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Melnā plākstera 
dziedinošais spēks

Ķīniešu ārstiem, Tibetas un 
Mongolijas lamām reti gadās 

ārstnieciskie līdzekļi, kas labi izārstē 
slimību un neatstāj nekādus izsitumus 
vai kādas citas pēdas. Dažu dienu lai
kā šie izsitumi pilnībā pāriet un āda 
atgriežas normālā stāvoklī. Pie tādiem 
ārstēšanas līdzekļiem pieskaitāms arī 
melnais plāksteris. Tas tiek pagatavots 
no minerālavotu dūņām. Autors dzir
dēja, ka dažās Eiropas valstīs tiek gata
vots melnais plāksteris. Vispirms mel
nais plāksteris ir aizsardzības līdzeklis. 
Ja ziemas aukstumā vai drēgnajā laikā, 
kad pilsētās novērojami neskaitāmi 
saaukstēšanās gadījumi, aplīmēt ar 
melno plāksteri krūtis un muguru, tad

iespēja saaukstēties ievērojami sama
zinās.

Ja lasītājam ir hronisks bronhīts un 
ārsti stingri aizliedz rudenī un ziemā 
izbraukt medībās, zvejot vai vienkārši 
iziet ārā, iespējams viņš tomēr vēlēsies 
baudīt vēju un salu. Ja viņš izmantos 
melno plāksteri, aukstais vējš neie
tekmēs veselību. Mančžūrijā ir cilvēki, 
kuri visu ziemu staigā ar melno plāk
steri, kas uzlīmēts uz krūtīm un mu
guras.

Melnais plāksteris tiek lietots ne ti
kai, lai ārstētos no saaukstēšanās, bet 
arī pret dažāda veida sāpēm. Piemē
ram, ja roka sāp no vienveidīga sma
ga fiziska darba, uz slimās vietas būtu 
jāuzlīmē melnais plāksteris. Pēc dienas 
vai divām sāpes pāries.

Daži cilvēki staigā ar uzlīmēto mel
no plāksteri trīs nedēļas, citi maina to



katras 7-10 dienas. Vairākums cilvēku 
uzskata, ka melnais plāksteris jānēsā 
pēc iespējas ilgāk.

Izmantojot melno plāksteri, jāat
ceras tikai viens svarīgs noteikums: 
ķermenim jābūt ideāli tīram, lai poras 
būtu tīras. Daži dara nepareizi -  ierī
vē par daudz visādus balzāmu sāpošā 
vietā un tad pa virsu liek plāksteri. 
Citi tur ķermeni aplīmētu ar citiem 
plāksteriem un pēc tam, noraujot šos 
plāksterus un nenomazgājot ādu, liek 
melno plāksteri.

Melnais plāksteris pēc savas darbī
bas rakstura ir izsūcošais plāksteris.

Caur porām tas izsūc no ķermeņa sli
mību.

Lai gan melno plāksteri iespējams 
likt uz ķermeņa arī aukstā veidā, to
mēr labāk ir plāksteri sasildīt virs gā
zes plīts uguns.

Ja slimniekam bija stipra saaukstē
šanās un viņam jāatsāk darbs vai mā
cības uzreiz pēc temperatūras samazi
nāšanās, viņam būtu jāuzliek plākste
ris uz muguras un krūtīm un jāatstāj 
tas uz 3-4 nedēļām. Slimības atgrieša
nās pie tādas ārstēšanās praktiski nav 
iespējama.

Iesnu gadījumā melno plāksteri 
uzliek uz pēdām. Varu piebilst, 
ka melnais plāksteris spēj izturēt 
arī iešanu vannā -  tādā gadījumā 
mazliet atlīmējas tikai plākstera 
maliņas.

j ocīgs, taču ļoti ātrs 
angīnas ārstēšanas 

paņēmiens

rstēšanās veids. Pie slim

nieka mutes pieliek lielu 

vardi un liek slimniekam elpot tai 

virsū. No tā vardes sirds sāk pa

stiprināti pukstēt, bet slimniekam



UZMANĪBU! 
i Izvēloties tautas līdzekļus 
ļietošanai ņemiet vērā sava 

organisma īpatnības. Neaizmirstiet 
^  konsultēties ar ārstējošo ārstu. ^

praktiski uzreiz paliek labāk. Bieži 

šāda ārstēšanās sākas tad, kad slim

nieks nevar ne tikai ēst un dzert, bet 

pat runāt. Pēc 8-10 minūtēm slimība 

pāriet. Zintnieki apgalvo, ka slimība 
tādā veidā pāriet uz vardi. Taču tā nav 

taisnība. Iespējams, ka nākamo gad

simtu zinātnieki izpētīs Šo ārstēšanās 

metodi un atklās tās noslēpumu. Pēc 

8-10 minūtēm vardi palaiž, tā veic 

pāris lēcienus un...nomirst. Slimnieks 

turpretī pilnībā izārstējas...

Persiešu tautas dziednieki Teherā- 

nā un citās Persijas (Irānas) provincēs 

gandrīz vienmēr ārstē angīnu ar šo 

metodi. Daudzi šī raksta autora draugi 

ļoti vēlas uzzināt, kādas vardes ir ārst

nieciskas -  tās mēdz būt zaļas, pelē
kas...un arī krupji. Varu tikai atbildēt, 

ka par ārstnieciskām tiek uzskatītas 

vardes, kas mīt Teherānas apkārtnē. 
Atkārtošu arī, ka vardei jābūt lielai...

Tautas līdzeklis angīnas 
ārstēšanai ar attīrītu 

petroleju

Ar šo metodi angīnu iespējams 

ārstēt tikai slimības sākum
posmā. Jānofiltrē petroleja caur biezu 

vates slāni. Uztīt uz kociņa gala vati, 

iemērkt attīrītajā petrolejā un iesmē

rēt mandeles. Tās jāiesmērē tik dziļi, 

cik vien iespējams. Šī procedūra jāveic 

katru pusstundu dienas laikā. Tādā 

veidā angīna ātri pāriet.

Ļoti svarīga piezīme: ja slimība ir 

ielaista un uz mandelēm izveidojās čū

las, tad ārstēšanās ar attīrītu petroleju 

nav efektīva un nepieļaujama. Čūlas 

ir jāplēš, taču tas jādara ārstam, mājās



tas var būt bīstami. Tā taču ir ķirurģis
ka operācija.

Tautas līdzeklis 
no angīnas, difterijas 

un šarlaka
V

SIs slimības ir 
īsts cilvēces 

bieds. To upuri pa
rasti ir bērni, lai gan 
ari pieaugušie rei
zēm no tām cieš.

Visnopietnākā no 
šim slimībām šob

rīd šķiet tā saucamā ļaundabīgā angī
na, pret kuru vēl nav atrasts efektīvs 
līdzeklis (vismaz oficiālā medicīna tā 
uzskata). Kā zināms, difterija un šar
laks tiek veiksmīgi ārstēts ar^sūkalām.

Tomēr pret šim slimībām ir efektīvs 
līdzeklis, kuri izsenas izmantoja tautas 
dziednieki Krievijā un citās valstīs. Šis 
līdzeklis ir 30% citronskābes šķīdums.

Ar to jāskalo kakls. Galva jāatgāž at
pakaļ un katru pusstundu dienas laikā 
jāskalo kakls. Šis līdzeklis lieliski pa
līdz dažādu kakla slimību ārstēšanā, ja 
tā sākta slimību sākumposmā.

Ja nav pa rokai šāds līdzeklis, var 
paņemt divas vai trīs citrona šķēlītes,

jānotlra no mizas un jātur mutē, lai cit
rons būtu pēc iespējas tuvāk kaklam. 
Šis šķēles ari jānorij. Procedūra jāveic 
katru stundu, kamēr būs atvieglojums. 
Šis līdzeklis ir efektīvs, ja slimība no
ķerta sākumposmā, taču vēlāk jālieto 
citronskābe.

