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Ванга, светицата  
"Човек трябва да иска малко, за да може да плати цената." 
"И да не се мразите! Обичайте се, защото всичките сте мои деца!" 
Петричката врачка живя между признанието и подозрението 
Давала е съвети на цар Борис III и на Людмила Живкова 
Глобалните прогнози на Ванга 
ОТКЪСИ ОТ КНИГАТА 
СЪВЕТИ 
Оригиналните рецепти на баба Ванга 
 
“Baba Vanga (literally: "grandma Vanga", baba is used to refer to elderly people) was a famous prophetess who 
spent most of her life in the Rupite area in the Pirin mountains, Bulgaria. Believers claim she had unique abilities 

to foresee, clairvoyance, prescribe individual healing with herbs, talk with flowers, and mentally visit different 
places on earth.” 

 
«Все растает, словно лед, и только одно останется – слава Владимира, слава России. Слишком много 
принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только 
сохранится, но и станет властелином мира. В 2018 году поезда будут летать на проводах от солнца. 

Добыча нефти прекратится, земля будет отдыхать». 
 
  Баба Ванга (Вангелия Пандова Гущерова) 
(1911—1996) 
е родена в последния ден на януари през 1911 г. в 
Струмица, сега в Македония. През 1923 г. е носена 
от смерч, в резултат на което ослепява. 
Пророческата й дарба също е свързана с българската 
историческа съдба. Това, по нейните думи, става на 
5 април 1941 г., когато й се явява конник с думите: 
"Утре започва войната!" И наистина, на следващия 
ден германците нападат Югославия и Гърция. С 
което де факто започва и участието на България във 
Втората световна война. 
   Своите необичайни способности Ванга обяснявала 
с присъствието около нея на особени невидими 

същества, чийто произход не можела да обясни. Ванга споделя за съществуването 
на извънземни раси, които населяват и земята. 
 
    Мълвата за ясновидството на Ванга се разнася мълниеносно из цяла България. И 
въпреки военновременните затруднения с транспорта скоро към дома й в Петрич 
потича поток от хора. Сред тях е и цар Борис III, чиято смърт пророчицата 
предсказва с точност до седмици. Дори настъпилите политически промени след 
1944 г. не са в състояние да накарат хората да спрат да търсят помощта на Ванга. 
Нейната слава вече е толкова голяма, а предсказанията и съветите, които дава на 
хората, толкова точни, че скоро същите тези партийни величия, които иначе громят 
от трибуните суеверията и религиозните заблуди, също започват да се допитват до 
Ванга. 
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    През 1966 г. Ванга била поканена в София да кръсти сина на свои приятели. 
Писателите Венко Марковски и Иван Аржентински, почитатели на нейната дарба, 
използвали случая да я представят на Тодор Живков. Благодарение на него от 
следващата година  
тя става първата щатна гадателка в соц - България със заплата от 220 лв. 
 
В периода 1950-1980 г. партийните функционери лашкат Ванга от „осанна до 
„разпни я в зависимост от това кой е колил и бесил в БКП. През 50-те и 60-те 
години Вангелия Гущерова е на особена почит сред комунистическите лидери. 
Както споменахме, в управлението се вихрят така наречените комунисти-мистици - 
Венко Марковски, Иван Аржентински и ред други висши апаратчици. 
    В бял Москвич, пророчицата пристигала всяка сутрин в Рупите. Вечер, колкото и 
късно да е, отново я връщат в градската й къща, защото Ванга никога не остава да 
нощува в Рупите. 
    Същевременно Ванга се превръща в обект на изследване. Дълги години с нея се 
занимава лично проф. Георги Лозанов от Института по сугестология, създаден пак 
с благословията на Живков. През 1974 г. дори се провежда цял научен диспут за 
Ванга. На него видният психиатър проф. Никола Шипковенски показва заснети 
сеанси на Ванга. Според проф. Георги Лозанов, който е започнал изследванията й 
още в края на 50-те години, Ванга е парагност - пророк, който може да предсказва 
бъдещето. Сугестологът изпращал анкетни карти на посетителите на Ванга, за да 
разбере каква част от прогнозите й се сбъдват. Оказало се, че процентът е 80 на сто. 
Според други обаче изследванията не дават достатъчно данни за предсказване на 
бъдещи събития (прекогниция). Те смятат, че Ванга има силни телепатични 
способности, т. е. може да чете чужди мисли. 
 
