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SASTĀDĪTĀJAS PRIEKŠVĀRDS 

"Vesels vai gandrīz vesels cilvēks dzīvo 
harmonijā ar sevi un visu pasauli, viņam 
nav tieksmes graut pasauli un postīt tuvi-
nieku dzīvi vai likt sevi augstāk par citiem. 
Veselība sniedz cilvēkam ne tikai iekšēju 
mieru, bet arī gandarījumu un apmierinā-
tību ar savu likteni." 

Džons V. Ārmstrongs 

Mūsu dzīvi un veselību ietekmē daudzi faktori. Tie ir gan slikta 
dzeramā ūdens kvalitāte, gan atmosfēras piesārņojums un troksnis 
lielajās pilsētās, gan hroniska nervu spriedze. Mēs lietojam uzturā 
rafinētus produktus, kas satur sintētiskas pārtikas piedevas, kalo-
rijām pārbagātu, daudzkārt apstrādātu pārtiku. Mums ir mazkus-
tīgs dzīvesveids, mēs smēķējam un pārmērīgi daudz lietojam alko-
holu. Daba mums devusi ķermeni, un tas jāuztver kā brīnums, bet 
ko mēs ar to darām? Mēs nespējam grozīt lietu kārtību pasaulē, bet 
mēs varam uzlabot savas un savu tuvinieku dzīves kvalitāti un 
rūpēties par savu veselību. 

Šajā enciklopēdijā sniegts pārskats par dažādu tautu intere-
santākajām ārstniecības metodēm, kas izmantotas kopš seniem 
laikiem un ir aktuālas arī mūsdienās. Tā nepretendē uz zinātnis-
ka pētījuma statusu, tomēr var būt noderīga daudziem cilvēkiem. 
Sastādītāja ir apkopojusi materiālus no daudziem avotiem un īsi, 



4 

bet saturīgi izklāstījusi dažādu tautas medicīnā izmantotu ārstē-
šanās metožu būtību, sniedzot priekšstatu par sulu terapiju, 
ārstniecības augu dziedinošajām spējām un citiem dabiskiem ārst-
niecības līdzekļiem (piemēram, medu un biškopības produktiem). 
Grāmatā iekļauta informācija par organisma atveseļošanu nevis ar 
medikamentiem, bet gan ar dabiskiem produktiem, kas mobilizē 
organisma aizsargspējas, tajā sniegtas dažādu ārstniecības līdzek-
ļu - novārījumu, uzlējumu, ziežu u. c. - pagatavošanas receptes, 
norādītas to lietošanas devas, kā arī atrodama informācija par 
ķermeņa un sejas kopšanu, izmantojot ārstniecības augus. Šajā 
grāmatā jūs atradīsiet uztura speciālistu ieteikumus, informāciju 
par badošanās nozīmi cilvēka dzīvē, urīnterapijas metodēm, vin-
grojumiem dažādām muskuļu grupām, kā arī par pašmasāžu, 
akupresūru un citiem profilaktiskiem paņēmieniem veselības sagla-
bāšanai, kas būs noderīgi dažāda vecuma cilvēkiem. 

Katra cilvēka organisms ir īpašs, un katrs cilvēks sevi pazīst vis-
labāk, zina gan savus trūkumus, gan pozitīvās īpašības un tāpēc 
var izvēlēties, kurus no piedāvātajiem ārstniecības paņēmieniem 
izmēģināt. Varbūt kāds, izlasījis šo enciklopēdiju, nolems, ka tra-
dicionālā medicīna viņam tomēr ir pieņemamāka. Un arī tas būs 
pareizi. Kas der un palīdz vienam, citam var izrādīties pavisam 
nederīgs. Mūsdienās daudzi ārsti savā darbā izmanto arī tautas 
medicīnas uzkrāto pieredzi - aizejiet uz konsultāciju|pie kāda no 
viņiem! Ārstējot jebkuru slimību, ļoti svarīga ir cilvēka ticība izvē-
lētajai ārstēšanas metodei un vēlme izveseļoties pat smagu slimību 
gadījumā. Par savu laimi un veselību jārūpējas pašam - tas ir 
vienīgais pareizais domāšanas veids, dzīvesveids un ārstēšanās pa-
ņēmiens. To, ko cilvēks pats var izdarīt savā un savas veselības 
labā, neviens cits nevar paveikt! Neatkarīgi no tā, kāds pašlaik ir 
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jūsu organisma stāvoklis, ļoti daudz ko var mainīt - ir tikai jāgrib. 
Ja cilvēkam ir laba veselība, viņa prāts ir skaidrs un jebkuras pro-
blēmas un grūtības ir pārvaramas. 

Vēl tikai jāpiebilst, ka šo grāmatu nekādā ziņā nevar uzskatīt 
par pašārstēšanās pamācību. Pirms tajā sniegto ieteikumu izman-
tošanas nepieciešams konsultēties ar ārstu, it īpaši - smagu slimību 
gadījumā. 

I. Meņšikova 



IEVADS 

Tautas medicīna ir tautas uzkrātās empīriskās zināšanas un uz 
tām balstīta praktiskā darbība, kuras mērķis ir slimību ārstēšana, 
higiēnas un profilakses pasākumu izstrādāšana. 

Tautas medicīnas pirmsākumi meklējami tālā senatnē. Gadsim-
tiem ilgi cilvēki ārstējās, izmantojot dabas dotos līdzekļus. Pirmat-
nējie cilvēki, vērojot dzīvniekus, atklāja, ka daudziem augiem 
piemīt dziedinošas īpašības, to lietošana palīdz saglabāt veselību 
un atjaunot spēkus. Dzīvnieki instinktīvi prot noteikt, kuri augi 
viņiem ir nepieciešami un kā jārīkojas konkrētā situācijā. Piemē-
ram, lāči izrok paparžu saknes, fazāni savus slimos putnēnus baro 
ar stiraksa koka lapām, bet čūskas sakosts dzīvnieks zina, kāda 
zālīte viņam jāpakošļā. Ja kādam dzīvniekam ir drudzis, šis dzīv-
nieks atrod vējainu, ēnainu vietu ūdens tuvumā, neko neēd, tikai 
bieži dzer un guļ, līdz stāvoklis uzlabojas. Turpretī ar reimatismu 
slims dzīvnieks izvēlas ērtu vietu piesaulītē un silda savas sāpošās 
locītavas. Taču cilvēkiem šķiet, ka ar viņiem notiks kaut kas bries-
mīgs, ja viņi izlaidīs kādu ēdienreizi. Mēs aizmirstam, ka mūsu 
organisms ir uzkrājis rezerves, kuras tas izmanto, ja nepieciešams 
badoties vidēji ilgas slimošanas laikā. 

Arī fiziskās aktivitātes nozīmi mēs varam atklāt, vērojot dzīv-
niekus un mācoties no to paradumiem. Jaunie dzīvnieki ir ļoti 
kustīgi. Tiem paaugoties, fiziskā aktivitāte izpaužas, galvenokārt 
meklējot barību un aizstāvot savu un pēcnācēju dzīvību no ienaid-
niekiem. Arī pirmatnējie cilvēki dzīvoja nemitīgā kustībā, jo viņiem 
bija jāsagādā pārtika. Civilizācijai ir gan pozitīvie, gan negatīvie 
aspekti - nemitīgs stress un jaunas slimības, piemēram, hipodina-
mija, kas saistīta ar fiziskās slodzes trūkumu. Mūsdienās katram 
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cilvēkam jebkurā vecumā vajadzētu atrast laiku fiziskām aktivitā-
tēm, lai uzturētu savu ķermeni enerģisku un možu un līdz ar to arī 
sevi jaunu, mundru un dzīvespriecīgu. 

Kopš seniem laikiem cilvēki izmantojuši dažādus augu, dzīv-
nieku un neorganiskas izcelsmes līdzekļus. Šī pieredze un zinā-
šanas tika nodotas nākamajām paaudzēm. Daži cilvēki sāka no-
darboties ar dziedināšanu (tautā viņus dēvēja par zintniekiem, 
pūšļotājiem, vārdotājiem). 

Krievijā pirmās vispusīgās rakstītās liecības par augu izman-
tošanu slimo un ievainoto ārstēšanai parādījās 11. gadsimtā, kad 
tika sagatavots "Lielkņaza Svjatoslava Jaroslavoviča seno rok-
rakstu krājums". Savukārt 12. gadsimtā Kijevas lielkņaza Vladi-
mira Monomaha mazmeita Jevpraksija izveidoja senās ārstniecības 
rokasgrāmatu "Ziedes". 1581. gadā Maskavā durvis vēra pirmā 
aptieka, bet Pēteris I ne tikai dibināja privātas aptiekas, bet arī pa-
vēlēja aptieku vajadzībām ierīkot īpašus dārzus ārstniecības augu 
audzēšanai. Kopš tā laika ārstniecības augus Krievijā atzīst arī ofi-
ciālā medicīna. 

Mūsdienās atkal ir vērojama liela interese par tautas medicīnu. 
Tas skaidrojams ar ķīmisko medicīnas preparātu kaitīgajām blak-
nēm un zāļu sadārdzināšanos. Par tautas medicīnu interesējas tie, 
kas negaida vecumu un slimības kā neizbēgamu ligu, bet izvēlas 
aktīvu dzīvesveidu, lai saglabātu veselību un noturību pret slimī-
bām līdz mūža beigām. Tāpēc arvien vairāk cilvēku cenšas apgūt 
tautas medicīnas gudrības. 

Pirmos 20 sava mūža gadus cilvēka organisms pārtiku izman-
to par būvmateriālu. 25 gadu vecumu sasnieguša cilvēka skelets, 
muskuļi un iekšējie orgāni ir jau pilnībā izveidojušies, tāpēc pārtika 
nepieciešama dzīvotspējas uzturēšanai. Apmēram 50 gadu vecumā 
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cilvēks sasniedz zināmu robežu. Ap šo laiku nosacīti iedomātā 
augšupejošā līnija, kas apzīmē cilvēka prāta spējas un dzīvotgribu, 
krustojas ar iedomāto lejupejošo līniju, kas apzīmē organisma fizis-
ko stāvokli. Veselība sāk pasliktināties. Tagad cilvēkam jāēd ne 
tikai tāpēc, lai apmierinātu ēstgribu, bet arī tāpēc, lai kompensētu 
organismā trūkstošās uzturvielas. Turklāt pārtika vairāk jāizvēlas 
instinktīvi, ieklausoties organisma izjūtās. Ir novērota likumsaka-
rība, kas saista cilvēka dzīves ilgumu un viņa ikdienas ēdienkarti. 
Uzturs, kurā iekļauti ogļhidrātiem bagāti produkti (augļi, ogas, 
dārzeņi) un ierobežots olbaltumvielu (gaļas, olu) daudzums, no-
drošina organismu ar nepieciešamajām uzturvielām, veicina mo-
žumu un dzīvesprieku. 



'Cilvēka organisms ir pašregulējoša 
sistēma, kas pati sevi virza, uztur, 

atjauno un pat uzlabo." 
Ivans Pavlovs 

o r g a n i s m a 
a t t ī r ī š a n a 
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Cilvēks ir sabalansēta, pašregulējoša bioloģiska sistēma. Zinā-
mos apstākļos, kas ir saskaņā ar dabas likumiem un nav pretrunā 
ar cilvēka ekoloģiju, mūsu organisms pats spēj tikt galā ar slimī-
bām. Daudzas slimības rodas mūsu ēšanas paradumu dēļ. Ar pār-
tiku uzņemtās vielas gremošanas procesā pārveidojas par vien-
kāršiem savienojumiem, ko organisms var izmantot vielmaiņā. 
Ikdienā mēs nedomājam par to, ka mūsu gremošanas sistēmai ne-
pieciešams atšķirīgs laiks, lai pārstrādātu dažādus produktus. 
Milzum daudz enerģijas, kas paredzēta dzīvības procesu uzturē-
šanai un cīņai ar slimībām, mūsu organisms tērē, lai pārstrādātu 
nepārdomāti izvēlētas pusdienas. Produkti, kas netiek pilnībā sa-
gremoti, nonākot resnajā zarnā, nogulsnējas un uzkrājas tās sieni-
ņu krokās. Un cilvēkā visu laiku ir'šo uzkrāto nogulšņu smagums. 
Resnās zarnas uzsūcošā sistēma turpina darboties un caur šīm 
nogulsnēm uzsūc organismā dažādas indes, kancerogēnus, sārņus 
un pūšanas galaproduktus. Nogulsnes turpina krāties resnajā zarnā 
un pārvēršas par akmeņiem. Parasti, cilvēkam sasniedzot 40 gadu 
vecumu, viņa resnajā zarnā ir uzkrājies diezgan daudz šo izkār-
nījumu akmeņu. Tā rezultātā zarnas izstiepjas, deformējas, spiež 
uz citiem vēdera dobuma orgāniem un pārbīda tos. Spiediens uz 
resnās zarnas sieniņām un to ilgstošs kontakts ar izkārnījumu ma-
sām kļūst par cēloni tam, ka attiecīgais posms tiek slikti apasiņots, 
tajā rodas asiņu sastrēgums un notiek saindēšanās ar toksīniem. Tā 
sākas dažādas slimības, tiek traucēta zarnu izvadfunkcija. Tāds 
zarnu trakts kļūst par vispārējas intoksikācijas cēloni: rodas apli-
kums uz mēles, nepatīkama elpa, pēkšņas galvassāpes, reiboņi, 
apātija, miegainība, smaguma sajūta vēdera lejasdaļā, vēdera uz-
pūšanās un sāpes, apetītes zudums, cilvēks noslēdzas sevī, kļūst 
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viegli aizkaitināms, viņu pārņem drūmas domas, rodas problēmas 
ar vēdera izeju, aizcietējumi. Tie visbiežāk saistīti ar ačgārniem 
ēšanas paradumiem - ēst maz, toties kalorijām bagātu pārtiku. 
Remdējot izsalkumu, mēs bieži vien apēdam kādu sviestmaizi un 
iedzeram kafiju, un tad zarnās neveidojas pietiekami daudz gremo-
šanas galaproduktu, tāpēc refleksi nedarbojas, nenotiek šo gala-
produktu izvadīšana no organisma un vēdera izejas var nebūt pat 
vairākas dienas. Lai izārstētos no daudzām slimībām, vispirms 
jāattīra organisms no visa, kas daudzus gadus tajā krājies kā 
izgāztuvē. 

Negribētos vainot mūsdienu cilvēkus pārmērīgā rijībā. Ne tikai 
tāpēc, ka reizēm viņi ēd pārāk maz, bet arī tāpēc, ka daudzi cilvē-
ki vienkārši nedomā par ēšanas kultūru un kuņģa un zarnu trakta 
higiēnu. Orientēties šajos jautājumos traucē arī ļoti atšķirīgie vie-
dokļi par dažnedažādām diētām. Un, jo haotiskāk cilvēks ēd, jo 
vairāk viņa organismā rodas šķēršļu derīgu un tīru vielu nokļū-
šanai asinīs un jo vairāk viņam atkal gribas ēst: organismam pie-
trūkst nepieciešamo vielu, lai atmirušo šūnu vietā varētu rasties 
jaunas. Sajā grāmatā piedāvāta organisma attīrīšanas metodika, 
kuru izstrādājusi tautas dziedniece Nadežda Semjonova. Viņa 
apkopojusi un izvēlējusies pašus nekaitīgākos un efektīvākos 
dabiskas atveseļošanās paņēmienus. 
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KUŅĢA UN ZARNU TRAKTS 

Vispirms būtu jāiegaumē un jāievēro divi ieteikumi: pirmkārt, 
jāattīsta sevī apzināta vēlme bez žēlastības tikt vaļā no sārņiem, kas 
ir daudzu slimību cēlonis; otrkārt, precīzi jāievēro visu procedūru 
noteikumi, lai nejauši sev nekaitētu un visi pasākumi būtu maksi-
māli efektīvi. 

Piedāvāto procedūru sauc par "Vokera klizmu". Lai to veik-
tu, nepieciešama Esmarha krūze, citroni vai ābolu etiķis un augu 
eļļa. Esmarha krūzes uzgali un krānu labāk noņemt, bet gumijas 
caurulīti aizspiest ar medicīniskajām spailēm. Caurulītes galu ap-
strādā ar smalku smilšpapīru ne tikai no ārpuses, bet arī no iekš-
puses. Esmarha krūzē ielej divus litrus vārīta un līdz ķermeņa 
temperatūrai atdzesēta ūdens. Daudzus sākumā baida tāds ūdens 
daudzums, taču jāņem vērā, ka taisnajā zarnā pietiek vietas vai-
rāk nekā trim litriem ūdens. Nepatīkamas sajūtas būs tikai sāku-
mā, bet vēlāk tās pāries. Pēc tam kad zarnas būs izskalotas, pro-
filaksei pietiks arī ar vienu litru ūdens. Drošības pēc ūdeni uzvāra 
un tam noteikti pielej kaut ko skābu - ēdamkaroti ābolu etiķa, 
citronu vai dzērveņu sulas. Rūgšanas un pūšanas procesi notiek 
sārmainā vidē, bet kaut nedaudz skābā vidē šie procesi apstājas, 
iet bojā slimības izraisošie mikrobi, un uzlabojas veselīgas mikro-
floras aktivitāte. Kad paskābinātais ūdens ieliets krūzē, to piekar 
tā, lai gumijas caurulīte (tai jābūt aizspiestai) brīvi nokarātos, un 
caurulītes galu ieziež ar augu eļļu, jo tā ir dabisks produkts un 
nenosprosto poras. Tādēļ nedrīkst lietot vazelīnu vai ziepes. Tad 
nostājas "tīģera pozā", nometoties uz ceļiem un atbalstoties pret 
elkoņiem, nedaudz izpleš kājas un cenšas pilnībā atslābināt 
vēderu. Gumijas caurulītes galu ievada anālajā atverē (ne pārāk 
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dziļi - 5 vai 6 cm). Pēc tam noņem spailes, un ūdens viegli tek 
lejā. Ne ūdens temperatūra, ne ari tā skābums nerada nekādas 
nepatīkamas sajūtas. Ja izdodas pilnībā atslābināt vēderu, nero-
das ari spazmas. Procedūras laikā elpo dziļi, ar atvērtu muti. Tas 
palīdz atslābināties un "iedarbināt" diafragmu. Pēc īsa brīža krūze 
ir tukša, tad drīkst piecelties. Ūdens taisnajā zarnā ir kaut nedaudz 
jāsaskalina. Var padejot vēderdejas, palēkāt vai vienkārši pakratīt 
vēdera lejasdaļu ar rokām. 

Skalošanas procedūru veic regulāri pēc šādas shēmas: pirmajā 
nedēļā - katru dienu, otrajā nedēļā - katru otro dienu, trešajā 
nedēļā - katru trešo dienu, bet ceturtajā nedēļā - katru ceturto 
dienu. Parasti ceturtās nedēļas beigās pēc izdalījumu veida un to 
smakas ir noprotams, ka vēlamais mērķis ir sasniegts. Turpmāk 
resno zarnu skalo tikai reizi nedēļā, bet tas jādara regulāri. Attīrītās 
zarnas uzsūks no pārstrādātās pārtikas tīras vielas, kas nepiecie-
šamas jaunu šūnu radīšanai, organismā neuzkrāsies sārņi un kan-
cerogēni, sāks attīrīties asinis, neradīsies jaunas slimības. Visiem 
orgāniem tiks straujāk piegādātas vajadzīgās vielas, attīrītās asinis 
sāks izskalot kaitīgās vielas, kas organismā uzkrājušās pirms tam. 
Atbrīvosies enerģija, kuru nu varēs izmantot cīņā ar slimībām, 
nevis ar organisma intoksikāciju. 

Kūtrais un izstaipītais resnās zarnas maiss jāiemāca atkal dar-
boties pareizi. Šim nolūkam skalošanas kūres laikā (un neatkarīgi 
no tās) ieteicams bieži ēst putras, izņemot mannas putru, jo man-
nas putraimi tiek gatavoti no graudu kodola un tajos nav nekādu 
fermentu, kas veicinātu mannas sagremošanu. Gremošanas pro-
cesam tiek patērēts vairāk enerģijas, nekā to no šādas putras var 
iegūt, tāpēc ar mannu nevajadzētu barot bērnus un slimus cilvēkus. 
Vislabākās ir kliju putras, un tās jāvāra ūdenī. Visu putras masu 
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kuņģis sagremo vienlaikus, tā vienmērīgi piepilda resno zarnu un 
liek tai pareizi darboties. 

Daudzi cilvēki baidās no zarnu skalošanas un labprātāk dzer 
caurejas līdzekļus. Tomēr jāpiebilst, ka caurejas līdzekļi pārāk 
atūdeņo organismu: tā darbībai nepieciešamais ūdens tiek novadīts 
uz zarnām, turklāt, virzoties pa kuņģa un zarnu traktu, tas neizska-
lo resno zarnu, bet tiek izvadīts no tās, neskarot uzkrātos akmeņus. 

Ir arī daudzas citas organisma iekšējās higiēnas procedūras, bet 
par kuņģa un zarnu traktu vēl jāpiebilst, ka to lieliski iztīra rupja, 
šķiedrvielām bagāta pārtika. Uzturā biežāk jālieto zaļumi, svaigi 
dārzeņi, putras un rupjmaize. Šāda pārtika veicina kuņģa un zarnu 
trakta attīrīšanu no daudzu gadu garumā uzkrātajiem sārņiem. 
Jogi, piemēram, iesaka norīt marles saiti un pēc tam to vilkt ārā. 
Diez vai šis paņēmiens ir labāks par veselīgu uzturu. 

Pirmais atveseļošanās solis ir kuņģa un zarnu trakta attīrīšana. 
Bez tā veselības uzlabošana nav efektīva. Tomēr iekšējā higiēna 
neglābs jūs no liekas enerģijas patēriņa nepareizi uzņemtas pār-
tikas sagremošanai, bet pareizi ēšanas ieradumi - no kaitīgu vielu 
uzsūkšanās no neizskalota zarnu trakta. Vislabāko rezultātu var 
panākt, izpildot abus šos priekšnoteikumus - ievērojot iekšējo 
higiēnu un pareizi ēdot. 

LOCĪTAVAS 

Cilvēkam regulāri ievērojot iekšējo higiēnu, pareizas ēšanas un 
veselīga dzīvesveida principus, kā arī nodarbojoties ar sportu, no-
tiek pakāpeniska organisma pašattīrīšanās. Taču tā norit ļoti lēni -
gadiem ilgi. Lai attīrītu locītavas no uzkrātajiem sāļiem, nepie-
ciešams daudz laika un īpaša centība. 
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Ņem 5 gramus lauru lapu, aplej ar 300 mililitriem ūdens un 
5 minūtes vāra, tad pārlej termosā, atstāj ievilkties 3 vai 4 stundas 
un pēc tam izkāš. Šo uzlējumu dzer maziem malkiem tā, lai visu 
pagatavoto šķidrumu izdzertu 12 stundu laikā (apmēram pa tējka-
rotei ik pēc 12 minūtēm). Nekādā gadījumā šo uzlējumu nedrīkst 
dzert lieliem malkiem vai izdzert visu uzreiz - tas var izraisīt iekšēju 
asiņošanu! Uzlējumu lieto 3 dienas pēc kārtas. Pēc nedēļas šo 3 die-
nu kursu var atkārtot. Pirmajā gadā šādu locītavu attīrīšanu atkārto 
reizi trijos mēnešos, bet turpmāk profilakses nolūkos - reizi gadā. 

Lai uzsāktu locītavu attīrīšanu, obligāti jābūt attīrītam zarnu 
traktam, bet visā procedūras laikā jālieto veģetāra pārtika. Ja nav 
veiktas iekšējās higiēnas procedūras, tad, lietojot lauru lapu uzlē-
jumu, asinīs nokļūst kaitīgās vielas no izkārnījumu akmeņiem un 
var rasties dažādas alerģijas. 

Šāda locītavu attīrīšanas metodika veicina atbrīvošanos no sāļu 
nogulsnējumiem, no laikapstākļu maiņas ietekmētām locītavu sā-
pēm, locītavu noguruma, osteohondrozes. 

AKNAS 

Noskaidrosim, kā darbojas aknas. Sarkano asinsķermenīšu 
mūžs ir 120 dienas. To sairšanas procesā no hemoglobīna veidojas 
bi li rubīns, kas iekrāso žulti. Veselā organismā aknas filtrē asinis 
un attīra tās no bilirubīna, kas kopā ar žulti nonāk divpadsmit-
pirkstu zarnā un tālāk tiek izvadīts no organisma. Ja cilvēki bieži 
lieto piena produktus, buljonus, alkoholiskos dzērienus, aknas 
savu funkciju vairs nespēj veikt pietiekami labi un daļa bilirubīna 
paliek asinīs, bet daļa nogulsnējas uz žultsvadu sieniņām. Zults-
vados un žultspūslī kristalizējas zaļi bilirubīna akmeņi, kas reizēm 
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ir pat divus centimetrus lieli un lielāki. Turpat sakrājas arī holes-
terīns, veidojot brūni dzeltenus vaskveida korķus. Šādi aknu 
darbības traucējumi, kas radušies organisma vispārējā piesārņo-
juma rezultātā, var izraisīt daudzas slimības. 

Lai veiktu 3 dienu ilgu aknu attīrīšanas procedūru, nepieciešami 
300 grami citronu sulas un 300 grami olīveļļas (cilvēkiem, kuru 
svars nepārsniedz 6 0 - 6 5 kilogramus, pirmo aknu attīrīšanas pro-
cedūru veic, izmantojot 1 5 0 - 2 0 0 gramus eļļas un 150 -200 gra-
mus sulas, lai neizraisītu vemšanu). Trīs dienas pēc kārtas no rīta 
izskalo zarnu traktu, izmantojot Esmarha krūzi, un visu dienu ne-
ko neēd, bet tikai dzer svaigi spiestu ābolu sulu. Aknu attīrīšanu 
sāk trešās dienas vakarā pīkst. 19.00. Vispirms sagatavo glāzi, no 
kuras būs jādzer nesajaukts citronu sulas un olīveļļas kokteilis: 
glāzē ielej 3 ēdamkarotes ūdens un ar flomāsteru atzīmē uz glāzes 
ūdens līmeni, pēc tam ielej vēl 3 ēdamkarotes ūdens un atkal 
atzīmē tā līmeni. Tad ūdeni izlej - glāze ir sagatavota. 

Vēl nepieciešams termofors ar verdošu ūdeni vai elektriskais sil-
dītājs (spilventiņš). Termoforu ietin dvielī, lai neapdedzinātos. Ietei-
cams paņemt interesantu grāmatu vai ieslēgt televizoru, vārdu 
sakot, sagatavoties mierīgai pagulēšanai. Vakarā pīkst. 19.00 sāk 
attīrīšanas procedūru: apguļas, novieto termoforu zem aknām, t. i., 
labās puses paribē, un iekārtojas ērti. Sagatavotajā glāzē ielej 
3 ēdamkarotes citronu sulas - līdz pirmajai iezīmei, tad uzmanīgi 
pielej 3 ēdamkarotes olīveļļas - līdz otrajai iezīmei. Izdzer šo kok-
teili un paliek guļus iepriekšējā pozā ar termoforu paribē. Tagad var 
pievērsties grāmatai vai televizoram. Pēc 15 minūtēm izdzer vēl vie-
nu tādu pašu kokteiļa devu un tā turpina, līdz izdzerta visa sagata-
votā sula un eļļa. Visu šo laiku uzmana, lai termofors būtu pietieka-
mi silts, un, ja tas vairs labi nesilda, to pakāpeniski iztin no dvieļa. 
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Gan citronu sula, gan olīveļļa, gan to kokteilis ir nekaitīgs. 
Tomēr, ja jūs to vairs nevarat iedzert (tas izraisa nelabumu), pār-
trauciet kokteiļa dzeršanu. Jo mazāk kokteiļa būs izdzerts, jo vā-
jāks rezultāts tiks sasniegts, tomēr tas būs labāk nekā nekas. Tur-
piniet gulēt iepriekšējā pozā un atstājiet vietā arī termoforu, varat 
skatīties televīziju vai aizmigt - uzdevums jau ir izpildīts. 

Nākamajā rītā (agrāk vai vēlāk - tas ir ļoti individuāli) pēc 
vēdera izejas jūs ieraudzīsiet dažāda lieluma zaļus, atmiekšķētus 
bilirubīna akmeņus un sagrieztām sliekām līdzīgus, cilindriskus 
holesterīna korķus. Izskalojiet zarnas kā parasti un brokastīs iedze-
riet sulu un apēdiet nedaudz putras vai augļu. Procedūra ir pabeig-
ta. Ieteicams pēc 12 stundām vēlreiz izskalot zarnu traktu. Sārņi 
turpinās izdalīties. Turpmākās nedēļas laikā lietojiet veģetāru 
uzturu. Aknu attīrīšanu pirmajā gadā veic reizi trijos mēnešos, 
pēc tam profilaktiski - reizi gadā. Procedūras laikā centieties at-
brīvoties, ievērot mieru un domāt par kaut ko citu. Parasti nekā-
das sāpes nerodas. Dažos gadījumos, kad ir daudz izdalījumu, 
rodas sajūta, ka aknas "elpo". No tā nav jābaidās, jo bailes izraisa 
asinsvadu un žultsvadu spazmas. Aknu attīrīšanu nevajadzētu veikt 
pēc smaga darba vai ilgstošas badošanās. Šādā gadījumā ietei-
cams 3 - 5 dienas atpūsties un atgūt spēkus. 

Aknu attīrīšanas rezultāts ir uzreiz jūtams, jo pazūd nogurums 
un strauji tiek veicināta visu orgānu darbība. 

NIERES 

Daudzas nieru slimības sākas ar smilšu uzkrāšanos un akmeņu 
veidošanos nierēs un urīnpūslī - tas tiešā veidā ir saistīts ar piena 
produktu lietošanu uzturā. 
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Nieru attīrīšanas procedūru labāk veikt arbūzu ražas laikā. 
Nepieciešams daudz arbūzu un rupjmaizes, jo veselu nedēļu būs 
jāpārtiek tikai no tiem. Kad gribas ēst, - ēdiet arbūzu, kad 
slāpst, - ēdiet arbūzu, ja izsalkums ir ļoti liels, - ēdiet arbūzu ar 
rupjmaizi. Nedēļas beigās naktī sagatavo siltu vannu un peldes 
laikā ēd arbūzu. Pats piemērotākais laiks smilšu un akmeņu izva-
dīšanai no nierēm un urīnpūšļa ir pīkst. 2 .00 -3 .00 naktī (nieru 
bioritma laiks). Cerams, jūs pārāk nešokēs nepieciešamība urinēt 
siltā vannā. Nieru attīrīšanas laikā vēlams, lai līdzās būtu vēl kāds 
mājinieks, jo var gadīties sirds vājuma brīži (kad sākas smilšu un 
akmeņu izvadīšana). Drošības pēc sagatavojiet korvalolu, validolu, 
ožamo spirtu. Pēc 2 vai 3 nedēļām procedūru var atkārtot, līdz sa-
sniegts vēlamais rezultāts. 

Ja nav iespējas izmantot arbūzus, var ieteikt vēl vienu nieru attī-
rīšanas paņēmienu. Tam nepieciešama dižegles eļļa un šāds ārstnie-
cības augu maisījums: pa 50 gramiem asinszāles, raudenes, salvi-
jas, melisas un maura sūrenes. Augus sasmalcina kā liellapu tēju. 
Nedēļu ēd veģetāru pārtiku un dzer šo zāļu maisījuma tēju ar me-
du. Sākot ar septīto dienu, piecas dienas dzer to pašu ārstniecības 
augu uzlējumu ar baltegles eļļu. Uzlējumu dzer 3 reizes dienā 
30 minūtes pirms ēšanas. Ikreiz 100 -150 gramiem gatava uzlēju-
ma pievieno 5 pilienus dižegles eļļas un rūpīgi samaisa. Dzer caur 
salmiņu, lai pasargātu no bojāšanās zobus. Rezultāts būs manāms 
jau pēc pāris dienām: veselu mēnesi un pat ilgāk urinēšanas laikā 
tiks izvadīti smagi, brūni, eļļaini pilieni, kas smaržo pēc dižegles. 
Saspiežot tie bieži vien čirkst, jo tajos ir smiltis. 
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ASINS LIMFA 

Neaizmirstiet par iekšējo higiēnu un pareizu uzturu. Ja resnā 
zarna nebūs izskalota, visas pūles būs veltas. Pēc limfas attīrīšanas 
asinis intensīvāk filtrē no organisma kaitīgās vielas. 

Pagatavo maisījumu no 900 gramiem apelsīnu sulas, 900 gra-
miem greipfrūtu sulas, 2 0 0 gramiem citronu sulas un 2 litriem 
ledusūdens. Lai iegūtu ledusūdeni, var izmantot ledusskapja sal-
dētavā "uzaugušo" ledus kārtu (ledu nevajadzētu ņemt no plauk-
ta apakšdaļas, kurai bijusi saskare ar uzglabātajiem produktiem). 
Attīrīšanas procedūru veic pirtī vai saunā. Pirms tam dienu bado-
jas. Ērti iekārtojas pirtī, saunā vai mājās vannā, kuras ūdenī izšķī-
dināta ēdamkarote glaubersāls (nātrija sulfāta hidrāta). Kad sākas 
svīšana, šķidruma zudumu ķermenī kompensē, ik pa pusstundai 
izdzerot 100 gramus sulu maisījuma. Procedūru veic 3 dienas pēc 
kārtas. Rezultātā asinis tiek attīrītas no daudziem sārņiem. Zau-
dētais svars drīz vien tiek atgūts. Pirmajā gadā procedūru atkārto 
reizi trijos mēnešos, vēlāk - reizi gadā. 

ASINSVADI 

Asinsvadu attīrīšanai izmanto šādu uzlējumu: sajauc glāzi diļ-
ļu sēklu ar 2 ēdamkarotēm maltu baldriāna sakņu un 2 glāzēm 
dabiskā medus; šo maisījumu ieliek termosā un aplej ar tādu dau-
dzumu verdoša ūdens, lai iegūtu 2 litrus uzlējuma. Diennakti atstāj 
ievilkties. Dzer pa ēdamkarotei pusstundu pirms ēšanas. 
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ASINSRITES STIMULĒŠANA 

Cilvēka šūna dzīvo apmēram 9 mēnešus. Tiem, kuri uzsākuši 
mērķtiecīgu organisma attīrīšanu no visa liekā un kaitīgā, kas tajā 
krājies daudzu gadu garumā, tiek garantēts, ka turpmāk katra 
jaunizveidojusies organisma šūna būs vesela. Tātad nepieciešami 
apmēram 9 mēneši neatlaidīga darba ar sevi, un jūsu organismā 
nebūs nevienas slimas šūnas. Tad būs pienākusi kārta sportam un 
norūdīšanās procedūrām. Tikai jāņem vērā divi noteikumi: pirm-
kārt, neuzsāciet nekādu aktīvu darbību, pirms zarnu trakts nav pil-
nībā izskalots, un, otrkārt, slodzi palieliniet pakāpeniski, neizvir-
ziet pārāk smagus uzdevumus vēl pilnībā neattīrītam un spēkus 
neatguvušam organismam. 

Asinsriti var stimulēt dažādi. Pats saudzīgākais paņēmiens ir 
statiskie jogas vingrojumi. Izvēlieties dažas pozas, kas ieteicamas 
jūsu slimības gadījumā, un izpētiet tās. Jogi ir izstrādājuši vairākus 
vingrojumus ar speciālām pozām un īpašiem elpošanas paņēmie-
niem novājināta un "slinka" zarnu trakta trenēšanai. Šie vingroju-
mi uzlabo ēstgribu, atbrīvo zarnu traktu no gāzēm, veicina zarnu 
peristaltiku, un tos ieteicams veikt katru dienu 5 - 1 0 minūtes. Joga 
sola nodrošināt jums veselību, spēku, ilgu un laimīgu dzīvi (sk. no-
daļu "Pozas jaunības atgūšanai"). Jāņem vērā, ka āsanas jāpilda 
ar prieku, citādi cerētā rezultāta nebūs. Nevajag lauzīt rokas un 
kājas, katra poza panākama ar noteiktu muskuļu grupu neierastu 
izstiepšanu vai saspiešanu un apgūstama pakāpeniski. Cik ilgi pa-
likt katrā pozā, ir tieši atkarīgs no jūsu vēlmes - tiklīdz tā pāriet, 
mainiet āsanu uz savāsanu - absolūtā miera pozu. 

Cits fiziskās slodzes veids ir viegla skriešana - atveseļojoša, 
saudzējoša, ilga un patīkama nodarbe. Tomēr sākumā vajadzīgs 
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gribasspēks, lai piespiestu sevi skriet. Vēlāk skriešana kļūst par 
ieradumu. Turklāt jāiemācās skriet iespējami lēni un atslābino-
ties. Svarīgs ir pats skriešanas process, lēciens, muskuļu piepūle 
un to sapurināšana, lai cik niecīgi tie arī būtu. Galvenais uzde-
vums ir sasilt, tāpēc, vismaz iesākumā, skrienot nevajadzētu būt 
pārāk plāni apģērbtam. No tā, cik daudz jūs svīdīsiet, atkarīga 
jūsu atveseļošanās intensitāte. Vēl jāpiebilst, ka pēc skriešanas 
jāpaguļ (uz pusi īsāku laiku, kāds pavadīts skrienot) tā, lai kājas 
atrastos augstāk par sirdi. Tas palīdzēs izvairīties no infarkta, jo 
70 % asiņu cilvēka organismā atrodas zemāk par sirdi, tāpēc tā 
jāatpūtina. 

Daudzi cilvēki sūdzas, ka viņiem trūkst laika. Rīta vingrojumu 
komplekss veicams 5 minūtēs. Vingrojumus izpilda gultā uzreiz 
pēc pamošanās, pirms tam gan ieteicams pamatīgi izstaipīties. 
Pēc izstaipīšanās, guļot uz muguras, ar visu spēku atspiežas ar 
pakausi pret spilvenu un turpina spiest 5 sekundes. Tad 5 sekun-
des atpūšas un atkal 5 sekundes atspiežas pret spilvenu. Vingro-
jumu atkārto 6 reizes - tas aizņems tikai minūti. Uzliek spilvenu 
uz krūtīm un 5 sekundes to spēcīgi apkampj, 5 sekundes atpūšas 
un atkal 5 sekundes tur apkamptu spilvenu. Izpildīts 6 reizes, 
vingrojums arī aizņems minūti. Spilvenu ieliek starp kājām un 
5 sekundes to patur saspiestu starp ceļiem, atpūšas un atkal 
saspiež, atkārto 6 reizes - un trešā minūte ir pagājusi. Ceturtās 
minūtes laikā kājas paceļ 45 grādu leņķī, 5 sekundes patur, 5 -
atpūšas utt. Piektā minūte nepieciešama kāju ikru trenēšanai: ar 
vienas kājas pirkstiem 5 sekundes virzienā uz sevi velk otras kājas 
pirkstus, 5 sekundes dara to pašu, mainot kājas, atkārto 6 reizes. 
Kad 5 minūtes ir pagājušas, arī vingrošana ir beigusies un drīkst 
celties. Ķermenis ir sasilis, un laba stāja ir garantēta. Sirds nav 
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pārslogota, jo jūs vingrojāt guļus. Tagad jāiet dušā vai jānorīvējas 
ar slapju dvieli. Ūdenim nav jābūt ne karstam, ne aukstam - tam 
jābūt patīkamam. Ūdens noskalo sviedrus un atver poras. Zem 
ūdens strūklas intensīvi norīvējiet ādu ar rokām. Slaucīties dvielī 
nav vēlams, labāk apžūt dabiskā veidā. Tas atveseļos jūsu nervu 
sistēmu un paaugstinās tonusu. Nav jānoslaukās arī pēc norīvē-
šanās ar slapju dvieli: mitrais ķermenis nožūs tāpat. 

Iešana pirtī un saunā atšķiras no citām asinsrites stimulēšanas 
metodēm ar to, ka ķermenis tajās sasilst no ārpuses, sākot ar ādu. 
Nav ieteicams iet pirtī vai saunā, ja nav pilnībā pabeigta zarnu 
trakta attīrīšana un netiek ievērots dalītā uztura princips: uzņemt 
atsevišķi ogļhidrātus un olbaltumvielas. Pēc saunas vai pirts dze-
riet sulas, lai attīrītu asinis. Uzreiz iet ārā nevajadzētu, vispirms 
nedaudz jāatdziest. Asinsvadi ir paplašinājušies, asinis atplūdušas 
uz kājām, un sirdij ir grūti tās pārsūknēt atpakaļ uz galvu. Pie-
vērsiet uzmanību savai pašsajūtai. Ja asins pulsācija deniņos ir ļoti 
spēcīga, tūlīt pat atgulieties un necelieties, pirms neesat atdzisis. 
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Nav tikai veselīgu vai neveselīgu produktu, ir svarīgi pareizi tos 
kombinēt. Katru pārtikas veidu gremošanas sistēma pārstrādā atšķi-
rīgi, izmantojot atšķirīgu daudzumu gremošanas sulu. Šīs sulas iedar-
bojas uz uzņemto pārtiku visā gremošanas sistēmā, sākot ar mutes 
dobumu (siekalas, kuņģa sula, aizkuņģa dziedzera sula, žults, tievās 
un resnās zarnas gremošanas sulas, kā arī mikroflora). Katra pār-
tikas veida pārstrāde un sagremošana notiek atbilstošā gremošanas 
trakta daļā, un sagremošanas laiks katram pārtikas veidam ir 
atšķirīgs. Ja šī smalkā tehnoloģija tiek traucēta, tas nepaliek bez 
sekām. No nepārstrādātas pārtikas mūsu organismam nav nekāda 
labuma. Produkti un enerģija tiek tērēti velti. Vēl ļaunāk ir tas, ka no 
nepārstrādātas pārtikas veidojas ļoti kaitīgas, indīgas vielas. Pareiza 
produktu izvēle, ņemot vērā to saderību, ne tikai veicina labāku 
pārtikas sagremošanu, bet arī pasargā organismu no saindēšanās. 

PAREIZS UZTURS (DALĪTS) 

Ievērojot pareiza uztura principus, mēs nodrošinām organismu 
ar visām svarīgajām vielām, kas nepieciešamas jaunu šūnu radī-
šanai, un saglabājam enerģiju cīņai ar slimībām. Vienlaikus uz-
turā jālieto tādi pārtikas produkti, kas tiek sagremoti vienā laikā. 
Tas palīdz izvairīties no nesagremotu produktu nokļūšanas zarnu 
traktā un citām nepareizas ēšanas sekām. 

Pareiza uztura ēdienkartē ir tie paši (ar dažiem izņēmumiem) 
pārtikas produkti, kurus mēs parasti lietojam. Par dalītu šādu uz-
turu sauc tāpēc, ka, ievērojot tā principus, vienā ēdienreizē ar 
pārtiku nedrīkst uzņemt olbaltumvielas kopā ar ogļhidrātiem. 

Olbaltumvielu sagremošanai kuņģī vajadzīga pusotra vai divas 
stundas, bet ogļhidrātu - ne vairāk par 20 minūtēm. Parasti mēs 
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vienā ēdienreizē ogļhidrātu uzņemam vairāk nekā olbaltumvielu, 
tāpēc līdz ar sagremotajiem ogļhidrātiem divpadsmitpirkstu zarnā 
nokļūst arī nesagremotu olbaltumvielu daļiņas. Un tieši no tā vaja-
dzētu izvairīties. Turklāt ogļhidrātu sagremošanu veicina sārmaina 
vide, bet olbaltumvielu - skāba. Vienā ēdienreizē uzņemot gan 
olbaltumvielas, gan ogļhidrātus, mēs pārslogojam gremošanas sis-
tēmu un papildus tērējam kuņģa un zarnu bioķīmisko enerģiju. 
Toties gan olbaltumvielas, gan ogļhidrātus var uzņemt kopā ar 
taukiem un "dzīvajiem" produktiem. 

Intervāls starp olbaltumvielu un ogļhidrātu ēšanu nedrīkst būt 
mazāks par 2 stundām. Pārsteidzoši, bet pēc "pareizām" pusdie-
nām nav smaguma sajūtas vēderā arī tad, ja apēsts ir diezgan daudz. 

Tabulā nav iekļauti piena produkti un piens. Govs, kazas un 
aitas piena olbaltumvielās ir 75 % kazeīna. Cilvēka organisms 
zīdaiņa vecumā izstrādā īpašu kuņģa fermentu himozīnu, kas 
sašķeļ mātes pienā esošo kazeīnu un veicina tā pārstrādi. Taču, 
pirmkārt, mātes pienā kazeīna ir 30 reižu mazāk nekā govs pienā 
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un, otrkārt, cilvēkam augot un kauliem nobriestot, kazeīnu šķe-
ļošā fermenta nepieciešamība mazinās un tas pakāpeniski izzūd. 
Tāpēc pieauguša cilvēka gremošanas sistēma vairs nespēj normāli 
pārstrādāt pienu. Šī iemesla dēļ nav ieteicams putras vārīt ar pienu. 

īpašas pieminēšanas vērtas ir melones. Tās ir lielisks produkts, 
kas veicina kuņģa un zarnu trakta attīrīšanu un labvēlīgi ietekmē 
veselību. Lai melones labās īpašības izmantotu maksimāli lietde-
rīgi, meloni ēd atsevišķi - divas stundas pēc ēšanas vai divas stun-
das pirms nākamās ēdienreizes. 

Tiklīdz būsiet sācis ievērot dalītā uztura principus, jūsu orga-
nisms, pirmkārt, pārstās lieki tērēt enerģiju, cenšoties pārstrādāt 
to, kas nav pārstrādājams. Otrkārt, resnajā zarnā vairs nenonāks 
nesagremoti produkti, tātad asinis vairs netiks piesārņotas. Ļoti 
liela dabiskā enerģija tiks novirzīta cīņai ar slimībām. 

Svarīgi sīkumi. Ja jūs baidāties uzsākt dalīta uztura diētu, jo 
uztraucaties par to, ka tā varētu novājināt organismu, iesāku-
mam varat pret to nodrošināties. Ņem auzu graudus, samaļ kafi-
jas dzirnaviņās, vakarā ieber termosā un aplej ar verdošu ūdeni 
šādā proporcijā: ēdamkaroti samaltu auzu uz glāzi ūdens. No rīta 
maisījumu izkāš un izdzer. Visai dienai nepieciešamo uzturvielu 
deva ir nodrošināta, un jūs varat vairs vispār neēst. Jāpiebilst 
gan, ka tukšais kuņģis liks sevi manīt ar satraucošiem signāliem. 

Vēl var ieteikt katru rītu apēst ēdamkaroti medus. Visiem 
zināms, cik tas ir veselīgs, turklāt karote medus nodrošina nor-
mālai vielmaiņai nepieciešamo kalcija jonu optimālo diennakts 
koncentrāciju asinīs.. 

Mūsdienu cilvēka kuņģa mikrofloru veidojis nepareizs uzturs, 
tāpēc tajā ir ne tikai derīgās, bet ari kaitīgās baktērijas. Mediķa-
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mentu, raudzētas mīklas izstrādājumu, piena lietošanas dēļ kuņģī 
iemitinās kandidas, rauga sēnītes, stafilokoki un dažādi parazīti. 
Tie iekļūst gremošanas ceļu gļotādā, barojas ar mūsu asinīm un 
izdala indīgus galaproduktus. Lai pieveiktu disbakteriozi, stundu 
pirms brokastīm un stundu pēc vakariņām jāapēd ķiploka daiviņa, 
neko neuzēdot un neuzdzerot. Iespējams, jutīsiet dedzināšanu kuņ-
ģī, bet no tā nav jābaidās un nav jāuztraucas - ķiploks dezinficē 
nelielas brūces. Pēc kāda laika, ilgākais pēc divām nedēļām, jūs 
ievērosiet, ka dedzināšanas vairs nav un vēders pēc ēšanas vairs 
neuzpūšas. Tā ir laba zīme. Ārstēšanos no disbakteriozes var atkār-
tot pēc nepieciešamības vai arī profilaktiski reizi trijos mēnešos vai 
vienreiz gadā. 

Ievērojamā amerikāņu zinātnieka Herberta M. Šeltona (1895— 
1985) zinātniskie pētījumi dabiskās higiēnas jomā, kuru pamatā ir 
kompleksa cilvēka atveseļošana, izmantojot dabas faktorus (gaisu, 
ūdeni, sauli, dabisku uzturu, fizisko aktivitāti), ir veiksmīgi pielie-
toti praksē. 

PĀRTIKAS PRODUKTU KLASIFIKĀCIJA 

OLBALTUMVIELAS 
Visi labības graudaugi, liesa gaļa, siers, rieksti (lielākā daļa), no-

briedušas pupas, sojas pupiņas, olīvas, avokado, olas, sēnes, vēži, 
zivis, biezpiens, saulespuķu sēklas, baklažāni, piens (olbaltumviela 
ar nelielu molekulmasu). 

O G Ļ H I D R Ā T I 
Ciete: visi labības graudaugi, sausi zirņi, pupas (izņemot sojas 

pupiņas), kartupeļi, kastaņi, zemesrieksti, kabači, ķirbji, artišoki. 
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Neliels cietes saturs: kāļi, burkāni, galda bietes, ziedkāposti. 
Cukuri: cukurs (baltais, dzeltenais, piena), medus, sīrups (kļa-

vu, cukurniedru). 
Saldi augļi: banāni, muskatvīnogas, saulē kaltēti bumbieri, 

rozīnes, vīģes, hurma, melnās plūmes, dateles, žāvētas aprikozes. 

TAUKI 
Avokado, eļļa (olīveļļa, saulespuķu, sojas, sezama sēklu, kuku-

rūzas, riekstu, kokvilnas eļļa), rieksti (lielākā daļa), trekna gaļa, 
saldais krējums, speķis, kausēti cūku tauki. 

SKĀBES 
Skābi dārzeņi un augļi: ananasi, apelsīni, granātāboli, greip-

frūti, citroni, tomāti, skābas šķirnes vīnogas, skābas šķirnes persi-
ki, skābas šķirnes plūmes un āboli. 

Mēreni skābi augļi un ogas: aprikozes, bumbieri, svaigas 
vīģes, mango, mellenes, saldie ķirši, saldas šķirnes persiki, plūmes 
un āboli, upenes, jāņogas, zemenes. 

D Ā R Z E Ņ I UN Z A Ļ U M I ( I Z Ņ E M O T AR AUGSTU CIETES 
SATURU) 

Baklažāni, zaļie zirnīši, sinepes, deviņvīruspēks, gurķi, kāposti 
(Briseles kāposti, galviņkāposti, Ķīnas kāposti, kolrābji, brokoļi), 
purva purenes, salāti, sīpoli (puravi, šalotes sīpoli), kressalāti, 
ūdenskreses, pienenes, pētersīļi, bambusa dzinumi, redīsi, rabar-
beri, rāceņi (arī to lapas), saldie pipari, selerijas, galda bietes 
(arī to lapas), sparģeļi, ķiploki, cigoriņi, ķirbji, spināti, skābenes. 

M E L O N E S , ARBŪZI 
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DAŽĀDU PĀRTIKAS PRODUKTU 
SADERĪBA 

SKĀBES UN C I E T E 
Pat vāja skābe noārda siekalu fermentu ptiallnu, kas nepiecie-

šams cietes sašķelšanai. Tāpēc jāievēro šāds likums: skābi un cieti 
saturoši produkti jāēd dažādā laikā! 

OLBALTUMVIELAS UN CIETE 
Krievu fiziologs Ivans Pavlovs ( 1 8 4 9 - 1 9 3 6 ) ir pierādījis, ka 

gremošanas dziedzeru specifiskā aktivitāte ir atkarīga no pārtikas 
veida, bet gremošanas sulu intensitāte - no pārtikas kvalitātes. 
Sagremojot maizi, kuņģī izdalās ļoti maz sālsskābes, tas nozīmē, 
ka kuņģa sulai ir gandrīz neitrāla reakcija. Kad maizē esošā ciete 
ir sagremota, kuņģis izdala daudz sālsskābes, lai sagremotu mai-
zē esošās olbaltumvielas. Divas darbības - cietes un olbaltum-
vielu sagremošana - notiek secīgi, nevis vienlaikus. Ja maizi ēd 
kopā ar gaļu, gandrīz neitrālas kuņģa sulas vietā uzreiz tiek izda-
līta kuņģa sula ar lielu sālsskābes daudzumu un cietes sagremo-
šana tiek strauji pārtraukta. Tāpēc nākamais dalītā uztura prin-
cips ir: olbaltumvielas un ogļhidrāti jāuzņem atsevišķi! 

DAŽĀDAS OLBALTUMVIELAS 
Pārstrādājot dažādas olbaltumvielas kopā ar citām barības vie-

lām, gremošanas sistēmas dziedzeri darbojas atšķirīgi, un atšķi-
rīgs ir arī laiks, kādā notiek dažādo olbaltumvielu sagremošana. 
Tas gan nenozīmē, ka vienlaikus nedrīkst ēst dažāda veida gaļu 
vai dažādus riekstus. Tomēr jāizvairās no tādām olbaltumvielu 
kombinācijām kā gaļa un olas, gaļa un rieksti, gaļa un siers, olas 
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un piens, olas un rieksti, siers un rieksti, piens un rieksti. Lai 
efekts būtu lielāks, ievērojiet ari šādu principu: vienā ēdienreizē 
lietojiet tikai viena veida olbaltumvielu pārtiku! 

SKĀBES UN OLBALTUMVIELAS 
Olbaltumvielas ir komplicēti savienojumi, un kuņģī to sašķel-

šana pirmajā gremošanas stadijā notiek fermenta pepsīna iedar-
bības rezultātā. Pepsīna iedarbība notiek tikai skābā vidē, sārmai-
nā vidē tas nefunkcionē. Ja mutē un kuņģī nonāk skābe, kuņģa 
sula neizdalās. Vesela cilvēka kuņģī veidojas skābe, kas nepiecie-
šama, lai pepsīns varētu sašķelt ar pārtiku uzņemtās olbaltum-
vielas. Kaut ari pepsīns darbojas tikai skābā vidē, pārlieku liela 
kuņģa aktivitāte kavē tā darbību. Citronu sula, etiķis un skābas 
mērces salātos, kas kā piedeva tiek apēsti kopā ar olbaltumvielām, 
kavē sālsskābes sekrēciju kuņģī un līdz ar to arī olbaltumvielu 
sagremošanu. Tāpēc olbaltumvielas un skābes jāuzņem atsevišķi! 

TAUKI UN OLBALTUMVIELAS 
Saldo krējumu, sviestu, margarīnu, treknas mērces, treknu gaļu 

nedrīkst lietot uzturā kopā ar riekstiem, sieru, olām un liesu gaļu, 
jo olbaltumvielu sagremošanai nepieciešams daudz ilgāks laiks. Ar 
pārtiku uzņemtie tauki mazina ēstgribu veicinošo sekrēciju, kavē 
kuņģa dziedzeru darbību, samazina pepsīna un sālsskābes daudzu-
mu kuņģa sulā, kā arī pazemina kuņģa tonusu gandrīz divas reizes. 
Ari taukus un olbaltumvielas saturoši produkti jāēd atsevišķi! 

Zaļie dārzeņi, īpaši svaigi, neitralizē tauku negatīvo iedarbību. 
Tāpēc, lai tauki nekavētu olbaltumvielu sagremošanu, kopā ar 
tiem jāēd daudz zaļo dārzeņu. 
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CUKURS UN OLBALTUMVIELAS 
Visu veidu cukurs, ari sīrups, saldi augļi, medus kavē kuņģa 

sulas izdalīšanos un samazina kuņģa aktivitāti. Cukurs netiek sa-
šķelts ne mutes dobumā, ne kuņģī, bet gan zarnu traktā. Ja cuku-
ru ēd kopā ar produktiem, kas satur olbaltumvielas un cieti, cukurs 
pārāk ilgi paliek kuņģī, līdz tiek sagremoti citi produkti, un neva-
jadzīgi tiek pakļauts fermentācijai. Cukurs un olbaltumvielas 
jāuzņem atsevišķi! 

CUKURS UN CIETE 
Cietes sašķelšana sākas jau mutes dobumā un, ja tam ir nepie-

ciešamie apstākļi, neilgu laiku turpinās arī kuņģī, bet cukurs netiek 
sašķelts ne mutes dobumā, ne arī kuņģī. Ja kopā ar maizi ēd svies-
tu, tas nerada nekādus traucējumus, bet, ja reizē ar tiem apēd ari 
cukuru, džemu vai marmelādi, tiek traucēta normāla pārtikas sa-
gremošana - cukurs tiek pārstrādāts vispirms, bet cietes sagremo-
šana tiek kavēta. Cukurs kopā ar cieti veicina rūgšanas procesus. 
Ciete un cukurs jāēd atsevišķi! 

MELONES, ARBŪZI 
Melones ir veselīga pārtika un tiek sagremotas ļoti viegli, tā ka 

arī kūtra gremošanas sistēma viegli tiks ar tām galā. Pareizi ēstas, 
melones pāris minūšu atrodas kuņģī un pēc tam nonāk zarnās. Ja 
meloni ēd kopā ar citiem produktiem, kuru sagremošanai nepiecie-
šams ilgāks laiks, arī melone kuņģī atrodas ilgi. Siltumā tā ļoti ātri 
sadalās, veido gāzes un rada citas neērtības. Melones jāēd atsevišķi! 

Visu šķirņu melones un arbūzus nav vēlams ēst arī ēdienreižu 
starplaikos. Ideālā variantā melonei (vai arbūzam) jābūt pamat-
ēdienam vai arī tās var ēst kopā ar saldiem augļiem. 
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DESERTS 
Deserts ir kūkas, pīrāgi, pudiņi, saldējums un saldi augļi. Pa-

rasti desertu pasniedz ēdienreizes beigās, kad cilvēks jau ir paēdis. 
Deserts ļoti slikti sader gandrīz ar visām citām pārtikas grupām, 
tas nav īpaši veselīgs, un tāpēc ieteicams iztikt bez deserta! 

Ja jums nākas apēst kādu pīrāgu, ēdiet kopā ar to arī daudz 
svaigu dārzeņu, bet neko citu vairs neēdiet un izlaidiet nākamo 
ēdienreizi. Auksts deserts, piemēram, saldējums, kavē gremošanu 
jau ar to vien, ka ir auksts, jo pārtiku pārstrādājošie fermenti ir 
aktīvi tikai 37 °C temperatūrā. 

PIENS 
Dzīves sākumā gan zvēri, gan cilvēki pārtiek tikai no piena. 

Vēlāk bērniem dod citu pārtiku, jo piens paredzēts tikai dzīv-
nieku mazuļiem un zīdaiņiem. Tā kā pienā ir olbaltumvielas un 
tauki, tam ir slikta saderība gandrīz ar visām citām pārtikas gru-
pām, izņemot skābus augļus. Kuņģī piens savelkas un pārvēršas 
biezpienā. Sarecējušais piens pārklāj citas kuņģī esošās pārtikas 
daļiņas, traucējot iedarboties kuņģa sulai un kavējot to sagremo-
šanu, pirms nav sagremots pats. Dzeriet pienu atsevišķi no citas 
pārtikas! 

PAREIZA PĀRTIKAS PRODUKTU 
KOMBINĒŠANA 

BROKASTIS 
Brokastīm ieteicamie saderīgie augļi. Tikai nelieciet klāt cukuru! 
O Apelsīni, greipfrūts 
O Apelsīni, ananass 
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O Banāni, hurma, dateles 
O Āboli, vīnogas, vīģes 
O Banāni, bumbieri, vīnogas 
O Greipfrūts, āboli 
O Dateles, āboli, bumbieri 
O Nogatavojušās vīģes, persiki, aprikozes 
O Ķirši, persiki 
O Mango, ķirši, aprikozes 
O Ķirši, aprikozes, plūmes 
O Ķirši ar skābu krējumu (bez cukura) 
O Āboli, vīnogas, dateles, glāze rūgušpiena 
O Banāni, bumbieri, vīģes, glāze rūgušpiena 

Daži garšīgu augļu salātu ar olbaltumvielām piemēri: 
O greipfrūts, apelsīns, ābols, ananass, lapu salāti, selerijas, 

120 grami biezpiena vai riekstu vai vairāki avokado; 
O persiki, plūmes, aprikozes, ķirši, lapu salāti, selerijas. 

Nav ieteicams salātiem pievienot saldus augļus, kā banānus, 
rozīnes, vīģes, žāvētas melnās plūmes. 

Augļi kopā ar riekstiem un zaļajiem dārzeņiem ir cilvēkam ideāli 
piemērota pārtika. Tomēr augļu skābes vai cukurs slikti sader gan 
ar cieti, gan ar olbaltumvielām. Tāpēc saldus augļus un ļoti skābus 
.mgļus labāk ēst atsevišķi dažādā laikā. Cukuru, medu un citus sal-
dumus īpaši nav ieteicams ēst kopā ar greipfrūtu. 

PUSDIENAS 
Ar cieti bagātu pārtiku ieteicams ēst pa dienu. Šādai pārtikai 

j.ibūt sausai, bet putrām - biezām. Cieti saturošus produktus var 
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ēst kopā ar salātiem, taču jāizvēlas tādi dārzeņi, kuros cietes nav 

sevišķi daudz, piemēram: 40 % kāpostu, 30 % burkānu, 20 % 

svaigu vai vārītu galda biešu, dilles, pētersīļi vai citi zaļumi. Ēšanas 

laikā un pēc ēšanas nav ieteicams dzert, jo šķidrums samazina 

siekalu darbību ne tikai mutē, bet ari kuņģī. Labāk padzerties 

ūdeni 1 0 - 1 5 minūtes pirms ēšanas. 

Pusdienām ieteicama šāda ēdienkarte (tajā pareizā proporcijā 

apvienota saderīga cieti saturoša pārtika un dārzeņu salāti). 

Dārzeņu salāti 

O Galda bietes, burkāni, kartupeļi - jebkurā veidā 

O Galda bietes, burkāni, vārīti rīsi O Ziedkāposti, sautēts kabacis 

O Jebkura putra 

O Sautētas galda bietes, maize ar sviestu 

O Burkāni, krāsnī cepts (sautēts) ķirbis 
I j 

O Ziedkāposti, burkāni 

V A K A R I Ņ A S 

Vakarā vislabāk ēst olbaltumvielām bagātu pārtiku bez skābes 

saturošiem produktiem, eļļas vai treknām mērcēm. Jebkura olbal-

tumvielu porcija jāpapildina ar lielu devu salātu. To sastāvā jābūt 

dažādiem dārzeņiem, bet salātus nedrīkst papildināt ar mērcēm. Sa-

lātu sastāvdaļas nevajadzētu griezt pārāk smalki, un arī sāls nav ne-

pieciešams, jo dārzeņos ir pietiekami daudz dažādu organisko sāļu. 

Daži piemēri, no kā varētu sastāvēt salāti: 

O kāposti, selerijas, pieneņu lapas; 

O kāposti, lapu salāti, selerijas, tomāti; 

O kāposti, galda biešu lapas, saldie pipari, pastinaki; 

O kāposti, tomāti, gurķi, redīsi, pētersīļi. 
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Tālāk piedāvāta ēdienkarte, kurā dažādos variantos pareizi 
kombinēta vakariņām piemērota olbaltumvielas saturoša pārtika 
bez skābēm, eļļas un treknām mērcēm. 

Liela 
porcija 

dārzeņu 
salātu 

O Zaļais kabacis, spināti, rieksti 
O Ķirbis, biezpiens 
O Pākšu pupiņas, avokado 
O Zaļie zirnīši, biezpiens 
O Sparģeļi, ķirbis, rieksti 
O Ķirbis, brokoļi, biezpiens 
O Spināti, kabacis, biezpiens 
O Sautēti baklažāni, olas 
O Kabacis, rostbifs 
O Spināti, ķirbis, olas 
O Ķirbis, jēra karbonāde 
O Sarkanie kāposti, spināti, biezpiens 
O Sparģeļi, brokoļi, olas 
O Kabacis, kāposti, siers (izņemot kausēto) 
O Vārīta gaļa (vai kotletes, steiks) 
O Zivs, jūras veltes 

Ievērojot dalītā uztura principus un dažādu pārtikas produktu 
saderību, jūs varēsiet izvēlēties pareizu pārtiku visai dienai. Tā tiks 
pilnvērtīgi pārstrādāta, un jūsu organisms saņems visas nepiecie-
šamās barības vielas. 

I >AŽI SVARĪGI N O T E I K U M I 
1. Ēdiet tad, kad jūtat izsalkumu! 
2. Ūdeni padzerieties pirms ēšanas! 



3. Augļus ēdiet 3 0 - 4 0 minūtes pirms ēšanas vai atsevišķā ēdien-
reizē, vislabāk - brokastis! 

4. Ēdiens rūpīgi jāsakošļā un jāsamitrina ar siekalām, tāpēc jāēd 
lēni. Arī sulu pārstrādāšanai nepieciešamas siekalas, tāpēc su-
las jādzer maziem malciņiem. 

5. Pirmais ēdiens ir dārzeņu salāti atkarībā no sezonas (lapas, 
saknes, augļi - salātu triāde); otrais - vai nu olbaltumvielas, 
vai cieti saturoši produkti, bet nekādā ziņā abi kopā. 

6. Katrā ēdienreizē dārzeņu jābūt 2 0 - 3 0 % no visas uzņemtās 
pārtikas, turklāt 2/3 dārzeņu jābūt termiski apstrādātiem 
(vārītiem, apceptiem, sautētiem), bet 1/3 - svaigu salātu vei-
dā. Var pārmaiņus ēst sautētus un svaigus dārzeņus! 

7. Putras ieteicams biežāk uzbriedināt nekā vārīt. 
8. Atkarībā no gadalaika var ievērot "ābolu dienu", "vīnogu 

dienu", "arbūzu dienu" utt. 
9. Ēdienus no svaigiem dārzeņiem vai augļiem, kā arī otros ēdie-

nus ieteicams gatavot tieši pirms maltītes. 

10. Nepārēdieties! " Ja esi piecēlies no galda, vēl jūtot nelielu 
izsalkumu, - tu esi paēdis. Ja ēd līdz sātam, - tu esi pārēdies! 
Ja jūti, ka esi pārēdies, - tu esi saindējies," teicis rakstnieks 
V. Čerkasovs. 

11. Atsakieties no mākslīgiem un rafinētiem produktiem - desām, 
tortēm, cepumiem, cukura utt.! 

12. Nelietojiet nekādus stimulējošus dzērienus - tēju, kafiju, 
alkoholu! 



"Es neticu nekādām zālēm, izņemot dabu. 
Viss, ko mēs varam darīt, ir stiprināt 

dzīvības spēku tā, lai slimību ārstēšana 
būtu paša organisma iekšējs darbs." 

Pols Bregs 

BADOŠANĀS BRĪNUMS 
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Amerikāņu dietologs Pols Bregs uzskatīja, ka, cilvēkam badojo-
ties, organisms tiek attīrīts no dažādām kaitīgām vielām, kas ne-
labvēlīgi ietekmē gan daudzu orgānu, gan visa organisma funk-
cionēšanu. 

Ilgstoša labprātīga badošanās ir viens no svarīgākajiem un vis-
mazāk izprastajiem veselības saglabāšanas un atjaunošanas vei-
diem. Vēstures fakti liecina, ka badošanās bijusi ieteicama jau 
kopš seniem laikiem, un tā joprojām ir svarīgs lielāko pasaules 
reliģiju - kristietības, budisma, islāma - rituāls. Dabiskās higiē-
nas piekritēji 140 gadus izmantojuši badošanos kā veselības atgū-
šanas līdzekli un uzkrājuši lielu klīnisko pētījumu pieredzi. Pama-
tojoties uz šo pieredzi, iegūta pārliecība, ka badošanās ir radošs 
spēks, kas veicina dzīvības procesu aktivizēšanos organismā. 
Slims vai ievainots dzīvnieks parasti atrod kādu nomaļu, klusu 
vietu, kur paslēpties no sliktiem laikapstākļiem, atpūšas, badojas 
un parasti izveseļojas. Ne dzīvnieki, ne cilvēki nespētu ilgstoši 
badoties, ja viņiem nebūtu iekšējo barības rezervju. Badošanās 
ieteicama ne tikai svara samazināšanai, bet arī veselības stipri-
nāšanai un atjaunošanai. Ne vienmēr badošanās ir patīkams pro-
cess, bet tā var sniegt jaunas izjūtas, piemēram, brīvību un mieru, 
un pat jaunas atskārsmes par dzīves jēgu. Badošanās nav orga-
nisma novārdzināšana. Termins "badošanās" nozīmē pilnīgu 
atteikšanos no ēdiena zināmu laika periodu. Tas ir kontrolējams 
process, un tam jānotiek pieredzējuša ārsta uzraudzībā. Bado-
šanās ilgums atkarīgs no tā, cik ilgi organisms spēj sevi uzturēt ar 
slēptajām rezervēm. Spēku izsīkums var iestāties, ja šīs rezerves 
tiek pilnībā izsmeltas vai to līmenis ir kritiski zems. Pieredzējis 
ārsts, kura uzraudzībā notiek badošanās, pamanīs šo kritisko 
robežu, un badošanās tiks pārtraukta. 
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Badošanos nedrīkst sākt, ja ir iekšēja asiņošana, akūta dažādu 
iekaisumu stadija, kā arī to nedrīkst darīt slimības novārdzināti cil-
vēki. Ja cilvēkam ir liekais svars un kuņģis nespēj sagremot pār-
liku, pirms badošanās ieteicams 3 dienas ievērot augļu un dārzeņu 
(apelsīnu, tomātu, ananasu, vīnogu vai citu) sulu diētu, lai iztīrītu 
un izskalotu zarnu traktu. Ja augļu sulas kairina zarnu traktu, tās 
aizstāj ar dārzeņu sulām. Pēc 3 dienu sulu terapijas var sākt bado-
šanos, kuras laikā dzer (dienā 7 vai 8 glāzes) tikai tīru, svaigu, 
"mīkstu" ūdeni bez hlora (tātad ūdensvada ūdens neder). Šāds 
gavēnis var turpināties 3 - 5 0 dienas - atkarībā no cilvēka veselības 
stāvokļa un apstākļiem, kādos uzturas cilvēks, kas badojas. 

Brīdinājums. Ilgstoši badoties drīkst tikai pieredzējuša ārsta uz-
raudzībā, tāpēc badoties ilgāk par 10 dienām drīkst tikai speciali-
zētā medicīnas iestādē, nevis mājās. Cilvēkiem, kuriem ir sirds vai 
asinsvadu slimības, badojoties pat ļoti īsu laiku, jāatrodas kvalifi-
cēta speciālista uzraudzībā. Badojoties jāatturas no aktīvas darbo-
šanās, jāatpūšas un jātur kājas siltumā. Svarīgi ir pēc badošanās 
pareizi atsākt ēšanu. Ir zināmi gadījumi, kad cilvēki pēc badošanās 
pārēdušies un nomiruši. 