Tīfa ārstēšana 
ar...aukstumu

Ne tikai parastie cilvēki, bet ari 
tikai nedaudzi ārsti zina, ka 

pilsoņu karš Krievijā 1919,-1920. gadā 
ierakstīja savu lappusi izcilu medicī
nisku atklājumu vēsturē. Krievu baltā 
armija atkāpās caur visu Sibīriju īpaši 

aukstas ziemas laikā. Tīfa epidēmijas



bija nežēlīgas un dažos pulkos pat 2/3 

karavīru bija slimi. Atkāpšanās sāku

mā, 1919. gada novembrī armijas ko

mandieri raizējās, ka visi tīfa slimnieki 
var nomirt, jo nevarēs izārstēties cau
rām dienām esot 20-50 grādu aukstu
mā. Pēc mēneša komandieri pamanī

ja, ka notika brīnums. No tīfa atlaba 
ne tikai stipri karavīri, bet arī vāji un 

slimīgi. Ja šie karavīri būtu ievietoti 

slimnīcās, kur viņiem būtu nodroši
nāta normāla aprūpe un siltas telpas, 

visticamāk, viņi būtu nomiruši.

Tātad, pilnīgi nejauši pilsoņu kara 

laikā rika atklāts tīfa ārstēšanas paņē

miens -  turēt cilvēkus ar augstu tem

peratūru 25-50 grādu aukstumā dažas 

dienas pēc kārtas.

Iespējams, ka drīzumā tiks sākta tīfa 

slimnieku ārstēšana speciālajās telpās, 

kurās temperatūra nepārsniedz 25-50 

grādus.

Tagad dažas pārdomas par ārstēša

nu ar aukstumu. Ja pirms 30-40 ga

diem kāds ārsts ievietotu tīfa slimnie
ku aukstā telpā, viņu noteikti tiesātu. 

Taču drīzumā situācija mainīsies, tas 

ir, ja ārsts izlems ievietot slimnieku 

normālas temperatūras istabā, viņš

tiks tiesāts. Mainās laiki, mainās ti
kumi. Gribu vēl piezīmēt, ka ar tīfu 

slimie karavīri bija silti apģērbti, taču 

elpoja Sibīrijas ziemas auksto gaisu.

Savu zobu saglabāšana 
līdz vecumam

Ir izplatīts pieradums izraut savus 

zobus un nomainīt tos ar mākslī
giem. Gadās satikt pat jaunus cilvēkus 

-  kādus 25 gadus vecus, kuriem ir ie

likti mākslīgie zobi. Tomēr ir cilvēki, 

kuriem savi zobi saglabājas līdz cienī

jamam vecumam.



Četri līdzekļi 
no zobu sāpēm

Pirmajā Pasaules karā Krievijas ar

mijas dienvidu fronti sauca par Rumā
nijas. Tā tika izvietota tur, kur patlaban 

atrodas Moldova. Un šīs frontes kara

vīri pirmie pievērsa uzmanību tam, ka 

deviņdesmitgadīgiem cilvēkiem zobi 
bija balti kā sniegs.

Personīgi runāju ar daudziem ka

ravīriem, un viņi apstiprināja, ka 

Moldovas iedzīvotājiem ir labi sagla

bājušies zobi. Runāju ar vienu ebreju, 
Āronu Rojzenu, kurš dzīvoja 25 gadus 

Moldovā. Mēģināju noskaidrot, kādēļ 

moldāviem tik labi zobi. A.Rojzens 

apgalvoja, ka moldāvi gandrīz neko, 

izņemot mamaligu, neēd un šī kuku

rūzas putra neizdara nekādu negatīvu 
ietekmi uz zobiem.

ai cik mo

košas nebūtu 
zobu sāpes, ne vien- 

zr mēr slimnieks spēj 

griezties pie ārsta.

Bieži pa rokai ir mājas 

līdzekļi, kas palīdz no zobu sā
pēm.

a. daudzās mājās ir salvija (Salvia of

ficinalis L ), kura novārījumu lieto sā

pošās vietas skalošanai un pēc iespējas 

ilgāk tur uz smaganas sāpošās vietas. 

Novārījums ir jāmaina, tas jādara reizi 

pusstundā, un sāpes mazināsies.
b. Paņemt cūkas tauku gabaliņu (ie

spējams arī sālītu) un uzlikt uz sāpošās 

vietas. Turēt šo gabaliņu mutē 15-20



ārstē ar īpatnēju paņēmienu. 

Vispirms rokas iekšpusi 

ierīvē ar ķiploku. Pēc tam 

smalki sakapātu ķiploku 

piesien pie pulsa vietas, cie

ši apsaitē roku. Kad zobu sāpes ir la

minūtes, kamēr pāries sāpes.
c. Ceļmallapas (Plantago major L.) 

lapu ieliek ausi tajā pašā pusē, kur at

rodas sāpošais zobs, un tur to, kamēr 

pāries sāpes -  tas notiek pēc kādas 

pusstundas.
d. No senajām aizmirstajām re

ceptēm varu ieteikt vēl vienu, kas ir 

labs līdzeklis ne tikai no zobu sāpēm, 

bet ari mutes dobuma skalošanai. Jā

ņem 15 grami mirres un atšķaidīt 60 

gramos vīna spirtā, pievienot pustēj- 

karoti sasmalcinātu aveņu lapu, sale- 

pas, piparmētras un 30 gramus laba 

vīna etiķa. Visus komponen

tus jāieliek stikla pudelē un 

jāatstāj ievilkties trīs dienas.

Pēc tam uzlējumu nokāš un 

ar to skalo mutes dobumu. Šo 

uzlējumu iespējams izmantot ari, 

lai turētu uz sāpošās vietas. Es šo lī

dzekli ļoti sirsnīgi iesaku, jo tas sama

zina sāpes un ari pie zobārsta vieglāk 

izturēt ārstēšanu, ja smaganas nomie

rinātas šādā veidā.

Oriģināls tautas 
līdzeklis no zobu sāpēm
Sibīrijā ir daudz ciematu, kur zobus

bajā pusē, ķiploku piesaitē pie kreisās 

rokas un otrādi.

Ir ari skeptiķi, kuri netic šādiem 

brīnumiem, taču minēto ciematu ie

dzīvotāji šādā veidā izārstējas.

Piezīme. Pirms ķip loka uzlikša

nas uz rokas jāuzliek  marles vai au 

dum a gabals.



Tautas līdzeklis smaganu 
pampumu 

un čūlu ārstēšanai

Smaganu pampumu un čūlu ār
stēšanai tautas dziednieki bie

ži izmanto sekojošu līdzekli: nelielā 
kastrolī ielej nedaudz šķidra liepziedu
medus. Paņem vecu sarūsējušu naglu 

%

un izkarsējot to, ieliek kastrolī medū. 
Ap naglu veidojas bieza melna viela, 
kas līdzinās darvai. Ar šo vielu iesmē
rē smaganu uz nakti. Čūla parasti ātri 
plīst un pampums pāriet.

Naglai ir jābūt vecai un obligāti 
sarūsējošai. Rūsai šajā gadījumā ir 
ļoti liela nozīme. Karsējot naglu, uz 
to nevajag pūst un pieskarties, lai 
rūsa nezustu.

lūras ūdens ir labākais 
līdzeklis no kakla slimī

bām
Ķīnā par racionālāko un neaizvie

tojamu līdzekli pret kakla slimībām 
tiek uzskatīts jūras ūdens. Slimnieki 
vasaras mēnešos dodas jūras pie
krastē. Daži no viņiem skalo kaklu 
ar aukstu, citi ar nedaudz uzsildītu 
jūras ūdeni. Tomēr, lai izmantotu šo 
līdzekli, ir jādzīvo jūras piekrastē, jo 
šis ūdens ātri bojājas.

Līdzeklis pret kakla 
slimībām no profesionā

liem dziedātājiem

Ieliekt kastrolī glāzi ūdens, iebērt 
pusglāzi anīsa sēklu un vārīt 15



minūtes. Pēc tam sēklas izmest, bet 

novārījumam pievienot lA glāzi me

dus un ieliet vienu ēdamkaroti konja
ka. Vislabāk izmantot liepziedu medu. 
Lietošanas deva -  pa vienai ēdamka

rotei katru pusstundu.
Dažreiz gadās, ka dziedātājam 

jāuzstājas, bet kakls sāp un tieši 

pirms uzstāšanās. Augstāk aprakstī

tais līdzeklis palīdzēs vienas dienas 

laikā atgūt formu.

