње читава биљка без коријена, а листови преко љета

Невен — латице и читава биљка од липња до листопада

Очајница — сабире се надземни дио биљке за вријеме цвата (српањ-рујан)

Одољен — поданак и коријен од двогодишњих биљки у рано прољеће и јесен

Оман — коријен у јесен

Орах — младо лишће у прољеће, незрео плод у љету и зрео плод у јесен

Пелин — сабиру се листови и цвјетне вршке док се цвјетови још нису потпуно развили

Петровац — цијела биљка без коријена за вријеме цватње (српањ- рујан)

Петопрста (стежа) — сабире се младо лишће у прољеће, а поданак у јесен

Пирика — сабире се коријен кроз цијело вријеме док траје вегетација

Плућњак — цијела биљка без коријена за вријеме цватње у рано прољеће, а преко љета младо 
лишће

Папрат слатка — поданак и коријен од 4 године старе биљке у прољеће и јесен

Подбјел — сабиру се цвјетне главице у ожујку и травњу, а листови без петељака у свибњу и 
српњу

Поточњак — сабиру се вршике са цвјетним класом концем љета

Повратић — за вријеме цватње горњи дио биљке и посебно цвјетне главице (српањ-листопад)

Преслица — читава биљка без коријена (свибањ-српањ)

Пасја трава — цијела биљка без коријена за вријеме цватње

Пустикара (напрстак) — лишће за вријеме цватње

Различак — цвјетне главице (липањ-српањ)

Русомача — цијела биљка без коријена преко љета

Рута — цијела биљка без коријена за вријеме цватње (свибањ--коловоз)

Ружмарин — сабиру се листови, вршике гранчица и расцвале гранчице од прољећа до јесени

Сапуника — сабире се лишће и коријен у прољеће и коријен у јесен

Сљез бијели — лист и цвијет за вријеме цватње, коријен у рано прољеће и јесен
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Сљез црни — цвијет и лист љети, коријен у рано прољеће и јесен

Столисник — горња половица биљке са цвјетном главицом од прољећа до јесени

Срчењак — млади листови (травањ-свибањ)

Шимшир — лишће у прољеће

Шипак — плод у касну јесен

Штавељ — лишће у прољеће, плод у љету док је полузрел

Татула — листови у љету док је биљка у пуном цвату

Трњина — цвијет у ожујку до конца травња, плод у јесен кад сазри

Видац — читава биљка без коријена од свибња до српња

Вербена — листови и цвјетне вршике читаво љето

Врисак — сабире се читава биљка без коријена од српња доконца листопада

Велебиље — сабиру се листови за вријеме цватње (српањ-коловоз).Поданак у прољеће, од 
биљке која је барем 3 годинестара.

Зечја стопа — коријен с поданком и читава биљка за вријеме цватње у касно прољеће

Зимзелен — лишће у прољеће

Жутика — лишће, кора с грана и коријена у љету, зрео плод у јесен
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                                        ПРИПРЕМА  БИЉНИХ ЛИЈЕКОВА

Од сваке биљке могу се припремити љековити напици на више начина. Међутим, 
најобичнији начин припреме јесте чај.

Чај — наљев — опарак — добива се на тај начин што се становита количина свјежег или 
сухог биља једноставно прелије извјесном количином кључале воде, поклопи и остави 10—
20 минута стајати да се кваси. Затим се оциједи, по жељи заслади, а код неких чајева дода 
мало сока од лимуна и тако пије.

Лишће, цвијет, коријење и кора у сваком случају морају се прије употребе ситно исјецкати. 
Вода коју користимо мора бити свјежа и чиста (из бунара, а најбоље гдје је то могуће из 
планинског извора).

Уварак — куха се становито вријеме према врсти биља. Потребна количина коријења и 
хрскавичних дијелова стави се у воду и кваси 3—4 сата. Затим се са истом водом кухају по 
рецептури.

Водене исцрпине - добију се на тај начин да се љековите биљке, које садржавају слузаве 
твари (коријен бијелог сљеза, лист и цвијет бијелог сљеза, ланено сјеме и сл.) ставе у 
прикладну боцу. У боцу се метне пола до једне једаће кашике горе наведених исцрпака на 
које се налије 300 гр млаке или хладне воде. Боцу треба затворити и који пут протрести. 
Након сат-два проциједити, по вољи засладити, хладно или млачно пити. Материје

које стављамо у боцу претходно морају бити уситњене.

Алкохолатура - се припрема од сухог љековитог биља које се кваси у алкохолу. У једну литру 
96% јаког алкохола (шпирита) стави се 8—10 једаћих жлица сухог биља које оставимо у боци 
8—10 дана. Потребно је дневно по који пут боцу протрести.

Пије се разријеђено са мало воде по рецептури.
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                                        ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Чајеве, сокове и сирупе кувати у емајлираном посуђу.

Тинктура се употребљава као капљице у мало воде или на коцки шећера.

Биљке означене са * су отровне, посебно их чувати и употребљавати

по савјету љекара или љекарника.

Биљке се могу држати само 1 годину дана, послије набавити нове.

Лишће и цијела биљка беру се за сунчана дана и то пред цватњу.

Лишће, цвијеће, плод и коријење чувати спаковане и држати на сухом мјесту.

Коријење прије сушења треба исјећи на комадиће да се боље осуши.

Кора се одваја од грана у прољеће кад почне листање.

Сушење: биљке чим се оберу треба сушити на сухом, свјежем и прозрачном мјесту у танком 
слоју.

Пупољци се беру прије њихова потпуна развитка. Цвјетови се беру за сунчана дана и одмах 
их сушити али не на сунцу.

Зрно и сјеме беру се потпуно зрели.

Плодови се беру прије потпуног дозријевања.

Свјежи сокови праве се гњечењем или цијеђењем свјежих биљака у мало воде уз додатак 
шећера. Прије тога биљке треба добро опрати. Цијеђење се врши у чистој посуди.
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                                                ТИНКТУРЕ

Валеријанова тинктура

У литру 40% јаког алкохола стави се 50 г уситњеног коријена валеријане и остави да стоји 10 
дана. Након тога се оциједи, налије у боце и добро зачепи. Од тог лијека узима се на коцки 
шећера 50—55 капи: против срчане нервозе, желучаних болова и несвјестице.

Тинктура од пелина

У литру и пол 40% алкохола (добре комовице или шљивовице) стави се 90 г пелина (који је 
набран за вријеме цватње) 30 г коре од наранџе, 15 г коријена од иђирота, 15 г коријена 
линцуре. Остави се да стоји 10 дана. Након тога се оциједи, налије

у боце и добро зачепи. Узима се 20—40 капи трипут дневно с водом, вином или

медом по чашицу као средство за јачање желуца, против желучаних грчева и за добивање 
апетита.

Тинктура од ангелике

У 100 г 40% јаког алкохола стави се 100 г коријена ангелике и остави стајати на топлом 
мјесту 6—10 дана. Боцу треба дневно једном протрести. Затим исциједити с притискивањем. 
На остатак масе поново се налије 200 г 35% јаке ракије с којом

се поступа као и с првом. Након тога се обје оцјеђевине споје и налију у боцу.

Узима се 15—20 капи на коцку шећера. Изванредно је добро средство против неуредног 
желуца.
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Тинктура од бруснице

У пола литре 40% добре домаће ракије стави се 50 г (у авану добро истуцаних) боба; добро 
се промијеша и остави 14 дана на топлом мјесту. Сваки дан барем једном боцу

треба протрести, затим све проциједити. Одлично је средство против грчева у желуцу, 
слабости, кашља, дисајних органа, шећерне и водене болести.

Тинктура од линцуре

У литру добре домаће ракије стави се 50 г коријена од линцуре и остави 10 дана да стоји. 
Након тога се проциједи, налије у боцу и добро зачепи. Врло је добар лијек против бљедоће, 
слабокрвности и слабокрвности мишића. Лијек је против несвјестице.

Тинктура од боровнице

У литру алкохола 60% јачине, или у добру јаку комовицу, а може и шљивову ракију, стави се 
20 г плода боровнице. Боца се добро затвори и остави на сунцу или топлој просторији 10—14 
дана. Након тога се оциједи и узима 40 капи у мало млаке воде или на коцки шећера. Лијечи 
срдобољу, прољев и друге болести.

Тинктура од боровице

Три жлице плода боровице стави се у литру 60% јаког алкохола или доброг здравог бијелог 
вина — може и добре јаке комове ракије — и остави 10 дана да стоји. Од тог лијека узима се 
на коцки шећера 20—30 капи против болести желуца и других унутарњих болести.
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Тинктура од вербене (жељезарке)

На пола литре јаке комовице стави се 2 жлице уситњене биљке и остави да стоји 10 дана у 
топлој кухињској температури.Затим се проциједи и узима 10—15 капи на коцки шећера два 
пута дневно. Узима се 10 дана код слабости, болести мокраћних

органа, каменаца, трулежи у устима и жутице.
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                                                              ПИЋА

Вино од боровице

1. 25 г боровице и толико боровичних вршика стуче се у авану и стави у литру бијелог 
здравог вина. Томе се дода 5 г пелина и 25 г шећера. Оставити да стоји на топлом мјесту. 
Лијечи грозницу, катар мокраћног мјехура и водену болест. Пије

се 3—4 мале чашице дневно.

2. У чисту велику боцу стави се 5 кг добро опраних свјежих бобица боровице и 5 кг здравих 
крушака. Ако су крушке сухе онда један и пол кг. На све то налије се 25 литара прокухане 
воде или кишнице. Боцу или буре постави се на топло мјесто како би настало врење и зачепи 
се ватом и то лагано. Послије осам дана вино треба преточити; послије 10—15 дана по 
претакању слегне се талог и вино је за употребу. Скоро кроз цијели мјесец дана може се 
увијек надолити толико воде, колико се узме за дневну употребу. Ово вино није само угодног 
укуса, већ је и ванредан лијек, па се може његова употреба само препоручити свакој обитељи, 
пошто лијечи велики број болести: зачепљеност, крваво и нечисто мокрење, хемороиде, 
главобољу, астму, разне болести матернице, чисти крв, предохрана је за многе заразне 
болести, заборавност, а нарочито бубрежне болести. Пити се може увијек умјесто воде.

Сок од малине

У 2 литре воде стави се три литре малина и 3 декаграма винске киселине. Пустити да стоји 
24 сата, али не на топлом или сунцу. Та се маса кроз густо сито или платно проциједи и 
колико је литара сока толико кг шећера треба у масу додати. Кухати и чешће пјену скидати, 
све док није готово.

Сок од вишања и другог воћа припрема се исто као и малинов сок.

Сок од јагода

Лијечи малокрвност, жутицу, реуму, а нарочито добро дјелује против бубрежних болести и 
бубрежних каменаца.

Сок од рибизла

Убрзава рад бубрега и лијечи костобољу.
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Сок од јабука

Лијечи цријевне болести, реуму, болести мјехура, живце и бубреге.

Сок од роткве

Добије се из црне роткве (арапке) помоћу соковника. Роткве се оперу, изрежу и ставе у 
соковник. Цијеђење траје 80—85 минута. Сок се добије и ако роткве изрибамо и стиснемо
тијеском за маст.
Лијечи жуч, јетра, бубреге, бубрежне каменце истјерује из мјехура, тјера на мокрење, 
раствара слуз. Лијечи кашаљ хрипавац, астму, бронхијални катар. Поспјешује пробаву.

Сок од иђирота

На сто грама исјецканог коријена налијемо 400 грама алкохола(96% јакости) и 600 грама 
бунарске воде. Оставимо да стоји 4—6 дана. Сваки дан једном или двапут протресемо.
Након тога проциједимо. На остатак налијемо 200 г алкохола и 400 г воде и оставимо 24 сата 
стајати. Након тога оциједимо.
Обје се оцјеђевине слију заједно и кухају док се све не укуха до половине количине.
Узима се дневно три пута по кавену жлицу код слузавости цријева, лупања срца, скрофула, 
повратне грознице, реуме; особито помаже женама у прелазно доба, код жучних и бубрежних
болести, водене и шећерне болести и нередовите менструације.

Сок од коприве

Копривин сок је произвођач крви — код малокрвности — и чисти крв. Лијечи жуч и трбушну 
слузницу, пробавне органе, снабдијева организам потребним минералима, јер садржи А и Ц 
витамин, као и мрављу киселину и кремичну киселину. Садржи много клорофила и жељеза.

Сок од коприве добије се помоћу гњечења: лишће младе коприве добро се опере, ситно 
изреже и сочи помоћу соковника 60—70 минута.

Сок од брезе

Брезов сок омиљено је средство за чишћење крви, затвор, болести бубрега, прољев; против 
пијеска и мокраћне киселине. Лијечи кожне приштеве и чисти кожу.
Брезов се сок добије тако, да се у мјесецу травњу, прије неголи стабло пролиста, у младу 
брезову стаблу изврти рупа 2—5 цм (дубине). У рупу се стави стаклена цијевчица по којој
ће тећи сок у посудицу или лименку коју поставимо испод цијеви. Сабирање кроз једну 
цјевчицу из једног стабла траје 6—14 дана. Сок се затим угрије (пастеризира) и спреми у 
боце које се добро зачепе.

Сок од боквице

Сок боквице врло је здрав у вину. Лијечи астму, чисти плућа,јетра; лијечи водену болест ако 
се пије узастопце 14 дана свако јутро наташте и навечер прије спавања. Ако попијемо свако 
јутро и вече по 50 г боквичиног сока, лијечи ране у устима и на језику, као и гнојне ране.
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Сок од глога

Садржи у себи снагу која је потребна срцу. Изврсно је средство за лијечење срца и крвног 
оптока (без опасности прекорачења дозе за умирење и лијечење срца). Врло је добар за срце 
код тешких физичких радника. Усклађује ударе код нервозе или неправилног пулса.
Глогов сок добива се тако да плодове глога, које смо набрали у рујну или листопаду, сочимо у 
соковнику. Соковник се напуни до врха плодовима глога и пусти да се сочи 50 минута.
Из 5 кг плода добије се цеа 2,50—3 литре сока. За бољи укус може се засладити шећером. На 
сваки кг сока долази 300 г шећера. Спрема се у стакленке и добро затвори пергаментом.

Сок од роткве

Прокушано је средство против болести жучи, јетра, бубрега, и пијеска у мјехуру: снажно 
одваја воду, разрјеђује слуз.
Добро је средство против кашља, промуклости, астме и бронхијалног катара. Поспјешује 
пробаву.
Ротквин сок добије се из црне роткве помоћу шочења у соковнику. Ротква се опере, ситно 
изреже и стави у соковник. Сочење траје 80—85 минута. У домаћинству сок роткве може
се добити и на једноставнији начин: ротква се наструже, сок истисне тијеском за маст. Затим 
се угрије и на сваку литру дода мала жлица меда. Иза тога стави се у стакленке и добро 
затвори.

Сок од шипка — плод дивље руже

У соковник се ставе само добро зрели плодови дивље руже. Након оцјеђења стави се у 
стакленке.
Садржи велики постотак Ц витамина. Лијечи убоје, прехладу, јетра, тврду столицу, бубреге, 
пробавне сметње и снижава температуру.
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                              РЕЦЕПТ ЛЕКОВИТОГ ВИНА ЗА СРЦЕ 

10 свежих стабљика першуна заједно са листовима стави се у литру чистог природног вина и 
дода једна до две велике кашике чистог винског сирћета. Кува се 10 минута на тихој ватри 
(пажња, пени се!). После се дода 300 г правог пчелињег меда и остави да се лагано кува још 
четири минута. Вруће вино за срце процедити и још топло ставити у боце које су претходно 
испране јаким алкохолом. Добро затворити! Талог који се ствара није шкодљив и слободно се 
може пити. Додала бих још да се сваком појединцу препушта одлука да ли ће мед кувати или 
не. 

Вино од ружмарина

Узме се шака лишћа од ружмарина са вршикама заједно и то свјежих, изреже се што ситније, 
стави у боцу и долије литру бијелог здравог вина. Након 12 сати већ је лијек за употребу. Од 
овог вина пије се дневно 3—4 жлице ујутро и навечер. Тјера на мокрење, чисти крв, лијечи 
водену болест и срце.

Пелинковац

20 г пелина стави се у литру прошека да стоји 10 дана. Пије се мала чашица прије јела.

Ракија траварица

У литру 40% јаке ракије стави се: иђирота, столисника, линцуре, лист матичњака — по 2 
једаће жлице, ружмарина једаћу жлицу. Сваки дан једном боцу протрести. Након 10 дана 
оциједити и од те ракије пије се дневно по мала чашица. На остатак може се нова ракија 
налити.
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Боза

Боза је оријентално пиће.

У већи лонац ставимо 1 кг кукурузног брашна. На то налијемо 10 литара млачне воде. То 
треба да стоји од вечери до другог јутра. Ујутро ставимо лонац на штедњак и пустимо да по 
страни полако куха 2 сата. За вријеме кухања потребно је више пута кухачом масу 
промијешати. У шалицу млачне воде здробимо 50 г квасца (герме). Кад се квасац стане 
дизати и кипјети, налијемо у лонац на кукурузно брашно. Масу

проциједимо кроз густо сито или кроз густо бијело платно. По жељи може се мало засладити. 
Кад се текућина охлади, налијемо у боце и спремимо на хладно мјесто. Припремити треба 
малу количину, јер се радо укисели.

Кисело млијеко

Кисело млијеко није само храњиво, него и љековито: лијечи растројен желудац, цријева, 
неуредност и болове у матерници; снижава температуру, узрујаност. Лијечи разне крастице 
на кожи, ублажује болове у прсима, лупање срца, опоравља изнемогле.

Нарочито преко цијелог љета нека се умјесто алкохолног пића пије јогурт или кисело 
млијеко.
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                                                    КАО ЛИЈЕК СЛУЖИ

ЦРВЕНИ ЛУК

Болове у матерници — лијечи црвени лук ако се пије трипут дневно топло млијеко у којем се 
кувао црвени лук.

Водена болест — одлично се лијечи ако се у пола литре воде и пола литре вина кува 
(уситњено) три главице лука и жлица ружмарина.

Узима се сваког сата по кашика.

Вјетрови у желуцу и цријевима — престају, ако се једе печени лук или пије сок од самљевена 
лука (на строју за месо) са једнаким дијелом ракије. Дневно се узме по 2—3 чашице.

Упала грла — престаје ако сок од лука кувамо с медом. Овим сирупом испире се грло сваки 
сат. Истодобно се свака 2 сата узме по кафена кашика овог сирупа.

Очи упаљене, кремљиве, сузне — лијече се тако да се дневно по неколико пута исперу с 
млијеком у којем се кухао лук (с мало правог врцаног меда).

Застој мокраће — лук, першин, целер и мед кувамо у води и текућину (топлу) пијемо више 
пута дневно. (Увијек по малу шољицу).

Суви кашаљ — лијечимо ако се црвени пржени лук помијеша с козјим млијеком и правим 
пчелињим медом (на једнаке дијелове) и узима сваки сат по кашику. Дојиља с мало млијека 
нека једе лука и уз то нека пије 2—3 чашице добре домаће ракије — и млијеко ће доћи.

Срчану болест лијечи црвени лук. Против коронарне тромбозе, зачепљења срчане артерије, 
грушања крви, печен лук је врло добар лијек. У пећници се полако добро испече један црвени 
лук којег се прије јела у подне поједе с неколико капи уља. За вечеру се испече свјеж лук и 
поједе прије спавања. Кура траје дуже вријеме.
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                                                  ЛИСТ КОНОПЉЕ

Добар је лијек код кожних болести (лишаја) у облику чаја којим се кожа испере и трипут 
дневно попије мала кафена кашика.

                          ЧАЈ ПРОТИВ МИШИЋНОГ РЕУМАТИЗМА

Кашику лишћа бијелог јасена (Фраxинус еxцелсус) прелити с 200 г кључале воде. Узима се 2
—3 пута дневно по шољицу.

       
                                               БАЗГОВА ГУБА

Базгова губа извлачи сваковрсне болести из очију.

                                          ТОПОЛА ЦРНА (угљен)

Лијечи нервозу желуца, жгаравицу, бљедоћу. Узима се једна кашика два пута дневно с водом.

                                   СВЈЕЖИ КРАВЉИ ИЛИ ОВЧЈИ СИР

100 г сира садржи: бјеланчевине 15 г, масти 18 г, много минералних соли, фосфора и калција. 
Стога се лако пробавља. Сол, фосфор и калциј врло су важни за раст и развој коштаног ткива. 
Неопходни су за труднице, дјецу као и старе људе. Свјежи сир спречава артериосклерозу. 
Најбоље га је јести за вечеру.
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                                               ПОДБЈЕЛА ЦВИЈЕТ

Цвијет подбјела, једну кашику, прелијемо с 200—300 г кључале воде и оставимо поклопљено 
да стоји 10—15 минута. Након тога се оциједи, медом заслади, дода сока од лимуна и пије 
трипут дневно по шољицу. Лијечи упале, раздраженост, превелико

излучивање слузи. Нарочито је добар лијек против незадрживог кашља, бронхијалног катара 
и као облог за грло.

                                               МАТИЧНИ МЛИЈЕЧ

Матични млијеч производи пчелиња матица и веома је добар лијек код прехлада, нервозе, 
несанице, узрујаности и против реуматизма. Користи против слабокрвности. Дјеца која 
немају апетита и слабо напредују у школи нека свако јутро узму пчелињи млијеч наташте по 
малу жлицу (која не смије бити од метала — нека буде од пластике). Чисти млијеч се не смије 
узимати. Код пчелара који га производе добије се помијешан с пчелињим медом. 

 
                          МАСТ ДИВЉЕГ ЗЕЦА ПРОТИВ ХЛАДНОЋЕ

За вријеме велике зиме кад човјек мора да ради изван куће, нека прије добро измасира руке и 
ноге с претопљеном машћу дивљег зеца. То спречава хладноћу и прехладу.

                              ЛИЈЕК ЗА СТАРЕ И ДЈЕЦУ

Слаби и исцрпљени од живота, немоћни, те дјеца нека током зиме свако јутро и пола сата 
прије обједа попију по кашику рибљег уља мијешано с правим пчелињим медом. Дјеци 
седаје пола кашике. Рибље уље добије се у љекарни и пола литре по особи достајат ће кроз 
цијелу зиму.
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                                     ЛИЈЕК ПРОТИВ МНОГИХ БОЛЕСТИ

У дволитрену боцу стави се пола литре боровице. На то се налије литру јаког здравог 
природног вина и пусти 24 сата стајати. Након тога се оциједи и долије јаке добре комовице 
(пола литре) и 2—3 кашике шећера у праху или кандис шећера који се претвори у прах. 
Затим се све добро промијеша. Боровице не бацити него свако јутро и вечер 5—6 зрна 
прожвакати и прогутати с чашицом вина. То се понавља три дана. Два дана не

узимати. Затим опет 3 дана узимати, итд. Тако припремљен лијек ублажује главобољу, бистри 
и освјежава разум, освјежава тијело, лијечи срце, грижу, меланколију, вртоглавицу и златну 
жилу.