Kādas izjūtas ir badojoties? Visgrūtākās ir pirmās divas bado-
šanās dienas. Pirmajā dienā izsalkuma dēļ rodas nervu uzbudinā-
jums. Otrajā un trešajā badošanās dienā iestājas viegluma sajūta 
un izsalkums pazūd. Reizēm pat ir riebums pret ēdienu. Šajās 
dienās dažreiz jūtams vājums vai viegli reiboņi, un šāds stāvoklis 
var turpināties līdz piektajai badošanās dienai. Pēc tam iestājas 
periods, kura laikā cilvēki parasti jūtas možāki un stiprāki. Svara 
zudums dienā svārstās no 180 g līdz pat 1,5 kg, bet vidēji ir 360 g 
dienā. Badošanās ir vienlīdz lietderīga gan pārāk apaļīgiem, gan 
pārāk vājiem cilvēkiem. Ja badojas pareizi, cilvēki ar liekā svara 
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problēmām pēc badošanās svaru parasti neatgūst, bet pārāk vāji 
cilvēki pēc pāris dienām sāk pieņemties svarā. Pēc badošanās cil-
vēka svars parasti normalizējas. 

Badošanās laikā organisma attīrīšanās no sārņiem notiek daudz 
ātrāk, jo enerģija, kas parasti tiek tērēta pārtikas pārstrādāšanai, 
tiek izmantota, lai izvadītu no organisma kaitīgās vielas. Bado-
šanās laikā kuņģa un zarnu trakts atpūšas un atgūst spēkus, viss 
liekais no tā tiek izvadīts; pēc badošanās uzlabojas gremošana. 
Bada laikā kuņģis atgūst savu normālo lielumu un elastīgumu, 
kuņģa sula šajā laikā neizdalās. Arī aknas un nieres attīrās, lai gan 
tām jāiztur dubulta slodze. Saasinās prāta spējas, uzlabojas atmi-
ņa, intuīcija un garīgās spējas - tā ir dāvana, kuru saņemam bado-
joties. Pareiza badošanās nav dzīvībai bīstama - organisms turpina 
darboties, pats regulējot savu resursu izlietojumu. 

BADOŠANĀS NOTEIKUMI 

Sagatavošanās 
Pats galvenais ir apzināties badošanās nozīmību un pārvarēt bai-

les. Nedrošība un svārstīšanās var padarīt šo procesu par mocībām. 

Atpūta 
Jāatsakās no smaga fiziska darba, jānodrošina sev emocionāla 

stabilitāte, jāizvairās no nodarbēm, kuru laikā tiek piepūlētas acis. 

Aktivitāte 
Atsakoties no pārslodzes, nav jānīkst bezdarbībā. Badojoties 

īslaicīgi un ārsta uzraudzībā, mērena slodze ir pat vēlama. 
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Siltums 
Cilvēks, kas badojas, daudz sliktāk panes aukstumu nekā tas, 

kurš ēd regulāri. Drebuļi palēnina attīrīšanās procesus, rada pa 
pildu neērtības, palielina enerģijas patēriņu. Jāuzturas siltumā, 
īpašu uzmanību jāpievērš tam, lai kājas būtu siltas, jo nosalušu 
kāju dēļ ir grūti aizmigt. 

Ūdens 
Jādzer tieši tik daudz, cik gribas. Dzeršanai derīgs ir tīrs avota 

ūdens, filtrēts vai kāds cits ūdens, kurā nav piemaisījumu. Ba-
došanās laikā jādzer nevis auksts, bet gan apmēram līdz ķermeņa 
temperatūrai uzsildīts ūdens. 

Mazgāšanās 
Protams, jāievēro ķermeņa higiēna, tomēr jāseko, lai mazgā-

šanās laikā netiktu patērēts pārāk daudz enerģijas. Vannošanās 
nedrīkst būt ilga, bet ūdens - nedz karsts, nedz auksts. Tam jābūt 
siltam, tuvu ķermeņa temperatūrai. Ja badojoties cilvēkam ir grū-
ti pašam mazgāties vannā, viņu var noslaucīt ar sūkli. 

Saules peldes 
Badošanās laikā organismu labvēlīgi ietekmē saule. Vasarā 

baudiet saules peldes agri no rīta vai vakarpusē. Ja diena nav kars-
ta, to var darīt arī dienas vidū. Pirmajā dienā 5 minūtes pasildiet 
saulē ķermeņa priekšpusi un 5 minūtes - mugurpusi. Otrajā dienā 
paildziniet šo laiku līdz 6 minūtēm un katrā nākamajā dienā - vēl 
par 1 minūti, līdz katras puses izsildīšanai atvēlētais laiks būs 
30 minūtes. Ja tomēr cilvēkam, kurš badojas, ši procedūra ir no-
gurdinoša, tās ilgums jāsamazina. 
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Caurejas līdzekļi 
Caurejas līdzekļi tikai novārdzina cilvēku, kurš badojas, nevis 

veicina attīrīšanos. Vislabāk nieru un zarnu darbību aktivizē pati 
badošanās. 

Ciešanas 
Ja cilvēkam ir nopietnas veselības problēmas, badošanās var 

radīt viņam ciešanas. Tādā gadījumā tā jāpārtrauc. Šādiem pa-
cientiem jābūt pastāvīgā ārsta uzraudzībā. 

Badošanās pārtraukšana 
Ēstgribas rašanās ir labākais brīdis, lai pārtrauktu badošanos. 

iMēle kļūst tīra, elpa - svaiga, bet nepatīkamā piegarša mutē izzūd. 
Organisma pašattīrīšanās ir pabeigta, un jāatsāk ēšana. Visdro-
šāk ir to sākt ar augļu un dārzeņu sulām. Jāņem vērā, ka konser-
vētajās sulās ir ļoti maz vielu, kas nepieciešamas organismam pēc 
badošanās. 

DOKTORA HERBERTA M. ŠELTONA 
PROGRAMMA 20 DIENU BADOŠANĀS 

PĀRTRAUKŠANAI 

Herberts M. Šeltons (1895-1985), izcils ārsts, ieverojams 20. gad-
simta dabiskās higiēnas skolas pārstāvis, ir izstrādājis programmu 
20 dienu ilgas badošanās pārtraukšanai. 

Pirmajā dienā pēc badošanās pacients ik pēc stundas no pīkst. 
8.00 līdz pīkst. 18.00 izdzer pusglāzi sulas, otrajā dienā - glāzi 
sulas ik pēc 2 stundām. Izdzertās sulas daudzums ir gandrīz tāds 
pats, bet vienā reizē tiek izdzerts vairāk sulas un intervāls starp 



IIA DOŠANĀS BRĪNUMS 4 3 

dzeršanas reizēm ir lielāks. Ja pacients nevēlas tik daudz sulas, 
vienu vai divas reizes var izlaist. 

Trešajā dienā brokastīs apēd vienu apelsīnu, pusdienās - 2 apel-
sīnus, bet vakariņās - 3. Apelsīnu vietā var ēst tikpat daudz greip-
frūtu, svaigu tomātu vai citu sulīgu augļu (atkarībā no sezonas). 
Svarīgi ir nepārēsties un rūpīgi sakošļāt ēdienu. 

Ceturtajā dienā ietur vieglas brokastis, ēdot citrusaugļus vai 
meloni (vai arī 1 - 2 citus svaigus augļus). Pusdienās - dārzeņu salāti 
bez sāls, eļļas, etiķa, citronu sulas vai citas mērces un viens sautēts 
cieti nesaturošs dārzenis. Vakariņās atkal ir kādi augļi, bet nedaudz 
vairāk nekā brokastīs. 

Ari piektajā dienā brokastīs ēd augļus, pusdienās - salātus un 
2 vārītus zaļos dārzeņus, bet vakariņās - atkal augļus. Pēdējās 
maltītes laikā tie, kas nav veģetārieši, var izdzert glāzi rūgušpie-
na, kas pagatavots no nepasterizēta piena. 

Sestajā dienā ēd to pašu, ko piektajā, nedaudz palielinot apēs-
tās pārtikas daudzumu. Starp ēdienreizēm (brokastīm, pusdienām 
un vakariņām) neko nedrīkst ēst. Ja vēlāk rodas vēlēšanās ēst tikai 
divas reizes vai vienu reizi dienā, tas ir pat ieteicams, kad ir stabi-
lizējies svars. 

Parasti pēc badošanās pārtraukšanas, tiklīdz tiek atsākta ēšana, 
cilvēki vēlas aktīvi darboties, taču nevajadzētu steigties to darīt. 
Pārlieku liela aktivitāte var, piemēram, kavēt svara pieaugumu, ja 
badošanās mērķis bijis palielināt svaru. 

Pats svarīgākais noteikums, pārtraucot badošanos, ir neēst uz-
reiz pārāk sātīgi! 

Badošanās pamatīgi attīra organismu no indīgām vielām, taču 
tā nespēj to pasargāt no turpmākas piesārņošanas. Badošanās laikā 
tiek ievērojami tērēti organisma resursi, tāpēc pēc badošanās kursa 
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jāēd proteīniem, minerālvielām un vitamīniem bagāta pārtika. 
Labs šo vielu avots ir augu izcelsmes produkti. Ļoti svarīgi ir ēst 
svaigus, neapstrādātus augļus un dārzeņus. Tiem jābūt vismaz 
60 % no dienā uzņemtās pārtikas daudzuma. Nelokāmi jāievēro 
šāds likums: vienu reizi dienā jāapēd zināms daudzums svaigu, 
neapstrādātu augļu, vienreiz - liela porcija svaigu dārzeņu salātu. 
Katru dienu organismam nepieciešamas saulespuķu sēklas, 
zemesrieksti, sojas pupiņas, valrieksti, avokado, kas piesātināti 
ar lielisku un garšīgu eļļu. Dabiskos produktos esošā eļļa ir kvali-
tatīvāka un daudz labāk saistās ar vitamīniem un minerālvielām 
nekā veikalā nopērkamie tauki un eļļas. Viss tas pats attiecas arī 
uz cukuru un cieti. Tādi saldi augļi kā dateles, vīģes, rozīnes, 
vīnogas, banāni ir bagātīgs cukura avots, taču šie augļi jāēd 
svaigā veidā. Vislabākā produktu attiecība ir 60 % svaigu augļu 
un dārzeņu un 20 % olbaltumvielu. Šīs olbaltumvielas var uzņemt, 
ēdot gaļu, olas, sieru vai arī augu valsts produktus, kā riekstus, 
saulespuķu vai ķirbju sēklas, diedzētus graudus, jo arī tie ir būtisks 
olbaltumvielu avots. Pārējos 20 % var sadalīt trijās daļās: 7 % -
dabiskā ciete, kas uzņemta ar labības graudaugiem, nepulētiem 
rīsiem, kaltētām pupiņām; 7 % - ar svaigiem vai žāvētiem aug-
ļiem uzņemtais cukurs; 6 % - tauki, t. i., neattīrīta saulespuķu, 
sojas, valriekstu eļļa, olīveļļa vai cita nerafinēta eļļa. Dabiskie tau-
ki, ciete un cukurs ir koncentrēta barība, tāpēc tā jāuzņem nelielās 
devās. 

Nevis dzīvojiet, lai ēstu, bet ēdiet, lai dzīvotu! 
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AMERIKAS ARSTA UN DIETOLOGA 
POLA BREGA IETEIKUMI TIEM, KAM 

IR LIEKĀ SVARA PROBLĒMAS 

Var sākt ar 24 stundu badošanos katru nedēļu un pakāpeniski 
nonākt pie trim 24 stundu ilgām badošanās reizēm nedēļā. Citiem 
vārdiem, vienu dienu ēd, otru - badojas. Drīz vien jūsu organisms 
būs atjaunojies un ķermenis kļuvis slaids. 

Ja liekā svara ir ļoti daudz, pirmās divas nedēļas var sākt ar 
24 stundu badošanos vienreiz nedēļā. Trešajā un ceturtajā nedēļā -
3 dienu badošanās. Piektajā nedēļā var badoties visas 7 dienas. Pēc 
nedēļu ilga pārtraukuma var badoties 15 dienas, tad, pēc 2 nedēju 
pārtraukuma, - 21 dienu. Badojoties vairāk par 7 dienām, jāat-
rodas diētas ārsta uzraudzībā! Pārtraukumos starp badošanās die-
nām jāievēro pareiza diēta, ēdot augļus un dārzeņus brokastīs, 
svaigus dārzeņu salātus un 2 - 5 % vārītu dārzeņu (pākšaugu, 
seleriju, spinātu, tomātu) - pusdienās. Nedrīkst ēst maizi, rīsus, 
kartupeļus. Vakariņās - tomāti un lapu salāti, vārītas zivs gaba-
liņš vai cieti novārīta ola, drīkst apēst arī vienu karbonādi. Pro-
tams, jāiztiek bez deserta. 

Pēc svara normalizēšanās jāievēro iepriekš aprakstītā diēta, kā 
arī 36 stundu badošanās vienu reizi nedēļā, bet trīs reizes gadā 
(ik pēc 3 mēnešiem) - 7 dienu badošanās. 
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AMERIKAS ĀRSTA UN DIETOLOGA 
POLA BREGA IETEIKUMI TIEM, KAM 

IR NEPIETIEKAMS SVARS 

Cilvēka svars nav atkarīgs no tā, cik daudz viņš apēd, bet gan 
vienīgi no tā, kā organisms pārstrādā uzņemto pārtiku. Svara zu-
dums liecina par veselības traucējumiem. Nav jēgas daudz ēst, ja 
organisma spēja uzņemt un pārstrādāt pārtiku ir novājināta. Bado-
šanās laikā iestājas fizioloģiskas atpūtas periods, bet pēc tam uzla-
bojas gremošanas orgānu darbība un līdz ar to arī organisma spēja 
uzņemt nepieciešamās uzturvielas. 

Tāpēc gan cilvēkiem ar lieko, gan ar nepietiekamo svaru jāie-
vēro viena un tā pati dabiskā dzīvesveida programma, kas secīgi 
mijas ar badošanos. 

Produkti, kurus nedrīkst lietot uzturā diētas laikā 
1. Rafinēts cukurs un produkti, kuru sastāvā ir cukurs: džems, 

želejas, konservi, marmelāde, saldējums, šerbets, kēksi, kū-
kas, košļājamā gumija, saldinātie dzērieni, pīrāgi, cepumi, 
pudiņi, saldinātas augļu sulas, sīrupā konservēti augļi. 

2. Kečups. 
3. Sinepes, dažādas asas garšvielas, marinādes, zaļās olīvas. 
4. Sālīti produkti: cepti vai frī kartupeļi, čipsi, sāļie riekstiņi un 

sāļie cepumi. 
5. Pulēti rīsi un mannas putraimi. 
6. Rūpnieciski ražotās sausās brokastu pārslas. 
7. Trekni produkti. 
8. Taukvielām bagāta pārtika, pārstrādāta vai rafinēta eļļa (mū-

su sirds ienaidnieki). 



I IA DOŠANĀS BRĪNUMS 4 7 

9. Margarīns un produkti, kuros ir kokvilnas eļļa. 
10. Kafija, kafijas dzērieni, alkoholiskie dzērieni, dažādi citi sti-

mulatori. 
11. Tabaka. 
12. Visu veidu kūpinātas zivis, kūpināta gaļa. 
13. Trekna liellopu gaļa, cīsiņi, salami desa un citi gaļas izstrādā-

jumi, kuros ir slāpekļskābes sāļi. 
14. Žāvēti augļi, kas apstrādāti ar sēra dioksīdu (lai tos varētu 

ilgstoši uzglabāt). 

15. Ar medikamentiem barotu cāļu gaļa. 
16. Konservētās zupas. 
17. Balto miltu izstrādājumi: baltmaize, biskvīti, pudiņi, maka-

roni, pankūkas, vafeles, galetes, spageti, sāgo putraimi, kūkas, 
tortes, rūpnieciski ražoti pīrādziņi un citi kulinārijas izstrā-
dājumi. 

18. Bojāti un veci dārzeņi, apvītuši salāti, pārāk sacepti kartu-
peļi. 

19. Iespēju robežās nevajadzētu lietot zāles, īpaši - aspirīnu, auti 
histamīna preparātus, miega zāles, nomierinošos un pretsāpju 
līdzekļus, šķīstošos bromīdus (bromūdeņražskābes sāļus). 



:'Svaigi spiestas sulas ir vērtīgs papildinājums 
jebkuram ēdienam. Jo vairāk mēs tās 

dzersim, jo ilgāk dzīvosim." 
Normans Vokers 
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Sulā ir augstākā labuma organiskais ūdens un tieši tie elementi, 
kas visvairāk nepieciešami mūsu organismam. Pietiekamā daudzu-
mā dzerot svaigi spiestas dārzeņu sulas, mēs nodrošinām savu 
organismu ar ļoti svarīgu pārtikas sastāvdaļu - enzīmiem. Enzīmi 
ir specifiskas vielas, kas veicina pārtikas pārstrādāšanu un uzsūk-
šanos. Taču +47 °C temperatūras ietekmē enzīmu iedarbība tiek 
mazināta, + 4 9 °C temperatūrā tie kļūst inerti, bet +54 °C un 
augstākā temperatūrā - iet bojā. Tāpēc labāka ir svaiga, termiski 
neapstrādāta pārtika. Dārzeņos un augļos ir daudz šķiedrvielu, bet 
to sagremošanai nepieciešamas vairākas stundas. Savukārt sulas 
organisms pārstrādā ļoti ātri, reizēm pat dažās minūtēs, un tam 
tiek patērēts maz enerģijas. Tomēr jāēd arī svaigi dārzeņi un augļi, 
jo šķiedrvielas darbojas kā slota un attīra zarnu traktu. Turpretī 
vārītā ēdienā vairs nav dzīvības spēka, arī šķiedrvielas produktu 
vārīšanas procesā iet bojā, tad tās nogulsnējas uz zarnu sieniņām 
un veicina pūšanu. 

Sulas no nobriedušiem augļiem attīra organismu, bet no dār-
zeņiem - stiprina to un atjauno spēkus. Sulās ir daudz amino-
skābju, minerālvielu, enzīmu un vitamīnu, kas tik ļoti nepieciešami 
mūsu organismam. No konservētām sulām nav nekāda labuma! 
Jāņem vērā, ka vērtīgie elementi atrodas dziļi šķiedrvielās un ir 
grūti atdalāmi, tāpēc, spiežot sulas, dārzeņi rūpīgi jāsarīvē uz 
smalkas rīves. Svaigas dārzeņu un augļu sulas ir ļoti nepieciešamas, 
lietojot jauktu uzturu. Arī ēdot svaigus augļus un dārzeņus, vaja-
dzētu iekļaut ēdienkartē sulas, jo tās ir vislabākais mūsu šūnām un 
audiem nepieciešamo mikroelementu avots. 
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KĀ PAGATAVOT SULU MĀJĀS 

Sulu pagatavošanai izmanto tikai svaigus, nebojātus augļus, un 
iegūtā sula uzreiz jāizdzer, citādi tā ātri sabojāsies. Sulas var spiest 
ar sulu spiedi vai presi. 

Pamatnoteikumi 
1. Sulai paredzētos dārzeņus un augļus rūpīgi pārlasa. 
2. Tos rūpīgi nomazgā zem tekoša ūdens. Sakņaugus vēlams no-

mazgāt ar birstīti. 
3. Dārzeņus un augļus, kurus nevar pārstrādāt ar mizu, uzreiz 

pēc mazgāšanas plāni nomizo ar nerūsējoša tērauda nazi. 
Burkāniem nogriež 1-1 ,5 cm no augšējā gala. 

4. Nomizotus dārzeņus ātri nomazgā, lai tie nezaudē vērtīgās 
vielas; nomizotus augļus vairs nemazgā. 

5. Augļus un dārzeņus tīra tieši pirms sulas pagatavošanas. 

DĀRZEŅU SULAS 

KĀĻU SULA 
Kāļu sula veicina atklepošanu. Lieto, ja ir anēmija ar dzelzs 

nepietiekamību, ateroskleroze, plaušu iekaisums. Ārēji lieto ap-
degumu un augoņu ārstēšanai. 

BRISELES KĀPOSTU SULA 
Briseles kāpostu, burkānu, lapu salātu un pākšu pupiņu sulas 

maisījums nodrošina elementu kopumu, kas lieliski noder aiz-
kuņģa dziedzera funkciju atjaunošanai un ir veselīgs diabēta 
slimniekiem. 
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SINEPJU LAPU SULA 
Svaigas sinepju lapas ieteicams pievienot salātiem, nevis vārīt, 

jo tajās ir daudz skābeņskābes. Tīra sinepju lapu sula var kairināt 
barības vadu un nieres augstās sinepju skābes koncentrācijas dēļ, 
bet, nelielā daudzumā pievienotu burkānu, spinātu un rāceņu 
sulas maisījumam, to izmanto hemoroīdu ārstēšanai. Sinepju la-
pās, tāpat kā ūdenskrešu lapās, ir daudz sēra un fosfora, un šo 
lapu izmantošana pārtikā uz mūsu organismu iedarbojas gandrīz 
identiski. 

KĀPOSTU SULA 
Kāpostu sula ir lielisks organisma attīrīšanas un svara sama-

zināšanas līdzeklis. Kuņģa čūlas ārstēšanai dzer pa vienai glāzei 
kāpostu sulas 30^15 minūtes pirms ēšanas. Tā veicina arī ātrāku 
divpadsmitpirlcstu zarnas čūlas izārstēšanu. Tāda pati iedarbība ir 
burkānu sulai, turklāt tā ir daudz garšīgāka. Vienīgā neērtība kā-
postu sulas lietošanas laikā ir gāzu veidošanās zarnās. Kāpostu 
sula sadala zarnās uzkrātos pūšanas produktus, bet, lai izvadītu 
gāzes un sārņus, ieteicams taisīt klizmu. 

Ja vēders tomēr mēdz uzpūsties, pirms kāpostu sulas lietošanas 
2 vai 3 nedēļas vēlams dzert burkānu sulu vai burkānu un spinātu 
sulas maisījumu, kā arī katru dienu taisīt klizmu. Ja zarnu trakts 
spēj tikt galā ar kāpostu sulu, to var lieliski izmantot organisma 
attīrīšanai, īpaši aptaukošanās gadījumā. 

Kāpostu un burkānu sulas maisījums ir lielisks C vitamīna 
avots, kuru lieto, piemēram, smaganu infekcijas gadījumā. Kā-
postu sula ir efektīvs līdzeklis ilgstošu aizcietējumu ārstēšanai. 
Jāņem vērā, ka kāpostus un kāpostu sulu nedrīkst sālīt, jo tas ir 
kaitīgi, turklāt sāls ietekmē zūd to vērtība. 
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Kāpostos ir daudz sēra, hlora un joda. Sēra un hlora savieno-
jums attīra kuņģa un zarnu gļotādu. 

KARTUPEĻU SULA 
Šī sula ieteicama tiem, kam uz ādas ir izteikti pigmentācijas 

plankumi, jo kartupeļu sulā ir daudz kālija, sēra, fosfora un hlo-
ra. Tomēr šīs vielas ir vērtīgas tikai svaigos, termiski neapstrā-
dātos kartupeļos. 

Kartupeļu sula labi attīra organismu, un to ir veselīgi dzert kopā 
ar burkānu sulu. Gremošanas traucējumu, išiasa (sēžas nerva iekai-
suma) un palielināta vairogdziedzera gadījumā ieteicams lietot 
kartupeļu, burkānu un seleriju sulas maisījumu. Pozitīvu rezul-
tātu var sasniegt ātrāk, ja katru dienu dzer puslitru burkānu, 
biešu un gurķu sulas maisījuma, bet tādā gadījumā saslimušais 
nedrīkst ēst gaļu un zivis. Kartupeļu, burkānu un pētersīļu sulas 
maisījums ieteicams emfizēmas gadījumā. Svaigi spiestu karfu-
peļu sulu rudenī ieteicams lietot profilaktiski pret kuņģa čūlu: 
2 reizes dienā pa 1/2 glāzes 30 minūtes pirms ēšanas. Ārstēšanās 
kurss - 2 vai 3 nedēļas. 

L A M I N Ā R I J U (BRŪNAĻĢU) SULA 
Aļģes ir vērtīgs pārtikas produkts. To zaļganbrūnais laponis 

pazīstams ar nosaukumu "jūraskāposti". Tos daudz lieto uzturā 
Skotijā, Īrijā un citās valstīs; ASV un Kanādā izmanto kaltētā 
veidā. Brūnaļģes ir lielisks organiskā joda un mikroelementu avots. 
Jūras ūdenī taču ir vairāk nekā 59 elementi. Jūraskāpostu pulveri 
ieteicams pievienot burkānu, seleriju, pētersīļu un spinātu sulas 
maisījumam, jo tas ir veselīgi endokrīnajai sistēmai. 
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Z I E M A S SĪPOLU SULA 
Sīpolu sula pēc tās ārstnieciskajām īpašībām ir līdzīga ķiploku 

sulai. 

PURAVU SULA 
Arī uz puravu sulu, kaut arī tā nav tik spēcīga kā sīpolu sula, 

attiecas viss par ķiploku sulu teiktais. 

LUCERNAS SULA 
Lucerna ir vērtīgs pākšaugs. Tajā ir ne tikai svarīgākās mine-

rālvielas un ķīmiskie elementi, kas ir cilvēka organismā, bet arī 
daudzi reti sastopami elementi, kuri atrodas dziļi augsnē (lucer-
nas saknes var sasniegt 10 -30 metru garumu). īpaši daudz lucernā 
ir kalcija, mangāna, fosfora, hlora, nātrija, kālija un silīcija. Visi 
šie elementi ir nepieciešami mūsu organisma dzīvības procesu 
norisei. Lucernā ir arī ļoti daudz hlorofila. Tās lietošana uzturā 
nodrošina cilvēkam veselību, spēku un enerģiju līdz sirmam vecu-
mam, kā arī lielisku organisma spēju pretoties infekcijām. Svaigu 
lucernas sulu ieteicams dzert kopā ar burkānu sulu, gūstot no 
tām vēl lielāku labumu. Šādu sulu maisījumu ar labiem panā-
kumiem lieto, ārstējot lielāko daļu sirds un asinsvadu slimību. Ar 
hlorofilu bagātas sulas ir efektīvas arī elpošanas ceļu slimību un 
deguna blakusdobumu ārstēšanā. Burkānu, lucernas un lapu sa-
lātu sula kompensē organismā trūkstošās vielas, kas nepiecie-
šamas matu sakņu barošanai. Katru dienu dzerot puslitru šo sulu 
maisījuma, tiek veicināta matu augšana. 



5 4 

BURKĀNU SULA 
Dienā var izdzert no puslitra līdz pat trim vai četriem litriem 

svaigi spiestas burkānu sulas (atkarībā no cilvēka veselības stā-
vokļa). Tā palīdz normalizēt visa organisma darbību. Burkānu sula 
satur daudz A vitamīna organismam viegli pārstrādājamā veidā, kā 
arī daudz B, C, D un E vitamīna. Tā uzlabo ēstgribu, gremošanas 
sistēmas darbību un zobu struktūru. Burkānu sula lieliski palielina 
organisma pretošanās spējas dažāda veida infekcijām: kakla, 
mandeļu, deguna blakusdobumu un elpceļu infekcijām, kā arī 
pasargā no pārslodzes nervu sistēmu, uzlabo redzi, nodrošina 
spēku un enerģiju visam organismam. Burkānos ir vielas, kas ne-
pieciešamas normālai endokrīnās sistēmas dziedzeru, īpaši virs-
nieru, darbībai. 

Svaigi spiesta burkānu sula satur tādus sārmainus organiskos 
elementus kā nātrijs, kālijs, kalcijs, magnijs, dzelzs, fosfors, sērs, 
silīcijs un hlors. Burkānu sula ir ļoti nepieciešama mūsu šūnām 
un audiem. 

B U R K Ā N U , BIEŠU UN G U R Ķ U SULAS MAISĪ JUMS 
Šo sulu maisījums ir brīnišķīgs žultspūšļa, aknu, nieru, priekš-

dziedzera un citu dzimumdziedzeru attīrīšanas un atveseļošanas 
līdzeklis. Jāņem gan vērā, ka, regulāri dzerot šo maisījumu, vismaz 
kādu laiku jāatturas no koncentrēta cukura un cietes lietošanas 
uzturā. 

Lai atbrīvotos no akmeņiem un smiltīm organismā, 2 reizes die-
nā dzer viena citrona sulu kopā ar 1/2 glāzes karsta ūdens un 3 vai 
4 reizes dienā - 1/2 glāzes burkānu, biešu un gurķu sulas maisī-
juma. Šāda kursa ilgums ir dažas dienas vai dažas nedēļas (atkarībā 
no akmeņu daudzuma un lieluma). 
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ŪDENSKREŠU SULA 
Šajā augā ir daudz sēra (vairāk nekā trešdaļa visu tajā esošo 

minerālvielu). Apmēram 45 % vielu, kas ir ūdenskresēs, ari sērs, 
fosfors un hlors, tajos atrodas dažādu savienojumu, galvenokārt 
skābju veidā. Ūdenskrešu sula ir spēcīgs caurejas līdzeklis, tāpēc to 
ieteicams lietot tikai kopā ar citām sulām, piemēram, burkānu vai 
seleriju sulu. 

Burkānu un spinātu sulas maisījums ar nelielu devu ūdenskrešu 
un rāceņu lapu sulas satur vērtīgas vielas, kas nepieciešamas asins 
sastāva normalizēšanai un asins apgādei ar skābekli. Šāds sulu 
maisījums ir ieteicams tiem, kam ir mazasinība, pazemināts asins-
spiediens vai nepietiekams ķermeņa svars. Šis kokteilis arī veicina 
hemoroīdu mezglu uzsūkšanos. 

Ūdenskrešu sula ir lieliska piedeva burkānu, pētersīļu un kar-
tupeļu sulai. 

G U R Ķ U SULA 
Gurķi ir viens no labākajiem dabiskajiem diurētiskajiem (urin-

dzenošajiem) līdzekļiem, tie veicina matu augšanu. Gurķi satur 
daudz silīcija un sēra, tādēļ tiem ir arī daudzas citas vērtīgas īpa-
šības. 

Gurķu sulā ir vairāk nekā 40 % kālija, 20 % fosfora, 10 % 
nātrija, 7,5 % kalcija un 7 % hlora. 

Gurķu un burkānu sulas maisījums ieteicams reimatisma ga-
dījumā, jo šī slimība rodas, ja organismā uzkrājas urīnskābe. 
Pievienojot šim maisījumam arī biešu sulu, tiek veicināta ātrāka 
izveseļošanās. 

Gurķi satur daudz kālija, tādēļ tie ir ļoti vērtīgs līdzeklis asinsspie-
diena normalizēšanai. Gurķu sula ieteicama arī zobu un smaganu 
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veselības uzlabošanai. Svaigi spiestā gurķu sulā esošie mikroele-
menti labvēlīgi iedarbojas arī uz nagiem un matiem, kavējot nagu 
šķelšanos un matu izkrišanu. 

Ārstējot ādas slimības, papildus var lietot gurķu, burkānu un 
lapu salātu sulu. Šim sulu maisījumam pievienojot nedaudz lucer-
nas sulas, tiek paaugstināta ārstēšanas efektivitāte. 

PIENEŅU SULA 
Šī auga sula ir viens no labākajiem tonizējošajiem (spēcinoša-

jiem) līdzekļiem. Tā spēj neitralizēt paaugstinātu skābes līmeni 
organismā un normalizē tā sārmaino vidi. Pieneņu sulā ir daudz 
kālija, kalcija un nātrija, tā ir bagātīgs magnija un dzelzs avots. 
Magnijs kavē kaulu atmiekšķēšanos un tādējādi stiprina skeletu. 
Grūtniecības laikā ēdot ar kāliju un magniju bagātu pārtiku, tiek 
novērsta māmiņas zobu bojāšanās un izkrišana un stiprināti bēr-
na kauli. 

Organiskais magnijs noteiktās proporcijās ar kalciju, dzelzi un 
sēru nepieciešams dažu asins sastāvdaļu jaunradei. Tas ir arī sva-
rīgs organisma šūnu, īpaši plaušu un nervu sistēmas šūnu, atjau-
nošanai. 

Svaigi spiesta pieneņu lapu un sakņu sula kopā ar burkānu sulu 
un rāceņu lapu sulu stiprina zobus un ieteicama arī tiem, kas slimo 
ar kaulu slimībām. 

SĒJAS PASTINAKA SULA 
Šī sula ir bagāta ar kāliju, fosforu, sēru, silīciju un hloru. 

Jāpiebilst, ka nelielā kalcija un nātrija satura dēļ tās uzturvērtība ir 
nedaudz zemāka nekā citu dārzeņu sulai. Tomēr pastinaka lapu un 
sakņu sulas ārstnieciskā vērtība ir pietiekami liela. Šajā sulā lielos 
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daudzumos esošais silīcijs un sērs labvēlīgi iedarbojas uz trausliem 
nagiem. Fosfors un hlors ir veselīgs plaušām un bronhiem, tāpēc 
pastinaka sula ieteicama tuberkulozes, plaušu karsoņa un emfi-
zēmas slimniekiem. Pastinakos esošā kālija dēļ to sulu veiksmīgi 
izmanto dažādu garīgu traucējumu gadījumā. 

Tas viss attiecas vienīgi uz kultivētajām pastinaka šķirnēm. Sav-
vaļas pastinaku pārtikā izmantot nedrīkst, jo tajā ir indīgas vielas. 

Z A Ļ O PIPARU SULA 
Zaļajos piparos ir daudz silīcija, kas tik ļoti nepieciešams mūsu 

nagiem un matiem. Šī viela veselīgi iedarbojas arī uz tauku dziedze-
riem un asaru kanāliem. Zaļo piparu un burkānu sulas maisījumu 
(25-50 % piparu sulas) ar labiem panākumiem var lietot ādas 
pigmentācijas plankumu novēršanai. 

Cilvēkiem, kas cieš no vēdera uzpūšanās, gāzēm, zarnu koli-
kām un spazmām, kļūst daudz vieglāk, ja viņi katru dienu izdzer 
500 g zaļo piparu sulas un tikpat daudz burkānu un spinātu sulas 
maisījuma. 

Jāņem vērā, ka sulu vislabāk dzert tukšā dūšā, un starp dažādu 
sulu lietošanas reizēm jāievēro 2 vai 3 stundu intervāls. 

LAPU P Ē T E R S Ī Ļ U SULA 
Šai sulai ir ļoti spēcīga iedarbība, tāpēc to ieteicams dzert ma-

zās devās - pa 3 0 - 6 0 gramiem - un jaukt ar citām sulām (bur-
kānu, lapu salātu, spinātu un seleriju). Pētersīļu sula veicina 
organisma apgādi ar skābekli un normālu virsnieru dziedzeru un 
vairogdziedzera darbību. Tajā esošās vielas stiprina asinsvadus. 
Šo sulu izmanto urīnceļu un urīnpūšļa slimību ārstēšanai, tā pa-
līdz nierakmeņu un tūskas gadījumā, kā arī ārstējot dažādas acu 
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slimības: acs radzenes slimības, kataraktu, konjunktivītu. Pēter-
sīļu sulu sajauc ar burkānu, seleriju un ūdenskrešu sulu. Kopā ar 
biešu, burkānu, kā arī gurķu sulu tā ir efektīvs līdzeklis pret 
menstruālā cikla traucējumiem. Jāņem vērā, ka tādā gadījumā no 
ēdienkartes jāizslēdz gaļa un tās izstrādājumi, kā ari produkti, 
kas satur koncentrētu cieti, un cukurs. 

R A B A R B E R U SULA 
Rabarberu sulā ir visvairāk skābeņskābes. Tā ir veselīga tikai 

sulu maisījumos (kopā ar burkānu, seleriju sulu vai augļu sulām). 
Tad tā stimulē zarnu peristaltiku. Sulu nav ieteicams saldināt ar 
cukuru, labāk izmantot medu. 

REDĪSU SULA 
Šo sulu iegūst no redīsiem un to lapām, un to nav ieteicams 

dzert vienu pašu, jo tai ir pārāk spēcīga iedarbība. Redīsu un bur-
kānu sulas maisījums uzlabo zarnu gļotādas tonusu. īpaši labus 
rezultātus var panākt, ja šo maisījumu iedzer stundas laikā pēc 
mārrutku sulas, kas šķīdina sārņu gļotas. No redīsos esošajām 
minerālvielām 1/3 ir kālijs, vairāk par 1/3 - nātrijs; šajos dārzeņos 
ir arī magnijs un dzelzs, tāpēc redīsu sula ir ļoti veselīga. 

R Ā C E Ņ U SULA 
Nevienā dārzeni nav tik daudz kalcija, cik rāceņu lapās. Tā-

pēc rāceņu sula ieteicama gan bērniem, gan arī pieaugušajiem, 
kas sirgst ar kaulu un zobu atmiekšķēšanos. Rāceņu lapu, burkā-
nu un pieneņu sulas maisījums ir viens no efektīvākajiem līdzek-
ļiem kaulaudu stiprināšanai. Pienenēs esošais magnijs kopā ar 
rāceņu lapu kalciju un burkānu sulā esošajām vielām palielina 
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kaulu cietību. Rāceņu lapās ir arī daudz kālija, kas uzlabo orga-
nisma sārmaino vidi, īpaši, ja rāceņu lapu sula tiek dzerta kopā 
ar seleriju un burkānu sulu. Rāceņu sula ir lielisks līdzeklis kuņģa 
skābes līmeņa samazināšanai. Rāceņu lapas satur arī daudz nāt-
rija un dzelzs. 

LAPU SALĀTU SULA 
Šajā sulā ir daudz magnija un dzelzs, kas ir visaktīvākā viela 

mūsu organismā. Tāpēc ir svarīgi, lai dzelzs krājumi tiktu atjaunoti 
visbiežāk. Aknās un liesā uzkrātā dzelzs tiek izmantota pēkšņas 
nepieciešamības gadījumā, piemēram, ātrai jaunu sarkano asins-
ķermenīšu radīšanai, ja ir zaudēts daudz asiņu. 

Salātos esošais magnijs labvēlīgi ietekmē muskuļus, nervu un 
plaušu audus, veicina asinsrites normalizēšanos un pareizu viel-
maiņu. Magnija iedarbība ir efektīva tikai kalcija klātbūtnē, tāpēc 
salāti, kuros ir abas šīs vielas, ir tik vērtīgi. 

Ar burkānu sulu papildināta lapu salātu sula tiek bagātināta ar 
A vitamīnu un nātriju, un tas nodrošina salātu sulā esošā kalcija 
uzturēšanu izšķīdušā stāvoklī. 

Lai panāktu ātrāku matu augšanu un to dabiskās krāsas atjau-
nošanos, ieteicams burkānu, lapu salātu, zaļo piparu un lucernas 
sulas maisījums. 

Sulas pagatavošanai labāk izmantot tumši zaļās salātu lapas, 
jo tajās ir vairāk hlorofila un citu vērtīgu vielu nekā gaišajās 
lapās. 

Salātu sula ieteicama tiem, kas slimo ar tuberkulozi vai kuņģa 
slimībām, šī sula ir arī labs diurētisks līdzeklis. 

Ar dzelzi un citām vērtīgām vielām bagātā lapu salātu sula ko-
pā ar burkānu sulu bērniem ieteicama jau kopš zīdaiņa vecuma. 
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BIEŠU SULA 
Sulas pagatavošanai var izmantot gan sakni, gan lapas. Šī ir 

visvērtīgākā sula sarkano asinsķermenīšu radīšanai un asins 
sastāva uzlabošanai. Ļoti veselīga tā ir sievietēm - dienā ietei-
cams izdzert vismaz puslitru. Tomēr biešu sula jādzer kopā ar 
burkānu sulu, citādi tā var izraisīt galvas reiboņus un sliktu dūšu. 
Pieredze rāda, ka sākumā labāk dzert tādu maisījumu, kurā ir 
vairāk burkānu sulas, pakāpeniski palielinot biešu sulas daudzu-
mu, jo organismam tā būs vieglāk pierast pie biešu sulas veselīgās 
un attīrošās iedarbības. Pietiekamā dienas deva ir I-IV2 glāzes 
biešu sulas 2 reizes dienā. Lielākā biešu sulas vērtība ir tā, ka tajā 
ir 50 % nātrija un tikai 5 % kalcija, tāpēc kalcijs visu laiku ir 
izšķīdušā veidā; sulā esošie 20 % kālija labvēlīgi ietekmē visas 
organisma funkcijas, bet 8 % hlora padara šo sulu par lielisku 
aknu, žultspūšļa un nieru attīrīšanas līdzekli, kā arī stimulē lim-
fas darbību visā organismā. Biešu un burkānu sulas maisījumā ir' 
daudz fosfora, sēra, kālija un citu sārmainu elementu, kā arī 
daudz A vitamīna, tāpēc tas ir ļoti veselīgs un īpaši labi iedarbo-
jas uz asinīm. 

SELERIJU SULA 
Selerijas ir ļoti vērtīgas, jo tās satur daudz bioloģiski aktīva 

nātrija, kas spēj nodrošināt kalcija uzturēšanu izšķīdušā stāvoklī, 
īpaši veselīga seleriju sula ir tiem, kas uzturā bieži lieto koncent-
rētu cieti un cukuru. 

Nātrijam, kura selerijās ir īpaši daudz, ir svarīga loma ogļskā-
bās gāzes izvadīšanā no organisma. Nātrija deficīts plaušās un bron-
hos ir tikpat kaitīgs, cik kaitīgas ir tajos pēc smēķēšanas uzkrājušās 
vielas. Tas ir arī viens no priekšlaicīgas novecošanas iemesliem. 
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Seleriju un burkānu sulas maisījums ir efektīvs dažādu nervu 
slimību, avitaminozes un citu saslimšanu gadījumā. 

Selerijās ir daudz magnija un dzelzs, kas ir ļoti nepieciešami 
asins šūnām. 

Ja degvīna glāzīti svaigi spiestas seleriju sulas iedzer no rīta un 
tikpat daudz pirms pusdienām, ir vieglāk pārciest svelmi un karstu 
laiku, jo šī sula normalizē ķermeņa temperatūru. 

SPARĢEĻU SULA 
Sparģeļu sula ir efektīvs diurētisks līdzeklis, īpaši tad, ja to dzer 

kopā ar burkānu sulu. Tīrā veidā sparģeļu sulu izmanto nieru 
slimību ārstēšanai un normālas dziedzeru darbības atjaunošanai. 
Tiem, kuri sirgst ar mazasinību vai diabētu, šo sulu ieteicams dzert 
kopā ar citām sulām, kas paredzētas šo slimību ārstēšanai. 

TOPI NAM BŪRU SULA 
Topinambūros ir daudz sārmainu vielu, īpaši - kālija. Svaigā 

veidā tie satur enzīmu inulīnu un ļoti daudz insulīna, tāpēc ir ietei-
cami diabētiķiem. Topinambūru sula ir veselīga un garšīga, to var 
dzert arī kopā ar burkānu sulu. 

T O M Ā T U SULA 
Tomātu sula ir visvairāk uzturā lietotā sula, diemžēl parasti to 

dzer konservētā veidā. Taču īpaši veselīga ir tieši svaigi spiesta 
tomātu sula - tai ir sārmaina reakcija. Jāņem gan vērā, ka kopā ar 
šo sulu nedrīkst lietot koncentrētu cieti un cukuru saturošus pro-
duktus, jo tad sulas reakcija mainās uz skābu. 

Tomātos ir daudz citronskābes, ābolskābes un nedaudz skābeņ-
skābes. Visas līs skābes nepieciešamas vielmaiņas procesos. Svaigi 
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spiesta tomātu sula ir labs nātrijā, kalcija, kalija un magnija avots. 
Jebkuras šķirnes tomātus ir veselīgi ēst svaigus. 

ĶIRBJU SULA 
Ķirbju sula īpaši ieteicama tiem, kam ir sirds un nieru slimības, 

hipertonija, aizcietējumi, žultspūšļa iekaisums un liekais svars, tai 
ir izteiktas diurētiskas īpašības. 

F L O R E N C E S DIĻĻU SULA 
Ir divu veidu dilles: parastās dārza dilles jeb saldās dilles (tās 

izmanto par garšvielu) un Florences dilles jeb Florences fenhelis 
(Itālijā un Latīņamerikas valstīs iecienīts salātu dārzenis). Dārza 
dille ir zālaugs un neder sulas pagatavošanai. No Florences dil-
lēm var iegūt lielisku sulu. Tās pieder pie seleriju dzimtas, taču to 
sula ir saldāka un aromātiskāka nekā seleriju sula. 

Florences diļļu sulai piemīt liela asinsrades spēja, tāpēc tā ir 
īpaši veselīga menstruālā cikla traucējumu gadījumā: to var dzert 
tīrā veidā vai kopā ar burkānu un biešu sulu. 

PĀKŠU PUPIŅU SULA 
Šī sula ieteicama diabēta slimniekiem. Ir noskaidrots, ka pākšu 

pupiņu un Briseles kāpostu sulā ir vielas, kas veicina dabiskā 
insulīna izdalīšanos. Diabētiķi nedrīkst lietot uzturā cukuru, gaļu 
un tās izstrādājumus, kā arī produktus, kas satur koncentrētu cieti. 
Katru dienu jāizdzer litrs burkānu, lapu salātu, pākšu pupiņu un 
Briseles kāpostu sulas maisījuma un puslitrs burkānu un spinātu 
sulas maisījuma, kā arī regulāri jāattīra zarnu trakts, izmantojot 
klizmu. 
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M Ā R R U T K U SULA 
Mārrutkos ir daudz spēcīgu ēterisku vielu, tāpēc no tiem ietei-

cams pagatavot putriņu, pievienot citronu sulu un lietot pa pus-
tējkarotei 2 reizes dienā tukšā dūšā. Šāds maisījums sadala gļotas 
to uzkrāšanās vietās, nekairinot žultspūsli, nieres un barības vada 
sieniņas. Turklāt šī putriņa ir spēcīgs diurētisks līdzeklis, tāpēc 
ieteicama tūskas gadījumā. Vislabākā proporcija putriņas pagata-
vošanai ir šāda: 2 vai 3 citronu sula uz 150 g mārrutku. 

C I G O R I Ņ U (ENDĪVIJAS) SULA 
Endīvija jeb lapu cigoriņi pēc ķīmiskā sastāva ir līdzīgi piene-

nēm. Tajos ir barības vielas, kas pastāvīgi nepieciešamas acs op-
tiskajai sistēmai. 

Cigoriņu, burkānu, pētersīļu un seleriju sulas maisījums baro 
redzes nervu un acs muskuļaudus, veicinot redzes atjaunošanos. 

Vairākus mēnešus katru dienu lietojot 2 5 0 - 5 0 0 g šāda mai-
sījuma, var uzlabot redzi un izvairīties no nepieciešamības valkāt 
brilles. 

Burkānu, seleriju un cigoriņu sulas maisījums ir efektīvs līdzek-
lis pret astmu un siena drudzi. Tomēr vajadzētu pilnībā atteik-
ties no produktiem, kas veicina šo slimību saasinājumus, - piena 
produktiem, koncentrētu cieti saturošiem produktiem un cukura. 

Cigoriņu, pētersīļu un seleriju sulas maisījums ieteicams anē-
mijas un sirdsdarbības traucējumu gadījumā, tas tonizē asinis, lab-
vēlīgi iedarbojas uz liesu. 

Cigoriņu sula kopā ar citām sulām veicina žults izdalīšanos, 
tāpēc tā ieteicama arī tiem, kam ir aknu un žultspūšļa darbības 
traucējumi. 
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ĶIPLOKU SULA 
Lai gan šai sulai ir nepatīkama smarža, tā spēj ļoti efektīvi un 

ātri attīrīt organismu. Ķiplokos ir daudz sinepju eļļas un citu attī-
rošu vielu, tie veicina ēstgribu un kuņģa sulas izdalīšanos, uzlabo 
zarnu peristaltiku un urīna izvadīšanu. Ķiplokos esošās ēteriskās 
eļļas attīra plaušas un bronhus no gļotām, veicina indīgu vielu izva-
dīšanu caur ādu. 

Šī sula ir efektīvs līdzeklis cīņā ar zarnu parazītiem un dizentē-
rijas ārstēšanā. Ja cilvēka gremošanas orgāni un izvadsistēma ir 
pieblīvēti ar pūstošiem pārtikas atlikumiem, veidojas labvēlīga vide 
miljoniem mikrobu. Tāpēc uzturā jālieto pārtika, kuru organisms 
var maksimāli labi pārstrādāt, samazinot sārņu uzkrāšanās risku. 
To var panākt, ēdot svaigus augļus un dārzeņus, kā arī dzerot no 
tiem pagatavotu sulu. 

SPINĀTU SULA 
Spināti veselīgi iedarbojas uz gremošanas traktu. Tas bija zināms 

jau senos laikos. Katru dienu izdzerot puslitru spinātu sulas, dažu 
nedēļu laikā var izārstēt pat ļoti smagu aizcietējumu. Šī sula nor-
malizē visas gremošanas sistēmas darbību. 

Zarnu čūlas, krampji, nervu darbības traucējumi, virsnieru 
dziedzeru un vairogdziedzera sekrēcijas traucējumi, nieru iekai-
sums, artrīts, abscesi un furunkuli, roku un kāju tūska, nosliece 
uz asiņošanu, spēku izsīkums, reimatiskas un cita veida sāpes, 
sirds un asinsvadu darbības traucējumi, slikta redze, galvassāpes, 
migrēna - šo slimību cēlonis ir sārņu uzkrāšanās zarnu apakšējā 
daļā, kā arī svaigos burkānos un spinātos esošo vielu trūkums 
organismā. Lai ātri un efektīvi apgādātu organismu ar šīm sva-
rīgajām vielām, ieteicams katru dienu izdzert vismaz puslitru 
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svaigi spiestas dārzeņu sulas, vienlaikus atsakoties no gaļas izstrā-
dājumiem, kā ari citiem organismu piesārņojošiem produktiem. 
Spināti, lapu salāti, ūdenskreses, kā arī burkāni un zaļie pipari ir 
lielisks C un E vitamīna avots. 

SKĀBEŅU SULA 
Skābenēs ir daudz kālija oksalāta, dzelzs un magnija, kas pa-

stāvīgi nepieciešami asinīm, kā arī tādu attīrošu un visam organis-
mam nepieciešamu elementu kā fosfors, sērs un silīcijs. Šo svarīgo 
elementu kopums liecina par skābeņu sulas labvēlīgo ietekmi uz 
visu organismu un īpaši uz zarnu traktu. 

AUGĻU UN OGU SULAS 

A P R I K O Ž U SULA 
Aprikozes ir iedarbīgs līdzeklis cīņā pret sirds un asinsvadu, 

nieru slimībām un lieko svaru. Tajās ir daudz fosfora un magnija, 
kas nepieciešami aktīvai smadzeņu darbībai. 

A R B Ū Z U SULA 
Arbūzi ir nepieciešami nieru slimniekiem (arī tiem, kam ir nier-

akmeņi), sirds un asinsvadu slimību, hipertonijas un kūtras zarnu 
darbības gadījumā. Tie lieliski veldzē slāpes drudža laikā un veici-
na indīgo vielu izvadīšanu no organisma. 

Arbūzs ir diurētisks līdzeklis un ieteicams tūskas gadījumā, kā 
arī tiem, kas slimo ar sklerozi, podagru, artrītu un diabētu. 
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V Ī N O G U SULA 
Vīnogas ir efektīvs diurētisks, sviedrējošs, viegls caurejas un 

atklepošanu veicinošs līdzeklis, to izmanto plaušu, aknu, nieru 
slimību, podagras un hipertonijas gadījumā. 

Vīnogu sulai ir tonizējoša un spēcinoša iedarbība. To izmanto 
novājinātas nervu sistēmas un nespēka gadījumā. Sulā ir daudz 
glikozes, tāpēc tā pazemina holesterīna līmeni asinīs. Vīnogu sulu 
dzer 3 reizes dienā stundu pirms ēšanas. Sāk ar pusglāzi vienā reizē 
un kursa beigās (pēc 1 -1 ,5 mēnešiem) dzer jau 2 glāzes vienā reizē. 

Nedrīkst dzert daudz vīnogu sulas tie, kam ir nosliece uz caur-
eju, cukura diabētu, aptaukošanos, kuņģa čūlu vai hronisku plau-
šu iekaisumu. 

ĶIRŠU SULA 
Šī sula ir nāvējoša stafilokokiem un streptokokiem - dizentēri-

jas un strutainu infekciju ierosinātājiem. Tai ir ārstnieciska iedar-
bība mazasinības, plaušu, nieru slimību, aterosklerozes un aizcie-
tējumu gadījumā. 

G R A N Ā T Ā B O L U SULA 
Šai sulai piemīt organismu stiprinošas īpašības, un to ieteicams 

lietot kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumu gadījumā, pēc 
pārciestām infekcijas slimībām un operācijām. Granātābolu sulu 
izmanto aizkuņģa dziedzera slimību un mazasinības ārstēšanai, tā 
attīra asinis. Dzer pa 1/2-1 glāzei 3 reizes dienā 3 0 ^ - 0 minūtes 
pirms ēšanas, vienlaikus ievērojot atbilstošu diētu. Ārstēšanās kurss 
ilgst 2-A mēnešus, pēc mēnesi ilga pārtraukuma kursu atkārto. 
Jāņem vērā, ka granātābolu sulai piemīt saistvielām līdzīga iedar-
bība un tā var izraisīt aizcietējumu. 
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G R E I P F R Ū T U SULA 

Šī sula ir lielisks diētisks un ārstniecisks līdzeklis - tā uzlabo 
gremošanu, pazemina asinsspiedienu, normalizē aknu darbību. 
Aterosklerozes, hipertonijas, ātras nogurdināmības gadījumā to 
ieteicams dzert pa 1/4 glāzes 2 0 - 3 0 minūtes pirms ēšanas, bez 
miega gadījumā - pa 1/2 glāzes pirms gulētiešanas. 

B U M B I E R U SULA 
Sulai ir diurētiska un pretmikrobu iedarbība, to ir veselīgi lietot 

nierakmeņu un urīnceļu infekcijas gadījumā. 

M E L O Ņ U SULA 
Lieto, ārstējot sirds un asinsvadu, asins, nieru slimības, ai/cie-

tēj umus un hemoroīdus. 

Z E M E Ņ U SULA 
Šai sulai piemīt organismu atveseļojoša iedarbība. Tā normāli 

zē vielmaiņu, ieteicama sirds un asinsvadu, nieru, kuņģa un zarnu 
trakta slimību (kuņģa čūlas, holecistīta, žultsakmeņu, zarnu infek-
cijas), mazasinības un hipertireozes (pastiprinātas vairogdziedzera 
darbības) ārstēšanai. 

Ē R K Š Ķ O G U SULA 
Šī sula ir labs diurētisks un caurejas līdzeklis, to izmanto anē-

mijas ārstēšanai. 

AVEŅU SULA 
Tautas medicīnā avenes un to sulu izmanto kā sviedrējošu 

un drudzi mazinošu līdzekli saaukstēšanās gadījumā. Avenes 
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ieteicamas arī mazasinības, kuņģa un zarnu trakta, kā arī nieru 
slimību, aterosklerozes un hipertonijas ārstēšanai. 

PERSIKU SULA 
Šo sulu lieto, ja ir traucēts sirdsdarbības ritms, mazasinība, 

gastrīts ar pazeminātu kuņģa skābes daudzumu, aizcietējumi. Dzer 
pa 1/4 glāzes 1 5 - 2 0 minūtes pirms ēšanas. Persiku sulu nedrīkst 
lietot, ja ir alerģija, cukura diabēts vai aptaukošanās. 

PĪLĀDŽU SULA 
Pīlādžu sulu lieto aterosklerozes, hipertonijas, gastrīta ar pa-

zeminātu kuņģa skābes daudzumu, hemoroīdu ārstēšanai. Tai ir 
diurētiska un asins recēšanu veicinoša iedarbība. 

Dzer 2 vai 3 reizes dienā pa 1/4 glāzes 30 minūtes pirms ēšanas. 

A R O N I J U SULA 
Aroniju sulu izmanto, ārstējot aterosklerozi, gastrītu ar pa-

zeminātu kuņģa skābes daudzumu, grūtnieču toksikozi. Hiper-
tonijas slimniekiem 1 - 1 , 5 mēnešus ieteicams dzert pa 50 ml aro-
niju sulas 3 reizes dienā. 

PLŪMJU SULA 
Sulai ir izteikta diurētiska un vēdera izeju mīkstinoša iedarbība, 

to izmanto aterosklerozes, hipertonijas, holecistīta, nieru, sirds un 
aknu slimību ārstēšanai. 

UPEŅU SULA 
Upenes ir otrajā vietā pēc C vitamīna daudzuma (pirmajā vie-

tā ir mežrozītes). Upenes nostiprina imunitāti, tām ir dziedinoša 
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iedarbība kuņģa čūlas, gastrīta ar pazeminātu kuņģa skābes dau-
dzumu, aterosklerozes, nieru slimību, vielmaiņas traucējumu, maz-
asinības gadījumā. 

M E L L E Ņ U SULA 
Mellenēs ir vairāk mangāna nekā citos dārzeņos un augļos. 
Sula uzlabo redzi, kā arī ieteicama, ja ir gastrīts ar pazeminātu 

kuņģa skābes daudzumu, zarnu infekcijas, hepatīts, mazasinība, 
nierakmeņi, podagra, reimatisms, dažādas ādas slimības, diabēts 
(melleņu sula pazemina cukura līmeni asinīs). 

ĀBOLU SULA 
Ābolu sula ir efektīvs līdzeklis, ārstējot sklerozi, sirds, nieru 

slimības, zarnu infekcijas, aptaukošanos, mazasinību un podagru. 
Sula no skābo šķirņu āboliem, piemēram, antonovkas, ieteicama 
diabēta, kuņģa slimību un aizcietējumu gadījumā. Pret aptauko-
šanos dzer šādu sulu maisījumu: 100 ml ābolu sulas, 50 ml me-
loņu sulas, 5 ml tomātu un 25 ml citronu sulas. Ja ir ateroskle-
roze, hipertonija, žultspūšļa slimības, - pa 1/2 glāzes ābolu sulas 
1 5 - 3 0 minūtes pirms ēšanas. 
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SULU TERAPIJAS PIELIETOŠANA 

Lai dārzeņu un augļu sulu terapija sasniegtu dziedinošu efektu, 
jāievēro vairāki nosacījumi. 
1. Pret sulu terapiju nedrīkst izturēties vieglprātīgi. Vienīgi ārsts 

var pareizi noteikt diagnozi un nepieciešamo ārstēšanos. 
2. Pirms sulu terapijas uzsākšanas organisms jāattīra no daudzos 

gados uzkrātajiem sārņiem (sk. nodaļu "Organisma attīrīšana"). 

3. Sulas var dzert tik daudz, cik var iedzert. Ieteicamais dau-
dzums ir puslitrs sulas vai sulu maisījuma dienā, terapijas 
kurss - vismaz 2 nedēļas. 

4. Konservētai sulai nav nekādas vērtības. 
5. Sulu maisījumiem ir specifisks ķīmiskais sastāvs, un to iedar-

bība atšķiras no katras atsevišķas maisījuma sastāvā esošās 
sulas iedarbības. 

6. Jālieto tikai svaigi spiestas sulas. 



ĀRSTNIECĪBAS AUGI. 
PAGATAVOŠANAS VEIDI. 

DROGU RECEPTES 
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Par ārstniecības augiem interesējas daudzi. Un tas ir saprotami. 
Pat mūsdienās, strauja zinātniskā progresa laikmetā, apmēram 
40 % vērtīgu ārstniecības preparātu iegūst no augiem. Augiem pie-
mīt ārstnieciskās īpašības, jo tajos ir bioloģiski aktīvas vielas, kas, 
nokļuvušas cilvēka organismā, spēj dažādi uz to iedarboties. Šīs 
vielas sauc par aktīvajām jeb darbīgajām vielām. Tās ir amino-
skābes, ogļhidrāti, organiskās skābes, dažādas eļļas un ēteriskās 
eļļas, fermenti, vitamīni u. c. Augu bioloģiski aktīvās vielas ir cil-
vēka organismam vairāk radnieciskas nekā sintētiskie preparāti. 
Ilgstošas evolūcijas gaitā cilvēks ir pielāgojies augu aktīvo vielu 
asimilēšanai; šīs vielas vieglāk iekļaujas cilvēka dzīvības procesu 
norisē, tāpēc daudz retāki ir to nepanesības gadījumi. Augu valsts 
preparāti spēj iedarboties uz mikroorganismiem un vīrusiem, kas 
kļuvuši rezistenti (nejūtīgi) pret antibiotikām un sintētiskajiem pre-
parātiem. Turklāt vairākus ārstniecības augus var izaudzēt maz-
dārziņā vai pat mājās. 

Daudzi augi, kuriem ir izteikts terapeitisks efekts, nav kaitīgi 
pat lielos daudzumos. Tomēr tas nenozīmē, ka jebkurā gadījumā 
un bez ierobežojumiem varam ķerties pie pašārstēšanās. Pret 
ārstniecības augiem jāizturas uzmanīgi un ar cieņu. Arī daudzi 
indīgi augi tiek izmantoti ārstniecībā. Turklāt mēdz būt arī tā, ka 
augi, kas palīdz vienas slimības gadījumā, ir kaitīgi un tos ne-
drīkst lietot, ja ir kāda cita slimība. Tāpēc, pirms sākt izmēģināt 
šajā nodaļā piedāvātās receptes, jāpakonsultējas ar ārstu, lai va-
rētu noteikt precīzu diagnozi. 
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ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKĻU PAGATAVOŠANA 
NO ĀRSTNIECĪBAS AUGIEM 

Veids, kā pagatavojams konkrēts ārstniecības līdzeklis, atkarīgs 
no izmantojamā auga aktīvo vielu bioloģiskajām un ķīmiskajām 
īpašībām, kā arī no tā, kādas vielas no auga iegūstamas un kā tās 
ērtāk izmantojamas. 

1. Auksta ūdens uzlējums 

Sasmalcinātu augu aplej ar noteiktu daudzumu istabas tempe-
ratūras ūdens (piemēram, ēdamkaroti sasmalcināta auga ar glāzi 
ūdens), atstāj ievilkties uz 6 - 8 stundām un izkāš caur marli. 

2. Karstais uzlējums 

Sasmalcinātas auga daļas aplej ar verdošu ūdeni, 10-20 mi-
nūtes atstāj ievilkties, pēc tam izkāš. Izejvielu un ūdens daudzums, 
kā ari lietošanas devas atkarīgas no tā, kāda veida augs un ar kādu 
ārstniecisko mērķi tiek izmantots. 

3. Novārījums 

Sasmalcinātas auga daļas aplej ar karstu ūdeni, 15 -30 minū-
tes vāra, tikpat ilgi atstāj ievilkties un pēc tam izkāš. Augli mizu, 
saknes, sakneņus, stublājus, kā arī gļotas saturošas augu daļas, 
piemēram, altejas saknes, linsēklas u. c., ieteicams vispirms apliet 
ar istabas temperatūras ūdeni, atstāt, lai 5 - 8 stundas izmirkst, un 
tad 15 minūtes vārīt. 
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4. Uzlējums klizmu pagatavošanai 

Ņem 5 vai 6 ēdamkarotes sasmalcinātu augu (kumelīšu, ceļ-
mallapu u. c.), aplej ar 1,5 litriem verdoša ūdens un atstāj ievilk-
ties 15-30 minūtes, pēc tam izkāš. 

5. Uzlējums peldēm 

Ņem 50 g vajadzīgo drogu, aplej ar 4 vai 5 litriem verdoša 
ūdens un 15-20 minūtes atstāj ievilkties, pēc tam izkāš un pielej 
nepieciešamās temperatūras (37 °C) vannas ūdenim. 

6. Kompreses 

Lai sagatavotu kompresi, rupji sasmalcinātām auga daļām pie-
lej nedaudz verdoša ūdens vai arī tās vāra nelielā ūdens daudzumā; 
izveidojas karsta putriņa, kuru liek uz neliela auduma gabaliņa, 
pieliek slimajai vietai un aptin ar kādu lielāku lina vai vilnas audu-
ma gabalu. 

7. Izvilkums 

Izvilkumu no augiem, kuru iedarbība ir samērā vāja, pagatavo, 
izmantojot spirtu (40° un 70°), attiecībā 1:5, bet no stipras iedar-
bības augiem - attiecībā 1:10. 

Izejvielas aplej ar vajadzīgo daudzumu spirta un cieši noslēgtā 
traukā atstāj ievilkties tumšā vietā 7 - 1 0 dienas. Trauku regulāri sa-
skalina. Pēc tam iegūto šķidrumu izfiltrē caur filtrpapīru, pāri pali-
kušo masu izspiež, šķidrumu izkāš un pielej pirmajam filtrātam. 
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Pēc kāda laika, kad sāk veidoties nogulsnes, izvilkumu vēlreiz 
izfiltrē. 

8. Pulveris 

Kaltēšanai izmanto svaigas augu daļas un tās kaltē labi vēdina 
mās vietās. Rūpīgi izkaltētas izejvielas var lietot pulvera veidā, 
sajaucot to ar nedaudz ūdens, piena u. c. 

9. Apliekamie (aplikācijas) 

Apliekamajiem izmanto dažādus ārstniecības augu uzlējumus. 
Lina salveti labi samērcē aukstā vai karstā uzlējumā un pieliek sli 
majai vietai. Salveti bieži maina, jo aplikācijai jābūt mitrai. 

10. Sulas 

Sasmalcinātus augus samaļ gaļasmašīnā vai izspiež no tiem sulu 
ar sulu spiedi. Uzglabā ledusskapī slēgtā traukā. Dažu augu, pie-
mēram, alvejas, sulu lieto uzreiz pēc izspiešanas. 

11. Ziedes 

1. paņēmiens. Sasmalcinātus sausus augus (pulveri) sajauc ar 
vienādās daļās ņemtiem kausētiem cūku taukiem, vazelīnu un 
zivju eļļu. Uz vienu pulvera daļu ņem divas daļas sajaukto tauk-
vielu. 

2. paņēmiens. No svaigām augu lapām vai augļiem iegūtu put-
riņu sajauc ar augu eļļu. 
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ĀRSTNIECĪBAS AUGU MAISĪJUMU 
RECEPTES 

Daudzos gadījumos viens un tas pats augs satur vairākas 
ārstnieciskas vielas, kas spēj iedarboties uz dažādiem cilvēka or-
gāniem, tāpēc cilvēkam nav vienlaikus jālieto vairāku augu pre-
parāti (tādi augi ir, piemēram, piparmētra, salvija, mārsils, kume-
lītes). Tomēr bieži tiek lietoti ari dažādu augu maisījumi. Šādos 
maisījumos tiek ņemta vērā augu savstarpējā iedarbība. Ir bīsta-
mi pašiem izvēlēties augus maisījumu pagatavošanai, jo tam ne-
pieciešamas īpašas zināšanas par ārstniecisko vielu sastāvu katrā 
augā un to saderību. 

Nedrīkst aizmirst, ka vieglprātīga pašārstēšanās var atstāt grau-
jošas sekas uz organismu. Drošāk ir lietot tikai tos ārstniecības 
augus un augu preparātus, kurus ieteicis ārsts. 

Piedāvātās ārstniecības augu receptes ir izveidotas, ņemot vērā 
augu savstarpējo iedarbību, un sagrupētas atkarībā no slimības 
veida. 

Ja slimība ārstējama ar spēcīgas iedarbības ārstniecības augiem, 
tas darāms ārsta uzraudzībā. 

Lai varētu pareizi izmantot grāmatā iekļautās receptes, vispirms 
uzmanīgi jāizlasa iepriekšējā nodaļa par ārstniecības līdzekļu paga-
tavošanu. 
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ELPCEĻU SLIMĪBAS 

IESNAS 

Ārstniecības pātaines pulveris 10 g 
Smaržīgās rūtas lakstu pulveris 10 g 
Kumeļpēdu sakņu pulveris 10 g 

Pulverus rūpīgi samaisa. Iesnu ārstēšanai laiku pa laikam pa-
smaržo nelielu šķipsniņu maisījuma. 

KAKLA UN RĪKLES SLIMĪBAS 

1. Kumelīšu ziedi 15 g 
Ārstniecības salvijas lapas 15 g 
Ancīšu laksti 20 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus sajauc. Pilnu tējkaroti maisī-
juma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Laringīta ārstēšanai skalo kaklu 
vairākas reizes dienā. 

2. Aveņu lapas 20 g 
Malvu lapas 25 g 
Māllēpju lapas 25 g 
Ārstniecības salvijas lapas 30 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. No pilnām 3 tēj-
karotēm maisījuma un glāzes verdoša ūdens pagatavo uzlējumu 
kakla skalošanai pret laringītu un faringītu. 
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3. Fenheļa augļi 5 g 
Meža retēja sakneņi 15 g 
Ārstniecības altejas saknes 15 g 
Ozolu miza 15 g 
Salviju lapas 15 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. No pilnas tēj-
karotes maisījuma un glāzes auksta ūdens pagatavo uzlējumu. 
Pēc 5 stundām to uzvāra. Lieto kakla skalošanai pret laringītu. 

4. Fenheļa augļi 5 g 
Piparmētru lapas 15 g 
Kumelīšu ziedi 15 g 
Salviju lapas 15 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. Pilna tējkarote 
maisījuma uz glāzi verdoša ūdens. Lieto kakla skalošanai pret la-
ringītu un angīnu. 

B R O N H U UN PLAUŠU SLIMĪBAS 

i. Ārstniecības altejas saknes 40 g 
Lakricu saknes 15 g 
Māllēpju lapas 20 g 
Deviņvīruspēka ziedi 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. No ēdamka-
rotes maisījuma (bez kaudzītes) un glāzes auksta ūdens pagatavo 
uzlējumu, pēc 2 stundām pavāra 10 minūtes, atdzesē un izkāš. 
Dzer siltu vairākas reizes dienā pret klepu, hronisku un sausu 
bronhītu. Deva paredzēta vienai dienai. 
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2. Māllēpju lapas 5 g 
Deviņvīruspēka ziedi 5 g 
Malvu ziedi 10 g 
Zīda magones ziedi 10 g 
Timiāna laksti 10 g 
Anīsa augļi 5 g 
Ārstniecības altejas saknes 10 g 
Lakricu saknes 25 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. 
Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

3. Parastās marūbijas laksti 20 g 
Ceļteku lapas 20 g 
Gaiļbiksīšu ziedi 20 g 
Veroniku laksti 20 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. 
Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

! ļ § Ceļteku lapas 10 g 
Veroniku laksti 30 g 
Ziepenītes saknes 10 g 
Trejkrāsu vijolītes laksti 40 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. 
Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
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5. Māllēpju lapas 10 g 
Ceļteku lapas 20 g 
Tīruma kosas laksti 30 g 
Gaiļbiksīšu ziedi 40 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. 
Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

6. Ālanšu saknes 30 g 
Gaiļbiksīšu saknes 30 g 
Māllēpju lapas 30 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. Ņem 2 tējka-
rotes maisījuma, aplej ar glāzi verdoša ūdens un vāra 5 minūtes. 
Tad 15 minūtes atstāj ievilkties un izkāš. Izdzer dienas laikā. 

7. Purva vaivariņi 5 g 
Piparmētras 15 g 
Ālantes 15 g 
Māteres 15 g 
Kliņģerītes 15 g 
Ceļtekas 15 g 
Trejkrāsu vijolīte 15 g 
Kukurūzas drīksnas 15 g 
Drogu maisījums pret vēdera 
uzpūšanos 15 g 
Diurētisks drogu maisījums 15 g 
Nātres 15 g 
Eikalipts 15 g 
Linsēklas 15 g 
Kumelīšu ziedi 15 g 
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Visu maisījumu aplej ar litru verdoša ūdens, 2 stundas atstāj 
ievilkties, dzer pa glāzei 4 reizes dienā (vienu reizi - pirms gulēt-
iešanas) pret bronhiālo astmu, astmatisko bronhītu. 