Tautas līdzeklis 
no mazasinības

Daudzi krievu dziednieki uz

skata, ka ķiploks ir labākais 

līdzeklis sklerozes un mazasinības 

ārstēšanai, taču jāatceras, ka ne visi 

drīkst ēst ķiploku un šādiem cilvēkiem

ieteicams sekojošais ķiploka uzlējums.
Attīrīt % mārciņas ķiploka. Ievie

tot to stikla pudelē un apliet ar tīru 

spirtu un ļaut ievilkties trīs nedēļas. 

Ārstēšanās deva ir 20 pilieni uzlēju
ma, kas jāatšķaida pusglāzē piena un 

dzert trīs reizes dienā. Tomēr jāat

ceras, ka ķiploka uzlējums ir mazāk 

efektīvs nekā ķiploks.

Dziednieku līdzeklis 
no aknu un kuņģa 
slimībām, kā arī 

mazasinības. Ikdienas 
veselības dzēriens

Simti, iespējams pat tūkstoši 
dziednieku ieteica saviem pa

cientiem mežrozīšu dzērienu, kas pa
līdz saglabāt veselību un ilgi dzīvot. Šis 
dzēriens ir labs profilakses līdzeklis, jo



satur daudz C vitamīna.

Divas tējkarotes sausu mežr 
zīšu ielikt glāzē verdoša ūdens 

un lietot trīs reizes dienā pēc 
ēdienreizes. k

Daudzi apgalvo, ka gadīju

mā, ja vēlaties būt vesels, lie

tojiet mežrozīšu uzlējumu. 
Dziednieki šo dzērienu 

iesaka kā līdzekli no maza 

sinības, cingas un vielmaiņas 
uzlabošanai.

Oriģināls tautas līdzeklis 
no mazasinības

Salikt pilnu pudeli vērmeļu (Ar

temisia L.), kas salasītas maijā 

(tad auga iedarbība ir visspēcīgākā). 

Apliet vērmeles ar degvīnu vai 

atšķaidītu spirtu. Ļaut ievil

kties 21 dienu sausā tum

šā vietā.

Lietošanas deva ir pi

liens uzlējuma uz uzpirk

steni ūdens. Jālieto no rīta 

tukšā dūšā. Šīs zāles lietot trīs 

nedēļas. Ja mazasinība ir akūtā

formā, tad pēc trim nedēļām 
rīkot pārtraukumu uz divām 

nedēļām un tad atsākt no 

jauna.

Līdzeklis no 
mazasinības 
un vājuma

enajos laikos no ma

zasinības un vājuma 

lietoja vienu labu līdzekli, kur 

pašreizējā paaudze, protams, nezin.
No šīm kaitēm ārstējās ar cūkas 

pienu, kas iegūts, kad cūka baro si

vēnus, vai ar kaķa pienu. Cūkas piens 

ir barojošs un biezs, un iespējams, 
kādreiz cūkas audzēs ne tikai gaļai, 

bet ari pienam.

Bronhīta ārstēšana 
ar Islandes 
ķērpjiem

к:āda tautas me

dicīnas pazinē

ja izārstēja ar šo metodi 

vairākus tūkstošus bronhīta 

slimnieku.



Jāņem emaljēts kastrolis 

(metālisks nederēs), jāielej 
tajā glāze piena un jāieliek 

viena ēdamkarote sakapātu 
Islandes ķērpju (Cetraria 

islandica L). Maisījumu uz

vārīt, apsedzot ar vāciņu. Nokāst pie

nu un ķērpjus izmest. Pienu atkārtoti 

uzsildīt. Lietot šīs zāles cik vien karstas 

iespējams. Procedūra jāveic uz nakti 

pirms gulētiešanas. Visiem logiem un 
durvīm ir jābūt rūpīgi noslēgtiem, lai 

nebūtu caurvējš.

Cits tautas līdzeklis no 
bronhīta

Sis līdzeklis ir tik pat stiprs cik 
iepriekšējais. Visi komponenti 

tie paši, taču Islandes ķērpju vietā jā 

ņem salvija (Salvia officinais L.) tajā 

pašā daudzumā.

Pārbaudīts līdzeklis no 
bronhīta, bronhiālās 

saaukstēšanās

Ielikt tējkaroti Islandes ķērpju 
verdoša ūdens glāzē un Jaut ie

vilkties. Dzert vienu glāzi šī uzlējuma 
vakarā. Uzlējums jādzer karstā veidā. 
Šis līdzeklis ir rūgts, tāpēc iespējams 
pievienot nedaudz medus. Ārstēšanās 
ilgums ir individuāls, parasti no trim 
mēnešiem. Šis līdzeklis tiek plaši lietots 
Dienvidslāvijā serbu zemnieku vidū. 
Ārstēšanās efektivitāte vienmēr ir ļoti 
augsta. Ārsti, kuri dzīvojuši Dienvid
slāvijā, arī atzīst šī līdzekļa efektivitāti.

Populārs līdzeklis 
no bronhīta un balss 

pazušanas no Serbijas 
un Maķedonijas

Uzvārīt litru ūdens, kad tas 
vārās pievienot mārciņu 

kliju. Pievienot brūno cukuru. Šis



novārījums ja- 

lieto visu dienu 

cita šķidruma (tēja, kafi

ja, zupa) vietā un karstā vei 

dā. Serbi pievieno ari kartupeļu 

cukuru.

Sibīrijas tautas 
līdzeklis no 

bronhīta un klepus 
(ieteicams arī aknu 

un nieru slimību 
ārstēšanai)

Sarīvēt melnos rutkus un iz

spiest sulu caur marli. Samaisīt 

ar mārciņu medus un dzert. Deva -  pa 

divām ēdamkarotēm pirms ēdienrei

zes un vakarā pirms gulētiešanas.

Pārbaudīts līdzeklis 
no bronhīta un sā

pēm krūtīs

zkausēt nedaudz cūku 
tauku kastrolī un pievie

not terpentīnu. Deva -  viena 
tējkarote terpentīna uz glā
zi izkausētu tauku. Lietojot 

šo līdzekli, tam jābūt 
vien iespējams 

karstam. Visa glāze 
jāizdzer uzreiz pirms gu- 

*N, lētiešanas. Ārstēšanās 
sākumā līdzeklis jālieto 
ari no rīta stundu pirms 

ēdienreizes.

Saaukstēšanās 
un tās 

ārstēšana

ai cik labas būtu se- 

Inās receptes, tomēr 

ieteicams zināt ari jaunos atklājumus 

šajā jomā. Saaukstēšanās gadījumā 

vispirms jāuzsāk badošanās -  trīs vai 
sešu dienu ilga. Pēc tam 3-4 dienas 

burkānu sulas diēta un tad vismaz di

vas nedēļas -  svaigi dārzeņi un augļi,



kā ari dārzeņu sulas. Tiklīdz ir kādas 

saaukstēšanās pazīmes, jādodas pie 

tautas dziednieka vai jāveic resnās zar
nas skalošanu. Badošanās laika daudz 

jādzer ūdens. 3-4 dienu badošanās 
veiks brīnumu.

Trīs tautas līdzekli 
no saaukstēšanās, tajā 

skaitā nopietnas
a. 15-10 g vērmeļu apliet ar 

puslitru degvīna un ļaut ie
vilkties vismaz 24 stundas.
Deva ir atkarīga no cilvē
ka, bet parasti tā ir 100- 
200 g trīs reizes dienā 15 
minūtes pirms ēdienreizes.

b. Piesūcināt vilnas audu
mu ar etiķi, eļļu un kam
paru, pielikt to pie krū
tīm un atstāt uz nakti.
Uzlikt uz kakla kompre
si no sarīvētiem mārrutkiem. Piepildīt 
vilnas zeķes no mārrutkiem un uzvilkt 
slimniekam. Šis līdzeklis ir pārbaudīts 
uz vairākiem slimniekiem.

c. Dziednieki un zemnieki bieži 
ārstē saaukstēšanos, dažas dienas val
kājot zeķes ar sinepēm. Šis līdzeklis ir 
sens, bet iedarbīgs.