                                               СВЕ ОТРОВЕ ИЗ ТИЈЕЛА ТЈЕРА

У литру здравог природног бијелог вина стави се 18—22 г коријена од срчењака (Полyгонум 
бисторта) да стоји неколико сати. Од тог вина дневно пити по чашицу двије или у јело по 
кашику двије дневно. Лијек је против сваког отрова.

                                                          ИЛОВАЧА

Иловача се у љековите сврхе употребљавала још тамо у прастародоба. Иловача је једноставно 
али ефикасно народно средство лијечења. Тко једном окуша њену љековиту моћ — увијек ће 
се у невољи њоме служити. Данас и лијечници често препоручују иловачу па и 
употребљавају, јер је сигурно ублажавајуће средство и нешкодљиво. Љековита својства 
иловаче налазе се у њеној дезинфекционој

моћи — која чисти и ублажује. Иловача садржи различите минерале, много магнетичне и 
сунчане енергије. Иако је парадоксално и чудно рећи да је земља лијек — па ипак је

томе тако. Облози од иловаче одмах ублажују болове, извлаче ватру, растапају, излучују 
болесне отровне сокове и честице из тијела. Ране које пеку — ватреног или хладног оружја, 
биле свјеже или гнојне, а особито оне од убоја (пригњечености), повреде костију и удараца, 
све се то лијечи примјеном стручно учињеног блата у облику облога. Зналачки учињени 
облог одузима запаљење, чисти и срашћује, ублажава болове и спречава компликације. Облог 
иловаче уништава све оно што је натруло, спречава да крв упије материје које растварају. 
Иловача не само да упија гњилеж из рана и тумора, екцема, чирева, него даје нов живот 

290



болесним ткивима, ослобађајући их сметњи, доводећи исправно циркулирање крви у крвним 
капиларима. Не лијечи само вањске ране, него и дубоке фистуле. Тумори који се налазе у 
унутрашњости тијела, излијече се вањском примјеном блата под увјетом да се примјена 
устрајно врши. Тако повреде желуца и цријева ишчезну заувијек ако сваке ноћи спавамо с 
облогом иловаче на желуцу. Иловача која се употребљава за лијек, узима се са чистих 
предјела из дубине барем 80 цм па и више. Из земље треба одстранити каменчиће, затим на 
брзину осушити на сунцу или на штедњаку. Затим истући у прах. Залихе које се спремају за 
лијечење треба похранити у чисти сандук. За облоге припремљена иловача разриједи се с 
пола здравог винског или јабучног оцта и пола воде или одвара (чаја) од триња, преслице, 
чичка, подбјела листа, храстове коре или пољске стеже. У случају болести јетре, жучи или 
бубрега маса се мора угријати, али никад да не буде топлија од 42°Ц, док у осталим 
случајевима може се употријебити хладна. Размућена иловача треба да изгледа као нека маст. 
Та се маса намаже на ланену или коју другу чисту бијелу прокухану крпу 2—3 цм дебело и 
привије на болно мјесто на голу кожу. Ако је рана отворена, онда се

облог ставља преко једноструке газе и повеже сухом крпом. Непромочиве тканине и платно 
које не пропушта зрак не смије се употријебити. Облог се обично држи 5—6 сати, затим се 
кроз 5 сати ништа не привија. Након тога ставља се нови облог.

Већ према врсти болести понекад се облог остави док се посве не осуши, некад већ према 
висини температуре. Облог се мијења, свака 2—3—4 сата ако је тијело топло, никад кад 
осјећа хладноћу или грозницу. Хладни се облог убрзо загрије и дубоко у нутрини организма 
дјелује — потиче и тамо крв на рад.

Иловача се може употријебити код реуме, запаљења зглобова, боли у крстима, у кољенима, 
проширењу вена, разних осипа, лишајева и разних рана од уједа. Код упале сваке врсти и код 
вратобоље стављају се облози око врата. Код болова у желуцу, катара, код јаког крварења код 
жена облози се стављају на доњи трбух. Код кожних болести, разних упала, хемороида, 
жлијезде простате итд. користе такођер облози од иловаче.

                       МЈЕШАВИНА БИЉНИХ СОКОВА ПРОТИВ АНЕМИЈЕ

Цвеклу - црвену репу - танко ољуштити, изрендати на ренди за сир те помоћу газе 
исциједити једну четвртину литре сока. Маказама насјећи надземне дијелове свјеже коприве. 
Биљку самљети на машини за месо, добијену масу ставити на комад газе и исциједити сто 
грама сока, који треба помијешати са соком од цвекле.

Сваки сат током дана узимати по један гутљај. Наредног дана исциједити нови сок и ту 
количину попити током дана. То понављати четрдесет дана. Након тог времена сваки 
болесник који се придржавао овог ре- цепта са сигурношћу ће поправити крвну слику. Дјеца 
узимају сто грама свјежег сока цвекле и тридесет грама свјежег сока коприве (припремљен на 
горе наведени начин) и пију ту количину током дана у размацима од по сат времена, а по 
један гутљај.
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              БИЉНИ СИРУП ЗА ЈАЧАЊЕ КОМПЛЕТНОГ ОРГАНИЗМА

Набрати чуваркуће (Семпервивум тецлорум), самљети на машини за месо и помоћу газе 
исциједити 50 грама свјежег сока.

Маказама нарезати надземне дијелове иванског цвјећа (Галиум верум) - исциједити 50 грама 
свјежег сока. Свјеже цвјетове кадуље (Салвиа оффициналис) самљети и исциједити 50 грама 
сока. Исциједити 50 грама свјежег сока од листова дубчаца (Херба теуцри). Од свјежих 
листова питомог босиљка (Оцимум Басилицум) нације- дити 50 грама сока. Од свјежих 
латица дивље руже (Роса цанина) такоде исциједити 50 грама свјежег сока. Маказама 
нарезати свјеже биљке нане (Ментха пиперита), сам- љети и исциједити 50 грама сока. 
Најзад, самљети на машини за месо и 100 грама свјежег плода боровнице (Фруцтус 
Мвртилли). Све сокове као и плод боровнице саставити у једну посуду и томе додати два 
килограма правог домаћег меда. Све добро умутити, сипа- ти у флаше и оставити на хладно 
мјесто. Узимати 3x1 супену кашику сирупа иза јела. Ова количина је довољна за опоравак 
комплетног организма.

               МЈЕШАВИНА СОКОВА ПРОТИВ ВИШКА КИСЕЛИНЕ У ЖЕЛУЦУ

Огулити кромпир, изрендати па помоћу газе исциједити један фил- џан свјежег сока 
кромпира. Истим поступком исциједити и један филџан сока од јабуке. Ова два сока 
помијешати и један сат прије јела, два пута на дан, пити. Овај поступак понављати све док 
киселина у желуцу потпуно не нестане.

       СИРУП ПРОТИВ ЧИРА У ЖЕЛУЦУ И НА ДВАНАЕСТПАЛАЧНОМ ЦРИЈЕВУ

У један килограм меда треба добро умијешати 200 грама сока од траве боквице (Плантаго 
ланцеолата). Узима се прије јела једна супена кашика размућена у шољи чаја од нане.

                                        СИРУП ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ЧИРА НА ЖЕЛУЦУ

Набрати свјежих листова боквице (Плантаго ланцеолата), самљети на машини за рнесо и 
порноћу газе исциједити 100 грама свјежег сока. Набрати цвјетове столисника (Ацхиллеа 
миллефолиум). Самљети на машини за месо и помоћу газе исциједити 50 грама свјежег сока. 
Маказама насјећи горње дијелове свјеже нане (Ментха пипери- та), самљети и помоћу газе 
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нациједити 50 грама свјежег сока. Све горе наведене сокове (200 грама) помијешати и 
саставити с једним килограмом меда. Узимати 3x1 чајну кашику један сат прије јела. За 
вријеме узи- мања овог сирупа болесник треба да се храни дијетално.

                                               ТРАВАРИЦА ЗА ЧИРАШЕ

Флашу од литре напунити до врха свјежом биљком дубчац (Теу- цриум цхамаедрyс), па 
налити добру лозову ракију. Оставити да стоји де- сет дана. Пије се наташте једна чашица и 
најбоље је два сата послије тога суздржати се од јела. Такође се пије један гутљај пола сата 
прије јела.

                                        ЛИЈЕК ПРОТИВ КАТАРА ЖЕЛУЦА

Као лијек против катара желуца врло је добар сируп справљен од: 1 кг меда

50 гр сока од кунице (Ацхиллеа миллефолиум) 50 гр сока од нане (Ментха пиперита) 100 гр 
сока од боквице (Платнаго) Исцијеђени сок од набројаних трава измијеша се с медом и узима 
2x1 мала кафена кашика на дан прије јела уз чај од цвијета кунице.

                                   ПРОТИВ КИСЕЛИНЕ У ЖЕЛУЦУ

Сок свјежег, сировог кромпира (Соланум туберосум) опоравља и смирује слузницу желуца. 
Неко вријеме, док престану грчеви због повећане киселине, узи- мати 2x1 филџан 
кромпировог сока дневно, боље прије јела.

                                     СИРУП КОД АСТМЕ И БРОНХИТИСА

Маказама нарезати надземни дио свјеже биљке мајчине душице (Тхyмус серпyллум). Биљку 
самљети на машини за месо. Добијену масу ставити на газу и исциједити 50 грама чистог 
сока. Набрати свјеже цвјетове зове (Флорес Самбуцус), самљети на машини за месо и помоћу 
газе исциједити 50 грама свјежег сока. Очишћени бијели лук (Аллиум сативум) самљети на 
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машини за месо и помоћу газе нациједити 20 грама свјежег сока. Набрати свјежих листова 
кадуље (Салвиае фолиум), самљети на ма- шини за месо и помоћу газе нациједити 20 грама 
свјежег сока. Све горе наведене сокове (140 грама) помијешати скупа, к томе додати једну 
половину килограма меда, добро измијешати да се маса уједначи. Одрасли узимају 3x1 малу 
кафену кашику на дан иза јела, а дјеца 1x1 малу кафену кашику током дана са неким биљним 
чајем.

                                              ПРОТИВ ГЛИСТА У ДЈЕЦЕ

У пола килограма меда умијешати двије главице бијелог лука (очишћеног и истученог у 
авану). Дјеци. која имају глисте. давати ују- тро, наташте. по једну чајну кашику. Иза тога се 
пије шоља чаја од нане.

                                         СИРУП ПРОТИВ ОБОЉЕЊА ЈЕТРЕ

Маказама насјећи горње дијелове свјежег маслачка (Тараxа- цум оффицинале). Самљети на 
машини за месо и помоћу газе исциједити 100 грама свјежег сока.

Набрати свјежих цвјетова госпине траве (Хyперицум перфора- тум), самљети на машини за 
месо и помоћу газе исциједити 20 грама свјежег сока.

Маказама насјећи, горње дијелове свјеже биљке мажуран (Ориганум вулгаре). Самљети на 
машини за месо и помоћу газе исциједити 20 грама свјежег сока.

Набрати свјежих листова рузрнарина (Фолиа Росмарини), самљети на машини за месо и 
помоћу газе исциједити 20 грама свјежег сока. Све горе наведене сокове (160 грама) 
саставити и помијешати с једним килограмом меда. Узимати 3x1 чајну кашику послије јела. 
За вријеме узимања овог сирупа болесник мора да се придржава дијеталне исхране и да се 
што више одмара.

                                              СИРУП ЗА БОЛЕСНУ ЈЕТРУ

Ово једноставно средство за лијечење јетре припрема се тако што се у један килограм меда 
умијеша 100 грама сока од црне роткве. Дневно се узима 3x1 чајна кашика. Пити чај од нане 
и кадуље. Ова мјешавина је нарочито корисна кад је болест у вези са жуч- ном кесицом.
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                                               СИРУП ЗА ЈАЧАЊЕ СРЦА

Маказама насјећи надземне дијелове свјеже биљке матичњак (Мелисса оффициналис).

Самљети на машини за месо и помоћу газе исциједити 100 грама свјежег сока.

Набрати свјежих цвјетова љубичице (Виола одората), самљети на машини за месо и помоћу 
газе исциједити 100 грама свјежег сока. Горе наведене сокове помијешати с једним 
килограмом меда. Узимати 2x1 чајну кашику иза јела.

                                МЕД ПРОТИВ ВИСОКОГ ПРИТИСКА

У 1 кг меда умијеша се 250 грама самљевеног свјежег плода глога (Цратаегус оxyацантха), 50 
грама прашка од нане (Ментха пи- перита), те 100 грама ракије траварице. Узима се 3x1 чајна 
кашика са мијешаним чајем од глога, липе и лаванде. Уздражвати се соли и масноће.

                                            ТРАВАРИЦА ЗА СРЦЕ

Ова траварица припрема се на слиједећи начин: у литрену флашу стави се 50 грама глогова 
цвијета (Цратаегус оxyацантха), 10 грама љубичи- ца (Флорес Виоларум) и 50 грама 
рузмарина (Росмаринус). Садржај се залије добром домаћом ракијом и пусти стајати 
двадесетак дана. Пије се једна чајна кашика на дан два пута.

                                      СИРУП ЗА ЈАЧАЊЕ ПЛУЋА

У састав овог сирупа иде: 1 килограм меда, 100 грама бијелог лука, 50 грама нарибаног 
коријена рена, тучени лук, 10 грама мљевене нане и 100 грама добре ракије. Све се измијеша. 
Узима се 2x1 чајна кашика од липе и зове.
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                                       СИРУП ЗА СВАКУ КУЋУ

За овај сируп узму се слиједећи састојци: 1 дкг сјемена коморача 1 дкг кима 1 дкг мљевене 
нане 5 дкг изренданог коријена рена. Све се самеље и састави с једним килограмом меда, 1/4 
литре ра- кије или вина - добро измијеша. Узима се по једна кашичица на дан. Јача комплетан 
организам.

                                  СИРУП ПРОТИВ КАШЉА

За справљање овог сирупа узме се: 1/2 килограма црвеног лука, 1 литра воде, 1/2 килограма 
меда и 100 грама сјемена коморача (Фое- ницулум вулгаре). Ова се смјеса укуха напола. 
Узима се 3x1 мала кашика дневно.

                                     ЧАЈ ПРОТИВ КАШЉА

Узети 50 грама мајчине душице (Тхyмус серпвллум), зовиног цвијета (Самбуци флос) —50 
грама, 50 грама липовог цвијета (Тилиа) и 50 грама боквице (Плантаго).

Кашику ове мјешавине прелити шољом вреле воде и кад одстоји пити.

                                        ТРАВАРИЦА ПРОТИВ КАШЉА

У 1 литру ракије ставити 50 грама мајчине душице (Тхyмус серпyл- лум), 50 грама аниша 
(Пимпинелла анисум) и 20 грама лаванде. Пошто одстоји узимати више пута дневно по један 
гутљај.

                               СИРУП ЗА ОДБРАНУ ОД МНОГИХ БОЛЕСТИ

Помијеша се један килограм меда, 100 грама тученог бијелог лука и 10 грама мљевеног кима. 
Ради бољег укуса додати изрендани мушкатни орашчић. Узимати дневно једну чајну кашику.
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                                                   ЗА ЈАЧАЊЕ ОРГАНИЗМА

Да болести не би напале организам ваља га повремено јачати. Одлично средство за то је сок 
од домаћег шипка. Овај треба циједити и у омјеру 1:1 помијешати са шецером или медом. 
Пити с водом више пута на дан.

                                          ЛИЈЕЧЕЊЕ КОЛИТИСА СИРУПОМ

Маказама нарезати горње дијелове свјеже биљке невен (Цалендула оффициналис). Самљети 
на машини за месо и помоћу газе исциједити 200 грама свјежег сока.

Ту количину сока добро помијешати са 60ЦИ грама меда, сипати у флашу и оставити на 
хладно мјесто. Узимати 3x1 чајну кашику иза јела.

Прије јела потребно је узимати једну маиу чашицу Ијековите ракије која се припрема на овај 
начин: 1 литра ракије од 40% , 100 грама коријена линцуре (Гентанае радиx) исјецканог у 
ситне комадиће, 50 грама сјемена коморача (Фруцтус Фоеницули). Све горе наведено треба 
саставити, флашу затворити чепом и остави- ти да стоји на сунцу 20 дана. Сваки дан једном 
промућкати. За врије- ме узимања овог лијека треба једном дневно јести рижу с мало 
масноће.
                        

                        
                                        ЛИЈЕК ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОЛИТИСА

Колитис се успјешно лијечи дијетом са траварицом која се припрема од 100 грама линцуре 
(Гентиана лутеа) и 50 грама цвијета кадуље (Сал- виа оффициналис) на једну литру ракије. 
Пије се по један гутљај прије јела. Ракија се долијева у флашу како се троши.

                                    МЕЛЕМ ПРОТИВ РАК РАНЕ НА ДОЈЦИ

Пола килограма масноће, масти или сала од дивље свиње или мачке, истопити, те додати у 
њу 50 грама свјежих цвјетова невена (Цалендула оффициналис), 10 грама свјежих латица 
дивље руже (Роса цанина), 20 грама цвјетова домаће воћке шипка, 10 грама чуваркуће 
(Семпервивум тецторум), 50 грама дубчаца (Теуцриум цхамаедрyс) те чашу домаће ракије. 
Све заједно куха се у затвореној тегли, која се стави у лонац, ла- гано до пола сата. Још топло 
проциједи се кроз цједиљку. Овако добијен мелем стављати на рану два пута на дан.
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                                     СИРУП ПРОТИВ ЖЕНСКИХ БОЛЕСТИ

Маказама нарезати надземне дијелове свјеже биљке мајчине душице (Тхyмус серпyллум). 
Самљети на машини за месо и помоћу газе исциједити 50 грама свјежег сока. Истим 
поступком исциједити 20 грама свјежег сока мајорана (Ма- јорана хортенсис). Очистити 
црвеног лука (Аллиутн цепа), самљети и исциједити 20 грама свјежег сока. Све горе наведене 
сокове помијешати с половином килограма меда. У току узимања сирупа пожељна су 
вагинална испирања с чајем од камилиее уз додатак једне кашике соде бикарбоне.

                               СИРУП ЗА ТРУДНИЦЕ ПРОТИВ МУЧНИНЕ И ПОВРАЋАЊА

Исциједити сто грама - једну чашу - сока свјеже биљке матичњака (Меллиса оффициналис), 
самљети на млин за кафу један декаграм кима, па то помијешати са пола килограма меда. 
Узимати према потреби до три кашичице дневно.

                                                   ПРОТИВ УПАЛЕ ЈАЈНИКА

За лијечење упале јајника добар је сируп припремљен од једног килограма меда, 50 грама 
сока мајчине душице (Тхyумус серпyллум), 50 грама сока боквице (Олантаго) или невена 
(Цалендула оффициналис). Све се добро промијеша. Узима се 3x1 чајна кашика дневно.

                                              МЕД ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ПРОСТАТЕ

У један килограм меда дода се 100 грама мљевеног сјемена коморача (Фоеницулум вулгаре) и 
100 грама добре ракије. Све се измијеша.

Узима се 4x1 мала кафена кашика дневно уз чај од листа или кори- јена бијелог сљеза 
(Алтхаеа оффициналис).
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                                            СИРУП ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БУБРЕГА

На машини за месо самљети једну половину килограма плодова боровнице (Фруцтус 
Мyртилли), помијешати с једним килограмом меда и добро умутити.

Узимати 3x1 супену кашику послије јела са доле наведеним чајем:

Чајна мјешавина за болесне бубреге:

100 грама листа сљеза (Фолиа Алтхаеае) 100 грама коријена сљеза (Радиx Алтхаеае) 50 грама 
нане (Ментха пиперита) 50 грама копра сјемена (Анетхум гравеоленс).

Све скупа помијешати и ставити у папирнату врећицу. Од те мјешавине три супене кашике 
ставити у половину литре топле воде да стоји пет сати и пити током дана умјесто воде. (Ова 
мјешавина се припрема без кувања!)

                                                ПРОТИВ УПАЛЕ БУБРЕГА

За лијечење ове болести треба умијесто воде пити мјешани чај који се прави од 500 грама 
бијелог сљеза (Алтхаеа оффициналис), 20 грама ла- ванде (Лавандула оффициналис) и 20 
грама вријеска (Цаллуна вулгарис) и 100 грама листа купине.
                                 

                                                  КОД НАПАДА ЖУЧИ

Узети једну малу кашику мљевеног листа нане (Ментха пиперита) и попити с чајем од смиља 
(хелицхрyсум аренариум).

                                          ПРОТИВ ИСПАДАЊА КОСЕ

У 1 литар ракије ставе се двије стучене главице бијелог лука (Ал- лиум сативум), једна шака 
латица вртне руже и 10 грама листа ловора. Пу- стити да стоји десетак дана, а затим 
проциједити. Свако вече масирати тјеме и коријен косе. Главу треба прати чајем од невена 
(Цалендула оффициналис).
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                                                      СИРУП ЗА НЕРВЕ

Маказама нарезати горње дијелове свјеже биљке матичњака (Мелисса оффициналис).

Биљку самљети на машини за месо, добијену масу ставити на газу и исциједити сто грама 
чистог сока. На такав исти начин исциједити педесет грама сока нане (Ментха пиперита) и 
педесет грама сока целера (Апиум гравеоленс). Сва три сока саставити (200 грама), к томе 
додати једну половину килограма меда, све добро помијешати и сипати у флашу. Узимати 3x1 
чајну кашику иза јела све док се лијек не потроши. Уколико се болесник ни послије овог не 
осјећа добро, поновити с узима- њем исте дозе сирупа.

                                     ТРАВАРИЦА ПРОТИВ НЕРВОЗЕ И МИГРЕНЕ

У једну литру ракије (40%) стави се да стоји десет дана 50 грама коријена валеријане 
(Валериана оффициналис) и 10 грама сјемена коморача (Фоеницулум вулгаре). По 60 капи са 
коцком шећера сигурно је средство против нервног узбуђења више пута на дан.