PLAUŠU TUBERKULOZE 

1. Māllēpju lapas 15 g 
Lakricu saknes 15 g 
Akļu laksti 15 g 
Maura sūrenes laksti 15 g 
Lakaču laksti 15 g 
Tīruma kosas laksti 15 g 

Sasmalcinātus ārstniecības augus rūpīgi sajauc. Ņem 3 tējka-
rotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem verdoša ūdens, 15 minūtes 
atstāj ievilkties un izkāš. Izdzer dienas laikā. 

2. Timiāna laksti 15 g 
Raseņu laksti 15 g 
Tīruma kosas laksti 15 g 
Akļu laksti 15 g 
Maura sūrenes laksti 15 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

ijp? Akļu laksti 20 g 
Tīruma kosas laksti 20 g 
Maura sūrenes laksti 20 g 
Gaiļbiksīšu saknes 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
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4. Vermeļu laksti 20 g 
Akļu laksti 20 g 
Lakaču laksti 20 g 
Pelašķu laksti 20 g 
Kazeņu lapas 20 g 

No ēdamkarotes maisījuma un glāzes auksta ūdens pagatavo 
uzlējumu, atstāj ievilkties 2 stundas, pēc tam 1 0 - 1 5 minūtes vā-
ra, vēlreiz atstāj ievilkties 10 minūtes un tad izkāš. Izdzer dienas 
laikā. 

Ieteicams pret ēstgribas trūkumu. 

5. Ozolu miza 20 g 
Meža retēja sakneņi 20 g 

Sasmalcinātas izejvielas rūpīgi sajauc. Ņem 2 tējkarotes maisī-
juma, aplej ar glāzi ūdens, atstāj ievilkties 6 stundas, pēc tam 
uzvāra. Atdzesēto novārījumu lieto deguna skalošanai vai tam-
poniem, ja deguns asiņo. 

Ķ. Puplakšu lapas 5 g 
Dzeltenās kaķpēdiņas ziedi 5 g 
Divmāju kaķpēdiņas ziedi 5 g 
Priežu jaunie dzinumi 5 g 

Visu maisījumu aplej ar 0,5 litriem verdoša piena (vēlams, kazas), 
uzliek vāku un atstāj ievilkties. Kad uzlējums atdzisis, tam pievieno 
svaigu olu. Dzer pa vienai glāzei. 
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ASTMA, GARAIS KLEPUS UN INFEKCIJAS SLIMĪBAS 

1. Alteju saknes 50 g 
Timiāna laksti 50 g 

Ņem 4 tējkarotes maisījuma uz glāzi ūdens, uzlējumu 2 stun-
das atstāj ievilkties, tad uzvāra. Sadala 3 porcijās un izdzer die-
nas laikā. 

2. Struteņu laksti 20 g 
Maura retēja laksti 20 g 
Parastās marūbijas laksti 20 g 
Melnā plūškoka ziedi 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

|pr Priežu pumpuri 30 g 
Ceļteku lapas 30 g 
Māllēpju lapas 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

4. Anīsa augļi 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 
Linsēklas 10 g 
Timiāna laksti 10 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati ka 1. receptē. 
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5. Raseņu laksti 10 g 
Peoniju saknes 10 g 
Vijolīšu saknes 10 g 
Timiāna laksti 30 g 
Māllēpju lapas 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

6. Melnā plūškoka ziedi 25 g 
Raseņu laksti 25 g 
Ceļteku lapas 25 g 
Trejkrāsu vijolītes laksti 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

Maisījums ieelpošanai pret astmu 

7. Velnābola lapas 50 g 
Salviju lapas 5 g 
Kālija nitrāts 10 g 
Kamparspirts 3 g 

Augu lapas sajauc, samērcē 20 g ūdens izšķīdinātā kālija nitrā-
tā, izžāvē un tad apslacina ar kamparspirtu. 

Tējkaroti maisījuma aizdedzina uz šķīvja un ieelpo dūmus. 

SIRDS UN ASINSVADU SLIMĪBAS 

SIRDS NEIROZES UN SIRDS VĀJUMS 

ysļ|§" Baldriānu saknes 15 g 
Melisu lapas 15 g 
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Pelašķu laksti 20 g 
Sasmalcinātas izejvielas rūpīgi sajauc. Ņem 2 tējkarotes maisī-

juma, aplej ar glāzi ūdens un atstāj ievilkties vēsā vietā 3 stundas, 
pēc tam uzvāra, atdzesē un izkāš. Dzer vairākas reizes dienā (deva 
paredzēta vienai dienai) pret sirdsklauvēm un bezmiegu. 

fb Kumelīšu ziedi 10 g 
Maijpuķīšu ziedi 10 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Piparmētru lapas 30 g 
Baldriānu saknes 40 g 

Sasmalcinātas izejvielas rūpīgi sajauc. Ņem tējkaroti maisīju-
ma uz glāzi ūdens - pagatavošana tāda pati kā 1. receptē. Lieto 
pret sirds neirozēm ar gremošanas traucējumiem, bezmiegu un 
nemieru. 

3. Tīruma kosas laksti 20 g 
Maura sūrenes laksti 30 g 
Vilkābeļu ziedi 50 g 

Sasmalcinātas izejvielas rūpīgi sajauc. Ņem 2 tējkarotes maisī-
juma, aplej ar glāzi verdoša ūdens un atstāj 30 minūtes ievilkties. 
Uzlējumu dzer atsevišķiem malkiem visas dienas garumā pret sirds 
vājumu. 

4i Rūtu laksti 10 g 
Baldriānu saknes 10 g 
Piparmētru lapas 10 g 
Baldriānu laksti 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 3. receptē. 
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5. Baldriānu saknes 10 g 
Melisu lapas 10 g 
Pelašķu laksti 10 g 
Parastā anīsa saknes 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Uzlējumu 
dzer 2 vai 3 reizes dienā (deva paredzēta vienai dienai). 

6. Māteru laksti 20 g 
Baldriānu saknes 10 g 
Lavandu ziedi 10 g 
Ķimeņu augļi 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens un pagatavo 
uzlējumu. Dzer 3 reizes dienā (deva paredzēta vienai dienai) pret 
sāpēm un krampjiem. Uzlējumam ir nomierinoša iedarbība. 

H R O N I S K A S SIRDS MUSKUĻA, PERIKARDA, 
SIRDS VĀRSTUĻU IZMAIŅAS UN STADIJAS 
PĒC ŠO S T Ā V O K Ļ U PĀRCIEŠANAS 

1. Melnā plūškoka ziedi 20 g 
Kalnu arnikas ziedi 20 g 
Rozmarīna lapas 30 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens un pagatavo 
uzlējumu. Dzer maziem malkiem visas dienas garumā. 

Māteru laksti 30 g 
Maura retēja laksti 30 g 
Melisu lapas 40 g 
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Ņem 2 tējkarotes maisījuma, aplej ar glāzi verdoša ūdens, 
30 minūtes atstāj ievilkties. Uzlējumu dzer atsevišķiem malkiem 
(deva paredzēta vienai dienai) pret miokarda distrofiju. 

3. Maijpuķīšu ziedi 10 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Piparmētru lapas 30 g 
Baldriānu saknes 40 g 

Sasmalcinātas izejvielas rūpīgi sajauc. Ēdamkaroti maisījuma 
aplej ar glāzi verdoša ūdens un pagatavo uzlējumu. Dzer maziem 
malkiem visas dienas garumā pret miokardītu un gastrokardialo 
sindromu. 

4. Pavasara adonisa laksti 25 g 
Baldriānu saknes 25 g 
Melisu lapas 50 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 3. receptē. 

5. Pavasara adonisa laksti 20 g 
Parastā slotzara laksti 20 g 
Rozmarīna lapas 20 g 
Lavandu ziedi 20 g 
Rūtu laksti 20 g 

Tējkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens un pagatavo 
uzlējumu. Dzer pa vienai glāzei divas reizes dienā - no rīta un 
vakarā. 



8 8 

6. Māteru laksti 20 g 
Zeltgalvīšu laksti 20 g 
Irbeņu miza 20 g 
Baldriānu saknes 20 g 

Ņem 2 tējkarotes maisījuma uz glāzi ūdens, 20 minūtes vāra. 
Pagatavoto novārījumu izdzer dienas laikā. 

7. Apiņu augļkopas 20 g 
Pelašķu laksti 20 g 
Baldriānu saknes 30 g 
Melisu lapas 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 3. receptē. Uzlējumam 
ir nomierinoša iedarbība sirds neirožu gadījumā. 

A T E R O S K L E R O Z E , H I P E R T O N I S K Ā SLIMĪBA 

1. Vilkābeļu ziedi 15 g 
Tīruma kosas laksti 15 g 
Baltā āmuļa laksti 15 g 
Kapmiršu lapas 15 g 
Pelašķu laksti 30 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi auksta ūdens, atstāj ievilk-
ties 3 stundas, pēc tam vāra 5 minūtes, 15 minūtes atstāj ievilkties 
un izkāš. Izdzer dienas laikā. 

f | p Rūtu laksti 10 g 
Maura retēja laksti 10 g 
Baltā āmuļa laksti 30 g 
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Pelašķu laksti 30 g 
Tīruma kosas laksti 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

3. Arnikas ziedi 5 g 
Pelašķu laksti 25 g 
Asinszāļu laksti 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

4.* Maijpuķīšu ziedi 10 g 
Melisu lapas 20 g 
Maura retēja laksti 30 g 
Rūtu laksti 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

5. Ķimeņu augļi 10 g 
Kapmiršu lapas 10 g 
Baldriānu saknes 15 g 
Melisu lapas 15 g 
Vilkābeļu ziedi 20 g 
Baltā āmuļa laksti 30 g 

Pilnu ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens, 
atstāj ievilkties 2 stundas, izkāš. Uzlējumu dzer pa 2 glāzēm dienā. 

Pelašķu ziedi 40 g 
Čemuru augstiņa ziedi 20 g 

Pagatavo uzlējumu, maisījumu aplejot ar glāzi verdoša ūdens. 

Lieto ūdens vietā pret paaugstinātu asinsspiedienu. 
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7. Asinszāļu laksti 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 3 g 

No maisījuma pagatavoto novārījumu izdzer dienas laikā. 

NIERU UN UROĢENITĀLO KANĀLU 
SLIMĪBAS 

DIURĒTISKIE LĪDZEKĻI 

1. Lupstāju saknes 25 g 
Blakteņu saknes 25 g 
Lakricu saknes 25 g 
Paegļu augļi 25 g 

Pilnu ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi auksta ūdens, atstāj 
ievilkties 2 stundas, pēc tam 15 minūtes vāra un izkāš. Izdzer die-
nas laikā. 

Kontrindikācijas 
Šo novārījumu nedrīkst lietot grūtniecības laika un akutu nieru 

un urīnceļu slimību gadījumā. 

i i i Paegļu augļi 60 g 
Fenheļa augli 20 g 
Lakricu saknes 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
Kontrindikācijas kā 1. receptē. 

3i Blakteņu saknes 25 g 
Pētersīļu saknes 25 g 
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Lakricu saknes 25 g 
Paegļu augļi 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē 
Kontrindikācijas kā 1. receptē. 

4. Fenheļa augļi 10 g 
Melnā plūškoka augļi 10 g 
Ķimeņu augļi 10 g 
Pavasara adonisa laksti 10 g 
Pētersīļu augļi 10 g 
Paegļu augļi 10 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
Kontrindikācijas kā 1. receptē. 

5. Fenheļa augļi 25 g 
Pētersīļu saknes 25 g 
Seleriju saknes 25 g 
Sparģeļu saknes 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
Kontrindikācijas kā 1. receptē. 

6. Meža zemenes lapas 10 g 
Lielās nātres lapas 10 g 
Kazeņu lapas 10 g 
Bērzu lapas 20 g 
Linsēklas 50 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
Dzer pa 1 vai 2 glāzēm dienā pret nefrītu (nieru iekaisumu). 
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7. Paegļu augļi 30 g 
Mežrožu augļi 30 g 
Cidoniju sēklas (veselas) 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
Lieto hroniska nefrīta ārstēšanai. 

URĪNPŪŠĻA SLIMĪBAS (CISTĪTS, BAKTĒRIJAS URĪNĀ) 

1. Bērzu lapas 20 g 
Milteņu lapas 20 g 
Kukurūzas drīksnas 20 g 
Lakricu saknes 20 g 
Vārpatu sakneņi 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi auksta ūdens, atstāj ievilk-
ties 6 stundas, pēc tam 15 minūtes vāra un izkāš. Pagatavoto no-
vārījumu dzer vairākas reizes dienā un izdzer dienas laikā. 

Ieteicams sārmaina urīna gadījumā. 

2. Ārstniecības altejas saknes 20 g 
Milteņu lapas 20 g 
Veroniku laksti 20 g 
Salviju lapas 20 g 
Tīruma kosas laksti 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 



% Pētersīļu augļi 10 g 
Struteņu laksti 10 g 
Milteņu lapas 40 g 
Trūkumzālīšu laksti 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
Novārījums iedarbīgs pret sārmainu vidi. 

4. Baldriānu saknes 20 g 
Melisu lapas 20 g 
Maura retēja laksti 30 g 
Rūtu laksti 30 g 

Pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes sasmalcināta maisījuma un 
glāzes verdoša ūdens. Dzer pret urīnpūšļa spazmām un apgrūti-
nātu urinēšanu. 

5. Arnikas ziedi 30 g 
Pelašķu ziedi 30 g 
Ancīšu laksti 70 g 

Pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ver-

doša ūdens. Dzer vakaros. 

6. Ozolu miza 20 g 
Liepziedi 20 g 
Milteņu lapas 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar 2 glāzēm verdoša ūdens. Vaka-
rā ap pīkst. 18.00 izdzer glāzi silta uzlējuma. 
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7. Kazeņu lapas 20 g 
Melnā plūškoka ziedi 20 g 
Asinszāļu laksti 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 
Liepziedi 20 g 

Pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens, atdzesē un izkāš. Dienas laikā izdzer 2 glāzes uzlēju-
ma. Tas veicina sviedru sekrēciju. 

NIERAKMEŅI, AKMEŅI URĪNPŪSLĪ UN URĪNCEĻOS 

1. Efeju lapas 10 g 
Rozmarīna lapas 10 g 
Milteņu lapas 10 g 
Tīruma kosas laksti 10 g 
Ķimeņu augļi 10 g 
Paegļu augļi 15 g 

Pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens, atdzesē un izkāš. Dienas laikā izdzer 1 - 2 glāzes uz-
lējuma. 

2. Lielās nātres lapas 5 g 
Bezstumbra zeltdadža sakne 5 g 
Kalmju sakneņi 5 g 
Piparmētru lapas 5 g 
Tīruma kosas laksti 15 g 
Melnā plūškoka ziedi 15 g 
Liepziedi 15 g 



Paegļu augļi 15 g 

Mežrožu augļi 15 g 
Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 

ūdens. Dzer pa vienai glāzei 2 reizes dienā - no rīta brokastu laikā 
un vakarā. 

3. Parastā biškrēsliņa ziedi 10 g 
Tīruma kosas laksti 10 g 
Ancīšu laksti 20 g 
Brūkleņu lapas 20 g 
Kalmju sakneņi 20 g 
Vārpatu sakneņi 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 2. receptē. 

4. Paegļu augļi 50 g 
Rozmarīna lapas 50 g 
Tīruma kosas laksti 50 g 

Pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens, atdzesē un izkāš. Dzer vakaros pa 2 glāzēm, lai vei-
cinātu sviedru sekrēciju. 

•:||f Irbuleņu laksti 15 g 
Paegļu augļi 15 g 
Brūkleņu lapas 15 g 
Maura sūrenes laksti 15 g 
Tīruma kosas laksti 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 2. receptē. 
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6. Struteņu laksti 25 g 
Asinszāļu laksti 25 g 
Mazā mārsila laksti 25 g 

Ņem 4 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar litru verdoša ūdens, 
atdzesē un izkāš. Visu devu izdzer vienā reizē un cenšas iespējami 
ilgi aizturēt urinēšanu, bet tās laikā ieiet karstā sēdvannā. 

MENSTRUĀCIJU NOREGULĒŠANA 

1. Krūkļu miza 20 g 
Kazeņu lapas 20 g 
Bērzu lapas 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Pelašķu laksti 20 g 
Baldriānu saknes 20 g 

Pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens, atdzesē un izkāš. Glāzi uzlējuma izdzer dienas laikā. 

Ieteicams pret dismenoreju (menstruāciju traucējumiem). 

2. Krūkļu miza 25 g 
Irbeņu miza 25 g 
Vārpatu sakneņi 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

f|||? Krūkļu miza 25 g 
Melisu lapas 25 g 
Baldriānu saknes 25 g 
Maura retēja laksti 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 



Ārstēšanos ieteicams sākt 3 - 5 dienas pirms paredzētā men-
struāciju sākuma un pabeigt pirmajās menstruāciju dienās. Dzer 
pa vienai glāzei 4 reizes dienā. Kurss - 5 dienas. 

4. Puplakšu lapas 15 g 
Asinszāļu laksti 15 g 
Baldriānu saknes 15 g 
Rūtu laksti 15 g 
Kumelīšu ziedi 15 g 
Piparmētru lapas 15 g 
Pelašķu laksti 15 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

5. Melisu lapas 10 g 
Piparmētru lapas 10 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 
Kliņģerīšu ziedi 10 g 
Baltās panātres ziedi 10 g 
Rūtu laksti 10 g 
Krūkļu miza 10 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

<f|t Maura sūrenes laksti 10 g 
Augstiņu laksti 30 g 
Tīruma kosas laksti 10 g 
Maura retēja laksti 50 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
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7. Baldriānu saknes 30 g 
Piparmētru lapas 30 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 40 g 

No ēdamkarotes maisījuma un glāzes ūdens pagatavo novā-
rījumu. Dzer pa vienai glāzei 2 reizes dienā - no rīta un vakarā. 

MENSTRUĀCIJU STIMULĒŠANA 

1. Krūkļu miza 20 g 
Rūtu laksti 20 g 
Rozmarīna lapas 70 g 

Pilnu ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens, atdze-
sē un izkāš. Uzlējumu dzer pa 2 glāzēm dienā 8 dienas, līdz sākas 
menstruācija. 

2. Baldriānu saknes 30 g 
Asinszāļu laksti 30 g 
Dzeloņplūmju ziedi 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
Dzer pa glāzei uzlējuma vakaros, ja ir vājas un retas menstruā-

cijas (vai vispār nav menstruāciju) uz nervu pamata. 

3s' Rūtu laksti 20 g 
Maura retēja laksti 20 g 
Paegļu augļi 30 g 
Vērmeļu laksti 30 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Vakarā izdzer 2 glāzes. 
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P Ā R M Ē R Ī G A ASIŅOŠANA M E N S T R U Ā C I J U LAIKĀ 

( M E N O R Ā Ģ I J A ) 

1. Ganu plikstiņa laksti 30 g 
Maura sūrenes laksti 30 g 
Baltā āmuļa laksti 30 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa vienai glāzei 2 reizes dienā - no rīta un vakarā. 

2. Ozolu miza 10 g 
Ganu plikstiņa laksti 25 g 
Pelašķu laksti 25 g 
Meža retēja sakneņi 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

3. Ozolu miza 20 g 
Meža zemenes lapas 20 g 
Maura retēja laksti 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi ūdens, atstāj ievilkties 
4 - 6 stundas, pēc tam uzvāra. Dzer 5 - 8 dienas pa vienai glāzei 
dienā. Uzlējums ieteicams menorāģijas un zarnu katara (gļotādas 
iekaisuma) gadījumā. 

4. Maura retēja laksti 30 g 
Pelašķu laksti 30 g 
Baldriānu saknes 30 g 

Ņem 2 tējkarotes maisījuma, aplej ar glāzi verdoša ūdens. 
Uzlējumu dzer pa 2 glāzēm dienā. 
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BALTIE ZIEDI 

1. Smaržīgās kumelītes ziedi 100 g 
Pagatavo uzlējumu no pilnas ēdamkarotes drogu un litra ver-

doša ūdens. Izmanto skalošanai. 

2. Baldriānu saknes 20 g 
Melisu lapas 20 g 
Rasaskrēsliņu laksti 30 g 
Baltās panātres ziedi 30 g 

Pagatavo uzlējumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes ūdens. 
Dzer pa vienai glāzei dienā. 

3. Lielās nātres lapas 30 g 
Maura sūrenes laksti 50 g 

Pagatavo novārījumu no 2 ēdamkarotēm maisījuma un litra 
ūdens. Izmanto skalošanai un maksts tamponiem. 

4. Malvu ziedi 10 g 
Ozolu miza 10 g 
Salviju lapas 15 g 
Kumelīšu ziedi 25 g 
Valriekstu lapas 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 3. receptē. 

5. Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 
Ceļteku lapas 10 g 

Ņem 2 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem verdoša 
ūdens, atstāj ievilkties vienu stundu, pēc tam izkāš. Ar uzlējumu 
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skalo maksti un aiznākamajā diena no rīta un vakara ievada pa 
30 mililitriem rīcineļļas (īpaši ieteicams, ja ir nelielas čūliņas). 

PASTIPRINĀTA PIENA IZDALĪŠANĀS VAI SAMAZINĀTS 
PIENA D A U D Z U M S SIEVIETĒM, KAS B A R O B Ē R N U 
A R K R Ū T I 

1. Anīsa augļi 20 g 
Diļļu augļi 20 g 
Siera amoliņa (grieķu 
trigonellas) sēklas 30 g 
Fenheļa augļi 30 g 

Augļus saberž un rūpīgi samaisa; 2 vai 3 reizes dienā dzer uzlē-
jumu, kas pagatavots no tējkarotes maisījuma un glāzes verdoša 
ūdens. Ieteicams piena sekrēcijas palielināšanai. 

2. Anīsa augļi 10 g 
Melisu lapas 20 g 
Ārstniecības galegas laksti 30 g 
Fenheļa augļi 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

Anīsa augļi 25 g 
Diļļu augļi 25 g 
Fenheļa augļi 25 g 
Raudeņu laksti 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
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4. Valriekstu lapas 20 g 
Apiņu augļkopas 40 g 
Salviju lapas 40 g 

Pagatavo uzlējumu no tējkarotes maisījuma un glāzes verdoša 
ūdens. Dzer pa vienai glāzei 2 vai 3 reizes dienā, lai mazinātu pie-
na sekrēciju. 

KUŅĢA UN ZARNU SLIMĪBAS 

KUŅĢA SLIMĪBAS 

1. Benediktdadžu laksti 35 g 
Vērmeļu laksti 35 g 
Augstiņu laksti 35 g 

Ņem tējkaroti maisījuma, aplej ar glāzi verdoša ūdens, atdzesē 
un izkāš. Dzer pa vienai glāzei dienā. 

Ieteicams, ja ir sālsskābes un olbaltumvielas šķeļošo fermentu 
trūkums kuņģa sulā. 

Baldriānu saknes 5 g 
Asklēpjveida genciānas laksti 5 g 
Kalmju sakneņi 5 g 
Puplakšu lapas 10 g 
Augstiņu laksti 10 g 
Ķimeņu augļi 10 g 
Anīsa augļi 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 
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Piparmētru lapas 15 g 
Pelašķu laksti 20 g 

Pilnu ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi ūdens, trauku cieši 
aiztaisa un uzlējumu atstāj ievilkties 10 minūtes. 

Dzer karstu bez cukura 30 minūtes pirms pusdienām. Deva 
paredzēta vienai reizei. 

3. Kanēļa miza 10 g 
Kalmju sakneņi 10 g 
Puplakšu lapas 10 g 
Apelsīna miza 20 g 
Augstiņu laksti 20 g 
Vērmeļu laksti 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

4. Anīsa augļi 10 g 
Dižzirdzeņu saknes 10 g 
Trauslā krūkļa miza 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 
Kalmju sakneņi 10 g 
Baldriānu saknes 10 g 
Piparmētru lapas 15 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 15 g 

Ņem tējkaroti maisījuma, aplej ar glāzi ūdens un vāra 10 mi-
nūtes. 

Novārījumu dzer siltu pa 1 - 2 glāzēm pēc ēšanas. 
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5. Liepziedi 20 g 
Linsēklas 20 g 
Lakricu saknes 20 g 
Kalmju sakneņi 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Fenheļa augļi 20 g 

Pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens. Dzer pa 2 - 3 glāzēm dienā, ja ir paaugstināta kuņģa 
skābes sekrēcija. 

6. Struteņu laksti 10 g 
Pelašķu laksti 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 
Asinszāļu laksti 10 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 5. receptē. Dzer, ja ir 
paaugstināta kuņģa skābes sekrēcija. 

••ff Fenheļa augļi 20 g 
Alteju saknes 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 
Vārpatu sakneņi 20 g 
Lakricu saknes 20 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa vienai glāzei vakarā pret gastrītu. 
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3$. AI teju saknes 30 g 
Ārstniecības tauksaknes saknes 20 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pret gastrītu pa vienai glāzei katru dienu pirms ēšanas. 

9. Lavandu ziedi 10 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 
Melisu lapas 10 g 
Pieneņu saknes 20 g 
Ganu plikstiņa laksti 10 g 
Augstiņu laksti 20 g 
Trauslā krūkļa miza 20 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 

ūdens. 

Dzer pa 2 - 3 glāzēm dienā, ja ir kuņģa un divpadsmitpirkstu 

zarnas čūla. 

10 . Fenheļa augļi 50 g 
Augstiņu laksti 50 g 

Pilnu ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. 
Uzlējumu dzer pa 1 - 2 glāzēm dienā zarnu darbības traucējumu 
novēršanai. 

1 1 . Parastās marūbijas laksti 30 g 
Augstiņu laksti 30 g 
Timiāna laksti 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 10. receptē. Dzer pret 
gastrokardiālo sindromu. 
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1 2 . Puplakšu lapas 20 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Pelašķu laksti 20 g 
Augstiņu laksti 20 g 

Pagatavo novārījumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes 
ūdens. 

Dzer pa pusglāzei 30 minūtes pirms ēšanas pret kuņģa iekai-
sumu, kas radies paaugstinātas kuņģa skābes sekrēcijas dēļ. 

1 3 . Cigoriņu saknes 10 g 
Paegļu augļi 10 g 
Dižzirdzeņu saknes 30 g 
Salviju lapas 30 g 
Vērmeļu laksti 30 g 

Pagatavo novārījumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes 
ūdens. 

Dzer pa 1 - 2 glāzēm dienā, ja ir paaugstinātas kuņģa skābes 
sekrēcijas rezultātā radies gastrīts. 

1 4 . Fenheļa augļi 20 g 
Alteju saknes 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 
Vārpatu sakneņi 20 g 
Lakricu saknes 20 g 

Pagatavo uzlējumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens. 

Dzer katru vakaru pa glāzei uzlējuma, ja ir kuņģa un div-
padsmitpirkstu zarnas čūla. 
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j|pī Fenheļa augļi 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 
Liepziedi 40 g 

Pagatavo uzlējumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes ver-

doša ūdens. 

Dzer pa 1 - 3 glāzēm dienā, ja ir kuņģa un divpadsmitpirkstu 

zarnas čūla. 

1 6 . Augstiņu laksti 20 g 
Piparmētru lapas 80 g 

Pagatavo uzlējumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes ver-

doša ūdens. 

Dzer pa glāzei uzlējuma pusstundu pirms ēšanas, ja ir gastrīts 

un aknu darbības traucējumi. 

17 . Melisu lapas 30 g 
Piparmētru lapas 30 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 16. receptē. 

18 i Baldriānu saknes 25 g 
Puplakšu lapas 25 g 
Piparmētru lapas 25 g 
Apelsīna miza 25 g 

Pagatavošana tāda pati kā 16. receptē. 
Dzer pa glāzei uzlējuma pēc ēšanas. 
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19. Anīsa augļi 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 
Ķimeņu augļi 10 g 
Piparmētru lapas 20 g 

Ņem 2 pilnas tējkarotes maisījuma un aplej ar glāzi verdoša 
ūdens. 

Izdzer dienas laikā, ja ir kuņģa spazmas un meteorisms (palie-
lināts gāzu daudzums zarnās). 

2 0 . Anīsa augļi 25 g 
Fenheļa augļi 25 g 
Koriandra augļi 25 g 
Ķimeņu augļi 25 g 

Augļus rūpīgi saberž un samaisa. Pagatavo uzlējumu no 2 tēj-
karotēm maisījuma un glāzes verdoša ūdens. 

Dzer pa 1 - 2 glāzēm dienā, ja ir zarnu darbības traucējumi un 
meteorisms. 

2 1 . Fenheļa augļi 20 g 
Kalmju sakneņi 20 g 
Baldriānu saknes 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 30 g 

Pēc pusdienām un vakarā pirms gulētiešanas dzer pa glāzei uz-
lējuma, kas pagatavots no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens. 
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2 2 . Baldriānu saknes 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 60 g 

Pagatavo uzlējumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens. 

Dzer pa 1 - 2 glāzēm dienā pret kolikām un smaguma sajūtu 

kuņģī. 

23 Anīsa augļi 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 30 g 
Krūkļu miza 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 22 . receptē. 

2 4 . Vērmeļu laksti 10 g 
Tīruma kosas laksti 20 g 
Pelašķu laksti 20 g 
Meža retēja saknenis 10 g 

Pagatavo novārījumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes 
ūdens. 

Dzer pa 1 - 2 glāzēm dienā pret meteorismu un sliecību uz 
caureju. 



1 1 0 

2 5 . Salviju lapas 10 g 
Paegļu augļi 10 g 
Cigoriņu saknes 10 g 
Vērmeļu laksti 10 g 
Dižzirdzeņu saknes 15 g 
Piparmētru lapas 15 g 
Žibulīšu laksti 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 24. receptē. Lieto pret 
meteorismu. 

2 6 . Kukurūzas drīksnas 5 g 
Ceļteku lapas 5 g 
Asinszāļu laksti 5 g 
Dumbrāju zaķpēdiņas laksti 5 g 
Aptiekā nopērkamais kuņģa 

tējas maisījums nr. 3 5 g 
Visu izejvielu maisījumu aplej ar litru verdoša ūdens, atstāj 

ievilkties un pēc tam izkāš. Dzer pa vienai glāzei silta uzlējuma ar 
medu 4 reizes dienā, ja ir kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla. 

2 7 . Kalmju sakneņi 3 g 
Ķimeņu augļi 3 g 
Piparmētru lapas 3 g 

Pagatavo uzlējumu no tējkarotes maisījuma un glāzes verdoša 
ūdens. Dzer siltu pa 1/2 glāzes pret grēmām. 



ā r s t n i e c ī b a s a u g i . p a g a t a v o š a n a s v e i d i . d r o g u r e c i . i ' i i s 1 1 1 

ZARNU SLIMĪBAS 

Aizcietējumi 

1. Saberztas linsēklas 
Lieto pa ēdamkarotei 2 reizes dienā, uzdzerot ūdeni. 

2. Ķimeņu augļi 10 g 
Apelsīna miza 10 g 
Krūkļu miza 80 g 

No rīta un vakarā dzer pa glāzei novārījuma, kas pagatavots no 
ēdamkarotes maisījuma un glāzes ūdens. 

3. Krūkļu miza 20 g 
Melnā plūškoka ziedi 20 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Anīsa augļi 10 g 

Dzer 2 reizes dienā (pēc pusdienām un vakariņām) pa glāzei 
uzlējuma, kas pagatavots no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens. 

4. Melnā plūškoka ziedi 30 g 
Parastā pabērza augļi 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 2. receptē. 
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5:. Krūkļu miza 60 g 
Anīsa augļi 10 g 
Fenheļa augļi 10 g 
Lakricu saknes 20 g 

No rīta un vakarā dzer pa glāzei uzlējuma, kas pagatavots no 
ēdamkarotes maisījuma un glāzes verdoša ūdens. 

6. Zīda magones ziedi 10 g 
Baltās panātres ziedi 10 g 
Ķimeņu augļi 10 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 
Dzeloņplūmju ziedi 10 g 
Krūkļu miza 30 g 

Lai veicinātu regulāru vēdera izeju, slimojot ar gastrītu, vakaros 
dzer pa glāzei uzlējuma, kas pagatavots no 2 tējkarotēm maisījuma 
un glāzes verdoša ūdens. 

7. Krūkļu miza 15 g 
Lakricu saknes 15 g 
Fenheļa augļi 15 g 
Alteju saknes 30 g 
Linsēklas (saberztas) 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 6. receptē. Dzer pret aiz-
cietējumiem, kas radušies zarnu kūtruma dēļ. 

8. Krūkļu mizas pulveris 20 g 
Parastā pabērza augļu pulveris 20 g 
Fenheļa augļu pulveris 10 g 
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Pulverus rūpīgi samaisa. Lieto pa pustejkarotei vai tējkarotei 
(bez kaudzītes) 2 vai 3 reizes dienā pret hronisku aizcietējumu. 

9. Ālanšu saknes 10 g 
Lakricu saknes 10 g 
Dižzirdzeņu saknes 10 g 
Ziepjusakņu saknes 10 g 
Lavandu ziedi 10 g 
Baldriānu saknes 10 g 
Krūkļu miza 25 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa 2 - 3 glāzēm dienā pret hronisku aizcietējumu. 

1 0 . Trejkrāsu vijolītes laksti 10 g 
Kukurūzas drīksnas 10 g 
Pelašķu laksti 10 g 
Ķimeņu augļi 10 g 
Krūkļu miza 60 g 

Pret aptaukošanos pa 2 glāzēm dienā lieto novārījumu, kas pa-
gatavots no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ūdens. 

1 1 . Bārdainā cistozira (brūnaļģe) 20 g 
Pieneņu saknes 10 g 
Blakteņu saknes 10 g 
Lupstāju saknes 10 g 
Krūkļu miza 50 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens (vāra 10 minūtes). Dzer pa 2 - 3 glāzēm dienā pret aptau-
košanos. 
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Zarnu darbības traucējumi 

1. Meža retēja sakneņi 40 g 
Zalkšu sūrenes sakneņi 40 g 

Tējkaroti maisījuma aplej ar glāzi auksta ūdens, atstāj ievilkties 
6 stundas, pēc tam uzvāra. Dzer pret caureju. 

2. Meža retēja sakneņi 10 g 
Piparmētru lapas 10 g 
Melleņu lapas 10 g 
Lielās nātres lapas 10 g 
Valriekstu lapas 10 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Dzer pa 
2 - 3 glāzēm dienā, ja ir zarnu darbības traucējumi, un ievēro 
atbilstošu diētu. 

3. Ozolu miza 40 g 
Valriekstu lapas 60 g 

Pret caureju dienas laikā izdzer novārījumu, kas pagatavots no 
tējkarotes maisījuma un 2 glāzēm ūdens. 

4. Meža retēja sakneņi 20 g 
Melleņu lapas 15 g 
Melleņu ogas 15 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
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5. Meža retēja sakneņi 15 g 
Zalkšu sūrenes sakneņi 15 g 
Ganu plikstiņa laksti 30 g 
Maura retēja laksti 10 g 
Piparmētru lapas 10 g 
Kumelīšu ziedi 10 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 3. receptē. Dzer pret 
kolītu. 

6. Tauksaknu saknes 30 g 
Maura retēja laksti 30 g 
Linsēklas (saberztas) 40 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa 2 - 3 glāzēm dienā pret kolītu. 

7. Melleņu ogas 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Zalkšu sūrenes sakneņi 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 30 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa 1/2 glāzes 1-A reizes dienā pret caureju. 

8. Meža retēja sakneņi 25 g 
Brūnvālīšu sakneņi 25 g 
Ganu plikstiņa laksti 50 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 7. receptē. Dzer pret 

caureju. 
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9. Maura sūrenes laksti 20 g 
Maura retēja laksti 20 g 
Ceļteku lapas 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 7. receptē. Dzer pret 
caureju. 

10. Meža retēja sakneņi 25 g 
Piparmētru lapas 25 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 25 g 

Pilnu ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Dzer 
pa 2 - 3 glāzēm uzlējuma dienā. 

Vēdera izeju veicinošas klizmas 
(ja ir hemoroīdi u. c.) 

ļ. Parastās marūbijas laksti 20 g 
Baldriānu saknes 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 
Pieneņu saknes 20 g 
Vārpatu sakneņi 20 g 

Ņem 2 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem ūdens un 
atstāj ievilkties 6 stundas, pēc tam uzvāra. 

Klizmai izmanto 0,25 litrus novārījuma (līdz rodas vajadzība 
iztukšot zarnas). Nepieciešamības gadījumā klizmu atkārto (taču 
ne vairāk par 3 reizēm) ar 5 minūšu intervālu. 
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2. Smaržīgās kumelītes ziedi 25 g 
Pieneņu saknes 25 g 
Ziepjusakņu saknes 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Izmanto 
vēdera izeju veicinošām klizmām. 

3. Ozolu miza 30 g 
Linsēklas 30 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Izmanto pret 
aizcietējumiem. 

4. Zirgkastaņu sēklas 
(sasmalcinātas ar visu mizu) 30 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 30 g 
Salviju lapas 20 g 
Ozolu miza 50 g 

Ņem 3 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar litru verdoša ūdens un 
atstāj ievilkties 6 stundas. Pievieno vannas ūdenim vai izmanto 
sautējošām kompresēm uz anālās atveres, ja ir hemoroīdi. 

Ozolu miza 50 g 
Tīruma kosas laksti 20 g 
Baldriānu saknes 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 4. receptē. Izmanto he-
moroīdu ārstēšanai. 



1 1 8 

6. Rabarberu saknes 10 g 
Parastās marūbijas laksti 20 g 
Anclšu laksti 20 g 
Piparmētru lapas 50 g 

Katrai klizmai pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes maisījuma 
un glāzes verdoša ūdens. Klizmu taisa 2 reizes dienā pusstundu 
pirms ēšanas. 

7. Rabarberu saknes 20 g 
1/4 tējkarotes sasmalcinātas drogas aplej ar glāzi verdoša ūdens. 

Izdzer vienā reizē. 

8. Rabarberu saknes 20 g 
Kalmju sakneņi 80 g 

Ņem pustējkaroti vai tējkaroti sasmalcināta maisījuma un 
aplej ar glāzi verdoša ūdens. Uzlējumu dzer pa vairākiem mal-
kiem visas dienas garumā. 

Z A R N U PARAZĪTI ( H E L M I N T O Z E S ) 

ļ ; Biškrēsliņu ziedi 20 g 
Krūkļu miza 20 g 

Pagatavo novārījumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa vienai glāzei no rīta un vakarā 3 - 5 dienas pret 
lenteni. 

llp? Smaržīgās kumelītes ziedi 30 g 
Vērmeļu laksti 30 g 
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Biškrēsliņu ziedi 30 g 
Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

3. Ķirbju sēklas 20 g 
Krūkļu miza 20 g 

Pret lenteni 3 dienas pēc kārtas no rīta un vakarā dzer novārīju-
mu, kas pagatavots no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ūdens. 

4. Ķirbju sēklas 100 g 

Izlobītas ķirbju sēklas sasmalcina un sajauc ar cukuru, l'rel len-
teni no rīta tukšā dūšā apēd 3 - 5 ēdamkarotes pagatavotās putriņas 
un uzreiz uzdzer nedaudz rīcineļļas. 

5. Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 
Krūkļu miza 10 g 
Biškrēsliņu ziedi 20 g 
Vērmeļu laksti 60 g 

Pret lenteni 3 dienas pēc kārtas no rīta un vakarā dzer pa glāzei 
novārījuma, kas pagatavots no ēdamkarotes maisījuma un glazēs 
ūdens. 

6. Smaržīgās kumelītes ziedi 25 g 
Dzeltenās drudzenes 
(genciānas) saknes 25 g 
Biškrēsliņu ziedi 25 g 
Vērmeļu laksti 25 g 
Krūkļu miza 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 5. receptē. Lieto pret 
spalīšiem un cērmēm. 
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7. Biškrēsliņu ziedi 50 g 
Ēdamkaroti biškrēsliņu ziedu vāra 0,5 litros ūdens. Izmanto 

klizmām pret spalīšiem - vienu reizi dienā (šķidrumu aiztur uz 
5 minūtēm). 

Nedrīkst lietot bērnu ārstēšanai. Bērniem pret spalīšiem ietei-
cama 8. recepte. 

8. Nomizotas ķiploka daiviņas 10 g 
Ņem 5 - 1 0 gramus nomizotu un sasmalcinātu ķiploka daiviņu, 

sajauc ar 0,25 litriem ūdens. Izmanto klizmām, ārstējot spalīšu 
invāziju bērniem. 

9. Biškrēsliņu ziedi (pulveris) 50 g 
Ālanšu saknes (pulveris) 50 g 
Kaltētas melleņu ogas 50 g 

Pret cērmēm no rīta tukšā dūšā apēd pusi pulveru un ogu mai-
sījuma, bet pēc 2 stundām - pārējo maisījumu. 

10. Augstiņu laksti 25 g 
Vērmeļu laksti 25 g 

Pret cērmēm 8 dienas pēc kārtas no rīta un vakarā dzer pa glā-
zei uzlējuma, kas pagatavots no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
verdoša ūdens (sagatavošanās); uzreiz pēc tam lieto maisījumu, kas 
aprakstīts 9. receptē. 

11 . Krūkļu miza 15 g 
Baldriānu saknes 15 g 
Biškrēsliņu ziedi 15 g 
Vērmeļu laksti 15 g 
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Piparmētru lapas 15 g 
Burkānu sēklas 25 g 

Pret lenteni 3 dienas pēc kārtas no rīta un vakarā dzer pa glāzei 
novārījuma, kas pagatavots no 2 ēdamkarotēm maisījuma un 
glāzes ūdens. 

AKNU UN ŽULTSVADU SLIMĪBAS 

ŽULTS SEKRĒCIJAS VEICINĀŠANA UN ŽULTSVADU 

ATTĪRĪŠANA 

1. Smaržīgā miešķa laksti 50 g 
Ņem 2 tējkarotes zaļumu, aplej ar glāzi ūdens un atstāj ievilk-

ties 8 stundas. Pagatavoto uzlējumu izdzer dienas laikā. Lieto he-
patīta ārstēšanai. 

2. Cigoriņu saknes 50 g 
Žultsakmeņu slimības ārstēšanai dienas laikā izdzer uzlējumu, 

kas pagatavots no 2 tējkarotēm sakņu un glāzes verdoša ūdens. 

3. Piparmētru lapas 50 g 
Pagatavo karstu uzlējumu no ēdamkarotes piparmētru un glā-

zes verdoša ūdens. Lai veicinātu žults sekrēciju, dienas laikā izdzer 
1 - 2 glāzes uzlējuma. 

4. Maura retēja laksti 50 g 
Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 3. receptē. Lieto dažā-

du žultspūšļa slimību ārstēšanai. 
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5. Maura retēja laksti 30 g 
Struteņu laksti 30 g 
Melisu lapas 30 g 
Piparmētru lapas 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 3. receptē. Lieto dažā-
du žultspūšļa slimību ārstēšanai. 

6. Cigoriņu saknes 40 g 
Dzeltenās kaķpēdiņas ziedi 40 g 
Pieneņu saknes 40 g 

Pilnu ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi ūdens, 5 minūtes vā-
ra, tad atdzesē un izkāš. Pagatavoto novārījumu sadala 3 porcijās 
un dzer 3 reizes dienā žults izdales sekmēšanai. 

7. Piparmētru lapas 10 g 
Vērmeļu laksti 10 g 
Dzeltenās kaķpēdiņas ziedi 10 g 
Krūkļu miza 10 g 
Pieneņu saknes 10 g 
Rubijas saknes 10 g 

Pagatavo novārījumu no 2 ēdamkarotēm maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa vienai glāzei no rīta un vakarā, lai veicinātu žults 
izdali un žultsakmeņu slimības ārstēšanai. 

Puplakšu lapas 30 g 
Vērmeļu laksti 30 g 
Piparmētru lapas 30 g 

Pagatavošana tāda pati kā 7. receptē. Dzer pa 3 - 5 ēdamkaro-
tēm 30 minūtes pirms ēšanas žults izdales veicināšanai. 
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9. Krūkļu miza 20 g 
Puplakšu lapas 20 g 
Dzeltenās drudzenes 
(genciānas) saknes 20 g 
Struteņu laksti 20 g 
Pieneņu saknes 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa vienai glāzei 2 reizes dienā pirms ēšanas, lai veici 
nātu regulāru vēdera izeju, ārstējot hepatītu. 

1 0 . Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 
Lakricu saknes 10 g 
Asinszāļu laksti 20 g 
Struteņu laksti 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 9. receptē. Lieto kolīta 
un hepatīta ārstēšanai, ja nenotiek regulāra vēdera izeja. 

1 1 . Parastās marūbijas laksti 10 g 
Melisu laksti 10 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Augstiņu laksti 20 g 
Vērmeļu laksti 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 7. receptē. Izmanto hro-
niska gastrīta ar pazeminātu kuņģa skābes sekrēciju ārstēšanai un 
žults izdales sekmēšanai. 
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1 2 . Piparmētru lapas 20 g 
Vērmeļu laksti 20 g 
Baldriānu saknes 20 g 
Asinszāļu laksti 30 g 
Apiņu augļkopas 10 g 

Ņem 3 tējkarotes maisījuma, aplej ar glāzi verdoša ūdens. Dzer 

pa glāzei uzlējuma 2 reizes dienā (no rīta un vakarā) žultspūšļa un 
žultsvadu iekaisuma ārstēšanai. 

13 . Bārbeļu augļi 20 g 
Bērzu lapas 20 g 
Paegļu augļi 20 g 
Vērmeļu laksti 20 g 
Pelašķu laksti 20 g 

Tējkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Dzer pa glā-
zei uzlējuma 2 reizes dienā (no rīta un vakarā) žultspūšļa un žults-
vadu iekaisuma ārstēšanai. 

14 . Cigoriņu saknes 25 g 
Tīruma kosas laksti 25 g 
Pelašķu laksti 25 g 
Asinszāļu laksti 25 g 

Ņem 2 tējkarotes maisījuma, aplej ar glāzi verdoša ūdens. Pret 
hepatītu dzer pa glāzei uzlējuma no rīta un vakarā. 

15 . Bārbeļu augļi 10 g 
Bērzu lapas 10 g 
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Valriekstu lapas 10 g 
Benediktdadžu laksti 10 g 
Asinszāļu laksti 10 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Pagatavoto 
uzlējumu sadala 2 vai 3 porcijās un izdzer dienas laikā. Lieto pret 
hepatītu. 

16. Krūkļu miza 10 g 
Ķimeņu augļi 10 g 
Benediktdadžu laksti 10 g 
Asinszāļu laksti 10 g 
Pelašķu laksti 10 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 15. receptē. Dzer pa 
2 vai 3 glāzēm dienā pret aknu cirozi. 

1 7 . Mežrožu augļi 40 g 
Vārpatu sakneņi 40 g 
Lielās nātres lapas 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 15. receptē. Dzer pret 

aknu cirozi. 

1 8 . Cigoriņu saknes 20 g 
Tīruma kosas laksti 20 g 
Pelašķu laksti 20 g 
Asinszāļu laksti 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 15. receptē. Dzer pa 

2 vai 3 glāzēm dienā pret aknu cirozi. 
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19 . Pavasara adonisa laksti 20 g 
Tīruma kosas laksti 20 g 
Pelašķu laksti 20 g 
Struteņu laksti 40 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa vienai glāzei 2 reizes dienā aknu slimību (ar asins-
rites traucējumiem un tūsku) ārstēšanai. 

2 0 . Ķimeņu augļi 30 g 
Krūkļu miza 30 g 
Dižzirdzeņu saknes 30 g 
Piparmētru lapas 30 g 
Salviju lapas 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 19. receptē. Dzer vaka-
rā pa 1 - 2 glāzēm žultsakmeņu slimības ārstēšanai. 

REIMATISKĀS SLIMĪBAS UN VIELMAIŅAS 
TRAUCĒJUMI 

P O D A G R A , LOCĪTAVU A R T R Ī T S , R E I M A T I S M S 

1. Rudzupuķu ziedi 5 g 

Kliņģerīšu ziedi 5 g 
Peoniju ziedi 5 g 
Paegļu augļi 5 g 

Bebrukārkliņu galotnes 5 g 
Krūkļu miza 5 g 
Melnā plūškoka ziedi 10 g 
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Lielās nātres lapas 10 g 
Vītolu miza 20 g 
Tīruma kosas laksti 20 g 
Bērzu lapas 20 g 

Ņem 3 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem verdoša 
ūdens, pēc 10 minūtēm uzvāra un nokāš. Pret reimatismu ik pēc 
2 stundām dzer pa glāzei karsta novārījuma. 

2. Blakteņu saknes 25 g 
Ziepjusakņu saknes 25 g 
Bebrukārkliņu galotnes 25 g 
Vītolu miza 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Dzer pa 
3 glāzēm dienā. 

3Š; Krūkļu miza 10 g 
Bērzu lapas 10 g 
Vītolu miza 10 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 4. receptē. 

4. Krāšņās vēlziedes bumbuļsīpoli 5 g 
Baltās sētvijas saknes 10 g 
Dzeltenās drudzenes 
(genciānas) saknes 10 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi ūdens un vāra 15 minūtes. 
Dzer pa glāzei dienā pret podagru un artrītu. 

Uzmanību! Indīgs! Lietot ārsta uzraudzībā. 
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5. Liepziedi 20 g 
Zeltgalvīšu laksti 20 g 
Asinszāļu laksti 20 g 
Melnā plūškoka ziedi 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Uzlējumu 
dzer pa 2 glāzēm dienā. 

6. Zirgkastaņas sēklas 10 g 
Melnā plūškoka ziedi 30 g 
Liepziedi 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 4. receptē. 

7. Trūkumzālīšu laksti 20 g 
Zeltgalvīšu laksti 20 g 
Priežu pumpuri 20 g 
Bārbeles saknes 20 g 
Vītolu miza 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 4. receptē. Diurētiska 

iedarbība. 

8. Melnā plūškoka ziedi 30 g 
Lielās nātres lapas 30 g 
Pētersīļu saknes 30 g 
Vītolu miza 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 4. receptē. 
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VIELMAIŅAS T R A U C Ē J U M I 

fp? Mazā mārsila laksti 20 g 
Melisu lapas 20 g 
Smaržīgā miešķa laksti 20 g 
Meža zemenes lapas 40 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Uzlējumu 

dzer pa 2 - 3 glāzēm dienā. 

2, Lakricu saknes 10 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Melisu lapas 70 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Dzer viel-

maiņas uzlabošanai, ārstējot gastrītu un aknu darbības traucē-

jumus. 

3. Fenheļa augļi 15 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 15 g 
Liepziedi 15 g 
Melisu lapas 15 g 
Melnā plūškoka ziedi 20 g 
Piparmētru lapas 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Dzer pa 

1 - 2 glāzēm dienā. 
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4. Bērzu lapas 10 g 
Māllēpju lapas 10 g 
Kazeņu lapas 40 g 
Viršu laksti 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Diurētiska 
iedarbība. 

5. Melisu lapas 20 g 
Salviju lapas 20 g 
Veroniku laksti 20 g 
Efeju lapas 20 g 
Māllēpju lapas 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Dzer pa 
1 - 2 glāzēm dienā vielmaiņas uzlabošanai, ārstējot nierakmeņu 
vai žultsakmeņu slimību. 

6. Valriekstu lapas 10 g 
Smaržīgā miešķa laksti 40 g 
Liepziedi 50 g 

Pagatavo uzlējumu no 2 tējkarotēm maisījuma un glāzes verdo-
ša ūdens. Dzer pa 1 - 2 glāzēm dienā, ja ir nosliece uz ādas slimībām. 

7. Lielās nātres laksti 30 g 
Melnā plūškoka ziedi 30 g 
Dzeloņplūmju ziedi 30 g 
Bērzu lapas 30 g 

Ēdamkaroti maisījuma vāra glāzē ūdens. Novārījumu dzer pa 
1 - 2 glāzēm no rīta, brokastu laikā. Diurētiska iedarbība. 
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8. Fenheļa augļi 30 g 
Pieneņu saknes 30 g 
Vārpatu sakneņi 30 g 
Cigoriņu saknes 30 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens un vāra 15 mi-
nūtes. Dienas laikā izdzer 2 - 3 glāzes novārījuma, lai veicinātu 
kuņģa sulas sekrēciju (izdalīšanos). 

9. Paegļu augļi 20 g 
Cigoriņu saknes 20 g 
Dižzirdzeņu saknes 20 g 
Vērmeļu laksti 20 g 
Salviju lapas 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 8. receptē. Dzer pa 
1 - 2 glāzēm no rīta, pirms brokastīm. 

10 . Lakricu saknes 25 g 
Fenheļa augļi 25 g 
Krūkļu miza 25 g 
Dadžu saknes 25 g 
Pieneņu saknes 25 g 
Vārpatu sakneņi 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 8. receptē. No rīta, 
brokastīs, dzer pa vienai glāzei karsta novārījuma, lai veicinātu 
gremošanas orgānu un nieru darbību. 
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EKSUDATĪVĀ DIATĒZE 

1. Lakricu saknes 10 g 
Dadžu saknes 15 g 
Pieneņu saknes 15 g 
Ziepjusakņu saknes 30 g 
Rubiju saknes 30 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens un vāra 
15 minūtes. No rīta, brokastīs, dzer pa 1 - 2 glāzēm novārījuma. 

2. Lielās nātres lapas 25 g 
Melisu lapas 25 g 
Salviju lapas 25 g 
Bērzu lapas 25 g 

Pagatavo uzlējumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ver-
doša ūdens. Dzer pa glāzei uzlējuma no rīta un vakarā aknes (ādas 
poru nosprostojuma un ar to saistīto problēmu) ārstēšanai. 

3. Krūkļu miza 10 g 
Lakricu saknes 10 g 
Trejkrāsu vijolītes laksti 40 g 
Valriekstu lapas 40 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar 3 glāzēm ūdens un vāra, līdz 
paliek 2 glāzes novārījuma (diennakts deva). 

4. Kalmju sakneņi 20 g 
Zibulīšu laksti 20 g 
Raudeņu laksti 20 g 
Vērmeļu laksti 20 g 
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Pagatavošana tada pati ka 2. recepte. Dzer pa 2 - 3 glāzēm 

dienā ēstgribas rosināšanai. 

DIABĒTS (JĀIEVĒRO DIĒTA) _ _ _ _ _ 

1. Ārstniecības galegas laksti 25 g 
Pupiņu pākstis 25 g 
Melleņu lapas 25 g 
Pieneņu saknes 25 g 
Lielās nātres lapas 25 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Dzer 3 vai 
4 reizes dienā pirms ēšanas. 

2. Ārstniecības galegas laksti 10 g 
Tējkaroti sasmalcinātu lakstu aplej ar glāzi verdoša ūdens. 

Uzlējumu dzer pa glāzei 3 reizes dienā pirms ēšanas. 

3. Milteņu lapas 25 g 
Baldriānu saknes 25 g 
Ārstniecības galegas laksti 25 g 
Melleņu lapas 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 2. receptē. 

4. Krūkļu miza 10 g 
Bērzu lapas 10 g 
Brūkleņu lapas 40 g 
Ārstniecības galegas laksti 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 2. receptē. 
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5. Ūdeņu padilles augļi 20 g 
Tauksakņu saknes 20 g 
Dadžu saknes 20 g 
Maura sūrenes laksti 20 g 
Ārstniecības galegas laksti 40 g 

Ēdamkaroti maisījuma uzvāra glāzē ūdens. Dzer pa glāzei 2 vai 
3 reizes dienā. 

6. Rasaskrēsliņu laksti 10 g 
Melleņu lapas 40 g 
Paegļu augļi 20 g 
Linsēklas 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 5. receptē. 

7. Melleņu lapas 50 g 
Pupiņu pākstis 50 g 
Ārstniecības galegas laksti 50 g 
Piparmētru lapas 50 g 

Ņem 2 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem verdoša 
ūdens un atstāj ievilkties 30 minūtes. Dzer bez cukura pa glāzei 
2 - 4 reizes dienā. 

APTAUKOŠANĀS 

Jp Pelašķu laksti 40 g 

Asinszāļu laksti 40 g 
Bārdainā cistozira (brūnaļģe) 20 g 
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Ņem 2 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem verdoša 
ūdens un atstāj ievilkties 30 minūtes. Uzlējumu dzer bez cukura pa 
glāzei 3 vai 4 reizes dienā. 

2. Bārdainā cistozira (brūnaļģe) 100 g 
Anīsa augļi 50 g 
Lakricu saknes 50 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

3. Krūkļu saknes 60 g 
Pieneņu saknes 20 g 
Pētersīļu augļi 20 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 

Ņem 2 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem verdoša 
ūdens un atstāj ievilkties 30 minūtes. 

Dzer no rīta visu pagatavoto uzlējumu vienā reizē. 

H I P E R T I R E O Z E (PASTIPRINĀTA V A I R O G D Z I E D Z E R A 
FUNKCIJA) 

1. Lakricu saknes 20 g 
Rubiju saknes 40 g 
Ziepjusakņu saknes 40 g 

No rīta, brokastīs, dzer pa 1 - 2 glāzēm novārījuma, kas paga-
tavots no ēdamkarotes maisījuma un glāzes ūdens. 
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2. Tauksakņu saknes 20 g 
Dadžu saknes 20 g 
Maura sūrenes laksti 20 g 
Bārdainā cistozira (brūnaļģe) 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

ĀDAS UN MUTES DOBUMA GĻOTĀDAS IEKAISUMI 

1. Dadžu saknes 15 g 
Ālanšu saknes 15 g 
Valriekstu lapas 15 g 
Asinszāļu laksti 15 g 

Ēdamkaroti maisījuma uzvāra glāzē ūdens. Dzer pa 2 - 3 glāzēm 
dienā pret pinnēm. 

2.- Cigoriņu saknes 20 g 
Pieneņu saknes 20 g 
Puplakšu lapas 20 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Krūkļu miza 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Izmanto 
ekzēmas ārstēšanai. 

,V 

3. Siera amoliņa (grieķu 
trigonellas) sēklas 20 g 
Rūtu laksti 20 g 
Meža retēja sakneņi 20 g 

Visu maisījumu vāra litrā ūdens. Novārījumu izmanto aplie-
kamajiem ēdes ārstēšanai. 
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4. Rozmarīna lapas 10 g 
Lavandu ziedi 10 g 
Timiāna laksti 30 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 30 g 

Ņem 3 ēdamkarotes maisījuma un vāra 0,5 litros ūdens. Mar-
les salveti samērcē karstā novārījumā un liek uz ekzēmas skartām 
vietām. 

5. Ozolu miza 100 g 
Ņem 2 ēdamkarotes mizu un vāra 0,5 litros ūdens. Novārījumu 

izmanto kompresēm apsaldējumu ārstēšanai. 

6. Valriekstu lapas 50 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 50 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Izmanto 
kompresēm apsaldējumu ārstēšanai. 

7. Mazā mārsila laksti 30 g 
Vītolu miza 30 g 
Ozolu miza 30 g 

Ņem 4 ēdamkarotes maisījuma un vāra litrā ūdens. Ierīvē gal-
vas ādā, lai novērstu matu izkrišanu. 

8. Lielās nātres lapas 100 g 
Ņem 100 g lielās nātres lapu un aplej ar maisījumu, kas pa-

gatavots no 0,5 litriem ūdens un 0,5 litriem etiķa, atstāj ievilkties 
4 stundas un pēc tam uzvāra. Izmanto matu stiprināšanai, lai no-
vērstu matu izkrišanu. 
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9. Salviju lapas 50 g 
Ēdamkaroti salviju lapu aplej ar glāzi verdoša ūdens. Izmanto 

mutes skalošanai pret stomatītu. 

KLIMAKSS (SIRDSKLAUVES, R E I B O Ņ I , B E Z M I E G S , 
NIEZOŠI IZSITUMI, M I G R Ē N A ) 

1. Kliņģerīšu ziedi 10 g 
Malvu ziedi 10 g 
Trūkumzālīšu laksti 15 g 
Anīsa augļi 15 g 
Trejkrāsu vijolītes laksti 15 g 
Melnā plūškoka ziedi 15 g 
Blakteņu saknes 15 g 
Krūkļu miza 15 g 
Lakricu saknes 15 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens un atstāj 
ievilkties 30 minūtes. Uzlējumu dzer pa 2 glāzēm dienā. 

2. Maura retēja laksti 25 g 
Struteņu laksti 25 g 
Pelašķu laksti 25 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 
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3. Piparmētru lapas l O g 
Vērmeļu laksti 10 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Bārdainā cistozira (brūnaļģc) 20 g 
Liepziedi 20 g 
Krūkļu miza 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. No riln un 
vakarā dzer pa glāzei uzlējuma. 

4. Valriekstu lapas 10 g 
Blakteņu saknes 20 g 
Vārpatu sakneņi 20 g 
Paegļu augļi 20 g 
Zeltgalvīšu laksti 20 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. No rīta un 

vakarā dzer pa glāzei uzlējuma. 

5. Valriekstu lapas 15 g 
Trejkrāsu vijolītes laksti 15 g 
Gaiļbiksīšu saknes 15 g 
Savvaļas anīsa sakne 15 g 
Dzeloņplūmju ziedi 15 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Izmanto, lai 

ārstētu hroniskus izsitumus uz ādas. 
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NERVU SISTĒMAS SLIMĪBAS 
(NERVU UZBUDINĀJUMS, BEZMIEGS, 

PAĀTRINĀTA SIRDSDARBĪBA, DEPRESĪVI 
STĀVOKĻI, NEIRASTĒNIJA) 

» 

1. Puplakšu lapas 30 g 
Piparmētru lapas 30 g 
Baldriānu saknes 30 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Uzlējumu 
dzer vakarā pa 1 - 2 glāzēm. 

2. Krūkļu miza 10 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 10 g 
1. maisījums 80 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Dzer pret 
bezmiegu. 

3. Apiņu augļkopas 20 g 
Rozmarīna lapas 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Asinszāļu laksti 20 g 
Melisu lapas 20 g 
Baldriānu saknes 20 g 

Ņem 2 pilnas ēdamkarotes maisījuma, aplej ar glāzi verdoša 
ūdens un atstāj ievilkties uz 15 minūtēm. Izdzer dienas laikā. 
Uzlējumu lieto bezmiega ārstēšanai. 
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4. Puplakšu lapas 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Dižzirdzeņu saknes 30 g 
Baldriāna saknes 30 g 

Pagatavošana tāda pati kā 1. receptē. Dzer pa glāzei uzlējuma 
dienā pret bezmiegu, kuņģa un žultsvadu slimībām. 

5. Viršu laksti 20 g 
Melisu lapas 20 g 
Baldriāna saknes 60 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Dzer pret 
bezmiegu. 

6. Lavandu ziedi 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Baldriānu saknes 30 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

7. Lavandu ziedi 25 g 
Rozmarīna lapas 25 g 
Melisu lapas 25 g 
Gaiļbiksīšu ziedi 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati ka 1. receptē. 
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8. Benediktdadžu laksti 10 g 
Cigoriņu saknes 10 g 
Baldriānu saknes 15 g 
Krūkļu miza 15 g 
Ūdenskrešu laksti 20 g 
Veroniku laksti 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Uzlējumu 
dzer vakarā pret bezmiegu. 

9. Apiņu augļkopas 10 g 
Piparmētru lapas 10 g 
Baldriānu saknes 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 
Melisu lapas 20 g 
Krūkļu miza 20 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Bezmiega ārstēšanai dzer pa 1 - 2 glāzēm dienā. 

10 . Smaržīgās kumelītes ziedi 25 g 
Piparmētru lapas 25 g 
Fenheļa augļi 25 g 
Baldriānu saknes 25 g 
Ķimeņu augļi.... 25 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Pret bezmiegu vakarā dzer pa vienai glāzei novārījuma. 

1:1. Apiņu augļkopas 30 g 
Baldriānu saknes 30 g 
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Melisu lapas 30 g 
Paegļu augļi 30 g 
Tīruma kosas laksti 30 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Pret bez-
miegu vakarā pirms gulētiešanas dzer 1 vai 2 glāzes uzlējuma. 

1 2 . Baldriānu saknes 50 g 
Apiņu augļkopas 50 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Dzer pret 

bezmiegu. 

1 3 . Apiņu augļkopas 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Smaržīgā miešķa laksti 20 g 
Melisu lapas 20 g 
Ālanšu saknes 20 g 
Amoliņu laksti 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Lieto pa 
2 glāzēm uzlējuma dienā kā papildu ārstēšanās kursu pret epi-
lepsiju. 

1 4 . Gaiļbiksīšu saknes 20 g 
Lavandu ziedi 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Rozmarīna lapas 20 g 
Baldriānu saknes 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Dzer pa 
2 glāzēm uzlējuma dienā migrēnas ārstēšanai. 
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1 5 . Melisu lapas 20 g 
Piparmētru lapas 20 g 
Koriandra augļi 20 g 

Visu maisījumu aplej ar 100 g spirta un 20 g ūdens un atstāj 
ievilkties 24 stundas, pēc tam izkāš un izspiež šķidrumu arī no bie-
zumiem. Izvilkumā samērcētu drāniņu liek pie deniņiem un pakau-
ša, ja ir galvassāpes vai migrēna. 

ABSCESI, FURUNKULI UN BRŪCES, SVIEDRU 
DZIEDZERU DARBĪBAS TRAUCĒJUMI, ĀDAS 

APASIŅOŠANAS SEKMĒŠANA 

SVIEDRU D Z I E D Z E R U SEKRĒCIJAS (SVĪŠANAS) 
VEICINĀŠANA 

1. Dzeloņplūmju ziedi 20 g 
Deviņvīruspēka ziedi 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 20 g 
Liepziedi 20 g 
Melnā plūškoka ziedi 20 g 
Vītolu miza 20 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens, pēc 15 mi-
nūtēm izkāš. Ārstējot saaukstēšanos, dzer pa 2 - 3 glāzēm karsta 
uzlējuma dienā. 

|||i Lakricu saknes 40 g 
Liepziedi 60 g 

Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens. Uzlējumu 
dzer pa 2 glāzēm dienā. Sviedrējoša iedarbība. 
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3. Smaržīgās kumelītes ziedi 30 g 
Melnā plūškoka ziedi 30 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

4. Melnā plūškoka ziedi 25 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 25 g 
Liepziedi 25 g 
Piparmētru lapas 25 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

5. Liepziedi 40 g 
Deviņvīruspēka ziedi 40 g 
Melnā plūškoka ziedi 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

6. Anīsa augļi 20 g 
Vērmeļu laksti 20 g 
Puplakšu lapas 30 g 
Baltā vītola miza 30 g 
Liepziedi • 30 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Dzer pa 1 - 3 glāzēm karsta novārījuma dienā. Sviedrējoša 
iedarbība. Ieteicams reimatisma slimniekiem. 
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SVIEDRU D Z I E D Z E R U SEKRĒCIJAS (SVĪŠANAS) 
M A Z I N Ā Š A N A 

1. Baldriānu saknes 25 g 
Salviju lapas 25 g 
Zaļi valriekstu augļapvalki 25 g 
Tīruma kosas laksti 25 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes maisījuma un glāzes 
ūdens. Tuberkulozes slimniekiem pret svīšanu naktīs ieteicams dzert 
pa 1-3 glāzēm novārījuma dienā. Ārstēšanās kurss - 2 vai 3 mēneši. 

2. Anīsa augļi 25 g 
Salviju lapas 25 g 
Pelašķu laksti 25 g 

Pagatavošana 1111 lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

MAISĪ JUMI K O M P R E S Ē M U N P E L D Ē M 

1. Smaržīgās kumelītes ziedi 50 g 

Ņem 1 vai 2 ēdamkarotes ziedu, aplej ar 0,5 litriem verdoša ūdens, 
pēc 15 minūtēm izkāš. Izmanto kompresēm un peldēm, ārstējot 
iekaisumus, furunkulus vai panariciju (strutainu pirksta iekaisumu). 

2. Ozolu miza 50 g 
Kalmju sakneņi 50 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

3. Timiāna laksti 10 g 
Lavandu ziedi 10 g 
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Rozmarīna lapas 10 g 

Baltā vītola lapas 70 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Izmanto 

peldēm iekaisušu locītavu ārstēšanai. 

4. Rozmarīna lapas 20 g 
Deviņvīruspēka ziedi 40 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. Izmanto 

peldēm iekaisumu ārstēšanai. 

5. Tīruma kosas laksti 30 g 

Viršu laksti 30 g 

Zeltgalvīšu laksti 40 g 

Ņem 2 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0 ,5 litriem verdoša 

ūdens un vāra 15 minūtes. Siltu novārījumu izmanto kompresēm, 

ārstējot abscesus un slikti dzīstošas brūces. 

6. Tīruma kosas laksti 40 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 40 g 
Asinszāļu laksti 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 5. receptē. 

7« Baltā vītola miza 30 g 
Ozolu miza 30 g 
Meža retēja saknenis 30 g 

Ņem 2 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem auksta 
ūdens, atstāj ievilkties 20 minūtes un pēc tam izkāš. Uzlējumu 
izmanto kompresēm un peldēm slikti dzīstošu brūču ārstēšanai. 
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ĀDAS APASIŅOŠANAS U Z L A B O Š A N A 

1. Rozmarīna lapas 20 g 
Smaržīgās kumelītes ziedi 40 g 
Saberztas sinepju sēklas 40 g 

Ņem 2 ēdamkarotes maisījuma, aplej ar 0,5 litriem auksta 
ūdens, atstāj ievilkties 20 minūtes un pēc tam izkāš. Uzlējumu 
izmanto roku un kāju peldēm un kompresēm. 

2. Saberztas sinepju sēklas 60 g 
Salviju lapas 40 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 

3. Saberztas sinepju sēklas 100 g 
No saberztām sinepju sēklām un vēsa (20 °C) ūdens samīca 

mīklu, to plānā kārtā izveltnē uz slimās vietas izmēriem atbilstoša 
drānas gabaliņa, uzliek uz problemātiskās vietas, aptin ar flaneļa 
audumu un atstāj uz 10-20 minūtēm, līdz parādās stiprs apsārtums. 

Lai šo līdzekli varētu lietot arī mazu bērnu ārstēšanai, saberztas 
sinepju sēklas sajauc ar miltiem. Izmanto pret drebuļiem un sāpēm 
saaukstēšanās slimību laikā. 
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HRONISKAS ĀDAS SLIMĪBAS, KAS SAISTĪTAS 

A R V I E L M A I Ņ A S T R A U C Ē J U M I E M 

1. Krūkļu miza 20 g 
Baltā bērza lapas 20 g 
Trejkrāsu vijolītes laksti 20 g 
Melnā plūškoka ziedi 20 g 
Fenheļa augļi 20 g 
Lakricu saknes 20 g 

Pagatavo novārījumu no ēdamkarotes sasmalcināta maisīju-
ma un glāzes ūdens. Dzer pret izsitumiem uz ādas, kuru cēlonis 
ir hroniski aizcietējumi. 

2. Krūkļu miza 50 g 
Lielās nātres lapas 50 g 
Bērzu lapas 50 g 
Linsēklas 50 g 

Pagatavošana un lietošana tāda pati kā 1. receptē. 