Tautas līdzeklis no 
sausā klepus

U!fzvārīt divas unces 
piparu sakņu ar 

puspintu baltā vīnogu vīna. 
Maisījumu nokāst un dzert 
karstā veidā trīs reizes die
nā. Papildus šim līdzek

lim jāpievieno liels sīpols, 
kas sarīvēts un samaisīts ar 

pīļu taukiem. Ierīvēt šo līdzekli 
krūtīs un kaklā. Tas jādara vakarā, 
bet no rīta slimniekam jāapēd viena 
ēdamkarote šī maisījuma.

I
Tautas līdzeklis 

no iesnām
eelpot ožamo tabaku pēc iespē
jas dziļāk, lai tā iekļūtu mutē. Pēc



ļa audumu. Uzvilkt vilnas zeķes un 
turēt plāksterus tik ilgi, cik ir iespē
jams (parasti stunda vai divas). Pēc 
tam noņemt plāksterus un pastaigāt. 
Vislabāk šī recepte iedarbojas vakarā 
pirms gulētiešanas. Iesnas pāries līdz 
nākamās dienas rītam.

Hroniskais bronhīts 
Tautas līdzeklis 

tā ārstēšanai

dažām procedūrām iesnas pāriet.
No iesnām labi palīdz arī deguna 

skalošana ar tīru ūdeni. Istabas tempe
ratūras ūdeni paņemt saujā un ievilkt 
ar vienu un pēc tam ar otru nāsi, lai 
ūdens nokļūtu mutē. Tomēr vienmēr, 
ārstējot iesnas, jāatceras, ka tās vai
rumā gadījumu ir infekcijas slimības 
(gripas) izpausme, tāpēc slimniekam 
vienmēr jāņem tīrs kabatas lakatiņš, 
lai pēc ārstēšanās procedūras nenotik
tu atkārtota inficēšanās.

So ietiepīgo slimību iespējams 

apkarot ar cūku taukiem, pre

cīzāk, zarnu taukiem. Tos ieliek trau

kā un trauku -  siltā cepeškrāsnī vai 

uz nelielas uguns. Izkausētus taukus 

nolej un ievieto aukstā vietā. Jālieto 

pa vienai ēdamkarotei uz. glāzi karsta 

piena. Ārējai lietošanai -  ierīvēšanai 

krūtīs -  tauki jāsamaisa ar terpentīnu 

un jāierīvē.

Sena dziednieku recepte 
no iesnām

Dziednieku līdzeklis no 
bronhīta un klepus 

bērniem

Uzreiz pēc iesnu parādīšanās 
pagatavot un uzlikt sinepju 

plāksterus pie pēdām un aptīt ar flane- Sagriezt nelielos gabaliņos 
rutkus, ielikt kastrolī un ap-



A'liS да®

UZMANĪBU!
Izvēloties tautas līdzekļus 

lietošanai ņemiet vērā 
sava organisma īpatnības. 

Neaizmirstiet konsultēties ar 
ārstējošo ārstu.

Щ____________________________ P
bērt ar cukuru. Cept cepeškrāsnī di

vas stundas. Nokāst, izmest rutku ga

baliņus un pārliet šķidrumu pudelē. 
Deva -  divas tējkarotes 3-4 reizes die

nā pirms ēdienreizes un vakarā pirms 

gulētiešanas.

Drošs līdzeklis 
no garā klepus

varēja palīdzēt. Šajā laikā ciematā bija 
kāda mūķene, kura ieteica piesiet ķip
loka galviņu pie kakla, bet kad bērns 
aizmieg -  pielikt ķiploka daiviņu pie 
deguna. Jau nākamajā dienā bērna stā
voklis uzlabojās.

Līdzeklis no klepus pēc 
plaušu karsoņa

Uzvārīt glāzi nepasterizēta pie
na ar divām kaltētām dzelte

nām vīnogām. Izdzert divas reizes die
nā pēc ēdienreizes karstā veidā.

Krievu un brazīliešu 
līdzeklis no klepus

4

Piecas ķiploka daiviņas smalki g O  sagriezt smalkās šķēlēs 6-8 
sakapāt izkarsēt nepasterizēta rutkus. Katru šķēli apbērt ar cukuru, 

piena glāzē un dot dzert bērnam dažas pēc pusdienas parādīsies rutku sula
reizes dienā.

Vēlreiz par 
garo klepu 

bērniem

Kādam ārstam ga
dījās ļoti nopietns 
garā klepus gadījums 
un nekādas zāles ne

ar cukuru. Deva -  viena 
ēdamkarote katru stundu. 
Dziednieki apgalvo, ka šis 
līdzeklis izārstē pat ļoti 
stipru klepu īsā laikā.

£50 Brazīlieši ņem 
banānus un izlaiž tos caur 
sietu un ieliek kastrolī ar 
karstu ūdeni -  divi banā
ni uz vienu glāzi ūdens ar



cukuru, tad uzsilda šo maisījumu un 
dzer.

Lauku dziednieku recep 
tes no klepus

galviņu nepasterizētā pienā, kamēr sī
poli un ķiploks paliks mīksti. Pievie
not nedaudz efejas (suņu mētra), pie
vienot medu. Deva -  pa vienai ēdam
karotei stundā.

S O  olu dzeltenumi uzkulti ar 
rumu un cukuru -  lietot tukšā dūšā.

S O  samaisīt rutku vai burkānu 
sulu ar pienu vai medus dzērienu -  
vienādās proporcijās. Deva -  pa vienai 
ēdamkarotei sešas reizes dienā.

S O  no ilgstoša klepus palīdz se
kojošais -  ar audumu noslaucīt krūtis 
un ierīvēt cūku taukus vai izkausētu 
sviestu. Taukiem jāpievieno nedaudz 
egļu eļļas, kas ir labāks līdzeklis nekā 
sviests.

£ 0  paņemt auzas, miežus un 
rudzus, pievienot cigoriņus un divus 
gramus rūgto mandeļu. Lietot kā pa
rastu kafiju, iespējams ar pienu.

S O  sajaukt divas karotes nepaste
rizēta sviesta, divus svaigus olu dzelte
numus, vienu tējkaroti miltu un divas 
tējkarotes tīrā medus. Lietot pa vienai 
tējkarotei vairākas reizes dienā.

S O  pavasarī no klepus labi palīdz 
bērzu sula vai kļavu sula ar pienu.

S O  no sausā klepus palīdz sviesta 
un ožamā spirta maisījumā (proporci
jas 2:1) ierīvēšana krūtīs.

S O  vārītā kāļu sula ar cukuru vai 
medu (labāk ar medu) arī labi palīdz 
no saaukstēšanās un klepus.

S O  sagriezt nelielos gabaliņus un 
uzvārīt 10 sīpolus un vienu ķiploka

V _ . . -



S O  ieteicams lietot brūkleņu 

sīrupu ar cukuru vai medu. Tas jā- , 
lieto diezgan bieži, un ūdens vietā • 

daudz jādzer zemeņu tēja.

bālu, dāsni sasmērēt to ar 

kurpnieku piķi un uzlikt 

uz muguras, mainīt au

dumu katras 2-3 dienas.
■

Я 0  bērniem klepus ārstēšanai 

ieteicams sekojošais līdzeklis: sa

maisīt 20 g vīnakmens skābes un 

unci cukura sešās uncēs ūdens. Lietot 
pa vienai tējkarotei trīs reizes dienā.

£ 0  kāds vīrietis cieta no klepus 

piecus gadus. Klepum sekoja arī aiz

dusa, kolikas un asas sāpes sānā. Kad 

citas zāles vairs nelīdzēja, viņš izmē

ģināja magoņu eļļas ierīvēšanu. Tas 

izraisīja pastiprinātu svīšanu, taču ve

selība uzlabojās un pēc pāris nedēļām 

viņš bija gatavs sākt fizisku darbu.