                                    ЧАЈ ПРОТИВ БАКТЕРИЈЕ ЕШЕРИХИЈЕ КОЛИ

Чај се састоји од:

500 грама сљеза (листа или коријена)

100 грама листа вријеска (Цаллуна вулгарис)

100 грама латица руже (Роса центифолиа)

100 грама цвијета враниловке (Ориганум вулгаре)

100 грама сувих петељака од трешања

Све скупа се уситни и помијеша да се састав уједначи. Чај се при- према од двије супене 
кашике чаја и пола литре воде. Добивени чај пије се током дана умјесто воде. Када се попије 
вино и овај чај од трава треба преконтролисати урин код љекара. У највећем броју случајева 
он је стерилан.
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                        БАКТЕРИЈА ЕШЕРИХИЈА КОЛИ (ЕСЦХЕРИЦХИА ЦОЛИ)

У двије литре бијелог вина цлодати једну четвртину килограма исјецканог бијелог лука, 
педесет грама мљевеног сјемена коморача, пе- десет грама мљевених смрекових боба. Ово 
треба да стоји пет дана, а онда се пије два пута по један филџан дневно иза јела. Дјеца 
узимају три пута по једру чајну кашику. а старија дјеца три пута по једну супену.

                                       БИЉНИ СОК ПРОТИВ ДЈЕЧЈИХ ГЛИСТА

Набрати свјеже листове чуваркуће (Семпервивум тецторум), сам- љети и исциједити једну 
чајну кашику сока. Изрендати шаргарепу и исциједити један филџан свјежег сока. Ова два 
сока саставити и попити ујутру наташте, два сата прије јела. Сокови морају бити свјежи.Ову 
куру понављати 10 дана, а онда преконтролисати столицу.

                     ТРАВАРИЦА ОД БОБА СМРЕКЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ СТОМАКА

Литарска флаша напуни се до пола свјежим бобама смреке и долије се 40% ракијом. Дода се 
и један декаграм кима. Пошто одстоји то је најбољи лијек код болова у стомаку (желуцу). Ову 
ракију можемо спремити и од сувих бобица. Пије се један гутљај прије јела.

                                        СИРУП ЗА ОЗДРАВЉЕЊЕ СЛЕЗИНЕ

Обољела слезина се опоравља ако се користи сируп справљен од једног килограма меда и 100 
грама сока од першуна (Петроселинум сативум).

Узима се уз чај од мајчине душице (Тхyмус серпyлу), коријена линцуре (Гентиана лутеа) и 
коријена иђирота (Рхисома цалами). Чај се пије прије јела.

 

301



                                                    ПРОТИВ ЗАТВОРА

За регулисање пробаве изузетно је корисна пшеница. У случају затвора треба самљети 
пшеницу (цијело зрно) и добијено брашно помије- шати с јогуртом. Узима се 5 гр тек 
самљевеног зрна и један јогурт. Је- де се наташте. Увече се попије још и чај од имеле (Висцум 
албум). Припрема се тако што се двије кафене кашике листа прелију с 2 дл кипуће воде, 
затим стоји поклопљено 1 сат, па се проциједи. Пије се прије спавања.

                                                   МЕЛЕМ ЗА РАНЕ

Маказама одсјећи надземни дио свјеже биљке невен (Цалендула) и самљети на машини за 
месо. Количина самљевеног невена треба да буде 100 грама.

Ову масу помијешати с 250 грама бутера, ставити на ватру само да проврије уз стално 
мјешање. Проциједити на газу и мелем чувати у стакленим посудама на хладном мјесту. 
Стављати на ране с листом боквице. Овај мелем може се стављати на све ране укључујући и 
оне од проширених вена на ногама.

                                              УЉЕ ПРОТИВ УБОЈА

У једној литри уља прокухати шаку цвијета козлаца (Арум мацулатум) и шаку цвијета 
каранфила (Диантхус царyопхyллус). Болна мјеста мазати овим уљем.

   
                            МЕЛЕМ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЧИРА НА КОЖИ

Узети педесет грама маслаца (отприлике као један филџан), педесет грама меда, те један 
филџан мљевене траве кунице (Ацхиллеа миллефолиум). Ови састојци се добро помијешају 
и смјеса се топла стави на чир. За пар дана чир ће процурити. Кад се то деси треба на њега 
стави- ти лист боквице (Плантаго ланцелота) намазан мелемом за ране од невена.
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                                            МЕЛЕМ ЗА КОЖНЕ БОЛЕСТИ

У ову сврху узме се један килограм несланог путера, 400 грама свјежих листова бршљана, 50 
грама свјеже биљке дупчаца. Све ово куха се у затвореној тегли у лонцу десет минута, док је 
још топло проциједи се, те се болно мјесто маже два пута на дан.

                                                    УЉЕ ЗА РЕУМУ

Једна флаша од литре напуни се цвјетовима јоргована те цвијетовима вртне руже. Оставити 
да стоји на сунцу мјесец дана, проциједити. Што се топлијим уљем мажу болна мјеста то 
боље дјелује. Ово уље справља се у мјесецу мају, те може стајати годину дана.

                                                    УЉЕ ЗА СУНЧАЊЕ

У 1 литру маслиновог уља додати 50 грама цвијета камилице (Фло- рес цхамомиллае), 50 
грама цвијета кунице (Флорес Миллефолии), 50 гра- ма цвијета госпине траве (Флорес 
Хyперици). Пустити да лагано проврије, охладити, проциједити кроз густу газу и усути у 
флашицу. Мазати се неколико пута дневно.

                                    БАКТЕРИЈА ЕШЕРИХИЈА КОЛИ

У два литра бијелог вина додати једну четвртину килограма исјец- каног бијелог лука, 
педесет грама мљевеног сјемена коморача, педесет грама мљевених смрекових боба. Ово 
треба да стоји пет дана, а онда се пије два пута по један филџан дневно иза јела.

Дјеца узимају три пута по једну чајну кашику, а старија дјеца три пута по једну супену.

                            ЧАЈ ПРОТИВ БАКТЕРИЈЕ ЕШЕРИХИЈЕ КОЛИ

Чај се састоји од:

5(К) гр сљеза (листа или коријена)
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100 гр листа вријеска (Цаллуна вулгарис)

100 гр латица руже (Роса центифолиа)

100 гр цвијета враниловке

100 гр дупчаца (Теуцриум цхамаедрyс)

100 гр листа бијелог дуду

Све скупа се уситни и помијеша да се састав уједначи. Чај се припрема од двије кашике чаја 
и полии литре воде. Добивени чај пије се током дана умијесто воде.

Када се попије вино и овај чај од трава треба преконтролисати урин код љекара. У највећем 
броју случајева он је стерилан.

                                               ТРАВАРИЦА ЗА ЧИРАШЕ

Флашу од литра напунити до врха свјежом биљком дупчац (Теуцриум цхамаедрyс), па налити 
добру лозову ракију. Оставити да стоји десет дана.

Пије се наташте једна чашица и најбоље је два сата после тога суздржати се од јела. Такође се 
пије један гутљај пола сата прије јела.

 

304



                                                   СИРУПИ

Сируп невена

У стакленку стави се 10 жлица лишћа од невена и на то налије 2 кашике алкохола (шпирита) 
и литру чисте бунарске воде. Остави се стајати 24 сата. Стакленку чешће промућкати. (На 
стакленку треба нешто ставити да се грло затвори). Након 24 сата оциједити и у текућину 
ставити толико шећера колико је текућина тешка. Узима се по кафена кашика против нервозе 
цријева, грчева у желуцу, зујања у ушима и главобоље.

Сируп од црвеног лука

600 грама црвеног лука ситно се исјецка и стави у литру и пол чисте бистре бунарице. Томе 
се дода 1200 грама правог пчелињег меда и 60 грама шећера. Ту масу треба полако кувати (3
—4 сата). Затим напунити стакленке и добро их затворити.

Врло добро средство против кашља хрипавца (код дјеце).

Сируп бијелог сљеза

Коријен бијелог сљеза (500 г) огули се, изреже у ситне коцке и стави у стакленку. На то 
налије литра и пол воде и 100 г алкохола 96% јаког. Држи се на топлом мјесту 24 сата. Боца 
се често промућка. Након 24 сата се оциједи, дода 1600 г шећера и кува док се не укува на 
половицу. Узима се кафена кашика против лакшег испљувка (шлајма) кашља, плућног катара 
и тешког дисања.
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Сируп од исландске маховине

15 грама лишаја — маховине — накваси се у четврт литре воде и стави на топло мјесто да 
стоји два сата. Након тога се проциједи. Остатак се поново прелије са четврт литре

воде и стави два сата стајати. Тада се проциједи и споји с првом исцјеђевином, дода по жељи 
шећера и куха док се не укува на половину.

Узима се једна кафена кашика трипут дневно прије јела против вртоглавице, грчевитог 
кашља, против избацивања испљувка, болова у прсима, крвотоку и цријевима.

Сируп од боровнице

Десет жлица боба боровнице куха се у литри воде (15—20 минута). Затим се оциједи, дода 
толико шећера и укувава у сируп. Врло добро средство за све желучане болести.

Узима се кашика наташте и жлица прије спавања.

Сируп од маслачка

Пола кг маслачка (коријен и лист) ситно се изреже и стави у 2 и пол литре воде. Затим се 
остави 24 сата стајати на топлом мјесту, онда оциједи и остатак поново прелије са 2 литре 
воде; остави се 12 сати стајати, затим се оциједи и обје исцјеђевине споје и кувају с медом и 
шећером док се маса не укува на половину.

Узима се дневно по 4—5 кафених кашика против болести јетре, зачепљења, жутице и златне 
жиле (хемороида).

Сируп од дивизме

Ако желимо припремити сируп од цвијећа дивизме онда се поступи овако: 15 г цвијећа стави 
се у пола литре воде и пусти само да прокључа. Оставити поклопљено да стоји 10 минута, 
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тада проциједи. У ту текућину ставимо пола кг шећера и кува до густоће сирупа. Тај се лијек 
узима по кафену кашику дневно код кожних болести или отворених чирева. Наљев је 
нарочито добар код упале очију (за испирање). Цвијет дивизме је такођер

љековит ако се кува у вину.

Сируп од боквице

Набере се кошарица женске и мушке боквице и сва се количина добро опере као салату и 
самеље на строју за мљевење меса. Сок се истисне тијеском за чварке и проциједи се

кроз дуплу газу. Свакој литри сока дода се пола кг шећера, прокува и стави у стакленку. Од 
тог лијека узима се по кашику свако јутро наташте и навечер прије спавања.
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                                           НАПИТАК ОД МЕДА

МЕДОВИНА: 

150 грама меда; сок од једног лимуна; сок од двије наранџе; 1 литар воде.

У хладну воду додати мед, сок од лимуна и наранџе. Мијешати док се мед потпуно не 
растопи. Овај напитак се препоручује нарочито за топле љетне дане. Прави се свакодневно 
(да је свјеж) и држи се у фрижидеру.

Умјесто сока од наранџе може се додати и сок од неког другог воћа (купине. јабуке, малине и 
сл).

ГРОГ ОД МЕДА И МЛИЈЕКА: 

4 жуманца; 4 кашике меда; 4 кашичице стругане чоколаде.

Умутити жуманца са медом, па подијелити у четири шоље за бијелу кафу. Преко јаја и меда 
додати по кашичицу стругане чоколаде па налити шоље врућим млијеком, промијешати и 
служити.

МЕДЕНА НЕС-КАФЕ :

 2 децилитра хладног млијека; кашика меда и кашика нес-кафе.

Све се добро размути и пије као изузетно пријатан и освјежавајући напитак. Нарочито је 
погодан за умне раднике и студенте.

ВРУЋА МЕДОВЊАЧА:

 500 грама меда; пола литра воде; сок једног лимуна; 3/4 децилитра коњака или препеченице.

У врућу воду сипати мед да проври и оставити да се прохлади, а онда додати сок од лимуна и 
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коњак (или препеченицу). Сипати у флаше и ставити их у посуду са топлом водом тако да 
медовњача буде што топлија кад се служи.

МЕДЕНИ ЈОГУРТ: 

1 чаша јогурта; 1 жуманце: 2 кашике меда.

Јогурт, жуманце и мед умутити миксером неколико секунди. Охладити и служити уз 
млијечни хљеб.

ФЛИП ОД МЕДА:

 4 кашике меда;2 жуманца; сок од 2 наранџе; сок од једног лимуна; 2 чашице вињака; једна 
осмина литре слатке павлаке.

Жуманца умутити са медом, додати сок наранџе, сок од лимуна и вињак. Све то мутити у 
миксеру, а онда додати павлаку. Мутити још мало, затим ставити да се охлади и служити.

ЧАЈ СА АНАНАСОМ И МЕДОМ: 

8 кашика меда; 6 кашика чаја: мањи ананас или пола лименке компота од ананаса, комадићи 
леда.

У литар провреле воде ставити чај и оставити да одстоји. У још млак чај ставити мед и 
оставити да се охлади. Исјећи ананас на комадиће, или извадити комадиће ананаса из 
компота и у сваку чашу ставити по неколико комадића ананаса и напунити чаше хладним 
чајем у који се могу ставити и коцкице леда.
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ЛИКЕР КИРЕСО: 

1 килограм меда; 1 литар воде: 1 литар јаке ракије; 60 грама сувих кора од наранџе 6 грама 
цимета.

Мед се стави на ватру и у њега успе крупно сјечена кора наранџе и изломљена кора цимета. 
Текућина треба да врије око 10 минута на благој ватри, затим се долије вода, пусти да врије 
још двије минуте и пјена се непрестано скида. Кад се скине са ватре, улије се ракија. Након 
што се текућина охладила излије се у већу стаклену посуду и добро зачепи. Кроз 5-6 дана 
проциједи се и налије у мање боце. Што дуже стоји у боцама ликер ће бити све бољи.

Овај рецепт може послужити као подлога и за друге врсте ликера, с тим да се мијења додатак. 
У мјесто наранџе, може се узети лимун изрезан у кришке, двије мандарине, штанглица 
ванилије. вишње, или нешто друго, већ према томе ко шта воли.

ХИДРОМЕЛ МЕДОВИНА: 

1 килограм меда; 4 литра воде; мало цимета; мало хмеља; 1 кашика квасца.

Ставити мед у воду да проври и лагано скидати пјену. Када је мед постао прозиран, 
преручити га у велику стаклену посуду и оставити да се охлади. Ако се праве веће количине 
овог изванредног пића, најбоље је да се стави у дрвено буренце. У охлађену текућину дода се 
квасац, цимет и хмељ. Сутрадан се поново скине пјена, проциједи и сипа у добро 
стерилисане флаше. У сваку флашу дода се још по једна кашичица шећера. Флаше морају 
стајати усправне, што дуже стоје. то је пиће укусније.

АПИ— КОКТЕЛ „ПАВО УРБАН": 

2 децилитра хладне минералне воде; 0,3—0,5 децилитара ракије шљивовице; 1 кашика меда; 
кришка лимуна: 2 коцке леда.

Све добро измијешати, додати кришку лимуна и коцке леда и служити као пријатан и 
освјежавајући коктел-напитак.
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ВИНО ОД ВИШАЊА СА МЕДОМ:

7 децилитара воде; 700 грама меда; 2 литра сока од вишања; мало цимета и каранфилчића.

Воду и мед загријати да се мед истопи. У прохлађену текућину додати цимет, каранфилчић и 
сок од вишања. Ако је сок густ и превише сладак, може се по жељи разблажити.

СТАРОСЛОВЕНСКА МЕДОВИНА: 

1 килограм ливадског меда у саћу са цвјетним прахом; 4 литра воде; 25 грама квасца.

Самљети у машини за месо мед у саћу, сипати у лонац у који се дода 4 литра воде и стави да 
се грије на 35 степени, уз стално мијешање. Затим се скине са ватре и одмах дода квасац 
размућен у мало меда. Добро измијешати и оставити да преноћи.

Ујутро проциједити кроз густо свилено сито или газу. Процијеђену медовину сипати у 
флаше, али се флаше не смију зачепити, јер медовина још ври. Држи се на собној 
температури од 20 степени док не почне да „резни". Одмах затим се флаше стављају у хладну 
полумрачну просторију {подрум), да би се прекинуло врење, али се ни тада флаша не смије 
затворити.

Ако се пије као лијек, оваква медовина узима се три пута дневно по 250 грама, на један сат 
прије јела. Овој медовини може се пред саму употребу додати и пола исцијеђеног лимуна.

Старословенска медовина је здрав напитак, поправља крвну слику, отвара апетит и кријепи 
организам.

МЕДЕНИ ШАМПАЊАЦ: 

200 грама меда; 2 литра бијелог вина; двије кашике ликера.

Узети мед и ликер, томе додати бијело вино па све измијешати и изручити у већи стаклени 
суд, па држати четири дана на хладном мјесту. Петог дана текућину прелити у мање флаше од 
једног литра, чистим чепом затворити. ставити преко чепа платно па тањом жицом омотати 
око чепа и грлића флаше и оставити мјесец дана на миру у хладном простору. Пиће се 
понаша као прави шампањац.
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МЕДЕНИ ПУНЧ : 

200 грама меда; 6 децилитара слатке павлаке; 5 жуманца; 2 децилитра коњака.

2 жуманца и мед умутити у миксеру док се не запјени, додати мирис по жељи, па онда са тим 
измијешати слатку павлаку и коњак. Мутити још који минут.

Служити кад се добро охлади.

ЛИКЕР ОД РУЖА: 

750 грама меда; 125 грама ружиних латица; пола литра воде; 2 литра ракије.

У воду која је проврела сипати мед. промијешати и скинути пјену, а затим у ту течност 
ставити ружине латице и све то оставити на топлом шпорету један минут. Послије чега се 
посуда скида и одмах поклопи. Након5-10 минута се проциједи, дода ракија јачине 20-25 
степени, а кад се охлади сипа се у флаше, затвори и остави да стоји до употребе.
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                                           КОЗМЕТИКА НА БАЗИ МЕДА

Пчелињи мед је идеално козметичко средство које комбинује здравље и лепоту. Путем

унутрашње примене нормализује и побојшава функцје свих органа и система, а примењен 
спољашње има добро продирање кроз кожу. Прехрањује кожу, чини је меканом, младом и 
еластичном. Мед се користи самостално или у мешавини са осталим пчелињим производима 
или са другим козметичким средствима.

а) Исперу се једнаке количине сувих кајсија, шљива и грожђа, ставе се у посуду са топлом 
водом и залију пчелињим медом. Једу се након два часа.

б) Умути се жуманце јајета са кашиком меда и соком од једне наранџе.

Ова два рецепта глумци користе у десет сати ујутру и у четири сата поподне. Рано ујутру

доручкују ражани хлеб са медом и бутером и чашу млека заслађеног медом.

За негу коже се препоручују и следећи рецепти:

1. Помешају се једнаке количине меда и прокуване воде. Овом мешавином се маже лице, 
најбоље увече. Испира се ујутру.

2. Једнаке количине меда и млека се помешају, дода се мало соли. Меканом салветом

умоченом у смесу масира се кожа.

3. Помешају се једнаке количине меда и сока од парадајза. Више пута се мажу руке и лице.

4. Помешају се једнаке количине меда и сока од лимуна. Мажу се лице и руке.

5. Јапанска медена маса за лепоту: једнаке количине меда и брашна помешају се са

млеком у виду каше која се наноси на лице. Након пола сата се маска скида и лице се испира 
прокуваном камилицом. Гарантује младу, свежу, меку и еластичну кожу.

6. Крем против бора: по 30 г воска, меда, сока од црног лука и сока од белог љиљана ставе се 
у глинену посуду. Мешавина се загрева до добијања једноличне масе.

7. Древна римска козметичка купка: 2 л млека и 200 г меда сипа се у каду са топлом

водом (36 – 39 ˚Ц). Гарантује свежу и нежну кожу.

8. Против опадања косе: Промешајте кашику меда кашичицу екстракта од прополиса и једно 
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жуманце. Увече после доброг испирања косе смеса се енергично утрља у косу.

9. Медена маска са беланцетом (за масни тип коже): умућеном беланцету од једног јајета дода 
се кашика течног меда и мало глицерина, па се то густо замеси са зобеним пахуљицама. 
Примењује се на очишћено лице и умива хладним чајем од камилице, а истрља се коцкицом 
леда у двоминутном трајању. После тога примењује се хранљива крема.

10. Маска са жуманцем и маслиновим уљем. Умути се у једноличну масу жуманце са 
супеном кашиком течног меда и кафеном кашичицом глицерина, а томе се дода кафена 
кашичица маслиновог уља. Ова смеша се ставља на очишћено лице и врат и има изванредно 
хранљиво дејство. Маска се скида хладним чајем од камилице, а лице се после истрља 
коцком леда направљеном од чаја од камилице. Кожу пустити да се сама осуши. После овог 
третмана кожа ће упити двоструку количину хранљиве креме.

11. Лосион од меда. 100 г меда се помеша са 25 мл алкохола, мало глицерина и 200 г

дестиловаане воде, а томе се дода и мало лимуновог сока. Одмах је спреман за употребу. 
Препоручује се за акнозну кожу, јер има антибиотско деловање. Може се применити још 
једноставнија смеса од литре дестиловане воде или кишнице и две супене кашике меда. Том 
водом се свакодневно тампонира лице и врат, јер то хидрира и храни кожу.

12.Поленов прах са медом. У чашу кишнице или дестиловане воде дода се пуна супена 
кашика меда, па се у том засићеном раствору, навлажи газа и од ње направе “компресе” за 
лице и врат, које се држе по 10-15 минута. Овакве компресе размекшају рожнати слој коже 
који је после тога врло пропустљив за препарате на бази цветног праха (полена). Поленов 
прах се у порцуланској посуди добро изгњечи или помеша са медом у односу 1:3 у корист 
меда. Та смеса се дода хранљивој креми у количини за једнократну употребу. Смеша се 
наноси на припремљено лице и врат и остави да стоји 20 минута. После апликације смеша се 
одстрањује засићеним раствором меда, који је коришћен и пре наношења смеше. На крају се 
лице обрише тампоном навлаженим у чају од зове (од чега се стављају и облози за очи у току 
третмана).

Овакав третман се препоручује десет пута, понављајући га сваки 5 дан. Након целог третмана 
кожа лица и врата ће се видно поправити и боље ће упијати козметичке препарате. Брже ће се 
и обнављати, што обезбеђује глатку и нежну површину. Поткожни мишичи имају бољи тонус 
услед боље исхрањености. Боја коже се такође поправља, постаје светлија и свежија. Овај 
третман делује и на одстрањење отрова из кожног ткива, што директно подмлађује кожу. 
Мешавина меда и цимета могу излечити велики број болести.

Научно је утврдјено да мед, ако се узима у правилним дозама може бити лековит и за 
дијабетичаре.
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Следеће болести се могу излечити мешавином меда и цимета.

БОЛЕСТИ СРЦА: Направити пасту од меда и праха цимета, јести као намаз на хлебу. Ова 
мешавина смањује холестерол у артеријама и тако смањује ризик од срчаних напада. Такође и 
они који су већ имали срчани удар узимањем ове мешавине ће спречити следећи.

Редовито узимање ове мешавине ослобађа тегоба као што су недостатак даха, и јача срчани 
мишић.