ĀRSTNIECĪBAS AUGU 
IZMANTOŠANA 

KOSMĒTIKĀ 
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Kosmētika (no grieķu valodas vārda kosmētikā, kas nozīmē 
"izrotāšanas māksla") ir pazīstama kopš seniem laikiem. Senatnē 
ar to nodarbojās priesteri. Viņi prata pagatavot smaržīgas ziedes, 
pūderus, krāsas utt. Renesanses laikā kosmētikas līdzekļi un pras-
me tos lietot no Austrumu zemēm nonāca Francijā, bet no turie-
nes - arī citās Eiropas valstīs. Vispirms popularitāti guva deko-
ratīvā kosmētika. Ādas un ķermeņa higiēna tolaik nebija modē. Un 
tikai 19. gadsimtā sāka attīstīties kosmētikas zinātne - mācība par 
cilvēka ķermeņa kopšanas līdzekļiem un metodēm. 

Izšķir ārstniecisko un dekoratīvo kosmētiku. 
Dekoratīvā kosmētika ar dažādiem grima kosmētikas līdzek-

ļiem novērš nelielus sejas un tās ādas trūkumus un nepilnības. 

Ārstnieciskā kosmētika pēta un izmanto dažādus higiēnas un 
ārstniecības paņēmienus un metodes ķermeņa kopšanai, kā arī 
ādas defektu un pārmaiņu (pinņu, sausuma, grumbu, liekā apma-
tojuma, pigmentācijas, depigmentācijas utt.) novēršanai. 

Ārstnieciskajā kosmētikā tiek izmantoti arī dažādi ārstniecības 
augi un no tiem pagatavoti preparāti. Šos kosmētikas līdzekļus var 
nosacīti iedalīt vairākās grupās. Tie ir ārstniecības augi un to 
preparāti, 

kas mīkstina ādu, 
kam ir pretiekaisuma iedarbība, 
kurus izmanto kārpu likvidēšanai, 
kuri paredzēti matu stiprināšanai un to augšanas 

sekmēšanai. 
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AUGU IZCELSMES KOSMĒTIKAS 
LĪDZEKĻI 

ĀDU MĪKSTINOŠI LĪDZEKĻI 

Ādas mīkstināšanai ārstnieciskajā kosmētikā bieži vien izmanto 
dažādu augu eļļu. Tā var būt gan gaisā žūstoša jeb sabiezējoša 
(lineļļa, riekstu, kaņepju, kokvilnas un saulespuķu eļļa) vai nežūs-
toša (olīveļļa, kakaosviests, kokosriekstu, persiku, mandeļu, rožu 
eļļa, sezameļļa, rīcineļļa). 

Rīcineļļu izmanto taukainās seborejas ārstēšanai galvas matai-
nās daļas ādā. Šo eļļu pievieno ziepēm, lai tās būtu mīkstākas un 
labāk putotu. Olīveļļu izmanto augstvērtīgu ziepju un krēmu pa-
gatavošanai. To iegūst ar presēšanas metodi no svaigiem olīv-
koka augļiem. Šīs eļļas trūkums ir tas, ka tā ātri kļūst rūgta. 
Mīkstinoša iedarbība piemīt kakaosviestam. Tas ir dzeltens un 
patīkami smaržo. Kokosriekstu eļļa labi puto, tāpēc to izmanto 
tualetes ziepju pagatavošanai. Losjonu sastāvā esošā rožu eļļa 
attīra un mīkstina ādu. 

ĀRSTNIECĪBAS AUGI UN TO LĪDZEKĻI 
AR PRETIEKAISUMA IEDARBĪBU 

Alteju sakne 
Alteju saknēs ir daudz gļotvielu. Kosmētikā lieto uzlējumu, 

kas pagatavots no alteju saknēm un auksta ūdens attiecībā 6:200. 
Uzlējums iedarbojas ārstējoši pret seborejisko dermatītu, iekai-
sušām pinnēm. 
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Ozolu miza 
Ozolu mizas novārījumu (1:5) lieto ārīgi, ārstējot sviedru d/ie-

dzeru nosprostojumus un trekno seboreju, kā arī izmanto apde-
gumu ārstēšanai, jo preparātiem no ozolu mizas piemīt savelkošas 
un pretiekaisuma īpašības. Pret kāju svīšanu ieteicamas siltas 
(37-38 °C) ozolu mizas novārījuma (1:10) peldes. Procedūras 
ilgums - 15-20 minūtes, ārstēšanās kurss - 10-15 dienas. 

Asinszāļu laksti 
Asinszāles preparātiem ir izteikta savelkoša un dezinficējoša iedar-

bība. Uzlējumu (1:5) ārīgi - mitrajām aplikācijām un ādas apsmi-
dzināšanai - lieto, ārstējot sejas ādas trekno seboreju un pinnes. 

Zalkšu sūrenes saknenis 
Satur 15-25 % miecvielu, kurām piemīt savelkošas un dezin-

ficējošas īpašības. Novārījumu, kas pagatavots no 10 g sakneņu un 
200 ml verdoša ūdens, izmanto mitrajām aplikācijām sejas ādas 
treknās seborejas un dermatītu ārstēšanai. 

Kartupeļu sula 
Ieteicama tās pretiekaisuma īpašību dēļ ekzēmas, apdegumu, 

trofisko čūlu, piodermijas un sāpīgu varžaču ārstēšanai, kā arī pret 
akūtu dermatītu, kas rodas, ārstējot flegmonas ar rentgenstariem. 

Nevārītus kartupeļus rūpīgi nomazgā, nomizo un sarīvē uz 
smalkas rīves. Iegūto putriņu uzliek uz vairākās kārtās (0,5-1 cm 
biezumā) salocītas marles, pieliek un piesaitē pie slimās vietas. 

Pēc 0 ,5 -2 stundām kartupeļu masu uzmanīgi noņem ar medicī-
nisko špakteli un uzliek jaunu kartupeļu putriņas kārtu un apsēju. 
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Meža retēja saknenis 
Satur miecvielas. Var izmantot ratānijas sakņu vietā. Uzlēju-

mu (1:5 vai 1:10) tā savelkošo īpašību dēļ lieto mitrajām aplikā-
cijām pret taukaino seboreju un sejas pinnēm. 

Mandeļu eļļa 
Mandeļu eļļai ir pretiekaisuma iedarbība. Eļļa viegli uzsūcas 

ādā un neizraisa blaknes. Lai tā nekļūtu rūgta, pievieno timolu 
(0,08-0,1 g) vai salicilskābi (1 %). 

Kliņģerišu ziedi 
Izmanto izvilkumu līdz 40° atšķaidītā spirtā (1:10). Efektīvi 

ārstē pinnes un novērš pārmērīgu ādas taukošanos (tējkarote izvil-
kuma uz glāzi ūdens). 

Gurķu sula 
Gurķu sula ir visiem viegli pieejams kosmētikas līdzeklis pret 

pinnēm. Šim nolūkam gatavo uzlējumu no svaigiem sasmalcinā-
tiem gurķiem (ar mizu). Ņem 4 ēdamkarotes sasmalcinātu gurķu, 
aplej ar 2 glāzēm verdoša ūdens un atstāj ievilkties 4 stundas. 

Japānas sofora 
Svaigus soforas augļus aplej ar spirtu, kas atšķaidīts līdz 50°, un 

atstāj ievilkties 10 dienas. Pagatavotais izvilkums ir tumši brūns, 
vāji toksisks šķidrums ar patīkamu smaržu. To izmanto mitrajām 
aplikācijām un slimās vietas apsmidzināšanai, ārstējot flegmonas, 
apdeguma brūces un trofiskās čūlas. 



ĀRSTNIECĪBAS AUGU IZMANTOŠANA KOSMĒTIKA 155 

Tūja 
Tūja satur ēterisko eļļu, tūjas skābi, miecvielas. Sarkanās vilk-

ēdes ārstēšanai ārīgi izmanto 10 % izvilkumu no svaigām tūjas 
lapām. 

Lavatēra 
Izmanto sakņu novārījumu. Saknēs esošajām gļotvielām piemīt 

pretiekaisuma iedarbība. Lieto tāpat kā ārstniecības līdzekļus no 
altejas saknēm. 

Tīruma kosa 
Satur daudz silīcijskābes, karotīnu, askorbīnskābi. Tīruma ko-

sas uzlējumu (1:10) lieto mitrajām aplikācijām, ja ir taukaina sejas 
āda un paplašinātas poras, kā arī seborejiskā dermatīta ārstēšanai. 

Trejdaivu sunīša laksti 
Trejdaivu sunīša lakstiem ir pretalerģiska iedarbība. Izmanto 

peldēm niezes mazināšanai un dermatītu ārstēšanai, īpaši bērniem. 
Uzlējumu (1:10) lieto mitrajām aplikācijām, ja ir taukaina sejas 
āda, seborejiskā dermatīta ārstēšanai, kā ari lai mazinātu ādas 
iekaisumu pēc skūšanās (apliekamie, apsmidzināšana). 

Ārstniecības salvija 
Salvijas uzlējumu lieto, ja ir pinnes un paplašinātas sejas ādas 

poras, kā arī seborejiskā dermatīta ārstēšanai. 
Tējkaroti salvijas lapu aplej ar glāzi verdoša ūdens un 3 - 5 mi-

nūtes karsē uz mazas uguns. Izmanto siltu mitrajām aplikācijām. 
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ĀRSTNIECĪBAS AUGI UN TO LĪDZEKĻI KĀRPU 
LIKVIDĒŠANAI 

Tautas medicīnā ir zināmi daudzi līdzekļi kārpu likvidēšanai: 
uz kārpām uzliek sarīvētu ķiploku, nevārītu kartupeli vai anto-
novkas ābolu un patur 24 stundas. Šim nolūkam izmanto arī 
svaigu struteņu sulu un tūjas izvilkumu spirtā. Jebkuru no šiem 
līdzekļiem 3 reizes dienā ziež uz kārpām, ārstēšanu sākot ar pašu 
lielāko kārpu. Vispirms tā iekaist un piebriest, bet pēc tam pār-
klājas ar brūnu krevelīti un nokrīt visa uzreiz vai pa nelieliem 
gabaliņiem. Ja neizdodas likvidēt uzreiz visu kārpu, to turpina 
apziest ar iepriekšminētajiem līdzekļiem vēl vairākas dienas pēc 
kārtas, līdz tā pilnībā izzūd. Reizēm, kad ir likvidēta lielākā 
kārpa (tā saucamā mātes kārpa), izzūd arī pārējās kārpas. Tomēr 
nepieciešama liela pacietība, lai tiktu ar tām galā. Var izmantot 
arī saberztas rudzupuķu sēklas - ar šo pulveri regulāri apkaisa 
kārpas. 

ĀRSTNIECĪBAS AUGI UN TO LĪDZEKĻI MATU 
STIPRINĀŠANAI UN TO AUGŠANAS SEKMĒŠANAI 

Parastā kalme 
Novārījumu no sausiem sasmalcinātiem kalmju sakneņiem iz-

manto matu skalošanai, kā arī mitrajām aplikācijām, lai stiprinātu 
matu saknes un novērstu matu izkrišanu. 

Ēteriskā eļļa no cērmju vērmeles ziediem 
Šo ēterisko eļļu iegūst no cērmju vērmeles ziediem, un tā ir lokā-

las iedarbības kairinošs, asinsvadus paplašinošs un dezinficējošs 
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līdzeklis. Ieteicama sausas seborejas arstešanai, jo stiprina matu 
saknes un veicina matu augšanu. 

Sīpoli 
Tautas medicīnā putriņu no svaigiem sīpoliem un to lakstiem 

izmanto matu sakņu stiprināšanai un matu augšanas veicināšanai. 
Izmanto arī novārījumu, kas pagatavots, 30 -50 g sīpolu mizu 

15-20 minūtes vārot 200 g ūdens. Ar atdzesētu un izkāstu nova 
rījumu samitrina sausus matus. Pēc tam matus neslauka, bet ļauj 
tiem izžūt istabas temperatūrā. 

Sarkanie asie pipari 
Sarkanie asie pipari ir spēcīgs lokālas iedarbības kairinošs 

līdzeklis. To izvilkumu spirtā lieto pret blaugznām un matu aug-
šanas veicināšanai. Lai pagatavotu izvilkumu, vienu asa pipara 
pāksti aplej ar 250 g degvīna, atstāj ievilkties 2 nedēļas un pēc 
tam izkāš. Ar izvilkumu ierīvē galvas ādu. 

Henna jeb lavsonija (Lawsonia alba) 
Lavsonija ir 2,5 metrus augsts daudzgadīgs vējmietiņu dzim-

tas lakstaugs ar četršķautņu stumbru. Lapas pretējas, sēdošas, 
veselas, olveida, spīdīgas. Ziedi sakopoti skarās stublāja un sān-
dzinumu galotnēs. Ziedu vainaglapas zaļi rozā. Lavsonija savvaļā 
sastopama Azerbaidžānā, kur tā zied no augusta vidus līdz okto-
bra vidum. 

Lavsoniju izmanto matu stiprināšanai: 25 g hennas aplej ar 
karstu (70 °C) ūdeni, samaisa, līdz iegūst viendabīgu putriņu, un 
karstu (ne dedzinošu) ziež uz iepriekš izmazgātiem un izžāvētiem 
matiem, ar īpašu otiņu ieziežot katru matu šķipsnu; galvas matu 
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daļu ietin pergamenta papīrā un dvielī, patur 15-40 minūtes un 
pēc tam izskalo ar siltu ūdeni. 

Lai panāktu labāku higiēnisko efektu, hennas pulveri ieteicams 
sajaukt ar basmu (1:1). 

Kumelīšu ziedi 
Kumelīšu uzlējumu (1:10) lieto mitrajām aplikācijām seborejiskā 

dermatīta ārstēšanai, tas ir efektīvs līdzeklis arī pret taukaino sejas 
seboreju. Kumelīšu ziedos esošā azulēna un ēterisko eļļu dēļ tām ir 
pretiekaisuma iedarbība. Karstas sautējošas kompreses no kumelīšu 
ziediem ar labiem panākumiem izmanto piņņu un flegmonu ārstē-
šanai. Ēdamkaroti ziedu aplej ar 1 vai IV2 glāzes ūdens un 3 - 5 mi-
nūtes tur uz mazas uguns. 

Ar kumelīšu uzlējumu skalo matus - tie kļūst mīksti, spīdīgi un 
iegūst zeltainu toni. Šim nolūkam 25 g drogu (izžāvētu ziedu) aplej 
ar 75 ml verdoša ūdens, stundu atstāj ievilkties, izkāš un izspiež 
šķidrumu arī no biezumiem. Ar iegūto uzlējumu samitrina matus. 

Cits paņēmiens: 100 g ziedu (gaišiem matiem) vai 200 g ziedu 
(tumšiem matiem) aplej ar 500 g verdoša ūdens un stundu atstāj 
ievilkties. Ar iegūto uzlējumu samitrina matus un ļauj tiem izžūt 
istabas temperatūrā. 

MIKSTŪRAS PRET MATU IZKRIŠANU 

Pagatavošana: sakneņus un saknes sasmalcina un vāra 
10-15 minūtes, pēc tam novārījumam pievieno lapas un turpina 
vārīt vēl 5 minūtes. Mikstūras parasti izmanto uzreiz vai ari uz-
glabā tumšā, vēsā vietā ne ilgāk par 3 vai 4 dienām. 
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1. Dadžu sakneņi ar saknēm - 4 daļas 
Kliņģerīšu ziedu kurvīši - 4 daļas 
Apiņu augļkopas - 3 daļas 

Ņem 55 g maisījuma un vāra litrā ūdens. Ar novārījumu skalo 

matus 2 reizes nedēļā. 

2. Dadžu sakneņi ar saknēm - 1 daļa 
Kalmju sakneņi - 1 daļa 
Apiņu augļkopas - 3 daļas 

Ņem 6 ēdamkarotes maisījuma un vāra litrā ūdens. Ieteicams 
matu mazgāšanai 3 reizes nedēļā. 

3. Dadžu sakneņi ar saknēm - 1 daļa 
Vītolu miza -1 daļa 

Ņem 4 ēdamkarotes maisījuma un vāra litrā ūdens. Ieteicams 

matu mazgāšanai 3 reizes nedēļā. 

4. Dadžu sakneņi ar saknēm - 2 daļas 
Viršu laksti - 2 daļas 
Lielās nātres laksti - 2 daļas 
Apiņu augļkopas - 1 daļa 

Ņem 7 ēdamkarotes maisījuma un vāra litrā ūdens. Ieteicams 
matu mazgāšanai 3 reizes nedēļā. 

5. Nātru lapas - 3 daļas 
Māllēpju lapas - 3 daļas 

Ņem 6 ēdamkarotes maisījuma un vāra litrā ūdens. Ieteicams 

matu mazgāšanai 3 reizes nedēļā. 
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DAŽĀDU ĀRSTNIECĪBAS AUGU 
KOSMĒTISKĀ IEDARBĪBA 

Parastā kalme 
Kalmju, tāpat kā nātru, kumelīšu un tīruma kosas novārījumu 

lieto pret blaugznām un matu izkrišanu. 
Pagatavošana: 4 ēdamkarotes kalmju sakneņu aplej ar litru 

ūdens un 5 minūtes vāra. 
Ja vēlas iegūt gaišāku matu toni, matus regulāri skalo ar kalmju 

novārījumu. 

Ārstniecības alteja 
Ārstniecības altejā esošajām gļotvielām piemīt mīkstinoša un 

sāpes mazinoša iedarbība, tādēļ alteju izmanto mutes dobuma un 
rīkles, kā arī acu un ādas iekaisumu ārstēšanai. Karstu uzlējumu 
lieto skalošanai, bet aukstu uzlējumu - aplikācijām iekaisušas acu 
gļotādas un ādas ārstēšanai. Aukstā uzlējuma pagatavošana: 
ēdamkaroti sasmalcinātu sakņu aplej ar aukstu ūdeni un atstāj 
ievilkties stundu, pēc tam izkāš. 

Kokveida alveja 
Sulai no svaigām alvejas lapām piemīt izteikta baktericīda 

iedarbība, un to izmanto ādas iekaisumu un pat staru slimības 
izraisītu bojājumu ārstēšanai. Lieto gan svaigu sulu, gan sulas 
emulsiju. 

Lai pagatavotu emulsiju, alvejas lapas pirms izmantošanas 
12 dienas patur tumšā vietā 6 - 8 °C temperatūrā, tad izspiež no 
tām sulu, kurai pievieno rīcineļļu un nedaudz eikalipta eļļas. 
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Trejkrāsu vijolīte 
Tai piemīt izteikta kosmētiska iedarbība. Pret seboreju un pin-

nēm pirms gulētiešanas dzer atraitnīšu lakstu tēju, bet izvilkumu 
spirtā lieto kompresēm uz sāpīgiem un grūti ārstējamiem audu 
sabiezējumiem, kas radušies no pinnēm. 

Savvaļas anīss 
Anīsa sakņu novārījumu izmanto acu iekaisumu ārstēšanai 

(aplikācijām), bet putriņu no vārītām saknēm - sautējošām kom 
presēm pret furunkuliem un tūsku. 

Ja ir daudz krunciņu un sausa āda, lieto saberztu anīsa augļu 
uzlējumu (1/2 glāzes verdoša ūdens uz tējkaroti anīsa augļu, atstāj 
ievilkties), kā arī losjonu, kuru izmanto sejas tīrīšanai, kompresēm 
un pievieno krēmiem. 

Kalnu arnika 
Kompreses un aplikācijas no arnikas ziedu uzlējuma, kuru gata-

vo no 3 ēdamkarotēm ziedu un IV2 glāzes verdoša ūdens, izmanto 
brūču dziedēšanai, pret karbunkuliem, augoņiem un abscesiem, kā 
arī asiņošanas apturēšanai. 

Arniku ar labiem panākumiem lieto pret blaugznām 1111 tau-
kainu ādu, tās preparāti veicina matu augšanu. 

Ņem 10 g arnikas ziedu, aplej ar 100 g spirta un atstāj ievilk-
ties 8 dienas. Iegūto izvilkumu atšķaida ar ūdeni (1:4) 1111 ierīvē gal-
vas ādā. 

Ar ūdeni, kam pievienots arnikas ziedu novārījums, skalo seju 
apsārtušas ādas un paplašinātu asinsvadu, kā arī taukainas un 
izteikti porainas ādas ārstēšanai. 
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Saldūdens sūklis 
Saldūdens sūkļa "lakstu" kompreses un putriņu izmanto sabie-

zējumu un zemādas asinsizplūdumu (zilumu) ārstēšanai, kā arī pret 
pinnēm un ādas lobīšanos. 

Bastarda tūsklape 
Labvēlīgi ietekmē matu augšanu. Lieto pret matu izkrišanu, kā 

arī taukainas, iekaisušas ādas un pinņu ārstēšanai. Ēdamkaroti 
tūsklapes lapu aplej ar glāzi verdoša ūdens un atstāj ievilkties 
15 -20 minūtes. 

Bērzs 
Bērzu lapām piemīt savelkoša un saistoša iedarbība. Agri pava-

sarī tecinātu bērzu sulu lieto pret blaugznām un matu stiprināša-
nai. Ja ir paplašinātas ādas poras, treknam krēmam pievieno 1 vai 
2 tējkarotes izvilkuma, kuru pagatavo, ēdamkaroti sasmalcinātu 
bērzu lapu aplejot ar 500 g degvīna un atstājot ievilkties 2 nedēļas. 

Plūškoks 
Plūškoku augļiem piemīt kosmētiska iedarbība, un to lietošana 

uzlabo ādas stāvokli. 
Plūškoku augļu ievārījums ir viegls caurejas līdzeklis, kas novērš 

sliecību uz aizcietējumiem, kuri savukārt negatīvi ietekmē sejas krāsu. 

Ārstniecības baldriāns 
Baldriāns ir ne tikai nomierinošs līdzeklis, kuru lieto pret uzbu-

dinājumiem, bet arī kosmētisks līdzeklis. Novārījumu lieto ārīgi 
nogurušu acu plakstiņu skalošanai. 
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Ozols 
Ozolu miza satur daudz miecvielu. Ozolu mizas novārījums ir 

daudzu sejas un matu losjonu, kā arī savelkošu krēmu sastāvā. No-
vārījumu lieto apliekamajiem, skalojumiem un peldēm pret kāju 
svīšanu. 

Asinszāle 
Asinszāle ir sens tautas medicīnā lietots līdzeklis pret taukainu 

ādu, pinnēm un sasitumiem. Šim nolūkam lieto asinszāļu lakstu 
uzlējumu. 

Ar asinszāļu lakstu izvilkumu spirtā ieziež pinnes un augoņus. 
Mutes skalošanai izmanto 2 0 - 3 0 pilienus izvilkuma, kas izšķīdi 
nāti 1/2 glāzes ūdens. 

Aplikācijām ieteicams šāds novārījums: ēdamkaroti sasmalcina 
tu asinszāļu lakstu aplej ar glāzi verdoša ūdens, 10 minūtes vāra un 
pēc tam izkāš. 

Svaigus augus saberž un liek uz sasitumiem. 
Asinszāļu tēju lieto kuņģa ārstēšanai un vielmaiņas uzlabošanai. 

Ja asinszāļu tēju dzer vasarā, var ātrāk iegūt iedegumu, jo tā palie-
lina ādas jutīgumu pret saules stariem. Šī iemesla dēļ, lietojot 
asinszāles preparātus, nedrīkst ilgstoši uzturēties saulē. 

Zalkšu sūrene (zalkšu sakne) 
Zalkšu sūrenes saknenim piemīt pretiekaisuma un savelkoša 

iedarbība. No 2 tējkarotēm sasmalcinātu sakneņu un 1/2 glāzes 
verdoša ūdens pagatavo uzlējumu (atstāj ievilkties 20 minūtes), 
kuru izmanto brūču un mutes dobuma gļotādas skalošanai un 
pievieno krēmiem, lai mazinātu ādas taukošanos. 
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Vītols 
Peldēm pret kāju svīšanu, ādas slimību un furunkulu ārstēšanai 

lieto 10-15 % vītolu mizas novārījumu, kuram piemīt savelkoša 
iedarbība. To izmanto arī pret paplašinātām porām un taukainu ādu. 

Kartupeļi 
Kartupeļi satur cieti, B un C vitamīnu, minerālsāļus un citas 

vielas. Svaigs sarīvēts kartupelis mazina iekaisumu un ādas pietū-
kumu zem acīm. 

Zirgkastaņa 
Sasmalcināta zirgkastaņu miza un mizas pulveris ir tādu masku 

un krēmu sastāvā, kas aizsargā ādu, galvenokārt no ultravioletā 
starojuma. 

Deviņvīruspēks 
Žāvētu deviņvīruspēka ziedu novārījumu izmanto kompresēm, 

kuras liek uz problemātiskas ādas ar strutainām pinnēm. 

Lielā nātre 

Tautas medicīnā nātres tiek plaši lietotas dažādu slimību ārstē-
šanai, tomēr visvairāk tās izmanto pret ādas slimībām (izsitumiem, 
niezošām ekzēmām u. c.), pret matu izkrišanu un seboreju. Sula no 
svaigām nātru lapām likvidē blaugznas, aptur matu izkrišanu. 

Ēdamkaroti sasmalcinātu nātru lapu aplej ar glāzi verdoša 
ūdens un atstāj ievilkties līdzīgi tējai. Izmazgātus matus samitrina 
ar nātru uzlējumu un to viegli ierīvē galvas ādā. Novārījumu iz-
manto peldēm pret tūsku, izsutumiem, sasitumiem u. tml. 
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Lavanda 
Lavandu ziediem ir viegla nomierinoša un spazmolītiska iedar-

bība. Kosmētikā lavandu ziedu putriņu, kurai pievieno ari citus 
ārstniecības augus, piemēram, kumelītes vai salviju, izmanto da-
žādu masku pagatavošanai. 

Meža retējs 
Novārījumu no sasmalcinātiem meža retēja sakneņiem izmanto 

kompresēm brūču dziedēšanai, mitrās ekzēmas, ādas sasprēgāju-
mu, kā arī sasitumos iegūtu zilumu ārstēšanai. Novārījumu vai 
uzlējumu ieteicams ierīvēt galvas ādā, lai mazinātu matu tauko-
šanos. Uzlējumu izmanto sejas tīrīšanai, ja ir paplašinātas poras. 
Novārījuma pagatavošana: ēdamkaroti sasmalcinātu sakneņu ap-
lej ar 2 glāzēm verdoša ūdens, 3 - 5 minūtes vāra, tad atstāj ievilk-
ties 15-20 minūtes un pēc tam izkāš. 

Izvilkums: 2 karotes sasmalcinātu sakneņu aplej ar 200 g degvīna 
un atstāj ievilkties 2 nedēļas, tad izkāš. Izmanto sejas tīrīšanai. 

Novārījumam var pievienot degvīnu (vienādās daļās) un ierīvēt 
ar to galvas ādu. 

Lini 
Linsēklu klīsteri lieto pret aizcietējumiem (karoti linsēklu aplej 

ar 1/2 glāzes verdoša ūdens un atstāj ievilkties 3 stundas). Dzer pa 
1/2 glāzes no rīta un vakarā. 

Ārīgi linsēklas lieto apsaldējumu un applaucēto vietu ārstēšanai 
(50 g linsēklu aplej ar 1/2 glāzes verdoša ūdens, trauku apsedz ar 
marli un uzlējumu atstāj ievilkties). 
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Citrons 
Citrons satur citronskābi, ābolskābi, C vitamīnu. No citroniem 

gatavo maskas, tas ir krēmu, losjonu un citu kosmētikas līdzekļu 
sastāvā. Citroni attīra un mīkstina ādu un matus. Tos lieto pret 
vasaras raibumiem, pigmentācijas plankumiem, "melnajiem punk-
tiem", kā arī jutīgas ādas un saules apdegumu ārstēšanai. 

Liepa 
No liepziediem pagatavoto uzlējumu izmanto sejas un plakstiņu 

kopšanai. Tas nomierina iekaisušu ādu, mīkstina to, un tam piemīt 
savelkoša iedarbība. Izmanto arī pret matu izkrišanu. 

Baltā lilija 
Izvilkumu spirtā, kas pagatavots no pilnībā izplaukušu balto 

liliju ziedlapām, izmanto sejas tīrīšanai un pret augoņiem, kā arī 
ierīvē ar to sāpošus muskuļus. 

Lielais dadzis 
No dadžu saknēm ražo dadžu eļļu, kuru jau kopš seniem lai-

kiem lieto matu augšanas veicināšanai. 
No sausām sasmalcinātām dadžu saknēm pagatavoto uzlējumu 

ierīvē galvas ādā seborejas ārstēšanai. Uzlējumu ieteicams izman-
tot arī apliekamajiem un maskām pret pinnēm (šim nolūkam var 
izmantot arī svaigi spiestu sulu no gaļīgām dadžu saknēm). 

Uzlējuma pagatavošana: ēdamkaroti sakņu aplej ar glāzi ver-
doša ūdens, atstāj ievilkties 20 minūtes. 
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Sīpols 
Sīpolos ir sērs un fosfors, kas ir arī matu sastāvā, piedalās šūnu 

vielmaiņā un ir svarīgi elementi matu dzīvīguma nodrošināšanai. 
Sīpolu sula ieteicama pret matu izkrišanu un blaugznām, tā stipri-
na matus un sekmē to augšanu, kā ari uzlabo matu izskatu, pada-
rot tos spīdīgus. 

Malva 
Ja sejas āda kļuvusi neveselīga sala un vēja iedarbības dēļ, tās 

atveseļošanai izmanto malvas sakņu un liepziedu uzlējumu, kam 
pievienots medus. 

Māllēpe 
Māllēpju lapu uzlējums stiprina matus, likvidē blaugznas, un 

tam piemīt ādu savelkoša iedarbība. Ar šo uzlējumu skalo tīrus 
matus un tīra ādu pret pinnēm. 

Burkāni 
Burkānu sulai piemīt savelkoša iedarbība; tā iekrāso ādu dzel-

tenīgu. Sulu pievieno maskām. 

Ārstniecības ziepjusakne 
Ziepjusaknes sēklu novārījumu lieto ārīgi kompresēm augoņu 

un akūtu ādas iekaisumu ārstēšanai. 

Piparmētra 
Viegls piparmētru lapu uzlējums atsvaidzina ādu, noņem niezi, 

uzlabo asinsriti. Ēdamkaroti sasmalcinātu lapu aplej ar glāzi 
verdoša ūdens un atstāj ievilkties 1 0 - 1 5 minūtes. Piparmētru 
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uzlējumu pievieno tualetes ūdeņiem, matu un sejas losjoniem, 
mutes skalošanas līdzekļiem. 

Kliņģerīte 
Plaši izmanto sejas un matu kopšanai. Uzlējumu, kas pagata-

vots no 20 g kliņģerīšu ziedu un glāzes verdoša ūdens, ierīvē gal-
vas ādā. Kliņģerīšu izvilkumu spirtā lieto, ja ir taukaini mati. Pret 
taukainām blaugznām 100 g izvilkuma pievieno 10 g rīcineļļas, 
bet pret sausām blaugznām - 30 g rīcineļļas. Kliņģerītēm piemīt 
savelkoša iedarbība, tās nomierina ādu un novērš kairinājumu. 
Lieto arī apliekamajiem un sejas ādas tīrīšanai. Šim nolūkam tēj-
karoti kliņģerīšu izvilkuma atšķaida ar 200 g ūdens. 

Gurķi 
Gurķi satur sēru, fosforu, olbaltumvielas, gļotvielas un pat līdz 

95 % ūdens. 
Svaigus gurķus izmanto sejas ādas kopšanai. Gurķu sula mīks-

tina un balina ādu, padara to tvirtu un novērš spīdumu. Gurķu 
sula ir tādu sejas krēmu sastāvā, kas paredzēti pret vasaras raibu-
miem, pigmentācijas plankumiem, kā arī tonizējošos un pretgrum-
bu krēmos. 

Tauksakne 
Lieto ārīgi kompresēm pret izsitumiem un pinnēm. Ņem 

2 ēdamkarotes tauksakņu sakneņu, aplej ar 1/2 glāzes verdoša 
ūdens, uzvāra, ietin marlē un liek uz problemātiskās vietas. 
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Dārza pētersīlis 
Stipram pētersīļu sakņu novārījumam pievienojot nedaudz cit-

ronu sulas, iegūst lielisku kosmētisko līdzekli pret vasaras raibu-
miem. Ar šādi sagatavotu novārījumu tīra seju 2 reizes diena no 
rīta un vakarā. Ar koncentrētu novārījumu, kas pagatavots no visa 
pētersīļa auga, var ieziest seju pret iedegumu. 

Vērmele 
Pat izžāvētām vērmelēm ir spēcīga smarža. Vērmeļu uzlējums 

pagatavojams šādi: tējkaroti lakstu aplej ar glāzi verdoša ūdens un 
atstāj ievilkties siltumā 10-15 minūtes. Uzlējums ieteicams mutes 
skalošanai pret sliktu elpu. 

Kvieši 
Kviešu pārslas izmanto raupjas, vēja appūstas ādas mīkstināšanai 

(2 vai 3 ēdamkarotes pārslu aplej ar glāzi karsta piena vai ūdens; 
ar iegūto tumīgo masu ieziež seju un atstāj uz 10-15 minūtēm). 

Pelde vannā, kuras ūdenim pievienots kviešu kliju uzlējums, no-
vērš ādas kairinājumu, apsārtumu un lobīšanos. Ņem 250 g kvie-
šu kliju, aplej ar 3 - 4 litriem verdoša ūdens un atstāj ievilkties 
30 minūtes. Uzlējumu pievieno vannas ūdenim. Šādas ārstnieciskās 
peldes vēlamā temperatūra ir 37 °C, bet ilgums - 10-15 minūtes. 

Rabarbers 
Rabarberu saknenis iekrāso matus salmu dzeltenus, bet sārmai-

nā vidē - oranžus. Metālu klātbūtnē var iegūt tumšu toni. Rabar-
beram var likt klāt kumelītes, melno tēju, hennu. 
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Roze (sarkanā) 
Rožu ziedlapiņām ir savelkoša un pretiekaisuma iedarbība, un 

tās ieteicamas kakla un smaganu slimību ārstēšanai. Lai paga-
tavotu uzlējumu kakla skalošanai un smaganu ieziešanai, ņem 
2 - 3 ēdamkarotes sasmalcinātu ziedlapiņu, aplej ar 2 glāzēm ver-
doša ūdens un atstāj ievilkties 30 minūtes. 

Rožu eļļa attīra un mīkstina ādu. 

MASKAS 

Masku pagatavošana un uzklāšana ir samērā vienkārša un 
viegli veicama procedūra. Masku iedarbība ir aktīvāka nekā 
krēmiem un citiem kosmētikas līdzekļiem - uzlabojas ādas asins-
apgāde un barošana, piebriest ādas virskārtas raga slānītis un 
izlīdzinās grumbas. Pēc maskas seja izskatās jaunāka, svaigāka, 
uzlabojas sejas krāsa un cilvēka pašsajūta. 

Sejas ādas kopšanai tiek izmantoti dažādi pārtikas produkti: 
olas, piens, kefīrs, rūgušpiens, biezpiens, skābais krējums, saldais 
krējums, kā arī dārzeņi un augļi. 

Dārzeņu, augļu un ogu iedarbība uz ādu: 
aprikozes nomierina ādu; 
baklažāni un kabači mitrina sausu, iekaisušu ādu; 
banāniem piemīt mitrinoša, izlīdzinoša un mīkstinoša iedarbība; 
brūklenes un mellenes sašaurina poras un mīkstina ādu; 
persikiem piemīt izlīdzinoša un mīkstinoša iedarbība; 
vīnogas mitrina un mīkstina ādu; 

zemenēm un avenēm ir mitrinoša un atveseļojoša iedarbība; 
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citrons ļoti labi sašaurina poras (citronu sulai vienmēr jāpie-
vieno kāda cita augļu sula, jo tīrā veidā tās iedarbība ir pārāk 
spēcīga); 

upenes, jāņogas un ķirši sašaurina poras un atveseļo ādu; 
kartupeļos ir ciete, B un C vitamīns, minerālsāļi un citas vie-
las; tiem ir atsvaidzinoša un mīkstinoša iedarbība; 
burkāniem ir savelkoša iedarbība, tie iekrāso ādu dzeltenīgu; 
gurķos ir sērs, fosfors, olbaltumvielas, gļotvielas; tie mīkstina, 
balina ādu un padara to samtainu un tvirtu. 

Tātad, ja jums ir normāla āda, kura nesagādā raizes un kurai 
nav nepieciešama īpaša kopšana, jūs varat izmantot jebkuru no 
minētajiem dārzeņiem vai augļiem. Vienīgi jāuzmanās, lietojot 
citronu sulu, jo tā var radīt kairinājumu. 

Pārtikas produktu iedarbība uz ādu: 
olas baltumam piemīt savelkoša iedarbība, tas balina ādu, 
sašaurina poras, izlīdzina grumbas; to izmanto par pamatu 
maskām; 

olas dzeltenumā ir līdz 35 % tauku - holesterīna, lecitīna, A, 
B:, B,,, E, H vitamīna un minerālsāļu; tas mīkstina ādu, ir labs 
pretgrumbu līdzeklis un labvēlīgi iedarbojas uz matiem; 
kefīrs, rūgušpiens, biezpiens, krējums un citi skābpiena pro-
dukti ieteicami sejas mazgāšanai, tīrīšanai, maskām; āda kļūst 
balta, samtaina, tvirta un izskatās jaunāka, balē un izzūd va-
saras raibumi un pigmentācijas plankumi; 
īpaši labi uz ādu iedarbojas medus, āda kļūst maiga un elastīga; 
pienā ir olbaltumvielas, tauki, vitamīni; tas mīkstina ādu un 
uzlabo sejas krāsu. 
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MASKAS P R E T PAPLAŠINĀTĀM P O R Ā M 
UN IEKAISUŠU, J U T Ī G U ĀDU 

1. kumelītes - 2 ēdamkarotes 
piparmētras - 1 ēdamkarote 
salvijas - 1 ēdamkarote 
liepziedi - 1 ēdamkarote 

Ieliek tīrā traukā, aplej ar ūdeni un vāra 15 minūtes; liek siltu 
masku. 

2. saputots olas baltums - no 1 olas 
alauna pulveris - 1/4 tējkarotes 
borskābes pulveris - 1/2 tējkarotes 
svaigs saldais krējums -1 ēdamkarote 

3. talks - 1 tējkarote 
burkānu sula - 1 tējkarote 

SAUSAI, G R U M B A I N A I ĀDAI 

olas dzeltenums - no 1 olas 
glicerīns vai medus - 1 ēdamkarote 

TAUKAINAI, G R U M B A I N A I ĀDAI 

olas dzeltenums - no 1 olas 
spirts - 1 ēdamkarote 
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TAUKAINAI ĀDAI 

raugs - 5 g 
piena pulveris - 2 tējkarotes 

SAUSAI ĀDAI 

medus - 1 tējkarote 
piens - 1 tējkarote 

MĪKSTINOŠAS MASKAS 

Majonēzes maska 
Paredzēta sausas ādas mīkstināšanai un pret ādas lobīšanos. 
Šai maskai nepieciešams olas dzeltenums un augu eļļa: olīveļļa, 

persiku vai saulespuķu eļļa. 
Pirms maskas uzlikšanas sejas ādu rūpīgi notīra ar eļļā samēr-

cētu vates tamponu. Pēc tam seju ieziež ar eļļu, tai virsū liek olas 
dzeltenumu, kuru ierīvē ar pirkstiem, periodiski tos pamērcējot 
karstā ūdenī. Ar mitriem pirkstiem ierīvējot olas dzeltenumu un 
eļļu un sajaucot tos, veidojas majonēzei līdzīga, balta, saputota 
masa. Masku patur 15-20 minūtes. 

Karstā eļļas maska 
Šī ir mīkstinoša maska, kuru lieto pret ādas lobīšanos, punkt-

veida pinnēm un raupju ādu. 
Maskai izmanto labas kvalitātes olīveļļu, persiku, mandeļu vai 

saulespuķu eļļu. 
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Pudelīti ar eļļu iegremdē karstā ūdenī vai uzsilda nelielu eļļas 
daudzumu sausā alumīnija katliņā. Ļoti plānu, caurspīdīgu vates 
kārtiņu piesūcina ar uzsildīto eļļu un uzklāj uz sejas (atstājot 
neapklātas acis, muti un nāsis) vai kakla, virsū liek no perga-
menta papīra pagatavotu masku, sausas vates kārtu un dvieli vai 
salveti, lai saglabātu siltumu. 

Šo masku var uzklāt arī citādi: uz sejas uzklāj plānu vates vai 
marles kārtu (atstājot neapklātas acis, muti un nāsis), vates tam-
ponu samērcē uzsildītajā eļļā un samitrina ar to sejai uzklāto vates 
kārtiņu. Karsto eļļas masku tur 20 minūtes. 

Parafīna un eļļas maska 
Šī maska attīra un mīkstina ādu. 

parafīns - 7 g 
lanolīns - 3 g 
kakaosviests - 10 g 
persiku (vai saulespuķu) eļļa - 10 g 

Nelielā katliņā izkausē sajaukto masu un, izmantojot vates tam-
ponus, to biezā slānī klāj uz ādas. Masa ātri sacietē un veido plē-
vīti, kuru pēc 15-20 minūtēm var viegli noņemt. 

Olas dzeltenuma, medus un eļļas maska 
Paredzēta sausas, iekaisušas ādas mīkstināšanai, kā arī pret 

ādas lobīšanos un sīkajām krunciņām, īpaši - ap acīm. 
olas dzeltenums - no 1 olas 
augu eļļa - 50 g 
medus - 50 g 

Visas sastāvdaļas sajauc un maisa, līdz masa kļūst viendabīga. 
To var uzglabāt vēsā vietā vairākas dienas. 
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Masku klāj uz sejas, kakla un dekoltē zonas. Pēc 15 20 mi 
nūtēm noskalo vispirms ar siltu, pēc tam - ar aukstu ūdeni. 

Medus maska 
Paredzēta sausas un normālas ādas mīkstināšanai. 
Seju, kaklu un dekoltē zonu ieziež ar šķidru medu un pēc 15 mi-

nūtēm noskalo ar aukstu ūdeni. 

Medus un degvīna maska 
medus - 100 g 
degvīns - 25 g 

Degvīnu pakāpeniski pievieno uzsildītam medum un maisa, līdz 
masa kļūst viendabīga. Ziež uz ādas, izmantojot vates tamponu. 

Medus un piena maska 
Paredzēta sausas, tvirtumu zaudējušas un iedzeltenas ādas 

mīkstināšanai. 
Medu sajauc vienādās daļās ar pienu, skābo krējumu, saldo 

krējumu un biezpienu. Šādu masku noskalo vispirms ar siltu, pēc 
tam - ar aukstu ūdeni. 

Medus un glicerīna maska 
medus - 1 tējkarote 
glicerīns - 1 tējkarote 
auksts ūdens - 3 tējkarotes 
rīsu milti - 1 tējkarote 

Glicerīna, medus un ūdens maisījumam pakāpeniski pievieno 
miltus un maisa, līdz iegūst viendabīgu masu. Rīsu miltu vietā var 
izmantot arī auzu vai kviešu miltus. 
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Auzu vai kviešu pārslu maska 
Paredzēta raupjas, vēja appūstas ādas mīkstināšanai. 
Ņem 2 - 3 ēdamkarotes pārslu un aplej ar karstu pienu vai ūde-

ni. Ar iegūto tumīgo masu ieziež seju. Pēc 10-15 minūtēm masku 
noskalo ar aukstu ūdeni. 

Gurķu maska 
Paredzēta sausas un normālas ādas mīkstināšanai, kā arī pret 

vasaras raibumiem un pigmentācijas plankumiem. 
Svaigu gurķi sarīvē uz smalkās rīves un sajauc vienādās daļās 

ar lanolīnu. Sarīvēto gurķi pakāpeniski pievieno lanolīnam, rū-
pīgi maisot un saberžot gurķa daļiņas. Maisījumu nostādina 
1-1 ,5 stundas un pēc tam lieko šķidrumu nolej (bet neizlej ārā). 
Nostādināto blīvo masu biezā slānī ziež uz sejas un atstāj uz 
10 -20 minūtēm. Masku noņem ar karstu, mitru salveti, seju no-
tīra ar iepriekš nolieto šķidrumu. Ar šo šķidrumu var arī samit-
rināt dvieļa galu vai salveti un ar to viegli papliķēt seju. 

SAVELKOŠAS MASKAS 

Kliņģerīšu maska 
Paredzēta apsārtušai, taukainai ādai ar paplašinātām porām. 

Šo masku izmanto arī pēc ādas tīrīšanas. 
Ēdamkaroti kliņģerīšu tinktūras izšķīdina 400 g ūdens un ar 

iegūto šķidrumu samitrina plānu vates kārtu. Viegli nospiež lieko 
šķidrumu, un samitrināto vati klāj uz sejas, atstājot neapklātas 
acis, muti un nāsis. Pēc 15-20 minūtēm masku noņem, bet seju no-
slauka ar sausu vates tamponu. 
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Ārstniecības augu maska 
Paredzēta taukainai, grumbainai, tvirtumu zaudējušai ādai ar 

paplašinātām porām. 
salvijas - 10 g 
tīruma kosa - 10 g 
pelašķi - 20 g 

KRĒMI 

Krēms ir maiga ziede, kas pagatavota, izmantojot dažādus 
taukus, tiem līdzīgas vielas un eļļas. Krēmu iedarbība ir dažāda: 
tie mīkstina ādas virskārtas raga slānīti, pasargā ādu no apkār-
tējās vides nelabvēlīgās ietekmes, aizkavē mitruma zudumu, vei-
cina apasiņošanu un notur pūderi. 

Pēdējā laikā popularitāti guvuši emulsijas krēmi, kas sastāv no 
taukiem un ūdens. Ir divu veidu emulsijas krēmi: "tauki ūdenī" 
(krēmi, kuros ūdens ir vairāk nekā tauku) un "ūdens taukos" (šiem 
krēmiem ir bieza konsistence). 

Ir ari šķidri pirmā veida emulsijas krēmi, kuros ir pat 80 % 
ūdens un kuri ne tikai mīkstina, bet arī lieliski attīra ādu. 

Dažus krēmus, kas satur ārstniecības augu izvilkumus un citas 
augu izcelsmes piedevas, var pagatavot arī mājas apstākļos. 

P R E T G R U M B U K R Ē M S 

anīsa izvilkums - 1 tējkarote 
jebkurš trekns krēms - 1 ēdamkarote 

Rūpīgi samaisītu krēmu plānā kārtā ziež uz iepriekš attīrītas 
sejas ādas, viegli papliķē. 
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ŠĶIDRAIS K R Ē M S SAUSAI ĀDAI 

olas dzeltenums - no 1 olas 
saldais krējums - 200 g 
odekolons - 100 g 
glicerīns - 5 g 
citrona sula - no 1 citrona 

K R Ē M S P R E T VASARAS R A I B U M I E M 

citrona sula - no 1 citrona 
trekns krēms - 40 g 

BALINOŠS UN ĀDAS T V I R T U M U A T J A U N O J O Š S 

K R Ē M S 

Ieteicams pret vasaras raibumiem, dzelteniem plankumiem, kā 
ari tvirtumu zaudējušai, grumbainai ādai. 

augu eļļa - 5 g 
lanolīns - 20 g 
gurķu sula - 30 g 

KAMPAREĻĻAS K R Ē M S 

Ieteicams sausai un normālai ādai. Mazina sala un vēja kaitīgo 
iedarbību. 

nesālīti tauki - 50 g 
kampareļļa - 50 g 
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Taukus izkausē ūdens peldē, rūpīgi sajauc ar kampareļļu, pārlej 
tīrā burciņā un atdzesē. Pirms gulētiešanas notīra sejas ādu, noska-
lo to aukstā ūdeni un ieziež ar kampareļļas krēmu. 

B A R O J O Š S K R Ē M S A R ĀRSTNIECĪBAS AUGIEM 

ceļteku sula - 20 pilieni 
alvejas sula - 12 pilieni 
zeltsaknes sakņu sula - 5 vai 6 pilieni 
eleiterokoka (Sibīrijas žeņšeņa) sakņu sula - 10 pilieni 

Jebkuram vitaminizētam krēmam pievieno vienu no šīm pie-
devām. 
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Šajā nodaļā iekļautas receptes no tautas dziednieka I'. Kurni 
noja izdotā krājuma, kā ari no dažādām senām ārstniecības gni 
mātām. Tomēr arī tautas gudrība jāliek lietā apdomīgi, iepriekš 
konsultējoties ar ārstu, jo tikai ārsts var atpazīt dažādas slimības 
un precīzi noteikt diagnozi. 

BRONHĪTS, ANGĪNA, SAAUKSTĒŠANĀS 

LĪDZEKLIS P R E T B R O N H Ī T U UN KLEPU (LABVĒLĪGI 
I E D A R B O J A S ARĪ U Z A K N Ā M U N N I E R Ē M ) 

Sarīvē melno rutku un caur marli izspiež sulu. Litru šīs sulas 
rūpīgi sajauc ar 4 0 0 g medus. Dzer pa 2 ēdamkarotēm pirms 
ēšanas un vakarā pirms gulētiešanas. 

LĪDZEKLIS P R E T B R O N H Ī T U 
Tējkaroti Islandes ķērpju (vai salviju lapu) aplej ar glāzi verdoša 

ūdens un atstāj ievilkties līdzīgi parastai tējai. Vakarā pirms gulēt-
iešanas izdzer glāzi karsta uzlējuma. Šis uzlējums ir rūgts, tāpēc 
tam var pievienot medu. Ārstēšanās ilgums katrā konkrētā gadī-
jumā ir atšķirīgs, bet parasti tā ilgst 1 - 3 mēnešus. 

LĪDZEKLIS P R E T H R O N I S K U B R O N H Ī T U 
Šo neatlaidīgo slimību veiksmīgi var izārstēt ar cūku iekšējiem 

taukiem. Taukus ieliek katliņā, ievieto siltā (bet ne karstā) cepeš-
krāsnī un kausē nelielā temperatūrā. Izkausētos taukus nolej un 
uzglabā aukstā vietā. Pirms lietošanas deserta karoti tauku 
izšķīdina glāzē karsta piena un dzer maziem malkiem. Ārīgai 
lietošanai iekšējos taukus sajauc ar terpentīnu un rūpīgi ierīvē 
krūtis, līdz tauki ir pilnībā uzsūkušies un āda ir sausa. 
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LĪDZEKĻI P R E T KLEPU 
1. Ņem 6 - 8 rutkus un sagriež plānās šķēlēs. Katrai šķēlei uzber 

diezgan daudz cukura. Pēc pusdienas parādās sula. To dzer pa 
ēdamkarotei ik pēc stundas. Dziednieki apgalvo, ka ar šo 
līdzekli pat stipru klepu var izārstēt diezgan ātri. 

2. Ilgstošu, dziļu klepu ārstē ar izkausētiem cūku iekšējiem tau-
kiem. Pirms to lietošanas krūtis noslauka ar sausu vilnas vai 
pusvilnas drāniņu un rūpīgi ierīvē ar taukiem, līdz tie ir pilnī-
bā uzsūkušies un āda ir sausa. Taukiem var pievienot nedaudz 
priežu eļļas. 

3. No rudziem, auzām, miežiem, cigoriņiem un 2 g lobītu rūgto 
mandeļu pagatavo kafiju; tai var pievienot arī karstu pienu. 

4. Sāpes krūtīs, saaukstēšanos un klepu labi ārstē vārīta rutku 
sula ar cukuru vai medu (labāk ar medu). 

5. Ņem 10 sīpolus un 1 ķiploka galviņu, smalki sagriež un vāra 
nepasterizētā pienā, līdz sīpoli un ķiploks kļūst mīksti. Pie-
vieno nedaudz efeju sētložņas sulas un medus. Dzer pa ēdam-
karotei ik pēc stundas visu dienu. 

6. Pret klepu no rīta tukšā dūšā dzer ar cukuru un rumu sapu-
totus olu dzeltenumus. 

7. Rutku vai burkānu sulu vienādās daļās sajauc ar pienu vai 
medus dzērienu (ēdamkaroti medus izšķīdina 100 g silta 
ūdens). Dzer pa ēdamkarotei 6 reizes dienā. 

8. Ņem 2 ēdamkarotes svaiga sviesta, 2 svaigu olu dzeltenumus, 
2 tējkarotes medus un tējkaroti kviešu miltu. Visu sajauc un 
ēd pa tējkarotei visas dienas garumā. 

9. Pavasarī pret klepu ļoti veselīgi ir dzert bērzu sulu vai kļavu 
sulu ar pienu. Lai veicinātu atklepošanu, dzer ar cukuru vai 
medu pagatavotu brūkleņu sīrupu - pa ēdamkarotei vienā 



TAUTAS MEDICĪNAS SENĀS RECEPTES 18i 

reizē. Ārstēšanās laikā ūdens un parastās tējas vieta dzei spra 
dzeņu novārījumu. 

10. Šo līdzekli izmanto ieilguša, sausa klepus ārstēšanai. Ņem pie 
auguša cilvēka plaukstas lieluma drāniņu, biezā slānī noziež 
ar kurpnieku piķi un pielīmē pie muguras starp lāpstiņām. 
Apsēju maina ik pēc 2 vai 3 dienām. 

11. Pret klepu 2 reizes dienā lieto pulveri, kas pagatavots no 
30 g lakricu sakņu, 15 g diļļu un 60 g cukura. Pieaugušo 
deva - 1/2 tējkarotes, bērnu deva - tik, cik uz naža gala. 

LĪDZEKLIS P R E T SAUSU KLEPU 
Ņem 60 g paprikas (saldā pipara) sakņu un uzvāra 250 mili-

litros baltvīna. Šķidrumu izkāš un dzer karstu 3 reizes dienā. Pa-
pildus ārstējas ari ar šādu līdzekli: lielu sīpolu sarīvē uz rīves un 
sajauc ar zosu taukiem. Vakarā pirms gulētiešanas ar šo maisījumu 
ierīvē krūtis un kakla priekšējo daļu. Turklāt katru rītu jāapēd 
ēdamkarote šī maisījuma. 

LĪDZEKLIS P R E T B R O N H Ī T U U N KLEPU B Ē R N I E M 
Rutku sagriež mazos kubiņos, ieliek katliņā un pārkaisa ar cu-

kuru. Liek cepeškrāsnī un sautē 2 stundas, pēc tam izkāš, rutka 
gabaliņus izmet, bet šķidrumu pilda pudelē. Dzer pa 2 tējkarotēm 
3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas un vakarā pirms gulētiešanas. 

LĪDZEKLIS P R E T SAAUKSTĒŠANOS 
Vilnas drāniņu piesūcina ar etiķi, labas kvalitātes olīveļļu un kam-

parspirtu, liek uz krūtīm un atstāj pa nakti. Uz kakla aizmugures da-
ļas liek kompresi no sarīvētiem mārrutkiem. Vilnas zeķēs ieber karstas 
sēnalas un zeķes uzvelk slimniekam. Šis ir labi pārbaudīts līdzeklis. 
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IESNU ĀRSTĒŠANAS PAŅĒMIENS 
Ja sākušās iesnas, iespējami drīz ar flaneļa audumu piesaitē pie 

kāju pēdām sinepju plāksterus, uzvelk vilnas zeķes un atstāj plāks-
terus vismaz stundu vai divas. Pēc tam plāksterus noņem un kādu 
laiku pastaigā bez tiem. Vislabāk šo paņēmienu lietot vakarā pirms 
gulētiešanas. Pret rītu iesnas būs pārgājušas. 

LĪDZEKLIS P R E T KAKLA S L I M Ī B Ā M P R O F E S I O N Ā L I E M 
D Z I E D Ā T Ā J I E M 

Katliņā ielej glāzi ūdens, ieber 1/2 glāzes anīsa sēklu un 15 mi-
nūtes vāra. Pēc tam izkāš, sēklas izmet, bet novārījumu vēlreiz 
uzvāra kopā ar 1/4 glāzes medus un pievieno ēdamkaroti konjaka. 
Šādi pagatavotu medu (vislabāk - liepziedu) dzer pa ēdamkarotei 
ik pēc pusstundas. Ja dziedātājam pirms koncerta sasāpējies kakls, 
izmantojot šo krievu tautas līdzekli, viņš ātri atgūs balsi. 

GREMOŠANAS ORGĀNU SLIMĪBAS. 
CAUREJA, AIZCIETĒJUMI, HEMOROĪDI 

LĪDZEKĻI P R E T CAUREJU 
1. Ņem apmēram 2 0 0 g valriekstu, saskalda un izņem starpsie-

niņas, kas atdala riekstu kodolu pusītes. Starpsieniņas aplej 
ar puslitru spirta un atstāj ievilkties 2 - 3 dienas. Izvilkumu 
lieto 3 vai 4 reizes dienā pa 6 - 1 0 pilieniem, iepilinot tos ne-
lielā glāzītē silta ūdens. 

Tiklīdz caureja sāk mazināties, izvilkuma lietošana jāpārtrauc, 
jo tam ir spēcīga iedarbība un tas var izraisīt aizcietējumu. 

2. Negatavus valriekstus sagriež šķēlītēs kopā ar visu zaļo augļ-
apvalku un pagatavo izvilkumu, izmantojot degvīnu (3/4 pu-
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deles tilpuma piepilda ar riekstiem un pēc tam pudeli pielej 
pilnu ar degvīnu). Lieto caurejas apturēšanai, taču šo līdzekli 
vienā reizē nedrīkst dzert vairāk par 2 uzpirksteņu tilpumu un 
ne biežāk par 2 reizēm dienā. 

PERSIEŠU LĪDZEKLIS P R E T CAUREJU 
Lai izārstētu ļoti stipru caureju pieaugušam cilvēkam, viņam 

kopā ar ēdienu dod 1/2 tējkarotes saberztu vistas kuņģa ādiņu. 
Vistas kuņģa ādiņu rūpīgi nomazgā un izkaltē saulē. Pirms lie-
tošanas saberž, izsijā un lieto kopā ar pārtiku 1 vai 2 reizes. 

LĪDZEKLIS P R E T CAUREJU B Ē R N I E M 
Karstā vasarā maziem bērniem bieži gadās kuņģa un zarnu dar-

bības traucējumi. Ja laikus neuzsāk ārstēšanos, caureja var kļūt 
bīstama bērna dzīvībai un pat mūsdienu modernā medicīna var 
izrādīties bezspēcīga. 

Ir kāds vienkāršs un sen zināms līdzeklis pret caureju, kura pa-
gatavošanai nepieciešamās izejvielas gandrīz vienmēr ir pa rokai. 
Šis līdzeklis ir tik efektīvs, ka jau pēc 2 - 3 dienām var sasniegt 
pozitīvu rezultātu. 

Ņem tējas tasi rīsu, aplej ar 6 tasēm ūdens un vāra uz mazas 
uguns. Novārījumu atdzesē, izkāš caur marli vai sietu un siltu dod 
bērnam dzert pa 1/3 tases ik pēc 2 stundām. 

LĪDZEKĻI P R E T CAUREJU U N D I Z E N T Ē R I J U 
I. Vājš kālija permanganāta šķīdums. Minimālā deva apmēram 

2 vai 3 mazi kristāliņi uz 0,5 litriem ūdens. Var orientēties arī 
pēc šķīduma krāsas: bāli rozā - zīdaiņiem, spilgti rozā (bet ne 
violets) - pieaugušajiem. Deva pieaugušajiem - glāze šķīduma 
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vienā reizē, bērniem tā ir attiecīgi mazāka. Dzer no rīta un va-
karā pirms gulētiešanas. Lai apturētu caureju, parasti pietiek 
ar 1 vai 2 devām. Līdz ar šķīduma lietošanu iekšķīgi ieteicams 
to papildus izmantot arī klizmām (īpaši - maziem bērniem). 
Piezīme: jāuzmanās, lai glāzes dibenā nepaliek neizšķīduši 
kālija permanganāta graudiņi - tie var izraisīt ne tikai mutes 
dobuma, bet arī barības vada apdegumus. Tāpēc ieteicams 
pagatavot šķīdumu vienā traukā, un lietošanai pārliet to 
citā, nedaudz šķīduma atstājot neizlietu. 

2. Parastu caureju ārstē ar melleņu novārījumu, kuru dzer tējas 
vietā. 

L ĪDZEKĻI P R E T A I Z C I E T Ē J U M U 
Ir ļoti daudz līdzekļu pret aizcietējumu, bet vislabākais no tiem 

ir pareizs uzturs un pareizs dzīvesveids. 
1. Cilvēkiem, kas cieš no aizcietējumiem, dziednieki iesaka dzert 

ūdeni, kurā ilgi vārītas plūmes vai auzas. Rutku sulu, siltu 
skābētu kāpostu sulu, rūgušpienu, žāvētu plūmju vai žāvētu 
ābolu tēju dzer 4 vai 5 reizes dienā. 

2. Laukos izmanto šādu līdzekli: ņem 15 g krūkļu mizas, aplej ar 
glāzi ūdens, uzvāra un izdzer. 

LĪDZEKLIS PRET H E M O R O Ī D I E M 
Dzer no deviņvīruspēku ziediem pagatavotu tēju. 

L ĪDZEKĻI P R E T KUŅĢA KATARU (KUŅĢA G Ļ O T Ā D A S 
IEKAISUMU) 
1. Dzer veselas (nesamaltas) sinepju sēklas ar ūdeni. Sāk ar 

1 sēkliņu, un katru dienu palielina devu par 1 sēkliņu, līdz 
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deva ir 20 sēkliņas. Tad devu atkal pa 1 sēkliņai dienā sāk 
samazināt. Dzer no rīta tukšā dūšā. Šo līdzekli izmanto arī 
pret dispepsiju (zarnu darbības traucējumiem). 

2. Lietojot ābolus, var izārstēt pat ļoti ielaistu kuņģa kataru. To-
mēr šim nolūkam neder jebkuri āboli. Visefektīvākie ir pepiņi. 
Nomizo 2 ābolus un sarīvē uz smalkas rīves. Iegūto ābolu put-
riņu uzreiz apēd, jo tā ātri oksidējas un melnē. Ābolu serdes un 
sēkliņas izmet. Ja ir akūts vai ielaists kuņģa katars, 5 stundas 
pirms un 5 stundas pēc ābolu lietošanas neko neēd un nedzer. 
Ja slimība nav akūta vai pārāk ielaista, neēd un nedzer 4 stun-
das pirms un 4 stundas pēc ābolu lietošanas. Ārstēšanās beigās, 
kad slimība sāk pāriet, var nedzert un neēst 3,5 stundas pirms 
un pēc ābolu lietošanas. Ābolus ieteicams ēst agri no rīta, lai 
ap pīkst. 11 varētu pabrokastot. Pirms gulētiešanas ābolus ēst 
nav ieteicams, jo tie var veicināt vēdera uzpūšanos. Ja slim-
niekam ir problēmas ar barības sagremošanu, ieteicama kliz-
ma, ja ir iekaisums, - klizma ar eļļu. Sākumā pagatavo klizmu 
ar 6 ēdamkarotēm augu eļļas, pakāpeniski palielinot eļļas dau-
dzumu līdz 12 ēdamkarotēm. Šāda klizma ieteicama arī pret 
aizcietējumu. Ārstēšanās ar āboliem sekmē ēstgribas rašanos 
un mēles attīrīšanos, kā ari veicina kuņģa skābes sekrēciju. 
Tomēr šis ārstēšanās veids piemērots vienīgi cilvēkiem ar lielu 
gribasspēku, kas var izturēt paredzēto laiku, kad nedrīkst ne 
ēst, ne dzert, citādi cerētā ārstnieciskā efekta vietā būs vienīgi 
mokas - slimnieka kuņģī pastiprināsies gāzu veidošanās, kas 
tikai kaitēs un saasinās slimību. Tāpēc bez ēšanas un dzeršanas 
obligāti jāiztur noteiktais laiks un tikai pēc tam var ēst un 
padzerties. Ārstējoties ar āboliem, pirmo mēnesi tos lieto katru 
dienu. Otrajā mēnesī ābolus lieto 3 reizes nedēļā, bet trešajā 
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menesī - tikai reizi nedeļa. Speciālisti iesaka pastavīgi lietot ābo-
lus reizi nedēļā, stingri ievērojot visus ārstēšanās nosacījumus. 

LĪDZEKLIS P R E T K O L Ī T U (RESNĀS Z A R N A S 
IEKAISUMU) 

Ņem pa tējkarotei augstiņu, salviju un kumelīšu, aplej ar glāzi 
verdoša ūdens un uzvāra. Dzer pa ēdamkarotei ik pēc 2 stundām 
(7 vai 8 reizes dienā). Pēc kāda laika (parasti pēc 1 - 3 mēnešiem) 
devu samazina, bet laiku starp zāļu lietošanas reizēm - pagarina. 
Šīs zāles ir nekaitīgas, tāpēc tās var lietot ilgstoši, turklāt kolīts ir 
nopietna slimība, kuras izārstēšanai nepieciešams ilgs laiks. Slim-
niekiem ārsti parasti iesaka ilgstoši ievērot stingru diētu, un tā 
jāievēro, arī lietojot minētās zāles. Diētas un ārstniecības augu 
novārījuma kopīgā iedarbība samazina ārstēšanās laiku. Daudzi 
dziednieki iesaka šo novārījumu ne tikai pret kolītu, bet arī pret 
citām kuņģa un zarnu slimībām. 

ĒŠANAS IETEIKUMI A I Z C I E T Ē J U M A LAIKĀ 
Brokastīs ieteicams ēst svaigus, nogatavojušos, sulīgus augļus. 

Ja ir ļoti stiprs aizcietējums, brokastīs apēd lielu porciju svaigu 
kāpostu un ābolu salātu, bet neko citu vairs ēst nedrīkst. 

Pusdienās jāapēd ēdamkarote medus, ēdamkarote kviešu eks-
trakta, 2 ēdamkarotes nevārītu auzu pārslu, 2 sarīvēti rieksti un 
jāizdzer 2 ēdamkarotes ūdens un no puscitrona izspiesta sula. Lai 
sasniegtu labāku rezultātu, neko citu vairs neēd, bet minētos pro-
duktus var ēst arī vairāk. 

Vakariņās ēd dažus vārītus dārzeņus, zaļo dārzeņu salātus 
un/vai biezpienu vai gaļu, vai citus olbaltumvielas saturošus pro-
duktus (zivis,-olas, riekstus). 
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Jāņem vērā, ka viss ļoti rūpīgi jāsakošļā. 
Biešu un spinātu sula ir efektīvs caurejas līdzeklis. Šīs sulas sa-

jauc ar burkānu un seleriju sulu un dzer vairākas reizes dienā. Ja 
aizcietējums ir ļoti stiprs, litram burkānu un seleriju sulas mai-
sījuma pievieno dažas glāzes biešu sulas vai glāzi spinātu sulas, 
bet, ja iedarbība ir pārāk spēcīga, biešu un spinātu sulas daudzu-
mu samazina. 

GINEKOLOĢISKĀS SLIMĪBAS 

LĪDZEKLIS P R E T I L G Ā M M E N S T R U Ā C I J Ā M 
Dažreiz menstruācijas sievietēm ir pārāk ilgas (10-15 dienas). 

Krievu tautas medicīnā pret to lieto ļoti iedarbīgu līdzekli - mel-
nos rudzu graudus. Ņem 30 g melno rudzu graudu (jo tie ir svai-
gāki, jo labāk), saberž piestā un izšķīdina 60 g spirta. Nedēļu 
atstāj ievilkties. Pirms lietošanas izvilkumu sakrata un atstāj 
nedaudz nostāties. Pēc tam ar pipeti iepilina 10 pilienus izvilku-
ma ļoti mazā glāzītē ūdens. Dzer no rīta un vakarā pirms gulēt-
iešanas. Ja menstruācija tomēr turpinās, zāļu devu katru dienu 
palielina par 10 pilieniem. Dažreiz nepieciešamības gadījumā var 
lietot pat 60 pilienus un vairāk. 

LĪDZEKLIS P R E T SPĒCĪGU ASIŅOŠANU 
Šim nolūkam izmanto tīruma kosu. Novārījuma pagatavošanai 

ņem ēdamkaroti tīruma kosas lakstu uz tējkannu ūdens. 

Pret pārmērīgu asiņošanu menstruāciju laikā dzer pa ēdamka 
rotei novārījuma ik pēc 2 stundām. Kad asiņu daudzums sāk 
mazināties, dzer pa ēdamkarotei novārījuma 3 reizes dienā. 
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AVITAMINOZE, MAZASINĪBA, 
SPĒKU IZSĪKUMS 

LĪDZEKĻI P R E T MAZASINĪBU 
1. Daudzi krievu dziednieki uzskata, ka ķiploks ir labākais 

līdzeklis pret sklerozi un mazasinību, tomēr ne visi to var ēst. 
Tādiem slimniekiem ieteicams lietot ķiploku izvilkumu. 
Notīra un nomazgā 300 g ķiploku, saber divu litru tilpuma 
pudelē, aplej ar 1 litru spirta un atstāj ievilkties 3 nedēļas. 
Dzer pa 20 pilieniem uz 1/2 glāzes piena 3 reizes dienā. To-
mēr izvilkums ir vājāks līdzeklis nekā ķiploki. 

2. Stikla pudeli sablīvējot piepilda ar maijā vāktām vērmelēm un 
aplej ar degvīnu vai spirtu. Atstāj ievilkties 21 dienu sausā, tum-
šā un siltā vietā (telpai jābūt siltākai par istabas temperatūru). 
Deva: piliens izvilkuma uz uzpirksteņa tilpumu ūdens. Dzer 
no rīta tukšā dūšā 3 nedēļas. Ja ir izteikta mazasinība, pēc 
3 nedēļu kursa ievēro 2 nedēļu pārtraukumu un pēc tam 
ārstēšanos atkārto vēl 3 nedēļas. 

L ĪDZEKĻI P R E T SPĒKU IZSĪKUMU UN T U B E R K U L O Z I 
SĀKUMA STADIJĀ 

1. Ņem 400 g cūku iekšējo tauku un 6 lielus, zaļus ābolus. Ne-
mizotus ābolus un taukus sagriež gabaliņos, samaisa un kausē 
cepeškrāsnī nelielā temperatūrā. Pēc tam ņem 12 olas, atdala 
dzeltenumus, tiem pievieno glāzi cukura, visu saputo baltās 
putās un pieber 400 g sarīvētas šokolādes. 
Izkausētos taukus un ābolus izberž caur sietu un sajauc ar 
cukura, olu dzeltenumu un šokolādes maisījumu. Iegūto masu 
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atdzesē un ziež uz maizes. Lieto katrā ēdienreizē 3 vai 4 reizes 
dienā, obligāti uzdzerot gandrīz karstu pienu. 

2. Ņem vienādās devās (apmēram 200 g) labu kakao, izkausētus 
cūku iekšējos taukus (kausē mājās, lai iegūtu 200 g kausētu 
tauku), medu un sviestu. Visu liek alumīnija katliņā un kausē 
uz mazas uguns, maisot ar karoti, lai nepiedeg. Maisa tik ilgi, 
līdz visa masa ir izkausēta. Kad maisījums uzvārās, katliņu 
noņem no uguns un atdzesē. Masu pārliek stikla trauka un 
glabā vēsā, tumšā vietā. 