šis līdzeklis palīdz no ieilgu

ša sausa klepus -  paņemt auduma ga-

£ 0  labi palīdz
arī pulveri -  iesala saknes 

pulvera unce, pusunce diļļu 

pulvera un divas unces cuku
ra. Deva -  pieaugušajiem pustējka- 

rote, bērniem -  uz naža asmeņa ga

liņa divas reizes dienā.

Labs līdzeklis 
no podagras

Podagra ir reimatiska slimība, 
bieži sāpes fokusējas uz kājas 

īkšķa. Nav ieteicams ārstēt slimību sa- 
asinājuma periodā, jāļauj lēkmei pār
iet un tad lietot reimatisma ārstēšanai 
ieteiktos līdzekļus.

Vislabākais līdzeklis podagras ār
stēšanai ir bites kodumi. Kādam vācu 
alus darītājam bija tik smaga podag
ras forma, ka viņš nevarēja piecelties 
no gultas piecas dienas. Pēc septiņiem 
bišu kodumiem viņš tika izārstēts.

lādzīgs gadījums bija arī ar kādu 
meiteni. Viņai atvieglojums nāca jau 

pēc pirmā koduma.



Dziednieku līdzekļi no 
aizcietējuma

Labākie līdzekļi no aizcietējuma, 
protams, ir pareizs uzturs un 

dzīves veids. Tomēr:
550 dziednieki iesaka dzert ūdeni, 

kurā bija vārītas plūmes vai auzas, kā 
arī rutku, kāpos- 
tu sulu siltā

dā, paniņas un žāvētu ķiršu tēju 4-5 
reizes dienā.

S O  kā caurejas zāles ieteicams 
slimniekam dot četras glāzes gurķu 
sulas dienā. Lai iegūtu šo sulu, mēnesi 
jātur gurķi sālītā ūdenī.

S O  ieteicama arī kāpostu sula ar 
raugu un krūkli.

S O  klizmai ieteicami sekojoši 
komponenti: viena ēdamkarote lin
sēklu (var aizvietot ar miežiem, auzām 
vai malvas lapām) un četrām glāzēm 
ūdens. Uzvārīt, nokāst, pievienot vie
nu ēdamkaroti sāls vai divas ēdamka
rotes eļļas.

S O  laukos izmanto krūkļa mizu 
-  uzvāra kā tēju.

Aizcietējumi
un to ārstēšana 

(pēc N.Ņūmana grāma- 
:7 tas «Padariet savu dārzu 

par savu aptieku»)

Aizcietējums ir daudzu sli

mību iemesls, taču sakiet godīgi, 

vai esiet par to domājuši. Aizcietējumi 

ir nepareiza uztura rezultāts, kas kavē 

zarnu trakta dabisko tieksmi uz attīrī

šanos. Vienīgā iespēja tikt vaļā no aiz- 
cietējumiem ir atrast un novērst slimi-



bas iemeslus.
Aizcietējumi vienmēr rodas nepa

reizas pārtikas patērēšanas rezultātā 

(paņemiet rokā maizes šķēli un sa

spiediet -  jums rokā paliks miklas ga

bals un padomājiet, ka pat visstiprākie 

muskuli nespēj to izspiest cauri pa zar

nām). Nav ieteicams aizrauties ar kliju 

lietošanu. Dabiskie produkti -  salāti 

no dārzeņiem un augļiem, vārītie un 

tvaicētie dārzeņi uzlabo organisma 

vispārējo stāvokli un nodrošina kuņ
ģi ar nepieciešamiem elementiem, kas 

ļauj normāli darboties kuņģa musku
ļiem.

Cits aizcietējumu iemesls ir dažādu 

caurejas zāļu lietošana. Šie līdzekļi kai
rina resno zarnu un ilgstošas lietoša

nas rezultātā var izraisīt resnās zarnas 

muskuļu atrofiju. Pastāvīga caurejas

zāļu lietošanu var salīdzināt ar no
guruša zirga sišanu, lai tas virzītos uz 

priekšu. Nav ieteicams lietot minerā- 

leļļas, jo tās veido slāni uz zarnu iek

šējām sieniņām un tas savukārt traucē 
vitamīnu uzsākšanu.

Aizcietējuma slimnieks parasti ir 

slinks cilvēks un viņam var rasties ari 

galvassāpes, mazasinība, problēmas 

ar aknām un žults pūsli. Aizcietēju

mu un minēto slimību iemesli gandrīz 

vienmēr ir nepareizs uzturs un nepie
tiekamas rūpes par organismu.

Uzturu ir jālabo un tad kuņģis sāk 

normāli funkcionēt, ļa nogurušie 

muskuļi nespēj sākt darboties, tad ār

stēšanas sākumposmā ir ieteicamas 

klizmas un caurejas zāles -  tā ir palī

dzība, taču tā pakāpeniski jāsamazina, 

lai organisms spētu darboties patstā

vīgi. Kuņģa un zarnu trakta darbību 

veicina ari fiziskie vingrinājumi un



asinsriti uzlabo apslaucīšanās ar mitru 

dvieli. s
Dažiem produktiem piemīt caure 

jas zāļu efekts -  piemērām, plūmērrl 
un vīnogām. Ārstēšanā var 
izmantot arī tos -  apliet ar 
karstu ūdeni un ļaut pa 
nakti ievilkties.

Brokastīs jāēd svaigi 
augļi, bet stipra aizcietē 
juma gadījumā jāsarīvē 
svaigais kāposts un ābols, 
turklāt jāēd tikai tas.

Pusdienās jāēd sekojošs maisījums 
-  viena ēdamkarote medus, divas 
ēdamkarotes ūdens, divas ēdamka
rotes auzu pārslu, viena ēdamkarote 
kviešu ekstrakta, divi sarīvēti āboli, 
viena ēdamkarote riekstu un puscitro- 
na sula. Jāēd tikai šis maisījums.

Vakariņās jāēd daži dārzeņi, salāti 
no zaļiem dārzeņiem un biezpiena, 
gaļas vai olām, riek
stiem, zivs.

Ļoti svarīgi ir 
rūpīgi sakožļat 
ēdienu.

Biešu un spinātu 
sulas ir labas cau
rejas zāles -  tās var 
sajaukt ar burkānu

un selerija sulām un dzert 
daudzas reizes dienas laikā.

Labākais līdzeklis 
skabargas

Visu rajonu ap ska
bargu sasmērēt ar 

darvu (sveķiem) -  aptīk 
audumu, kas piesūcināts ar 
darvu. Pēc 15-20 minūtēm 

skabargas galiņš parādīsies tik 
tālu, ka to būs iespējams izņemt. Šis 
līdzeklis ir efektīvs pat ja skabarga ie
kļuva pirms dažām dienām.

Daži dziednieku 
ieteikumi no brūcēm 

un griezumiem

sagriezt alojas lapu un 
pielikt pie brūces vai griezu
ma. Pēc 5-6 stundām brūce 
sāks ievilkties.

Ю  no senajiem laikiem 
kalnieši iesaka likt pie brūces 
spirta un nātres lapu kom
presi. Uzlējuma pagatavošana 
-  piepildīt pudeli ar nātres la-



pām un pieliet pilnu ar spirtu.
£ 0  100 g sviesta, 8 g dzelte

nā vaska, 5 g baltā vaska, 20 g egļu 
sveķu, 1 g vīraka, viena ēdamkarote 
eļļas. Ja sveķi un vīraks ir gabalos, 
tie jāsasmalcina, ielikt visu kastrolī 
un vārīt 10 minūtes, noņemt putas. 
Ielikt stikla burkā. Ar šo smēri pie
sūcināt audumu un pielikt pie brūces. 
Dziedē visa veida, izņemot sifilītiskās, 
brūces.

viena ēdamkarote tauku un 
pusēdamkaroti sāls, pievienot sasmal
cinātu sīpolu un samalt visu 
kopā. Paņemt nedaudz šīs 
smēres un ielikt brūcē un ap 
to. Uzlikt pa virsu saiti 
uz 24 stundām. Pēc 
pirmās lietošanas 
būs stipras 
sāpes, jo

smēre izsūc no brūces netīrumus. Sā
pes mazināsies pēc nākamajām lieto
šanas reizēm.