У Америци и Канади многи домови стараца третирају пацијенте овом мешавином и као 
резултат су уочили да се делимично враћа флексибилност артерија и вена.

АРТРИТИС: Узети један део меда и два дела млаке воде, томе додати малу кашику цимета у 
праху, направити пасту и масирати оболеле делове тела.

Уочено је да се бол смањује за минут два.

Пацијенти који болују од артритиса могу такође ујутру и навече попити сољу вруце воде са 
две велике кашике меда и једном малом кашиком цимета у праху.

Ако се узима редовно чак и хронични артритис се може излечити.

У научном истраживању које је начињено на Копенхаген Универзитету утврђено је да 36.5 % 
пацијената који су третирани мешавином од једне велике кашике меда и пола мале кашике 
цимета пре доручка, у року од једне недеље су били потпуно ослобођени бола, а у року од 
месец дана скоро сви пацијенти су изјавили да више немају болова и поново су постали 
покретни.

ПРОТИВ ОПАДАЊА КОСЕ:

Они који пате од опадања косе и ћелавости, могу стављати пасту од топлог маслиновог уља, 
једне велике кашике меда и једне чајне кашике цимета. Пре одласка у кревет нанети пасту и 
држати је отприлике 15 мин, затим испрати.

Утврђено је да је ефективно чак ако стоји и само 5 мин.
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ИНФЕКЦИЈЕ МОКРАЋНОГ МЕХУРА

Узети две велике кашике цимета и једну малу кашику меда у чаши млаке воде и попити.

Овај напитак убија бактерије у мехуру.

ЗУБОБОЉА

Направити пасту од једне мале кашике цимета и пет малих кашика меда и ставити на зуб који 
боли.

Ово се може стављати 3 пута дневно док зуб не престане болети.

ХОЛЕСТЕРОЛ

Две велике кашике меда и три мале кашике цимета помешати са две соље цаја. Овај напитак 
у року од два сата смањује холестерол за 10%.

Узимати 3 пута дневно док се холестерол не смањи у нормалне границе.

ПРЕХЛАДА

Они који болују од честих нахлада требају узимати једну велику кашику меда са 1/4 кашике 
цимета три дана.

Ово ће излечити многе хроничне прехладе, очистити синусе.

НЕПЛОДНОСТ

Ајурведиц медицина користи мед хиљадама година да повећа плодност код мушкараца.

Ако импотентан мушкарац узима једну кашику меда пре спавања биће излечен.
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У Јапану и земљама на Далеком Истоку жена која не може да затрудни узимала је мало 
цимета у пола мале кашике меда и тиме мазала десни више пута дневно, тако да мешавина 
полако преко пљувачке улази у организам.

Брачни пар из Мариленд државе није имао деце 14 година, и изгубио је наду да ће икада 
имати деце. Када су сазнали за овај процес, почели су узимати мед и цимет и након неколико 
месеци жена је затруднила, и родила је близанце.

СТОМАЧНЕ ТЕГОБЕ

Узимати цимет и мед за стомачне тегобе.

Такође помазе за потпуно излечење чира на желудцу.

НАДУТОСТ СТОМАКА и ГАСОВИ

Према студијама у Индији и Јапану објављено је да ако се узима мед и цимет лечи надутост и 
гасове.

ИМУН СИСТЕМ

Дневно узимање меда и цимета јача имун систем и штити тело од бактерија и вируса.

Научници су пронашли да мед има различите витамине и гвожђе у великим количинама.

ПРОБЛЕМИ СА ВАРЕЊЕМ

Цимет посути по две велике кашике меда и узимати пре јела, особађа киселине у желудцу, 
помаже варење и после најтежих оброка.

ГРИП

Научници у Шпанији су доказали да мед садржи природне састојке који убијају вирусе грипа.
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ДУГОВЕЧНОСТ

Ако се редовно узима напитак од воде заслађене медом и са мало цимета доприноси 
дуговечности.

У посуду помешати 4 кашике меда и 1 кашику цимета са 3 чаше воде.

Оставити да проври и пити 1/4 чаше 3-4 пута дневно.

Овај напитак одржава кожу свежом и меканом до у касне године.

БУБУЉИЦЕ

Направити пасту од три велике кашике меда и једне мале кашике цимета.

Ставити на бубуљице пре спавања и оставити преко ноћи

Испрати млаком водом ујутру.
Ако се ово ради свакодневно за две недеље ће бубуљице нестати.

КОЖНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

Од једнаких делова меда и цимета направити пасту и тиме мазати заражена места на кожи, 
лечи екцем, и друге инфекције коже.

МРШАВЉЕЊЕ

Сваког дана пола сата пре доручка на празан стомак и навече пре спавања попити напитак 
који сте добили тако што сте једну шољу воде ставили да проври и у то ставили једну велику 
кашику меда и једну малу кашику цимета.

Ако се узима редовно чак и најдебља особа може да смрша.

Такође редовно узимање овог напитка не дозвољава да се гомила нови слој масноће.
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РАК

Скорашња истраживања у Јапану и Аустралији су објавила да већ узнапредован рак стомака 
и рак костију може бити излечен. Пацијенти који су боловали од ове болести узимали су 
једну велику кашику меда и једну малу кашику цимета 3x дневно месец дана.

ИСЦРПЉЕНОСТ

Старији пацијенти који узимају мед и цимет у једнаким деловима су пуно живахнији и 
позорнији.

Др. Милтон који је радио истраживања каже да пола велике кашике меда у чаши воде, и мало 
цимета узимати сваког дана после прања зуба и поподне око 3:00 сата када виталност тела 
почиње да опада, даје снагу телу у року од недељу дана.

ЗАДАХ

Становници Јужне Америке ујутру прво исперу уста са чашом воде у којој су размутили 
једну малу кашику меда и цимета. Тако њихов дах остаје свеж читавог дана.

ВИНО ОД ЦИМЕТА

 

30 грама уситњене циметове коре, у 1 литру слатког црног вина; намакати 6 дана.

Пије се по мала чашица 3X дневно пре јела.

Још је ефикасније циметово вино припремљено на следећи начин:

100 грама црног вина, 8 грама циметове тинктуре,

6 грама тинктуре матичњака и 30 грама медног сирупа.

Сваких 1-2 сата узима се по 1 велика кашика.
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ТИНКТУРА 

100 г уситњене коре цимета намочити у 1 литру 80% алкохола, у трајању од 15 дана,

процедити и узима се дневно по 20-30 капи 3X дневно пре јела.

КУВАНО ВИНО с циметом : у 1 литру белог вина ставити кору од цимета, 10 клинчића и 100 
грама меда, загрејати до врења, послужити вруће.
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                                    ОТРГНУТО ОД ЗАБОРАВА

                                НАРОДНЕ БАЈАЛИЦЕ И ГАТАЛИЦЕ

Природни елементи су имали значајну улогу у предсказивању будућности у давна времена. 
Многе појединости о гатању на основу атмосферских прилика (аеромантија) или токова воде 
(хидромантија), изгубљене су током прохујалих времена. Данас имамо мало података о 
начину коришћења ових метода гатања. Некада је аеромантија - гатање на основу ветрова, 
олуја, облака, дуге и других природних појава, био познат и уобичајен начин прорицања 
судбине.

Још су стари Вавилонци обраћали велику пажњу на громове и муње, Индуси су били 
специјалисти за тумачење разних облика облака, а све то задржало се у разним видовима и до 
данашњих дана.
Европско празноверје сматра да кад грми на истоку, мора да дође до неког крвопролића: рата 
или какве природне катастрофе, то није у потпуности разјашњено. Исто тако, јака олуја на 
Божић или у Богојављенској ноћи требало би да значи смрт владара.
Неки стари народи посматрали су деловање ветра на одређене предмете. Рецимо, звона су 
окачена на дрво баш ради могућности прорицања. Тада је са посебном пажњом ослушкивана 
звоњава и по звуку звона тумачени су будући догађаји.
На другим местима, обично уз море, посматрали су таласање воде изазвано лаким 
поветарцем. Ту се повезују аеромантија и хидромантија.
Таласи су се изазивали и људском руком: гаталац је бацао шљунак у свето језеро (у Европи, 
света језера су Скадарско, Градо и Боденско), а богатији пророци су бацали и драго камење.
У обзир се узимала величина, брзина и број таласа. Понекад, видовњаци су морали да воде 
рачуна и о облику коришћеног камења. Тако се прво баци округли шљунак, потом троугласти 
каменчић и најзад четвртасти.
Хидроманти, гатаоци уз помоћ воде, обично користе воду са светих извора. Пију је (до два 
деци) и после извесног времена добијају визије. Свети извори у Европи налазе се око Котора, 
Чапљине и у близини древног града Петруса, код данашњег Параћина. Сматра се да постоје 
још четири, и то један у Лурду, други у Марији Бистрици, трећи у Фатими и четврти на 
Шварцвалду, у близини самог изворишта Дунава.
Други облик хидромантије која се и данас користи састоји се из дуготрајног посматрања 
мирне језерске воде или гледања у чашу и тумачења оног што је виђено. Хидроманти гледају 
још и уз помоћ нарочито одабраних трава и босиљка. 
Најбољи хидроманти у свету налазе се у Поморављу и у Хомољској области. Осим што 
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'гледају', ти хидроманти и дају воду која се касније употребљава према упутству. Треба одмах 
напоменути да се ни аеромантијом ни хидромантијом аматери никако не могу навити, пошто 
је за ту врсту гатања неопходно потребно искуство и познавање облика који се тумаче.
Аеромантија и хидромантија имају своје богове заштитнике којима се пророци обраћају пре 
него што започну са гатањем 
АДАД је Вавилонски бог муње и грома и најважнији бог свих пророка. Његова пратиља је 
богиња ЕА. Она је богиња свеже воде, свевидећа је и свезнајућа, и пре него што се почне са 
гатањем њој се полаже заклетва.
ХАПИ је бог Нила и призива се кад се гата 'за добру и плодну летину'.
ТИН је једно од најглавнијих етрурских божанстава и бог је грома и муње. Он увек баца две 
муње као опомену, а трећом кажњава. ТИН се врло ретко призива пошто се сматра да је 'љут' 
бог и да га треба милити за милост само у крајњој нужди. 

ДОБИЈАЊЕ ОДГОВОРА ИЗ ВАЗДУХА

Узму се два парчета хартије исте величине, облика и тежине. Једно парче се обоји у црно. 
Сконцентришете се на питање које три пута гласно кажете црном и белом папиру. Онда се 
оба парчета папира баце са прозора, или неког другог вишег места које мора бити најмање 
три метра високо. Ако падне прво бело парче папира одговор на постављено питање је ДА.
Други начин погађања уз помоћ ветра је следећи: узме се више комадића папира исте 
величине и тежине, па се на њима запишу сва питања посебно. Затим се ти папири поставе 
на сто у облику крста и пусти се вентилатор. Који папирић први падне на земљу тај се узима 
за гатање. Онда се читава ствар понови с тим што се сада на папирићима напишу могући 
одговори за постављено питање. У случају да немате вентилатор, исто се може урадити уз 
помоћ промаје.

ДОБИЈАЊЕ ОДГОВОРА ПОМОЋУ ВОДЕ

Напишу се тринаест питања на тринаест једнаких комадића хартије. Онда се ти комадићи 
хартије прелију хладном водом и који први комадић хартије исплива узима се за гатање, то 
јест на то питање ће одговор бити повољан.
Узму се три шљунка: округли, троугласти и четвртасти. Лавор воде се стави у правцу истока 
и концентрише се на питање. У правилним размацима баце се сва три каменчића у воду. 
После сваког бацања броје се таласићи. На крају трећег бацања ти таласићи се саберу, па ако 
је њихов збир непаран одговор треба да буде ДА.
Ако желите да сазнате име будућег младића или девојке треба да урадите следеће: испишите 
онолико имена колико вам падне на памет, затим свако на засебном комадићу хартије. Затим 
се сви комадићи хартије згужвају у једну лоптицу и пусте са висине од метар-два да падну у 
лавор пун хладне воде. Први комадић хартије који се развије из заједничке лоптице и исплива 
на површину, носи име будуће нове љубави. 
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МЕТОДИ ПРОРИЦАЊА  АУГУРА

У старом Риму, предсказивање је било у надлежности колегијума АУГУРА. Они су на основу 
знакова сазнавали вољу богова пре приступања било каквој значајној акцији. Предзнаци су 
могли бити разни, а најчешће су коришћени методи звани ОРНИТОМАНИЈА, односно 
предвиђање по звуку, изгледу и лету прица.
Аугур би, обично, стао на врх каквог брда одевен у ритуалну тогу са скрлетним пругама и 
пурпурном ивицом. Окренуо би се југу користећи специјални штап којим је означавао 
подручје неба које осматра. Консултовао је само поједине птице и то не све на исти начин. 
Значајним се сматрао лет орла или крагуја, а гласови сврака, кокошака, гаврана и сова 
користили су се да би се открила воља богова. Знаци са леве стране аугура су повољни, а они 
са десне неповољни. Тумачење знакова није нимало једноставно: узима се у обзир број 
виђених птица, брзина лета, да ли губе перје у току лета, какав им је измет и слично.
Предсказивање на основу утробе животиња било је у надлежности аугура, али су фа више 
упражњавали ХАРУСПИЦИЈИ. Праксу аугура користили су Вавилонци, Етрурци, Асирци и 
Астеци, а данас гатају уз помоћ животињске утробе нека племена у Африци и на Борнеу.
Предсказивање се обавља на утробама животиња жртвованих боговима, али поједини 
харуспицији су тврдили да су стање утробе могли да погоде на основу спољног изгледа 
животиње спремне на жртвовање. Тако, рецимо, овце црвених очију имају црева уплетена 14 
пута док су црева оних са белим очима, црним ушима и црним њушкама уплетена свега 10 
пута. Сваки превој црева има посебно значење. Харуспицији су тврдили да се консултују не 
само црева већ и слезина, бубрези, плућа, жучна кеса и јетра која је и најважнија. Наиме, у 
време кадда су аугури и харуспицији прорицали, јетра се сматрала седиштем живота.
Та врста прорицања назива се ХЕПАТОСКОПИЈА и врло је цењена вештина коју учитељ 
брижљиво преноси одабраним ученицима.
Неки, и до дан данас добро очувани модели јетре, стари и више од 2.000 година подељени су 
на четрдесетак зона и свака зона има своје посебно божанство. Сви белези, вене и сама грађа 
ткива јетре имају посебно значење, зависно од места где се налазе.
Аугура и дан данас има. Могу се пронаћи на Сицилији и Сардинији и метод прорицања им је 
исти као и пре две-три хиљаде година.
 На нашим просторима, аугура званично нема, али има индиција да се прорицањем на основу 
утроба животиња баве у неким планинским крајевима Србије и Македоније, као и неке 
породице Рома у Јужној Србији.
Митски џин ХУМБАБА био је врло значајан лик у асирском гатању, јер се његова глава 
састојала искључиво од црева. Вавилонци су користили плоче од иловаче, јер су тако 
показивали значење утробе оваца. Модели јетре, такође од иловаче, коришћени су у старом 
Асиру за прорицање. Етрурци су имали бронзане моделе јетре који су се истовремено 
користили у астролошке сврхе.
Аугури, још користе и друге методе за прорицање као што су:

• АЛЕКТРОИОМАНТИЈА - предсказивање на основу начуна кљуцања светих
кокошака 

• АРАХНОМАНТИЈА - предсказивање на основу изгледа и понашања паукова.

• КЕФАЛОМАНТИЈА - предсказивање на основу главе магарца или козе.
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• ЕНТОМАНТИЈА - предсказивање на основу изгледа и понашања инсеката.

• ИНТИОМАНТИЈА - предсказивање на основу облика и утроба риба.

• МИОМАНТИЈА - предсказивање на основу боје и кретања мишева или пацова (и
дан данас се каже да пацови и мишеви беже од брода који ће у току пловидбе
претрпети хаварију).

• ЕНОМАНТИЈА - предсказивање на основу изгледа вина проливеног у част
богова.

• ОФИОМАНТИЈА - предсказивање на основу боје, изгледа и кретања змија.

• ФИЛОРОДОМАНТИЈА - предсказивање на основу ружиних латица (ову врсту
гатања највише су упражњавали Етрурци). 

• СКАПУЛОМАНТИЈА - прорицање на основу изгледа и броја пукотина на печеној
плећки животиња (овај начин гатања упражњава се у Источној Србији).

• ТЕФРОМАНТИЈА - предсказивање на основу изгледа пепела преосталог после
приношења жртве боговима. 
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Против урока

У посуду са водом стави се девет жара (угљена). То се уради на прагу куће а затим се

спољним делрм шаке жар тера од истока према западу. Уколико жар падне на дно

посуде онда је та особа урекнута, а ако не пада, треба лек да потражи на други начин.

Док се то ради изговарају се речи бајалице:

а) - Пош'о (пошла) на чист дуг пут,

сусреле га (је) две девојке са плавим плетеницама

са плавим шналицама,

све у плаво обучене,

питале га (је):

Где идеш, на шта се жалиш?

Жалим се и запомажем,

јер не могу више ићи,

не могу више стајати,

не могу више радити,

јер ме урекли,

крвце ми попили,

храну ми узели,

пут ми попречили!

ћути немој да се секираш

позваћемо (име ко баје).

Бајалица да тражи девет ватри

девет лонаца,

девет чинија,
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девет кашика.

Онај ко урек'о да га исецка,

да га самеље,

да га стави у лонце,

да га скува,

да га стави у чиније,

ко буде пробао из њих

да пукне, да сравни, да нестане.

Да остане (име болесног)

благословен и чист

као од Бога остављен,

као звезда на небу,

као роса у пољу.

Ја сам бајалица,

света Марија лечница!

Обајаном водом особа се попрска, три пута мало попије а остатак воде се проспе

према заласку Сунца.

б) - Урок седи на прагу, урочица под прагом. У урока два ока: једно огњено, друго

водено, Проли се водено, потрну огњено. Вели урок водени: - Хајдемо, огњени,

мерити небеске висине, земаљске ширине, мору дубине, онда хајдемо у планине, у

пустиње, где се бог не моли, где звоно не звечи, госпа не клечи, мотовило не мота,

кустура не струже,

во не муче,

крава не риче,

пашче не лаје,
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мачка не мауче,

петао не пева,

кока не какоће,

овца не блечи,

коза не дречи.

Не било на гаврану белега,

ни у камену мозга,

ни на јајету длаке,

ни на моме детету (име)

урока и муке.

в) -Пош'о црвен човек,

са сикиру црвену,

на црвен пут,

у црвену гору.

Исек'о црвено дрво,

донео црвено дрво,

градио црвени обор,

затворио црвене овце,

донео црвено ведро,

помуз'о црвено млеко,

мет'уо на црвену совру,

у црвени чанци,

и донео црвене кашике,

и викао уроткиње и уроци;

како која јела - пукла,
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како која окусила - цркла.

Да остане (име болесника) чист као сребро!

г) - Иде урок путем, носи тикву,

тиква паде, уроци полетеше:

као облаци по небу,

као ветар по гори,

као плини по води,

као роса по трави.

Измерише небесне висине

и морске дубине,

одоше у мисије,

где жарко сунце не с'ја,

где оре не пева,

где кока не квоче,

где крава не риче,

где овца не блеји,

где данак не јечи,

где кустура не звечи,

где наћава нема,

где планинка крушца не смотава,

где се бог не моли,

и свог семена не сеје.

Ни на мору моста,

ни на гаврану белега,

ни у камену мозга,
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ни у ћени друга,

ни у тикви суда,

ни на певцу струње,

ни на магарцу перја,

ни на вуку звона,

ни на вучици рога,

ни на (име коме се баје) урока.

д) - У ове муке девет ока:

једно потегни, остане осам;

једно потегни, остане седам;

једно потегни, остане шест;

једно потегни, остане пет;

једно потегни, остане четири;

једно потегни, остане три;

једно потегни, остане два;

једно потегни, остане један;

једно потегни, нема ниједног.

Погана поганице,

одлази из кости у поток,

ђе пијевац не пјева,

ђе пракљача не лупа,

да истераш муку из кости у месо,

из меса у кожу,

из коже на длаку.
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Гашење угљевља у води

Захвати се вода у једну чинију и у њу стави дрвени крстић и метални новчић. Док се то

ради ништа се не говори. Од особе којој се гаси угљевље узме се белег (обично кончић

од гардеробе), помене се име мајке и крсне славе коју слави. Белег се ставља у воду

а затим први угљен. Том приликом помиње се име особе којој се гаси угљевље јер се и

први угљен њој намењује. Онај ко гаси угљевље посматра кретање угљена у води.

Уколико угљен пада у дно чиније то је знак да та особа има неке тегобе. Ако угљен

почиње да кружи у води на десно, верује се да ће се тегобе лако отклонити. Када угљен почне 
у води да се окреће на лево, значи да ће бити потешкоћа у избављењу те особе. По завршеном 
ритуалу, први угљен се враћа у ватру да догорева, јер се верује да се тиме и особа која је 
имала тегобе враћа нормалном животу без већих проблема. Међутим, ритуал и даље траје.

Узима се други угљен из ватре и ставља у воду не помињући више име онога коме се

гаси угљевље. Том приликом се изговара:

Црне очи што урочише,

бели лук им у очима.

Зелене очи што урочише,

бели лук им у очима.

Плаве очи што урочише,

бели лук им у очима!

Затим се у воду ставља трећи угљен, па четврти, пети... све до осмог. Са оним првим

укупно се користи девет угљена.

Када се све то обави, онај коме се гаси угљевље ставља руке у чинију са водом,

потом три пута мало попије воде а левом руком се умије, од браде према челу. Белег

из воде се ставља на родно дрво а метални новчић се носи у цркву. Преостали угљени се

бацају у воду да би их вода однела а са њима и све тегобе онога коме је угљевље

гашено!?

330



Бајање од урокљивости стоке

Напредна стока је понос сваког домаћина - сточара, те се свако од њих труди и улаже

пуно напора да одгаји

добро стадо. Колико због материјалне користи, толико и због велике љубави према

животињама. А све што је лепо, па и животиње, подложно је уроку!

Када се сточару догоди да му говече не напредује, мршави, умањи, па чак и изгуби

млеко, верује се да је то последица урокљивих очију. У том случају, кажу, помаже ова

бајалица:

- Чудна девојка, чудно дете родила, у чудне пелене повила. Чудан га кум крстио и

чудно му име наденуо.

Није чудо на моју краву. (или неку другу животињу),

Већ је чудо ко се обесио и ко се удавио. То чудо на њега нека иде!

Од урока за стоку, баје се парним данима: уторком, четвртком и суботом. У једну

посуду се стави мало соли и мекиња (или било које друге хране), помеша се и ножем

укршта док се изговара бајалица неколико пута. Затим се даје стоци наредних дана

заједно са осталом храном.