Lietošana: tējkaroti maisījuma izšķīdina glāzē karsta piena un 
dzer, cik vien karstu var iedzert neapplaucējoties, 3 vai 4 rei 
zes dienā, dažreiz arī retāk - atkarībā no slimnieka speķu 
izsīkuma pakāpes. Šis līdzeklis labi palīdz pret mazasinību un 
tuberkulozi sākumstadijā. Ja rodas aizcietējumi, vairākas rei 
zes dienā jāēd žāvētas melnās plūmes. Cūku tauki ir smaga 
barība, bet žāvētas melnās plūmes ir dabisks caurejas līdzek 
lis. Ne tikai žāvētām melnajām plūmēm, bet arī jebkuriem 
citiem augļiem, to sulai un dažādu augļu maisījumam piemīt 
spēja veicināt dabisku un nesāpīgu kuņģa un zarnu attīrīšanos 
un iztukšošanos. 

IKDIENAS VESELĪBAS D Z Ē R I E N S 
Mežrožu paaugļu dzēriens ir labākais līdzeklis veselības un 

ilga mūža nodrošināšanai, kā arī slimību profilaksei. Šo dzērienu 
izmanto pret mazasinību, cingu un vielmaiņas uzlabošanai, jo tajā 
ir ļoti daudz C vitamīna. 

Ņem 2 tējkarotes kaltētu mežrožu paaugļu un aplej ar glāzi ver-
doša ūdens. Uzlējumu dzer 3 reizes dienā pēc ēšanas. 
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JAUNĪBAS D Z Ē R I E N S (SKAISTUMAM UN VESELĪBAI) 
Šī recepte, kas 1971. gadā atrasta kādā Tibetas klosteri un 

pārtulkota daudzās pasaules valodās, tiek datēta ar 4. vai 5. gadu 
tūkstoti p. m. ē. 

Ņem 350 g ķiploku, rūpīgi notīra un nomazgā, pēc tam sa-
smalcina un saberž, izmantojot trauku (tikai ne metāla!) un koka 
karoti vai porcelāna piestiņu; 200 g iegūtās putriņas kopā ar sulu, 
kas sakrājusies trauka dibenā, pārliek stikla traukā un aplej ar 
200 g 96° spirta. Trauku cieši aiztaisa un atstāj ievilkties 10 dienas 
tumšā, vēsā vietā. Dzer 15 -20 minūtes pirms ēšanas ar 1/4 glāzes 
piena, stingri ievērojot izvilkuma pilienu skaitu, kas noteikts ārstē-
šanās shēmā (sk. tabulu!). 

Šis līdzeklis ir efektīvs vienīgi tad, ja precīzi tiek ievēroti visi re-
ceptes nosacījumi. Kursu var atkārtot ne agrāk kā pēc 6 gadiem. 
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CITAS SLIMĪBAS 

LĪDZEKLIS N I E R U ATTĪRĪŠANAI 
Nieru attīrīšanai dziednieki izmanto linsēklas. Ņem tējkaroti 

linsēklu uz glāzi ūdens un uzvāra. 
Dzer 2 dienas pa 1/2 glāzes ik pēc 2 stundām. Pagatavotā tume 

ir diezgan bieza, tāpēc pirms lietošanas to atšķaida ar ūdeni. Ja ši 
līdzekļa garša liekas nepatīkama, tam var pievienot citronu sulu. 

LĪDZEKLIS P R E T URĪNPŪŠĻA S L I M Ī B Ā M 
Ja ir iekaisis urīnpūslis un bieža nepieciešamība urinēt, tukša 

dūšā izdzer tasi tējas, kas pagatavota no kukurūzas irbuļiem un 
drīksnām ("matiem") vai saldo ķiršu kātiņiem. Tējai var pievienot 
nedaudz medus un nepieciešamības gadījumā to var dzert: katru 
dienu vairākas reizes dienā. Gan kukurūzas irbuļus ar drīksnām, 
gan ķiršu kātiņus var uzglabāt arī žāvētā veidā. 

LĪDZEKLIS P R E T URĪNA NESATURĒŠANU 
Par visdrošāko līdzekli pret urīna nesaturēšanu krievu tautas 

medicīnā kopš sendienām tiek uzskatīts divu ārstniecības augu -
asinszāles un augstiņa - maisījums. Šos augus ņem vienādās devās 
(1:1), aplej ar verdošu ūdeni un dzer tējas vietā. 

Piezīme: ja ir bieža nepieciešamība urinēt, nav vēlams lietot 
uzturā selerijas, arbūzus, ļoti gatavas vīnogas un sparģeļus, līdz 
pāriet problēmas ar urīnpūsli. 
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LĪDZEKĻI P R E T R E I M A T I S M U 
1. Ņem 200 g sāls un 100 g sinepju pulvera un pievieno tik 

daudz petrolejas (tai jābūt labi attīrītai), lai iegūtu krējuma 
konsistences maisījumu. 

Uz nakti rūpīgi ierīvē sāpošās vietas tā, lai līdzeklis pilnībā 
iesūcas ādā. Šis maisījums labāk par glicerīnu un dažādiem 
krēmiem arī mīkstina roku ādu. 

2. Krievu tautas medicīnas pētnieki vienprātīgi apgalvo, ka 
visā plašajā Krievijā pret reimatismu ar labiem panākumiem 
izmanto līdzekļus no bērzu pumpuriem. No bērzu pumpu-
riem un spirta pagatavo izvilkumu, ar ko ierīvē sāpošās vietas. 
Izvilkumu nelielās devās reizēm lieto arī iekšķīgi. No bērzu 
pumpuriem un verdoša ūdens var pagatavot arī uzlējumu, 
kuram ir sviedrējoša iedarbība. Tomēr visspēcīgākais un vis-
efektīvākais līdzeklis pret visu veidu reimatismu ir bērzu pum-
puru ziede, ar kuru ierīvē slimās vietas. 

Šīs efektīvās ārstniecības ziedes iegūšanai ņem 800 g svaiga, 
nepasterizēta un nesālīta no govs piena pagatavota sviesta un 
pamīšus ar bērzu pumpuriem liek māla podiņā vairākās kār-
tās: vispirms liek 1-1 ,5 cm biezu sviesta kārtu, tad tikpat 
biezu pumpuru kārtu, tad atkal sviestu; tā turpina, līdz podiņš 
ir gandrīz pilns. Podiņam uzliek vāku, spraugas aizlipina ar 
mīklu un podiņu uz 24 stundām ievieto labi izkurinātā krievu 
krāsnī. Pēc tam no pumpuriem izspiež sviestu un pievieno tam 
pulverī saberztu kamparu. Iegūto ziedi uzglabā cieši noslēgtā 
traukā tumšā vietā. Ar bērzu pumpuru ziedi ne retāk kā vienu 
reizi dienā (vakarā pirms gulētiešanas) ierīvē sāpošās vietas. 

3. Tukšā šampanieša pudelē ielej 2 0 0 g olīveļļas, ieliek 1 0 -
20 sarkanā asā pipara pākstis (to daudzums atkarīgs no tā, 
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cik stipru līdzekli vēlas pagatavot) un pielej 200 g labi attīrītas 
petrolejas. Pudeli cieši aizkorķē, rūpīgi saskalina un tumšā 
vietā atstāj ievilkties 9 dienas, katru dienu maisījumu saska 
linot. Ar šo līdzekli pirms gulētiešanas ierīvē slimās vietas. No 
rīta ieteicams uzvilkt siltu veļu un vilnas zeķes. 

LĪDZEKĻI P R E T G R I E Z T Ā M U N CITA VEIDA BRŪ( T M 
1. Pārgriež gabaliņu alvejas lapas un vienu pusīti pieliek brūcei. 

Lapas gabaliņu uz brūces liek ar pārgriezto pusi uz leju. Ka 
apgalvo dziednieki, pēc 5 - 6 stundām brūce jau sāks dzīt. 

2. Kaukāza tautu medicīnā kopš senseniem laikiem par vislaba 
ko dažādu brūču dziedēšanas līdzekli uzskata nātru lapu i/vil 
kumu spirtā. Pagatavošana: puslitra pudeli piepilda gandrīz 
pilnu ar svaigām nātru lapām, pielej spirtu, aizkorķē un atstāj 
ievilkties saulē 2 nedēļas. 

3. Ar šo ziedi var sadziedēt dažādas, pat ielaistas grieztas un c ita 
veida brūces. Ziedes pagatavošanai ņem 100 g olīveļļas, 8 g 
dzeltenā bišu vaska, 5 g baltā bišu vaska, 20 g priežu sveķu 
kolofonija, 1 g vīraka un ēdamkaroti svaiga nesālīta sviesta. Ja 
kolofonijs un vīraks ir gabaliņos, tos sasmalcina smalkā pul-
verī. Visas sastāvdaļas liek katliņā un vāra 10 minūtes, masu 
nepārtraukti maisot un nosmeļot putas. Uzglabā stikla burkā. 
Ziedi plānā kārtā ziež uz marles vai drāniņas un liek uz brūces. 

4. Uz 2 daļām augu eļļas ņem 1 daļu bišu vaska un maisījumu 
uzvāra. Iegūst sviestam līdzīgu masu. Pirms ziedes uzklāšanas 
brūci izskalo. Uzklāj ziedi uz brūces, un, ja nepieciešams, 
brūci apsaitē. 

5. Šo līdzekli lieto pret dažādiem pušumiem, izsitumiem un kreve-
lēm. Sajauc nedaudz cūku iekšējo tauku ar nelielu daudzumu 
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kārtu un liek uz slimās vietas, apsēju atstāj uz 2 - 3 dienām. Kad 
apsēju noņem, visas kreveles paliek pie marles. To vietā veidojas 
zili rozā jaunas ādas kārta, bet apmēram pēc trim nedēļām ādas 
tonis normalizējas. 

Cik ilgi turēt apsēju, ir atkarīgs no konkrētās slimības. Piemēram, 
ja ir "krokodilāda", apsēju ar plāksteri var atstāt uz 5 - 6 dienām. 

Ja ir furunkuli vai karbunkuli, apsējs jāmaina 2 reizes dienā -
no rīta un vakarā. Tādā gadījumā no marles veido "micīti", kuru 
0,5 cm biezā kārtā piepilda ar balto plāksteri un ar leikoplasta 
strēmelītēm pielīmē pie furunkula. Nav ieteicams priekšlaikus 
mēģināt iztīrīt vai izspiest furunkula strutaino serdi. Jāpagaida, 
līdz strutas sakrājas pašā galā, un tad tās jānotīra ar nelieliem 
vates tamponiem. 

LĪDZEKLIS P R E T IEAUGUŠIEM N A G I E M 
Dažreiz gadās, ka naga sānmala ieaug zem naga valnīša. Parasti 

šāds ieaudzis nags izveidojas kājas īkšķī un, cilvēkam staigājot, 
rada sāpes. 

Ņem gumijas pirkstiņu, kādu mēdz vilkt uz apsaitēta roku pirks-
ta, pilda ar sviestu un ik vakarus pirms gulētiešanas uzvelk kājas 
pirkstam. Tā turpina rīkoties katru dienu 2 - 3 nedēļas. Nags kļūst 
mīksts, un sāpes pāriet. Kad sāpes pārgājušas, ar asu priekšmetu 
uzmanīgi atceļ ieaugušā naga stūri un paliek zem tā vairākus mar-
les gabaliņus, līdz nags vairs nespiežas pirkstā. Pēc tam pirkstu-
apsaitē. Slimā vieta sadzīst, un sāpes pāriet. Lai novērstu atkārtotu 
naga ieaugšanu, jāvalkā atbilstoša izmēra brīvi apavi. 



"Dzīvei ir raksturīga veselība, nevis 
slimības. Cilvēki baidās noticēt 

acīmredzamiem faktiem. Cilvēka organismā 
jābūt tādai vielai, kas varētu izārstēt šo 

organismu no slimībām, lai kādas tās būtu." 

Džons V. Ārmstrongs 

u r i n t e r a p i j a 
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Ārstēšanās ar urīnu (urīnterapija) nav nekas jauns. Šī dziednie-
ciskā metode tiek nodota no paaudzes paaudzei. Cilvēki jau kopš 
seniem laikiem bija ievērojuši, ka urīnam piemīt ārstnieciskas īpa-
šības, un šīs zināšanas ir saglabājušās tautas medicīnā. Laukos 
vecie cilvēki vienmēr ieteica uzčurāt uz pušumiem vai grieztām 
brūcēm, jo viņi ticēja, ka urīns ir vislabākais antiseptiķis. Hindi 
valodā ir sena paruna par cilvēku, kurš ir kļuvis tik slinks, ka pat 
nevēlas apčurāt sagrieztu pirkstu. Tas, kurš pārbaudījis šo paņē-
mienu, saprot, cik tas ir efektīvs nelielu pušumu un grieztu brūču 
ārstēšanai. Ir zināmi arī daudzi gadījumi, kad slaveni ceļotāji un 
pētnieki tuksnesī, remdējot slāpes, dzēruši savu urīnu un veiksmīgi 
pabeiguši ceļojumu. Tieši tāpat rīkojušies nelaimē nokļuvuši jūr-
nieki. Šie stāsti apliecina, ka urīnu nav pareizi uzskatīt par netīru 
un indīgu vielu, kuru nedrīkst izmantot zāļu vietā. Urīnterapija nav 
nekas jauns, tā izmantota jau kopš seniem laikiem. 

Jau 1695. gadā kādā Anglijā iznākušā grāmatā atrodama 
informācija par urīna dziedinošajām īpašībām. Šajā grāmatā 
teikts, ka cilvēku un dzīvnieku urīnu var izmantot ļoti lietderīgi. 
Urīns ir asiņu ūdens daļa. Asinis plūst pa artērijām un nokļūst 
nierēs, kur fermentācijas procesa rezultātā to ūdens daļa pār-
vēršas urīnā. Cilvēka urīns ir karsts, un tam ir žāvējoša iedar-
bība uz ķermeni. Urīns novērš pūšanas un trūdēšanas procesus. 
Lietojot urīnu iekšķīgi, var izārstēt nieru, aknu, žultspūšļa slimī-
bas, tūsku, haimorītu u. c. Urīnā ir sāļi, kas spēj ātri sadalīties 
un ir ļoti veselīgi. Šie sāļi neitralizē skābes, tāpēc daudzas sli-
mības tiek izārstētas, iedarbojoties uz to rašanās cēloņiem. Šie 
sāļi novērš sāpes nierēs, zarnās un dzemdē. Urīns ir efektīvs 
dziedniecisks līdzeklis arī pret sejas tūsku, galvas reiboņiem, ner-
vu spriedzi, paralīzi, saaukstēšanos, nervu sistēmas un locītavu 
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slimībām. Lietojot urīnu, tiek attīrītas nieres, urīnvads un i/.vn 
dīti nierakmeņi. 

Kādā citā grāmatā, kas iznākusi 19. gadsimta sākumā, ari 
Anglijā, bieži tiek pieminēta urīnterapija. Grāmatā teikts, ka vis-
labākais paņēmiens jebkuras iekšējas vai ārējas slimības ārstēšanai 
ir urīna dzeršana agri no rīta 9 dienas pēc kārtas. Tas novērš cingu 
un atvieglo slimības gaitu. Ausu un deguna slimības ir pilnībā 
izārstējamas ar siltiem urīna apliekamajiem. Skalojot ar urīnu acis, 
tiek novērstas sāpes, apsārtums un pietūkums, acis kļūst mirdzo-
šas, uzlabojas redze. Ja ar urīnu mazgā rokas, tās kļūst mīkstas un 
gludas. Locītavas kļūst lokanākas. Brūces var izārstēt, tās ik dienu 
apmazgājot ar urīnu. Tieši tāpat ārstē arī ādas slimības. Apmaz-
gājot ar urīnu anālo atveri, tiek izārstēti hemoroīdi. 

Norādījumi par urīna izmantošanu atrodami gan jogas, gan 
ājurvēdas mācībā. Tomēr ājurvēdā pakāpeniski atteicās no urīn-
terapijas, iespējams, aizspriedumaini uzskatot, ka urīns ir "netīra 
viela". Turpretī joga ir rūpīgi glabājusi šo tradīciju, jo daudzi tās 
darbības veidi bija slepeni un saglabāja neatkarību no mainīgā 
sabiedrības viedokļa. Senos laikos cilvēki bez svārstīšanās lietoja 
urīnu ārstnieciskā nolūkā. Kad attīstījās medicīnas zinātne, tika 
izgudrotas daudzas zāles un izpētītas augu un minerālu īpašības, 
kā arī to iedarbība uz cilvēku. Šie atklājumi pārsteidza cilvēkus. 
Viņi nolēma, ka augi, minerāli un medicīniskie preparāti labāk 
noder dažādu slimību ārstēšanai. Cilvēki atsvešinājās no dabas, 
un viņu apziņā iegūla doma, ka "urīns ir netīra viela". Līdz ar to 
urīnterapija bija nonākusi aizmirstībā. Par laimi, vienmēr ir biju-
ši cilvēki, kas cenšas saglabāt un izpētīt gadsimtiem glabātās 
dziedināšanas tradīcijas. Tādi bija arī Džons V. Ārmstrongs no 
Anglijas un Raodžibhajs Manibhajs Patels no Indijas. Būdams 
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dziednieks, Ārmstrongs pārbaudīja urīnterapijas metodes vispirms 
pats uz sevis, tad, izmantojot šīs metodes, izārstēja vairākus tūks-
tošus civēku. (Viņš ir uzrakstījis grāmatu "Dzīvais ūdens", kurā 
visiem interesentiem darījis zināmu savu urīnterapijas izmanto-
šanas pieredzi.) Tā kā urīna sastāvs atkarīgs no pacienta patolo-
ģiskā stāvokļa, urīnterapiju var izmantot pret visām slimībām, 
izņemot traumatiskās (roku un kāju lūzumi utt.) un tādas slimī-
bas, kurām ir mehāniska daba. Šis apstāklis runā par labu 
urīnterapijai, jo tā izslēdz kļūdīšanās risku, kāds turpretī pastāv, 
ja izvēlas kādu no esošajiem mākslīgajiem preparātiem, kuru 
skaits mērāms vairākos tūkstošos. To, ko organisms nespēj izārs-
tēt paša spēkiem, nav iespējams izārstēt ar līdzekļiem, kas iegūti 
ārpus šī organisma. 

Katram ir zināms, ka urīns ir cilvēka izvadsistēmas produkts, 
taču tā ķīmiskais un bioloģiskais sastāvs ir diezgan sarežģīts. Nie-
res ir orgāns, kas "atbild" par urīna "ražošanu", taču urīna sastā-
vā esošās vielas veidojas dažādās ķermeņa daļās, un katrai no šīm 
vielām ir būtiska nozīme. Katram cilvēkam urīna sastāvs ir citāds, 
un tas mainās arī atkarībā no laika un uzturā lietotās pārtikas. Ja 
cilvēks uzturā lieto daudz garšvielu, īpaši - sarkanos asos piparus, 
viņa urīns izraisīs kairinājumu; tiem, kas lieto daudz cukura, tas 
atrodams arī urīnā, lai gan tas nenozīmē, ka šie cilvēki slimo ar dia-
bētu. Atkarībā no gadalaika atšķiras urīna krāsa un daudzums: 
vasarā urīns ir tumšāks un tā ir mazāk nekā ziemā. 

Urīns ir ķīmiska viela, ko ražo organisms, un tam ir daudz 
labāka kvalitāte nekā jebkurai rūpnieciski ražotai vielai. Mūsu 
organisms ražo vislabākās spēcinošās zāles. Ja cilvēks slimo ar 
kādu slimību, viņa urīnā veidojas vielas, kas nepieciešamas tieši 
šīs slimības ārstēšanai. 
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Slima cilvēka urīnā ir antivielas un slimības produkti, kas sa-
tur barojošus sāļus. Kad slimnieks iedzer savu urīnu vai ar to tiek 
ierīvēts viņa ķermenis, cilvēka organismā nokļūst derīgie sāļi, kas 
to baro, bet antivielas iedarbojas līdzīgi homeopātiskajām zālēm 
vai vakcīnai. Urīns, kuru var nosaukt arī par organisma atkritu-
miem, baro ķermeni tāpat, kā augsni baro komposta trūdvielas. 
Urīnam piemīt antibakteriālas īpašības, un tā lietošanai nav ne-
gatīvu blakusefektu. Urīna sastāvā nelielās devās ir arī dažādi 
hormoni un sekrēti, kas labvēlīgi iedarbojas uz ādu un aizkavē 
tās novecošanos. 

URĪNA LIETOŠANAS VEIDI 

Ķ E R M E Ņ A MASĒŠANA, I Z M A N T O J O T URĪNU 
Slimību ārstēšana sākas ar ķermeņa ieziešanu ar urīnu (izņemot 

grieztas un citas brūces, lielus augoņus un audzējus). Ķermeņa 
ieziešanai D. Ārmstrongs iesaka izmantot 5 vai 6 dienas vecu urī-
nu, jo tādā urīnā ir izdalījies vairāk amonjaka un tas savukārt vei-
cina urīna ātrāku uzsūkšanos caur ādu. Vidējas miesas būves cilvē-
kam šim nolūkam ik dienu nepieciešams 1/4 / urīna. Urīns iepriekš 
jāuzkrāj pudelēs, kurām jābūt rūpīgi aizkorķētām, lai tajās neie-
kļūst kukaiņi. Urīna baktericīdo īpašību dēļ mikrobi savāktajā urī-
nā neveidojas. Pirms lietošanas urīnu nedaudz uzsilda (vārīt urīnu 
nedrīkst), tad pa nelielai devai lej lēzenā traukā - katrreiz tik daudz, 
lai pietiktu plaukstu samērcēšanai vienu reizi. Samērcē plaukstas 
un vieglām kustībām masē ādu, līdz plaukstas ir sausas. Urīns, kas 
notek, jānoslauka, jo tas kļūst netīrs. Ieziežot urīnu, vislielākā uz-
manība jāpievērš sejai, kaklam un kāju pēdām. Ja masēšanu ar 
urīnu veic vienu reizi dienā, tā ilgst 2 stundas. Ja masē 2 reizes 
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dienā, tad procedūras ilgums ir 75 minūtes. Ja pacienta paša urīna 
nepietiek, var izmantot jebkura vesela cilvēka urīnu. 

Pēc 1 vai 2 masāžas seansiem pacientam jāiet vannā ar vēsu 
vai siltu ūdeni un, neizmantojot ziepes, jāapmazgājas ar siltu ūdeni. 

Dažreiz 4. vai 5. dienā pēc masāžas uzsākšanas uz slimnieka 
ādas parādās nelieli pūslīši, tomēr uztraukumam nav pamata. 
Tādā veidā no organisma tiek izvadītas kaitīgās vielas. Masāža, 
izmantojot urīnu, jāturpina. Ja slimības ārstēšanai nav nepiecie-
šamas kompreses uz konkrētām ķermeņa vietām, ieteicama visa 
ķermeņa ieziešana ar urīnu: tas nodrošina pacientu ar barības 
vielām badošanās laikā. 

Kategoriski aizliegts masēt aizdomīgus izaugumus, sacietēju-
mus, jaunveidojumus un vietu ap tiem (uz šādām vietām liek urīnā 
samērcētus apsējus). 

URĪNA L I E T O Š A N A IEKŠĶĪGI 

Pret urīnu cilvēki parasti izjūt riebumu un izturas aizspriedu-
maini, tāpēc dzert urīnu ir tik grūti. Taču garšas paradumus var 
veidot. Ja kādu produktu (piemēram, sīpolus, ķiplokus vai sarka-
nos piparus) lieto bieži, tā garša vairs neliekas tik izteikta. Urīns 
nav sliktāks par citām zālēm. Svaigam rīta urīnam ir nedaudz 
rūgtena un sāļa garša. Jo biežāk jūs dzerat urīnu, jo tas jums liekas 
caurspīdīgāks, bet tā garša - mazāk izteikta. Ja ievērosiet diētu ar 
nelielu sāls un olbaltumvielu patēriņu, jūsu urīnam būs daudz 
patīkamāka garša un smarža. Tiem, kas uzreiz nevar iedzert urīnu, 
ieteicams pierast pie tā pakāpeniski. Vispirms dažas dienas ar urīnu 
mazgā zobus un skalo muti. Pēc tam urīnu ir vieglāk arī iedzert. 
Katram jādzer savs urīns, lai cik netīrs un nepatīkams pēc smaržas 
tas arī liktos. Nevajadzētu svārstīties arī urfria izskata dēļ. 
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Iekšķīgi lieto urīna strūklas vidējo porciju, pārējo savāc un 
izmanto masāžai. 

BADOŠANĀS, D Z E R O T TIKAI URĪNU UN ŪDENI 
Ja cilvēkam ir nopietna un ilgstoša slimība, tad badošanās, dze-

rot tikai urīnu un ūdeni, ir aktuāla nepieciešamība. D. Ārmstrongs 
smagu slimību ārstēšanu parasti sāka tieši ar badošanos. Badošanās 
ilgums ir atkarīgs no pacienta stāvokļa. Pacientam jāizdzer viss urīns, 
kas izdalās dienas un nakts laikā. Ja slimnieks vēlas dzert tikai die-
nas urīna devu, nakts urīnu izmanto ķermeņa masāžai. Ja pacienta 
paša urīna nepietiek, var izmantot jebkura vesela cilvēka urīnu. Jo 
vairāk urīna tiek izdzerts, jo labāk. Badošanās efekts ir lielāks, ja 
papildus izmanto ari ķermeņa masāžu ar urīnu. Ja badojas un dzer 
vienīgi ūdeni un urīnu, sirdij un nierēm rodas lielāka slodze, paātri-
nās pulss. Kad ķermenis tiek masēts ar urīnu, asinsrite uzlabojas un 
pulss normalizējas. Pacients nejūt vājumu, jo urīns ķermeni arī baro. 
Badošanās laikā urīns veicina indīgo vielu izvadīšanu no organisma, 
tāpēc var rasties tādas organisma reakcijas kā caureja, vemšana un 
izsitumi. Daba dara savu darbu! Ilgstoša badošanās jāpārtrauc ļoti 
uzmanīgi. Sāk ar svaigi spiestām sulām un pakāpeniski atjauno 
ikdienas uzturu, izvairoties no agrāk uzturā pieļautajām kļūdām. 

URĪNĀ S A M Ē R C Ē T U APSĒJU I Z M A N T O Š A N A 
Ārīga ārstēšana ar urīnu ieteicama jebkurai ķermeņa vietai ar 

grieztu vai cita veida brūci, apdegumiem vai čulgām. Šim nolū-
kam ņem uz pusēm pārlocītu drānas gabaliņu, samērcē urīnā un 
liek pie problemātiskās vietas. Apsējam jābūt mitram, tāpēc to 
laiku pa laikam atkal samērcē urīnā. Šo procedūru izmanto arī 
pret ilgstošām ādas slimībām un acu infekcijām. 
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CITU DABISKU LĪDZEKĻU L I E T O Š A N A KOPĀ 
AR URĪNU 

Papildus urīna lietošanai ar labiem panākumiem var izmantot 
ūdens procedūras, saules peldes, slapjo pirti un dubļu vannas - tas 
pastiprinās urīnterapijas efektu. Tomēr, arī lietojot dažādus papil-
du līdzekļus, jāievēro svarīgākie urīnterapijas principi. 

URĪNTERAPIJAS IZMANTOŠANA 
DAŽĀDU SLIMĪBU ĀRSTĒŠANAI 

Šajā nodaļā sniegti ieteikumi no Džona V. Ārmstronga grāma-
tas "Dzīvais ūdens". Kā atzīst urīnterapijas speciālists, "urīns ir 
lielisks līdzeklis veselības saglabāšanai - tas vienmēr ir pieejams, 
vienkāršs un gatavs lietošanai, to var izmantot jebkurš, un tas neko 
nemaksā". 

GRIEZTAS BRŪCES, PUŠUMI UN APDEGUMI 
Brūces apmazgā ar urīnu un uzliek urīnā (vēlams, vecā) samēr-

cētu apsēju. Ja ir plaši ādas bojājumi, dažas dienas badojas, lieto-
jot urīnu iekšķīgi un turpinot mitro apsēju likšanu uz brūcēm. 

ĀDAS SLIMĪBAS (PSORIĀZE, E K Z Ē M A , LEPRA) 
Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, kā arī ķermeņa 

masāžu ar urīnu. 

ACU, AUSU, D E G U N A UN Z O B U SLIMĪBAS 
Ja 3 reizes dienā skalo acis ar urīnu, uzlabojas redze un bieži 

vien brilles vairs nav nepieciešamas. Lai varētu iztikt bez brillēm, 
papildus acu skalošanai jāsūc urīns caur degunu. Turklāt urīna 

4 
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iesūkšana caur degunu lieliski ārstē sliecību uz deguna asiņo-
šanu un deguna blakusdobumu iekaisumu. Pret strutām ausīs tas 
4 reizes dienā mazgā ar urīnu un katru ritu dzer 3 0 - 2 0 0 g urīna, 
līdz slimība pāriet. Pret zobu sāpēm muti skalo ar urīnu 2 - 3 mi-
nūtes. Procedūru atkārto 5 vai 6 reizes, un sāpes pāriet. Pēc tam 
uz zoba liek marli, kas samērcēta urīnā (šim nolūkam vislabāk 
derēs 3 - 7 dienas vecs urīns). 

SAAUKSTĒŠANĀS, KLEPUS, LARINGĪTS , A S T M A 
Izmanto badošanos, dzerot urīnu, kā arī ķermeņa masāžu ar 

urīnu. 

KUŅĢA UN Z A R N U SLIMĪBAS 
Izmanto ķermeņa masāžu ar urīnu, mitrus apsējus iegurņa un 

vēdera apvidū, badošanos, kuras laikā lieto tikai ūdeni un urīnu, 
kā arī taisa urīna klizmas. 

DRUDZIS , M A L Ā R I J A 
Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, kā arī ķermeņa 

masāžu ar urīnu. Badošanās nepieciešama īpaši akūtos gadījumos, 
ja ir ļoti augsta ķermeņa temperatūra. 

NIERU, URĪNPŪŠĻA UN AKNU SLIMĪBAS 
Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, kā arī mitros 

apsējus. 

AUDZĒJI , VĒZIS 
Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, ķermeņa masā-

žu ar urīnu katru dienu 2 stundas, mitros apsējus pa dienu un naktīs. 
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G A N G R Ē N A 
Gangrēnas skartā ķermeņa daļa netiek pietiekami apasiņota, 

tās audi atmirst un sabrūk. Nepieciešama badošanās, dzerot tikai 
ūdeni un urīnu, ķermeņa masāža ar urīnu katru dienu 2 stundas, 
mitrie apsēji pa dienu un naktīs. 

T U B E R K U L O Z E , PLAUŠU K A R S O N I S 
Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, kā arī ķermeņa 

masāžu ar urīnu. 

G I N E K O L O Ģ I S K Ā S SLIMĪBAS, PROSTATAS FUNKCIJAS 
T R A U C Ē J U M I VĪRIEŠIEM 

Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, kā arī ķermeņa 
masāžu ar urīnu. 

GALVASSĀPES, M I G R Ē N A 
Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, kā arī ķermeņa 

masāžu ar urīnu. 

APTAUKOŠANĀS 
Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, kā arī ķer-

meņa masāžu ar urīnu. Panākumi skaidrojami ar to, ka šāda ba-
došanās nerada pacientam vispārēju organisma novājināšanos, 
kāda rodas, ievērojot parasto badošanos. Savukārt ķermeņa ma-
sāža tonizē ādu, tāpēc pēc svara zaudēšanas nerodas tā sauktā 
"liekā āda" , kas mēdz neglīti nokarāties. Daudzu cilvēku tuk-
luma iemesls ir nevis pārēšanās, bet gan iekšējo orgānu darbības 
traucējumi, kas rodas toksīnu dēļ un mikroelementu trūkuma 
dēļ, jo tie netiek pietiekamā daudzumā uzņemti ar pārtikas pro-
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dūktiem. Badošanās attīra asinis, bet urīna lietošana normalizē 
iekšējo orgānu darbību. 

REIMATISMS, A R T R Ī T S 
Izmanto badošanos, dzerot tikai ūdeni un urīnu, ietīšanos urīnā 

samērcētā audumā, kā arī katru dienu ilgstoši ierīvē urīnu ādā. 
Nepieciešams sabalansēts uzturs. 

URĪNTERAPIJAS SPECIĀLISTA 
DŽONA V. ĀRMSTRONGA BRĪDINĀJUMI 

1. Pēc 5 vai 6 dienu ķermeņa masāžas ar urīnu rodas ādas nieze. 
Tā pāriet pati no sevis, ja masāža tiek turpināta. 

2. Reizēm visā ķermenī rodas nelielas čulgas ar baltu vidu. Tas 
liecina par ķermeņa attīrīšanos. Masāža jāturpina vēl ener-
ģiskāk, lai čulgas atvērtos un urīns nokļūtu to iekšpusē. Pēc 
2 stundām jāieiet siltā vannā, nelietojot ziepes. Pēc I vai 
2 dienām čulgas pazūd. 

3. Vemšana, caureja un izsitumi liecina, ka no organisma tiek 
izvadītas indīgās vielas. Jāsaglabā miers un jāļauj dabai da-
rīt savu darbu. 

4. Ja ir nepietiekama urīna izdalīšanās, pacientam var rasties 
vēdera uzpūšanās. Tādā gadījumā liek urīnā samērcētus ap-
sējus iegurņa apvidū. 

5. Tiem, kas izmanto urīnterapiju, jāizpēta savi paradumi un 
jāapzinās savas īpatnības un iespējas. 

6. Urīnterapijas laikā citas zāles lietot aizliegts. Gan zāļu lieto-
šana, gan jebkuras procedūras jāpārtrauc vismaz 4 dienas 
pirms urīna lietošanas sākuma. 
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7. Badošanās laikā drīkst lietot tikai ūdeni un urīnu. Vienīgā 
barība slimniekam ir viņa paša urīns. 

8. Badošanās laikā nedrīkst taisīt klizmas. Pati daba izlemj, 
kad un kā darbojas zarnu trakts. Cilvēkam badojoties, viņa 
iekšķīgi lietotais urīns ārstē iekšējos orgānus, arī zarnu traktu, 
atjauno to audus un normalizē darbību. Terapijas laikā zarnas 
reizēm darbojas kūtri vai nedarbojas nemaz (smagos gadī-
jumos pat 19 dienas pēc kārtas). Tomēr arī šī zarnu bezdar-
bība vērtējama pozitīvi, īpaši tiem, kas slimo ar hemoroīdiem. 

9. Ja slimniekam ir pazemināts asinsspiediens un vāja sirds, viņš 
nedrīkst badoties. Tādā gadījumā ieteicama ķermeņa masāža 
ar urīnu, urīna dzeršana un viena viegla ēdienreize dienā. Pa-
cients izārstēsies arī bez badošanās, lai gan tam būs nepiecie-
šams vairāk laika. Jābūt pacietīgiem. 

10. Pēc ārstēšanās pacientam jāievēro mērenība visās lietās un 
jāņem vērā, ka vislabākais dzīvesveids ir uzticēšanās dabai. 

11. Nav vērts ieklausīties cilvēkos, kas jūs vēlas atrunāt no urīnte-
rapijas izmantošanas. Vai viņi paši ir izmēģinājuši šo metodi? 
Ja viņi to nav darījuši, kādas gan viņiem ir tiesības to kritizēt? 

Protams, urīnterapija nevar izārstēt visas kaites. Ļoti grūti ir 
izārstēt smagu artrītu, ari diabētu ar šo metodi parasti nevar 
izārstēt, un arī aknu vēzis nav izārstējams. Tomēr, lai cik tas būtu 
dīvaini, veiksmīgi un ātri tika izārstēti vairāki kataraktas gadīju-
mi un dažādi izaugumi un audzēji, kas bija diagnosticēti kā ļaun-
dabīgi. Kamēr ir dzīvība, ir arī cerība! 

Urīnterapijas uzsākšanai nav nepieciešama precīza diagnoze, 
un ari to var uzskatīt par šīs metodes priekšrocību, jo diagnozes 
noskaidrošanai tradicionālajā medicīnā nepieciešams laiks, tādēļ 
ārstēšanās tiek uzsākta vēlāk. 



ā r s t ē š a n ā s a r bišu 
p r o d u k t i e m i i 
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Tautas medicīnā gadsimtiem ilgi veiksmīgi ticis izmantots me-
dus un citi bišu produkti un augstu tiek vērtētas to dziednieciskās 
īpašības. Daudzos vēsturiskos avotos rodami pierādījumi tam, ka 
pirmatnējie cilvēki pazina un lietoja medu. Medus tika izmantots 
ne tikai uzturā, bet arī par pretindi dažādos saindēšanās gadīju-
mos - ar augu vai dzīvnieku izcelsmes indēm, kā arī minerāliem. Šī 
pieredze tika pārmantota no paaudzes uz paaudzi. Biškopība kļuva 
par daudzu tautu tradicionālu nodarbošanās veidu. 

Ari senajiem slāviem bija savas biškopības tradīcijas. Jau 5. gad-
simtā p. m. ē. (ap 4 8 5 . - 4 2 5 . g. p. m. ē.) sengrieķu vēsturnieks Hē-
rodots raksta par nodarbošanos ar biškopību zemēs, kuras vēlāk 
apdzīvoja austrumslāvi. Kad m. ē. 10. gadsimtā izveidojās Kijevas 
Krievzeme, sākās dravniecības attīstība. To veicināja izdevīgie 
dabas apstākļi - plašie mežu masīvi un dabiskās ganības. Medu 
izmantoja pārtikā, kā arī dažādu slimību un brūču ārstēšanai. 

Biškopības attīstībā liels nopelns ir ukraiņu biškopim P. Pro-
kopovičam (1775-1850) , kurš 1814. gadā izgudroja apkāru bišu 
stropu. 

BIŠU M E D U S 
Bišu medus ir salda un aromātiska viela, ko no augu ziedu nek-

tāra izstrādā medusbites. Savākto un pārstrādāto nektāru darba 
bites pilda vaska šūnās, kur tas nobriest un pārvēršas medū - bišu 
rezerves barībā. Lai ar medu pildītās šūnas pasargātu no mitruma 
un piesārņošanas, bites tām uzliek vaska "vāciņu". Medus ir da-
bisks, ar vērtīgām uzturvielām bagāts produkts, kurā koncentrētā 
veidā uzkrāta saules staru enerģija, un šo produktu cilvēki atklāja 
jau tajos laikos, kad viņi vēl dzīvoja alās. Daudzus tūkstošus gadu 
medus bija vienīgais cilvēkiem pieejamais saldinātājs. 
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Medū ir gandrīz visi mikroelementi, un pēc sastāva tas ir 
līdzīgs cilvēka asins plazmai. Apmēram 75 % no medus sastāva 
veido dabiskie cukuri (glikoze un fruktoze), tāpēc medum pu-
mām kārtām ir liela enerģētiskā vērtība. Glikozi un fruktozi cilvē-
ka organisms spēj uzņemt bez iepriekšējas pārstrādes. Nektāram 
pārvēršoties medū, notiek augstāko cukuru molekulu sadalīšanās, 
tāpēc cilvēka gremošanas sistēmai tās vairs nav jāpārstrādā. Ja 
cilvēkam nepieciešams enerģijas lādiņš, turklāt tāds, kas neno-
slogo gremošanas sistēmu, - medus šim mērķim ir ideāli piemē-
rots produkts. Lai ātri uzveiktu fizisku vai garīgu nogurumu, 
jāizdzer glāze silta ūdens, kurā izšķīdinātas 1 vai 2 tējkarotes 
medus. Ir eksperimentāli pierādīts, ka baktericīdo īpašību dēļ 
medus spēj ātri iznīcināt dažādu bīstamu slimību ierosinātājus 
(ar tiem medus pirms tam tika mākslīgi inficēts). Visvērtīgākās 
medus īpašības saistītas ar tā otršķirīgo komponentu bioloģisko 
struktūru; šie komponenti spēj iedarboties uz dažādām cilvēka 
organisma daļām. Medus ir ne vien vērtīgs dabisks produkts, bet 
arī īstas zāles. Medus sekmē sirds muskuļa darbību, aizsargā ak-
nas, tam ir diurētiska un pretiekaisuma iedarbība, tas labvēlīgi 
ietekmē kuņģa un zarnu trakta gļotādu utt. Dzelzs, magnija un 
folskābes satura dēļ medum piemīt spēja paaugstināt hemoglo-
bīna daudzumu asinīs. Bērniem medus veicina normālu piena 
zobu attīstību, mazina nervu uzbudināmību, sekmē nepieciešamo 
svara pieaugumu. 

Unikālā sastāva dēļ medus tradicionāli tiek izmantots kosmēti-
kā: medus maskas tiek lietotas kopš seniem laikiem un nav aizmirs-
tas ari mūsdienās. Medus kosmētisko vērtību veido gan tā sastāvā 
esošās fitohormonālās un bioloģiski aktīvās vielas, gan ari medus 
mīkstinošās īpašības un spēja uzlabot ādas audu apasiņošanu un 
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barošanu. Tapec medus ne tikai tiek izmantots skaistuma maskam, 
bet ari ietilpst barojošu sejas krēmu sastāvā. 

Medus dziedniecības metodes 
Gandrīz visas tautas jau kopš seniem laikiem dziedniecībā 

izmantojušas bišu medu. Zinātniskās medicīnas pētījumi un ekspe-
rimenti apstiprinājuši vairākas medus dziedniecības metodes. 

1. Katru dienu lieto 1 vai 2 gramus medus uz katru svara kilo-
gramu. Elpceļu slimību laikā ieteicams 6 reizes dienā pa-
turēt mutē medu. Pret kuņģa, zarnu un aknu slimībām, kā 
arī neirozēm 3 reizes dienā pirms ēšanas vai 3 stundas pēc 
ēšanas (atkarībā no slimības) dzer siltu ūdeni, kurā izšķī-
dināts medus. 

2. Aerosola inhalācijas. Ņem 20 -30 % medus šķīdumu destilētā 
ūdenī vai fizioloģiskajā šķīdumā un izsmidzina 5 - 5 0 mikronu 
lielās daļiņās. Inhalāciju veic 20 minūtes 1 vai 2 reizes dienā. 
Šādu ārstēšanu lieto pret augšējo elpceļu iekaisumiem vai 
alerģijām. 

3. Lokāla iedarbība. Lieto pret rinītu (iesnām), faringītu (rīkles 
gļotādas iekaisumu), sinusītu (deguna blakusdobumu iekaisu-
mu), laringītu (balsenes gļotādas iekaisumu), kolpītu (maksts 
iekaisumu), kā arī strutainu brūču ārstēšanai. 

4. Elektroforēze, izmantojot 30 % medus šķīdumu. Pret rinītu, 
sinusītu, bronhītu, kolpītu, trihomoniāzi, parametrītu (dzem-
des apkārtējo saistaudu iekaisumu) un aneksītu. Procedūras 
ilgums ir 15-30 minūtes, un to veic vienreiz dienā. 

5. Skalošana ar 30 % medus šķīdumu. Pret stomatītu, farin-
gītu, laringītu, kolītu (resnās zarnas iekaisumu). Ieteicamas 
2 - 4 procedūras dienā. 
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Medū esošajām vielām ir aktīva iedarbība, tāpēc iespējams pa 
nākt dažādu ārstniecisko rezultātu. 
1. Imūnbioloģisku - medus stiprina organisma pretošanās spējas. 
2. Antibakteriālu. 
3. Pretiekaisuma. 
4. Reģenerējošu - atjauno bojātos audus un šūnas. 

5. Mīkstinošu - šķidrina krēpas, veicina atklepošanu, uzlabo 
bronhu darbību. 

6. Pretsāpju - mazina sāpes slimības skartajās vietās, uzlabo 
miegu. 

7. ITipersensibilizējošu. Ārstējot ar medu sirds slimības (miokar-
dītu, stenokardiju, hipertoniju), tiek uzlabota sirds muskuļa 
apasiņošana, paplašinās asinsvadi, uzlabojas sirdsdarbība un 
pazeminās asinsspiediens. Lietojot medu pret neirozēm, tiek 
panākta labvēlīga iedarbība uz neiropsihisko tonusu, uzlabo-
jas pacienta miegs un darbaspējas. 

Z IEDPUTEKŠŅI 
Ziedputekšņi (putekšņu nastiņa, ko ienes bite) ir zieda vīrišķais 

elements. Tas ir ļoti smalks pulveris, kas atkarībā no auga mēdz 
būt dažādās krāsās - no sniegbaltas līdz pat piesātināti melnai. 
Tomēr parasti ziedputekšņi ir dzelteni vai gaiši brūni. Pie ķermeņa 
pielipušos putekšņus darba bites ar kājām saslauka "groziņā", kas 
atrodas pie pakaļkājām, pirms tam samitrinot tos ar īpašu dzie-
dzeru ražotu sekrētu un saveļot nelielās, lipīgās piciņās. Stropā 
bites putekšņus saliek šūnās, un tie nodrošina bites ar olbaltum-
vielām. Putekšņu sastāvs ir atkarīgs no to izcelsmes, tomēr vidēji 
tajos ir 20 % olbaltumvielu, to skaitā arī brīvo aminoskābju, īpaši 
glutamīnskābes. Ziedputekšņos ir nedaudz cukuru (15 %) , tauku, 



216 

pigmentu, fermentu, hormonu, kā arī dažādi vitamīni: tiamīns 
(Bi vitamīns), riboflavīns (B vitamīns), piridoksīns (B„ vitamīns), 
nikotīnskābe (PP vitamīns), pantotēnskābe (B, vitamīns), askor-
bīnskābe (C vitamīns), biotīns (H vitamīns) un karotīns (viela, kas 
cilvēka organismā pārvēršas A vitamīnā). 

Ziedputekšņi ir vērtīgi cilvēka veselībai, jo tie lieliski regulē gre-
mošanas sistēmas darbību, labvēlīgi iedarbojas uz kuņģi un zarnu 
traktu, veicina ēstgribu, atjauno spēkus, ar labiem panākumiem 
tiek izmantoti pret neirozēm, depresiju, neirastēniju, priekšdzie-
dzera slimībām, diabētu, kā arī pret impotenci. 

No ziedošiem augiem bites vāc svaigus putekšņus un izmanto 
tos bišu kāpuru barošanai un pašu bišu ikdienas uzturā. Jauna, ne-
sen izšķīlusies bite pieņemas spēkā un sāk izstrādāt indi jau trešajā 
dienā pēc tam, kad sāk baroties ar ziedputekšņiem. Ziedputekšņu 
sastāvā ietilpst neaizstājamās aminoskābes, kuras netiek izstrā-
dātas cilvēka organismā. Bišu ziedputekšņi ir īpašs biškopības pro-
dukts, jo smagie, lipīgie putekšņi, kurus bites ievāc no entomo-
filiem* augiem un bagātina ar bišu fermentiem, neizraisa alerģiju 
atšķirībā no tādu augu putekšņiem, kurus apputeksnē vējš. 

Ziedputekšņiem bieži vien ir rūgta garša, tāpēc tos parasti lieto 
kopā ar medu. Ieteicamā deva - 2 , 5 - 1 0 grami dienā. Pirms uzsākt 
ārstēšanos ar ziedputekšņiem, jākonsultējas ar ārstu. Pārmērīga 
ziedputekšņu lietošana var izjaukt vitamīnu līdzsvaru organismā. 
Pārāk liels vitamīnu daudzums ir tikpat kaitīgs kā to trūkums. 
Vienu karotīti ziedputekšņu var izšķīdināt glāzē ūdens un izmantot 
matu mazgāšanai. Putekšņu šķīdumam piemīt pretblaugznu iedar-

* Entomofilie augi - svešapputes augi, kuru apputcksnēšana notiek ar kukaiņu 

starpniecību. 
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blba, pēc tā lietošanas mati kļūst mirdzoši un mīksti, jo šādā šķi 

dumā ir augsts sēra aminoskābju saturs. 

Dažādas izcelsmes ziedputekšņiem piemīt specifiskas īpašības. 
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Bite, kas dodas vākt ziedputekšņus, izlidojusi no stropa, aplido 
tikai vienas ģints ziedus. Tomēr visas vienas saimes bites nevāc 
putekšņus no vieniem un tiem pašiem augiem. Visas dienas garumā 
atšķirīgos laikos tiek savākti ziedputekšņi no dažādiem augiem. 
Tāpēc biškopji ierīko pie skrejas ziedputekšņu uztvērēju un dienas 
beigās iegūst dažādu krāsu putekšņus no dažādiem augiem. Tā tiek 
iegūts veselību uzlabojošs maisījums, kura atsevišķiem elementiem 
piemīt dažādas ārstnieciskas īpašības. 

BIŠU MĀŠU PERU PIENIŅŠ 
Peru pieniņu izstrādā darba bites, ar to viņas baro bišu māti. Bi-

šu mātes, kas tiek barotas tikai ar peru pieniņu, dzīvo 7 - 8 gadus, 
bet darba bites vidējais dzīves ilgums ir tikai 4 0 - 5 0 dienu. Arī bites 
kāpurus pirmajās trijās dienās baro ar bišu māšu peru pieniņu, bet 
pēc tam - ar ziedputekšņu un medus putriņu. 

Peru pieniņam ir unikāls barības vielu sastāvs: līdz 30 % olbal-
tumvielu, 17 % ogļhidrātu, 5,5 % tauku un aptuveni 1 % minerāl-
vielu. Šādam sabalansētam uzturvielu sastāvam dabā nav analogu! 
Piemēram, peru pieniņa olbaltumvielas sastāv no 22 aminoskābēm, 
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to starpā arī neaizstājamām aminoskābēm. Līdzīgs aminoskābju 
sastāvs ir gaļai, pienam un olām, taču peru pieniņā ir daudz vairāk 
glutamīnskābes un asparagīnskābes, kas nepieciešamas normālai 
galvas smadzeņu darbībai. Bišu māšu peru pieniņa olbaltumvielas 
ir līdzīgas cilvēka asins plazmai, tāpēc cilvēka organisms tās viegli 
uzņem un pilnībā asimilē. 

Peru pieniņam piemīt spēja kavēt vairāku mikroorganismu 
(zarnu nūjiņu, stafilokoku, tuberkulozes mikrobaktēriju, salmo-
nellu u. c.) vairošanos un augšanu, tas uzlabo vielmaiņu, stimulē 
centrālās nervu sistēmas darbību, paaugstina darbaspējas, mazina 
nogurdināmību, veicina augšanu un uzlabo ēstgribu. Peru pieniņa 
iedarbības rezultātā tiek aktivizēta gremošanas sistēmas darbība, 
normalizējas asinsspiediens, palielinās eritrocītu un hemoglobīna 
daudzums asinīs. 

PROPOLISS 
Propoliss jeb bišu līme ir sveķaina, aromātiska, iedzeltena, sar-

kanīga vai tumšbrūna viela ar rūgtenu garšu. Propolisa kušanas 
temperatūra ir 80 °C. 

Propolisu ražo darba bites. To bites izmanto stropa dezinficēša-
nai, izklājot ar to stropa iekšējās sienas, un spraugu aizlīmēšanai 
tajā. Lai iegūtu propolisu, bitēm vispirms jāsavāc vajadzīgās vielas 
no augiem. Augam tā aktīvajā augšanas periodā vissvarīgākā daļa 
ir lapas, kurās notiek fotosintēze, kas ir augu valsts dzīvības pa-
matā. Ja lapas dažādu iemeslu dēļ iet bojā, augi nekavējoties izdzen 
jaunus dzinumus. Pumpuri sargā jauno dzinumu aizmetņus no 
nelabvēlīgas vides iedarbības un kaitēkļiem, tāpēc tie klāti ar sve-
ķainu vielu, kuras sastāvā ir daudz fitoncīdu, ēterisko eļļu, balza-
mējošu vielu, spirtu utt. Visas šīs vielas no koku pumpuriem un 
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jaunajiem dzinumiem savāc darba bites un izmanto propolisa 
ražošanai. 

Propolisu cilvēki pazīst jau kopš seniem laikiem, Senajā Ēģiptē 
to izmantoja mūmiju balzamēšanai. Propolisa sastāvā ir galveno-
kārt glikozīdi, poiisaharīdi, balzamus saturošas sveķveida vielas, 
miecvielas un flavonoīdi, kam piemīt spēcīga pretmikrobu un 
pretvīrusu aktivitāte. Propolisam raksturīga arī baktericīda (pret 
gramnegatīvām baktērijām), bakteriostatiska (pret grampozitīvām 
baktērijām), pretsēnīšu, hemostatiska, pretsāpju un niezi mazi-
noša iedarbība. 

Propolisa šķīdumu spirtā var pagatavot šādi: 100 g svaiga pro-
polisa sagriež plānos gabaliņos, saber tumša stikla pudelē, aplej ar 
90° spirtu (500 ml), cieši aizkorķē un atstāj ievilkties istabas tem-
peratūrā 10 dienas, katru dienu 3 vai 4 reizes maisījumu saska-
linot. Pēc 10 dienām šķidrums ir kļuvis tumši oranžs ar brūnu no-
krāsu. Tad šķidrumu filtrē. Iegūto šķīdumu, pildītu pudelēs, tumšā 
vietā var uzglabāt ļoti ilgi. 

Propolisam ir sarežģīta struktūra, tāpēc tam ir tik dažāda iedar-
bība: spēja veidot aizsargplēvīti uz čūlām, pretvīrusu, pretsāpju un 
asinsvadus paplašinoša iedarbība u. c. 

BIŠU M A I Z E 
Bišu maize ir šūnās ievietoti, sablīvēti, ar medu un bišu siekalām 

sajaukti un pienskābās rūgšanas procesā konservējušies ziedpu-
tekšņi. Pēc šādas apstrādes ziedputekšņu graudi pārvēršas bišu 
maizē, kas gan bites, gan cilvēka organismam ir viegli izmantojama 
un ļoti veselīga. Bišu maizē ir tādas aminoskābes, vitamīni un fer-
menti, kam piemīt spēcīga pretmikrobu iedarbība un liela biolo-
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ģiskā vērtība. Bišu maize ir ļoti laba dabiska, tātad - nekaitīga, 
anaboliskā viela. 

Šī unikālā produkta nekad nevar būt par daudz - bites ražo 
tikai noteiktu daudzumu bišu maizes, bet mākslīgi radīt šo vielu 
nav iespējams. 

BIŠU VASKS 
Bišu vasku ražo darba bites, kas to izstrādā īpašos vaska dzie-

dzeros. Lai varētu izdalīt vasku, bites ēd ziedputekšņus, bišu maizi 
un medu. No vaska plāksnītēm bites veido šūnas. Pēc ķīmiskā sa-
stāva vasks ir līdzīgs taukiem, taču vaska sastāvs ir daudzveidīgāks. 
Vasks satur vairāk nekā 300 dažādu vielu: esterus, ogļhidrātus, fer-
mentus. Vaskā ir 76 reizes vairāk A vitamīna nekā liellopu gaļā. 

Bišu vasku var iegūt no vaska šūnām. Kad no kārēm ir izsviests 
medus, vaska šūnas pārkausē verdošā ūdenī, un vasks uzpeld virs-
pusē, bet atdziestot sacietē. Pēc tam vasku vēlreiz izkausē, lej for-
mās, un tas ir derīgs lietošanai. Bišu vasku uzglabā sausā, tumšā, 
vēsā un tīrā telpā, kurā nedrīkst turēt minerāleļļas, petroleju, ben-
zīnu, indīgus preparātus un citas vielas ar asu smaržu, jo vasks var 
to uzsūkt un zaudēt savu dabisko smaržu. 

No bišu vaska tiek ražoti dažādi plāksteri, ziedes un krēmi. Tas 
tiek plaši izmantots kosmētikas industrijā. Kosmētiskās emulsijas 
un krēmu bāzes vaska iedarbības rezultātā kļūst ļoti noturīgas, 
tāpēc iespējams iegūt jebkuru nepieciešamo konsistenci - no ļoti 
šķidras līdz pat cietai. Vasks, galvenokārt baltais vasks, ir viena no 
dažādu barojošu, savelkošu, balinošu sejas krēmu un masku sa-
stāvdaļām. Lietojot kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvā ir vasks, 
iegūst mīkstu un samtainu ādu. 
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Ja uz slimās vietas uzliek sasildītu vaska "plāceni", siltumap-
maiņas procesā vaska komponenti iesūcas caur ādu, bet kaitīgās 
vielas, kuras jāizvada no organisma, tiek adsorbētas. Šīs vaska 
unikālās īpašības dēļ - spējas uzsūkt un saistīt kaitīgās vielas, kas 
slimības laikā izdalās no organisma, - vasku izmanto gan ārēju, 
gan iekšēju iekaisumu ārstēšanai. Turklāt vaskam ir arī sāpes mazi-
noša iedarbība. 

Lai pagatavotu vaska kompresi, vasku sasilda ūdens peldē. Šim 
nolūkam ņem trauku ar karstu ūdeni un tajā ievieto citu trauku, 
kurā ielikts vasks. Kad vasks ir izkausēts, to ielej šķīvī, kas izklāts 
ar polietilēna plēvi. Vasks ātri sacietē, bet ilgi saglabā siltumu. 
Parastais procedūras ilgums ir 1 0 - 1 2 minūtes, taču jāsāk ar 5 mi-
nūtēm. Pirms vaska "plāceņa" uzlikšanas slimo vietu ieziež ar pro-
polisu eļļā. Poliartrīta slimniekiem slimās vietas, uz kurām pare-
dzēts likt silto vaska kompresi, vispirms ieziež ar medu. 

Slimojot ar iesnām, haimorītu, rinītu, sinusītu vai angīnu, ietei-
cams košļāt vasku, jo tas dezinficē mutes dobumu. Ja vasks tiek 
norīts, tas adsorbē (saista) kaitīgās vielas un tās tiek izvadītas no 
organisma. 

Ja cilvēks ir nosalis vai samērcējis kājas, ieteicams paturēt pēdas 
sasildītā vaskā. Siltums un vaska ārstnieciskā iedarbība pasargā 
organismu no saaukstēšanās. 

BIŠU INDE 
Bišu inde (apitoksīns) ir visspēcīgākais biškopības produkts. Lai 

pasargātu sevi un stropu no ienaidniekiem, zem bites vēderiņa gala 
atrodas īpaša, ļoti sarežģītas uzbūves aizsardzības ierīce: dziedzeri 
indes ražošanai, neliela tvertne indes uzkrāšanai un dzelonis indes 
ievadīšanai pretinieka ķermenī. Ārstēšanās ar bišu indi ir gan sena, 
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gan mūsdienīga. Vēstures avoti liecina, ka antīkās medicīnas p.i 
matlicēji Hipokrats (460.-377. g. p.m.ē.), Celsijs (1. gs. p.m.ē.) un 
Galēns (131.-102. g.) ieteica ārstēšanos ar bišu indi. 

Bišu inde ir jaudīgs fizioloģisko procesu katalizators. Pat ne-
lielām indes devām piemīt spēcīga iedarbība uz cilvēka organismu, 
tāpēc bišu indes ievadīšanas procedūrām jānotiek ārsta speciālista 
uzraudzībā. Bišu indē ir peptīds prokamīns, kura pretsāpju iedar-
bība ir 80 reižu spēcīgāka nekā opijam. Tās ievadīšanas vietā bišu 
inde rada specifisku asinsvadu reakciju, palielinot ādas caurlaidību 
un nodrošinot ārstniecisko vielu iekļūšanu dziļi organisma audos. 
Bišu inde šķidrina asinis, nostiprina sirds un asinsvadu sistēmu 
un samazina tās slodzi. 

Bišu indes izmantošana 
1. Klasiskā metode ir bites dzēliena izmantošana. Tā ir arī pati 

efektīvākā metode. Pirms uzsākt ārstēšanos, jāpārbauda pa-
cienta jutība pret bišu indi (visdrošākais pārbaudes veids ir 
bioloģiskie testi). Dzelšanas vieta un dzēlienu skaits tiek 
noteikts atkarībā no slimības un pacienta individuālajām 
īpatnībām. 

Ārstējot spondiloartrītu, vispiemērotākā dzēliena vieta ir mu-
gurkaula jostasvieta. Sāk ar 2 - 4 dzēlieniem un, ja netiek no-
vērota paaugstināta jutība, dzēlienu skaitu palielina līdz pat 
10 dzēlieniem vienas procedūras laikā. Pret deformējošo 
artrītu bites liek pie jostasvietas un kāju vai roku slimajām 
locītavām. Arī šādā gadījumā var izmantot 10 dzēlienus (ne 
vairāk) vienas procedūras laikā. Pret roku un kāju locītavu 
aterosklerozi un endarterītu bites liek pie jostasvietas sēžas 
nerva virzienā un pie slimajām locītavām. Bišu daudzums 
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vienai procedūrai - 8 - 1 0 bites. Pret trofiskām čūlām un 
nedzīstošām brūcēm bites liek 5 cm attālumā no čūlas malas 
un vienas procedūras laikā izmanto ne vairāk kā 10 bites, bet 
visa ārstēšanās kursa laikā - 180-200 bišu. Ārstējot reimo-
kardītu, traheītu (elpceļu iekaisumu), bronhiālo astmu, bites 
liek pie krūškurvja (priekšā, mugurpusē, sānos) un vienā 
procedūrā izmanto ne vairāk kā 6 dzēlienus. Perifērās nervu 
sistēmas slimību ārstēšanai dzēlienus virza skartā nerva garu-
mā, bet radikulīta ārstēšanai - krustu apvidū, izmantojot 
8 - 1 0 dzēlienus vienas procedūras laikā. Ārstējot hipertonisko 
slimību, vienas procedūras laikā izmanto 6 bites, kuras liek 
pie jostasvietas. Ieteicamas 2 ārstēšanās shēmas - saīsinātā un 
pilnā -, turklāt gada laikā var veikt divus procedūru kursus. 
Pilnā kursa laikā pacients saņem 300-500 dzēlienus 6 - 8 ne-
dēļu laikā. Saīsinātā kursa ilgums ir 2 - 3 nedēļas, un pacients 
saņem 80-150 dzēlienus (pa 8 - 1 2 seansa laikā). 

2. Ādas ierīvēšana ar bišu indi. Šis ir viegls un ērts paņēmiens, 
tāpēc to izmanto daudzās valstīs. Ierīvēšanu veic ar ziedi, ku-
ras pagatavošanai bišu indei pievieno vazelīnu, salicilskābi un 
nedaudz silikātkristālu. 

3. Inhalāciju metode. Šo metodi ar labiem panākumiem izmanto 
elpceļu slimību ārstēšanai. 

Diēta, kas jāievēro, ārstējoties ar bišu indi 
Ārstēšanās laikā jāēd medus (pa 5 0 - 1 2 0 gramiem dienā). Aiz-

liegts lietot spirtotos dzērienus, asas garšvielas. Tieši pirms proce-
dūrām ar bišu indi nav ieteicamas sātīgas ēdienreizes, ūdens proce-
dūras un ilgstošas pastaigas. Pēc procedūras slimniekam ieteicams 
atgulties un pusstundu vai stundu mierīgi pagulēt. Apitoksīna 
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terapijas laikā ieteicama vitamīniem, minerālvielām un mikroele-
mentiem bagāta piena un dārzeņu diēta, kā arī lietot uzturā augļus, 
dzert mežrozīšu novārījumu utt. 

Kontrindikācijas 
Bišu inde ir stipras iedarbības viela, kas ir līdzīga čūsku indei. 

To nedrīkst izmantot, ja ir akūtas infekcijas slimības, strutaini pro-
cesi, tuberkuloze, hepatīts, nefrīts, cukura diabēts, ļaundabīgi 
audzēji, organiskas centrālās nervu sistēmas slimības, nosliece uz 
asiņošanu, anēmija, pirmās un trešās pakāpes sirds un asinsvadu 
nepietiekamība, kā arī grūtniecības un menstruāciju laikā. No tās 
jāatsakās arī cilvēkiem, kas ir īpaši jutīgi pret bišu indi. 

Par nāvējošu uzskata 500 bišu vienlaikus ievadītu indes devu 
(aptuveni 50 miligramu). Uz bišu indi normāli reaģējošam cilvē-
kam vienlaicīgs 100-200 bišu dzēliens izraisa nopietnu slimības 
ainu: reiboņus, vemšanu, sliktu dūšu, stipru svīšanu, sāpes kuņģī, 
caureju, asinsspiediena pazemināšanos, hemoglobīna parādīšanos 
urīnā. Iestājas samaņas zudums. Ja dzēlienu ir mazāk, arī simpto-
mi ir vājāki, taču tie ietekmē vispārējo organisma stāvokli un 
izpaužas lokāli - rodas pietūkums, nieze, drudzim līdzīgs stāvoklis, 
galvassāpes. Cilvēkiem, kas ir īpaši jutīgi pret bišu indi, slimo ar 
sirds slimībām un kam ir nosliece uz dažādām ādas reakcijām un 
ekzēmu, nav ieteicams strādāt ar bitēm. Kad ir izņemts bites dzelo-
nis, lokālās reakcijas mazināšanai ieteicams dzēliena vietu ieziest ar 
medu, ķiploku sulu, ožamo spirtu, kālija permanganāta šķīdumu 
vai uzlikt aukstu kompresi. 



"dzīvais" u n 
nedzīvais" ū d e n s 
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Daudzu tautu pasakās un ticējumos ir stāsti par "dzīvo" un 
"nedzīvo" ūdeni. Dažās pasakās pat diezgan precīzi izklāstītas 
ārstēšanās metodes ar tādu ūdeni. Bērni, kas lasījuši pasakas, ne-
šauboties izstāstīs, kas jādara, lai, piemēram, sadziedētu brūci: 
vispirms uz tās jāuzlej "nedzīvais" ūdens, pēc tam - "dzīvais", un 
cilvēks brīnumainā kārtā tiek izdziedināts. Tādas pasakas un no-
stāsti liecina, ka "dzīvais" un "nedzīvais" ūdens atrodams dabā 
un, protams, ietekmē cilvēkus, kas šādu ūdeni lieto. Lietojot "ne-
dzīvo" ūdeni, organisms priekšlaikus nolietojas un noveco, bet 
"dzīvais" ūdens, gluži otrādi, ir ļoti veselīgs un pagarina mūžu. 
Tomēr arī "nedzīvajam" ūdenim ir derīgas īpašības, piemēram, 
dezinficējošā un baktericīdā iedarbība. Mūsdienās joprojām ir 
svarīgi, kādu ūdeni mēs lietojam konkrētam mērķim, bet "dzī-
vais" un "nedzīvais" ūdens zinātnisko pētījumu rezultātā no 
leģendām ir kļuvis par īstenību. 

Labas veselības ķīla bieži vien ir labs ūdens. Izmantojot ūdeni, 
kas pilsētās tek no krāna, nav iespējams pagatavot kvalitatīvu 
ārstniecības uzlējumu vai novārījumu. Šim nolūkam labāk der 
ūdens, kas ņemts no avota, artēziskā urbuma vai lauku mājas 
akas. Ūdens vārīšana situāciju neuzlabo. Jogas piekritēji apgalvo, 
ka vārīts ūdens kļūst nedzīvs. Termiski apstrādājot ūdeni, tiek 
izjaukta tā dabiskā struktūra, deformēta vai pat pilnībā izdzēsta 
dabas "ierakstītā" informācija jeb "atmiņa", ko ūdens iegūst, 
apskalojot grunts iežus un saņemot saules enerģiju. Dabā "ne-
dzīvais" ūdens ir beznoteces ezeru un purvu ūdens. "Dzīvais" 
ūdens ir ne tikai kalnu upju un ūdenskritumu ūdens, bet arī lie-
tusūdens (īpaši pērkona laikā), kā arī kūstošo ledāju ūdens. Šāds 
ūdens ir labi strukturēts un bagātināts ar dzīvinošiem dabiskiem 
komponentiem. 
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Ir veikti daudzi pētījumi, lai noskaidrotu ūdens uzlabošanas 
paņēmienus. Jogi iesaka ūdens uzlabošanai tā daudzkārtēju (līdz 
40 reizēm) pārliešanu no viena trauka citā un uzskata, ka šī proce-
sa laikā notiek ūdens bagātināšana ar apkārtējās telpas enerģiju. 
Ķīnas un Tibetas medicīnas receptēs atrodami ieteikumi ūdens ba-
gātināšanai ar dzīvo enerģiju, izmantojot dažādus minerālus. Šim 
nolūkam izmantojami tādi dabiskā kvarca veidi kā kalnu kristāls, 
dūmkvarcs, ametists u. c. Kopš seniem laikiem ūdens kvalitātes 
uzlabošanai tiek izmantots arī sudrabs. Lai "atdzīvinātu" pilsētas 
ūdensvada ūdeni, izmanto ledusskapja saldētavu. Aukstu krāna 
ūdeni ielej traukā un ieliek saldētavā. Kad puse ūdens ir sasalusi, 
trauka vidū palikušo ūdeni nolej, bet ledu noskalo aukstā ūdenī 
(izkusušo ledusūdeni var izmantot dzeršanai un ēdiena gatavo-
šanai). Ūdens aktivizēšanai var izmantot šungīta (minerāla) pira-
mīdu (ar pamata laukuma lielumu 4x4 cm vai 5x5 cm). 

Daudziem slaveniem dziedniekiem piemīt spēja "uzlādēt" ūde-
ni, atjaunojot un uzlabojot tā struktūru. Taču jāņem vērā, ka "mel-
nie" un "baltie" zintnieki iedarbojas uz ūdeni dažādi: "melnie" 
zintnieki parastu ūdeni pārvērš "nedzīvajā" ūdenī, bet "baltie" 
zintnieki - "dzīvajā". 

"Dzīvais" un "nedzīvais" ūdens ir zināmā veidā aktivizēta 
ūdens veidi. "Dzīvajam" ūdenim piemīt sārmu īpašības, bet sār-
maina vide veicina dzīvības procesu norisi. "Nedzīvajam" ūdenim 
piemīt skābju īpašības, un tam ir baktericīda iedarbība, jo vien-
šūnas organismi (baktērijas) šādā vidē iet bojā. Aktivizēto "dzīvo" 
ūdeni nav ieteicams uzglabāt radioaparāta un citu elektroierīču 
tuvumā, šāds ūdens jāizlieto divu dienu laikā. "Nedzīvo" ūdeni var 
uzglabāt krietni ilgāk, tomēr arī to nav ieteicams turēt sadzīves 
elektroierīču tuvumā. 



"DZĪVAIS" UN "NEDZĪVAIS" ŪDENS 229 

Daudzos eksperimentos ir noskaidrots, ka cilvēka biolauka 
iedarbība (īpaši - īstu dziednieku biolauka iedarbība) uz ūdeni ir 
līdzīga magnētiskā un elektriskā lauka iedarbībai. Tas nozīmē, ka 
ūdeni var uzlādēt arī ar īpašām ierīcēm. 

Žurnāla "Izobretateļ i racionaļizator" 1981. gada 2. numurā 
bija publicēts M. Latiševa raksts "Pārsteidzošais ūdens", kurā 
bija rakstīts par ierīci "dzīvā" un "nedzīvā" ūdens iegūšanai un 
aktivizētā ūdens izmantošanas perspektīvām. Bet 1994. gadā 
Sanktpēterburgā tika izdota grāmata "Ūdens brīnumainais spēks", 
kurā apkopota aktivizētā ūdens izmantošanas pieredze dažādu 
slimību ārstēšanā. Protams, aktivizētais ūdens nav universāls brī-
numlīdzeklis pret visām kaitēm. Ieteicams nenodarboties ar paš-
ārstēšanos, bet gan konsultēties ar ārstu. 