При баба Ванга идваха хора от целия свят, повече от 100 хиляди 

души годишно, 
припомнят агенциите. Навремето се опитваха да я обвиняват в шарлатанство и 
дори да я репресират заради предсказанието й за смъртта на Сталин например, 
макар че той почина, когато тя твърдеше, че ще се случи. Тя предсказа и 
злополуката в Чернобил, и разпадането на СССР, и победата на Елцин на изборите, 
и гибелта на "Курск". Руският вестник "Комсомолская правда" непрекъснато се 
занимава с пророчествата на Ванга. Най-шокиращите предсказания са свързани с 
руската история. Според очевидци Ванга казала, че "в края на века, през август 
1999 или 2000 година, Курск ще се окаже под вода и целият свят ще го оплаква."  
Тогава никой не повярвал на думите на българската гадателка, но след 20 години 
страшната истина потвърди думите є. Потъна атомната подводница "Курск", която 
всъщност си беше цял град. За който никой не можеше да си помисли, че ще остане 
под водата. 

Глобалните прогнози на Ванга 
са регистрирани от руските учени. Те припомнят, че още през 1989 година 
пророчицата е казала: "Страх, страх! Двама американски братя падат, изкълвани от 
птици железни. Вълците вият от храста и невинна кръв се пролива като река." 
Предсказанието се сбъдва на 11 септември 2001 година. Небостъргачите на 
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Световния търговски център в Ню Йорк са наричани "братята" или "близнаците". 
"Железните птици" са самолетите на терористите. "Вълците вият от храста" явно се 
отнася до реакцията на правителството на президента Буш, чието име означава 
точно "храст".  
"Светът ще преживее много катаклизми и силни потресения. Ще се измени само 
съзнанието на хората. Ще настъпят тежки времена. И хората ще се разделят по 
признака на вярата ….", това е пророчество на Ванга, чиято дата не се споменава в 
проучването на вестник "Комсомолская правда".  
Катаклизмите от края на миналата година в Америка и година преди това в Азия са 
достатъчно доказателство за думите на българската пророчица. Тайфуните и 
вълните цунами отнеха стотици хиляди живота. Последваха ги терористичните 
атаки в Мадрид и Лондон. След тях дойдоха вълненията във Франция и сегашните 
акции срещу свободата на печата в скандинавските страни, където публикуваха 
карикатури, свързани с ислямската идеология.  
Следващото предсказание на Ванга казва : "Ние сме свидетели на съдбоносни 
събития. Двамата най  големи ръководители в света си стиснаха ръцете. Но ще 
мине много време, ще изтече много вода, докато дойде осмият, който ще подпише 
окончателния договор за мира на планетата." По всяка вероятност ще трябва още 
малко да почакаме за пълното му сбъдване. Руският вестник отново цитира 
пророчицата, която е твърдяла, че "осмият" няма да бъде "точно Зюганов или 
Лебедев". Тези двама руски политици бяха заместени на голямата сцена от 
тогавашния президент Борис Елцин. Но всъщност още преди него "Голямата 
седморка" в света включи още един член  Русия. И с това съдбата на планетата 
попадна в още едни ръце  след тези на ръководствата на държавите от Г-7.  
Следващите думи на пророчицата Ванга са именно за Русия, за която тя казва: 
"Русия отново ще стане велика империя  и най  вече империя на духа." Вестникът 
не цитира точна дата на предсказанието. Той посочва, че това е едно от последните 
прорицания на българката, която  според свидетели, го направила и очертала голям 
кръг с ръцете си. Засега, признават руските специалисти, за империя не може да се 
говори, още повече за държава, духовен водач на планетата.  
"Всичко ще се сменя, но едно ще остане непроменено  славата на Владимир, 
славата на Русия … Тя ще помете всичко по своя път и не само ще се запази, но и 
ще стане властелинът на света. " Вестник "Комсомолская правда" твърди, че това 
предсказание е направено през 1979 година. Коментаторът му Владимир Лаговский 
припомня, че думите са казани във време, когато името "Русия" не се произнасяло, 
защото е съществувал Съюзът на съветските социалистически републики (СССР). 
Всъщност засега не е ясно за кой точно Владимир става дума. Претендентите за 
предсказанието могат да бъдат трима  княз Владимир, Ленин  който е Владимир 
Улянов, и сегашният президент Владимир Путин. Той пък е и "осмият" към 
"Голямата седморка".  
Най  шокиращите пророчества на Ванга, цитирани от "Комсомолская правда", се 
отнасят за следващите десетилетия. "През 2018 година влаковете ще се движат на 
релси, идващи от слънцето. Добивът на нефт ще спре и Земята ще си отдъхне." 
Всъщност учените в света отсега се готвят да започнат добиването на хелий  3 от 
Луната и подобните й планети. Хелий -3 е продукт на слънчевата дейност и е 
гориво за термоядрените реактори. Те всъщност самите са "малки слънца". Така 
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може да се осъществи предсказанието, че Слънцето ще осигури движението на 
превозните средства на планетата.  
Ванга, според "Комсомолская правда", гледа още по  напред. "В Космоса ще се 
открие живот и тогава ще стане ясно как той е възникнал на Земята". Никой до 
днес не е открил решението на този въпрос. Даже сондите, изпратени на планетата 
Марс, не дадоха решение.  
Но българската пророчица Ванга, според свидетели, е вярвала в извънземните. Още 
през 1979 година тя е предсказала срещата на земляните и братята им по разум от 
други звезди. Според нея това трябва да се случи след 200 години.
    