Бајање за млеко и сир

Када крава изгуби, или смањи количину млека а млеко се не може усирити, верује се да

је неко бацио „чини" на ту краву или домаћици. Да би се све вратило у нормално стање

домаћица примењује следећи ри-туал;Напуни кофу са водом и даје крави да пије, али

пази у кофи остане извесна количина воде. Том водо жере виме крави и приликом

прања исту воду фихвати поново у кофу. Затим у воду убаци жар и пепео све то проспе

на коприву, и каже:

-Ти жариш, ти палиш, а ја враћам ономе ко је мени )во урадио. Њему нека се врати
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своје, а мени млеко моје!

Ветрови

У народу влада веровање да постоје седамдесет и седам врста ветрова, који изазивају

обољења. У зависности од врсте, болест се различито манифестује. Најчешће црвенило,

оток, висока температура, свраб, перутање коже... За сваку врсту ветра важи посебна

бајалица.

Црвени ветар

Отуд иде црвени облак,

у облаку црвено гнездо,

у гнезду црвена квочка,

под квочком црвена јаја,

у јајима црвени црвићи,

на (име коме се баје) црвени ветрићи.

Залете се црвени кобац у црвени облак,

и однесе црвено гнездо,

и однесе црвену квочку,

и испод квочке црвене јајчиће,

и из јајчића црвене црвиће,

и са (име коме се баје), црвене ветриће!

У неким крајевима за црвени ветар користи се и ова бајалица:

Црвени Бугари црвену кућу граде.
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Дуну'о црвени ветар те отер'о црвене Бугаре и

црвену кућу.

Бели Бугари белу кућу граде.

Дуну'о бели ветар те отер'о беле Бугаре и белу кућу.

Коштани Бугари коштану кућу граде.

Дуну'о коштани ветар те отер'о коштане Бугаре и коштану кућу!

Црни ветар

• Отуд иде црни облак, у облаку црно гнездо, у гнезду црна квочка, под квочком

црна јаја, у јајима црни црвићи, на (име коме се баје) црни ветрићи. Залете се црни кобац

у црни облак и однесе црно гнездо и однесе црну квочку и испод квочке црне јајчиће и

из јајчића црне црвиће и са (име коме се баје) црне ветрићс!

Бели ветар

Отуд иде бели облак у облаку бело гнездо

у гнезду бела квочка,

под квочком бела јаја,

у јајима бели црвићи,

на (име коме се баје) бели ветрићи.

Залете се бели кобац у бели облак

и однесе бело гнездо,

и однесе белу квочку,

и испод квочке беле јајчиће,

и из јајчића беле црвиће,

и са (име коме се баје) беле ветриће!
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Шарени ветар

- Отуд иде шарени облак,

у облаку шарено гнездо,

у гнезду шарена квочка,

под квочком шарена јаја,

у јајима шарени црвићи,

на (име коме се баје) шарени ветрићи.

Залете се шарени кобац у шарени облак

и однесе шарено гнездо,

и однесе шарену квочку,

и испод квочке шарене јајчиће,

и из јајчића шарене црвиће,

и са (име коме се баје) шарене ветриће!

Приликом бајања користи се перо од кокошке, струк од метле и нож. Онај ко баје узме

у десну руку сва ова три предмета и док изговара бајалицу, с лева на десно прелази

преко оболелог дела тела. Када заврши бајање, перо, струк од метле и нож спуста на

под, а касније их узима и прво двоје ставља у ватру а нож на своје место који се наравно 
може као и до тада употребљавати. Ритуал се обавља пред вече када одлази дан како би и 
болест одлазила, а може се бајати свим данима осим недеље и празником.

Постоје и многе друге бајалице које се у различитим крајевима разнолико комбинују и

употребљавају за бајање од ветрова. У њима се помиње више врста ветрова, јер се

претпоставља да је болесника захватило више ветрова.

Пошла црвена девојка

са црвеним очима,

са црвеним устима,
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црвеним ушима,

у црвеној хаљини.

И понела црвену метлу,

црвену секиру,

црвену мотику;

да те избрише,

да те исече,

да те закопа.

Пошла плаветна девојка

са плаветним очима, 

плаветним ушима, 

плаветним устима, 

у плаветној хаљини.

И понела плаветну метлу, 

плаветну секиру, 

плаветну мотику; 

да те избрише, 

да те исече, 

да те закопа.

Пошла бела девојка

са белим очима,

са белим ушима,

белим устима,

у белим хаљинама.

И понела белу метлу,
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белу секиру,

белу мотику;

да те избрише,

да те исече,

да те закопа.

Усту беч! Ту ти место није!

Метле су те избрисале,

секире те исекле,

мотике те закопале:

да се не вратиш,

да се не дигнеш,

да не оживиш.

Усту беч! Ту ти место није!

Иди у чарну гору,

где је јад и плач,

где је јаук и лелек;

где пас не лаје,

где петао не кукуриче

где мачка не мауче.

Иди, иди, иди, не дошао,

не врати се;

замрео, па умрео!

---------------------------

Сињи ветре, жути ветре,

зелени ветре,
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црвени ветре,

чешки ветре,

свињски ветре,

овчји ветре,

козји ветре,

цигански ветре,

чувутски ветре,

енђилијски ветре,

француски ветре,

девети ветре;

код (име оболелог) не можете да седите;

он је посран и помочан.

Да идете у девету земљу,

цар ве чека,

вечеру готови,

шербет вино,

медену ракију,

печене кокошке,

свилене постеље,

На чистину да се наседите,

на лепому да се нагледате.

Тамо има зелена ливада,

у ливади дрво велико;

туј се сви ветрови скупљају,

виле коло вију;
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тупан бије,

свирке свире,

оро игра,

песме поју,

тамо су ви очеви,

тамо су ви стричеви, 

тамо су ви суђенице,

тамо су ви милоснице. 

Зими под големо дрво

у корен да се наседите, 

а лети у лад да се належите.

Бајање од страве

Страва (страх), јавља се најчешће код деце, али и код одраслих. Обично се то догађа

ноћу, мада се у неким приликама манифестује и дању. Неко сматра да је ноћна страва

последица бурних догађаја током дана, што изазива буђење или немиран сан. Но, и

дању се многе особе плаше од обичне лупњаве неког предмета, те се за њих каже,

да су „нахватале" страву. Постоји и веровање да је страва „набачена" или „напраћена".

Ипак, кажу, бајањем се може „уклонити" страва?!

У једну чинију стави се вода која је предходно преноћила под јастуком или креветом

онога кометреба бајати. У воду се ставља белег (кончип од гардеробе), и ножем

укршта кроз воду у чинији и све време изговара бајалица:

- Жива страво, оживела; од пуцња, од чезе, од кола. (Име онога ко баје) је лаке руке,
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па ће страву да избаје (име онога коме се баје). (Име онога ко баје) је са душом а

страва је без душе. Сунце зађе и страву однесе, мрак дође и сан донесе (име онога

коме се баје)!

Бајалица се понавља три пута а затим се вода из чиније сипа у једну флашу. Особа којој

је бајано умива се водом, прска постељу где спава и мало пије. Од страве се баје

уторком у вече, када је пун Месец и понавља још два пута.

Бајалица за штитну жлезду

Од штитне жлезде, струме и израслина на гуши употребљава се бајалица која се састоји из

пет делова и баје се одједном.

Најпре се узме перо од кокошке и њиме прелазећи од главе према стопалима особе

којој се баје изговара бајалица:

Отуд иде Свети Ђорђе

и зеленога коња јаше.

Зелена му узда,

зелен му је мач,

зелена му сабља,

зелена му секира.

Секиром махну,

те посече,

гушетине, гукетине, цистетине,

свакојаке жлездетине.

Отуд иде Свети Илија

и зеленога коња јаше.

Зелена му узда,
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зелен мује мач,

зелена му сабља,

зелена му секира.

Секиром махну,

те посече,

гушетине, гукетине, цистетине,

свакојаке жлездетине.

Затим се узме струк од метле и исто прелазепи преко особе којој се баје изговара:

Узех метлицу и отворих црквицу.

Имам девет снаха,

избрисаше све ветрове, гушетине,

гукетине, цистетине и остале жлездетине.

Имам девет снаха,

имају девет игала,

извезаше и избодоше,

гукетине, гушетине,

цистетине и остале жлездетине.

 Следећи део бајалице се баје помоћу ножа:

Седамдесет седам ветрова, 

седамдесет седам ђавола.

Отуд иду секутићи и ухватише вране волове.

Извукоше (име коме се баје) болове,

из костију у месо,

из меса у кожу,
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из коже у длаку,

из длаке у траву.

Ја их пресретох и пресекох!

(На завршетку ножем се прекрсти.)

Потом се узме камичак (белутак) и њиме се баје;

Овде не трајало зло, кол'ко вода на стрехи, колко магла на брегу.

Последњи део бајалице се баје помоћу коњске потковице, која се употребљава као и у

предходним деловима;

- Путем дошло, путем отишло.

Из Горе дошло, у Гору отишло.

Из поља дошло, у поље отишло.

Из воде дошло, у воду отишло!

Целокупна бајалица се баје уторком када је пун Месец, после подне док не зађе

Сунце. Најбоље је да се ритуал изводи на месту где капље стреха, што значи да особа

којој се баје треба да стане поред куће или било које зграде на место где се слива вода

са стрехе. Бајање се обавља једном или више пута, у зависности да ли је болест нестала.

Од уједа змије

Узме се грумен земље у руку и благим покретом прелази преко места уједа

изговарајући три пута бајалицу:

Земља земљу љуби, с логом ручај, с логом вечерај, с логом легни и поспавај.Немој у сироте и 
нејаке, иди у сеоске душманке.
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Од уједа шарана

У десну руку узети три каменчића и прелазити преко места уједа а при том изговарати

бајалицу три пута:

- Три сестре Осојке. Имале брата Осојина. Лег'о је да спава. Сестре га чувале. Једна је

мутава, друга ћорава, трећа глува.

Нити мутава прозборила, нити ћорава видела, нити глува чула. Где је лег'о, ту и остао.

Од падавице

Постоје разни начини бајања од падавице. У неким крајевима када болесник први пут

падне од те болести, поклопе га коњским самаром, па око њега начине јарак и

напуне га водом. Од те воде се узме у накрст по једна кашика и њоме се запаја

болесник. Ако земља не попије сву воду у јарку, она се исцрпе и јарак се напуни

кучином, која се унакрст запали. Кад кучина добро сагори, раздере се кошуља с

болесника, од недара до доле и скине, па се у ту кошуљу замота пиле, или ако 11сма

пилета, једно јаје, па се то око болесника три пута пронесе. Затим се глоговим

кочићем, идући од болес-иика на страну, мери, и на сваки кочић броји од сто до јсдан;

онда се још једанпут кочићем измери и рекне: „Ни године, ни болести"! Онда се на то

место закопа кочић, кошуља, пиле или јаје.
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Бајалице за падавицу изговарају се овако:

а) - Болан ми је (име коме се баје) сретоше га анатемници: глава им као сено, очи као

сито, зуби као срп; главом га уплашише, очима га испише,

Пишти (име болесника) од земље до неба. Зачу га божја мајка, немитна богородица,

па га пита: - Што пиштиш, (име болесника), од земље до неба? Пиштим, вели јој (име

болесника) сретоше ме анатемници, па ми снагу строшише, кости поломише, а кра попише.

Не пишти, (име болесника), не цвили,

вели му мајка богородица, него иди (име онога

ко баје), нека ти душом одуха, 

нека ти руком омаше,

нека басмом одбаје,

нека травом отрује,

па ће ти лакнути,

и заспаћеш као младо јагње

на зеленој трави.

(име болесника) дође (име ко баје)

а она (он) се овако замоли:

- Немитници, недојеници,

невенчаници, виле, ветрови

и некима болести,

вама се молим ја (име ко баје) - бајалица (бајач)

изиђите из (име болесника) главе,

из мозга, из памети, из косе,

чела, веђа, носа,
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зуба, усница, чељусти,

ушију, из гуше, гркљана,

рамена, мишица, лаката,

чланака, руку, прста,

ноката, грбине, крстина,

груди, ребара, слабине,

из срца, из црне и беле џигерице,

из пупка, желуца, црева,

бубрега, мехура, бедре,

колена, из цеваника, из ногу,

из пета, прста и ноката;

молим се ја вама, анатемници.

Усту, уступите, растурите се,

разнесите се,

као прах по путевима,

као сунце по пољу,

као ветар по гори,

као сабор из манастира,

као пазар из чаршије!

Усту, уступите, анатемници!

б) - Чу се до бога, и бог се сажали; чу се до цара, и цар се заплака. За плакање и јесте;

тешку болест болује наш (наша) (име болесника).

Својој тешкој бољци

пошао (пошла) да тражи лека. 

Срели га (срели је) вилењаци;
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главе им од сламе, 

очи од снега,

зуби од памука.

Главом га (је) уплашили,

очима га (је) прострелили,

зубима га (је) изели.

Кука (име болесника) до неба се чује,

Чула га (је) света дева Марија, ,

мати Христова,

па га (је) запитала:

- Што ти кукаш (име болесника)? -

Одговара јој (име болесника):

- Сретоше ме вилењаци,

те ми снагу строшише,

кости поломише и крв попише.

- Не кукај (име болесника), не плачи,

ја ћу се њима замолити,

и они ће те оставити. 

Вилењаци, неподојци,

непоротци, вихори, ветрови!

Вама се молим и преклињем вас:

изађите из (име болесника) и оставите 1

ту ви место није!

Одступите, устукните,

ту ви место није! 
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Растурите се, разнесите се;

као ветар по гори,

(је),

као киша по пољу,

као сунце по мору,

као плева по гумну,

као прашина по путу.

Усту беч! Ту ти место није!

Иди, одлази у пусту земљу,

где петао не пева,

где пас не лаје,

где мачка не мауче,

где воденица не меље,

где ватра не дими.

Бајалица за брадавице

Брадавице су израслине по телу, најчешће по ру-кама, које стварају непријатност ономе

ко их има. Лече се или отклањају на разне начине. Најчешће хируршком интервенцијом а

и разним препаратима. Често, кажу, и такво лечење не даје резултате, те се брадавице

поново обнављају. У народу се брадавице отклањају разним бајалицама.

Када наступи млад Месец, прве вечери онај што баје изађе напоље и окрене се према

Месецу и каже:

- Млад Месече, човече, не сеци брда и долове,
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већ сеци ... (име онога коме се баје) брадавице. Следећи пут кад' дош'о, брадавице

(име онога коме се баје) не наш'о!

Бајалица се понавља три пута и верује се да је то веома успешно јер многи примери о

томе сведоче.

Постоје и други начини за отклањање брадавице, а један од њих је и следећи.

У време младог Месеца она особа што има брада-вице узме јабуку и ножем расече

на две половине. Једну поједе, а другом половином јабуке пређе преко брадави-ца и

закопа је у земљу или је стави на место где пада вода са стрехе од куће, и каже:

- Када ова половина јабуке иструли, тада и мени брадавице нестале!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
У неким крајевима од брадавица се баје и овако: Када је млад Месец три пута се

изговара:

- Млад Месече Новаче,

ти не јаши коња на сатице

већ поједи (име онога коме се баје) брадавице!

Брадавице се могу отклањати и помоћу траве „русоваче" која кажу, најчешће расте

код старих запуштених кућа или рушевина. Када се та трава преломи из ње капље жути

сок којим се мажу брадавице.

Бајалица за жутицу

За ову бајалицу потребно је припремити:

- девет зрна кукуруза

- један нож, бритву или бријач
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- црвени конац

Црвеним концем омота се прст десне руке а затим се узима по једно зрно и ставља на

сечиво ножа или бријача, а све то се држи десном руком. Док се понављају речи

бајалице руком се праве кругови у смеру казаљке на сату. Баје се девет пута, а када

се заврши зрна кукуруза се дају кокошкама а црвени конац се баца , поток или реку.

Уколико бајање не успе у првом покушају, наредних дана се баје још два пута.

Бајалица се изговара овако:

- Пош'о (име болесног) на чист, дуг свети пут. На путу га нашла света мајка Марија

како запомаже. Жутица га на путу срела. Крвце му попила, вене му исецкала, Не

може више ходати, не може више радити, не може више стајати. Запомагао до неба, са

сузама до земље. Нико није чуо. Чула га света мајка Марија, низ сребрне стубе сишла.

Питала (име болесног). „Зашто запомажеш, нашта се жалиш"? „Запомажем и жалим се јер

ме на путу срела треснула и оборила, самлела, смрвила ме! Не могу више ходати, не

могу више стајати". Ћути, зваћемо (име онога ко баје). (име онога ко баје), брзо бај.

Чекај док нахраним волове,

док их напојим

па да их упрегнем.

Брзо волове на њиву,

њиву да узору

њиву да поору

да је подрљаче

да је засејем.

Стани жутице не жути

док кукуруз не проклија.

Стани жутице не жути
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док кукуруз не никне.

Стани жутице не жути

док кукуруз не порасте.

Стани жутице не жути

док кукуруз не оплевим.

Стани жутице не жути

док кукуруз не огрнем.

Стани жутице не жути

док кукуруз не пусти свилу.

Стани жутице не жути

док (име болесног) не излечим.

Стани жутице не жути

док кукуруз не сазри.

Кукуруз сазре

жутица се изгуби.

Сунце се роди,

жутица нестаде.

Петлови запеваше

жутицу поједоше.

Разведрило се,

разбистрило се

и очистило се.

Сунце се роди тако да се разведри

и очисти са његовог срца (име болесног)

са његове главе,
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са његовог мозга,

са његовог тела,

(име онога ко баје) брзо потрчала (потрчао)

са руком однела (однео),

на девет зрна зајахала (зајахао),

са црвеним концем везала (везао),

на црно море послала (послао),

са бријачем (ножем) у корен посекла (посек'о)

и осушила је (осушио је)!

Бајање од зубобоље

Поред великих достигнућа у стоматологији и данас постоји веровање да се зубобоља

може лечити бајањем. Код те болести користи се следећа бајалица:

Ајчино, бајчино,

ту те жежу, ту те пеку,

ту ти места нема.

Пред тобом је ручак,

предамном је вечера.

Иди одатле,

ту ти места нема!

Бајалица се изговара три пута, а такође и бајање монавља. Приликом бајања

користи се: перо од кпкошке, струк од метле и угрејани ватраљ а уколико 1сма

ватраља, може се употребити било који угрејани метални предмет.
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Бајање од подљути

Од грознице

Када се на одређеном делу тела кожа „подљути", (медицинским термином речено -

инфицира), употребљава се ова бајалица:

Падоше подљути с неба.

Нити падоше на трн,

нити на глог,

но падоше на (име онога коме се баје).

Ране потекоше к'о река,

покапаше к'о стреја.

Викну (име онога коме се баје),

болно, гласно чедо!

Тешила га мајка Света Богородица:

не бој се, (име онога ко баје) је лаке руке.

К'о лако перо, к'о благо млеко, к'о чисто сребро.

Ти ћеш се најести, ти ћеш се напити!

У неким крајевима од „подљути" се употребљава и следећа бајалица:

Отуд иде благ човек, води благу краву. Да помузе благо млеко, да превије благе

ране!

Приликом коришћења обе бајалице, онај ко баје у десној руци држи перо од кокошке и

струк од метле, тс благим покретом руке прелази преко оболелог места, при том

изговарајући бајалицу. Бајање се обавља послс подне када почиње да одлази дан како

би и болест одлазила?!

Када некога ухвати грозница, узме се кора хлеба, тало соли, главица белог лука, па по
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заласку Сунца с тлесником се пође на реку. Болесник стане испред онога што баје а он

узме у руке све поменуте ствари и овако баје:

Жени се ђаво на мору

и зову мога (моју) (име коме се баје) на свадбу,

а он не може да иде,

већ праћа грозницу, со и хлеб

и једну главицу белог лука.

Сваки пут када се изговори ова бајалица махне се руком низ реку. Трећи пут када се

изговори бајалица, све те ствари се баце у реку и с болесником се иде иатраг кући, не

окрећући се.

Постоје и друге врсте бајалица које се изговарају Овако:

а) - Иди, иди грозницо, иди, иди грозницо, у ту земљу бездицу, где петао не кукуриче, где пас 
не лаје...

б) - Рак се жени у води, мене зове у сватове. Ја не могу да идем, већ му шаљем грозницу и 
лукову главицу.

Против грознице код деце примењује се и један народни лек. Узме се шоља винског

сирћета, кашика масти и главица белог лука која се очисти и измеље. Све то се измеша док

не постане хомогена маса. Када се лепо измути тиме се измасира дете по целом телу.

Од кашља

Верује се да кашаљ настаје када неко нагази на „нечисто место". Болесник однесе

белу вуницу ономе ко баје да би му везао узицу. Онај што баје склопи две струке од

по један метар и са тим оде у свињац, стави руке на леђа и везује узицу и прави

чворове. Док то ради набраја животиње све док не направи чвор. На којој животињи
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буде чвор везан, она је и узрок кашља.

Кашаљ, чујеш,

каже јеж, да путујеш.

Јеж је дао мени лика,

не смеш бити код човика - Болесника.

На тебе су дошли јежи,

иди, кашаљ, ма куд бјежи;

ил' у гору, ил' у воду,

да те јежи не избоду.

Уклони се ма куд тајом,

убост' ће те јеж перајом.

Од крајника

Узме се перо од кокошке, струк од метле и нож и све то држећи у десној руци прелазећи

слева на десно у пределу крајника, изговарајући бајалицу:

Израсла јабука на делу, 

на њој три јабуке. 

Дуну ветар с планине 

и обори три јабуке. 

Једна паде у траву

- исече је коса;

друга паде у силав

-исече је бритва;
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трећа паде у ракље

- поједоше је мрави и 'тице.

Против болова гуше

Узме се маст свињска или од гуске па се масира говорећи:

Седи (име болесника) на престо, једи (име болесника), пиј. „Како ћу да једем, како ћу

да пијем, гуша ме боли." Пљуни (име болесника), прогуни (име болесника), гуша ће да

те прође!

Од пришта

Пришт је поткожна болест која се баје црним перцетом од кокошке, струком од метле,

ножем са црним корицама и „благом травом", или се вретеном маше изнад оболелог

места, дуне и говори бајалица. Раније у народу је била одомаћена клетва: дабогда те

пришт шинула!

Пошао црни човек у црну гору

са светом секиром,

да сече свето дрво,

да гради свету ралицу.

Срела га божја мајка- богородица:

- Где ћеш, црни човече,

са светом секиром?

- Да идем у свету гору,

да одсечем свето дрво,
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да градим свету ралицу.

Мало време прође,

црни човек дође

и донесе црну пшеницу.

Посеја црну пшеницу,

поора црну њиву,

повлачи црну њиву.