"DZĪVĀ" UN "NEDZĪVĀ" ŪDENS IEGŪŠANA 
MĀJAS APSTĀKĻOS 

Lai pagatavotu "dzīvo" un "nedzīvo" ūdeni mājas apstākļos, 
izmantojot maiņstrāvu, vislabāk ņemt avota ūdeni, bet šim nolū-
kam paredzētais ūdensvada ūdens jāfiltrē. (Ierīces shēma redza-
ma attēlā 231 . lpp.) Nepieciešams stikla trauks, piemēram, bur-
ka, plāna brezenta maisiņš 5 6 x 6 0 x 1 5 0 mm, nerūsējoša tērauda 
vai ogļu plāksnes 150x30x1 mm (var izmantot nerūsējoša tērau-
da galda dakšiņas). Vienu no plāksnēm pieslēdz tīklam caur diodi 
D 2 4 6 (vai D 247) - tas ir anods, kas atradīsies brezenta maisiņā 
(tajā veidosies "nedzīvais" ūdens), otru plāksni pieslēdz tieši tīk-
lam - tas ir katods, ap kuru veidosies "dzīvais" ūdens. Abas plāks-
nes paralēli iestiprina vāciņā, kas pagatavots no izolācijas ma-
teriāla (piemēram, putuplasta); attālumam starp abām paralēli 
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nostiprinātajām plāksnēm jābūt 3 0 - 4 0 mm. Brezenta maisiņu 
ievieto burkā, gan maisiņu, gan burku piepilda gandrīz pilnu ar 
ūdeni, atstājot tukšus 0,5 cm no augšējās malas. Vienu elektrodu 
ievieto burkā, otru - brezenta maisiņā tā, lai elektrodi nepieskar-
tos ne burkas, ne maisiņa dibenam, un ierīci pieslēdz maiņstrāvas 
tīklam. Elektriskās strāvas iedarbībā dažādi lādētie joni virzās pie 
pretēji lādētajiem elektrodiem. Ap negatīvi lādēto elektrodu (ka-
todu) veidojas "dzīvais" ūdens ar sārmu īpašībām, bet pie po-
zitīvi lādētā elektroda (anoda) brezenta maisiņā - "nedzīvais" 
ūdens ar skābju īpašībām. Ūdens aktivizēšana ilgst 5 - 1 5 minūtes. 
Pēc tam ierīci atslēdz no strāvas, izņem elektrodus, ātri izņem 
maisiņu ar "nedzīvo" ūdeni, to pārlej citā traukā. "Dzīvajā" ūde-
nī var veidoties baltas pārslas - kalcija sāļi -, tāpēc ūdens jāno-
stādina un jāizfiltrē. 

"Dzīvais" ūdens ir dzidrs, un to ir viegli dzert, "nedzīvajam" 
ūdenim ir nedaudz skāba garša, un to ir grūtāk iedzert. Ja dzer 
tikai "dzīvo" ūdeni, rodas slāpes, kuras var veldzēt, padzeroties 
kompotu vai paskābinātu tēju. Intervāls starp "dzīvā" un "ne-
dzīvā" ūdens dzeršanu nedrīkst būt mazāks par 2 stundām. 

AKTIVIZĒTA ŪDENS LIETOŠANA ĀRĪGI 

NELIELAS GRIEZTAS UN CITA VEIDA BRŪCES 
Izskalo brūci ar "nedzīvo" ūdeni un uzliek pārsēju. Brūce sa-

dzīst 1 vai 2 dienu laikā. 

S T R U T O J O Š A S BRŪCES 
Izskalo brūci ar "nedzīvo" ūdeni, pēc 35 minūtēm samitrina ar 

"dzīvo" ūdeni. Pēc tam 5 vai 6 dienas mitrina tikai ar "dzīvo" ūdeni. 
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Aktivizēta ūdens iegūšanas ierīces shēma 
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NEATVĒRUŠIES AUGOŅI , FURUNKULI 
Uz iekaisušās vietas 2 dienas pēc kārtas liek uzsildītā "nedzī-

vajā" ūdenī samērcētu kompresi. 
Šo 2 dienu laikā iekaisums pāriet. 

ĒDE, E K Z Ē M A 

Slimības skarto vietu vispirms samitrina ar "nedzīvo" ūdeni, 
pagaida, līdz āda nožūst, un pēc 1 0 - 1 5 minūtēm samitrina ar 
"dzīvo" ūdeni. Pēc tam 5 vai 6 reizes dienā samitrina tikai ar 
"dzīvo" ūdeni. 

Šādi rīkojas 3 - 5 dienas pēc kārtas, un slimība pāriet. 

A P D E G U M I 
Bojāto vietu samitrina ar "nedzīvo" ūdeni, bet pēc 5 minūtēm -

ar "dzīvo" ūdeni. 
Apdegumi sadzīst 2 vai 3 dienās. 

SEJAS KOPŠANA 
No rīta un vakarā pēc mazgāšanās noskalo seju vispirms ar 

"nedzīvo" ūdeni, pēc tam - ar "dzīvo" ūdeni. 
Āda kļūst maigāka, pazūd pūtītes un pinnes. 

MATU STIPRINĀŠANA 
Izmazgā matus ar šampūnu, nosusina, samitrina ar "nedzīvo" 

ūdeni, bet pēc 3 minūtēm - ar "dzīvo" ūdeni. 
Mati kļūst zīdaini, pazūd blaugznas. 
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ATMIRUŠĀS ĀDAS N O Ņ E M Š A N A N O KĀJU P Ē D Ā M 
Izmērcē kājas karstā ziepjūdenī, noskalo siltā ūdenī, pēc tam 

nenoslaucītas iemērc uzsildītā "nedzīvajā" ūdenī un masē sabie-
zējušo ādu. Noberž atmirušo ādu, noskalo kājas siltā ūdenī un 
noslauka sausas. 

KĀJU S M A K O Š A N A 
Kājas nomazgā siltā ūdenī, noslauka sausas, samērcē "nedzīvajā" 

ūdenī, bet pēc 10 minūtēm - "dzīvajā" ūdenī un pēc tam nožāvē. 
Nepatīkamā smaka pazūd. 

H E M O R O Ī D I 
No rītiem apskalo saplaisājušo ādu ar "nedzīvo" ūdeni, pēc tam 

pieliek "dzīvajā" ūdenī samērcētu tamponu, kuru nomaina ar citu, 
tiklīdz iepriekšējais izžuvis. Šādu procedūru veic 1 vai 2 dienas. 

Ieplaisājusī āda pārstāj asiņot un sadzīst. 

STERILIZĒŠANA UN D E Z I N F E K C I J A 
Jebkurus priekšmetus, augļus vai dārzeņus notīra ar "nedzī-

vajā" ūdenī samitrinātu tamponu. 

AKTIVIZĒTA ŪDENS LIETOŠANA 
IEKŠKĪGI 

H I P E R T O N I J A 

"Dzīvo" ūdeni dzer 2 reizes dienā pa pusglāzei. 
Asinsspiediens normalizējas. 
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H I P O T O N I J A 
"Dzīvo" ūdeni dzer 2 reizes dienā pa pusglāzei. 
Asinsspiediens normalizējas. 

GALVASSĀPES 
Izdzer pusglāzi "nedzīvā" ūdens. 
Pēc 3 0 - 5 0 minūtēm sāpes pāriet. 

Z O B U SĀPES 
Mutes dobumu skalo ar "nedzīvo" ūdeni 5 - 1 0 minūtes (vizīte 

pie zobārsta tomēr jāpiesaka). 
Sāpes pāriet. 

G R Ē M A S 
Izdzer pusglāzi "dzīvā" ūdens. 
Grēmas pāriet. 

KLEPUS 
"Dzīvo" ūdeni dzer 2 dienas pēc kārtas pa pusglāzei 4 reizes 

dienā pēc ēšanas. 
Klepus pāriet. 

KAKLA MUSKUĻU SAVILKUMS 
Uz kakla liek kompresi no silta "nedzīvā" ūdens un 4 reizes 

dienā pirms ēšanas dzer pa pusglāzei "dzīvā" ūdens. 
Saaukstēšanās pāriet pēc 1 vai 2 dienām. 
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ANGĪNA 
Ar "nedzīvo " ūdeni 3 dienas pēc kārtas 5 reizes dienā skalo 

kaklu un pēc katras skalošanas dzer pa 1/4 glāzes "dzīvā" ūdens. 
Pirmajā dienā pazeminās temperatūra, bet pēc trim dienām 

slimība pāriet. 

GRIPA 
Ar "nedzīvo" ūdeni 8 reizes dienā skalo degunu un kaklu, bet 

pirms gulētiešanas izdzer 1/2 glāzes "dzīvā" ūdens. 

Ja ārstēšanos uzsāk tūlīt pēc pirmo slimības simptomu parādī-
šanās, gripa pāriet diennakts laikā. 

CAUREJA 
Izdzer 1/2 glāzes "nedzīvā" ūdens. Ja pēc pusstundas caureja 

nepāriet, procedūru atkārto. 

Sāpes vēderā pāriet pēc 2 0 - 3 0 minūtēm. 

M A K S T S G Ļ O T Ā D A S IEKAISUMS 
Pirms gulētiešanas uzsilda "nedzīvo" un "dzīvo" ūdeni līdz 3 7 -

40 °C, vispirms apskalojas ar "nedzīvo" ūdeni, bet pēc 1 5 -
20 minūtēm - ar "dzīvo" ūdeni. Procedūru atkārto 2 vai 3 dienas. 
(Ieteicams arī apmeklēt ginekologu!) 

Iekaisums pāriet. 

P R I E K Š D Z I E D Z E R A A D E N O M A 

"Dzīvo" ūdeni dzer 8 dienas pēc kārtas pa 1/2 glāzes 4 reizes 
dienā 30 minūtes pirms ēšanas. (Ieteicama arī ārsta konsultācija!) 

Pēc 3 vai 4 dienām izdalās gļotas, pāriet nepieciešamība bieži 
urinēt, bet 8. dienā labdabīgais audzējs pazūd. 
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PAPLAŠINĀTAS VĒNAS, PLĪSUŠO M E Z G L U ASIŅOŠANA 
Pietūkušās un asiņojošās vietas apmazgā ar "nedzīvo" ūdeni, 

pēc tam samērcē marles gabaliņu "dzīvajā" ūdenī un pieliek pie 
pietūkušajām vēnām. Izdzer 1/2 glāzes "nedzīvā" ūdens, bet pēc 
2 - 3 stundām sāk dzert pa 1/2 glāzes "dzīvā" ūdens ik pēc 4 stun-
dām (4 reizes dienā). Procedūru atkārto 2 vai 3 dienas. (Ieteica-
ma arī ārsta konsultācija!) 

Rētas sadzīst, uzlabojas vēnu stāvoklis. 

AKNU IEKAISUMS 
Aktivizēto ūdeni dzer 4 dienas pēc kārtas pa 1/2 glāzes 4 reizes 

dienā. Turklāt pirmajā dienā dzer tikai "nedzīvo" ūdeni, bet pā-
rējās trijās dienās - tikai "dzīvo" ūdeni. (Ieteicama arī ārsta kon-
sultācija!) 

Slimniekam kļūst vieglāk. 

SĀPES R O K U LOCĪTAVĀS, R O K U PIETŪKUMS 
Aktivizēto ūdeni dzer 3 dienas pēc kārtas 4 reizes dienā 30 mi-

nūtes pirms ēšanas. Pirmajā dienā dzer pa 1/2 glāzes "nedzīvā" 
ūdens, otrajā dienā - pa 3/4 glāzes "nedzīvā" ūdens, bet trešajā 
dienā - pa 1/2 glāzes "dzīvā" ūdens. (Ieteicama arī ārsta konsul-
tācija!) 

Pietūkums un sāpes pāriet. 

PAŠSAJŪTAS UZLABOŠANA, VIELMAIŅAS 
N O R M A L I Z Ē Š A N A 

No rītiem un vakaros pēc ēšanas skalo muti ar "nedzīvo" ūdeni 
un dzer pa 1/2 glāzes "dzīvā" ūdens. 



ā b o l u e t i ķ a 
i z m a n t o š a n a 
t a u t a s m e d i c ī n ā 

H P 
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Ābolu etiķis ir ideāls līdzeklis, kas sekmē skābas vides uzturē-
šanu organismā, un šādai videi ir liela nozīme cīņā ar patogēno 
mikrofloru (dažādu slimību ierosinātājiem), kas attīstās sārmai-
nā vidē. Cilvēku un dzīvnieku organisma aizsargreakcija izpau-
žas vēlmē pēc skābiem dzērieniem un skābi saturošas augu izcels-
mes barības. Cilvēks, kas ēšanas laikā izdzer glāzi ūdens ar 1 vai 
2 tējkarotēm ābolu etiķa, spēj apmierināt organisma vajadzības, 
lietojot mazāk pārtikas. 

PAGATAVOŠANAS VEIDS 

Kvalitatīvu pārtikas etiķi var pagatavot no ābolu, bumbieru, 
cidoniju sidra vai šo augļu sulas. Par sidru sauc dzērienus, kurus 
iegūst no augļu, galvenokārt ābolu, bumbieru, cidoniju sulas 
aerobās fermentācijas rezultātā. Sidra pagatavošana ir līdzīga vī-
na raudzēšanai. 

Mājas apstākļos var pagatavot etiķi no āboliem. Ābolus nomaz-
gā, izgriež tārpainās vai bojātās vietas, tad ar visu serdi saspiež vai 
sarīvē uz rupjas rīves. Var izmantot arī miziņas un biezumus, kas 
paliek pāri pēc sidra pagatavošanas. Iegūto ābolu putriņu liek 
piemērotā traukā, aplej ar siltu vārītu ūdeni (0,5 / ūdens uz 0,4 kg 
ābolu masas). Uz katru litru ūdens pievieno pa 100 g medus vai 
cukura un (rūgšanas veicināšanai) 10 g maizes rauga, un 20 g rupj-
maizes sausiņu. Trauku ar šo maisījumu tur atvērtu telpā, kuras 
temperatūra ir 2 0 - 3 0 °C. 

Etiķa sarūgšanu veicina šķidrums ar nelielu spirta saturu (ma-
zāk par 20 % cukura vai cita saldinātāja), pastāvīga temperatūra 
(ap 20 °C) un iespējami liela virsma, kas ir kontaktā ar gaisu 
(aerobā fermentācija). Traukam jābūt no stikla, koka vai emal-
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jēta māla, un tas jāglabā tumsā, jo saules stari kavē rūgšanas pro-
cesus. 

Lai norisinātos pirmās pakāpes fermentācija, trauku tur siltumā 
(20-30 °C temperatūrā) 10 dienas, 2 vai 3 reizes dienā apmaisot 
ābolu putriņu ar koka karoti. Pēc tam putriņu ieliek marles mai-
siņā un izspiež. Iegūto sulu vēlreiz izkāš caur marli, izmēra sulas til-
pumu un pārlej traukā (piemēram, burkā) ar platu kaklu. Uz katru 
sulas litru var pievienot pa 5 0 - 1 0 0 g medus vai cukura, maisot, 
līdz tie pilnībā izšķīduši. 

Lai norisinātos otrās pakāpes fermentācija, burku pārklāj ar 
marli, apsien un tur siltumā, lai turpinās rūgšana. Rūgšanas pro-
cess beidzas, kad šķidrums norimst un kļūst dzidrāks. 

Atkarībā no sulas pagatavošanas veida, apkārtējās temperatūras 
un citiem faktoriem ābolu etiķis ir gatavs 40^16 dienās. Pēc tam 
etiķi, izmantojot šļūteni un piltuvi, caur marles filtru pārlej pudelēs. 
Pudeles cieši aizkorķē, noblīvē ar vasku un glabā vēsā vietā. 

Ābolu etiķis ir lieliska piedeva salātiem un citiem ēdieniem. 
Amerikāņu ārsta D. S. Džārvisa pētījumi liecina, ka ābolu etiķis ir 
gan lielisks diētisks pārtikas produkts, gan arī terapeitisks līdzeklis 
dažādu slimību ārstēšanai. 

LIETOŠANA 

ANGĪNA 

Ar ābolu etiķa šķīdumu (tējkarote etiķa uz glāzi ūdens) katru 
stundu skalo kaklu. Šķīdumu drīkst arī norīt, jo tad tas apskalo 
arī rīkles aizmugures sieniņu, kas grūti aizsniedzama skalojot. 
Līdz ar sāpju mazināšanos kaklā intervālu starp skalošanas reizēm 
palielina līdz 2 stundām. 
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V Ē N U VAR1KOZE 
Vakarā pirms gulētiešanas un no rīta paplašināto vēnu apvidum 

uzlej no pudeles ābolu etiķi un ierīvē. Aptuveni pēc mēneša novēro-
jama paplašināto vēnu saraušanās. Papildus ierīvēšanai 2 reizes die-
nā izdzer glāzi ūdens, kuram pievienotas 2 tējkarotes ābolu etiķa. 

SVĪŠANA NAKTĪS 
Pirms gulētiešanas ierīvē ķermeni ar ābolu etiķi. 

A P D E G U M I 
Apdegušo ādas virsmu apstrādā ar neatšķaidītu ābolu etiķi. 

Pāriet asas sāpes un citas nepatīkamas izjūtas. 

JOSTAS R O Z E 
Slimības skarto vietu 4 reizes dienā un 3 reizes naktī aplaista ar 

neatšķaidītu ābolu etiķi. Dažas minūtes pēc aplaistīšanas pāriet 
nieze un dedzināšana. 

C I R P Ē J Ē D E 
Pie slimās vietas 6 reizes dienā liek neatšķaidītu ābolu etiķi. 

Ābolu etiķis ir lielisks antiseptisks līdzeklis. 

SILDOŠĀ IERĪVĒŠANĀS 
Šim nolūkam pagatavo maisījumu no saputota vienas olas 

dzeltenuma, tējkarotes terpentīna un ēdamkarotes ābolu etiķa. 



ā r s t ē š a n ā s a r a u g u 
u n c i t ā m e ļ ļ ā m 
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Tautas medicīna ārstniecībā izmanto eļļas, jo tām piemīt da-
žādas dziedinošas īpašības. Eļļu parasti iegūst no augu sēklām vai 
augļiem. Augu eļļas ir saulespuķu, kukurūzas, sojas un kokvilnas 
eļļa, lineļļa, rīcineļļa, olīveļļa u. c. 

RĪCINEĻĻA 
Rīcineļļa ir trekna eļļa, ko iegūst ar presēšanas metodi no rīcin-

auga sēklām. Tas ir caurspīdīgs, biezs, viskozs, bezkrāsains vai 
gaiši dzeltens šķidrums ar viegli izteiktu smaržu un savdabīgu, 
nepatīkamu garšu. Rīcineļļu lieto par pamatu ziedēm un krēmiem, 
kā arī izmanto par klasisku caurejas līdzekli gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. 

Rīcineļļas izmantošana 
1. Vēdera izejas veicināšanai rīcineļļu lieto iekšķīgi: pieaugušie 

pa 15-30 g, bet bērni - pa 5 - 1 0 g vai pa 15 g (1 tējkarote, 
deserta karote vai ēdamkarote) vienā reizē. Šāds caurejas 
līdzeklis iedarbojas pēc 5 -6 stundām. 

2. Lai nodzītu kārpas, pirms gulētiešanas un no rīta tās ierīvē ar 
rīcineļļu 20 minūtes, jo eļļai labi jāiesūcas. 

3. Rīcineļļu ar labiem panākumiem izmanto ārēju čūlu ārstēšanai. 
4. Sievietes, kas baro bērnu ar krūti, ar rīcineļļu ieziež krūts-

galus, lai veicinātu piena izdalīšanos zīdīšanas laikā. 
5. Ja ir iekaisusi un apsārtusi acu gļotāda, katrā acī iepilina pa 

1 pilienam rīcineļļas. 
6. Ja maziem bērniem slikti aug mati vai tie ir plāni, bērna galvas 

ādā un matu saknēs pirms gulētiešanas rūpīgi ierīvē rīcineļļu. 
No rīta matus izmazgā. Šo procedūru atkārto 2 reizes nedēļā, 
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līdz mati sāk augt labāk. Lai saglabātu iegūto efektu, ierīvēšanu 
atkārto 1 reizi 2 nedēļās vai 1 reizi mēnesī. 

7. Skropstas (arī uzacis) aug ātrāk un kļūst biezākas, ja tās 
3 reizes nedēļā ieziež ar rīcineļļu. 

8. Pret saaukstēšanos un bronhītu krūtis ierīvē ar šādu maisī-
jumu: ēdamkarote terpentīna un 2 ēdamkarotes rīcineļļas. 
Vispirms uzsilda eļļu un pēc tam pievieno terpentīnu. Ar 
maisījumu viegli ierīvē krūtis un pēc tam tās silti sasedz. Ja 
ir viegla saaukstēšanās, krūtis ierīvē tikai pirms gulētiešanas, 
ja slimība ir nopietnāka, - 3 reizes dienā. 

9. Rīcineļļu ārīgi lieto pret hemoroīdiem, jo eļļa mīkstina gļotādu. 
10. Pret kāju nogurumu tās 2 reizes nedēļā (vai arī biežāk) pirms 

gulētiešanas ierīvē ar rīcineļļu un pēc tam uzvelk kājās kokvil-
nas zeķes. No rīta āda ir mīksta un samtaina, bet nogurums un 
sāpes pazūd. Tāpat rīcineļļu var izmantot tulznu un varžaču 
mīkstināšanai, ierīvējot tās ar eļļu pirms gulētiešanas un no rīta. 

KUKURŪZAS EĻĻA 
Kukurūza ir graudzāļu dzimtas lakstaugs, kura vālītes un no-

briedušos graudus izmanto pārtikā, bet no irbuļiem un drīksnām 
gatavo ārstnieciskas drogas. Eļļu iegūst no kukurūzas graudu 
dīgļiem, kas ir bagāti ar olbaltumvielām, ogļhidrātiem, vitamīniem 
un mikroelementiem. Par kukurūzas eļļas priekšrocību var uzskatīt 
tās pieejamību, zemo cenu un iespēju plaši lietot uzturā, jo šai eļļai 
nav izteiktas garšas. 

Kukurūzas eļļai piemīt dziednieciskas īpašības: to lieto pret ate-
rosklerozi (profilakses nolūkā), žults sekrēcijas veicināšanai un 
zarnu darbības regulācijai. Pa ēdamkarotei kukurūzas eļļas 3 reizes 
dienā lieto siena drudža, astmas un migrēnas ārstēšanai. Šī metode 
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ar labiem panākumiem tiek izmantota arī matu un galvas ādas 
atveseļošanai un blaugznu novēršanai. 

Papildus iekšķīgai eļļas lietošanai noder arī ārīgā. Ieteicams šāds 
paņēmiens: uzsildītu eļļu ierīvē galvas ādā, galvu uz 20 minūtēm 
aptin ar mitru (ne slapju) dvieli, kas pirms tam samērcēts karstā 
ūdenī, pēc tam galvu mazgā ar neitrālām ziepēm. Šo procedūru 
atkārto reizi nedēļā vienu mēnesi. 

LINEĻĻA 
Eļļu iegūst no viengadīga auga - sējas linu - sēklām, kas satur 

daudz šķidrās eļļas (30-50 %), gļotvielas, olbaltumvielas, ogļ-
hidrātus, organiskās skābes, fermentus, karotīnu. Lineļļa ir diētisks 
produkts, un to lieto aterosklerozes ārstēšanai un pret taukmaiņas 
traucējumiem. No tās ražo preparātus linetolu un linolu, kurus 
ārīgi lieto apdegumu, arī staru terapijas radīto ādas apdegumu un 
citu ādas bojājumu ārstēšanai. 

SMILTSĒRKŠĶU EĻĻA 
Eļļu iegūst no smiltsērkšķu augļiem un lapām, un tai ir bieza 

konsistence, sarkanīgi oranža krāsa un izteikta smarža un garša. 
To lieto gan ārīgi, gan iekšķīgi. 

Ārīgi lieto radioaktīvo staru radīto ādas un gļotādas bojāju-
mu, maksts gļotādas iekaisuma, dzemdes kakla iekaisuma un 
erozijas ārstēšanai. Kolpīta un endocervicīta ārstēšanai maksts 
un dzemdes sieniņas (pēc to tīrīšanas) ieziež ar smiltsērkšķu eļļu, 
izmantojot vates lodītes. Ārstējot dzemdes kakla eroziju, izman-
to smiltsērkšķu eļļā samērcētus vates tamponus (5 -10 ml eļļas uz 
vienu tamponu). Tamponus cieši piespiež erozijas skartajai vietai; 
tos maina katru dienu. 
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Iekšķīgi lieto kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas kom-
pleksajā terapijā. Smiltsērkšķu eļļa aizsargā kuņģa gļotādu un 
sekmē čūlas dzīšanu. Dzer pa tējkarotei 2 vai 3 reizes dienā. Eļļu 
nedrīkst lietot iekšķīgi, ja ir iekaisis žultspūslis, aknas, aizkuņģa 
dziedzeris vai ir žultsakmeņu slimība. 

Pret ādas bojājumiem izmanto smiltsērkšķu eļļas apsējus. Pirms 
apsēja uzlikšanas bojāto ādu atbrīvo no atmirušiem audiem, pēc tam 
uzliek smiltsērkšķu eļļā samērcētu vates un marles apsēju. Apsēju 
maina katru otro dienu, līdz parādās jaunas, veselas ādas kārta. 

Smiltsērkšķu eļļu izmanto arī inhalācijām, ārstējot hronisku 
augšējo elpceļu iekaisumus. 

SAULESPUĶU EĻĻA 
Saulespuķu eļļu iegūst no saulespuķu sēklām, kas satur daudz 

(apmēram 50 %) eļļas, olbaltumvielu, ogļhidrātu, mikroelementu, 
vitamīnu un karotīna. 

Medicīnā izmanto pret malāriju, kā arī krampju terapijai. Ietei-
cama aknu un zarnu trakta ārstēšanai, kā arī aterosklerozes ārstē-
šanai un profilaksei. Šim nolūkam saulespuķu eļļu lieto uzturā 
dzīvnieku izcelsmes tauku vietā. 

Saulespuķu eļļas izmantošana galvassāpju, tromboflebīta, 
zobu sāpju u. c. slimību ārstēšanai 

Saulespuķu eļļu (nerafinētu un termiski neapstrādātu) paņem 
mutē (ne vairāk par 1 ēdamkaroti) un, turot mutes dobuma 
priekšpusē, 1 0 - 2 0 minūtes sūkā (kā konfekti). Pēc tam eļļu iz-
spļauj un izskalo muti. Procedūru veic no rīta tukšā dūšā un 
vakarā pirms gulētiešanas. 
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Izspļautajā šķidrumā paliek daudzi slimību ierosinātāji. Ar šo 
metodi var ārstēt vairākas slimības, nelietojot zāles, to var izman-
tot arī profilaktiski. Ārstē šūnas, audus, visus orgānus. Ārstē-
šanās laikā iespējama slimības saasināšanās. Akūtas slimības 
pāriet dažu dienu laikā, hroniskas - gada laikā. Eļļu lieto tik ilgi, 
līdz rodas mundrums, spēks un labs miegs. 

FENHEĻA EĻĻA 

Fenheļa eļļu iegūst, pārtvaicējot sasmalcinātus fenheļa augļus. 
Eļļa ir caurspīdīga, bez krāsas vai gaiši dzeltena, un tai piemīt spē-
cīgi izteikta smarža, kas līdzīga anīsa smaržai. Eļļas garša vispirms 
ir rūgtena, līdzīga kamparam, pēc tam - saldena. 

Lieto pa 5 - 1 0 pilieniem pret pūšanas un rūgšanas procesiem 
zarnās un atkrēpošanas sekmēšanai. 

M E Ž R O Ž U EĻĻA 
Eļļa no mežrožu sēklām ir brūna vai nedaudz zaļgana, un tai 

piemīt rūgta garša un īpatnēja smarža. 
Lieto ārīgi pret krūtsgalu plaisāšanu (nelielu) sievietēm, kas 

baro bērnu ar krūti, kā arī izgulējumu, apakšstilbu trofisko čūlu, 
dermatožu, ozēnas ārstēšanai un pret nespecifisko čūlaino kolītu 
(klizmās). 

Eļļā samitrina marles salvetes un liek uz slimības skartajām 
vietām. Pret ozēnu (smakojošām iesnām) 2 reizes dienā katrā nāsī 
liek eļļā samitrinātus tamponus. 

Ārstējot hronisku nespecifisko čūlaino kolītu, mežrožu eļļu 
ievada ar klizmu pa 50 ml eļļas katru dienu vai katru otro dienu 
(kopā 1 5 - 3 0 klizmas). 
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Pret dermatozem papildus arīgai lietošanai 2 reizes diena dzer 
pa tējkarotei mežrožu eļļas. 

EIKALIPTU EĻĻA 
Eļļa no eikaliptu lapām ir caurspīdīga, bez krāsas vai gaiši 

dzeltena, un tai piemīt izteikta smarža un stimulējoša iedarbība uz 
gļotādas receptoriem. Eikaliptu eļļai ir spēcīga lokālas iedarbības 
iekaisumu mazinoša un antiseptiska iedarbība. 

Izmanto inhalācijām un kakla skalošanai (15-20 pilieni eļļas uz 
glāzi ūdens), ārstējot augšējo elpceļu iekaisumus. 



padomi visiem, 
kas v ē l a s t a j o s 

i e k l a u s ī t i e s 
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PADOMI PĀRTIKAS PRODUKTU IZVĒLĒ 

1. Ieteicams izvēlēties tradicionālus pārtikas produktus. (Vēl pa-
visam nesen gandrīz visu mūsu planētas tautu - gan Austru-
mu, gan Rietumu - ēdienkartē bija galvenokārt vietējas 
izcelsmes labība un dārzeņi.) 

2. Uztura režīms jāpielāgo klimatiskajiem apstākļiem. 
3. Pārtikas produktu izvēlē jāievēro sezonalitāte. Jūsu uzturam 

nav jābūt vienādam visa gada garumā arī tad, ja varat atļau-
ties ēst ananasus un persikus pat janvārī. 

4. Produktu izvēle un porcijas lielums jāsaskaņo ar individuālām 
vajadzībām. Katrs no mums ir unikāls, un mums visiem nav 
jāēd vienādi. Jāņem vērā vecums, dzimums, ēšanas ieradumi, 
fiziskais stāvoklis, pamatnodarbošanās u. c. 

PADOMI PRODUKTU APSTRĀDĒ UN 
LABAS NOSKAŅAS RADĪŠANĀ 

1. Ieteicams izvēlēties dažādus produktus, izvairoties no vien-
veidīga uztura. 

2. Iespējami daudz jāizmanto svaigi produkti. 
3. Dārzeņus vienmēr centieties sagriezt tā, lai tie izskatītos 

skaisti, šis process uzlabos jūsu iekšējo līdzsvaru. 
4. Garšvielas jālieto mēreni. To garšai jābūt vieglai, tikko manā-

mai. Labākās garšvielas ir neattīrīts jūras sāls, aukstās presē-
šanas ceļā iegūtas augu eļļas, graudu etiķis. Tiem, kas dzīvo 
mērenajā klimata joslā, nav ieteicams lietot asas garšvielas. 

5. Labākā uguns ēdiena pagatavošanai ir degošs koks, pēc 
tam - akmeņogles, tad - brūnogles un tikai pēc tam - gāze. 
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6. Ja ir tāda iespēja, ēdiena gatavošanai izmantojiet avota ūdeni; 
sliktākajā gadījumā - attīrītu pilsētas ūdensvada ūdeni, bet 
nekad nelietojiet šim nolūkam destilētu ūdeni. 

7. Ēdienam jābūt ne tikai pareizi pagatavotam, tam ari skaisti 
jāizskatās. Glīti noformēts ēdiens uzlabo omu un ēstgribu. 

8. Virtuvei un ēdamistabai vienmēr jābūt tīrai un kārtīgai. Ja 
ēdiena pagatavošanas un ēšanas laikā valda mierīga, labvē-
līga, mīlestības un prieka pilna gaisotne, šī noskaņa tiek uz-
ņemta arī ar ēdienu un nodota gan tiem, kas to gatavojuši, 
gan tiem, kuri šo ēdienu bauda. 

9. Ēšanas laikā noteikti izslēdziet televizoru. Lai organisms 
pilnvērtīgi uzņemtu pārtiku, ēdot jādomā tikai par ēdienu. 



Ja pirtī peras ar jaunu berza slotu, 
tad miesa paliek balta. 
1||||| Tautas ticējums 

d z i e d i n o š ā 
k r i e v u p i r t s i 
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Pirms uzsākt regulāri apmeklēt pirti, jākonsultējas ar ārstu. Pirti 
nedrīkst iet, ja ir vaļējas brūces, miokarda infarkts, hipertonija, 
sirds vai nieru mazspēja, smagas aknu slimības, plaši ādas iekaisu-
mi, mazasinība, asinsvadu skleroze, galvas smadzeņu traumas, tu-
berkuloze, onkoloģiskas slimības, epilepsija, akūtas slimības un 
infekcijas slimības. 

Regulāri apmeklējot slapjās pirtis, tiek nostiprināta imūnsistē-
ma, organisms labāk pretojas ziemas gripai, vieglāk panes vasaras 
svelmi un neļaujas rudens grūtsirdībai. 

Populārākās ir triju veidu pirtis: sausā somu pirts jeb sauna, 
turku pirts un krievu pirts. Somu pirtīs jeb saunās lāvas telpā ir 
augsta gaisa temperatūra (130-150 °C) un sauss gaiss (gaisa mit-
rums ir tikai 5 - 2 0 %). Sildīšanās šādā pirtī parasti notiek 3 reizes 
pa 5 - 2 0 minūtēm, un pēc tam - auksta pelde vai duša. Saunai ir 
atslābinošs un nomierinošs efekts, taču jāuzmanās, lai nepārkalst 
āda un gļotāda. "Saudzējošajās" turku pirtīs gaisa temperatūra ir 
tikai 4 5 - 5 0 °C, bet gaiss ir ļoti mitrs - tā mitrums sasniedz pat 
95 %. Lai gan turku pirtīs ir "smaga", mitra atmosfēra, tās nav 
aizliegtas pat hipertonijas slimniekiem. Turku pirtīs - "hamma-
mos" - tiek ievērotas īpašas tradīcijas: vispirms notiek sildīšanās 
uz karstām marmora guļamlāvām, tad - masāža un pēc tam -
mazgāšanās ar ziepju putām un raupjiem saru cimdiem, bet pašās 
beigās - apliešanās ar aukstu ūdeni. Krievu pirtīs lāvas telpā gaisa 
temperatūra parasti nav augstāka par 90 °C, bet gaisa mitrums 
nepārsniedz 90 %. 

Iešana pirtī rada lielu fizisku slodzi, kas ir līdzīga sporta tre-
niņa slodzei. Pirtī nevar iet ne uzreiz pēc sātīgas maltītes, ne arī 
tukšā dūšā - jābūt nedaudz ieēdušām. Pirms iešanas lāvas telpā 
jānoskalojas dušā, neizmantojot ziepes, želeju vai citus mazgā-
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šanās līdzekļus, no sejas jānotīra kosmētika, jānoņem metāla 
rotaslietas, pēc dušas jānoslaukās tā, lai āda ir sausa, un jāuzvelk 
galvā dabiska materiāla cepure vai jāuzsien lakats. Ja vēlas 
izmantot pirtsslotas, arī tās iepriekš sagatavo: vispirms uz 30 mi-
nūtēm iemērc aukstā ūdenī (lai iztaisnojas lapas), tad iemērc 
karstā ūdenī. Dažādām pirtsslotām ir atšķirīga iedarbība. Bērza 
slotiņu lietošana mazina sāpes un nomierina klepu, ozola - mazi-
na iekaisumus, liepas - iedarbojas diurētiski un pret saaukstē-
šanos. Alkšņa slotiņas izmanto pret muskuļu sāpēm, no pīlādža 
pagatavotās pirtsslotas iedarbojas tonizējoši, dižegles slotiņas 
izmanto pret neiralģijām un radikulītu, bet nātru pirtsslotas ir 
lielisks līdzeklis pret reimatismu un podagru. Visas pirtsslotas var 
papildināt arī ar ārstniecības augiem. Peras viegliem vēcieniem. 
Lāvas telpas temperatūru var ļoti vienkārši pārbaudīt: ieejot labi 
izkarsētā lāvas telpā un aizverot acis, var sajust, ka karstums 
nenāk viļņveidīgi no krāsns puses, bet gan vienmērīgi apņem ķer-
meni no visām pusēm. 

Krievu pirtī lāvas telpā karsējas vairākas reizes. Tas trenē orga-
nisma termoregulācijas sistēmu. 

Pirmā karsēšanās. Jācenšas maksimāli atslābināties, lai karstu-
mā atveras visas poras. Sāk no lāvas zemākā pakāpiena, lai ķerme-
nis pakāpeniski pierod pie augstās temperatūras. Gan uz apakšē-
jiem, gan augšējiem lāvas pakāpieniem ir jāguļ, nevis jāsēž. Pretējā 
gadījumā gaisa temperatūra galvas līmenī ir par 2 0 - 3 0 °C augs-
tāka nekā pie kājām, un cilvēkam var kļūt slikti. Pirmās karsē-
šanās ilgums ir atkarīgs no pašsajūtas - jākarsējas tik ilgi, kamēr 
tas sagādā patīkamas izjūtas (parasti ne ilgāk par 10 -12 minūtēm). 
Pastāvīgie pirts apmeklētāji nosaka šo laiku pēc "marmora" 
plankumu parādīšanās uz ādas - tātad visas poras ir atvērušās. 
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Tomēr, ja rodas kaut nelielas nepatīkamas sajūtas, no lāvas telpas 
jāiet ārā. Pēc pirmās karsēšanās iet mazgāšanās telpā, ietinas pa-
lagā vai lielā dvielī (ja ir sausa āda, - frotē dvielī, ja taukaina, -
palagā vai linu dvielī) un atpūšas, līdz ķermeņa temperatūra nor-
malizējas. Tad attīra ādu no izvadītajiem sārņiem: mazgājas tik ilgi, 
līdz āda kļūst gluda un tīra (viegli gurkst no pieskārieniem). Nav 
vienmēr jālieto ziepes vai dušas želeja. Lielisks mazgāšanās līdzek-
lis ir kafijas biezumu un vārītu auzu pārslu maisījums, kas maigi 
un dziļi attīra ādu. 

Otrā karsēšanās. Ieteicams paņemt līdzi lāvas telpā smaržīgu 
augu (piparmētru, salvijas, mārsila, vērmeļu, kumelīšu, amoliņa, 
eikaliptu lapu, lauru lapu) uzlējumu un to nedaudz uzliet uz sakar-
sušajiem krāsns akmeņiem. Aromātisko tvaiku ieelpošana veicina 
bronhu, traheju un plaušu attīrīšanos. Pēc tam var ķerties klāt izsu-
tinātajām pirtsslotām. Var palūgt, lai kāds cits jums veic masāžu ar 
slotiņām. Kustībām jābūt enerģiskām, bet ne pārāk stiprām - tām 
nevajadzētu sagādāt sāpes. Pēršanu sāk no kājām, pakāpeniski vir-
zoties uz krūtīm (galvu neper). Sejai ieteicama šāda procedūra: uz 
sakarsētajiem krāsns akmeņiem uzlej nedaudz smaržīgo augu 
novārījuma, virs garaiņiem pāris reižu viegli pavēcina ar slotiņu un 
pēc tam slotiņu patur virs sejas (nepieskaroties tai), lai ieelpotu tās 
aromātu. Pēršanās uzlabo asinsriti, tonizē ādu un atslābina mus-
kuļus. Pēc tam ieteicama auksta pelde (uz 15 sekundēm) baseinā, 
ezerā, dīķī vai vienkārši dušā ar spēcīgu ūdens strūklu. Šādām 
kontrastējošām procedūrām ir spēcīga iedarbība - tās uzlabo 
sirdsdarbību un normalizē adrenalīna līmeni asinīs (tiem, kam ir 
problēmas ar asinsvadiem, kontrastējošas procedūras ir aizlieg-
tas). Pirtis pelnīti dēvē par dziedinošām. 
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Pirtošanos var pabeigt dažādi. Ja galvenais mērķis ir atslābinā-
šanās, pēdējais posms ir karsēšanās. Ja vēlas panākt uzmundrinošu 
efektu, pirtošanos pabeidz ar vēsu dušu. Pēc pēršanās un intensīvas 
svīšanas parasti rodas slāpes. Tās ieteicams remdēt, dzerot tēju, 
kvasu, minerālūdeni, kompotu, sulu, mežrožu, upeņu vai citu ogu 
un augļu uzlējumu. Ārstniecisko pirts procedūru laikā nav pieļau-
jama alus un citu alkoholisko dzērienu lietošana! Kopā ar augsto 
gaisa temperatūru pirti alkohola lietošana rada pārmērīgu slodzi 
sirdij un nierēm. Kad beigusies svīšana, attīrīto ādu ieziež ar krēmu 
vai ķermeņa pieniņu. 

Pirtī var iet arī tālu no civilizācijas - upes vai ezera krastā un pat 
ziemā mežā. Tas jau daudzus gadsimtus zināms taigas iedzīvotā-
jiem. Lai ziemas salā meža vidū izpērtos pirtī, jāatrod liels akmens 
vai vairāki mazāki akmeņi un jāsakrauj kaudzē. Blakus zemē izrok 
apmēram metru dziļu bedri. Apkārt akmeņiem iekur ugunskuru, 
tā liesmās kausē sniegu un ūdeni lej bedrē. Kad akmeņi ir no-
kaitēti, ugunskura paliekas (nesadegušus kokus un ogles) novāc, 
bet virs ugunskura vietas uzslej telti bez pamatnes vai pārklāj 
polietilēna plēvi. Pirts gatava - ir gan sakarsuši akmeņi, gan ūdens. 

Pirts lieliski trenē ādu. Kopš seniem laikiem cilvēki iecienījuši 
pirtis, jo tās spēj "noņemt nogurumu". Krievu paruna vēsta: "Die-
nā, kad ej pirtī, tu nekļūsti vecāks." 
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Šajā nodaļā īsi raksturota korejiešu zinātnieka G. Luvsāna izstrā-
dātā atveseļošanās metodika. Luvsāns no modernās medicīnas vie-
dokļa izvērtējis senas korejiešu tradīcijas organisma atveseļošanai 
ikdienā un izvēlējies labākās no tām. Korejiešu zinātnieka izstrādātā 
sistēma ir ļoti vienkārša, un to var izmantot jebkurš cilvēks. Atbil-
stoši šai sistēmai atsevišķu orgānu un to grupu atveseļošana notiek, 
saskaņojot mehānisku iedarbību (pēc eiropiešu vingrošanas parauga) 
un atsevišķu, ar konkrētiem orgāniem saistīto aktīvo zonu un punk-
tu bioenerģētisko masāžu (pēc Austrumu dziednieku metodēm). 

ELPOŠANAS VINGROJUMI 

Pēc G. Luvsāna sistēmas vingrošana katru dienu sākas ar 
diviem elpošanas vingrojumiem. 

Pirmais vingrojums 
Pēc pilnas izelpas lēni ieelpo caur degunu. Elpošana notiek caur 

diafragmu: ieelpas laikā vēdera priekšējā sieniņa izvirzās uz āru un 
palielinās plaušu apjoms. Uz dažām sekundēm aiztur elpu, tad 
izelpo caur muti (vēders izelpas laikā saplok, tuvinoties mugur-
kaulam). Izelpas beigās krūtis ir nolaistas. Izelpai jābūt vienmē-
rīgai, nevis saraustītai. Pauze starp diviem cikliem, t. i., starp izelpu 
un nākamo ieelpu, - 3 sekundes. 

Otrais vingrojums 
Sākumstāvoklis: sēdus, plaukstas uz gurniem. Jācenšas saglabāt 

mieru, atslābināties un nedomāt par blakuslietām. Uzmanība kon-
centrēta uz vēdera apvidu. Acis pievērtas, mēles galiņš pie aug-
šējiem zobiem. Izpilda 50 mierīgas ieelpas un izelpas, ieelpojot caur 
degunu, bet izelpojot caur muti. 
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VINGROJUMU PAMATKOMPLEKSS 

Vingrojumus veic katru dienu no rīta pirms ēšanas. Pirms vin-
grošanas paberzē plaukstas vienu pret otru, lai sasildītu plaukstas 
un pirkstus un aktivizētu roku bioenerģētiku. 

AUSĪM 
Ar diviem sasildītiem rokas pirkstiem (īkšķi un rādītājpirkstu) 

vienlaikus masē abas ausu gliemežnīcas augšup un lejup (18 reižu). 
Pēc tam aizklāj ausis ar plaukstām tā, lai pirksti saskaras uz pakauša, 
un ar abiem rādītājpirkstiem 3 reizes viegli uzsit pa pakausi. Pirmais 
vingrojums stimulē aktīvos punktus, kas atrodas uz auss gliemež-
nīcas un ir saistīti ar visiem ķermeņa orgāniem. Otrais vingrojums 
tonizē smadzenes, mazina galvassāpes, reiboņus un troksni ausīs. 

D E G U N A M 
Ar tās rokas īkšķa ārējo malu, kas dod enerģiju (sievietēm -

kreisā roka, vīriešiem - labā), berzē degunu virzienā no degungala 
uz virsdeguni un atpakaļ, līdz deguns sasilst. Pēc tam ar siltiem abu 
roku rādītājpirkstiem vienlaikus masē degunu no sāniem (no acs 
iekšējā kaktiņa līdz nāsīm un atpakaļ), neatceļot pirkstus no ādas 
(18 reižu). No deguna vidus līdz virslūpai virzās enerģētiskais 
kanāls. Šajā posmā atrodas aktīvie punkti, kuru masēšana sekmē 
sirds, plaušu, divpadsmitpirkstu zarnas un citu orgānu darbību. 

A C Ī M 
Sēžot aizver acis un atslābinās. Viegli pieskaroties, ar sasildītām 

īkšķu locītavām glauda plakstiņus virzienā no acs ārējā kaktiņa 
uz iekšējo (18 reižu). Pēc tam - uzacis virzienā no virsdegunes uz 
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deniņiem (18 reižu). Pagroza acābolus (ar aizvērtām acīm) vis-
pirms uz augšu un uz leju, pēc tam - pa labi un pa kreisi (18 reižu). 
Vingrojums ne tikai uzlabo redzi, bet arī stiprina nervu sistēmu. 

SEJAI 
Ar sasildītiem abu roku visiem pirkstiem viegli velk pāri sejai no 

augšas uz leju, kā mazgājoties (18 reižu). Šis ir atslabinošs un no-
mierinošs vingrojums, kas mazina nervu spriedzi. Pēc vingrojuma 
veikšanas izpurina abas delnas. 

K A K L A M 
Sēdus sakrusto roku pirkstus virs pakauša, atliec galvu un ska-

tās uz griestiem. Uzspiežot ar sakrustotajiem pirkstiem, cenšas liekt 
galvu uz leju, taču kakla sasprindzinājumam jābūt tādam, lai tas 
paliktu nekustīgs. Sāk ar 3 reizēm. Katru dienu palielina uzspiedie-
nu skaitu, līdz sasniedz 6, pēc tam - 9 uzspiedienus, tad to skaitu 
vairs nepalielina. Vingrojums normalizē asinsriti galvā, mugurkau-
la smadzeņu šķidruma un limfas plūsmu, kā arī venozo asinsriti. 

PLECU LOCĪTAVĀM 
Sēdus ar kreiso plaukstu veic 18 rotācijas pulksteņa rādītāju kus-

tības virzienā, berzējot labā pleca locītavu. Pēc tam vingrojumu 
atkārto, ar labo plaukstu pulksteņa rādītāju kustības virzienā ber-
zējot kreisā pleca locītavu (18 reižu). Vingrojums uzlabo asinsriti un 
miegu, normalizē nervu sistēmas darbību un mazina sāpes locītavās. 

M U G U R K A U L A M 
Stāvus viegli piespiež dūrēs saliektas plaukstas pie saules pinu-

ma. Ritmiski elpojot, šūpo ķermeni pa labi un pa kreisi (18 reižu). 
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Uzlabojas galvas un muguras smadzeņu apasiņošana, plaušu elas-
tība un iekšējo orgānu darbība. 

JOSTASVIETAI 
Stāvus ar siltām plaukstām rīvē jostasvietu uz augšu un uz leju 

(18 reižu). Vingrojums uzlabo iegurņa apasiņošanu, novērš sāpes, 
īpaši ieteicams pret hroniskām dzimumorgānu slimībām. 

ASTESKAULAM 
Stāvus ar siltiem abu roku rādītājpirkstiem un vidējiem pirks-

tiem vienlaikus masē muguru labajā un kreisajā pusē no asteskaula 
uz augšu un uz leju (36 reizes). Šis ir profilaktisks vingrojums pret 
taisnās zarnas izkrišanu. Ieteicams ari pret hemoroīdiem un dzi-
mumorgānu slimībām. Asteskaulā sākas mugurpuses vidējais ener-
ģijas kanāls. Šī kanāla pirmais punkts (pēc jogas mācības - čakra) 
regulē sāļu maiņu organismā. Ja šis process ir traucēts, rodas sāļu 
nogulsnējumi. 

IEGURŅA PAMATNES M U S K U Ļ I E M 
Apsēžas uz cieta pamata, plaukstas - uz ceļiem. Ieelpojot sa-

sprindzina sēžas muskuļus un ievelk uz iekšu tūpli (taisnās zarnas 
galu). Izelpojot muskuļus atslābina (24 reizes). Vingrojums no-
stiprina iegurņa apakšējos muskuļus, urīnpūšļa, taisnās zarnas un 
dzemdes slēdzējmuskuļus (vīriešiem sekmē viena veida impoten-
ces ārstēšanu). 

CEĻU LOCĪTAVĀM 
Pulksteņa rādītāju kustības virzienā vienlaikus ar abām plauks-

tām masē ceļu locītavas (100 reižu). Vingrojums novērš locītavu 
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sāpes un tūsku, nomierina nervu sistēmu. Turklāt atbilstoši Do In -
senai Austrumu mācībai - ceļgala bļodiņas augšpusē atrodas zona, 
kuras masēšana normalizē limfas cirkulāciju sirdī. 

Ķ E R M E Ņ A AUGŠDAĻAI 
Sākumstāvoklis: sēdus, kājas kopā, galva taisni. Nesaliecot 

kājas, ar rokām cenšas aizsniegt kāju pirkstus (36 reizes). Salie-
coties izelpo, atliecoties - ieelpo caur degunu. Vingrojums uzlabo 
ķermeņa augšdaļas asinsriti, nostiprina diafragmu un sirds mus-
kuļus. īpaši ieteicams pret plaušu emfizēmu. 

V I D U K L I M 

Sēdus pārliek kāju pāri kājai, ar plaukstām aptver augšējās 
kājas ceļgalu un groza ķermeņa augšdaļu un galvu pa labi un pa 
kreisi (18 reižu). Maina kājas, un vingrojumu atkārto vēl 18 rei-
žu. Sākumstāvoklī ieelpo, bet izelpo, pagriežot ķermeni un galvu. 
Vingrojums aktivizē elpošanu, asinsriti, mazina sāpes jostasvietā, 
aknās un mazajā iegurnī. 

PIETUPIENI 
Ar rokām pieturoties pie krēsla atzveltnes, veic 3 pietupienus 

tā, lai sēžas muskuļi pieskartos papēžiem. Vingrojums veicina asins-
riti kāju muskuļos. 

M A Z A J A M I E G U R N I M 
Sākumstāvoklis: guļus uz muguras, kājas taisni kopā, plaukstas 

uz gurniem. Lēni, nesaliecot ceļgalos, abas kājas nedaudz paceļ un 
cenšas noturēt iespējami ilgi (atkārto 3 reizes). Uzlabojas asinsrite 
mazajā iegurnī un, lai cik dīvaini tas būtu, arī vairogdziedzera 
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apasiņošana. īpaši ieteicams sievietem pret dzemdes piedēkļu 
hormonālo disfunkciju un klimaksa laikā. 

R O K Ā M 

Masē roku pirkstus un delnas, glaudot un spēcīgi uzspiežot. Pēc 
tam rokas izstiepj taisni priekšā un viegli papurina delnas. Šie roku 
masāžas paņēmieni ne tikai novērš nogurumu un sāpes locītavās, 
bet arī iedarbojas labvēlīgi uz visiem iekšējiem orgāniem. Roku 
pirkstos sākas un beidzas seši pāri enerģijas kanālu. Pirkstu masāža 
veicina ķermeņa audu attīrīšanu no sārņiem. 

K Ā J Ā M 
Masējot secīgi uzspiež (3 sekundes) uz visiem kāju pirkstu na-

giem, sākot ar īkšķi (10 reižu). Ar roku īkšķiem uzspiež nieru 
punktiem, kas atrodas pēdas apakšā - pa vidu. Pēc tam stipri 
saliec un savelk vienas kājas pirkstus, tad - otras kājas pirkstus 
(pa 8 reizēm). Ieteicams pret plakano pēdu un sāpēm kāju ikros. 
Pie kāju pirkstu pamatnes sākas un beidzas pieci enerģijas kanālu 
pāri, bet sestais kanāls - nieru kanāls - sākas pēdas apakšpuses 
vidū. Tāpat kā iepriekšējais, arī šis vingrojums veicina organisma 
attīrīšanos no sārņiem. 

VESELĪBU UZLABOJOŠI VINGROJUMI 

Senajā korejiešu dziedniecībā ir arī īpaši veselību uzlabojoši 
vingrojumi. 
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P R E T A I Z C I E T Ē J U M I E M 
Katru dienu vairākas minūtes, sēžot uz krēsla, ar kāju pēdām 

piespiež un veļ pa grīdu mīklas veltni. Vingrojums ieteicams arī 
pret plakano pēdu un bezmiegu, bet īpaši derīgs tas ir aizcietēju-
mu ārstēšanai. 

P R E T VIELMAIŅAS T R A U C Ē J U M I E M 
Pirms ēšanas ritmiski, vidēji stipri spiež (20 sekundes) punktā, 

kas atrodas mazā pirksta ārmalā blakus nagam. Tur sākas tievās 
zarnas kanāls. Spiešanu veic pamīšus uz abu roku mazajiem pirks-
tiem. Šis aktīvais punkts rosina ēstgribu. Cilvēkiem ar lieko svaru 
šāda masāža nav ieteicama. 

P R E T KAKLA S K R I E M E Ļ U O S T E O H O N D R O Z I 
Apsēžas tā, lai mugura būtu taisna, kāju pirksti un papēži ko-

pā, bet rokas brīvi nolaistas. Atslābina muguras un plecu muskuļus 
un noliec galvu: uz priekšu un atpakaļ, pa labi un pa kreisi, kā arī 
veic apļveida kustības vispirms pulksteņa rādītāju kustības virzienā 
un pēc tam - pretējā virzienā. Pirmajā dienā katru kustību veic 
vienu reizi; ar katru nākamo dienu kustību skaitu palielina vēl par 
vienu reizi, bet nepārsniedzot 24 reizes. Sāpes pakāpeniski mitējas, 
uzlabojas smadzeņu asinsrite un mugurkaula lokanība. 

Ja jums ir grūti veikt visus rīta pamatkompleksa vingrojumus 
vai arī nav tam laika, ieteicams tomēr izpildīt vismaz universālos 
vingrojumus (no 1. līdz 9.). 
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Daudzus gadsimtus senais Ķīnas kultūras mantojums, kas sa-
glabājies līdz mūsdienām, ietver arī ķīniešu tradicionālo vingro-
šanu, ko tautas dziednieki izmantojuši ārstniecībā un slimību pro-
filaksei. Mūsdienās Ķīnā tiek glabātas un attīstītas senās tradīcijas, 
arī savdabīgā ķīniešu fiziskā kultūra. īpašu popularitāti guvusi rīta 
vingrošana un otrajā darba dienas pusē veiktā vingrošana. 

Daudzi cilvēki arī mūsdienās regulāri nodarbojas ar tradicio-
nālo ķīniešu vingrošanu, kurai ir vairāki veidi jeb stili. Ķīnas pilsē-
tu parkos un dārzos katru dienu var redzēt vingrojam atsevišķus 
cilvēkus vai cilvēku grupas - tie galvenokārt ir vecāka gadagājuma 
cilvēki. Ķīnas jaunatne šīs sportiskās aktivitātes iesaukusi par 
"vecīšu vingrošanu". Lai gan cilvēki, kas ikdienā nodarbojas ar 
tradicionālo ķīniešu vingrošanu, vairs nav jauni (60-80 gadus veci 
un vecāki), viņi izskatās veseli, dzīvespriecīgi un darbspējīgi. 

Ķīniešu vingrošanu izmanto slimību profilaksei un ārstēšanai, 
un tai raksturīga saskaņota vingrošana un pašmasāža. Atsevišķos 
gadījumos šīs vingrošanas kustībās ir grūti izšķirt masējošās mani-
pulācijas un vingrošanu, jo, veicot pašmasāžu, bieži vien vienlaikus 
tiek darbinātas arī roku un kāju muskuļu grupas un citi ķermeņa 
muskuļi. Salīdzinoši atslābināti ir tikai masējamie muskuļi. 

Vingrojot vienlaikus tiek darbinātas vairākas locītavas un 
muskuļu grupas, akcentētas kustības jostasvietā, tāpēc uzlabojas 
asinsrite, mazinās dažādi nosprosto jumi, galvenokārt vēdera 
dobumā. 

Nodarbojoties ar ķīniešu vingrošanu, ir viegli diferencēt slodzi 
atkarībā no vingrotāju vecuma un veselības stāvokļa. To panāk ar 
atšķirīgu vingrošanas seansa ilgumu (no dažām minūtēm līdz stun-
dai), dažādu katras kustības atkārtojumu skaitu (no 5 - 1 0 līdz 
pat 50 un vairāk reizēm), atšķirīgu kustību tempu (lēnu vai ātru), 
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kustību amplitūdu (no mazas līdz plašai), kā arī variējot nelielas 
atpūtas ilgumu starp vingrojumiem. 

Nodarbojoties ar jebkuru vingrošanu, obligāti visa uzmanība 
jākoncentrē uz veicamajām kustībām. Tradicionālās ķīniešu vin-
grošanas noteikumi paredz sagatavošanos vingrošanai, radot 
"dvēseles atpūtas stāvokli": "dvēselei jābūt kā spožam, tīram spo-
gulim vai rāmai ūdens virsmai". Pirms nodarbību sākuma ietei-
cams mierīgi pasēdēt ar pievērtām acīm, veicot dažus elpošanas 
vingrojumus un domājot par "patīkamām lietām". Kad dvēsele 
ir nomierinājusies un kļuvusi līdzīga "rāmai ūdens virsmai", var 
sākt vingrošanu. 

Lai saglabātu veselību un nodzīvotu ilgu mūžu, ar tradicionālo 
ķīniešu vingrošanu jānodarbojas 2 reizes dienā - no rīta, sēžot 
gultā, un dienas otrajā pusē svaigā gaisā (parkā, skvērā vai mājas 
pagalmā). Arī aukstajos gadalaikos jāvingro ārā, tikai atbilstoši 
laikapstākļiem jāģērbjas siltāk. 

Elpošanai jābūt mierīgai, neaizturētai. Ģērbties var vienkāršā 
sporta tērpā (biksēs un krekliņā) vai naktskreklā. Telpa, kurā no-
tiek vingrošana, pirms tam jāizvēdina. Vingrojumu atkārtojumu 
skaits, to ilgums, kustību temps un amplitūda atkarīga no katra cil-
vēka individuālajām īpašībām, viņa vecuma un veselības. Piedāvā-
tos vingrojumus var veikt gan vīrieši, gan sievietes. 

Šajā nodaļā piedāvāti divi atveseļojošās vingrošanas kompleksi, 
kurus izveidojis profesors Ci. Krasnoseļskis, kas pētījis dažādas 
Ķīnas atveseļojošās vingrošanas sistēmas. 
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VINGROJUMU PAMATKOMPLEKSS 

Šos vingrojumus parasti veic no rīta. Vingrojumiem (izņemot 
24. un 25.) ir viens sākumstāvoklis: gultā sēdus, kājas sakrustotas 
zem sevis (kā austrumniekiem). Tiem, kam uz vēdera uzkrājies pā-
rāk daudz tauku, nosēdēt šādā pozā ir grūti, tādēļ ieteicams ne-
daudz izstiept kājas sev priekšā vai mainīt sākuma stāvokli (sēdus 
uz krēsla, kājas nedaudz plati). 

Šis vingrojumu komplekss paaugstina centrālās nervu sistēmas 
tonusu (2., 7., 8. un 12. vingrojums), "iedarbina" gremošanas 
orgānus (3.-5. un 18. vingrojums), uzlabo asinsriti vēdera dobumā 
un novērš hemoroīdu rašanos (18., 21. un 22. vingrojums). 

1. vingrojums 
Vingrojumu izpilda, mierīgi sēžot ar sakrustotām kājām, acis pie-

vērtas, rokas uz ceļiem. Veic 15-20 dziļu ieelpu un lēnu izelpu; ieel-
pojot vēderu izvirza uz āru, izelpojot - ievelk. Šo vingrojumu var veikt 
sēdus uz krēsla; kājas tur nedaudz plati, rokas - uz ceļiem (1. att.). 
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2. vingrojums 
Ausu pašmasāža. Ausu gliemežnīcu masē vispirms ar īkšķi un 

rādītājpirkstu, pēc tam - ar visu plaukstu. Virzot plaukstas uz leju, 
ausis tiek noliektas, virzot uz augšu - iztaisnotas. Masāžu veic 
20 reižu ar pirkstiem, 20 - ar plaukstām (2. att.). 

3. vingrojums 
Zobu sakošana un atlaišana. Vispirms 2 0 - 3 0 reižu cieši sakož 

zobus, pēc tam 30^1-0 reižu zobus paklaudzina. 

4. vingrojums 
Veic apļveida kustības ar mēli pa augšžokļa un apakšžokļa zobu 

iekšējo malu - 20 reižu vienā virzienā un 20 reižu pretējā virzienā. 
Siekalas, kas izdalās mēles apļošanas laikā, jānorij. 

5. vingrojums 
Vaigu piepūšana. Vidēji ātrā tempā 30 -40 reižu piepūš vaigus. 
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6. vingrojums 
Deguna sānu pašmasāža. Viegli uzspiežot, ar abu roku īkšķu 

otro falangu virspusi glauda deguna sānus. Kustību sāk no virs-
degunes, virza uz mutes kaktiņiem un atpakaļ. Veic 15 -20 vidēji 
ātru kustību ciklus. 

7. vingrojums 
Galvas pašmasāža. Ar visu labās vai kreisās rokas plaukstu 

glauda galvu no pieres līdz pakausim un atpakaļ 10-15 reižu. Pēc 
tam ar īkšķi, rādītājpirkstu vai vidējo pirkstu 10-20 sekundes ar 
vibrējošu kustību spiež uz punkta, kas atrodas pakauša un mu-
gurkaula kakla daļas savienojuma vietā. 

8. vingrojums 
Uzacu pašmasāža. Viegli uzspiežot, ar abu roku īkšķu otro 

falangu virspusi glauda uzacis virzienā no virsdegunes uz deniņiem 
un atpakaļ; acis aizvērtas. Uz katru pusi veic 2 0 - 3 0 kustību. 

9. vingrojums 
Acu kustības. Apļo aizvērtas acis - pa kreisi, uz augšu, pa labi, 

uz leju un pretējā virzienā. Apļošanu veic 10 reižu vienā un 10 rei-
žu - otrā virzienā, pēc tam aizvērtās acis viegli pamasē (paglauda) 
ar pirkstiem. Tad acis atver un vairākas reizes ātri pamirkšķina. 

10. vingrojums 
Horizontālas kustības ar atvērtām acīm. Vingrojumu veic sē-

dus sākumstāvoklī, galva taisni. Iztaisnotu labo roku izstiepj uz 
priekšu un pavirza sānis, plauksta atliekta, pirksti uz augšu, ska-
tienu fiksē uz pirkstu galiem (pagriežot acis pa labi). Izstiepto 
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roku lēnām virza horizontāli uz kreisā pleca pusi, bet acis seko 
rokas kustībai, t. i., pakāpeniski tiek pagrieztas pa kreisi. Rokas 
un acu kustību atkārto pretējā virzienā. Veic 5 kustības uz katru 
pusi. Vingrojuma laikā cenšas nekustināt galvu (3. att.). 

11. vingrojums 
Vingrojums acīm (skatiena fiksēšana uz rokas pirkstiem, tos 

tuvinot un attālinot). Iztaisnotu labo vai kreiso roku izstiepj uz 
priekšu un nedaudz sānis, pirksti kopā. Saliecot roku, plaukstu un 
pirkstus lēni tuvina degunam, pēc tam tikpat lēni attālina un 
atgriežas sākumstāvoklī; skatienu visu laiku fiksē uz kustošās 
rokas vidējā pirksta naga. Veic 10-12 kustību. 

12. vingrojums 
Sejas pašmasāža (kustība "sejas mazgāšana ar atvērtām plauks-

tām"). Ar abām plaukstām viegli rīvē seju, ar apļveida kustībām 
virzot plaukstas uz augšu un uz leju pār vaigiem un deniņiem. Veic 
15-20 kustību abos virzienos. 
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13. vingrojums 
Vingrojums kaklam. Sakrustotus roku pirkstus un plaukstas uz-

liek uz kakla aizmugures daļas, galva nedaudz noliekta. Ar vieg-
lām, līganām kustībām mēģina atliekt galvu atpakaļ, bet ar rokām 
veic pretspiedienu, neļaujot galvai atliekties. Vidējā tempā veic 
15 -20 kustību. 

14. vingrojums 
Plecu zonas pašmasāža. Ar labās rokas plaukstu veic apļveida 

kustību, masējot kreiso plecu; pēc tam ar kreisās rokas plaukstu 
masē labo plecu. Sākumā veic vieglas kustības, pēc tam - nedaudz 
uzspiežot. Katram plecam veic 20 apļveida masējošas kustības. 

15. vingrojums 
Vingrojums rokām - līganas kustības ar elkoņos nedaudz sa-

liektām rokām: viena roka kustas uz priekšu, otra - atpakaļ, līdzīgi 
kā skrienot. Vidējā tempā veic 2 0 - 3 0 kustību. 

16. vingrojums 
Vingrojums rokām un ple-

cu zonai. Sakrusto abu roku 
pirkstus un rokas izstiepj pa 
kreisi un uz augšu, vienlaikus 
nedaudz paceļot gurnus no 
gultas vai krēsla; analoģiskas 
roku kustības veic arī pretējā 
virzienā - pa labi un uz aug-
šu. Veic 10 kustību uz katru 
pusi (4. att). 



272 

17. vingrojums 
Muguras pašmasāža. Nedaudz noliecas uz priekšu un ar abu 

delnu pamatni masē jostasvietu virzienā uz augšu un uz leju. Kus-
tību sāk no visaugstākās aizsniedzamās vietas uz muguras un virza 
uz leju līdz krustiem; abas rokas, viegli uzspiežot, kustas pretējā 
virzienā 1111 no mugurkaula uz sāniem. Veic 20 -30 kustību vidējā 
tempā. 

18. vingrojums 
Vēdera pašmasāža. Ar labās vai kreisās plaukstas spirālveida 

kustībām, viegli uzspiežot, masē vēderu pulksteņa rādītāju kustī-
bas virzienā. Masēšanu sāk ar nelielām apļveida kustībām ap na-
bu, pakāpeniski palielinot to amplitūdu un nonākot līdz sāniem; 
tad kustību amplitūdu atkal pakāpeniski samazina, līdz nonāk pie 
nabas. Vidējā tempā veic 30 spirālveida kustības ar vienu roku un 
30 - ar otru. 

19. vingrojums 
Ceļu locītavu pašmasāža. Sēdus uzliek plaukstas uz ceļu locī-

tavām un vieglām apļveida kustībām, nedaudz uzspiežot, masē uz 
vienu un otru pusi. Veic 2 0 - 3 0 kustību vidējā tempā. 

20. vingrojums 
Pēdu pašmasāža. Sēdus stāvoklī, turot kājas plati, ar rokām sa-

tver abas pēdas un, viegli uzspiežot, berzē: ar īkšķiem masē pēdas 
apakšu, bet ar pārējiem pirkstiem - virspusi. Masē virzienā no 
pirkstiem uz papēžiem un atkal uz pirkstiem. Veic 2 0 - 3 0 kustību 
vidējā tempā. 
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21. vingrojums 
Vingrojums kājām. Sēdus stāvoklī nedaudz atliecas atpakaļ, 

balstoties uz rokām, kas novietotas aiz muguras. Pamīšus iztaisno 
(pirkstgali nostiepti) un saliec vienu un pēc tam otru kāju. Minūtes 
laikā vidējā tempā veic 15-20 kustību ar katru kāju (5. att). 

2 2 . vingrojums 
Vingrojums ķermeņa augšdaļai un vēdera dobumam. Veic ap-

ļojošas kustības ar ķermeņa augšdaļu (rokas uz gurniem). Kus-
tību amplitūda sākumā ir neliela, tad to pakāpeniski palielina un 
pēc tam atkal samazina. Kustību temps - sākumā ātrs, tad to sa-
mazina (vislielākās kustību amplitūdas laikā) un pēc tam atkal 
kāpina. Veic 15 -20 kustību vienā un pēc tam - otrā virzienā. Tad 
15-20 reižu ritmiski sasprindzina taisnās zarnas slēdzējmuskuli 
(kā ievelkot taisno zarnu un aizturot vēdera izeju). 

2 3 . vingrojums 
Elpošanas vingrojums. Sēdus stāvoklī (rokas uz ceļiem) veic 

1 5 - 2 0 dziļas ieelpas un izelpas (ieelpojot vēderu izvirza uz āru, 
bet izelpojot - ievelk). 
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24. vingrojums 
Turot kājas nedaudz plati, ar plaukstām ātri un īsi iepliķē pie-

ri, vaigus, kaklu, krūtis, vēderu, sēžas muskuļus un gurnus (pa 
10 pliķiem katrā vietā). 

25. vingrojums 
Soļošana: 1-2 minūtes solo pa istabu; temps sākumā ir lēns, 

cilājot kājas, cenšas ar tām pieskarties vēderam; tad tempu ne-
daudz paātrina un pēc tam atkal palēnina. Soļojot elpu neaiztur 
(elpo brīvi), ar rokām veic plašus vēzienus. 

VINGROJUMU KOMPLEKSS 
ATVESEĻOŠANĀS LAIKAM 

Šis vingrojumu komplekss īpaši ieteicams atveseļošanas perio-
dam. Tas samazina jutību pret laikapstākļu maiņu un tiek izman-
tots sirds un asinsvadu, nervu slimību, kā arī kuņģa un zarnu trak-
ta slimību ārstēšanai. 

Vingrojumus sākumā izpilda lēni, maigām kustībām tikai 10 mi-
nūtes, pakāpeniski (pa minūtei nedēļā) palielinot vingrošanas laiku 
līdz 30 minūtēm. Atkarībā no pašsajūtas starp vingrojumiem ievē-
ro 15-40 sekunžu ilgu pārtraukumu. Tiem, kas vecāki par 60 ga-
diem, vingrošanas laikā sirdsdarbība nedrīkst paātrināties vairāk 
par 50 %, bet gados jaunāki cilvēki orientējas pēc pašsajūtas. 
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1. vingrojums 
Sākumstāvoklis: stāvus, kājas plecu platumā, nedaudz ieliektas. 