S O  sekojošais līdzeklis ir labākais 
pretsāpju un svaigu brūču dziedēšanas 
līdzeklis. Sajaukt vienādās daļās spirtu 
ar šellaku (vaskveidīga viela) un ar šo 

līdzekli apliet brūci. Sāpes pāriet mo- 
mentāli. Apsaitēt brūci un apliet sa

iti ar šo šķīdumu. Saite jātur četras 
dienas. Pat ļoti lielas brūces sadzīst 
četru dienu laikā. Šis ir galdnieku 
līdzeklis.

Ю  divas daļas sviesta un
viena daļa bišu vaska, sajaukt un 
uzvārīt. Izveidosies bieza viela. 
Pirms tās uzlikšanas izskalot brūci, 
uzlikt smēri un apsaitēt.

Ю  vēl viens līdzeklis ir sī
pola un ķiploka pasta, kurai jābūt 
ļoti svaigai.



ю  no nelielām brūcēm palīdz 
cūku tauku maisījums ar kviešu mil
tiem. Šis vielas ir jāsamaisa un jāizkar
sē uz pannas. Pievienot pienu un vārīt, 
kamēr izveidojas pasta. Uzlikt biezu 
slāni šī maisījuma uz auduma un pie
likt pie brūces. Saite jātur 10 stundas. 
Pēc 3-4 procedūrām brūce sadzist.

Tautas līdzeklis no išiasa

Išiass ir nežēlīga slimība, īpaši tās 
hroniskā stadijā. Sibīrijas dzied

nieki izmanto šādu līdzekli. Slimnie
kam divas reizes nedēļā jāiet krievu 
vai somu pirtī un karsēt ar pirtsslotu 
slimās vietas. Dziednieki iesaka iz
mantot bērza pirtsslotas (iespējams iz
mantot ari eikalipta pirtsslotas). Išiass 
kā reimatiska rakstura slimība tiek ār
stēta ar diētu.

Labākais līdzeklis pret 
žultspūšļa akmeņiem

Daktera N.Vokera grā
matā par svaigām 

dārzeņu sulām ir aprakstīts 
sekojošs gadījums.

Pie šī daktera nāca kāds

miljonārs, kuram piederēja vairāki 
veikali dažās valstīs, un kurš 20 ga
dus cieta no sāpēm žultspūšļa rajonā. 
Vairāki ārsti, kuri ārstēja šo miljonāri, 
vienbalsīgi apgalvoja, ka viņa ciešanu 
iemesls ir akmeņu žultspūslī, ko ap
stiprināja arī rentgena uzņēmumi. T i
kai bailes no operācijas saglabāja viņa 
žults pūsli.

Tātad, N.Vokers un viņa kolēģis 
sāka miljonāra ārstēšanu. Pēc dažām 
klizmām slimniekam noteica badoša
nās režīmu. Viņam bija jāizdzer 10- 

12 glāzes karsta ūdens 
ar viena citrona sulu. 

Bez tam, slimnie
kam bija jāizdzer 
arī trīs glāzes bur-



kānu, biešu un gurķu sulas. Bado
šanās otrajā dienā slimniekam bija 
daži krampji p 10-15 minūtēm. 
Nedēļas beigās bija krīze -  slim
nieks burtiski vārtījās pa grīdu no 
sāpēm. Toties pēc tam notika brī
nums -  sāpes pārgāja un pēc da
žām dienām akmeņi iznāca smalku 
smilšu veidā.

Pārbaudīts līdzeklis
akmeņu skaldīšanai*

žultspūslī

badoties 24 stundas, visu šo 
laiku dzert ūdeni, pēc tam veikt kliz
mu. Stundu pēc klizmas izdzert glā

zi sviesta un greipfrūta sulas. Parasti 
pēc tam ir nelaba dūša, lai izvairītos 
no vemšanas, jāguļ un nedrīkst dzert 
ūdeni. Iespējams iedzerts sāls ūdens 
malciņu.

Pēc 15 minūtēm izdzert caurejas 
zāles un tad var dzert arī ūdeni. Ne
pieciešams turpināt badošanos un 
pēc diennakts atkal dzert sviestu un 
greipfrūta sulu. Kad kuņģis tiks at
tīrīts, sekot akmeņu iziešanai. Parasti 
tie peld urīnā un ir zaļā vai brūnganā 

krāsā. Gadās, ka zāles jādzer 5-7 
dienas un iespējamas stipras 
sāpes. Pēc ārstēšanās beigām 
ieteicams veikt rentgena uz
ņēmumu, lai pārliecinātos 

par akmeņu izskalošanos.

£ 0  pazīstamais ASV dak
teris Maks Ferrins iesaka dzert 
biešu sulu ilgstoši un apgal-



voja, ka akmeņi tiek skaldīti pakāpe
niski un bez sāpēm.

Ю  jāņem dažas bietes, jānotīra 

un jānovāra. Vārīt, kamēr maisījums 

kļūst sīrupa biezumā. Lielot pa % glā

zes dažas reizes dienā. Zinātāji apgal
vo, ka akmeņi izzūd diezgan ātri.

Piezīme: daži dziednieki ieteica sa

viem pacientiem lauku kosas tēju.

Līdzeklis aknu attīrīšanai

Lauku dziednieki aknu attīrīša

nai izmantoja linsēklas (Linum

usitatissum L.). tējkaroti sēklu apliet 

ar glāzi ūdens un uzvārīt.
Deva: pusglāze katras

divas stundas divas dienas. 
Pirms lietošanas maisījums 

jāatšķaida ar ūdeni. Maisījums 
nav garšīgs, tāpēc iespējams tam 

pievienot citrona sulu.

Tautas līdzeklis aknu 
slimību ārstēšanai

Daudzi slimnieki iztērējuši 

daudz naudas dažādām zā
lēm, bet neizārstējās. Ir zināms labs 

līdzeklis -  kukurūzas šķiedras, kas at

rodamas zem kukurūzas vālītes. Šīs 
šķiedras jāuzvāra kā tēja. Ārstēša

nās ilgst līdz pusgadam. Lai tā būtu 

veiksmīga, kukurūzai jābūt pilnībā 

nogatavojušās.

Labākais līdzeklis no 
aknu slimībām

Dakteris N.Vokers iesaka svai
gu dārzeņu sulu -  burkānu, 

selerija, endīvija (cigoriņu paveids) 
un pētersīļa: 7 devas burkānu, 5 da-



|as selerijas un pa divām daļām 
pārējo komponentu.

Vienkāršs līdzeklis 
no aknu slimībām

Sajaukt pusglāzi kāpostu su

las ar pusglāzi tomātu sulas 

un dzert trīs reizes dienā pēc ēdien

reizēm. Šis līdzeklis nav ātras iedar

bības, tas jālieto ilgstoši.

Dziednieku līdzeklis no 
aknu slimībām

Aknu sāpju un audzēju gadī

jumā Va glāzi sviesta sajaukt 
ar greipfrūta sulu. Dzert uz nakti, ne 

agrāk kā divas stundas pēc ēdienrei
zes, pirms tam uztaisot klizmu, 

lai attīrītu kuņģi. Pēc tam ap
gulties uz labā sāna, no rīta 

atkārtot klizmu. Procedū

ra jāveic 4-5 dienas pēc 
kārtas.

Tautas līdzeklis 
no urīnpūšļa 

iekaisuma

Urīnpūšļa iekaisuma gadī

jumā vislabāk ir iedzert 

glāzi tējas no kukurūzas šķiedrām 

vai ķiršu dzinumiem. Iespējams pie

vienot medu.

Tautas līdzeklis 
no nesaturēšanas

Visdrošākais līdzeklis no urīna 

nesaturēšanas ir asinszāles 

un čemuru augstiņa maisījums. Zāles 

jāņem vienādās proporcijās, jāaplej ar



ūdeni un jādzer kā tēja.

Pizīme: biežas urinēšanas gadīju

mā uz laiku no patērējamās pārtikas 
saraksta jāizslēdz selerija, arbūzs, vī

nogas, sparģeļi.