Ниче црна пшеница,

узре црна пшеница.

Скупи црни човек црну мобу,

те пожње црну пшеницу

Скресаше гумно црним мотикама,

изринуше црним лопатама,

збрисаше црним метлама.

Наложише црну пшеницу,

ухватише црне кон>е,

овршише црну пшеницу,

извадише црну сламу,

изгрнуше црну пшеницу,

убрисаше црну пшеницу,

турише црну пшеницу у црно решето,

очинише црну пшеницу,

турише у црну торбицу,

однеше у црну воденицу,

самлеше црно брашно,
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однеше у црну кућу,

просејаше кроз црно сито,

црном сољу посолише,

црном водом измесише,

умесише црну погачу,

турише у црну црепуљу,

на црну ватру,

скидоше црну црепуљу,

турише црну погачу

црном посипком,

црном ватром покрише црну погачу.

Испече се црна погача,

извади црни човек црну погачу,

црним ножем остругао,

црном перушком обрисао.

Тури на црну совру црну погачу,

па скупи црну мобу;

изломише, разјагмише, изедоше.

Ту тој благој бољки места нема!
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Бајање од чирева на кожи

Одсече се велики прут од младог дрвета, најчешће од шипурка, а затим се ножем

расцепи на половину тако да на почетку и на крају остане по неколико сантиме-тара не

расцепљен. До расцепљеног дела на оба краја се вежу црвени кончићи. Особа, која је

оболела од чирева на кожи треба да се три пута провуче кроз расцеп на пруту. Када се то

обави тај прут се баци негде на кроп куће или неке друге зграде и каже: како се суши

овај прут тако и чиреви особе којој се баје, (изговорити име).

Бајање од лишаја

За бајање од лишаја на кожи користи се шиваћа игла (обавезно жуте боје) а ритуал се

обавља уторком после подне када је пун Месец. Приликом бајања, иглом се убада

сваки печат на лишају и три пута понавља бајалица:

- Лишај њива, игла семе. Семе њиву затрло. Нека иде на куче, на маче и остале

животиње, од (име оболелог)!

Када се заврши бајање, онај ко баје хукне у иглу и забоде је у земљу или у под у кући

(у зависности где сс обавља бајање) а касније игла се оставља на своје место.

Поткожни чиреви

Када се некоме појаве поткожни чиреви, односно када кожа поплави на том месту и

отекне као мехур. Потребно је припремити:

- девет комада каменчића из реке или потока

- босиљак
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- посуду са водом

- тамјан

- бритву или нож

У посуду са водом се ставе каменчићи и тамјан а у десну руку бритва и босиљак.

Десном руком се праве крстови по води и изговара бајалица. Пре почетка, као и на

завршетку бајалице, онај ко баје обавезно треба да се прекрсти.

Пош'о (име оболелог) на свети пут.

Срео се са једним биком црвеним.

Он му је тражио храну и пиће.

Није имао.

У рогове га узео,

у облаке га закачио,

у ножеве оштре спустио,

у бријаче,

у игле.

Он се жалио и запомагао.

Света мајка Марија

је (име онога ко баје) позвала.

Брзо (име онога ко баје) бај

бајалицу свете мајке Марије.

Са босиљком помети,

са бријачем исеци,

са тамјаном прекади,

са водом испери,

да му (јој) разбистриш и очистиш
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како се чисти лишај са камена,

тако да се очисти (име оболелог),

јер сам бајалицу свете мајке Марије избајала,

(избајао).

Ја сам бајалицу, свете мајке Марије лек му дала

(дао)!

Водом се најпре умије и опере оболело место, а остатак се баца ка западу.

Каменчићи се бацају у реку, а нож и босиљак се стављају под главу да преноће.

Бајалица се баје једанпут, а уколико не успе, понавља се још два пута.

Од узетости

Баје се перцетом од пилета које се девето по реду

исмилило испол кпочке. у депети уторак после Божића. Први пут кад бајалица хукне,

онда удари перцетом у дрвену ствар, а други пут у камен.

На раскршћу велике планине

стоји трупац дрвени;

у дрво ударило, ху!

На раскршћу велике планине

стоји трупац камени;

у камен ударило,

овде се не појавило, ху!

Дошло девет мајстора

из девет земаља,

из девет краљевина,

из девет градова,
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те од девет трупаца

направили девет воденичких точкова,

а од трупца каменог

направили девет воденичких каменова,
који се окрећу и ноћу и дању,

и никад не стају.

То не били мајстори,

већ то били божји анђели;

то не био трупац,

већ то био наш (име коме се баје).

Анђели су бога молили

да нашем (име коме се баје),

који данас овде лежи

као трупац на постељи,

да зечју брзину,

срнећу хитрину,

воловско око,

псеће здравље,

да потрчи,

да похита,

да поскочи,

да поигра,
да попева,

да послуша,

да се дигне,

да више не лежи.
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Усту беч! Ту ти место није!

Од камена не бива човек;

од човека не бива камен.

Одлази одатле!
Одлази одатле

и иди у пусто село,

у пусту кућу;

где ватре нема,

где пси не лају,

где деца не плачу,

где мачке не маучу,

где петлови не певају,

где се песма не чује,

где говеда не ричу,

где је камен у камен ударио

и ту се зауставио,

и ту остао,

и ту пропао.

Усту беч! Ту ти место није!

Лева рука крста нема,

ово перо мајке нема.

На брзи брод се навезоше,

девет горских и девет бродских;

па се по једна давише,

те од девет осташе осам,

од осам - седам,
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од седам – шест,

од шест - пет,

од пет - четири,

од четири - три,

од три - две,

од две - једна,

од једне - ниједна.

И тако ће наш (име коме се баје) оздравити. Амин!

Од пробадања

Стани немој ме пробадати

док не поорем.

немој ме пробадати 

док не издрљачим. 

немој ме пробадати 

док не посејем.

немој ме пробадати 

док не никне.

Стани немој ме пробадати

док не порасте.

Стани немој ме пробадати

док не сазри.

Стани немој ме пробадати
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док се не обере.

Стани немој ме пробадати

док се не укисели.

Стани немој ме пробадати

док се не осуши.

Стани немој ме пробадати

док се не истуче.

Стани немој ме пробадати

док се не издрнда.

Стани немој ме пробадати

док се не направи кудељка.

Стани немој ме пробадати

док се не испреде.

Стани немој ме пробадати

док се не истка.

Стани немој ме пробадати

док се не опере.

Стани немој ме пробадати 

док се не искроји. 

Стани немој ме пробадати 

док се не избели.

Стани немој ме пробадати 

док се не сашије.

Стани немој ме пробадати

док се не износи.
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Стани немој ме пробадати

док на трње не ставим је.

Амин, Амин!

Ја бајала (бајао)

Света мајка Марија излечила.

За ову бајалицу потребна је летња конопља. Док се не избаје прави се конац тако што

се врти између прстију. Дужина конца треба да буде око пола метра. Баје се три пута а

од тог конца се направи круг и стави на длан, а у средину круга со који болесник лизне

па сс окрене на другу страну, затим поново лизне, па се поново врати у првобитан

положај те опет лизне. Со се да свињама а конац веже око струка.

Од отока

Када се појави тврд оток на било ком делу тела у народу се каже да се то место

„убрејтило" или „убрентило" и против тога се баје. Узме се оштар камен или нож, болесник

се одведе на трупац где се секу дрва, или како се каже „дрвљаник" и укрштајући

каменом преко отока говори бајалица:

Усту, поган, овамо је већи поган! 

Усту, гаде, на себе се гадио!

Усту, рђо, тамо те било!

Иди одатле, овде ти место није!

На железу - железио се,

на камену- окаменио се,

на дрвету - здрвенио се,

а на месу - растопи се,
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отопио се, нестало те;

као зеленог листа

и лепог цветка о божићњем дану,

као снега о Ђурђевдану.

Побегло као ноћ од дана,

као дивљина од човека,

као пас од секире,

иди у гору на дрво,

у воду на камен,

у земљу, где света нема.

Од главобоље

Кога боли глава, оде увече на поток и из потока извади девет каменчића. Све те

каменчиће привеже на главу и тако с њима преноћи. Ујутру, пре Сунца, опет оде на

поток с истим каменчићима и каже:

- Добро јутро, лепа водо!

- Бог ти помогао! (Кобајаги одговара вода)

Седи.

Када се заврши дијалог са водом, каменчићи се умоче у воду и њима кваси глава,

настављајући бајалицу.

Нисам дошао да седим,

но сам дошао са девет сестара

да ми узмеш девет игала из главе, 

да ме више не боду, 
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те да ме глава не боли.

Бежи, мраку, стиже те сунце, 

бежи, зоро, стиже те дан, 

бежи, ветре, стиже те вода, 

бежи, зимо, стиже те лето, 

бежи, болести, стиже те здравље!

Одлазите брже; бежите у вражју рупу, 

у велику муку, у дубоки бунар, 

на дугачки друм, у високу планину, 

на широку равницу; 

где пас не лаје, 

где говеда не ричу, 

где петлови не кукуричу, 

где мачке не маучу, 

где гуске не гачу, 

где овце не блеје, 

где се ништа не сеје, 

где мрак царује, где ђаво болује...

Не бацам камење у воду, 
но бацам моју главобољу, 

нека је вода однесе, гора

изгори! Амин!

Приликом изговарања последњих речи бајалице узму се по три каменчића и баце у воду,

а затим крене кући не окрећући се.

Од главобоље у неким крајевима баје се и ова бајалица:

- Пораниле три девојчице,
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три девојчице, три сестримице, 

у младу недељу, да преду кудељу. 

Сусрела их Марија дева, 

Марија дева, мати Божија. 

Сребрну сабљу у земљу метла, 

па им говори Марија дева, 

Марија дева, мати Божија.

- Ој бога вам, три девојчице,

три девојчице, три сестримице,

каква је вама голема невоља,

у младу недељу да пред'те кудељу?

Ал' говоре три девојчице,

три девојчице, три сестримице:

- У (име коме се баје), лепу (лепог) (име коме се

баје) заболела глава,

па идемо да јој распредемо главобољу и

костобољу.

Али говори Марија дева,

Марија дева, мати Божија:

- Врат'те се натраг, три девојчице,

три девојчице, три сестримице,

у мене има квочка с пилићи, 

сребрни кљунчићи, злаћени ноктићи. 

Прнуће главобоља и

костобоља, у морске дубине,
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где петли не поју,

где звона не звоне,

где вуруна не жари,

где мати детету колаче не меси,

где виле косе чешљају,

преко косе децу бацају!

Када се заврши са бајањем онај ко баје пљуне на леву и десну страну па каже:

„Кад се ова два брата састала,

тад лепу (лепог), (име коме се баје), 

заболела глава".

Бајање за желудац

Спуштен или подигнут желудац ствара велике непријатности. Враћање желудца у нормалан

положај у народу се обавља такозваним подпасивањем или баја-њем. Најчешће се

употребљава израз „завијање пупка", јер се сматра да је желудац на правом месту,

када се врховима прстију дотакне пупак и под њима осете његови откуцаји. Бајањем

се желудац враћа у нормалан положај на следећи начин.

Захвати се лонче воде и стави да прокључа. (Док се то ради ништа се не говори). Врела

вода се сипа у чинију и у ту воду ставља белег од онога коме се баје. Затим се

неколико пута изговори име те особе, име њене мајке и оца. Потом се лончетом

поклопи вода у чинији, (чинија треба да буде шира од лончета) и врховима прстију лонче се

окреће према Сунцу, изговарајући при том бајалицу:

Сунце ка Сунцу, 
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Месец ка Месецу.

жуч ка жучу,

срце ка срцу,

вода у лончету

а желудац (име онога коме се баје)

на месту!

Ово се понавља три пута и све се остави да стоји 24 сата. Након тога лонче се подигне ш

чиније. И поред тога што је у преврнутом положају, у њему би требало да буде

сакупљена сва вода. У том случају, верује се да је бајалица успела и да је желудац

враћен у нормалан положај.

Од вештица

По веровању, из мора излазе девојке са распуште-ним косама (кћери цара Ирода) и

полазе да чине зло људима. Обично их је дванаест, некада седамдесет-седам или само

једна. Њих среће свето лице (свети Тома, архангел Михаил, свети Аврам, свети Пахнутије

и други), и сазнавши од н>их куда иду, спречава их да изврше намеру. Обично их светац

присиљава да кажу своја имена, чиме оне губе моћ, а затим их он кажњава и наређује

да се више не врате. Једна од бајалица за одвраћање и скидање зла од вештица изговара

се овако:

Чудан јунак чудна чуда изводио, 

на штулуму коњу, 

на Ромуну пољу, 

на борскомседлу, 

на брдској узди. 
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Кад изађе на брдо,

он потрже кључеве од магарца 

да обори Перивоја града.

Ту седи краљички краљ

и свети Тома апостол,

те он плете вратнике и танотнике

да хвата вештице.

Једне ватају

а друге им бегају,

по дну мора силажаху

и њима се мољаху:

Немој нас, свети Томо, апостоле,

требаћемо ти ми

и наше семе.

Ал говори свети Тома апостол:

- Тук виле и вештице,

нити ми требате ви

ни ваше семе:

струком се опасивале,

вратилом се подупирале,

по дну мора силазиле,

по мору бројале песак,

по небу звезде,

на гори лист,

на листу капље,
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на вуку длаке,

на псу руно,

на овци вуна,

на петлу перо;

пепелом се солиле,

угљеном смочиле;

кад све то учиниле, 

онда мене нахудиле.

Бајалица за болест

Постоји веровање да се овом бајалицом и неке болести могу отклонити.

Болесник треба да припреми: ношени веш, фотографију и флашу воде.

Веш и фотографија се провлаче кроз чунак од разбоја а вода се обаје. Том приликом се

изговара бајалица:

Не носим веш,

не сликам,

не пијем,

не метем,

не чистим,

но лечим (име онога коме се баје).

Уместо чунка од разбоја може се користити катанац који се приликом бајања

закључава и откључава на предметима болесника.

По завршеној бајалици, веш се носи три ноћи а затим се опере најпре хладном водом,
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након чега се може нормално прати и носити. Фотографија се стави под јастук и на њој

ваља преноћити три ноћи. Водом се болесник умива, купа и прска своју постељу а потом

празну флашу треба разбити о камен који се не помера. Уколико болесник због болести

не може све то да примени, тај ритуал може да обави и неко други уместо њега.

Скриса (Запис)

Ова бајалица се примењује када се неко врати с дужег пута и разболи. Верује се да је

нагазио на оно место где је просута вода од друге бајалице па је та бол-ест прешла на

путника.

За бајалицу је потребно:

- вода

- босиљак

- бритва или нож

- тамјан

У посуду са водом стави се тамјан, а у десну руку се узме нож и босиљак и окреће по

води. Једном се исприча бајалица а после тога болесник се умије и поп-рска водом,

помоли се Богу и остатак воде баци према заласку Сунца.

Бајалица се изговара овако:

Пош'о (име болесног) на свети дуги пут и срео га запис.

Он га исекао!.

Не може више стајати, 

не може више ходати, 

не може више радити. 

Брзо дотрчала (име
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онога К( бајалицу му избајала. 

Ако је од мушке руке, 

ако је од женске руке, 

ако је од девојачке руке, 

ако је са пута, 

ако је сапутељка, 

ако је од ветрова.

Света мајка Марија ме звала,

свете мајке Марије бајалицу сам бајала (бајао).

Са водом опрала (опрао),

са тамјаном окадила (окадио),

са бритвом исекла (исекао)

са босиљком помела (помео).

Почистила сам (почистио сам).

Како цвет са босиљка опада,

тако да опада та бајалица са (име болесног).

Ја сам бајала (бајао),

света мајка Марија лек му дала (лек јој дала),

и остао (остала) чист (чиста) и благословен

(благословена)

као од" Бога остављен (остављена).

Вода за свеце (Када се неко опразничи)

Ова бајалица се баје када неко ради на празник па се после тога разболи, јер се
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претпоставља да се „оп-разничио". Верује се да су га свеци казнили што их није поштовао,

те у будуће не може радити ни радним дан-има, ни светком.

За ову бајалицу је потребно:

- босиљак

-мед

- вода

У један суд стави се вода и мед а десном руком с босиљком се меша кроз воду док

се изговарају речи бајалице.

- Четвртак четвртку ти си тежак светак. Ја сам те погрешила (погрешио) и радила (радио)
сам тада, па си уш'о (име оболелог) у главу. Ја сам те са медом засладила (засладио),

са водом опрала (опрао), са босиљком помела (помео), из главе (име оболелог).

Послала (послао) сам те, где секира не такће, где петао не кукуриче, где се девојачка

плетеница не плете. Тамо да ти буде јело, тамо да ти буде пиће, тамо да ти буде место.

(име оболелог), да остане чист и благословен, као од свете мајке Марије остављен

(остављена).

Када се ова бајалица примењује, онај што баје мора да буде чист. Пре бајања да се

окупа и обуче чисту гар-деробу. Бајалица се обавља у башти са цвећем или на ливади где

је чисто. Понавља се девет пута.

Обајаном водом болесник се попрска и умије девет пута, а затим легне, ваљало би да

мало заспе. Остатак воде се баца према заласку Сунца.

Бајалица за успех

Примењује се када је некоме „учињено" да не може да заврши школу, факултет, или да

постигне било какав други успех. Ова бајалица се често користи и када нису

бачене чини на неку особу, јер се верује да њена примена може да помогне напретку?!
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Онај коме се баје, у зависности који је случај у питашу, треба да припреми: нови

катанац, књиге из којих учи, докуменат њему важног посла... Ако се ради о трговини,

ваља припремити један продајни артикал, кључеве од радње, новчаницу од продате робе,

или било шта друго. Када се продаје аутомобил, кључеве од њега или неки докуменат.

То важи исто за кућу, стан, имовину...

Приликом бајања особа која баје, узме у леву руку катанац и стави га на предмет који

треба обајати а десном руком закључава и откључава катанац. Затим тај предмет,

уколико је физички могуће, провуче три пута кроз чунак од разбоја. Све време док то

ради, изговара бајалицу:

- Не читам, не пишем, већ (име онога коме се баје) завршавам школу, факултет...

Ако је у питању нека врста посла, бајалица се изговара овако:

- Не парим, не радим, већ дајем напредак у послу (име онога коме се баје).

Откључани катанац са кључем, баца се у реку а об-ајани предмет ставља под јастук три

наредне ноћи.

Ова бајалица се може урадити и с водом, с тим што >и том обајаном водом требало

напрскати оне предмете соји се употребљавају у послу којим се та особа бави.

Бајање од градоносних облака

Сматра се да град доносе мртви, који су умрли неприродном смрћу (утопљеници,

обешењаци). Од града постоје различите заштите које се разним ритуалним радњама

обичавају у појединим крајевима.

О Божићу када положајник бадњаком цара у ватру, тај се бадњак угаси и чува у кући

као заштита од града за годину дана. Када град успе, тај се бадњак запали, изнесе

напоље и држи у руци а притом се позива неко од удављеника или обешењака:
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Не дај (име покојног) граду и олуји на наше село,
наше њиве и наша поља.

Овде има велико чудо:

рађају се деца без оца.

Нека град иде у пустињу и у шуму!

То се понавља три пута и верује се да када се бадњак од невремена угаси, град и

невреме престају.

Постоје и друге бајалице и код сваке од њих приликом изговарања речи употребљава се

сечно оруђе и предмети везани за огњиште: ватраљ или нешто друго.

а) - Усту, Мркоња!

Заведи кола око нашега поља; 

овамо има седмогокиња девојка 

родило се једно мушко чедо, 

сво је поље покрила пеленама, 

Беж' чудо к чуду, 

овамо има једно горе чудо: 

порасла је вита јела до ведра неба, 

на њој крсташ орао,

четири крилета и два кљунета, 

У кљунету црнокорас' нож 

Отуд лети гавран по облаку,

суну се орао те му пресече крилета и кљунета.

б) - Потопалци, погибалци и обешењаци,

вод' те стоку тамо,

не идите 'вамо!

'Вамо је чудо превелико:
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ђевојка од седам година

родила дијете од девет кила,

прекрила зеленом пеленом.

Не иди чудо, на чудо!

Стој, Стоја и Остоја!

Врати волове!

ћерај тамо у долове!

То ти ја одбрајам.

в) - Ај, (Јоване), потопљениче,

не дај 'вамо тим црним говедима;

да не иде чудо на чудо!

У нас је веће чудо:

девојка седмоготка родила дете

и сву летину покрила

детињим хаљиницама.

г) - Наша Јана седморороткиња,

седморо деце родила, 

пеленом поље покрила, 

повојем облаке вратила.
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Девојачке бајалице

Девојке да би биле лепе и привлачне за момке, уп-отребљавају бајалице како би им се

све што пожеле и испунило. Једна од мноштва разноврсних бајалица је и ова:

- Звездо Данице, по богу сестрице, да ноћас пређеш деведесет села, деведесет падина,

деведесет момака, деведесет девојака. Што год нађеш, мило, суво да донесеш, и воду

да узмеш. Кад се с водицом мијем и кад је попијем, да изиђем сунцу на исток, селу

на завалу, свем кућанима на поглед. Што год очи има, у мен' нек погледне, што год

руке има, мен' да загрли, што год ноге има, за мном да пође.

Сањати судбину

Узети десну чарапу или ципелу и ставити на колац од плота и изговарати следеће речи:

Ја дрмам колац

колац дрма плот,

плот дрма земљу,

земља Петра ђавола да иде,

да тражи судбину моју,

да му (јој) не да стајати,

да му (јој) не да радити,

да му (јој) не да јести,

него да га (је) узме

и мени доведе у сан

да га (је) видим.

Ова бајалица се изговара три пута и том приликом се ципела или чарапа преместају на
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сваки следећи колац. Ако се баје за некога другога онда се изговара његово име.

Затим се ципела или чарапа ставе под јастук (пожељно је да су предходно ношене).

После ове бајалице ништа се не сме изговарати, већ одмах лећи у кревет и спавати.

Верује се да ће особи која примењује ову бајалицу, а након тога настави да прича

нешто друго, десити неке неповољности.

Бајалица за женидбу и удају

Бачене чини или направљена црна магија некоме, те се не може оженити или удати,

отклања се на више начина. Једна од бајалица примењује се на следећи начин.

Онај коме се баје треба да спреми нови веш, три фотографије из различитог доба, (уколико

их нема може и последња), воду захваћену са дваизвора, бунара или две чесме која

се помеша у исту флашу.

Особа која баје узима веш и провлачи кроз чунак од разбоја за ткање, а затим то исто

чини и са фотогра-фијама особе којој баје. Уместо чунка може се корис-тити и катанац

који се закључава и откључава на овим предметима. Флаша воде се отвори и у воду

накапа восак од запаљене свеће. Све време док се ово предходно ради, упоредо се

изговара бајалица:

- Не носим, не сликам, не пијем, не мутим, не бистрим, не чистим, не перем, но

удајем (женим), (име онога коме се баје).