Rokas saliektas elkoņos un paceltas krūšu augstumā, plaukstas uz 
leju, pirksti nedaudz izplesti, galva nedaudz noliekta (6. att). 

Vingrojuma veikšana: pārmaiņus šūpo ķermeņa augšdaļu pa 
labi un pa kreisi, pārnesot ķermeņa svaru no vienas kājas uz otru, 
vienlaikus izstiepj vienu roku (imitējot atgrūšanos no iedomātas 
sienas), bet otras rokas delnas locītavu lēni pagriež ar plaukstu uz 
augšu (kā pasniedzot iedomātu trauku ar ēdienu). Ritmiski kustas 
uz vienu un otru pusi. Roku var virzīt gan vienā virzienā ar ķer-
meņa augšdaļu, gan uz pretējo pusi (7. att). 
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2. vingrojums 
Sākumstāvoklis: stāvus, kājas plecu platumā, nedaudz ieliek-

tas. Rokas nedaudz saliektas elkoņos, paceltas krūšu augstumā, 
plaukstas uz leju, pirksti nedaudz izplesti, galva nedaudz noliek-
ta (8. att.). 

Vingrojuma veikšana: veic lēnas kustības, pagriežot ķermeņa 
augšdaļu uz vienu un otru pusi un vienlaikus virzot vienu roku 
aiz muguras ķermeņa pagriešanas virzienā. Kustība notiek gal-
venokārt jostasvietā un atgādina pļaušanas kustības (9. att.). 
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3. vingrojums 
Sākumstāvoklis: stāvus, kājas plecu platumā, nedaudz ieliektas, 

ķermenis atslābināts un nedaudz saliekts jostasvietā, galva no-
laista, rokas brīvi nokarājas gar sāniem (10. att.). 

Vingrojuma veikšana: pamīšus paceļ vienu un otru atbrīvotu 
kāju, saliecot to celī un vienlaikus ceļot tās pašas puses roku. 
Elkonī saliekto roku (delna nav sasprindzināta) paceļ līdz galvas 
līmenim, vienlaikus ceļot arī atslābināto celī saliekto kāju, it kā 
tā būtu piesieta pie rokas ar aukliņu. Ceļot roku un kāju, ne-
daudz atliec galvu (11. att.). 
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4. vingrojums 
Sākumstāvoklis: stāvus, ķermeņa svars uz ieliektas labās kājas, 

ķermenis atliekts, kreisā kāja iztaisnota un izstiepta uz priekšu, 
rokas priekšā, nedaudz saliektas, delnas vērstas uz augšu, pirksti 
brīvi (12. att.). 

Vingrojuma veikšana: šūpo ķermeni, pārnesot tā svaru uz priek-
šu un otru kāju (izklupiens uz priekšu). Uzsākot kustību, rokas no-
laiž līdz vēdera līmenim, vienlaikus pakāpeniski, lēni un vienmērīgi 
pārnesot ķermeņa svaru uz priekšu un no labās kājas uz kreiso. 
Izklupiena laikā elkoņos viegli saliektās rokas nedaudz pastiepj uz 
priekšu un delnas pagriež uz āru. Tad atgrūžas no iedomātas sie-
nas un lēnām pārnes ķermeņa svaru atpakaļ uz labo kāju, veicot 
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ari pretēju kustību ciklu ar rokam, līdz atgriežas sākumstāvoklī. 
Maina kāju stāvokli un izklupienu atkārto ar otru kāju (13. att.). 

5. vingrojums 
Sākumstāvoklis: sēdus uz krēsla (taburetes), kājas izplestas, 

ķermenis maksimāli saliekts uz priekšu (izelpas fāze). Abas rokas 
ieliektas elkoņos, nedaudz atvirzītas uz sāniem, pirksti nedaudz 
saliekti, rādītājpirksti taisni (14. att.). 

Vingrojuma veikšana: dziļi ieelpojot, iztaisnojas un nedaudz 
pagriež ķermeņa augšdaļu, atvirza uz sāniem rokas, iztaisno vienu 
kāju un paceļ paralēli grīdai vai nedaudz augstāk. Virzot rokas uz 
sāniem, pakāpeniski iztaisno pirkstus un pagriež delnas uz āru. 
Pagriežot ķermeņa augšdaļu pa labi, paceļ labo kāju, griežoties pa 
kreisi, - kreiso kāju (15. att.). 
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Pēc vingrošanas ieteicams 3 - 5 minūtes lēni pasoļot pa istabu. 
Tradicionālā ķīniešu vingrošana veicina atveseļošanos, darbaspēju 
palielināšanos, tā noder daudzu slimību profilaksei un pagarina 
mūžu. Tomēr jāņem vērā, ka jāvingro ar prieku, nepārpūloties. Tie, 
kam ir grūti vingrot no rīta un vakarā, var veikt vingrojumus tikai 
vienreiz dienā un atvēlēt vingrošanai sev piemērotu laiku. Iesā-
cējiem ieteicams konsultēties ar ārstu vai ārstnieciskās vingrošanas 
instruktoru. 



ā r s t ē š a n ā s 
a r r o k u ž e s t i e m 

(seno indiešu mudras) 
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Ājurvēda ir sena indiešu medicīna. Tulkojumā no sanskrita 
ājurvēda nozīmē mācība (zinātne) par dzīvi. Ājurvēda ir praktiska 
zinātne par veselīgu dzīvesveidu, slimību profilaksi un ārstēšanu; 
tās mērķis ir dabiskās harmonijas atjaunošana katrā cilvēkā, 
nodrošinot viņam veselību un ilgu mūžu. Ājurvēda radās no seno 
domātāju - riši - zināšanām, kas tika uzkrātas intuitīvi, varbūt pat 
uztvertas tieši no kosmiskās apziņas. Šie domātāji nonāca pie uz-
skata, ka apziņa ir enerģija, kas izpaužas piecos pamatelementos, 
un tie ir ēteris (debesis), gaiss, uguns, ūdens un zeme. Izpratne par 
šiem pieciem elementiem ir ājurvēdas zināšanu sistēmas pamatā: 
cilvēks ir vesels, ja viņa prātā, ķermenī un dvēselē ir līdzsvars un 
nav izjaukta iedzimtā proporcija starp pieciem pamatelementiem. 
Atbilstoši ājurvēdas mācībai katram cilvēka rokas pirkstam atbilst 
viens no iepriekš nosauktajiem elementiem. Tāpēc, prasmīgi ma-
nipulējot ar pirkstiem, var panākt enerģijas līdzsvaru organismā. 

Te nepieciešama neliela atkāpe, lai pateiktu pāris vārdu par 
cilvēku, kurš atklājis šo lielo noslēpumu. Viņu sauc Kešavs Devs. 
Viņš ir jogas piekritējs, kurš daudzus gadus pētījis mudras - roku 
un pirkstu pozīcijas, kas izmantotas reliģiskos rituālos. No visām 
zināmajām pozīcijām viņš izraudzījās nedaudz vairāk par desmit 
žestiem, kuriem ir ārstējoša, veselību nostiprinoša un profilak-
tiska iedarbība. "Rokas ir viena no svarīgākajām ķermeņa da-
ļām," teicis Devs. "Jūsu liktenis ir jūsu rokās, un tas jāsaprot 
burtiski. Ne tikai tāpēc, ka roku līnijas vēsta par cilvēka pagātni 
un nākotni, bet galvenokārt tāpēc, ka katram rokas pirkstam ir 
īpaša funkcija, īpaša "vara" pār organismu. Tas, kurš iemācīsies 
izmantot šo varu, spēs saglabāt fizisko veselību un iegūs dvēseles 
prieku." 
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Kešavs Devs savā ašramā Indijā dziedināja slimos, izmantojot 
dažādas dabiskas ārstēšanas metodes - to starpā ari diētu un mud-
ras. "Sākumā pacienti, kuriem es stāstu par mudrām, ir skeptiski 
noskaņoti," atceras skolotājs. "Viņi netic, ka veselību var uzlabot, 
"vien kustinot pirkstus". Es viņiem skaidroju, ka šī it kā vienkāršā 
metode ir mantota no augstāku patiesību atklājušiem, iesvētītajiem 
jogas meistariem." 

Pēc Kešava Deva domām, enerģijas līdzsvarošanas princips 
izpaužas šādi: ja ar kāda pirksta galiņu pieskaras īkšķa galam un 
vienlaikus ar īkšķi uzspiež uz šī pirksta, šim pirkstam atbilstošais 
elements organismā tiek vājināts. Ja kādu elementu vēlas pastipri-
nāt, rīkojas pretēji: ar īkšķi pieskaras attiecīgā pirksta galam. Jā-
ņem vērā, ka šim likumam ir viens izņēmums: zeltnesis (zeme) un 
mazais pirkstiņš (ūdens) savstarpēji neiedarbojas, tāpēc jāizmanto 
citi varianti. 

Mudras izpilda bez muskuļu sasprindzināšanas un piepūles. To 
var darīt pastaigas laikā, garlaicīgā sapulcē, skatoties televīziju vai 
ceļojuma laikā. Kustības izpilda ar abām rokām un vismaz 45 mi-
nūtes. Šo laiku var sadalīt divos vai trijos īsos intervālos. Vēlamo 
rezultātu dažu slimību ārstēšanā var sasniegt pēc dažām nedēļām, 
tāpēc jāapbruņojas ar neatlaidību un pacietību. Ja slimība nav 
ielaista, veselības un pašsajūtas uzlabošanos var panākt jau pēc da-
žām dienām, bet reizēm pat vienas dienas laikā. 
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G L I E M E Ž V Ā K A M U D R A 
ŠI mudra darbojas pret dažādām 

kakla slimībām. Tā stiprina un pada-
ra spēcīgāku balsi, turklāt efektu var 
palielināt, ja vienlaikus izdzied zilbi 
" O m " , kas ir visīsākā mantra. Šī 
mudra īpaši ieteicama aktieriem, dzie-
dātājiem, skolotājiem un citiem cil-
vēkiem, kuri savā profesionālajā dar-
bībā noslogo balseni un balss saites. 

Plaukstu stāvoklis: abas kopā sa-
liktās plaukstas atgādina gliemežvāku. Ar četriem labās rokas pirks-
tiem aptver kreisās rokas īkšķi. Labās rokas īkšķis pieskaras krei-
sās rokas vidējam pirkstam (pirksti nav savīti). 

G O V S M U D R A 
Izpildot šo mudru, ar labiem panākumiem ārstē reimatismu un 

locītavu iekaisumus. 



ĀRSTĒŠANĀS AR ROKU ŽESTIEM 285 

Plaukstu stāvoklis: kreisās rokas mazais pirkstiņš pieskaras 
labās rokas zeltnesim, labās rokas mazais pirkstiņš pieskaras krei-
sās rokas zeltnesim, vienlaikus labās rokas vidējais pirksts saskaras 
ar kreisās rokas rādītājpirkstu, bet kreisās rokas vidējais pirksts 
saskaras ar labās rokas rādītājpirkstu. īkšķi atliekti (17. att.). 

ZINĀŠANU M U D R A 
Šī mudra ir viena no 

vienkāršākajām un arī vie-
na no svarīgākajām mud-
rām. Kešavs Devs par to ir 
teicis: "Šī vienkāršā mudra 
ir universāls līdzeklis pret 
garīgu spriedzi un iekšējām 
nesaskaņām. Tā sakārto 
domāšanu, uzlabo koncen-
trēšanās spējas un veicina 
garīgus centienus. Daudzu 
veselības traucējumu cēlo-
nis ir garīgas un psihiskas problēmas, tāpēc es iesaku visiem prak-
tizēt Zināšanu mudru atsevišķi vai kopā ar citām mudrām, ja vēlas 
pastiprināt ārstniecisko efektu." Daudzi senie domātāji un filozofi 
un arī Buda attēloti ar rokām izpildām Zināšanu mudru. Tas 
noteikti nav nejauši. Šī mudra sniedz iespēju koncentrēties, stip-
rināt dvēseles spēku, uzlabot atmiņu, to izmanto pret bezmiegu un 
pārāk lielu miegainību, kā arī pret depresiju un paaugstinātu 
asinsspiedienu. Tā tiešām ir universāla. 

Plaukstu stāvoklis: rādītājpirksts viegli pieskaras īkšķa galam. 
Pārējie trīs pirksti ir iztaisnoti un izplesti (18. att.). 
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DEBESU M U D R A 
Šī mudra paredzēta tiem, 

kuri bieži slimo ar ausu slimī-
bām un kuriem ir vāja dzirde. 
Dažreiz jau desmit minūtes 
pēc Debesu mudras izpildī-
šanas uzlabojas dzirde, bet, 
ilgstoši praktizējot šo mudru, 
var gandrīz pilnībā izārstēt 
daudzas ausu slimības. 

Plaukstu stāvoklis: vidējais pirksts saliekts tā, ka ar pirksta galu 
pieskaras īkšķa pamatnei, bet īkšķis piespiests vidējam pirkstam, 
pārējie pirksti brīvi iztaisnoti (19. att.). 

V Ē J A M U D R A 
Šī mudra paredzēta "vēja" vā-

jināšanai dažādās ķermeņa daļās 
un tādu slimību kā reimatisms, 
išiass (sēžas nerva iekaisums), kā 
arī galvas, kakla un roku trīcē-
šanas ārstēšanai. Jau nedaudz vē-
lāk kā desmit stundas pēc Vēja 
mudras izpildīšanas var sajust 
stāvokļa uzlabošanos. Ja ir hro-

niskas slimības, šo mudru izpilda pamīšus ar Dzīvības mudru un 
turpina pielietot tik ilgi, līdz izbeidzas slimības simptomi. 

Plaukstu stāvoklis: rādītājpirksts saliekts tā, ka ar pirksta galu 
pieskaras īkšķa pamatnei, bet īkšķis piespiests rādītājpirkstam. 
Pārējie pirksti brīvi iztaisnoti (20. att.). 
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PACEĻOŠĀ M U D R A 
Šo mudru izmanto pret saaukstē-

šanos, klepu un plaušu karsoni, jo 
tā mobilizē organisma aizsargspējas. 
Rūpīgi izpildot šo mudru, var zau-
dēt lieko svaru, tikai tad jāievēro arī 
šāda diēta: dienas laikā izdzer vis-
maz 8 glāzes vārīta ūdens un bez 
ierobežojumiem var ēst citrusaugļus, 
banānus, rīsus, jogurtu. Tomēr šo mudru nav ieteicams praktizēt 
pārāk ilgi, jo tā var izraisīt apātiju. 

Plaukstu stāvoklis: saliek kopā plaukstas, bet pirkstus savij; vie-
nas rokas īkšķi aptver, saliekot kopā otras rokas rādītājpirkstu un 
īkšķi (21. att.). 

DZĪVĪBAS GLĀBĒJA 
M U D R A (PIRMĀ PALĪDZĪBA 
S I R D S L Ē K M E S GADĪJUMĀ) 

Šī mudra jāapgūst visiem, jo tā 
var izglābt dzīvību gan mums pa-
šiem, gan mūsu radiniekiem vai 
draugiem. īpaši ieteicams to lietot, 
ja sākusies sirdslēkme, sāpes sirds 
apvidū vai radies infarkts. Tādā 
gadījumā nevilcinoties jāuzsāk šī 

mudra, turklāt ar abām rokām, un slimniekam uzreiz kļūs labāk. 

Plaukstu stāvoklis: rādītājpirksts saliekts tā, ka ar pirksta galu 
pieskaras īkšķa pamatnei, vidējais pirksts, zeltnesis un īkšķis saska-
ras ar pirkstu galiem, bet mazais pirkstiņš paliek iztaisnots (22. att.). 
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DZĪVĪBAS M U D R A 
Šī mudra paredzēta galve-

nokārt enerģētiskā līmeņa izlī-
dzināšanai visā ķermenī un 
ķermeņa dzīvotspējas palieli-
nāšanai. To ieteicams izman-
tot pret spēku izsīkumu un 
nogurumu. Turklāt šīs mudras 
praktizēšana lieliski uzlabo 
redzi un tiek izmantota dažā-
du acu slimību ārstēšanai. Tā | | | 8 f | § | | | j | § 

ieteicama arī nervoziem cilvēkiem, jo uzlabo pašsajūtu. Dzīvības 
mudra ir efektīvs līdzeklis pret miegainību. 

Plaukstu stāvoklis: zeltneša, īkšķa un mazā pirkstiņa gali sa-
skaras, pārējie pirksti brīvi iztaisnoti (23. att.). 

Z E M E S M U D R A 
Šī mudra paredzēta psiho-

loģiskā un fiziskā stāvokļa 
uzlabošanai, psihiskās nesta-
bilitātes un stresa novēršanai. 
Tās praktizēšana sekmē paš-
apziņas celšanos. 

Plaukstu stāvoklis: viegli 
uzspiežot, savieno zeltneša 
un īkšķa galu. Pārējie pirksti 
|->rīvi i^taiermri (14 str \ 
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ŪDENS DIEVA M U D R A 
Šī mudra ieteicama cilvēkiem, 

kuriem mēdz kuņģī vai plaušās 
uzkrāties šķidrums, kā arī tiem, 
kas slimo ar aknu slimībām, ko-
lītu un vēdera uzpūšanos. 

Plaukstu stāvoklis: labās rokas 
mazais pirkstiņš saliekts tā, lai 
saskartos ar īkšķi, kas viegli spiež 
uz mazo pirkstiņu. Kreisā roka 
no apakšas aptver labo roku, tur-
klāt kreisās rokas īkšķis atrodas uz labās rokas īkšķa (25. att.). 

ENERĢIJAS M U D R A 
Galvenais šīs mudras izmantošanas mērķis ir sāpju mazināšana 

un dažādu sārņu un indīgu vielu izvadīšana no organisma, piemē-
ram, ja notikusi saindēšanās 
ar pārtiku. Šo mudru izman-
to par palīglīdzekli urīnizvad-
sistēmas slimību ārstēšanai. 
Enerģijas mudras praktizē-
šana sekmē organisma attīrī-
šanos. 

Plaukstu stāvoklis: vidējā 
pirksta, zeltneša un īkšķa gali 
saskaras, pārējie pirksti brīvi 
iztaisnoti (26. att.). 
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Jau daudzus gadsimtus ir zināms līdzeklis, kuru izmantojot 
iespējams paildzināt jaunību, nostiprināt veselību un celt dzīves 
tonusu. Šis līdzeklis ir masāža. Vārds "masāža" cēlies no franču 
valodas darbības vārda masser (ierīvēt), bet tas savukārt aizgūts 
no arābu valodas (mass arābu valodā - "pieskarties, maigi uz-
spiest"). Masāžas pirmsākumi sniedzas senā pagātnē, kad mūsu 
senči, medījot vai veicot smagu fizisku darbu, guva dažādus 
ievainojumus, sasitumus vai sastiepumus. Dabisku instinktu va-
dīti, senie cilvēki savainoto vietu glaudīja vai paberzēja, un tie arī 
bija paši pirmie masāžas veidi. 

Punktu masāža (akupresūra) radusies pirms vairāk nekā 5 tūks-
tošiem gadu Āzijas austrumu daļā (tagadējā Ķīnas, Korejas un 
Japānas teritorijā). Tās pamatā likts tas pats princips, kas adatu tera-
pijas (akupunktūras) pamatā. Atšķirība tikai tā, ka punktu masāžas 
laikā uz "dzīvības punktiem" tiek izdarīts spiediens ar pirkstu ga-
liem un āda netiek ievainota. Pavisam ir zināmi aptuveni 700 tādu 
punktu, taču visbiežāk tiek izmantoti kādi 150. Šie punkti atrodas 
tieši zem ādas, un tiem ir spirālveida saikne ar iekšējiem orgāniem, 
bet punktu izvietojums saistīts ar neredzamiem "dzīvības enerģijas" 
kanāliem jeb meridiāniem. Caur šiem punktiem, kas atrodas uz 
meridiāniem, enerģija plūst pa visu ķermeni. Ar pirkstiem uzspiežot 
uz pareizajiem punktiem, var izveseļoties no daudzām slimībām un 
atbrīvoties no dažādām ar veselību saistītām problēmām. 

Akupresūra ne tikai remdē sāpes, tā paātrina atveseļošanos, no-
vērš dažādus iekšējo orgānu funkcionālos traucējumus un orga-
niskas neirožu sekas (trauksmi, nemieru, stresu). Katrs, kurš iemā-
cīsies viegli apgūstamos akupresūras paņēmienus, varēs pats sev 
palīdzēt. Vien jāzina, kur atrodas svarīgākie punkti, cik ilgi uz tiem 
jāiedarbojas un kādas ir šīs iedarbības indikācijas. 
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Jāpatur prātā, ka punktu masāža tikai papildina moderno me-
dicīnu, bet neaizstāj to, un tā nekādā ziņā netraucē izmantot mūs-
dienu medicīnas ārstēšanas metodes un prasības. Akupresūra ne-
var izārstēt vēzi un citas smagas slimības, bet, izmantojot punktu 
masāžu, var novērst sāpes un ārstēt slimības, kas radušās nestabi-
las nervu sistēmas dēļ (mūsu steigas pilnajā laikmetā tādas ir vis-
maz puse no biežāk sastopamajām slimībām). Akupresūra ir dro-
ša, gandrīz pilnīgi nekaitīga un iedarbīga metode pret sāpēm, un 
tai nav kaitīgu blakusefektu. Punktu masāžas efektivitāte reizēm 
robežojas ar brīnumu, jo akupresūras metode radusies no tūksto-
šiem gadu izmantotās adatu terapijas meistarības. Akupresūra ir 
tehniski vienkārša, droša un nesāpīga pašārstēšanās metode. 

Speciālistiem ekspertiem ir zināmi ļoti daudzi akupresūras 
punkti uz cilvēka ķermeņa. Tomēr vēl aizvien tiek atklāti jauni 
"speciālie punkti", uz kuriem iedarbojoties tiek panākts ārstnie-
cisks efekts pret noteiktiem traucējumiem. Un šie atklājumi turpi-
nās. Neviens, pat vispieredzējušākais un slavenākais speciālists, 
nevar vienlīdz labi pārzināt visus akupresūras punktus. Nespeciā-
listam - un par tādu uzskatāms katrs, kurš gadiem ilgi nav no-
darbojies tikai ar šo ārstniecības metodi, - tomēr pilnīgi pietiek, ja 
viņš prot izmantot galvenos punktus. Šajā grāmatas nodaļā apzi-
nāti nav iekļauta informācija par visiem "dzīvības punktiem", jo 
kļūdas dēļ kairināti negatīvie nervi var radīt orgānu darbības trau-
cējumus un izraisīt tādas slimības kā infarkts, ateroskleroze, kuņģa 

s čūla u. c. Turklāt iespējami arī vieglāki traucējumi - bezmiegs, 
| galvassāpes, zobu sāpes. 
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KONTRINDIKĀCIJAS 

Akupresūra tās vienkāršotajā, elementārajā veidā nevar aizstāt 
nepieciešamo medicīnisko ārstēšanu (piemēram, aklās zarnas ope-
rāciju). Tā nevar izārstēt tādas smagas slimības kā mēris, bakas 
vai holera. Tomēr akupresūru var izmantot, lai novērstu sāpes un 
sniegtu pirmo palīdzību. 

Punktu masāža nav ieteicama cilvēkiem, kuriem ir 
smagas organiskas sirds un asinsrites slimības, 
ādas bojājumi (pirms tie nav pilnībā izārstēti), 
pārgurums un spēku izsīkums, 

ļaundabīgs vai labdabīgs jaunveidojums jebkurā ķermeņa 
vietā, 

akūtas slimības un drudzis, 
tuberkuloze aktīvā formā, 
kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla, 

asins slimības, 
nieru slimības, 
grūtniecība. 
Ja akupresūras laikā pasliktinās pašsajūta, punktu masāža ne-

kavējoties jāpārtrauc. Tomēr jāpiebilst, ka šādi nevēlami blakus-
efekti akupresūras praksē novēroti ļoti reti. 

PUNKTU VEIDI 

Punktu novietojums ir precīzi zināms. Tie atrodas uz 14 kanā-
liem - klasiskiem meridiāniem, kuri izpētīti kopš seniem laikiem: 
3 pāra meridiāni uz rokām, 3 pāra meridiāni uz kājām, priek-
šējais vidusmeridiāns un aizmugures vidusmeridiāns. Punktiem 
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atkarībā no to novietojuma, atklāšanas laika u. c. apstākļiem ir 
noteikti nosaukumi. 

"Harmonizētājpunkti" atrodas meridiāna sākumā un beigās. 
Iedarbojoties uz tiem ar akupresūru, tiek sekmēta visu to orgānu 
harmoniska darbība, kuri pakļauti šim meridiānam. 

"Stimulētājpunkts" uz katra meridiāna ir tikai vienā vietā. To 
spiežot, tiek aktivizēta attiecīgā orgāna reakcija un darbība. 

"Nomierinātājpunkts" ari uz katra meridiāna ir tikai vienā 
vietā. Tas nomierina, novērš spriedzi un līdzsvaro nervu sistēmas 
darbību. Akupresūra šajā punktā rada sevišķi patīkamu sajūtu. 

"Trauksmes punkts" ir katram lielajam orgānam savs. Pareiza 
akupresūra šajā punktā tūlīt mazina traucējumus, sekmē slimā cil-
vēka stāvokļa uzlabošanos, ātri un efektīvi mazina sāpes. 

"Speciālpunkti" saistīti ar konkrētiem veselības traucējumiem. 

KĀ PAREIZI VEICAMA 
AKUPRESŪRA 

Lai varētu veikt akupresūru, jāapsēžas vai jāapguļas uz mugu-
ras un jāatslābinās. Vēlams parūpēties, lai neviens jūs netraucētu 
(tuvinieki ar sarunām, telefona zvani utt.). Jāatvēl laiks vienīgi sev! 
Viegli uzliek rādītājpirksta galu uz nepieciešamā punkta. Ar pirk-
stu viegli uzspiež un sāk apļveida kustības, neizkustinot pirkstu no 
punkta. Akupresūra ilgst 110 30 sekundēm līdz 5 minūtēm. Ārstnie-
ciskais efekts vienmēr iestājas ātri un saglabājas ilgi. Punktu ma-
sāžu var atkārtot vairākas reizes dienā. 
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KĀ ATRAST PAREIZO PUNKTU 

Zīmējumos attēlota punktu atrašanās vieta, taču tajos izman-
toti vidējie anatomiskie rādītāji. 

Gandrīz vienmēr meklētais punkts uz stiprāku spiedienu reaģē 
ar skaidri jūtamām sāpēm, un šis sāpju signāls atšķir punktu no 
citām vietām konkrētajā ķermeņa laukumā. Tam tā jābūt. Tomēr 
nedrīkst spiest pārāk spēcīgi, lai nerastos zilumi. Akupresūra jā-
izpilda rūpīgi, iedarbībai jābūt virzītai perpendikulāri ādas virsai, 
un punkti jāatrod ar vislielāko precizitāti. Pirksta kustībai jābūt 
horizontāli apļojošai (pulksteņa rādītāju kustības virzienā) vai 
vibrējošai, bet noteikti - nepārtrauktai. Individuālo fizisko atšķi-
rību dēļ katram cilvēkam noteiktais punkts neatrodas precīzi tajā 
pašā vietā, kas parādīta attēlā. Novirzes no attēlotās punkta at-
rašanās vietas var būt 1 cm rādiusā. Šīs individuālās pieļaujamās 
novirzes var būt dažādos virzienos, tāpēc zīmējumos tās attēlotas 
ar punktētu līniju. Attālumi zīmējumos norādīti "pirkstu platu-
mos" - tas ir mērs, kas piemērots individuālajām īpatnībām. 

Precīzus akupresūras punktus var noteikt arī ar īpašiem mek-
lētājaparātiem, kas mēra ādas elektrisko pretestību. Virs akupre-
sūras punktiem ādas elektriskā pretestība ir zemāka. Šie aparāti 
nosaka punktu vietas precīzi līdz milimetram. 

PUNKTU SAISTĪBA AR NOTEIKTĀM SLIMĪBĀM 

Katra cilvēka orgānu sistēma ir saistīta ar noteiktiem akupre-
sūras punktiem. Tāpat pastāv cieša saistība starp organisma 
funkcionālajiem traucējumiem (piemēram, augstu asinsspiedienu, 
elpas trūkumu vai gripai līdzīgiem simptomiem) un akupresūras 
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punktiem. Ja tiek traucēta kāda orgāna darbība, punkti, kas izvie-
toti gar šim orgānam atbilstošo meridiānu, kļūst sāpīgi un cieti jau 
pirms tam, kad sāk sāpēt pats slimais orgāns. Neredzamais zem-
ādas meridiānu tīkls ir būtiska tās sistēmas daļa, kas regulē dzīvī-
bas procesu norisi visā organismā. Meridiāni ir kā aizsargmehā-
nisms, kas kontrolē orgānu darbību. 

Šajā grāmatas nodaļā parādīts ikreiz svarīgākais punkts, kura 
masēšana sekmē biežāko slimību izārstēšanu. Tas var būt "nomie-
rinātājpunkts" (miega traucējumu gadījumā), "stimulētājpunkts" 
(pārāk zema asinsspiediena gadījumā), "harmonizētājpunkts" 
(baiļu gadījumā), "trauksmes punkts" (sāpošu locītavu gadījumā) 
vai "speciālpunkts" (impotences gadījumā). 

AKUPRESŪRAS IZMANTOŠANA DAŽĀDU 
SLIMĪBU ĀRSTĒŠANAI 

GALVASSĀPES (PIERĒ) 
Raksturojums: "nomierinātājpunkts" , simetrisks punkts 

(27. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra, vienmēr abās pusēs vienlaikus; 

masē ar īkšķi. Akupresūras laikā acīm jābūt ciet. 
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REIBOŅI 
Raksturojums: "harmonizētājpunkts" (28. att.). 
Iedarbība: intensīva, bet īslaicīga akupresūra ar rādītājpirkstu. 

GALVASSĀPES ( M I G R Ē N A ) 
Raksturojums: "nomierinātāj-

punkts" (29. att.). 

Iedarbība: satver punktu starp 
īkšķi un rādītājpirkstu, veic vieglu, 
ritmisku akupresūru (ar rādītāj-
pirkstu); ilgums - līdz 5 minūtēm. 

GALVASSĀPES (PAKAUSĪ) 
Raksturojums: "speciālpunkts", 

simetrisks punkts (30. att.). 

Iedarbība: spēcīga, ritmiska aku-
presūra ar abām rokām vienlaikus 
uz abiem punktiem; var veikt gan ar 
rādītājpirkstiem, gan īkšķiem. 

H I P E R T O N I J A 
Raksturojums: "harmonizētājpunkts" 

(31. att.). 

Iedarbība: viegla akupresūra ar rādītāj-
pirkstu ar cipariem norādītajā secībā; uz 
simetriskajiem punktiem (4. un 5. punkts) 
iedarbojas ar abu roku rādītājpirkstiem 
vienlaikus, bet uz nepāra punktiem (1., 
2., 3. un 6. punkts) - ar vienu pirkstu. 
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Ilgums - līdz 5 minūtēm. Obligāts noteikums - ievērot miera stā-
vokli. Ja izmanto ilgstoši, nepieciešams ievērot nelielu pārtrau-
kumu. 

H I P O T O N I J A 
Raksturojums: "stimulētājpunkts" (32. att.). 
Iedarbība: intensīva, bet īslaicīga akupresūra. Ieteicams veikt no 

rīta gultā. 

P IRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAMAŅAS Z U D U M A , 
Ģ Ī B O Ņ A GADĪJUMĀ 

Raksturojums: "stimulētājpunkts" 
(33. att.). 

Iedarbība: vidēji spēcīga akupresū-
ra ar īkšķa nagu, pārmaiņus uz vienas 

ACU SLIMĪBAS (SĀPES, 
M I R G O Š A N A , MIRKŠĶINĀŠANA) 

Raksturojums: "nomierinātājpunkts" (34. att.). 
Iedarbība: viegla acu dobumu akupresūra ar cipariem norādī-

tajā secībā. Akupresūras laikā acis ir aizvērtas. 
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AKŪTAS Z O B U SĀPES 
Raksturojums: "speciālpunkts" (35. att.). 
Iedarbība: spēcīga akupresūra ar rādītājpirksta nagu, 10 se-

kunžu ritms. 

AUSU SĀPES 
Raksturojums: "harmonizē-

tā j punkts" (36. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra 

ar rādītājpirkstu. Iedarbojas ti-
kai uz sāpošo ausi. Ilgums - līdz 
stāvoklis uzlabojas. 

IESNAS 
Raksturojums: 1. punkts - "harmonizētājpunkts", 2. - "stimu-

lētājpunkts", 3. - "nomierinātājpunkts", 4. - "speciālpunkts". Visi 
punkti ir simetriskie punkti (37. att.). 

Iedarbība: viegla akupresūra ar rādītājpirksta galu vienlaikus 
abos simetriskajos punktos. Katra punktu pāra akupresūra ilgst 
1 minūti. Akupresūras secība norādīta ar cipariem: 1, 2, 3 un 4. Šo 
punktu masāžu izmanto arī profilaktiski. 
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D E G U N A ASIŅOŠANA 

Raksturojums: "speciālpunkts" (38. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra ar rādītājpirkstu galu, vienlaikus 

no abām pusēm. 

GRIPA 
Raksturojums: 1. punkts - "stimulētājpunkts", 2. punkts -

"nomierinātājpunkts" (39. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra ar rādītājpirkstu galu vienlaikus 

abās pusēs. Katru punktu pārmaiņus masē 2 minūtes. 

AUGŠĒJO ELPCEĻU KATARS 
Raksturojums: "speciālpunkts", simetrisks punkts (40. att.). 
Iedarbība: mierīgi sēžot, veic vidēji vieglu akupresūru ar abu 

roku rādītājpirkstiem; īkšķi balsta zodu. Ilgums - 64 apļveida kus-
tības: 8 reizes pa 8 apļveida kustībām. 

A S T M A (AIZDUSA, ATRADINĀŠANĀS N O N I K O T Ī N A ) 
Raksturojums: "speciālpunkts" (41. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra ar rādītājpirkstu; ilgums - līdz 

1 minūtei. Var atkārtot jebkurā laikā. Atradinoties no nikotīna, 
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akupresūru veic smēķētkāres gadījumā. Tad to dara īslaicīgi, bet 
intensīvi (sāpīgi). Tūlīt pēc tam ieteicama tāda pati punktu masāža 
kā hipertonijas gadījumā. 

PLAUŠU NEPIETIEKAMĪBA (ELPAS T R Ū K U M S ) 
Raksturojums: "stimulētājpunkts" (42. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra ar abu roku īkšķiem. Ilgums - īslai-

cīgi, bet atkārtoti. Obligāts nosacījums - ievērot miera stāvokli. 
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SĀPES SIRDS APVIDŪ 
Raksturoj ums: "nomierinātāj-

punkts" (43. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra 

ar īkšķi, ar masējošās rokas īkšķi 
un rādītājpirkstu viegli aptverot 
otras rokas delnas locītavu. La-
bāk veikt sēdus. Obligāts nosacī-
jums - ievērot miera stāvokli. 

VEĢETATĪVĀ D I S T O N I J A 
Raksturojums: "speciālpunkts" (44. att.). 
Iedarbība: aptverot pēdu ar roku, veic 

vidēji spēcīgu akupresūru ar īkšķi. Izpilda 
no rītiem un vakaros ar garākiem intervā-
liem. Papildus ieteicama tāda pati akupre-
sūra kā pret slāpēm: akupresūra ar priekš-
zobiem tieši 1 cm no mēles gala esošā 
gļotādas punktā; ritms - 20 reižu 1 minūtē. 

ASINSRITES T R A U C Ē J U M I (VĒNU UN CITU ASINSVADU 
N O S P R O S T O J U M I , VĀJA ASINS PLŪSMA UTT.) 

Raksturojums: "stimulētājpunkts" 
I (45. att). • 

Iedarbība: vienas rokas vidējo pirks-
I tu satverot ar otras rokas rādītājpirkstu 

un īkšķi, veic vidēji stipru akupresūru 
I ar īkšķa nagu sirdsdarbības ritmā; tur-

klāt ik pēc minūtes maina rokas. 
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ŽULTSPŪŠĻA SĀPJU 
L Ē K M E 

Raksturojums: "nomierinā-
tājpunkts" (46. att.). 

Iedarbība: viegla akupresūra 
ar abu roku rādītājpirkstiem vien-
laikus, līdz jūtama iedarbība. 

K U Ņ Ģ A DARBĪBAS T R A U C Ē J U M I 
(KUŅĢA UN Z A R N U SĀPES, KOLIKAS) 

Raksturojums: "harmonizētājpunkts". 1. punkts - pret spaz-
mām, kolikām, 2. - pret caureju, 3. - pret aizcietējumu (47. att.). 

Iedarbība: tikai viegla, bet ilgstoša (pacietīga) akupresūra ar rā-
dītājpirkstiem. Uz 2. punktu iedarbojas vienlaikus abās pusēs. 

G R Ē M A S 
Raksturojums: "nomierinātājpunkts" (48. att.). 
Iedarbība: viegla, ilgstoša akupresūra (līdz 7 minūtēm) ar rādī-

tājpirkstiem. 
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ŽAGAS 
Raksturojums: "speciālpunkts" 

(49. att.). 

Iedarbība: viegla akupresūra ar rā-
dītājpirkstu; ilgums - līdz 3 minūtēm. 

ĒSTGRIBAS N O M Ā K Š A N A 
(SVARA SAMAZINĀŠANA) 

Raksturojums: "nomierinātāj-
punkts" (50. att.). 

Iedarbība: viegla masāža bada 
sajūtas nomākšanai; ilgums - 30 se-
kundes. Veic pamīšus uz abām ro-
kām. Iedarbība uz šo "nomierinā-
tājpunktu" stabilizē vielmaiņu. 

ĒSTGRIBAS ROSINĀŠANA 
Raksturojums: "stimulētājpunkts" 

(51. att.). 
Iedarbība: stimulē ēstgribas centru 

un vielmaiņu. Akupresūra vairākkārt 
dienā pirms ēšanas; veic ritmiski pa 
20 sekundēm, ar īkšķa nagu vidēji 
stipri masējot punktu uz mazā pirkstiņa pārmaiņus abām rokām. 

SLĀPES 
Raksturojums: "nomierinātājpunkts" (vienīgais gļotādas punkts 

cilvēka organismā). 
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Iedarbība: akupresūra ar priekšzobiem, viegli sakožot mēli tieši 
1 cm no mēles gala esošā gļotādas punktā; ritms - 20 reižu 1 mi-
nūtē. 

JOSTASVIETAS RADIKULĪTS 
Raksturojums: "speciālpunkts" 

(52. att.). 

Iedarbība: spēcīga akupresūra ar 
abu roku īkšķiem vienlaikus abās 
pusēs. Ilgums - līdz 3 minūtēm. 

KAKLA MUSKUĻU SAVILKUMS 
Raksturojums: "harmonizētājpunkts" (53. att.). 

Iedarbība: rādītājpirkstus uzliek 
uz punktiem un tos satver starp rā-
dītājpirkstu un īkšķi; akupresūra 
vienlaikus abās pusēs: ar rādītāj-
pirkstu sākumā spiež vieglāk, pēc 
tam - spēcīgāk; vajadzības gadī-
jumā atkārto. 

LOCĪTAVU SĀPES 
Raksturojums: "harmonizētāj-

punkts" (54. att.). 

Iedarbība: akupresūra ar rādītāj-
pirkstiem. Stipru sāpju gadījumā -
spēcīga akupresūra; ilgums - līdz 
jūtama iedarbība. 
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N O G U R U Š A S KĀJAS (PĀRPŪLE PĒC SKRIEŠANAS 
VAI ILGSTOŠAS IEŠANAS) 

Raksturoj ums: " stirnu lētā j punkts " 
(55. att.). 

Iedarbība: vidēji spēcīga akupre-
sūra ar rādītājpirkstu, neaptverot ar 
masējošo roku kājas potīti (masē no-
gurušo kāju). Nepieciešamības gadī-
jumā masāžu atkārto. 

SEKSUĀLI T R A U C Ē J U M I V Ī R I E T I M (VĀJA EREKCIJA) 
Raksturojums: "speciālpunkts" (56. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra ar rādītājpirkstu; vēlams, lai to 

veiktu partnere. Jāievēro miera stāvoklis. 

SEKSUĀLI T R A U C Ē J U M I ( I M P O T E N C E - V Ī R I E T I M , 
F R I G I D I T Ā T E J E B SEKSUĀLAIS VĒSUMS - SIEVIETEI) 

Raksturojums: "speciālpunkts" (57. att.). 
Iedarbība: pārmaiņus viegla un spēcīga akupresūra ar rādītāj-

pirkstu; vēlams, lai to veiktu partneris. Jāievēro miera stāvoHdis. 
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M E N S T R U Ā C I J U T R A U C Ē J U M I 
Raksturojums: "harmonizētājpunkts" (58. att.). 
Iedarbība: punkta vairākkārtīgi atkārtota viegla masāža mens-

truācijas laikā; ilgums - līdz panākts vēlamais efekts. 

M I E G A T R A U C Ē J U M I 

Raksturojums: "speciālpunkts" ("harmonizētājpunkts") (59. att.). 
Iedarbība: viegla akupresūra ar rādītājpirkstu pilnīgā miera stā-

voklī (protams, guļus); ātrāk iedarbojas labajā nekā kreisajā pusē. 

N O G U R U M S 
Raksturoj ums: " stimulētāj punkts " 
Iedarbība: ar kreisās rokas rādī-

tājpirkstu un īkšķi satverot labās 
rokas mazo pirkstiņu, izpilda iespē-
jami spēcīgu (pieļaujami spēcīgu) 
akupresūru. Procedūra ilgst 1 stun-
du. Nepieciešamības gadījumā to 
var atkārtot. 
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BAILES (NOMĀKTĪBA) , N E I R O Z E S 
Raksturojums: "harmonizētājpunkts" (61. att.). 
Iedarbība: akupresūru veic sēdus, vienlaikus ar abu roku rādī-

tājpirkstiem. Viegla akupresūra; ilgums - līdz 5 minūtēm. 



"Ja jūs nevēlaties ziedot 10-15 minūtes dienā, 
lai izskatītos jauni un dzīvotu ilgi, jūs 

laikam nevēlaties ne jaunību, ne veselību," 
teicis Ramačaraka - indiešu jogs. 

HATHA JOGA - ILGS J 
MŪŽS UN STIPRAlfgļ 

VESELĪBA # « 1 1 
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Joga ir fiziskas, intelektuālas un garīgas pilnveides sistēma. Tā 
radusies Indijā pirms daudziem tūkstošiem gadu. Tā nav nedz 
reliģija, nedz ticība, bet gan cilvēka pašizziņas metode - mērķ-
tiecīga pilnveidošanās, attīstot fiziskās, garīgās un intelektuālās 
spējas, tādējādi sasniedzot ķermeņa, jūtu un prāta vienotību un 
harmoniju. Jogas nosaukums cēlies no sanskrita vārda yoga, kas 
nozīmē "koncentrēšanās, cenšanās". Daudzus gadsimtus eksperi-
mentējot, jogi centušies atrast vislabāko atslābināšanās, koncen-
trēšanās un domāšanas veidu, piemērotāko elpošanas tipu un 
pārtiku, kā arī izmēģinājuši dažādus fiziskus un garīgus vingri-
nājumus. Jogas pozu pirmsākumi meklējami seno indiešu mītos un 
leģendās, kas vēsta par dievu Šivu (Šiva ir viens no galvenajiem 
hinduisma dieviem), kurš pratis 84 000 pozu veselības saglabā-
šanai un augstāko apziņas pakāpju sasniegšanai. No šīm pozām 
mūsdienās aktīvi tiek izmantotas 84, bet veselības saglabāšanai un 
uzlabošanai nepieciešamas 2 0 - 3 0 pozas. Šīs pozas ir pilnveidotas 
gadsimtiem ilgi, līdz tās ieguvušas pašreizējo veidu. Apkopojuši 
savu meklējumu rezultātus, jogi tos sistematizēja un nosauca par 
"jogas mācību". 

ELPOŠANAS VINGROJUMI 

Vai kādreiz esat nopietni domājuši par elpošanu? Dzīvība un 
elpošana ir sinonīmi! Mēs dzīvojam, kamēr elpojam, un, kamēr 
mēs dzīvojam, mēs elpojam. Bez ēšanas cilvēks var iztikt vairākas 
nedēļas un pat mēnešus, bez ūdens - vairākas dienas, bet bez gaisa 
nevar iztikt ilgāk par pāris minūtēm. Gaiss ir asinīm nepiecieša-
mākā barības vide, bet asinis savukārt piegādā barības vielas visām 
organisma šūnām. Visa organisma funkcionēšana, sākot no gre-
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mošanas sistēmas darbības un beidzot ar spēju radoši domāt, ir 
atkarīga no organisma apgādes ar skābekli. 

Lai saglabātu veselību, cilvēkam diennakts laikā jāveic 60 dziļās 
elpošanas cikli. Sekla elpošana ir tiešs vai netiešs daudzu fizisku sli-
mību un garīgu traucējumu cēlonis. Sakumpusi mugura, pārāk šaurs 
krūškurvis, neveselīga sejas krāsa, slikta redze un atmiņa, garīga pār-
pūle - tāds ir nepareizas elpošanas rezultāts. Lai smadzenes varētu 
pilnvērtīgi darboties, tām nepieciešams trīsreiz vairāk skābekļa nekā 
visam pārējam organismam. Ja smadzenēm nepietiek barības vielu, 
tās tiek ņemtas no citiem orgāniem. Tieši tāpēc tiem, kas strādā ga-
rīgu un intelektuālu darbu, bieži vien ir vāja veselība un neveselīga 
miesas būve. Dziļa elpošana organismu ne tikai baro, bet arī attīra. 

Jogas meistari ir ļoti sīki izstrādājuši lielisku elpošanas vingro-
jumu sistēmu. Tie sākas ar vienkāršu pilnās elpošanas ciklu, kas 
veicina veselības uzlabošanos, un beidzas ar sarežģītiem elpošanas 
vingrojumiem (prānājāmām), kas atbrīvo prātu un cilvēka orga-
nismā snaudošos spēkus un izmanto tos organisma atveseļošanai. 

ELPOŠANAS V I N G R O J U M U VEIKŠANAS VISPĀRĪGIE 

PRINCIPI 
1. Ieteicams regulāri un rūpīgi attīrīt elpceļus, un lai tas jums 

kļūst par paradumu. No tiem jāiztīra visi uzkrājušies putekļi. 
Šim nolūkam katru dienu jākopj mutes dobums, nāsis, degu-
na kanāli utt. Tam var izmantot tīru ūdeni. Degunu nav ietei-
cams šņaukt (tas nelabvēlīgi ietekmē galvas smadzeņu ner-
vus). Labāk gļotas caur degunu ievilkt uz iekšu un izspļaut. 

2. Nevajadzētu valkāt šauru un apspīlētu apģērbu. Iespējami 
bieži vēlams novilkt drēbes, lai āda nokļūtu tiešā saskarē ar 
tīru gaisu. 
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3. Pirms elpošanas vingrojumu uzsākšanas vēlams izstaipīties ar 
visu ķermeni. 

4. Nevienu ķermeņa daļu nedrīkst pārāk intensīvi stiept, kad 
plaušās nav gaisa. Visi stiepšanās vingrojumi jāizpilda, dziļi, 
gari un ritmiski elpojot. Vislabāk stiepšanās vingrojumus 
izpildīt ar aizturētu elpu pēc ieelpas. 

5. Jākoncentrējas arī uz izelpu. Tikai tad, ja ir pareizi izpildīta 
izelpa, var pareizi ieelpot. Izelpu ir svarīgi kontrolēt tāpēc, ka 
cilvēkiem, kas pieraduši izelpot nepilnīgi, pēc izelpas plaušās 
paliek daudz gaisa. 

6. Ja sāp galva, ir apgrūtināta elpošana caur degunu vai sausums 
kaklā, ja sāp kuņģis vai tajā jūt smagumu, ir jāiziet ārā svaigā 
gaisā un 5 minūtes dziļi jāelpo. Pēc tam vēlams atpūsties, no-
mierināties un sākt elpošanas vingrojumus. 

7. Ātra un drudžaina elpošana arī nav ieteicama, jo tā var ne-
gatīvi ietekmēt plaušu audu elastību, īpaši - vidēja vecuma cil-
vēkiem. 

Vispirms jāapgūst divi svarīgākie elpošanas veidi, kuri ir visu 
elpošanas vingrojumu pamatā, - pilnā elpošana un dziļā ritmTiskā 
elpošana. Galvenā atšķirība starp šiem elpošanas veidiem ir tā, ka, 
elpojot ritmiski, svarīgi ievērot noteiktu ritmu, bet pilnā elpošana ir 
brīva un to veic cilvēkam ierastās ikdienas elpošanas ritmā. 

PILNĀ ELPOŠANA 
Sākumā liekas, ka tā sastāv no trim daļām, tomēr tā tas nav. 

Pilnā elpošana ir viļņveida ieelpas un izelpas kustība, tāpat kā elpo-
jot dziļi un ritmiski, taču tā tiek panākta citādi. 
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Vispirms lēni caur nāsīm ieelpo (kā dzerot ūdeni), sākumā pie-
pildot plaušu apakšējo daļu. Ieelpas sākums iekustina diafragmu, 
kas, plaušām izplešoties, nolaižas un spiež uz vēdera dobuma orgā-
niem, un vēders izvirzās uz priekšu. Pēc tam, izplešot un izvirzot uz 
āru apakšējās ribas, piepilda ar gaisu plaušu vidusdaļu. Ieelpas bei-
gās, paceļot un izplešot visu krūškurvja augšējo daļu un augšējās 
ribas, piepilda ar gaisu plaušu augšējo sektoru. 

Pēdējās kustības laikā vēders tiek nedaudz ievilkts, balstot 
plaušas un sekmējot pilnīgu plaušu piepildīšanos ar gaisu. Tad tiek 
ievilkts viss vēders, un ar šo kustību sākas izelpa. 

Krūtis vēl aizvien ir izrieztas, vēders pakāpeniski tiek nolaists, 
bet vēdera priekšējā siena - ievilkta; ribas saspiežas un pleci no-
laižas, veicinot gaisa izplūšanu. Reizē ar izelpojamo gaisu pakā-
peniski nolaižas zemāk krūtis. Kad viss gaiss ir izelpots, krūšu un 
vēdera sasprindzinājums atslābst. 

Elpošanas laikā nav mākslīgi jāsasprindzina muskuļi. Visas kus-
tības rodas, elpojot lēni, mierīgi un brīvi. Ieelpot jācenšas vienmē-
rīgi, bez pārtraukumiem un straujiem elpas vilcieniem. Pāris reižu 
pavingrinoties, var panākt šī cikla vieglu un automātisku izpildi. 

Sākumā vingrojumu izpilda 3 reizes, pakāpeniski nonākot pie 
20 reizēm. Šādi vingrinoties, ne tikai tiek sakārtota elpošanas sis-
tēma, bet arī palielinās organisma apgāde ar prānu (smalku kosmis-
ko dzīvības enerģiju), kas nomierina nervu sistēmu. Prāna ir saules 
staros, ūdenī, pārtikā un gaisā. Cilvēka organismā tā uzkrājas 
saules pinumā, ko var dēvēt par mūsu ķermeņa enerģijas bateriju. 
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DZIĻĀ R I T M I S K Ā ELPOŠANA 
Dziļā ritmiskā elpošana jāapgūst, lai varētu izpildīt ārstnie-

ciskos vingrojumus. Par ritma skaitīšanas pamatu jogas mācībā 
tiek uzskatīts skaitlis viens, kas atbilst sirdspukstam. Katram cil-
vēkam sirds pukst citādi, un katram cilvēkam tieši viņa sirdspuksti 
tiek uzskatīti par ritmiskās elpošanas pamatvienību. 

Pārbaudiet savus sirdspukstus, ar pirkstu galiem sataustot pulsu 
uz rokas un skaitot līdzi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 utt., līdz sirdspukstu ritms 
ieguls jums atmiņā. 

Iesācējiem ieelpa parasti ilgst tikai sešus pulsa sitienus (sirds-
pukstus), taču pakāpeniski tā kļūst ilgāka. Ritmiskās elpošanas laikā 
svarīgi ir izkopt ritma izjūtu domās, taču elpa nedrīkst būt saraustīta 
ritma skaitīšanas dēļ - ieelpai un izelpai jābūt vienmērīgai. 

Ideāls ķermeņa stāvoklis ritmiskajai elpošanai ir Lotosa poza, 
taču iesācējiem tā ir par grūtu. Tāpēc šo vingrojumu var izpildīt arī 
Skrodera pozā vai sēžot uz krēsla (rokas uz ceļiem). Visās šajās 
pozās ir svarīgi turēt taisnu muguru. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespē-
jams sēdēt taisni, labāk piecelties kājās un izpildīt vingrojumu 
stāvus. Guloši slimnieki šo elpošanas vingrojumu var pildīt guļus, 
tikai jāguļ taisni. 

Elpošanu sāk, viegli saspiežot rīkli (vienlaikus daļēji tiek aiz-
segts skrimslis, kas atrodas zem balsenes) un ieelpojot caur de-
gunu. Ieelpas laikā dzirdama klusa, šņācoša skaņa, kas nāk no 
rīkles aizmugures sieniņas. Tā liecina par pareizu vingrojuma izpildi. 

Ieelpojot un izelpojot jāsajūt gaisa spiediens uz aukslēju un 
rīkles aizmugures sieniņu. Nav pareizi šņākt ar nāsīm. Jācenšas 
izveidot klusu, šņācošu skaņu. Tāda rodas, kad guļot elpo mazs 
bērns. Tomēr, ja rīkli saspiež pārāk cieši, sākas krākšana. Arī tas 
nav pareizi, jo tā tiek pārpūlēta rīkle. 
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Ritmiskās elpošanas norise 
1. Apsēžas ērti kādā no iepriekš minētajām pozām, plecus ne-

daudz atvirza atpakaļ, rokas - uz ceļiem. 
2. Lēnām ieelpo caur nāsīm un noskaita sešus pulsa sitienus, 

ievērojot tempu, kas iepriekš apgūts, mērot pulsu. 
3. Gaisu aiztur plaušās uz laiku, kas atbilst trim pulsa sitieniem. 
4. Lēnām izelpo caur degunu; izelpa ilgst sešus pulsa sitienus. 
5. Pirms nākamās ieelpas noskaita trīs pulsa sitienus. 
6. Vingrojumu atkārto vairākas reizes, bet tas jābeidz, pirms 

iestājas nogurums. 
7. Nobeigumā izpilda attīrošo elpošanu. Tas noņem nogurumu 

un attīra plaušas. 
Pēc vairākām vingrināšanās reizēm iespējams pagarināt ieelpu 

līdz 16 pulsa sitieniem. Uzsākt ieelpas pagarināšanu pa vienam pul-
sa sitienam drīkst tikai tad, kad jau izdodas viegli, bez piepūles un 
neērtībām izdarīt ieelpu. Turklāt jāņem vērā, ka starplaikam starp 
ieelpu un izelpu jābūt uz pusi īsākam (ar divas reizes mazāku pulsa 
sitienu skaitu) nekā ieelpai un izelpai. 

Dziļo elpošanu apgūst pakāpeniski, lēni un bez steigas. Pirmo ne-
dēļu izpilda pa trim elpošanas cikliem trīs reizes dienā. Elpošanas cik-
lu skaitu palielina vienreiz nedēļā pa vienam ciklam katrā no trijām 
reizēm, līdz izpilda 60 elpošanas ciklus dienā (20x3 vai 30x2, vai arī 
15x4). Elpošanas laiku sāk pagarināt pēc mēneša, paildzinot gan 
ieelpu, gan izelpu par vienu pulsa sitienu, līdz elpošana ilgst 16 pulsa 
sitienus (8 - ieelpa, 8 - izelpa). Dziļās ritmiskās elpošanas formula sā-
kumā ir 6 -3 -6 , kādam tā var būt arī 4 -2 -4 , pēc tam tā ir 8 -4 -8 utt. 

Ja sākumā tomēr ir grūti izpildīt dziļo ritmisko elpošanu, vis-
pirms var apgūt šī elpošanas veida atsevišķus posmus, jo katrs no 
tiem ir arī atsevišķs elpošanas vingrojums. 



316 

Elpošana ar vēderu (apakšējā 
elpošana) (62. att.) 

To izpilda stāvus, sēdus vai guļus. Kon-
centrēšanās vieta - nabas apvidus. Izelpo-
jot vēdera priekšējā siena tiek ievilkta. Pēc 
tam, atslābinot diafragmu, lēni ieelpo caur 
degunu. Vēdera priekšējā siena izvirzās uz 
āru, un plaušu apakšējā daļa piepildās ar 
skābekli. 

Izelpa: vēders tiek ievilkts, izspiežot gai-
su no plaušām caur degunu. Elpojot ar vē-
deru, gaiss ieplūst tikai plaušu apakšējā da-
ļā, tāpēc cilājas tikai vēders, bet krūškurvis 
paliek nekustīgs. 

Terapeitiskā iedarbība: tiek sniegta lie-
liska atslodze sirdij, pazemināts asinsspie-
diens, stimulēta gremošana un regulēta 
zarnu darbība, masēti visi vēdera dobuma 
orgāni, nomierināta nervu sistēma. 

Vidējā elpošana (63. att.) 
Izpilda stāvus, sēdus vai guļus. Koncentrēšanās vieta - ribas. 

Pēc izelpas lēni ieelpo caur degunu, uz abām pusēm izplešot ribas, 
bet krūškurvi uz augšu neceļot. Gaiss ieplūst plaušu vidējā daļā, 
bet vēdera priekšējā siena un pleci nekustas. Kad izelpo caur de-
gunu, saspiežas krūškurvis. 

Terapeitiskā iedarbība: tiek novērstas sāpes sirdī, labāk apa-
siņotas aknas, žultspūslis, liesa un nieres un masēti visi iekšējie 
orgāni. 
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Augšējā elpošana (64. att.) 
Izpilda stāvus, sēdus vai guļus. Koncentrēšanās vieta - plaušu 

augšējā daļa. Pēc izelpas lēni ieelpo caur degunu, paceļot atslēgas 
kaulus un plecus. Gaiss ieplūst plaušās un aizpilda plaušu augšējo 
daļu. Izelpas laikā pleci tiek nolaisti un gaiss tiek izspiests no plau-
šām. Vēders un krūškurvja vidējā daļa ir nekustīgi. 

Terapeitiskā iedarbība: tiek stiprināti plaušu limfmezgli, 
kārtīgi izvēdināti un tādējādi pasargāti no tuberkulozes plaušu 
gali. Smēķētājiem šis vingrojums palīdz atbrīvoties no kaitīgā 
ieraduma. 
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Jāņem vera, ka augšēja, vidēja un apakšēja elpošana ir dziļas 
ritmiskās elpošanas daļas, tāpēc vēlams ievērot ritmisko skaitīšanu 
6 - 3 - 6 vai 8 - 4 - 8 utt. 

SPECIĀLĀ ĀRSTNIECISKĀ ELPOŠANA 
Elpošana pārmaiņus ar abām nāsīm 

1. variants 
Izpilda sēdus vai stāvus, mugurkauls iztaisnots, skatiens vērsts 

uz priekšu, bez sasprindzinājuma; krūtis, kakls un galva atrodas uz 
vienas taisnes, rokas brīvi nolaistas vai uz ceļiem. 

Kreiso nāsi aizspiež ar pirkstiem un ieelpo tikai caur labo nāsi. 
Pēc tam aizspiež labo nāsi un izelpo caur kreiso. Atkārto vingroju-
mu, ieelpojot caur kreiso nāsi un izelpojot caur labo. Vingrojumu 
turpina, mainot nāsis un aizspiežot ar pirkstiem nenodarbināto 
nāsi. 

Terapeitiskā iedarbība: elpošana pārmaiņus ar abām nāsīm 
refleksīvi kairina elpošanas centru, aktivizējot tā darbību un 
līdz ar to arī visas citas organisma funkcijas. Labvēlīgi iedarbo-
jas uz visu nervu sistēmu. 

2. variants 
Šo variantu izpilda Lotosa pozā. Labās rokas rādītājpirkstu 

pieliek pie pieres centrā starp uzacīm. Lai varētu pamīšus aiz-
spiest nāsis, izmanto īkšķi un vidējo pirkstu vai īkšķi un mazo 
pirkstiņu (65. att.). Pēc enerģiskas izelpas ar pirkstu aizspiež labo 
nāsi un ieelpo caur kreiso, noskaitot 4 pulsa sitienus. Aiztur elpu 
uz 16 pulsa sitieniem, atbrīvo labo nāsi, aizspiež kreiso un 8 pulsa 
sitienu laikā izelpo caur labo nāsi. Pēc 4 pulsa sitienu ilgas ieelpas 
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caur labo nāsi un elpas aizturēšanas 
uz 16 pulsa sitieniem labo nāsi aiz-
spiež un 8 pulsa sitienu laikā izelpo 
caur kreiso nāsi. Elpošanas formula 
ir 4 - 1 6 - 8 . 

Cilvēki ar vājām plaušām izpilda 
šī vingrojuma variantu, kura formu-
la ir 8 - 8 - 8 , vai ari ieelpo un izelpo 
8 pulsa sitienu garumā bez elpas aiz-
turēšanas. 

Pilnu elpošanas ciklu veic 20 se-
kundēs, t. i., trīs ciklus minūtē. 

Terapeitiskā iedarbība: ļoti spēcīga - jūtami uzlabojas do-
māšanas spējas un prāta asums. Vingrojums stiprina organismu 
un uzlabo tā pretošanās spējas, veicina tauku sadegšanu un 
balss skanīgumu. 

Aizturētā elpošana 
Jogas mācības piekritēji ir pārliecināti, ka aizturētā elpošana 

labvēlīgi iedarbojas ne tikai uz elpceļiem, bet arī uz gremošanas 
orgāniem, nervu sistēmu un asinīm. Aizturētās elpošanas vingroju-
mu joga iesaka pret dažādiem kuņģa, aknu un asinsrites darbības 
traucējumiem, kas bieži vien rodas no nepietiekamas plaušu vēdi-
nāšanas. 

Aizturētās elpošanas atvieglotais variants. Nostājas taisni. Ieel-
po tāpat kā pilnās elpošanas laikā. Aiztur elpu iespējami ilgi, līdz 
tas kļūst apgrūtinoši. Strauji un spēcīgi izelpo caur plati atvērtu 
muti. Atkārto 2 vai 3 reizes. Atkārtojumu skaitu pakāpeniski pa-
lielina līdz 8 - 1 0 reizēm. 
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Aizturētās elpošanas padziļinātais variants. Izpilda sēdus vai gu-
ļus. Koncentrēšanās vieta - sirds. Šis vingrojuma veids ir ritmiskā 
elpošana, kas papildināta ar ilgāku elpas aizturēšanu. 

Ieelpo caur degunu 8 pulsa sitienu laikā. Aiztur elpu no 8 līdz 
32 sekundēm (sāk ar 8 sekundēm, katru dienu elpas aizturēšanas 
laiku palielinot par vienu sekundi). Strauji izelpo caur plati atvēr-
tu muti 8 pulsa sitienu laikā. Nevajadzētu aizturēt elpu ilgāk par 
32 sekundēm ari tad, ja nav nekādu problēmu ar sirdi. Ja jūtama 
spriedze sirdī, jāpaliek pie tāda skaita (aizturētas elpas sekundēm), 
kāds panākams bez spriedzes sirdī. 

Terapeitiskā iedarbība: vingrojums nomierinoši iedarbojas 
uz netvu sistēmu, palēnina sirdsdarbību un noregulē pulsu arit-
mijas gadījumā, attīsta gribasspēku un uzņēmību. 

Attīrošā elpošana 
Izpilda stāvus, sēdus vai guļus. Lēni, caur degunu plaši ieelpo, 

aiztur elpu uz. 2 - 3 sekundēm, tad strauji, spēcīgi un aprauti vairā-
kas reizes izpūš gaisu caur nelielu spraugu starp lūpām. Vienmērīga 
un viegla izelpa šajā gadījumā nav pareiza. Izelpojot jābūt sajūtai, 
ka mute ir aizvērta. Atkārto 2 reizes. 

Terapeitiskā iedarbība: vingrojums ceļ pašapziņu un ir labs 
līdzeklis pret nomāktību, galvassāpēm, saaukstēšanos un gripu. 
Tas ieteicams epidēmiju laikā, jo samazina inficēšanās iespēju. 

"S-s" elpošana 
Izpilda stāvus, sēdus vai guļus. Uzmanība pievērsta vairogdzie-

dzerim. Ieelpo caur degunu, skaitot līdz 8, aiztur elpu un iztur 
8 pulsa sitienus. Izelpo tāpat kā pilnajā elpošanā, tikai izelpas laiku 
skaita līdz 16 un, izgrūžot gaisu caur muti, rada skaņu "s-s-s" 
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(skaņu rada gaisa spiediens, nevis balss saites). Izelpo, līdz no plau-
šām ir izvadīts viss gaiss. Izpilda vairākas reizes. 

Terapeitiskā iedarbība: vingrojums palielina prāta asumu, 
uzmanības noturīgumu un koncentrēšanās spējas. Tiek kairinā-
ti endokrinie un citi dziedzeri, paātrinot cilvēka reakciju. Ja 
asinsspiediens ir pazemināts, tas noimalizējas. 

Vingrojums nav ieteicams cilvēkiem ar pastiprinātu vairog-
dziedzera darbību un paaugstinātu asinsspiedienu. 

Plēšas 
Plaušu kustības, izpildot šo vingrojumu, atgādina kalēju plēšu 

kustību. Izpilda Skrodera pozā. Izelpas cikls sastāv no 6 - 1 5 spē-
cīgām un straujām izelpām (sākumā lēnākām, pēc tam - arvien 
ātrākām). Tad dziļi ieelpo, tāpat kā pilnajā elpošanā, un aiztur 
elpu 7 - 1 0 sekundes. Atkārto 3 reizes, vienmēr izelpojot caur de-
gunu. Šim vingrojumam ir ļoti spēcīga iedarbība, tāpēc tas jāveic 
uzmanīgi. Tiklīdz jūtamas kaut nelielas pārmērīga sasprindzinā-
juma pazīmes, vingrojumu pārtrauc. Ja elpošana caur vienu nāsi 
ir apgrūtinoša, piemēram, iesnu laikā, vingrojumu var izpildīt, 
elpojot tikai caur otru (tas mazina iesnas un atvieglo elpošanu caur 
abām nāsīm). 

Šis vingrojums ieteicams cilvēkiem, kas sirgst ar auksto kāju 
sindromu, īpaši ziemā, jo tas paaugstina ķermeņa temperatūru. 

Terapeitiskā iedarbība: tiek normalizēta plaušu darbība, ma-
zinātas iesnas un deguna gļotādas iekaisums saaukstēšanās ga-
dījumā. Pareizi izpildīts, šis vingrojums sekmē astmas izārstē-
šanu, ir labs papildu līdzeklis tuberkulozes ārstēšanai, labvēlīgi 
iedarbojas uz nervu sistēmu un muguras smadzetiēm, vairo ener-
ģiju un mundrumu. 
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Diafragmas prānājāma 
Izpilda stāvus vai sēdus. Koncentrēšanās vieta - deguna iekš-

puse (elpceļiem jābūt tiriem). Tāpat kā citas prānājāmas, arī šī sā-
kas ar izelpu. Tomēr šajā gadījumā izelpa ir gan vingrojuma sāku-
ma fāze, gan arī tā pamats. 

Izelpu veic ar straujām vēdera muskulatūras kustībām tā, lai gaiss 
tiek skaļi dzīts caur degunu. Pēc straujas izelpas tūlīt pat, bez pau-
zes, atslābina vēdera muskuļus, piepildot ar gaisu plaušu apakšējo 
un vidējo daļu. Plaušu augšējā daļa nav obligāti jāpiepilda ar gaisu. 
Izelpo ar asām, ātrām un nepārtrauktām kustībām, bet ieelpo lēnām. 

Terapeitiskā iedarbība: tiek attīrīti un stiprināti deguna kanāli 
un sekmēta tur nokļuvušo mikrobu izvadīšana, pastiprināta 
siekalu dziedzeru darbība. Regulāri trenējoties, var atbrīvoties no 
nevēlama ieraduma elpot caur muti. Pēc 3-5 atkārtojumiem ķer-
menis atgūst jaunību, tiek stiprināts un uzlādēts ar dzīves ener-
ģiju saules pinums. 

"Ha" elpošana 
" H a " elpošanu izpilda stāvus. Plaši ieelpo, vienlaikus lēni ce-

ļot rokas uz augšu, līdz ar tām pieskaras ausīm. Dažas sekundes 
aiztur elpu, tad strauji noliecas, nolaižot rokas brīvi uz leju un 
izelpojot caur muti, un izdvešot skaņu "ha" (tā rodas nevis balss 
saišu darbības rezultātā, bet gan gaisa spiediena dēļ). Lēni ieelpo, 
iztaisnojoties un paceļot rokas virs galvas. Atkārto 3 - 5 reizes. 

Terapeitiskā iedarbība: tiek uzlabota asinsrite, attīrīti elpo-
šanas orgāni, palielināta pretošanās spēja saaukstēšanās slimī-
bām, uzlabots noskaņojums un saglabāts garīgais līdzsvars. 

Šis vingrojums īpaši ieteicams tiem, kas strādā ar garīgi slimiem 
un nelīdzsvarotiem cilvēkiem. 
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"Ha" elpošana guļus. Plaši ieelpo, ceļot rokas uz augšu un no-
laižot aiz galvas, līdz tās pieskaras grīdai. Dažas sekundes aiztur 
elpu. 

Strauji paceļ rokas un saliec kājas ceļos, aptverot tos ar rokām 
un piespiežot vēderu ribām; vienlaikus izelpo caur muti, izdvešot 
skaņu "ha" , kas veidojas gaisa spiediena dēļ. Pēc īsas atpūtas atkal 
sāk lēni ieelpot, ceļot rokas uz augšu un virzot aiz galvas. Vien-
laikus iztaisno kājas uz augšu un lēni nolaiž uz grīdas. Atkal ietur 
īsu pauzi un lēni izelpo caur degunu, nolaižot rokas gar sāniem. 
Pēc tam atslābinās. 

Terapeitiskā iedarbība ir tāda pati kā stāvus izpildītai "ha" 
elpošanai, bet guļus stāvoklī veiktajam vingrojumam ir lielāka 
efektivitāte. 