Dziednieku līdzeklis no 
akmeņiem aknās un 

nierēs

Izlaist caur gaļas mašīnu glāzi ka
ņepju sēklu, sajaukt ar trim glā

zēm nepasterizēta piena, vārīt, nokāst 
un dzert tukšā dūšā 
piecas dienas. Pēc 
10 dienām atkār .. • 
tot un neēst asu <Tļ 
ēdienu. Iespē
jamas sāpes, 
taču tās jāpār
cieš. Pēc gada 
ā r s t ē š a n o s  
i e s p ē j a m s  
atkārtot.

Pārbaudīts tautas
līdzeklis no akmeņiem*

žultspūslī

Pusstundu pirms ēdienreizes lie
tot sviestu -  no pustējkarotes 

līdz glāzītei, nepārtraukti palielinot 
devu. Ārstēšana parasti ilgst 2-3 ne
dēļas. Tādas ārstēšanās rezultātā sa
mazinās kuņģa sulas izdalīšanās un 
tas mazina čūlu kuņģi iespējamību. Šis 
līdzeklis palīdz saskaldīt akmeņus un 
izvadīt tos no organisma.

Veids, kā Tibetā ārstē 
asins saindēšanos (gan

grēnu)

Ķirurģija šā vārds vispārpie- 
ņemtajā nozīmē Ķīnā un T i

betā nav īpaši populāra. Un diezin 
vai tā tur vispār pastāv. Autoram ir 

zināms tikai viens gadījums, kad 
tibetieši bija spiesti ķerties pie sav
dabīgas ķirurģijas palīdzības. Par 

vienu šādu gadījumu savās lekcijās 
min akadēmiķis N.K. Rērihs.

Tibetietis medības savainojis 
sev roku. To viņš uztvēris ar ierasto 
mieru un nevērību. Taču brūcē ie
kļuvuši netīrumi un sākusies asins



saindēšanās. Roka pamazām sākusi 
palikt melna. Tad lama licis slimajam 
doties pie viņa un atvest savu jaku. 
Tibetietis piegājis pie lamas ar jaku. 
Lama paņēmis parasto nazi un iegrie
zis rokas nomelnējušajā vietā , vieglī
tēm patīrījis roku un izmetis sarecē
jušo netīro asiņu masu. Tad iegriezis 
ar nazi jakam un ielējis tasītē nedaudz 
svaigu dzīvnieka asiņu. Ar šīm asinīm 
viņš ieziedis iegriezumu uz tibetieša 
rokas un pārsējis brūci ar nosmulētu 
lupatu. Šo operāciju lama veicis četras 
reizes. Saindēšanās process izbeidzies 
un tibetietis palicis dzīvs.

tās un tad, uzkarsējot kastrolī vienu 
puslitru ūdens, ieliek tur saknes un 
vāra 20 minūtes.

Iekšķīgās asiņošanas gadījumā dzer 
pa vienai tējkarotei ik pēc 20 minū
tēm, labāk krietni siltu. Ārējās asiņo
šanas gadījumā jāizskalo brūce ar šo 
silto novārījumu un jāapsaitē ar saiti, 
kas bagātīgi samērcēta svaigo ģerāni
jas sakņu novārījumā. Brūce jāizskalo 
trīs reizes dienā, nomainot pārsēju.

Sens ķīniešu veids, kā 
pārtraukt iekšķīgo 

asiņošanu
9

Pasaulē labākais 
līdzeklis pret ārējo 

un iekšķīgo asiņošanu

Ņem četras svaigas ģerānijas saknes 
(latīniski -  Pelargonium) , nomazgā

Ķīnieši kopš senseniem laikiem 
pratuši apturēt iekšķīgo asiņo

šanu samērā straujā veidā. Šim nolū
kam viņi izmantojuši svaigu ēzeļa ādu, 
vārījuši to, kamēr kļūst mīksta un tad 
apēduši.

Tautas līdzeklis pret 
vistas aklumu

Visai izplatīta parādība ir tā 
saucamais vistas aklums. Ar 

to vienmēr saslimst ziemā, kad vi
sapkārt viss klāts ar sniegu. Ar vistas 
aklumu sirgstošais labi redz dienā,



kā ari vakarā, lampas gaismā, bet pēc 
saulrieta zaudē spēju redzēt par spo
žākajā mēnesnīcā. Bieži vien bijuši 
gadījumi, kad tradicionālās medicīnas 
pārstāvji sūtījuši savus slimniekus, 
kas sirgst ar vistas aklumu pie tautas 
dziedniekiem.

Jāizvāra liels aknu gabals (liellopa 
vai aitas). Kad kastrolis ar tikko izvārī
tajām aknām noņemts no uguns, slim
niekam jānoliecas virs tā. Galvai jābūt 
pārsegtai ar kādu lielu drānas gabalu, 
lai tā gali nosegtu kastroli ar vārītajām 
aknām no visām pusēm. Tas nepiecie
šams tādēļ, lai viss tvaiks no kastroļa 
nāktu tieši slimnieka sejā, nevis aiz
plūstu uz visām pusēm.

Bieži vien pietiek ar vienu šādu sil
dīšanu, reizēm vajag divas un pavisam 
reti trīs reizes. Slimnieks izveseļojas, 
atgūst redzi. Turklāt slimajam divas 
nedēļas jāēd vārītas aknas.

Līdzeklis pret 
trahomu

Ar trahomu
sirgst ļoti dau

dzi. Un kaut gan 
oficiālā mcdi- 

£4 cīna ari samērā 
sekmīgi cīnās ar

šo nepatīkamo slimību, tās ārstēšana 
aizņem daudz laika un norisinās mo
koši, sagādājot slimajam gluži liekas 
ciešanas. Liekas tādēļ, ka ir kāds pa
visam vienkāršs līdzeklis, kurš ja ari ne 
vienmēr ir pierokas, tad to vienmēr 
bez grūtībām var atrast. Šis līdzeklis 
ir citrons.

Ar to ārstējas tā: paņem citronu, 
sērkociņu un gabaliņu higroskopiskās 
vates (ja nav vates, var nogriezt gaba
liņu citrona, notīrīt miziņu un ieziest 
plakstus ar citrona nogriezto daļu). 
Ar vati aptin sērkociņa galu, uz kura 
nav fosfora. Tad nogriež citrona aug
šējo daļu, un glāzītē izspiež līdz div
desmit pilieniem sulas. Vati samērcē 
sulā un ieziež ar to plakstiņus. Pirmo 
reizi ieziež tikai no ārpuses, ik dienu 
vienu reizi, divas trīs dienas pēc kār-



tas. Trešajā dienā ieziež ne vien no ār
puses, bet uzmanīgi paceļ plakstiņus 
un ieziež arī to iekšpusi. Turklāt sva
rīgi, lai slimnieks pamirkšķinātu acis. 
Mirkšķināšana nodrošina labāku ie- 
ziešanu. Labāk, ja trahomas slimnieks

Labakais līdzeklis pret 
hemoroju

Z ā ļ u  izgatavošanai nepieciešamas 
šādas vielas: degošais sērs pulverī 

(Sulphur -  latīniski),, vīnakmens sāls, 
arī pulverī, baltā krāsā (Creamot tartar 
-  angliski) un kumelītes (botāniskais

nosaukums -  Chamomilla recutita 
(L.) Rauschert).
Kumelītes vairākas reizes samalt gaļas 
mašīnā un izsijāt caur smalku sietu, lai 
tās arī pārvērstos pulverī. Visas šīs vie
las sajauc vienādās devās. Parasti ņem 
pa ēdamkarotei no katras. Sāls un de
gošais sērs satur piciņas, tās labi jāsa
berž, lai iznāktu tieši pulveris. Piciņas 
saberž vienkārši ar karoti. Pēc tam de
gošo sēru un vīnakmens sāli rūpīgi sa
jauc ar kumelītēm.

Pirmajai reizei parasti pērk sēru 
un vīnakmens sāli pa 4 -  6 un

cēm, bet kumelītes -  12 
-  16, jo tās ir daudz 
vieglākas kā sērs un 

vīnakmens. Un pēc to iz- 
sijāšanas vēl paliek ’’pabiras”. 