Баје се девет пута, а ако су особе којима се баје, млађе, што значи да чини нису

„застареле", може се бајати три пута.

Особа којој је бајалица примењена треба да преноћи у „обајаном" вешу три ноћи, или да

га носи на себи непрекидно два дана и три ноћи, а затим да га опере најпре у хладној

води, након чега се може нормално прати. Фотографије треба ставити под јастук и на
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њима преноћити три ноћи, могу се ставити и испод тепиха како би особа којој је бајано

ходала по њима. После тога, фотографије се могу одложити на своје место. Обајану

воду користити за умивање, прскати постељу и када се вода утроши, празну флашу разбити

на раскрсници или о камен који се не помера.

Обичаји за младу

Девојка када се уда, доласком у кућу младожење добија звање „Млада" које носи,

поред свог крштеног

имена, све до наредних младенаца или до рођења Јетета. За младу су везани многи

народни обичаји који ;у се у данашње време тек по негде у целости одржали, та многи

данас о њима говоре у прошлом времену.

Млада је уживала велику част и поштовање у кући коју је дошла, почев од младожење,

свекра, свекрве, 1евера, заове и остале уже и шире родбине. Првих дана !>ој се

посећивала највећа пажња како би се што лакше филагодила новој средини и што безболније

поднела одлазак из своје куће. Обасипана је великом љубављу и даровима. Свако се

осећао дужним да млади приушти некакав поклон и да јој прве дане у новом дому

учини што пријатнијим. Односом према придошлој млади подизао се углед домаћинства у

које је млада дошла, код њене фамилије пре свега, а затим комшија и читаве околине. У

многим случајевима више из разлога што је домаћин имао да жени или удаје остале

синове и кћери. Након неколико дана наступао је други део обичаја везаних за младу

од које се тражило далеко веће поштовање према укућанима, ужој и широј фамилији,

комшилуку и средини у коју је дошла, него што је њој доласком приређено. Тиме је

снахи стављено на душу, поред „услушавања" укућана, да очува достојанство и

подигне углед куће у коју је дошла. Јер, избором ваљане снахе та кућа је у сваком
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погледу добијала на цени.

Свекрва је најпре снаху упознавала са распоредом покућанства и пословима које ће

обављати. Затим, о наравима укућана, остале уже и шире фамилије и комшилука. Ко су

прави пријатељи њихове куће, а којих се треба клонити и како према коме ваља

наступати...

Посебну пажњу придошле младе посвећивале су такозваном звању на „презиме",

најпре укућана а затим уже и шире родбине. Зато су се многе девојке још ун-Јпред

распитивале за те обичаје које важе у појединим селима, да би првог дана удаје скренуле 
пажњу на себе. Најчешће је свекрва сугерисала снахи како ће кога ос-ловљавати, а у многим 
селима фамилија је долазила на упознавање са снахом и изражавала своје жеље о будућем 
ословљавању. Волела бих (волео бих) да ме снаха зове тако и тако!

Најужу родбину младе су ословљавале као и њихове младожење:

деда: деда

баба: баба, бака, нана

свекар: тата, оцо... свекрва: мама, мамица

девер: бато, бралица

заова (младожењина сестра): сека, сеја

стриц: стриче, стрико

стрина: стрина, стринка

јетрва у кући: сеја, сестрица.

Ословљавање осталих мушких глава у широј фамилији младе су обично прихватале по

сугестији свекрве или личној жељи онога коме је намењено. Најчешћа „презимена" су

била:

Бајо, Бралица, Милибраца, Голуб, Писар, Дешо, Рођени, Јаблан... Жене у широј фамшшји

ословљаване су, са:

Дада, Сејица, Рођенка, Голубица...
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Поред обавеза према младожењи, односно своме супругу, млада је имала бројне

обавезе у кући и свим ос-талим укућанима. Некада су породице биле далеко бројније, а

нарочито сеоске, те су младе имале заиста доста обавеза и практично вукле највећи терет

у кући. У народу се не без разлога одомаћио израз: стигла млада - дошла одмена у

кућу. Догађало се да у домаћин-ству буде и млађих чељади по годинама од придошле

снахе, међутим, она се сматрала најмлађом а то је значило да мора свакога да

„услуша".

Млада је прва устајала. Док остали укућани спавају требало је помети кућу и двориште и

припремити воду и пешкир за умивање осталих када буду устали из постеље. С пешкиром

преко руке, сапуном у једној а лончетом у другој руци млада је најпре посипала

свекра затим свекрву, па младожењу и остале у породици. Затим је приступала
припремању доручка уз помоћ свекрве а постављање софре н>ој је било одређено.

Када сви заврше са јелом тек тада је млада могла да седне и доручкује. У зависности

од послова који су јој одређени снахи је намењено да помогне свекрви око

припремања ручка којом приликом јој је припадао исти ритуал уз об-авезно „дворење"

укућана све док не заврше са јелом. Тако исто и о вечери. Иако је прва устала, млада ће

последња отићи на починак. Након вечере млада доноси лавор и лонче са водом, изува

свекру опанке и чарапе и приступа прању ногу. Уколико младожења у кући има и деду

то се и њему чини, а остали би то ура-дили сами. То се чинило из поштовања према

најстаријим мушким главама у кући. Млада је сачекивала свекра и свекрву да легну да

би их покрила покривачем, а то је исто чинила и осталим укућанима. Након тога уследили

би послови на чишћењу обуће свим укућанима како би сутрадан они имали све

припремљено.

Приликом сваког уласка у кућу било које мушке главе млада би морала да устане без

обзира да ли се том приликом одмарала или седећи обавл>ала неке послове. Тај обичај је
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важио за све жене без обзира на године, па се и данас у неким крајевима може срести и

бака у позним годинама, која ће устати са столице ако у кућу наилази чак и мушко

дете.

Уколикоје домаћин имао и млађе синове, приликом женидбе следећег, новопридошла

снаха је преузимала улогу предходне тако да Је дотадашња млада - прва снаха, могла донекле 
дапредахне од свих тих обавеза. Међутим, то је обично трајало неколико недеља или пар 
месеци, када свекрва доноси одлуку о распореду послова у кући. Пошто су раније била 
вишечлана домаћинства, такозване задруге, свекрва је уводила недељање снаха.

Недељу дана једна снаха је имала обавезе у кући; да меси хлеба, спрема ручак,

пере гардеробу изува и обува свекра и пере му ноге, као и све остале потребне

послове... Друга снаха би радила послове ван куће и у пољу. Доласком следеће снахе

распоред послова би се мењао с тим што је недељање у кући и даље важило, тако да би

једна снаха увек обављала кућевне послове а остале би се бринуле о стоци, живини и

радиле у пољу. У сваком случају, најмлађа снаха - „млада" увек би била та која би

морала да много више поштује све укућане и да им се нађе у помоћи код било ког

посла!

Трудница

За трудницу су везани многи народни обичаји и веровања.

- Када се жена три вечери узастопно помокри на секиру и сва три јутра секира буде зарђала, 
верује се да је та жена остала у другом стању.

- Трудница не ваља да се креће ноћу, да је не би пратиле нечисте силе.

- Не сме да избацује пепео из куће.

- Све што трудница затражи од јела или пића, њој се мора удовољити јер она храни, како 
кажу, две душе.

- Не сме се викати на трудницу, јер се може преплашити. Ако се од страха ухвати за неки део 
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тела, верује се да ће дете имати белег на том месту.

- Трудница не сме да гледа у ватру, да дете не би имало црвенило по лицу.

- У току трудноће жена не би требало да угледа змију, јер се верује да би беба могла

да има грчеве у стомаку и пегаво лице.

- Не сме јести кокошје ноге, јер ће дете лагати.

- За трудницом не ваља бацати никакве отпадке од тканине, хартије или било шта друго како 
дете све то не би касније стављало у уста.

- Не ваља да иде на сахрану да дете не би добило жутицу.

- Ако трудница има избачен пупак верује се да носи мушко дете.

- Када се трудници неприметно стави со у косу, а она се након тога дохвати најпре за нос, 
родиће дечака. Ако се дохвати за уста биће девојчица.

- Када се жуч од живине стави на ватру и зачује јак пуцањ верује се да трудница за коју је 
предходно намењено, носи мушко дете.

- Пред полазак на порођај трудница треба да мало распара спаваћицу, или хаљину како би се 
лакше породила, „раскрстила".

- У лак порођај верује се ако трудница пред одлазак у породилиште раздвоји орах од Бадње 
вечери, те поједе језгро, а из орахове љуске попије мало воде.

Беба

- Некада су бебама које се роде код куће, пупчану врпцу секли српом, верујући да ће када 
одрасте бити добар радник.

- Беба се не износи из куће до четрдесет дана.

- На врата од собе где беба борави везује се црвени

конац да би је штитио од урока.

- До четрдесет дана пелене не треба да омркну.

Беби се под јастук ставља бели лук, трава страшилук или нека друга амајлија да се не би

плашила у сну.
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Трећи или седми дан по рођењу беби долазе суђенице, које јој одређују судбину за цео

живот. Да би новорођенчету суђенице биле наклоњене, мајка треба да му обуче чисте

пелене, почисти собу у којој беба борави и припреми нешто од јела и пића, како би

суђенице биле што задовољније и даривале лепшу судбину беби.

- Када беба дуже не проговори, узме се мало брашна са воденичког камена и воде са 
воденичког точка, умеси се колачић и даје му се да поједе. Постоји и веровање да

бебу ваља унети у воденицу поточару да дотакне воденички камен.

- Када беба прво проговори треба запамтити прве речи. Ако је прва реч мушког рода, верује 
се да ће ти родитељи наредно дете имати мушко. Или супротно.

- Ако беба ставља у уста земљу или било које предмете, треба јој пажљиво извадити из уста, 
ставити на кантар или вагу и измерити то што је почела да жваће али не гледати тежину. 
Затим тај предмет узети у руку и бацити беби преко главе.

- Када се беба роди са пупчаном врпцом око врата, ваља је однети, по крштењу, у

цркву. Пре поласка беби се око руке завеже црвени кончић који у цркви треба исећи

маказицама.

Разбацивање дечјег плача

Узме се кравља балега, стави у кесу и једном ногом нагази. У наручју се држи дете,

у једној руци нож а у другој бели лук и притом изговара бајалица:

Ја стадох на зељану и погледах на пољану.

На пољани коло игра и у колу ђаво се

жени и зове (име онога коме се баје)

у сватове!

Ја не шаљем (име коме се баје)
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у сватове,

него шаљем мачји плач,

пресекох (име коме се баје) плач! 

Баје се увече а када се изговоре задње речи бајалице, два пута се замахне ножем и трећи пут 
се нож баци како би се забо у земљу и остави тако да преноћи а сутрадан се узме и нормално 
употребљава.

Ноћно мокрење 

Ова бајалица или басма употребљава се када дете неконтролисано мокри. Када дете

заспи, треба га три пута окружити метлом и говорити бајалицу а затим га

ударати полако, па све Јаче и јаче, док се дете не пробуди. Тако треба чинити три ноћи

узастопно. 

Обично се почиње од понедељка.

- Ви, клети, ви, проклети!

Што варате нашега (нашу) (име коме се баје)

да пода се мокри?

Идите одатле,

ту вам место није!

Ако нећете да отиднете,

позваћу стару бабу

са гвозденим зубима

и челичним рукама,

која ће вас одатле отерати,

у пусту гору,
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у мутну воду.

Зато идите, идите!

За децу

Када се дете зацене од плача, на то место се закуца ексер окренут наопако.

Постоји и веровање да када се дете зацене треба скинути са њега сву гардеробу,

пребацити је преко куће и где падне ту закопати, а детету обући друго одело. Верује се

да се више никада неће зацењивати.

Британски краљ и црна магија

У првим годинама владавине Јамеса И, размахао се бесомучан лов на вештице, па су

и агенти тајне службе већи део времена проводили уходећи вештице и чаробњаке. Краљ је 
био одлучио да искорени све што је смрдело на чарање па је држао сумњивим „природну 
магију" чак и неке филозофско-знанствене поступке у истраживању. Руку на срце за то је 
имао и разлога.

Јамс И је као млад био мета многих урота у којима су имали прсте чаробњаци, а неки

су заверници наумили да му униште живот управо окултним поступцима.

Нека вештица по имену Агнес Сампсон, добила је налог од Вогћела да убије

Јамеса зачаравши га. Постојало је и неко тајно удружење које се бавило црном

магијом као оружје против краља, а единбуршки школски правник др. Фиан био је тајник и

записничар скупине вештица које су у некој цркви одржавале поноћне уротичке састанке.

Неки записи откривају да је др. Фиан склопио уговор с ђаволом како би олуја потопила

брод приликом краљева пута у Норвешку.

Јамес И наговорио је 1604. године парламент да донесе одредбу против вештица, која

је давала одрешене руке тајним агентима, тако су они могли осумњичене довести пред
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суд, а све како би се искоренила ужасна злодела чаробница.

Одвраћање црне магије

Потребно је припремити:

- дрвца од метле

- мраморни камен

- пепео

- бели лук

- паприку

- обичан каменчић

- бритву или нож

- тамјан

Узме се нож и дрвца од метлице у десну руку а у воду се стави пепео, тамјан, бели

лук, паприка, обично каменче, мермерно каменче и меша се у води док се изговарају

речи бајалице. 

Баје се само једанпут:

Вештица послала са једном 

ја враћам са две, 

она послала са две, 

ја враћам са три, она

послала са три, 

ја враћам са четири, 
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она послала са четири, 

ја враћам са пет, 

она послала са пет, 

ја враћам са шест, 

она послала са шест, 

ја враћам са седам, 

она послала са седам,

ја враћам са осам, 

она послала са осам, 

ја враћам са девет, 

она послала са девет, 

ја враћам са десет, 

она послала са десет, 

ја враћам са једанаест, 

она послала са једанаест, 

ја враћам са дванаест, 

она послала са дванаест, 

ја враћам са тринаест.

Не може више да ме претекне,

јер сам их закачила (закачио) 

у рогове једног овна.

Вештица из рогова да их узме.

Њој да однесе ован,

на праг, нека уђе у кућу,

у кући испод стола,
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од испод стола у чинију,

из чиније у кашику вештичину.

Тамо да јој буде пиће,

тамо да јој буде храна.

Ако је бацила поред плота,

ако је бацила на праг,

ако је бацила на кревет,

ако је бацила испод кревета.

Света мајка Марија звала,

ја сам бајалицу избајала, (избајао),

вратила сам (вратио сам).

Са пепелом попепелила (попепелио),

са тамјаном прекадила (прекадио),

са белим луком олучила (олучио),

са паприком ољутила (ољутио),

са мермером омраморила (омраморио),

са каменом окаменила (окаменио),

са метлом помела (помео),

тако сам отпратила (отпратио)!

Заштита од чини на бадњи дан

На Бадњи дан узму се два гребена (старински прибор за гребенање кучине). Један се

стави на леву страну капије а други на десну. Шиљци се окрену у вис.

Сутрадан се узму оба гребена, саставе се шиљцима један у други и ставе на кров куће
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или неке помоћне зграде где је приступачније, где треба да остану све време Божића,

Верује се да ће тим ритуалом укућани и сва стока бити током целе године заштићени од

сваке врсте чини.

Скидање набачаја

Жуту свећу средње величине упалити испред ул-азних врата и са њом у руци три пута обићи

око кућс. Строго се мора водити рачуна да се приликом обиласка свећа не угаси. Све

време треба изговарати:

Ову свећу палим за здравље: пријатељима, рођацима, комшијама, душманима и

свакоме ономе ко је на ову кућу набацио болест, свађу и сваку другу непријатност,

(набрајати све оно за шта се сматра да укућанима не доноси срећу и напредак у било

којој области живота). Молим те Боже (прекрстити се), очисти нашу кућу преко ове свеће

од сваког набачаја и нека она буде наша заштита.

Када свећа догори на два сантиметра угаси се прстима и тај остатак стави испод кућног

прага. Обично се у току овог ритуала који се иначе обавља у вече, намени да се

набачај врати ономе ко је и набацио, како би тај био опоменут да то исто не чини више.

и ту флашу са водом разбити. Том приликом изговорити:

- Не разбијам флашу већ разбијам чини и проклетства!

Приликом враћања кући не окретати се.

Овај ритуал поновити у току наредне недеље у четвртак и следеће у суботу.

Растурање чини помоћу олова

Узме се оловно пушчано зрно које је прошло кроз пушчану цев и стави у металну

кутлачу а затим у ватру да се истопи. У чинију са водом ставе се три угљена. Први угљен
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се намени за особу којој се баје, други за душмане а трећи за чини.

Док се олово топи у ватри помиње се име мајке и оца особе којој се баје, душмани и

њене невоље.

Приликом сипања истопљеног олова у воду, ономе коме се баје стави се црвена крпа

на главу и каже:

- Како пуца ово олово, тако да пукне сва мука и свака невоља (име коме се баје).

Приликом стављања растопљеног олова у воду оно се поново кристализује и ствара неке

фигуре. Узме се најкрупнији комад и стави ономе коме се баје најпре на главу,

потом на колена и на табане. Затим та особа стави обе шаке у чинију са водом и

покупи крупније парчиће олова које стави где спава.

Растурање чини купањем

У понедељак вече окупати се и у једну флашу сипати употребљене воде из каде или

лавора. Сутрадан (уторак) пре изласка сунца треба отићи на раскрсницу

Отклањање црне магије

Пред спавање спаваћица или пиџама се преврне а гакође и папуче се преврнуте ставе

поред кревета тако да пета од папуча буде окренута према кревету. Приликом легања се каже:

- Не преврћем пиџаму (спаваћицу), и своје папуче, већ преврћем сву црну магију (чини) и 
нека се врати ономе ко је мени наменио. То се ради девет вечери и верује

се да ће црна магија бити отклоњена и да ће се све вратити ономе ко је урадио.
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Отклањање црне магије из куће

Изврнути спаваћицу или пиџаму а затим изговарати: Не изврћем спаваћицу (пиџаму),

већ изврћем свако зло у мојој кући, сваку црну магију. ненапредак, болест... са мене

и свих мојих укућана (набрајати појединачно имена чланова породице). Затим вечерати

и не прибирати мрве. Задњи залогај хлеба извадити из уста и ставити на сто а поред тога

бели лук, со, воду, и једну свећу. После тога узети ђубровник и метлицу и чистити кроз

кућу а почети од стола и говорити:

- Ја не чистим ђубре, већ зло, чини, нервозу, свађу, болест... Од душмана ове вечери браним 
своју кућу, себе, децу, све који овде живе и сечем свако зло и избацујем напоље! Потом 
сакупити ђубре у хартију а последњи залогај хлеба са стола посебно завити и ставити у џеп и 
тако кренути ка раскрсници.

На раскрсници се окренути према изласку Сунца, прекрстити се и рећи:

- Како се ови путеви одвајају, тако да се од мене, моје деце и целе моје породице, одвоји свако 
зло!

Ђубре сакупљено у хартији бацити преко рамена и не окретати се. Затим извадити из

џепа последњи залогај од вечере, ситно га искидати и бацати на све ^етири стране и 
говорити:

- Не разбацујем свој последњи залогај, већ последњи пут храним све своје душмане што их 
укрсти ова раскрсница!

Не окрећући се вратити се кући и пред улазним фатима прекрстити се и рећи:

- Од вечерас у своју кућу не примам никакво зло!

Метлу и ђубровник окренути у вис и ставити иза врата.

На столу су остале мрве хлеба од вечере, со, вода, свећа, а додаје поред тога тамјан,

и пет металних новчића.

Тамјан се стави на шпорет, прекрсти се и каже:

- Крстим се за данашњи дан (назив дана), за Господа Бога, Малу и Велику Госпојину, Свету 
Богородицу, за наредни дан (назив дана), за све дане у години. Крстим се за звезде и Сунце, 
за здравље и напредак своје породице и себе, и крстим се за све оно
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што не знам. Молим се Богу да ме спасе од ове вечери од сваког зла! Нека ми се душманин, 
који ми је наносио зло, прикаже у сну. Сад поклањам овај хлеб да не буде

глади, воду да не буде жеђи, а новац поклањам: (назив дана када се обавља ритуал), 
сутрашњем дану (назив дана), Господу Богу, Госпојини, Богородици, да имају

успут. Новац остаје у кући да преноћи и сутрадан може да се користи.

Враћање чини

Када је неко под утицајем црне магије или, како се у народу најчешће зове, чини,

постоји веровање да се од тога може ослободити и све учињено вратити ономе ко је то 
учинио једним специфичним ритуалом.

Припреме се седам колчића и пређа испредена на два или три вретена. Колчићи се пободу

у земљу и пређа се снује приближно онако као када се припрема за ткање. Када се то

заврши, такозвана основа се сакупи и стави у последњу рупу из које се извади колчић,

окрене зашиљени крај у вис и тако закуца у рупу где је предходно стављена основа.

Док се то обавља каже се: нека се све што је мени учињено врати ономе ко је мени

учинио!

Кумство

По традицији свака породица, или сваки појединац лма свог кума. У народу се каже:

Бог на небу, кум на земљи! Отуда се и поштовање према куму пореди с

вером у Бога.

За кума се бира човек највећих људских квалитета. Приликом одабирања кума, ваља
добро размислити, јер се не може за кума узимати више људи. Иначе, кумство се не

одбија из поштовања према ономе што тражи кума, а верује се да је то и велики грех.

Кумови не бе требало да се граниче са поседом, да учествују у заједничкој трговини и
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било ком другом послу, како не би дошли у прилику да се замере. Кумови се посећују

у одређеним приликама: о венчању, крштењу деце, сахранама у кумовској фамилији, о

крсној слави... Уколико дуже време не буде повода за виђење, кумови сами одреде

један дан и окупе се уз свечани ручак. Дакле, кумови не би требало да се

свакодневно виђају, али ни дуже време да губе међусобни контакт.

Традиционална кумства трају и по неколико стотина година. Ширењем породице шири се и

кумство, тако да се након извесног времена кумство прошири на ширу фамилију која

има једног кума. Када стари кум више не буде у прилици да одлази код кумова на

разне обреде, он предаје кумство својој деци. Уколико их има више, он по свом

одабиру, а најчешће у сагласности с децом одређује ко ће наставити кумство којој

породици. О свему томе обавештава своје кумове. Иначе, сва шира фамилија поштује

фамилију од порекла првог кума. Обострано. Кумови су дужни да једни друге

упознају са придошлицама у фамилији ради наставка поштовања. Уколико је у кумовску

фамилију дошла нова снаха шш зет, приликом првог скупа кумови се са њима упознају.