ELPOŠANAS V I N G R O J U M I NERVU SISTĒMAS 
STIPRINĀŠANAI 
1. Vingrošana pēc Ramačarakas metodes. (Indijas jogs Ramača-

raka savu vingrošanas sistēmu piedāvāja jau 20. gadsimta sā-
kumā. Viņa sarakstītā grāmata "Indijas jogu elpošanas mācī-
ba" kopš 1916. gada Sanktpēterburgā izdota vairākas reizes.) 
Nostājas taisni. Ieelpo, aiztur elpu un iztaisno rokas sev priek-
šā, maksimāli atbrīvojot muskuļus. Rokas lēni virza sānis ple-
cu augstumā, sasprindzinot muskuļus un saspiežot plaukstas 
dūrēs. Kad rokas ir izplestas un atrodas vienā līnijā, muskuļu 
sasprindzinājums ir vislielākais un rokās jūtamas trīsas. Sagla-
bājot muskuļu sasprindzinājumu, lēnām iztaisno roku pirks-
tus un tad tos atkal strauji saliec dūrēs. Vingrojumu atkārto 
vairākas reizes. Pēc tam spēcīgi izelpo, izpildot attīrošo elpo-
šanu. Vingrojuma iedarbība atkarīga no tā, cik strauji tiek 
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saliekti dūrēs pirksti un cik stipri ir sasprindzināti muskuļi, to-
mēr galvenokārt no elpošanas dziļuma. 

2. Vingrojumi pēc Isudjāna Selvardžāna sistēmas. (Viņš Šveicē 
vada vienu no pasaulē populārākajām jogas skolām; viņš ir 
sarakstījis grāmatu "Joga un veselība", kas tulkota 18 va-
lodās, un tās metiens ir lielāks par 2 milj. eksemplāru. Krievu 
valodā grāmata izdota 1953., 1976. un 2002. gadā.) 
Stāvus pēc izelpas lēni ieelpo, lēni ceļot abas rokas sev priekšā 
ar plaukstām uz augšu, līdz tās paceltas līdz plecu līmenim. 
Tad plaukstas saspiež dūrēs un, aizturot elpu, strauji saliec ro-
kas elkoņos, pieliek dūres pie pleciem un tad rokas atkal lēni 
iztaisno. Izelpojot noliecas uz priekšu un brīvi nolaiž gar sā-
niem arī rokas. Vingrojums ir efektīvs, ja rokas saliec strauji, 
bet iztaisno lēni, it kā pārvarot kāda spēka pretestību. 

Terapeitiskā iedarbība: tiek palielinātas prāta spējas un nervu 
sistēmas stabilitāte, kā arī pašapziņa. Vingrojums ir labs līdzek-
lis pret roku un galvas trīci, kas radusies uz nervu pamata. Šie 
vingrojumi veicina spēju un apņēmību cīnīties ar grūtībām un 
atrisināt radušās problēmas. 

SEPTIŅAS NELIELAS PRĀNĀJĀMAS 
Prānājāmas ir elpošanas vingrojumi, kas paredzēti cilvēkā 

snaudošā potenciāla aktivizēšanai un izmantošanai atveseļošanās 
nolūkā. 
1. Sākumstāvoklis: stāvus, kājas plati. Lēni ieelpojot, rokas ceļ 

augšā, līdz plaukstas virs galvas saskaras. 7 - 1 2 sekundes aiz-
tur elpu. Izelpojot lēni nolaiž rokas, plaukstas uz leju. 

2. Sākumstāvoklis: stāvus, kājas plati, rokas iztaisnotas priekšā 
plecu augstumā, plaukstas uz leju. Ieelpo tāpat kā pilnajā elpo-
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šanā. Aizturot elpu, ātri, ritmiski vēzē taisnas rokas uz leju un 
uz aizmuguri, un atkal uz priekšu, un atkal atpakaļ. Atkārto 
3 - 5 reizes. Tad enerģiski izelpo caur muti, lēni nolaižot rokas 
lejā gar sāniem. 

3. Sākumstāvoklis: stāvus, kājas plati. Lēni ieelpojot, ceļ rokas 
sev priekšā līdz plecu līmenim, plaukstas vērstas viena pret 
otru. Aizturot elpu, ātri apļo rokas uz augšu, atpakaļ, lejā un 
uz priekšu. Atkārto 4 reizes. Tad vingrojumu izpilda pretējā 
virzienā: uz leju, atpakaļ, uz augšu un uz priekšu. Nolaižot 
rokas lejā, enerģiski izelpo caur muti. 

4. Sākumstāvoklis: guļus uz grīdas ar seju uz leju. Plaukstas pa-
liek zem pleciem, pirksti vērsti uz priekšu. Pēc pilnas ieelpas 
aiztur elpu un atspiežas uz rokām, paceļot ķermeni tā, lai tas 
balstītos tikai uz kāju pirkstiem un delnām, un turot to taisni. 
Lēni nolaižas uz grīdas. Atkārto 3 - 5 reizes. Enerģiski izelpo 
caur muti. 

5. Nostājas ar seju pret sienu, izstiepj rokas plecu augstumā, 
atbalstoties ar delnām pret sienu. Pēc pilnas ieelpas aiztur elpu 
un, turot ķermeni taisni, saliec rokas, līdz piere pieskaras sie-
nai. Tad 3 - 5 reizes iztaisno un atkal saliec rokas. Enerģiski 
izelpo caur muti. 

6. Sākumstāvoklis: stāvus, kājas plati, rokas uz gurniem. Pēc pil-
nas ieelpas nedaudz aiztur elpu un lēni liecas uz priekšu, izel-
pojot caur degunu. Lēni ieelpojot, atkal iztaisnojas un nedaudz 
aiztur elpu, bet pēc tam izelpo, atliecoties atpakaļ. Ieelpojot 
atkal iztaisnojas, nedaudz aiztur elpu un izelpojot noliecas pa 
labi, un ieelpojot atkal iztaisnojas. Izelpojot noliecas pa kreisi 
un ieelpojot iztaisnojas. Pēc elpas aizturēšanas mierīgi izelpo 
caur degunu, nolaižot rokas. 
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7. Sākumstāvoklis: stāvus, kājas plati vai sēdus ar sakrustotām 
kājām. Plaši ieelpo, taču nevis ar vienu elpas vilcienu, bet gan 
ar vairākām īsām, straujām ieelpām, it kā ostot gaisu, līdz 
plaušas ir pilnas. 7 - 1 2 sekundes aiztur elpu un pēc tam lēni 
un mierīgi izelpo caur degunu. 

Katru elpošanas vingrojumu pabeidz ar attīrošo elpošanu. 

POZAS JAUNĪBAS ATGŪŠANAI 
(HATHA JOGAS ĀSANAS) 

Hatha jogas mērķis ir nodrošināt cilvēkam ilgu mūžu, skaistu-
mu, veselību un atveseļošanos no dažādām slimībām. Hatha jogas 
vingrojumi ir statiski, tie nav saistīti ar straujām kustībām un dar-
bību, un to mērķis ir ķermeņa stiprināšana. Tā sauktās āsanas ir 
ļoti vērtīgas mūsu organismam. Apgūstot āsanas, jūs iemācīsieties 
saglabāt veselību, zināsiet, kā pasargāt sevi no saaukstēšanās, aiz-
cietējumiem, noguruma utt. Jūs uzzināsiet, kas jādara, lai jebkurā 
vecumā saglabātu jaunību, dzīves sparu un enerģiju; lai pēc pašu 
vēlēšanās pieņemtos svarā vai to zaudētu; lai izvairītos no grum-
bām un saglabātu gludu sejas ādu un veselīgu sejas krāsu. Jogas 
vingrojumu izpilde sagatavo organismu tam, lai dabas dziedinošais 
spēks varētu veikt savu uzdevumu. 

Hatha joga ir fiziskās labklājības joga. Ar to var nodarboties 
gan vīrieši, gan sievietes vecumā no 6 līdz 65 gadiem. Ja nodar-
boties ar jogu sāk pēc 65 gadu vecuma, ieteicams izpildīt tikai 
vieglākos vingrojumus, taču, ja tas darīts jau iepriekš, šī vecuma 
sasniegšana nav šķērslis nodarbību turpināšanai. 

Apvērstā laika pozas, pozas jaunības atgūšanai - tā tiek dēvētas 
āsanas, kuras jogi izmanto veselības un jaunības saglabāšanai. 
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Pirms Hatha jogas nodarbību uzsākšanas vingrojumi jāpie-
lāgo mērķim, kādu ar tiem vēlas sasniegt. Piemēram, tiem, kas 
vēlas atgūt veselību, jāizveido vingrojumu cikls, ņemot vērā kon-
krētu vingrojumu terapeitisko iedarbību, un jāvingro katru rītu 
un vakaru pirms ēšanas (nedrīkst vingrot ar pilnu kuņģi!). Uzsā-
kot sistemātiskas nodarbības, jāievēro vingrojumu izpildes pēc-
tecība. Pirmajā nedēļā apgūst vingrojumu kompleksu, ko sauc 
"Iesildīšanās pēc jogas sistēmas". Ja šo vingrojumu apguve nera-
da grūtības, nedēļas beigās var sākt apgūt arī sarežģītākas āsanas, 
ņemot vērā to grūtības pakāpi (sāk, protams, ar vieglākajām), kā 
arī savus spēkus un spējas. Ir svarīgi pārāk ātri neķerties pie 
sarežģītu āsanu izpildes, tām nepieciešama atbilstoša sagata-
votība. Turklāt jācenšas, lai starp nodarbībām nebūtu pārāk ilgu 
pārtraukumu. Ja kādu apstākļu dēļ nodarbības uz zināmu laiku 
nākas pārtraukt, atsākot vingrot, jāsāk viss no sākuma. 

Nodarbībām nepieciešams klusums, miers, svaigs gaiss un ērts, 
viegls apģērbs. Uz grīdas var uzklāt paklājiņu vai segu. Vingrot 
drīkst tikai tukšā dūšā. Elpo caur degunu. Visas kustības veic mie-
rīgi, vienmērīgi, arī domām jābūt mierīgām, jāvingro bez uztrauku-
ma un spriedzes. 

Vispirms tiek piedāvāts vingrojumu komplekss "Sveiciens sau-
lei", kura izpilde sagatavo ķermeni sarežģītākām āsanām. 

IESILDĪŠANĀS PĒC JOGAS 
SISTĒMAS 
Pamatstāja (66. att.) 

Nostājas ar muguru pret sienu tā, lai papēži, kāju ikri, sēžas 
muskuļi, lāpstiņas un pakausis pieskartos sienai. Saglabājot šādu 
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ķermeņa stāvokli, sper soli uz priekšu un nedaudz pastaigā pa 
istabu. Pie tā jāpierod! Jogiem nepieciešama laba stāja! 

Stiepšanās (67. att.) 
Nostājas taisni, paceļ rokas, nostājas uz pirkstgaliem un pa-

stiepjas ar visu ķermeni, sākot ar kāju pirkstgaliem un beidzot ar 
roku pirkstiem, vienlaikus dziļi ieelpo. Pāris sekunžu saglabā šādu 
stāju. Nostājoties atpakaļ uz abām pēdām un nolaižot rokas, izel-
po. Ieelpa, pauze, izelpa. Atkārto 2 vai 3 reizes. Izpilda attīrošo 
elpošanu (sk. nodaļu "Elpošanas vingrojumi"). 
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Attiekšanās atpakaļ (68. att.) 
Sākumstāvoklis: stāvus, kājas nedaudz plati, rokas gar sāniem. 

Dziļi ieelpojot, paceļ rokas augšā un iespējami tālu atliecas atpakaļ. 
Pāris sekunžu saglabā šo pozu, tad atgriežas sākumstāvoklī un vien-
laikus izelpo. Ieelpo attiekšanās laikā, aiztur elpu pauzes laikā un 
izelpo iztaisnošanās laikā. Pēc vingrojuma izpilda attīrošo elpošanu. 

Noliekšanās uz priekšu (69. att.) 
Pēc atliekšanās atpakaļ un atgriešanās sākumstāvoklī noliecas 

un cenšas aizsniegt ar rokām kāju pirkstus, piespiež plaukstas pie 



330 

grīdas, bet rokas - pie ausīm. Elpu uz dažām sekundēm aiztur mak-
simālās noliekšanās brīdī. Iztaisnojoties dziļi ieelpo. Ja šo vingroju-
mu ir grūti apvienot ar atliekšanos atpakaļ, var izpildīt tikai no-
liekšanos, t. i., pirms katras noliekšanās ietur nelielu pauzi, kuras 
laikā izpilda dziļo elpošanu. Pēc vingrojuma - attīrošā elpošana. 

Stūra stāja (70. att.) 
Sākumstāvoklis: stāvus, kājas nedaudz plati, rokas gar sāniem. 

Noliecas pa kreisi un kreiso roku slīdina gar sānu uz leju līdz celim. 
Vienlaikus izelpo. Pāris sekunžu saglabā šo pozu, tad ieelpojot 
atgriežas sākumstāvoklī. To pašu izpilda uz labo pusi. Kustības 
atkārto 2 vai 3 reizes. Pēc vingrojuma izpilda attīrošo elpošanu. 
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Šūpošanās uz sāniem (71. att.) 
Sākumstāvoklis: sēdus uz grīdas, kājas atrodas ķermenim 

labajā pusē, rokas virs galvas, pirksti savīti. Vispirms dziļi ieelpo 
un izelpojot šūpo ķermeņa augšdaļu pa labi. Atkārto bez steigas 
vairākas reizes tik ilgi, kamēr var izturēt bez elpošanas. Pēc 
nelielas atpūtas to pašu atkārto uz kreiso pusi. Pēc vingrojuma 
izpilda attīrošo elpošanu. 

J O G A S ĀSANAS (PAMATPOZAS) 
Kad apgūta "iesildīšanās", var ķerties pie jogas āsanām. Vin-

grojumi jāpilda uz grīdas, nevis uz dīvāna. Indieši vingro uz vien-
kārša salmu pinuma vai cita materiāla paklājiņa, kuru neviens cits 
nelieto. Pareiza jogas āsanu izpildīšana ir cieši saistīta ar garīgu 
līdzsvaru un pareizu elpošanu. Ja centīgi ievēro visus norādījumus, 
var gūt labus panākumus, turpretī, vingrojot neregulāri, pavirši 
elpojot un nekoncentrējoties, uz panākumiem nav ko cerēt. 

Jogi sāk vingrošanu ar koncentrēšanos. Kopš seniem laikiem 
ideālā koncentrēšanās poza ir Lotosa poza (lotoss Indijā simbolizē 
tīrību, pārsvaru pār negatīvām emocijām un zemiskiem instink-
tiem). Eiropietim, īpaši iesācējam, Lotosa poza ir tikpat grūta kā 
Lotosa puspoza, to apguvei nepieciešama cītīga trenēšanās. Trenē-
joties Lotosa pozas un Lotosa puspozas apguvē, daudzus vingro-
jumus, īpaši elpošanas, var izpildīt Skrodera pozā, kuru dēvē arī 
par "vieglo pozu" vai "patīkamo pozu". 

Skrodera jeb Vieglā poza (72. att.) 
Apsēžas uz paklājiņa, kājas sakrusto, kā tas parādīts attēlā. 

Mugura iztaisnota, ķermenis, galva un kakls atrodas uz vienas 
taisnes. Plaukstas uz ceļiem. Skatiens vērsts uz priekšu. Elpo 
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mierīgi un dziļi. Šādā stāvokli paliek apmēram minūti, pēc tam 
atpūšas, iztaisnojot kājas un izstiepjot tās uz priekšu. Atkal sakrus-
to kājas un atkārto vingrojumu. 

Roku stāvokli var mainīt, saliekot plaukstas kopā krūšu augs-
tumā. Vingrojuma variantu ar šādu roku stāvokli sauc "Sveiciens 
saulei" (73. att.). Arī šo vingrojuma variantu izpilda vienu minūti, 
pēc tam nedaudz atpūšas, iztaisnojot kājas sev priekšā. 

Lotosa puspoza (74. att.) 
Šī ir gan patstāvīga poza, gan arī sagatavošanās Lotosa pozai. 
Apsēžas uz grīdas, mugura taisna, abas kājas iztaisnotas. Kreiso 

kāju uzliek uz labās kājas augšstilba un, cik vien iespējams, pagriež 
pēdu uz augšu. Tad šūpo kreiso celi, cenšoties piespiest to pie grī-
das. Ja kāju ir grūti uzlikt uz augšstilba, to var likt arī uz grīdas tā, 
lai pēda būtu atspiesta pret labā augšstilba iekšpusi. To pašu izpil-
da arī ar otru kāju. Viens celis vienmēr skar grīdu. Vingrojumu 
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atkārto katru dienu, vismaz pāris minūtes cenšoties piespiest ceļ-
galu pie grīdas. Tas uzlabo locītavu elastību un sagatavo nesāpīgai 
Lotosa pozas izpildei. Lotosa puspoza nodrošina fizisku un garīgu 
līdzsvaru un nomierina nervu sistēmu. Vingrojuma iedarbība ir 
atkarīga arī no elpošanas vingrojumiem, ar kuriem tiek kombi-
nēta šī poza. 

Vingrojums uzlabo kāju locītavu lokanumu, tauku kārtas sa-
mazināšanos uz vēdera; tas tiek izmantots radikulīta ārstēšanai, 
resnās zarnas tonizēšanai un aizcietējumu novēršanai. 

Lotosa poza (75. att.) 
Šajā pozā labās kājas pēda atrodas uz kreisā augšstilba, bet 

kreisās kājas pēda - uz labā augšstilba. Kāju pēdas ir vērstas uz 
augšu. Jo tuvāk cirkšņa locītavai liek pēdas, jo vieglāk ir izpildīt 
vingrojumu. Rokas uz ceļiem, mugura iztaisnota, galva un kakls 
atrodas uz vienas taisnes ar muguru. 
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Nav ieteicams mēģināt izpildīt Lotosa pozu, pirms ir izdevies bez 
grūtībām pieskarties ar ceļiem pie grīdas Lotosa puspozā. Vēlams 
rikai pēc tam mēģināt abas kājas vienlaikus uzlikt uz augšstilbiem. 

Vingrojums nomierina smadzenes un nervu sistēmu, sekmē la-
bas stājas izveidošanos, veicina sirdsdarbības, plaušu, aknu, kuņ-
ģa, zarnu trakta un citu svangu orgānu darbības uzlabošanos, jo 
šajā ķermeņa pozā iekšējiem orgāniem ir visērtāk funkcionēt. 

Lotosa pozas variants (76. att.) 
Šajā pozā kāju stāvoklis ir gandrīz tāds pats kā Lotosa pozā, 

tikai kāju pirksti ir saspiesti starp augšstilba un apakšstilba mus-
kuļiem. Ceļgali skar grīdu, rokas uz ceļiem, mugura iztaisnota. 

Akmens poza (77. att.) 
Nometas uz ceļiem. Ceļus tur kopā, papēži maksimāli izvērsti, 

kāju pirksti cieši saspiesti kopā. Apsēžas uz papēžiem vai uz grīdas 
starp tiem. Pirkstgali paliek kopā, rokas uz ceļiem, mugura iztais-
nota, elpošana mierīga; koncentrēšanās vieta - saules pinums. Lai 
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vingrojuma izpilde neradītu sāpes, zem kāju pēdām var palikt spil-
ventiņu. 

Šī poza mazina fizisko un garīgo spriedzi, veicina gremoša-
nu. Tā piemērota elpošanas un domāšanas vingrojumu izpildei, 
kā arī vienkārši atpūtai. 

Jogas mudra 
Vārds mudra sanskritā nozīmē "simbols, piemērs". Šis vingro-

jums ir jogas simbols. To var izpildīt vienā no piedāvātajiem vari-
antiem. 

1. variants. Lotosa pozā 
(78. att.) 

Rokas saliek aiz muguras, ar krei-
so roku satver labās rokas plauks-
tas locītavu. Veic pilnu izelpu caur 
degunu, cik vien iespējams, ievelk 
vēderu un lēni noliecas uz priekšu, 
cenšoties pieskarties ar pieri pie paklājiņa, bet neatceļot no grīdas 
sēžas muskuļus. Šādā pozā paliek tik ilgi, līdz vēlas ieelpot. 

2. variants. Lotosa puspozā 
(79. att.) 

Abas dūres uzliek uz sāniem vē-
dera lejasdaļā, elkoņi vērsti uz aug-
šu. Dziļi ieelpo caur degunu, izelpo-
jot noliecas un spēcīgi piespiež pie 
vēdera dūres. Galvu noliec iespēja-
mi zemu. Tādā pozā paliek maksi-
māli ilgi. 
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3. variants. Skrodera pozā (80. att.) 
Rokas tur zem ceļiem, it kā pieturot kājas. Dziļi ieelpo, izelpo-

jot lēni noliecas iespējami zemu. Tādā pozā paliek tik ilgi, līdz 
rodas vajadzība ieelpot. 

4. variants. Akmens pozā (81. att.) 
Rokas aiz muguras, pirksti - savīti. Izelpojot lēni noliecas, līdz 

pieskaras grīdai ar pieri, pēc tam - ar zodu. Vienā no šīm pozām 
paliek iespējami ilgi. 

Izpildot vingrojumu jebkurā variantā, jāievēro šādas prasības: 
galvu noliec iespējami zemu, pozu saglabā maksimāli ilgi, ieelpojot 
atgriežas sākumstāvoklī. Vingrojumus atkārto 3 - 5 reizes. 

Šim vingrojumam ir ļoti spēcīga iedarbība - tas veicina prāta 
spēju uzlabošanos. 

Tvēriena poza (82. att.) 
Sēžot Akmens pozā, izstiepj uz priekšu kreiso kāju un pārliek to 

pāri labajai kājai tā, lai kreisās kājas celis būtu uz labās kājas, art 
svars tiek pārnests uz labo kāju, kas ir atbalsta kāja. Pēc tam kad 
ir izdevies noturēt līdzsvaru, labo roku pa apakšu aizliek aiz mu-
guras, bet ar kreiso roku pāri plecam cenšas aizsniegt labo roku un 
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satvert tās pirkstus. Ja tas neizdodas uz-
reiz, izmanto lakatu vai jostu un cenšas 
pakāpeniski tuvināt rokas. 

Aizver acis un šādā pozā, turot rokas 
sadotas, paliek pāris sekunžu. Dziļi elpo. 
Atlaiž rokas un atkārto vingrojumu, mai-
not roku stāvokli: kreisā roka - apakšā, 
labā - pāri plecam. Ieelpo roku kustību 
laikā, aiztur elpu roku satvēriena laikā 
un izelpo, atlaižot rokas, iztaisnojot kā-
jas un atgriežoties sākumstāvoklī. 

Ja sākumā ir grūti pārlikt vienu kāju 
pār otru, vingrojumu var pildīt Akmens 
pozā. 

Vingrojums nostiprina muguras trapecveida muskuļus, attīsta 
bicepsus un krūšu muskuļus, slaidina rokas un uzlabo stāju. 

Varoņa poza (83. att.) 
Sēžot Akmens pozā, atliecas atpakaļ, atbalstoties vispirms uz 

viena, pēc tam - uz otra elkoņa, līdz galva skar grīdu; rokas saliek-
tas zem galvas vai iztaisnotas virs galvas. Aizver acis un dziļi elpo. 
Šādā pozā paliek iespējami ilgi (no dažām sekundēm līdz 5 minū-
tēm), pēc tam atgriežas sākumstāvoklī un iztaisno kājas. 
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Pārlieku jūtīgiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar paaugstinātu sek-
suālo uzbudināmību šo vingrojumu ieteicams veikt ļoti neilgu 
laiku - 2 vai 3 sekundes. Vingrojuma izpildes laikā uzmanību pie-
vērš saules pinumam un sirds apvidum. 

Vingrojums stiprina vēderplēvi un iekšējos orgānus, tā izpildes 
laikā rodas sasprindzinājums kājās, tiek sekmēta zemādas nervu 
daririba, saules pinuma apvidus - galvenā nervu centra - apasi-
ņošana. Vingrojums ir īpaši efektīvs cilvēkiem ar vāju nervu sistē-
mu un pavājinātu dzimumdziedzeru darbību. 

Vērpes poza (84. att.) 
Apsēžas uz grīdas, kājas nedaudz plati. 

Saliec kreiso kāju, pārceļ to pāri labajai 
kājai un noliek ar papēdi pret labo augš-
stilbu virs ceļgala, bet labo kāju saliec tā, 
lai ceļgals skar grīdu, bet papēdis - starpeni. 

Ķermeņa augšdaļu pagriež pa kreisi, la-
bo roku pārliek pāri kreisajam celim un 
satver kreisās kājas pēdu. Pagriež ķermeņa 
augšdaļu vēl vairāk pa kreisi - tā, lai zods 
atrastos virs kreisā pleca. Kreiso roku aiz-
liek aiz muguras un ar to pieskaras laba-
jam gurnam. 

Ķermeņa augšdaļu, plecu un galvu lēni pagriež dziļas ieelpas 
laikā. Šādā pozā paliek pāris sekunžu, aizturot elpu; pēc tam izel-
pojot bez asām kustībām atgriežas sākumstāvoklī. Beigu kustība ir 
labās rokas slīdēšana no kreisās kājas pēdas līdz celim un iztais-
nošanās. Sākumā to ir grūti izdarīt, tāpēc vingrojumu izpilda 
pakāpeniski un daļēji. Pēc atgriešanās sākumstāvoklī atslābinās. 
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Vingrojumu atkārto uz pretējo pusi; to sāk ar otru kāju, pa-
griežot ķermeņa augšdaļu uz pretējo pusi. Vingrojumu atkārto 
2 - 4 reizes uz vienu pusi vai pamīšus pa 2 reizēm uz katru pusi 
(kopā 4 reizes). 

Šis zināmā mērā ir unikāls vingrojums: tas attīsta pašpār-
liecinātību, uzņēmību un neatlaidību, tam ir labvēlīga iedar-
bība uz nervu sistēmu kopumā, tas normalizē aknu, aizkuņģa 
dziedzera, liesas, zarnu trakta un nieru darbību. 

Vērf)es pozas vienkāršotie varianti 
1. variants (85. att.) 
Apsēžas, kājas nedaudz plati, saliec labo kāju, piespiežot celi 

un gurnu vēderam un krūtīm; to pārceļ pāri kreisajai kājai un no-
liek uz grīdas pie kreisā gurna. Plaukstas uz grīdas, pirksti iztais-
noti. Pēc 3 pilniem elpošanas cikliem maina kājas un atkārto vin-
grojumu. 



340 

2. variants (86. att.) 
Apsēžas, kājas nedaudz plati, saliec kreiso kāju un pārceļ pāri 

labajai. Ķermeņa augšdaļu un galvu pagriež iespējami tālu pa kreisi. 
Kreisā roka aiz muguras, bet labā pārlikta pāri kreisajam celim un 
spiež uz to. Koncentrēšanās vieta - mugurkauls. Pēc trim pilniem 
elpošanas cikliem maina kājas un atkārto vingrojumu. 

Terapeitiskais efekts tāds pats kā vērpes pozai, tikai nedaudz 
maigāks. 

Zivs poza (87. att) 
Apsēžas Lotosa pozā, atliec galvu atpakaļ un izliec muguru, 

balstoties uz kreisā elkoņa, labā roka paliek uz grīdas aiz muguras; 
pēc tam atbalstās uz labā elkoņa un atliec galvu vēl vairāk atpakaļ, 
līdz pieskaras ar pakausi pie grīdas (mugura pie grīdas nepieskaras, 
jo mugurkauls ir izliekts). Ar rokām satver kāju īkšķus un dažas 
minūtes dziļi elpo. Lai atgrieztos sākurnstāvoklī, ar rāvienu pievel-
kas ar rokām pie kājām tā, lai atrautu galvu no grīdas; iztaisno 
kaklu, apguļas uz muguras un iztaisnojas. Kad šis vingrojums ir 
labi apgūts, pēc tā izpildes nav nepieciešamības apgulties, jo var 
atgriezties Lotosa pozā, sasprindzinot muguru un atbalstoties ar 
rokām pret grīdu. 

Ja Lotosa pozu nevar izpildīt, vienkārši apsēžas un sakrusto kā-
jas, uz rokām nav jābalstās - tās brīvi atrodas uz grīdas. 
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Vingrojums labvēlīgi iedarbojas uz iekšējās sekrēcijas dzie-
dzeriem, tas ieteicams astmas, bronhīta, saaukstēšanās un iesnu 
gadījumā; attīsta kakla lokanumu, nostiprina muguras musku-
latūru, tonizē nervu sistēmu. 

Zivs pozas vienkāršotie varianti 
1. variants (88. att.) 
Sāk ar Skrodera jeb Vieglo pozu, atliec galvu atpakaļ un, bals-

toties vispirms uz viena, pēc tam - uz otra elkoņa, noliec galvu, līdz 
pakausis pieskaras grīdai. Rokas brīvi noliktas uz ceļiem. 

2. variants (89. att.) 
No Akmens pozas, balstoties uz elkoņiem, liecas atpakaļ un 

atliec galvu, līdz pakausis pieskaras grīdai. Rokas paceļ no grīdas 
un brīvi noliek uz ceļiem. 
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3. variants (90. att.) 
Apsēžas uz grīdas, iztaisno kājas; rokas noliek uz grīdas sev aiz 

muguras un, balstoties uz kreisā elkoņa, atliec galvu iespējami tālu 
atpakaļ. 

STIEPŠANĀS 
variants (91. att.) 

Apsēžas uz grīdas un iztaisno kājas. Ar saliektiem rādītāj-
pirkstiem satver kāju īkšķus. Izelpojot noliecas uz priekšu un ar 
pieri pieskaras kājām. Šo pozu saglabā iespējami ilgi, pēc tam 
atslābinās. 

2. variants (92.a un 92.b att.) 
Šis variants ir līdzīgs pirmajam. Atšķirība tikai tā, ka ar rokām 

satver kāju potītes, nevis īkšķus. Turklāt šīs pozas sākumstāvoklis 
ir guļus un šīs āsanas izpilde arī beidzas guļus; rokas vingrojuma 
beigās tiek brīvi izstieptas gar sāniem. 
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Stiepšanās vingrojumiem ir ļoti spēcīga iedarbība uz jostas-
vietas nerviem. Šie vingrojumi ieteicami aizcietējumu un zarnu 
katara gadījumā, kā arī hemoroīdu un diabēta ārstēšanai. Vin-
grojumu izpildes laikā tiek bagātīgi apasiņoti dzimumorgāni, 
taisnā zarna, priekšdziedzeris, dzemde, urīnpūslis, un tādēļ uz-
labojas to stāvoklis. Jogi šo vingrojumu dēvē par "dzīves ener-
ģijas avotu". 

Stārķa poza (93. att.) 
Nostājas taisni, paceļ rokas virs galvas, 

dziļi ieelpo. Lēni izelpojot, noliecas uz priekšu, 
līdz ar rokām aizsniedz kāju pirkstus, bet ar 
degunu pieskaras ceļgaliem. Rokas visu laiku 
pieskaras ausīm. 

Šajā pozā paliek 5 sekundes, pēc tam, dziļi 
ieelpojot, lēni iztaisnojas un atgriežas sākum-
stāvoklī. Vingrojumu atkārto 4 reizes. Kādu 
laiku trenējušies, jūs varēsiet izbāzt galvu starp 
ceļiem un piespiest plaukstas grīdai. 
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Stārķa poza ir lielisks vingrojums, lai iegūtu garāku augumu 
un graciozu figūru. Pēc vingrojuma izpildes rodas spēku pieplū-
dums un viegluma sajūta visā ķermenī. 

Kobras poza (94. att.) 
Apguļas uz grīdas ar seju uz leju, atbalstās uz rokām. Dziļi un 

lēni ieelpojot, atliec galvu iespējami tālu atpakaļ. Pēc tam, sasprin-
dzinot muguras muskuļus, paceļ plecus un bez roku palīdzības 
atliec atpakaļ ķermeņa augšdaļu; rokas tikai balsta ķermeni, lai tas 
nenoslīd atpakaļ uz grīdas. Vēders paliek piespiests pie grīdas. 
Aiztur elpu un paliek šādā pozā 7 - 1 2 sekundes. Lēni izelpojot, at-
griežas sākurnstāvoklī. Sākumā koncentrēšanās vieta ir vairogdzie-
dzeris, bet līdz ar mugurkaula atliekšanos koncentrēšanās tiek vir-
zīta arvien zemāk, un vingrojuma beigās koncentrēšanās vieta ir 
mugurkaula lejasdaļa (nieru apvidus). 

Vingrojums veicina vēdera un muguras orgānu "atdzimšanu". 
Indijā šī āsana tiek izmantota, lai atbrīvotos no nierakmeņiem. 
Vingrojuma izpildes laikā asinis tiek izspiestas no nierēm, bet, 
vingrotājam atgriežoties sākurnstāvoklī, straujš asiņu pieplūdums 
nierēm izskalo no tām dažādus nogulsnējumus. Šī poza sekmē 
vairogdziedzera darbību. Tā ieteicama tiem, kam nepieciešams 
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stiprināt pašapziņu un pārvarēt nepilnvērtības sajūtu. Vingro-
juma efektivitāte atkarīga no ķermeņa sasprindzināšanas elpas 
aizturēšanas laikā. 

Kobras puspoza (95. att.) 
Nostājas uz kreisā ceļgala, labo kāju 

balsta uz pēdas tā, lai apakšstilbs atras-
tos vertikāli. Veic pilnu ieelpu. Izelpojot 
pārnes ķermeņa svaru uz labo kāju un 
lēni sēžas uz leju, līdz rokas sniedzas līdz 
grīdai. Muguru tur taisni. Aiztur elpu un 
paliek šajā pozā 3 - 7 sekundes. Dziļi ieel-
pojot, lēni pieceļas. Atkārto 3 reizes, pēc 
tam maina kājas. Atkārto vēlreiz. 

Vingrojums sekmē visa skeleta kus-
tīguma un lokanības uzlabošanos, tauku slāņa samazināšanos, 
kā arī uzlabo līdzsvara sajūtu, t. i., vestibulāro aparātu. 

Sienāža poza (96. att.) 
Sākunistāvoklis: guļus ar seju uz leju, deguns un piere skar grī-

du, dūres uz grīdas blakus gurniem. Veic pilnu ieelpu un, aizturot 
elpu un atbalstoties ar dūrēm pret grīdu, iespējami augstu paceļ 
iztaisnotas kājas. Neilgu laiku paliek šajā pozā un pēc tam atgrie-
žas sākumstāvoklī un izelpo. Koncentrēšanās vieta - jostasvieta 
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un mugurkaula lejasdaļa. Lai izpildītu šo vingrojumu, nepiecie-
šama liela piepūle un spēks. 

Šai āsanai piemīt spēcīga stimulējoša iedarbība uz iekšējiem 
orgāniem, to izmanto pat ilgstošu aizcietējumu ārstēšanai, tā uz-
labo zarnu gļotādas apasiņošanu, attīsta muguras muskuļus un ir 
īpaši ieteicama nieru attīrīšanai un nieru darbības uzlabošanai. 

Siseņa poza (97. att.) 

Sākumstāvoklis: guļus ar seju uz leju, zods skar grīdu. Pirkstus 
savelk dūrēs un piespiež grīdai. Dziļi ieelpo un aiztur elpu. Sa-
sprindzina ķermeni un paceļ vienu kāju 45° leņķī. Neilgu laiku 
paliek šādā pozā, tad atgriežas sākumstāvoklī un atslābinās. Šis 
vingrojums ir Sienāža pozas sākumstadija. 

Terapeitiskais efekts tāds pats ka Sienāža pozai, tikai nedaudz 
mazāks, jo šīs āsanas izpildei nepieciešama mazāka piepūle. 

Trijstūra poza (98. att.) 
Nostājas taisni, kājas nedaudz plati, rokas taisni uz sāniem 

plecu augstumā ar plaukstām uz leju. Lēni pieliecas pa labi un ar 
roku pieskaras pēdai. Šādā pozā paliek 5 sekundes, pēc tam lēni 
atgriežas sākumstāvoklī. Vingrojumu izpilda uz otru pusi. Atkārto 
4 reizes. 
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Stiepšanās ar izplestām 
kājām (99. att.) 

Apsēžas uz paklāja, kājas izstieptas taisni uz priekšu, mugura 
taisna. Izpleš kājas iespējami plati. Nesaliecot kājas, noliecas uz 
priekšu (mugura paliek taisna!), ar rokām pieskaras kāju pirk-
stiem. Noliecoties izelpo, iztaisnojoties ieelpo; pieskaroties kāju 
pirkstiem, aiztur elpu. Šādā pozā 
paliek 5 sekundes. Vingrojumu 
atkārto 4 reizes. 

Vingrojums nostiprina iegur-
ņa un gurnu muskuļus, veicina 
tauku slāņa samazināšanos un 
slaida auguma veidošanos. Āsa-
nas izpildes laikā tiek bagātīgi 
apasiņoti dzimumorgāni, taisnā 
zarna, priekšdziedzeris, dzemde 
un urīnpūslis. Pēc vingrošanas 
sajūtams spēku pieplūdums. 

Vingrojums nostiprina mu-
gurkaulu, kā arī mugurkaula un 
gurnu muskuļus, veicina ātrāku 
izveseļošanos no infekcijas slimī-
bām un slēptu infekciju izārstē-
šanu. Šī āsana ieteicama tiem, 
kam kaulu lūzuma dēļ kļuvušas 
īsākas kājas. 
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Loka poza (100. att.) 
Apguļas ar seju uz leju tā, lai zods skar grīdu, rokas gar sāniem. 

Paceļ galvu, saliec kājas ceļos un satver kāju potītes. Ceļus tur 
kopā. Ceļot uz augšu krūškurvi un gurnus, izliecas tā, lai ar grīdu 
saskaras tikai vēders. Kādu laiku paliek šādā pozā, pēc tam atgrie-
žas sākumstāvoklī un atslābinās. 

Vingrojuma īpašo iedarbību un tā efektivitāti var pastiprināt, ja 
šādā pozā šūpojoties nedaudz pavēlas uz priekšu un atpakaļ. Sāk 
ar pāris sekundēm, pakāpeniski palielinot šīs pozas saglabāšanas 
laiku. 

Ja ir pastiprināta vairogdziedzera darbība, šo āsanu izpilda tikai 
dažas sekundes un vingrojumu neatkārto katru dienu. 

Āsanai piemīt spēcīga stimulējoša iedarbība uz endokrīno 
dziedzeru darbību. Tā uzlabo vairogdziedzera, aizkuņģa dzie-
dzera, dzimumdziedzeru aktivitāti. Ieteicama diabēta, impo-
tences (sākumstadijā), neauglības un menstruāciju traucējumu 
gadījumā. Uz ilgu laiku novērš gan sieviešu, gan vīriešu dzimurn-
funkcijas vājumu klimaksa laikā. Šis vingrojums uzlabo sma-
dzeņu darbību, tāpēc attīstībā atpalikušiem bērniem ieteicams 
katru dienu. Novērš sēdoša dzīvesveida radītu nogurumu. Šis 
vingrojums ir labākās zāles pret tuklumu. 
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Pāva poza (iOl.a un 101.b att.) 
Notupstas uz ceļiem, rokas noliek bla-

kus vienu otrai uz grīdas ar plaukstām 
uz leju un atbalstās pret tām. Pirksti ir 
nedaudz saliekti - tā ir vieglāk noturēt 
līdzsvaru. Sasprindzina rokas, sagatavo-
joties ķermeņa svara noturēšanai. Lēni 
noliecas, līdz vēders atbalstās pret kopā 
saliktiem elkoņiem. Iztaisno kājas. Ieel-
po un paceļ kājas no grīdas, ceļ tās līdz 
galvas līmenim un notur paralēli grīdai. 
Šādā pozā paliek 5 sekundes, tad nolaiž 
kājas, pieskaroties ar tām grīdai, izelpo 
un atslābinās. 

Ja vingrojumu katru dienu izpilda tikai pāris sekunžu, pozitīvi 
rezultāti sagaidāmi jau tuvākajā laikā. 

Šis ir vislabāk piemērotais vingrojums kuņģa darbības traucē-
jumu ārstēšanai un gremošanas uzlabošanai. Kad vēders atspie-
žas pret elkoņiem, daļēji tiek saspiesta aorta un asinis pieplūst 
gremošanas orgāniem. Tiek tonizētas aknas, aizkuņģa dziedzeris, 
kuņģis un nieres. 
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Svecītes puspoza (102. att.) 
Šim vingrojumam piemīt apvērstais 

efekts. Stāvot kājās, cilvēki noveco, bet 
paliekot šajā pozā, kļūst jaunāki. Vingro-
juma izpildes laikā lēni elpo ar vēderu. 

Apguļas uz vēdera un izstiepj rokas gar 
sāniem. Pakāpeniski ceļ kājas uz augšu, 
līdz tās atrodas 90° leņķī pret ķermeņa 
augšdaļu. Ar elkoņiem un augšdelmiem 
atbalstās pret grīdu un virza uz augšu 
dibenu un muguras apakšējo daļu, bals-
tot sēžas muskuļus ar rokām. Paliek šajā 
pozā 2 vai 3 minūtes, pēc tam atgriežas 
sākumstāvoklī un atslābinās. Pirms piecelšanās izpilda dažas no-
mierinošas dziļas ieelpas un izelpas. Vingrojuma laikā ieteicams 
mēles galu spēcīgi piespiest aukslējām, it 
kā spiežot tās atpakaļ. 

Šī āsana ieteicama bipertireozes, sa-
aukstēšanās un elpceļu slimību ārstēša-
nai; tā sekmē asins pieplūdi sejas ādai 
un muskuļiem un grumbiņu izlīdzinā-
šanos, kā arī atjaunina visu organismu. 

Svecīte (103. att.) 
Apguļas uz muguras un atslābina visus 

muskuļus. Lēni ceļ augšā kājas 90° leņķī 
pret ķermeņa augšdaļu. Atbalstoties uz ro-
kām un elkoņiem, virza dibenu un mugu-
ru uz augšu. Ar rokām balsta muguru un 
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cenšas saglabāt līdzsvaru. Paliek šajā pozā 2 - 4 minūtes, pēc tam 
atgriežas sākumstāvoklī un atslābinās. Pakāpeniski šīs āsanas 
izpildes laiku var pagarināt līdz 10 minūtēm. Vingrojuma izpildes 
laikā lēni un dziļi elpo caur degunu (un ar vēderu). 

Šī āsana veicina lielāku asins pieplūdi smadzenēm, vairog-
dziedzerim un krūškurvim. Tiek aktivizēta vēdera dobuma or-
gānu darbība, uzlabojas veselība un organisma aizsargspējas. 

Arkla poza 
Pirmā fāze (104.a att.) 
Apguļas uz muguras, rokas blakus ķermenim ar plaukstām uz 

leju. Dziļi un lēni elpojot, ceļ kājas uz augšu (kājas taisnas, pirkst-
gali nostiepti). Kājas paceļ 45° leņķī, kādu laiku (atkarībā no 
fiziskās sagatavotības līmeņa) paliek šādā pozā, tad paceļ kājas līdz 
taisnam leņķim. Atvirza gurnus un vidukli no grīdas un paceļ kājas 
pāri galvai. Paliek šādā stāvoklī dažas sekundes. 

Otrā fāze (104.b att.) 
Kājas lēni laiž lejā tālu aiz galvas, cenšoties ar kāju pirkstiem 

pieskarties grīdai. Ķermenis saliekts jostasvietā, ceļi iztaisnoti. Vin-
grojuma izpildes laikā dziļi elpo. 
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Trešā fāze (104.c att.) 
Kājas tiek virzītas vēl tālāk, cenšoties tās saliekt ceļos un pie-

skarties ar ceļgaliem galvai. vŠajā pozā paliek dažas sekundes, līdz 
sajūt nogurumu. Tad lēni atgriežas sākumstāvoklī. 

Jāņem vērā, ka ķermeni drīkst saliekt tikai ļoti lēni un uzmanīgi, 
sākumā tas nav jāsaliec līdz galam, lai nepārslogotu un netraumē-
tu muskuļus un mugurkaulu. Pēc dažu nedēļu ilgām cītīgām no-
darbībām pat ļoti stīvs mugurkauls kļūst lokans. 

Asanas iedarbība: pazūd nogurums, nespēks, galvassāpes; uz-
labojas galvas smadzeņu darbība. Šī āsana atjaunina dzimum-
dziedzerus, aizkuņģa dziedzeri, aknas, liesu un virsnieru dzie-
dzerus, novērš menstruālā cikla traucējumus. 
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Stiepšanās ar saliektu kāju (105. att.) 
Apsēžas uz grīdas un izstiepj kājas sev 

priekšā. Ar labo roku satver kreiso kāju aiz 
pirkstiem un pievelk tās pēdu pie labās auss, 
cenšoties pieskarties ausij ar kāju. Ar kreiso, 
taisni uz priekšu izstiepto roku satver iztais-
notas labās kājas pirkstus. Šajā pozā paliek 
1 vai 2 minūtes. Elpo brīvi, dziļi un lēni. 
Vingrojumu atkārto arī uz pretējo pusi. 

Šī āsana ir labākais vingrojums kuņģa 
darbības traucējumu ārstēšanai un lielisks 
līdzeklis gremošanas uzlabošanai. Regu-
lāri izpildot šo vingrojumu, tiek novērsts 
aknu kūtrums, tonizēts aizkuņģa dziedze-
ris, kuņģis un nieres. Šai āsanai piemīt labvēlīga iedarbība uz 
visu nervu sistēmu, tā normalizē kuņģa darbību. 

Galvas stāja - āsanu karaliene (106. att.) 
Šo āsanu izpilda, stāvot uz galvas un turot uz augšu izstieptas 

kājas. Vingrojuma laikā tiek bagātīgi apasiņotas galvas smadzenes. 
Šī ir sarežģīta āsana, tāpēc to izpilda vairākos posmos. Tā kā 

viss ķermeņa svars vingrojuma laikā ir pārnests uz galvaskausu, 
ieteicams palikt zem galvas spilventiņu vai četrkārtīgi salocītu segu. 

Notupstas uz ceļiem, savij roku pirkstus un noliek rokas sev 
priekšā tā, lai starp tām veidotos taisns leņķis. Ar savītajiem pirks-
tiem var ari aptvert pakausi, atbalstot galvu. Pēc tam noliek galvu 
uz paklāja blakus savītajiem roku pirkstiem. Galvu liek tā, lai pau-
ris (galvvidus - nedaudz augstāk par to daļu, kas pāriet pierē) 
atspiežas pret paklāju (vai spilvenu, vai salocīto segu). Ja atspiežas 
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nevis ar galvvidu, bet ar citu galvas daļu, vingrojumu nevar pareizi 
izpildīt, jo tad nevar noturēt taisnu muguru. 

Ceļus pievelk tuvāk ķermenim un nostājas uz pirkstgaliem, lai 
varētu noturēt līdzsvaru. Kad ķermenis ir pietiekami atliekts, var 
lēni atraut no grīdas kāju pirkstus. Tad kājas lēni ceļ augšā un 
iztaisno gan kājas, gan visu ķermeni. Galvas stājā sākumā paliek 
5 sekundes, bet, nodarbojoties sistemātiski, šo laiku var pagarināt 
līdz 5 minūtēm, un tas ir pietiekams vēlamā efekta sasniegšanai. 
Elpo caur degunu. 

Lēni, bez straujām kustībām nolaiž kājas un atgriežas sākurn-
stāvoklī. Pēc vingrojuma izpildes nostājas taisni un 1 vai 2 minūtes 
pastāv, lai normalizētos asinsrite. Vingrināties galvas stājā var pat-
stāvīgi, citu cilvēku palīdzība nav nepieciešama. Līdzsvara notu-
rēšanu sekmēs treniņi. Roku pirkstus var arī nesaāķēt. Tādā gadī-
jumā rokas noliek blakus galvai ar plaukstām uz leju. Vingrojumu 
var izpildīt pie sienas un censties atraut no tās kājas. Tomēr, ja tas 
nepieciešams, var palūgt arī palīdzību. Kāds var pieturēt jūsu kā-
jas, līdz jūs iemācīsieties noturēt līdzsvaru. 

Šis vingrojums veicina prāta spēju, redzes, dzirdes, citu ma-
ņu orgānu un nervu sistēmas darbības uzlabošanos. Tiek pastip-
rināta dzimumspēja, atjaunota atmiņa un novērsti daudzi citi 
veselības traucējumi, kas saistīti ar nepietiekamu galvas sma-
dzeņu apasiņošanu. Miega artērijai un citiem svarīgiem orgā-
niem pieplūst ar skābekli piesātinātās arteriālās asinis. Galvas 
stāja ir spēcīgs tonizējošs līdzeklis, to var dēvēt par zālēm, kas 
ārstē visas slimības. 
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Z A R N U TRAKTA DARBĪBAS REGULĒŠANA 
Vingrojums uz krēsla (107. att.) 

Apsēžas uz krēsla malas tā, lai 
sēžas muskuļi ir nedaudz atcelti no 
krēsla, kājas nedaudz pabīda zem 
krēsla. Muguru nesasprindzina, ro-
kas brīvi noliktas uz ceļiem. Spēcīgi 
sasprindzina iekšējos muskuļus un 
5 vai 6 reizes ievelk un atlaiž taisno 
zarnu. Elpo brīvi, lēni un mierīgi. 
Pakāpeniski palielina vingrojuma iz-
pildi līdz 15 reizēm. 

Vingrojums ieteicams zarnu mus-
kuļu tonusa palielināšanai un tais-
nās zarnas tonizēšanai. 

Ceļgalu pievilkšana (108.a un 
108.b att.) 

Apsēžas uz grīdas, aptver kājas ar 
rokām un nedaudz atliecas, lai kājas 
būtu mazliet atceltas no grīdas. Tādā 
pozā sēž 3 - 5 minūtes. Ja vēlas pa-
nākt lielāku efektu, šo pozu izpilda 
guļus stāvoklī uz slīpas virsmas. Lai 
atvieglotu vingrojumu, pamīšus pie-
velk un piespiež pie vēdera vispirms 
kreiso, tad labo kāju, piespiežot to 
ar rokām, lai būtu lielāks spiediena 
spēks. 
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Atslābinot muskuļus, dziļi un strauji ieelpo, bet, ievelkot vēde-
ru un ar rokām piespiežot pie tā kāju, strauji un enerģiski izelpo. 

Kad trenējoties sasniegti labi rezultāti kāju pamīšus pievilk-
šanai pie vēdera, var izpildīt vingrojumu, pievelkot pie vēdera 
abas ceļos saliektās un cieši ar rokām aptvertās kājas. Vingro-
jumu izpilda lēni, elpo mierīgi. Kāju pamīšus piespiešanu vai abu 
kāju piespiešanu atkārto 3 vai 4 reizes, un visus atkārtojumus 
veic 3 - 5 minūtēs. 

Šī poza ieteicama, lai atbrīvotos no zarnās uzkrātajām gāzēm. 

Z A R N U TRAKTA IEKŠĒJĀ MASĀŽA 
Jogas elpošanas mācībā ir arī tādi elpošanas paņēmieni, kas vei-

cina zarnu darbību un, izmantojot iekšējo masāžu, sekmē resnās 
zarnas attīrīšanos. 

Šādi paņēmieni ir vēdera muskuļu savilkšana un atslābināšana, 
diafragmas slēdzējpoza un vēdera muskuļu viļņošana. 

Vēdera muskuļu savilkšana un atslābināšana 
Tā ir iekšējā masāža, kas veicina zarnu darbību. 
Sākumstāvoklis: guļus (109.a att.) 

Rokas un kājas iztaisnotas, muskuļi atslābināti. Elpo dziļi un mie-
rīgi. Izelpojot caur degunu, ievelk vēderu, ieelpojot vēderu izvirza 
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uz āru. Atkārto 5 - 2 5 reizes. Pēc katriem 3 vai 4 kustību cikliem 
nedaudz atpūšas. Sākumā vingrojumu izpilda lēni, pēc tam pakā-
peniski palielina tempu. 

Sākumstāvoklis: guļus 
Pēc pilnas izelpas lēni ievelk vēderu, piespiežot to mugurkaulam, 

līdz vēdera vietā veidojas iedobe (it kā visi vēdera iekšējie orgāni 
būtu pabīdīti uz augšu un piespiesti krūškurvim); pēc tam strauji 
izgrūž vēderu uz augšu, cik vien iespējams. Dažādi izkustina iekšē-
jos muskuļus, cenšoties izmasēt un izmīcīt uz visām pusēm iekšējos 
orgānus, - kā šūpojoties, izliecoties, lokoties. Atkārto 5 - 1 0 reizes. 

Sākumstāvoklis: uz ceļiem (109.b att.) 
Nostājas uz ceļiem un atbalstās uz elkoņiem. Zodu atbalsta pret 

viegli dūrēs saliektiem (ne sažņaugtiem) pirkstiem. Atslābina mus-
kuļus. Pēc dziļas ieelpas veic pilnu izelpu. Aizturot elpu, pamīšus 

ievelk un atslābina vēderu 
tik reižu, cik ilgi var izturēt 
bez elpošanas. Ceļiem jābūt 
nedaudz izplestiem, bet kā-
ju pēdām - nostieptām. Vin-
grojuma izpildes laiku pakā-
peniski pagarina līdz 2 vai 
3 minūtēm. 
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Sākumstāvoklis: sēdus 
Apsēžas jebkurā ērtā pozā, iztaisno muguru. Pēc dziļas ieelpas 

lēni, bez sasprindzinājuma izelpo, tad ievelk vēderu iespējami 
dziļi, aiztur elpu un paliek tādā pozā, kamēr var izturēt bez elpo-
šanas. Tad lēni ieelpo un nedaudz atpūšas. Vingrojumu atkārto 
5 - 1 0 reizes. 

Grūtnieces šos vingrojumus nedrīkst veikt. 
Šie vingrojumi tonizē saules pinuma nervus, samazina tauku 

slāni uz vēdera un nostiprina tā lejasdaļas muskuļus. 

Diafragmas slēdzējpoza un vēdera muskuļu viļņošana ir zāles, 
kuras Indija dāvājusi Rietumu pasaulei taisnās zarnas kūtruma 
ārstēšanai. Nervi, kas regulē zarnu trakta darbību, atjaunojas, 
tiek novērsts kuņģa, zarnu, dzemdes un citu orgānu noslīdējums. 
Diafragmas slēdzējpoza un vēdera muskuļu viļņošana, izpildītas 
pamīšus, straujā asins pieplūduma dēļ darbina dziļos muguras 
muskuļus, kas notur vēdera muskuļus. Tādējādi tiek sekmēta un 
normalizēta visu vēdera dobuma orgānu darbība. 

Diafragmas slēdzējpoza 
1. Nostājas taisni (110.a att.), rokas brīvi gar sāniem, mugura tais-

ni. Izelpojot caur degunu, ievelk vēderu, ieelpojot izvirza vēderu 
uz āru. Cenšas sinhroni elpot un darbināt muskuļus. Vispirms 
vingrojumu veic lēni, pakāpeniski palielinot tempu. Arī atkār-
tojumu skaitu pakāpeniski palielina no 5 līdz 25 reizēm. 

2. Sākumstāvoklis tāds pats kā pirmajā variantā. Noliecas uz 
priekšu par 45° (110.b att.). Rokas ieliek sānos ar īkšķiem uz 
priekšu. Mugura taisna, pleci izvērsti. Izpilda tādas pašas kus-
tības ar vēderu kā iepriekšējā variantā. 
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3. Nostājas taisni, kājas plecu platumā (110.c att.). Saliec kājas ceļos 
un atbalstās ar rokām pret ceļgaliem. Ķermenis saliekts uz priek-
šu. Veic tādas pašas kustības kā iepriekš un arī izpilda tāpat. 

Kad šie trīs vingrojumi ir apgūti, tās pašas vēdera kustības izpil-
da, aizturot elpu pēc izelpas caur degunu, t. i., pauzes laikā starp 
izelpu un ieelpu. Vairākas reizes ievelk un izvirza vēderu, kamēr 
var izturēt bez elpošanas. 

Vēdera muskuļu viļņošana 
Šis ir viens no grūtākajiem vingrojumiem. Kustības laikā vēde-

ra muskuļi tiek izvirzīti uz āru un izolēti, veidojot it kā viļņus uz 
vēdera priekšējās sienas. Šim vingrojumam ir četri varianti: mus-
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kuļa izolēšana vēdera centrālajā daļā, labajā pusē (pēc tam - krei-
sajā) un muskuļu viļņošana jeb pārritināšana. 

1. variants. Nostājas taisni, kājas plecu platumā. Nedaudz no-
liecas uz priekšu un ar izstieptām rokām viegli balstās uz ceļos 
nedaudz saliektām kājām (kā tas parādīts 110.c attēlā). Enerģiski 
izelpo, spēcīgi sasprindzinot un ievelkot vēdera muskuļus. Tad ar 
grūdienu izvirza uz priekšu jeb izolē vēdera taisno muskuli (tas 
izskatās kā vertikāls vilnis). Šādā pozā paliek tik ilgi, kamēr var 
izturēt bez gaisa. Muskulis visu laiku paliek sasprindzināts. Ne-
daudz atpūšas un vingrojumu atkārto 3 - 1 0 reizes. 

2. variantu (muskuļa izolēšanu vēdera labajā pusē) un 3. vari-
antu (muskuļa izolēšanu vēdera kreisajā pusē) izpilda tādā pašā 
pozā kā pirmo variantu, taču šajos variantos ar rokām tiek izdarīts 
spiediens uz ceļgaliem (111. att.). 

Ja jāizolē muskulis labajā pusē, labā roka spēcīgi spiež uz labo 
kāju, bet kreisā roka ir atslābināta. Ja jāizolē muskulis kreisajā 
pusē, kreisā roka spēcīgi spiež uz kreiso kāju, bet labā roka ir atslā-
bināta. Abus šos variantus izpilda elpas aizturēšanas laikā. Pēc vin-
grojumu izpildes enerģiski ieelpo. Atkārto sākumā 3 reizes, pakā-
peniski palielina atkārtojumu skaitu līdz 8 - 1 0 reizēm. 

4. variants. (112. att.) Šis ir ceturtais un visgrūtākais vingroju-
ma variants - vēdera muskuļu viļņošana. Tā tiek panākta, lēni 
apļojot gurnus un turot izstieptas sānis rokas. Šīs ritmiskās apļvei-
da kustības pāriet uz vēderu, izolējot un pārritinot muskuļus no 
vienas puses uz otru. Arī šo variantu izpilda izelpas laikā, bet pēc 
tam enerģiski ieelpo. Vingrojumu veic lēni un sāk ar nelielu atkār-
tojumu skaitu, pakāpeniski palielinot to līdz 8 - 1 0 reizēm. 
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ATSLĀBINĀŠANĀS. N O M I E R I N Ā Š A N Ā S 
Ja satraukums un nemiers kļūst par paradumu, cilvēkiem rodas 

dažādas problēmas. Mūsu apziņa ir tā pārņemta ar uztraukumu un 
raizēm, ka mēs apjūkam un zaudējam spēju saskatīt lietu patieso 
būtību. Mūsdienu cilvēks steidzas strādāt, ar steigu ēd, ar steigu 
atpūšas. Ja cilvēks atrodas nemitīgas spriedzes varā, drīz vien iestā-
jas nervu krīze. Par ikdienišķu lietu kļuvušas neirastēnijas, bez-
miegs, sirds neirozes, stenokardija, aizcietējumi, kuņģa darbības 
traucējumi, galvassāpes. 
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Atslābināšanos un nomierināšanos nevajadzētu novērtēt pā-
rāk zemu. Katram cilvēkam būtu jāprot to darīt. Ķermeņa atslā-
bināšanai ir svarīga loma Hatha jogas vingrojumu sistēmā. Jogi 
ir radījuši fiziskus un garīgus vingrinājumus, kas nomierina un 
atslābina smadzenes un muskuļus. Apgūstiet Savāsanu jeb Sūkļa 
pozu - labāko atslābināšanās pozu! 

Savāsana jeb Sūkļa poza (Absolūtā miera poza) 
Novelciet žaketi, attaisiet jostu, atsieniet kaklasaiti! Ja jūs nēsā-

jat brilles, noņemiet arī tās! Atslābināšanās nozīmē pilnīgu mus-
kuļu atbrīvošanu, "atslēgšanos" no ārpasaules. 

Apguļas uz muguras, iztaisno rokas virs galvas un pastiepjas ar 
visu ķermeni. Ar strauju vēzienu pārceļ rokas uz priekšu, noliek 
gar sāniem un atslābinās. 

Bez sasprindzinājuma aiztur elpu, cik ilgi vien var izturēt. Aizver 
acis, uzmanību pievērš kāju pirkstgaliem un atslābina tos, iztēlojo-
ties, kā pēdas un gurni lēnām iegremdējas siltā ūdenī un visi muskuļi 
atslābinās. Tāpat atslābina muguru, mugurkaulu, plecus, delnas, 
rokas, pirkstus, ļauj noslīdēt zodam un atslābina sejas muskuļus. 

Ķermenis kļūst arvien smagāks un smagāks, tas ir atmaidzis, un 
tā svars gandrīz nav jūtams. Koncentrēšanās vieta - sirds. Koncen-
trēšanās laikā jāizjūt dziļš miers. Šādā stāvoklī, izbaudot atslābi-
nāšanos, absolūtu bezrūpību un rāmu mieru, paliek dažas minūtes. 

Tad iedomājas sevi par mākoni, kas peld skaidrās, zilās debesīs. 
Pēc tam pārstāj par to domāt. Cenšas vispār ne par ko nedomāt, 
taču nav jācenšas pretoties domām, kas tomēr rodas. Lai tās brīvi 
slīd garām kā skaistā sapnī. Var iedomāties sevi saplūstam ar nakts 
mieru. Tādēļ aizver acis un kustina tās uz augšu un uz leju. Pilnībā 
atslābinās, iedomājoties sevi lidināmies mākoņos. 



364 

Atver acis un pirms piecelšanās izstaipās un nožāvājas. Pagrie-
žas uz labajiem sāniem un izliec muguru. To pašu atkārto, guļot uz 
kreisajiem sāniem. Vēl kādu brītiņu mierīgi paguļ. Tad pieceļas sē-
dus, izstaipās un nožāvājas, un lēni pieceļas kājās. 

Vingrojuma laikā elpo mierīgi un lēni, kā miegā. Izpilda 
5 - 1 0 minūtes. 

Apguvis prasmi atpūsties atslābinoties, jūs iepazīsiet laimīga, 
veselīga un ilga mūža noslēpumu. 

DERĪGI PADOMI 

1. No rīta celieties un vakarā ejiet gulēt vienmēr vienā un tajā
pašā laikā!

2. Guliet pie atvērta loga vai labi izvēdinātā telpā! Ieteicams gu-
lēt ar galvu uz ziemeļiem, bet ar kājām uz dienvidiem. Guliet
bez drēbēm, lai ķermenis elpo!

3. Neguliet uz augsta vai mīksta spilvena! Gulēšanas laikā mu-
gurai jābūt taisnai.

4. Pirms gulētiešanas veiciet dziļo elpošanu un gultā atslābinie-
ties! Nelasiet gultā, guliet tumšā istabā!

5. Pirmā doma pamostoties lai ir: "Es esmu vesels (vesela)!"
6. Ja iespējams, ejiet vannā katru dienu, atbrīvojot ķermeni no

sārņiem un indēm!
7. Iespējami bieži novelciet apavus! Staigājiet basām kājām me-

žā un jūras, ezera vai upes malā!

8. No rīta un vakarā izpildiet vingrojumus acīm, un jums nebūs
vajadzīgas brilles!

9. Rūpējieties, lai nāsis vienmēr būtu tīras! Ja jums ir augšējo elp-
ceļu katars, skalojiet nāsis trīs reizes dienā, ievelkot tajās ūdeni!
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10. Pirms ēšanas izskalojiet muti! Tīriet zobus ar skujkoku irbu-
līšiem!

11. Vairāk ēdiet svaigu un nevārītu pārtiku - svaigus augļus, dār-
zeņus - un lietojiet ārstniecības augus un medu!

12. Centieties panākt, lai jums būtu regulāra vēdera izeja (katru
dienu)!

13. Atmetiet smēķēšanu, alkohola lietošanu un citus kaitīgus iera-
dumus, jo tie nomāc tieši tos nervu centrus, kurus joga cenšas
atdzīvināt!

14. Nekad neļaujiet neapmierinātībai, nicinājumam, skopumam,
greizsirdībai un citām zemiskām jūtām pārņemt jūsu prātu!
Negatīvas emocijas saindē gan prātu, gan miesu.

15. Nodarbojieties ar jogu labi vēdinātā telpā uz tīra paklājiņa,
vēršot seju pret austrumiem! Atmetiet jebkuras šaubas un bai-
les, uzsāciet vingrošanu, skatieties nākotnē droši un ievelciet
dziļi elpu, ticot vingrojumu dziedinošajam spēkam!

Mūsu ķermenis ir mūsu visvērtīgākais īpašums, un tieši tā pret 
to arī jāizturas. Rūpējieties par to, barojiet to, uzturiet tīru gan no 
iekšpuses, gan no ārpuses, sagādājiet tam pietiekami daudz svaiga 
gaisa, atpūtas un vingrojumu! Ķermenis ir brīnišķīgs vai briesmīgs 
atkarībā no tā, kā par to rūpējas. Daudziem, kas sasnieguši zināmu 
vecumu, rodas vēlme atgūt jaunību, tomēr ne visiem pietiek apņē-
mības, lai papūlētos un izpildītu jogas vingrojumus. 
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SATURS 3 6 9

Melones, arbūzi 31
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Pusdienas 33
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BADOŠANĀS NOTEIKUMI 40
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SULU TERAPIJA 48
KĀ PAGATAVOT SULU MĀJĀS 50
DĀRZEŅU SULAS 50

Kāļu sula 50
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Sinepju lapu sula 51
Kāpostu sula 51
Kartupeļu sula 52
Lamināriju (brūnaļģu) sula 52
Ziemas sīpolu sula 53
Puravu sula 53
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Burkānu sula 54
Burkānu, biešu un gurķu sulas maisījums 54
Ūdenskrešu sula 55
Gurķu sula 55
Pieneņu sula 56
Sējas pastinaka sula 56
Zaļo piparu sula 57
Lapu pētersīļu sula 57
Rabarberu sula 58

Redīsu sula 58
Rāceņu sula 58
Lapu salātu sula 59
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Aprikožu sula 65
Arbūzu sula 65
Vīnogu sula 66
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Ķiršu sula 66
Granātābolu sula 66
Greipfrūtu sula 67
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Meloņu sula 67
Zemeņu sula 67
Ērkšķogu sula 67
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Pīlādžu sula 68
Aroniju sula 68
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Melleņu sula 69
Ābolu sula 69
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ĀRSTNIECĪBAS AUGI. PAGATAVOŠANAS VEIDI. 
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ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKĻU PAGATAVOŠANA 

NO ĀRSTNIECĪBAS AUGIEM 73
ĀRSTNIECĪBAS AUGU MAISĪJUMU RECEPTES 76
ELPCEĻU SLIMĪBAS 77
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Kakla un rīkles slimības 77
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Plaušu tuberkuloze 81
Astma, garais klepus un infekcijas slimības 83

SIRDS UN ASINSVADU SLIMĪBAS 84
Sirds neirozes un sirds vājums 84
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Diurētiskie līdzekļi 90
Urīnpūšļa slimības (cistīts, baktērijas urīnā) 92
Nierakmeņi, akmeņi urīnpūslī un urīnceļos 94
Menstruāciju noregulēšana 96
Menstruāciju stimulēšana 98
Pārmērīga asiņošana menstruāciju laikā 
(menorāģija) 99
Baltie ziedi 100
Pastiprināta piena izdalīšanās vai samazināts piena 
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KUŅĢA UN ZARNU SLIMĪBAS 102
Kuņģa slimības 102
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Diabēts (jāievēro diēta) 133
Aptaukošanās 134
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SATURS 373 
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BEZMIEGS, PAĀTRINĀTA SIRDSDARBĪBA, DEPRESĪVI 
STĀVOKĻI, NEIRASTĒNIJA) 140
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APASIŅOŠANAS SEKMĒŠANA 144
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AUGU IZCELSMES KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻI 152

Ādu mīkstinoši līdzekļi 152
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iedarbību 152
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D A Ž Ā D U Ā R S T N I E C Ī B A S A U G U K O S M Ē T I S K Ā 

IEDARBĪBA 160
MASKAS 170

Maskas pret paplašinātām porām un iekaisušu, 
jutīgu ādu 172
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Sausai, grumbainai ādai 172
Taukainai, grumbainai ādai 172
Taukainai ādai 173
Sausai ādai 173
Mīkstinošas maskas 173
Savelkošas maskas 176
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Pretgrumbu krēms 177
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Kampareļļas krēms 178
Barojošs krēms ar ārstniecības augiem 179

TAUTAS MEDICĪNAS SENĀS RECEPTES 180
BRONHĪTS, ANGĪNA, SAAUKSTĒŠANĀS 181

Līdzeklis pret bronhītu un klepu 181
Līdzeklis pret bronhītu 181
Līdzeklis pret hronisku bronhītu 181
Līdzekļi pret klepu 182
Līdzeklis pret sausu klepu 183
Līdzeklis pret bronhītu un klepu bērniem 183
Līdzeklis pret saaukstēšanos 183
Iesnu ārstēšanas paņēmiens 184
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dziedātājiem 184
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Līdzekļi pret caureju 184
Persiešu līdzeklis pret caureju 185
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Līdzeklis pret caureju bērniem 185
Līdzekļi pret caureju un dizentēriju 185
Līdzekļi pret aizcietējumu 186
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Līdzekļi pret mazasinību 190
Līdzekļi pret spēku izsīkumu un tuberkulozi 
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Ikdienas veselības dzēriens 191
Jaunības dzēriens (skaistumam un veselībai) 192

CITAS SLIMĪBAS 193
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Ķermeņa masēšana, izmantojot urīnu 203
Urīna lietošana iekšķīgi 204
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Urīnā samērcētu apsēju izmantošana 205
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Grieztas brūces, pušumi un apdegumi 206
Ādas slimības (psoriāze, ekzēma, lepra) 206
Acu, ausu, deguna un zobu slimības 206
Saaukstēšanās, klepus, laringīts, astma 207
Kuņģa un zarnu slimības 207
Drudzis, malārija 207
Nieru, urīnpūšļa un aknu slimības 207
Audzēji, vēzis 207
Gangrēna 208
Tuberkuloze, plaušu karsonis 208
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Aptaukošanās 208
Reimatisms, artrīts 209
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ĀRSTĒŠANĀS AR BIŠU PRODUKTIEM 211

Bišu medus 212
Ziedputekšņi 215
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Bišu māšu peru pieniņš 218

Propoliss 219
Bišu maize 220
Bišu vasks 221
Bišu inde 222

DZĪVAIS" UN "NEDZĪVAIS" ŪDENS 226
"DZĪVĀ" UN "NEDZĪVĀ" ŪDENS IEGŪŠANĀ 
MĀJAS APSTĀKĻOS 229
AKTIVIZĒTA ŪDENS LIETOŠANA ĀRĪGI 230
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Kakla muskuļu savilkurns 234
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Maksts gļotādas iekaisums 235
Priekšdziedzera adenoma 235

Paplašinātas vēnas, plisušo mezglu asiņošana 236
Aknu iekaisums 236
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LIETOŠANA 239
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Svīšana naktīs 2 4 0
Apdegumi 240
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Cirpējēde 240
Sildošā ierīvēšanās 240

ĀRSTĒŠANĀS AR AUGU UN CITĀM EĻĻĀM 241
Rīcineļļa 242
Kukurūzas eļļa 243
Lineļļa 244
Smiltsērkšķu eļļa 244
Saulespuķu eļļa 245
Fenheļa eļļa 246
Mežrožu eļļa 246
Eikaliptu eļļa 247
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