Kumelītes var ņemt nedaudz 
vairāk. Pagatavojot zāles, ņemt 

apmēram karoti kumelīšu, pilnu ar 
kaudzi, bet vīnakmens sāli un sēru 
-  pa karotei lidz malām.
Maisījums liek pagatavots, aprēķinot, 
ka tas būs desmit dienām dzeršanai 
katru dienu pirms ēšanas, trīs reizes 
dienā. Jādzer pa tējkarotei, pulveri 
berot tieši mutē un uzdzerot diezgan 
siltu ūdeni. Pulverim ir patīkama gar-

to darīs pats. No vienas puses, viņš 
varēs bez sāpēm pacelt plak
nus iekšējai ieziešanai, un 
no otras — viņš 
neaplipinās ar 
homu to, kuru
viņu ārstē.

Parasti pietiek ar ne
dēļu, lai izārstētu ar šo 
paņēmienu tik nepatīkamo 
slimību.



ša, tas nerada riebumu un diezgan ātri 
asimilējas.
Obligāts nosacījums, izmantojot šo 
līdzekli, ir nedzert un atturēties no 
sievietēm. Vairāk jāuzturas gultā un 
mazāk jāstaigā. Pēc katra tualetes 
apmeklējuma anālo atveri noslaucīt 
nevis ar papīru, bet ar slapju lupatiņu.

Sens līdzeklis pret 
hemoroju

Ņemt divas mārciņas balto akāciju 
(Ceratonia siliqua L. -  botānikas

nosaukums) un, smalki sasmalcinot, 
iebērt golona tilpuma pudelē. Pudeli 
pieliet ar degvīnu vai līdz četrdesmit 
grādiem atšķaidītu aptiekas spirtu. Šo 
maisījumu nostādināt siltā vietā. Tel
pas temperatūrai jābūt siltākai par is
tabas temperatūru.
Deva: dzert divas reizes dienā pa glāzī
tei pirms ēšanas. Nostādināt ne mazāk 
par vienu nedēļu.

Tautas līdzeklis iekšējās 
hemorojas āerstēšanai

Ņemt biezu māla podu un tajā 
ieliet divas kvartas piena. Tajā 

ielikt četrus lielus sīpolus. Podam 
jābūt aiztaisītam. To visu sautēt ce
peškrāsni, dedzinot nelielu uguni. 
Ārstēšanas paņēmiens ir tāds pats 
kā ar alaunu un karsta ūdens tvai
kiem, tas ir, aiztaisīt podu un virs 
tvaikiem sildīt anālo atveri. Seansu 
var atkārtot pēc trim dienām. Pie
tiek ar trijām četrām sildīšanas rei-



zēm. Ne vēlāk kā sešas stundas pirms 
sildīšanas iedzert caurejas zāles, bet 
pirms seansa un sevišķi pēc tā sasmē
rēt anālo atveri ar vazelīnu.
Tautas medicīnas dziednieki šo līdzek
li uzskata par neaizvietojamu iekšējo 
hemoroīdu ārstēšanā.

Līdzeklis pret ilgsto
šām vai nepārtrauktām 

menstruācijām

Mēdz būt gadījumi, 
kad menstruālais pe

riods sievietēm turpinās ne
pārtraukti. Reizēm tas ilgst pā 
rāk ilgi (no desmit līdz piecpad
smit dienām) . Tautas medicīnā ir 
pazīstams kāds radikāls līdzeklis pret 
šo kaiti. Šis līdzeklis ir melnie graudi 
(latīniski — Claviceps purpurea Tu- 
lasme).

Reiz kāds visai populārs ārsts pa
rakstīja savai paziņai (viņai menstruā
lais cikls ilga divdesmit divas dienas) 
zāles, kuru sastāvā bija melnie graudi. 
Piedāvājot slimniecei recepti, profe
sors smaidot teica: «Es jums izrakstī
ju «patentētu» franču līdzekli, kurš 
sastāv no .... melnajiem graudiem. Šo 
līdzekli dziednieki ir izmantojuši jau

daudzus gadsimtus, bet nu ir 
uzradies kāds radikāls un uz

ņēmīgs francūzis u n ... patent
ējis šo «jauno līdzekli».

Precīzas melni graudu uz
lējuma proporcijas autors ne

zina, bet parasti ņem vienu inci 
melno graudu (jo tie svaigāki, 

jo labāk), saberž tos piestiņā un 
atšķaida ar divām uncēm aptiekas 

ļf spirta. Nostādina nedēļu. Pirms lie
tošanas uzlējumu saskalo un ļauj tam 
mazliet nostāties. Tad ar acu pipetes 

palīdzību ielej desmit pilienus uzlēju
ma loti mazā ūdens glāzītē. Dzer no 
rītiem un vakaros pirms gulēt iešanas. 
Ja, neraugoties uz zālēm, menstruācija 
trupinās, deva katru dienu jāpalielina 
par desmit pilieniem. Dažos gadīju
mos var ņemt vienā reizē līdz sešdes
mit un vairāk pilieniem.

Ir pamats domāt, ka melno graudu
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UZMANĪBU!
Izvēloties tautas līdzekļus 
lietošanai ņemiet vērā sava 

organisma īpatnības. Neaizmirstiet 
konsultēties ar ārstējošo ārstu.

______________________________ F
uzlējums vēl daudzus gadsimtus kal
pos par pašu drošāko līdzekli pret ie
ilgušu un nepareizu menstruāciju.

Labākais līdzeklis pret 
nepietiekamām 
menstruācijām

Reizēm menstruācijas mēdz būt 
tik nenozīmīgas, ka sievietes 

saka: «Kā tādas kaķa asaras...» Tas 
vēl nebūtu nekas, ka kaķa asaras, bet 
reizēm pat tā nevar sacīt... Tādos ga
dījumos noteikti jāizmanto 
viens no zemāk aprakstīta
jiem līdzekļiem.

£ 0  Ielej kastrolī pu
sotras glāzes ūdens, no
ved ūdeni līdz vārīšanās 
temperatūrai, samazina 
liesmu , kamēr vārīšanās 
tiek pārtraukta un turpina 
tikai sildīt. Ieliek šajā kar
stajā ūdenī četrus gramus 
kaltētu rūtas lakstu (latīnis

ki - Ruta graveolens L.) un turpina 
vārīt piecpadsmit minūtes, neļaujot 
mutuļot. Izkāst un dzert visu izvārīto 
porciju uzreiz no rīta tukšā dūšā un 
sešas stundas pēc zāļu lietošanas neko 
neēst.

£ 0  Otro līdzekli gatavo tieši tā
pat, kā augstāk minēto, un lieto arī tie
ši tāpat, tikai rūtas lapu vietā jāņem 
četri grami meksikāņu auga «tabačin». 
Daudzi Meksikas indiāņi- zintnieki šā 
auga ziedu vietā ņem tā mizu, lapas 
un saknes — pavisam kopā četrus 
gramus un sagatavo tāpat, kā iepriekš 
aprakstīts; un pacientes lieto šo novā
rījumu, ievērojot tos pašus noteiku
mus.

PIEZĪME. Aprakstot līdzekļus 
gan pret pārm ērīgām  un sāpīgām  
m enstruācijām , gan pret n epie
tiekam ām , autors uzskata minēto 

līdzekļu skaitu p a r  
pietiekam u, Taču 
visiem, kas interesē
ja s  p a r  šo problēm u, 
jāp iebilst, ka  nenor
mālu menstruāciju  
iemeslu ir ārkārtīgi 
daudz un reizēm  sie
viešu slimību ārsta- 
speciālista palīdzība  
tom ēr būtu vēlam a.







Uzmanību!
Sākusies preses izdevuma 

«Omites Zalites» speciālais komplekts 
abonēšana 2008

«Dziedniecības Noslēpumi» un «Izārstē Sevi pats» tiek izdoti 
janvari, marta, maija, jūlija, septembri, novembri.
«Tautas dziedniecibas lidzekli» un «Dziednieku receptes» 
liek izdoti februāri, aprili, jūnija, augusta, oktobri, decembri,
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