 
 
ОТКЪСИ ОТ КНИГАТА 
В началото на 1981 г. при майка ми на Рупите беше дошъл един възрастен човек с 
молба да му ходатайства да се види с Ванга. Мъжът казал, че иска да разговаря за 
нещо важно и показал на майка ми един омачкан лист хартия, на който били 
нарисувани някакви писмени знаци и криволичещи линии като на географска 
карта. Майка ми веднага се досетила, че това е иманяр, който ще пита Ванга дали 
на тази карта има обозначено съкровище и къде се намира. Тя добре знаеше, че 
Ванга не приема такива хора, но понеже човекът беше дошъл отдалече и за да не си 
отиде съвсем без нищо, изведнъж я чух да му казва, че дъщеря й /т.е. аз/ е 
завършила турска филология и може да погледне тези знаци, за да ги разчете. Като 
всяка майка, много ме беше надценила. 
 
Майка ми ме извика и аз излязох на двора. Времето беше необичайно топло и 
слънчево за януари, затова седнахме с мъжа отвън на пейката пред Вангината 
къщичка. Той отново ми разказа как носил тази карта в София, но никой от 
“професорите” не можал да разчете знаците, даже му казали, че това са глупости, 
защото не приличат на никое писмо, което да им е познато. И понеже професорите 
не успели да прочетат картата, беше дошъл при Ванга – тя да му я “прочете”. 
Подаде ми да видя какво представлява: на смачкания лист хартия бяха написани, 
по-точно много несръчно преписвани, десетина реда с някакви йероглифни знаци. 
На пръв поглед имаха някаква прилика с арабското писмо, но между тях бяха 
изписани и знаци, наподобяващи геометрични фигури. Над знаците бяха 
нарисувани като от детска ръка криволичещи линии, които според моя събеседник 
трябваше да представляват карта. Естествено, нито един знак или черта не ми 
говореха нищо. Изпитах досада. Не само защото се провалих като преводач, но и 
защото никога не съм вярвала на иманярски легенди. 
 