Посебан грех настаје приликом остављања кумства. Многи примери у народу казују

да је остављање кумства проузроковало останак без порода, ненапредак куће, па и

изумирање читаве породице. Кум се може једино заменити уз његов пристанак и

благослов. Уколико се догоди да кум нема наследнике, а већ је остарио, он сам

позове своје кумове и обавести их, односно да им благослов, да траже другог кума

јер он више не може да „кумује". Тада се приступа одабиру новог кума као што је

неко од предака у прошлости учинио, а сва поштовања се и даље гаје према

дотадашњем куму, све до његове смрти.

Приликом разних обреда и ритуала кум се дочекује с највећом почашћу. Увек се

поставља у врх софре и сви присутни гости домаћина, дужни су, као што то чини домаћин,

да поштују и уважавају кума. Зато се у народу и каже када неко у било којој прилици
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буде добро дочекан: „дочекаше ме као свога кума".

Када су кумови у невољи, дужни су једни другоме притећи у помоћ. То се чини

најискреније, а ако један од кумова није у прилици да то учини, други не сме на то

замерити и због тога оставити кумство. Често се у разним невољама од кума тражи

благослов и верује се да је то од помоћи?!...

чини прамен мало повуче да дете заплаче како би било здраво, а кум каже: да си ми

жив и здрав, односно, да си ми жива и здрава!

Прамен косе који је кум одсекао на крштењу уваља се у восак и ставља на млад

калем како би кумче бујало као воћка и напредовало у животу.

Уколико је кум спречен те не може доћи на крштење он шаље своје дете или некога

кога је он одредио. Ако кум није у прилици да пошаље било кога, за тај дан се бира

неко други ко ће заменити кума и обавити тај рит-уал (под условом да је крштен). То не

значи да је он пре-узео кумство, већ је само тога дана заменио кума. Обично се та

особа назива: „шишани кум, или, кум на шишању".

Кумство из захвалности

Један број људи кумство заснива из захвалности. Добри другови из школе или војске

договоре се да се окуме. Грешка је обострано окумљивање. Када кумови једни

друге венчавају, или, једни другима крштавају децу. Догађа се да неко спасе живот

некоме или га избави из невоље, па овај у знак захвалности га узме за кума. Такво

окумљивање је, кажу, благословено уколико је предходно кумство замрло, или је

дотадашњи кум дао одобрење, односно свој благослов.
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Кумство на крштењу

На крштењу детета кум доноси повојницу (бело платно), од које се касније шије прва

кошуљица (хаљиница) када дете може да обуче. Кум држи кумче на крштењу и

маказама му одсече прамен косе. 

Кумство из нужде

Ако некоме умиру деца тек рођена, постоји веровање да наредном новорођенчету

ваља изабрати новог кума. Дете се узме у наручје и однесе на раскрсницу где

има највише пролазника. Ко први наиђе окумљује се, верујући да ће дете остати у животу

и бити срећно. У тим приликама многи, кажу, нема избора кума, јер свако ко је наишао

тај је предодређен.

Кумство из користољубља

У последње време све је више кумства која се заснивају на користољубљу. Многи

јурећи каријеру окумљују људе који су на функцијама, односно на високим

положајима, очекујући од својих новопечених кумова велике уступке и велику

материјалну добит. Често се догађа да кум, када осети повољну прилику свргне свог

кума са функције и исту приграби за себе. Обично како настају, таква кумства брзо и

нестају уз сва проклетства која су последица остављања вишевековног кумства.

397



Побратимство (Посестримство)

Поред рођеног брата или сестре постоје побратим и посестрима. Побратимство или

посестримство се обавља из више разлога: када два добра пријатеља или две пријатељице

желе да се „ороде" приступају побратимству, односно посестримству... Када је неко

јединац или јединица а жели да има брата или сестру... За учињену велику услугу

(спасавање живота). У случају када неко „изгуби" брата или сестру. Када се неко тешко

разболи, склапа побратимство (посестримство).

Побратимство се врши на више начина а један изгледа овако:

О младој недељи или великим празником будући побратими долазе у цркву. Онај ко

тражи побратимство седне на столицу окренут према олтару. Будући побратим пита: где

те боли? Овај одговара а он му ставља крстић на то место. Тако три пута - (три крстића).

Приликом стављања крстића будући побратим каже: прими Бога и Светог Јована! Овај

одговара: примам Бога и Светог Јована. Затим онај што тражи побратима изговара: избави 
роба из гроба! Будући побратим каже:избављам роба из гроба! (три пута се понавља). Потом 
будући побратим наслужи чашу вина: да си ми брат (сестра) од сад па до века! Овај одговара: 
да сам ти брат (сестра) од сад па до века! Након тога попију мало вина, пољубе се и постају 
побратими,односно посестриме, или побратим и посестрима.

Уколико је постојала велика жеља за побратимством или посестринством, крстићи који су

стављени, остају уз тело и када један од побратима устане са столице. Верује се да је то

братимљење или сестримљење веома искрено.

Побратимство на гробу (откупљивање)

Када се неко разболи верује се да ће оздравити уколико побратими или посестрими
некога на гробу свог најближег покојника. Том приликом одлази се на гроб и врши
откупљивање. Треба понети бели и жути цвет и ланац који на крајевима има алке,
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односно закачке, (такозване букагије).
Будући побратим ланцем закопча једну ногу болеснику за крстачу покојника и каже:
прими Бога и Светог Јована!
Овај одговара: примам Бога и Светог Јована!
Болесник изговара: избави роба из гроба!

Побратим узвраћа: избављам роба из гроба! Затим побратим откачиње букагију и

одвезује болесника од крстаче покојника. Болесник узима жути цвет и ставља на гроб

при чему изговара: ево теби жути цвет, а ти мени бели свет. Затим руком хвата бели цвет

и креће кући не окрећући се према гробу.

Откупљивање од мртваца

Док мртвац лежи у ковчегу болесник се приведе (уколико може да се креће) и ланцем

који има на крајевима закачке привеже једном ногом за ногу мртваца. То чини

побратим, а ритуал је потпуно исти као на гробу.

Откупљивање без побратима

Уколико је болесник везан за постељу, те не може да се креће, неко од најближих

рођака или пријатеља обавља следећи ритуал да би га откупио од неког покојног, који

га је верује се много волео, паје због тога и болест настала.
Са гроба једног од рођака узме се мало земље и крене према кући. Затим се стане,

врати на гроб и половина те земље остави на гроб а половина се стави у кесу или неку

посуду. Потом се то исто учини на гробу другог, а затим трећег рођака. Када се то

обави на исти

начин се приступа узимању земље са ЈОШ два непозната гроба. По половина земље од свих 
пет гробова се споји и донесе кући код болесника. Након тога узима се чаша вина и сва та 
земља стави и промеша. Сачека се мало да се оталожи и даје се болеснику три пута да мало 
пије. Верује се да ће после тога оздравити,

Приликом овог ритуала није потребан побратим.
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Проклетство

Један домаћин који је имао стадо од стотину педесет оваца рече двојици синова да за

Божић закољу и испеку најбољу овцу. О Божићу, за софром, домаћину као да је нешто

говорило, примети да печење није од овце из његовог стада. Загризе први, други, па

трећи залогај.

- Децо моја ово месо није из нашега стада – обрати се старац својим синовима.

Домаћин замоли старију снаху да захвати кофу воде, те отиде у тор да би бравове

поливала њоме.

- Који се брав буде почео отресати од воде, ти ћеш кћери моја упамтити па ћеш ми рећи и 
престани да их даље поливаш.

Снаха тако и учини, па сопшти свекру да је девети брав, кога је полила, отресао воду са

себе.

Домаћин се дубоко замисли и прекорним погледом обрати својим синовима:

- Е, синови моји, ви сте на један од најрадоснијих

православних празника „навукли" проклетство деветом колену!

Браћа се погледаше те признаше оцу да су Божићњара украли у тору једног сиромаха у

селу.

Скидање проклетства

Проклетство се у народу скида на разне начине. Најчешће се то чини молитвама у цркви

које су посвећене за опроштај грехова уколико се зна одакле проклетство потиче, или

једноставно молити се за проклетство за које се предпоставља да постоји. Међутим,

верује се и у овакав начин скидања проклетства:

- Једна бела свећа средње величине пали се у понедељак
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пре подне. Када се запали свећа, стави се тамјан

у кадионицу и носи се по свим просторијама у кући.

Приликом тога изговарају се следеће речи:

- Нека очисти свећа свако проклетство ове куће и

свих укућана који овде живе, (набрајати по имену

сваког члана домаћинства). Све просторије се пређу

три пута. Када свећа догори на један сантиметар гаси

се левом руком и носи под чесму. Левом руком бацити

свећу, а десном пустити воду на чесми и говорити: „Бог

поможе, свећа изгоре, а вода однесе наше проклетство"!

 Брадавице. 

    1. Онај који има брадавице, кад види двоје гдје на једном коњу јашу, нека рече: „Јашу двије 
засобице, носе моје брадавице." 

2. Кад је млад мјесец, изиђи пред кућу, узми маказе и реци: „О мјесече, тако ти твоје младине, 
ево ти моје мале маказице, одсијеци ми брадавице." 

3. Узми љесков штап, лијепо га ишарај, за тим преброј брадавице, па онолико зарежи 
зарезотина, колико је брадавица. Једну брадавицу нарежи, па оном крви намажи по штапу и 
баци на раскршће. Ко овај штап узме, прећи ће на њ брадавице. 
4. Кад путем нађеш обојак, узми га па потари с њиме брадавице и остави на исто мјесто; само 
преврни доље што је било горе. 

5. На незнану гробу, када се ухвати воде кишнице, овом водом опери брадавице, па ће 
спанути. 

6. Нарежи брадавицу једну или више њих, па узми шаку соли и оном сољу намажи 
брадавице. Со баци у туђој кући на ватру, да нико не види, па бјежи да не чујеш пуцањ. 
Бијесан пас. 7. Кад пас побјесни, пошто се убије треба га расјећи на двоје, оне двије 
половине бацити око пута, па нека онуда свијет, кога је нагризао или поред кога је натрчао 
прђће. Једни прогоне и хајван. Вукоједина. 

8. Вукоједином зову неке мале ранице, које у дјеце од рођења до седме године по лицу изађу. 
Веле да је мати дотичног дјетета, кад је била с њиме трудна, јела меса вуком наклане 
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животиње. За ову болест треба наћи кост од бравчета или говечета, што је вук заклао. Ову 
кост треба спржити, па у прах стући и са младим маслом помијешати, те ране намазати. Ако 
од овога не прође, онда се вади гвоздени огањ. 

9. Гвоздени огањ се вади овако : Метне се комад хладна гвожђа на наковањ, па се туче дотлен, 
док се угрије да се море на њему труд запалити. Пошто се труд припали, наложи се том 
ватром ватра од липова суха дрвета. Овај се угљен покупи, па се смијеша с младим маслом и 
ране мажу. Главобоља. 

10. Од главобоље веле добро је испети се на стреху па рећи: „Ћуку глава боли а мене не 
боли". Обри се на чисти, средопосни и велики петак, па онда се никад више у петак небри. 
Грлобоља. 

11. Кад кога грло заболи, коме се првоме потужи да га грло боли, нека му рекне три пут: 
„Г......у грлу". Г р о з н и ц а. 

12. Преко онога, кога је грозница ухватнла, истури пушку изненада, нек се препане. 
Горопаштина (падавица). 

13. Кад мртваца нанесу, треба га пренијет преко онога, који има горопаштину. Најбоље је кад 
се деси, да он пане у горопаштину, па да се мртвац пренесе преко њега, док се није још 
освијестио. 

14. Ко није прије никога гледао болесна од горопаштине, кад види први пут болесника, нека 
га узме на леђа, па га понесе. Колико год пута под њим крочи, не ће му се за онолико година 
горопаштина повратити. 

15. Чељаде, кад први пут пане од горопаштине, што год зграби у десну руку, оно треба 
оставити, па га чешће над онијем накадити. Жућеница. 

16. Свежи у вечер кад хоћеш да легнеш на ружу или трн црвене свиле, а на руку жуте. У 
вечер кад легнеш помоли се Богу, а тако исто у јутру. У јутру пошто се Богу помолиш, отиђи 
к оној ружи или трну, па с ње одвежи црвену свилу и привежи на руку, а са руке одвежи и 
привежи на ружу. Кад ово чиниш ваља ти говорити: „Дај ми, ружо, твоје црвенило, а ево ти 
моје жутило." Овако треба за три ноћи урадити. 

17. Ухвати рибу живу, па је метни у какав оголем суд у воду и гледај у њу док цркне. Кад риба 
цркне, онда проспи и рибу и воду на раскршће. Зубобоља. 

18. Када први пут зуб извадиш, спржи га, па стуци и у прах учини ;онијем прахом мажи 
остале зубе, па те не ће бољети. Змијоједина. 

19. Змијоједина је исто што и вукоједина, те се на исти начин и лијечи. Само се по себи 
разумије, да се овдје тражи кост од змијом наклана марвинчета. (Види опис Вукоједине.) 
Заноктице. 

20. Ако си рад да немаш заноктица, носи на руци прстен од мједи. Костобоља или поганица. 

21. Костобољу, или како наш прост народ зове „поганнцу", лијече највише бајањем. За бајање 
имаду у народу вјеште жене, а море се и по гдјекоји човјек наћи. Бајалице обично бају над 
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травом или бијелим луком, коју траву или лук привијају на оно мјесто гдје боли. При бајању 
говоре бајалице ову басницу: Проклета проклетнице, Несретна несретнице, Излази из раба 
божијег (сад дође име оног ком баје). Ето отуд пресвете матере Богородице, На врану коњу, 
На влатну седлу. У рукам' носи бојно копље Гдје то стигне, да те жигне. Гдје почивиш да 
погиниш. Хајде несретпа несретнице — Небом те и земљом кумим — У морске ширине, У 
високе висине, У дубоке дубине; Гдје пијевац не пјева, Гдје крава не риче, Гдје овца не блеји, 
Гдје коза не вечи, Гдје пас не лаје, Гдје дијете не плаче, Гдје маша не куца, Гдје се гусле не 
чују. Хајде, у ками, у гору, у воду, ту ти мјеста није. Кад ово говори, вуче низ болесника по 
голу тијелу иглом и камичком. Ову иглу и са оним камичком закуца у земљу, па камичком 
поклопи. Овако треба за три уторника радити, и то пошто дан нагне к вечеру. Кашаљ рикавац. 

22. Кашаљ рикавац зову онај, што но се много кашље, а ништа не избацује. Од овога кашља, 
веле, добро је ухватити воде, што магаре повраћа када се поји, па пити. Гдје нема магарета, 
добро је и кад коњ повраћа. Лишај. 

23. Лишајав камен кад нађеш, да се је на њему вода од кишнице уставила, оном водом опери 
руке. 

24. У млади уторак узми иглу, па је мало угри на пламену и с њоме превуци у накрст преко 
лишаја, тако како ћеш га подијелити на четири једнаке половине. Прије него ово почнеш 
радити, изнађи ако си мушко, четири брата, а ако си женско, четири сестре. Онда преко сваке 
четврти од лишаја превуци плоштимице иглом и пухни, и изговори име једнога брата од она 
четири, на које мислиш дијелит. „Ово Петру цу—у—, ово Луки пу—у и т. д. Лишај када се 
дијели на четири брата или четири сестре, она браћа или сестре не смију имати више браће 
или сестара. Љутина.

 25. Љутина да те не мори, омрси се на Божић машћу од божићњег пецива. Млијеко жели да 
придође. 

26. Ухвати живу рибу, па јој замузи у уста, те је опет пусти живу у воду. Несклад у кући. 

27. Накопај корјена од траве „Одолина". Добро га исуши, па сатари у прах. Овим прахом 
посипљи јело и пиће, што чељад једу и пију, па ће се склад међу чељад повратити. Пришт 
црни. 

28. Летеће зрно из пушке добро расплескати, и на пришт привити чим се појави. Страва. Ако 
се дијете, па и велико чељаде од чега препане, треба му што гледати од страве. Од страве се 
лијече највише бајкама. Ево неколике: 

29. Чим се које чељаде од чега препане, треба једна старија жена да га прелије водом овако: 
Успе у руку воде, па из руке засркне водом дотично чељаде, а остатак пребаци му преко главе 
говорећи: „Бјежи страва, убола те крава", па га онда мокром руком умије по образу. Овако 
чини три пута. Ако се с тијем није страва отјерала, те чељаде, које се је препало, изгуби вољу 
за јело и почне побољевати, тад му треба осјећи „крајчицу". 

30. Крајчица се осијеца овако: Стара и за то вјешта жена повали дотично чељаде на сред собе 
на узнак, окренувши му ноге к вратима, а рашири му руке у знак крста. Сад баба, која осијеца 
крајчицу, са још једном женом из куће, узму пређе обично од старих нита, па мјере 
препалога, најприје са палца десне ноге на средњи прст лијеве руке, па онда обратно. Ако 
који пут буде конац краћи, онда веле: „Скратио је" (препао се). Једни опет мјере са врх главе 
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до на врх ножних палаца, па са врх једног до на врх другога средњега прста од руке. Ова се 
прђћа за тим искида на комадиће и баци око болесника унаксрт шапћући: „Бјежи страва, 
убола те крава." Сада се болесник дигне па бјежи пред кућу, док изиђе испод срехе не 
обзирући се. Баба, која га је мјерила, покупи оне конце, па завије у једну крпицу са нешто 
мекиња, чесном бијелога лука и једним сребрним новцем. Ово све она послије баци на 
раскршће. Ово треба три пута чинити. Најбоље је, веле, у уторак пошто сунце нагне к вечеру. 

31. Осим осјецања крајчице, лијече још страву и салијевањем олова. Олово такођер салијева 
вјешта жена, али прије свега треба осјећи крајчицу. Кад се осијеца крајчица, док болесник 
још лежи, донесу у какву чисту суду бистре хладне воде, и метну му више главе. Сад она 
жена, која је осјецала крајчице, истопи летећи куршум па салије у ону хладну воду, говорећи 
ову бајку: „О ти свети Илија громовниче! Узми собом брата Пантелију! И сестрицу огњену 
Марију. Громом страву погодите и муњом је опржите. Сада по ономе салитку у води погађају, 
од шта се је боник препао. На што буде салитак налик, од тога се је и болесник препао. Овај 
салитак завију заједно са трзлинама од крајчице и баце на раскршће. Ко најпрви на ово 
нагази, на онога ће страва прећи. 

32. Страва се може још и запретати. Одмах чим се ко препане, прву ноћ кад пође спавати, 
узме једна жена из куће чесно бијелог лука и зрно соли. Овијем дотичноме чељадету начини 
најприје крст на челу, за тим на бради, па на рукама за шаком, па најпослије на ожличици. 
Док маже пита је друга жена: „Шта то радиш?" „Претам страву, бјежи страва, убола те 
крава!" Ово чесно и ово зрно соли запређе се у упрет, а боник иде снавати. Струња или 
желудац. Ако које чељаде заболи испод ожличице, веле: није му желудац на мјесту, струнио 
се је. 

33. За тај посао траже вјешту жену или човјека, који ће воду заварити. Воду заварују овако: У 
мален чист лончић настави се воде да прокључа. Затим се донесе опрана тепсија или оголем 
сахан, Сад онај изручи воду у тепсију или сахан, па оним лонцем поклопи што прије може. 
Сад се измакне, па нешто у себи шапће. Пошто мало постоји, вода оде горе у лонац. Ако сва 
вода оде у лонац, онда је струња намјештена; а ако вода остане, онда треба тражити другог 
лијека. Трзавица или дјетиња. 

34. Кад дијете добије трзавицу или како се у народу зове „дјетињу", онда веле добро је 
метнути у колијевку поред дјетета сабљу крвопију, бива ону, која је људске главе одсијецала. 

35. Добро је такођер да човјек, који је људе у боју или иначе гдје убијао, заврти сврдлом више 
дјетета. Дијете треба тако намјестити, да му оно, што сврдо износи пада на прси. Овај сврдо 
не ваља ондален вадити, макар дијете и оздравило, бар док дијете наврши четврту годину. 

36. Мрве, које на софри први дан Божића за ручком остану, ваља чувати, па дијете када га 
ухвати дјетиња, са њима накадити. 

37. Најбоље је, веле, наћи сироту дјевојку, па јој платити, да три петка узастопце препости а 
да ништа не окуси, од сунца до сунца. Урок. 

38. Урећи се море најлакше мало дијете, с тога му се не ваља чудити, кад добро напредује. 
Док је дијете малено, не ваља га много ни миловати, јер се у милости може најприје урећи-, с 
тога када дијете омилујеш и похвалиш, да је добро или напредно, треба рећи: „Машала! не 
урекло се!" Да се дијете од урока лакше чува, наките му кану разним од сребра скованим 
цинарама. На примјер сабљица, пушчица, топуз, напак, жабица, лептир окован у сребро, 
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вучији зуб, међеђу панџу или рог од јеле; и т. д. Ово се због тога чини, да ови накити занесу 
очи гледаоцу, па да не може дијете урећи. Осим дјетета може се лако урећи мало ждријебе. 
Ждребету вјешају на врат запис од урока, а уза њ лијепо израђену дрвену кашиву. Још се 
урећи може: Коњ, во, крава, теле, овца, јагње, момак, дјевојка, младожења, невјеста, кућа, 
воћка, и у опће све ствари. Да се кућа не урече, мухамеданци узиђују с прочеља куће по једну 
плочу, на којој су исписани неки записи. Православни доводе свештеника да им освети 
темељ; а и једни и други када дозидају кућу, изнесу на врх зида овна, те закољу на десном 
ћошку са прочеља. Крв што потече низа зид не смије се прати, док је киша сама не опере. 
Када се дијете или што од хајвана разболи, те се мисли да је од урока, онда му овако загасују 
угљење: Вјешта за то жена узме у чист суд неначете воде, па узимље машицама по један жив 
угљен ватре и баца у воду, намјењући на једно чељаде из махале, из куће и уопће ко је тих 
дана дотично чељаде или хајванче видио...
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                                                  ПРИЈАТЕЉИ

Група добрих људи, ентузијаста и заљубљеника у природу, Слободу и Истину, је годинама 
прикупљала и бележила, широм наше лепе Србије, приче из народа и прикупљала путем 
интернета све оно што би једног дана могло да користи народу.
Коначно су се одлучили да то што су прикупљали ставе на папир и подаре људима 
„ЗДРАВЉЕ И БОЖИЈЕ ПРИРОДЕ“.

          ЂУРАЂ ЧВОКИЋ, ДРАГАН ТОМИЋ, ПРЕДРАГ РИСТИЋ, НЕНАД КОЈЧИЋ,
                             МАРКО ПУКМАЈСТЕР И СЛОБОДАН КАЧАВЕНДА 
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