Чудех се как да се измъкна от разговора и да си отида, когато чух Ванга да ме вика 
в стаята си. Както всички незрящи хора, тя имаше изключително развит остър слух 
и беше чула разговора ни на пейката. Помогнах й да се облече и тя извика 
възрастния човек. Няма да описвам наново разказа на човека, но Ванга му каза, че 
първо тази карта не е вярна, защото е преписвана от много хора и отпреди много 
години и почти няма нищо общо с оригинала; след това му обясни, че в тези знаци 
и линии няма обяснения за никакви съкровища и той напразно е бил толкова път, за 
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да дойде на Рупите; накрая му предложи да отиде и да си направи една баня в 
минералната вода и после да си тръгне;поиска докато се къпе да остави “картата” 
при нея.Човекът излезе. 
Когато останахме сами, Ванга ми нареди да намеря някакъв прозрачен лист хартия 
и да прекопирам картата. Стори ми се малко нередно, но Ванга ми каза: 
”Иманярите са хора подозрителни и този човек никога няма да ти даде да 
препишеш листа, въпреки че на него няма да му послужи за нищо. И на теб няма да 
ти послужи, но тази “карта” е знак да поговорим за нещо сериозно, което е 
свързано с теб.” 
ПРЕРИСУВАХ ЗНАЦИТЕ НА ЕДИН ПРОЗРАЧЕН ЛИСТ ХАРТИЯ 
от кутия с бонбони и заминах с майка ми до Петрич, защото трябваше да направим 
някои покупки. Докато пазарувахме, забравих за срещата с човека, защото и без 
това мислех, че е някаква измислица. 
 
Следобяд, когато се върнахме на Рупите, Ванга ме извика. Разпита ме къде сме 
ходили и какво сме пазарували, а след това изведнъж пак ме попита какво мисля за 
иманярската карта. Казах й, че това е някаква глупост, за която е излишно да 
говорим. Ванга ме слушаше мълчаливо през цялото време и после изведнъж каза: 
“Да, ама не е глупост! Тук става дума за огромно нещо, което не е лъжица нито за 
устата на онзи човек, нито за твоята. Тези знаци и тази карта са преписвани много 
пъти и отпреди много години. Повече от няколко поколения. Но никой не може да 
ги разчете.И тук не става дума за скрито съкровище,а за писменост, която досега не 
е известна на света. Тя е изписана от вътрешната страна на каменен ковчег, 
направен от черен гранит, който е скрит дълбоко в земята преди хиляди ходини. 
Дори и да намерят този саркофаг, няма да могат да разчетат писмото. 
 
 А то е много важно! Защото с него е записана историята на света - две хиляди 
години преди нашето време и две хиляди години след него. 
 
Този саркофаг е скрит по нашите земи от хора, които са дошли по вода от Египет. 
Вървели са камили. Имало е роби, войници и висши началници. Една нощ при 
пълна тъмнина и при пълно мълчание ковчегът е бил спуснат надълбоко и зарит с 
огромно количество пръст, а хората, които са участвали в тази работа, до един са 
избити на мястото. Така тайната е запечатана с потоци невинна кръв, за да дочака 
времето, когато ще бъде открита, показана на бял свят и разгадана от хората. Това е 
едно хилядолетно послание с безценна стойност.” 
 
   Естествено подобни дарби стават обекти и на службите за сигурност. Те решават, 
че тъй като при нея идват много хора от Югославия, домът й може да се използва 
като пощенска кутия, а българските сътрудници на Титовата УДБ да остават 
информация за Белград. Като научил за станалото, Живков наказал виновниците. 
Макар и осакатен от цензурата, заснетият материал бил показан в документалния 
филм "Феномен". 
 
   Нещата се променят, когато от Ванга с заинтересува Людмила Живкова.   
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Тя редовно ходи за съвети при петричката ясновидка. Според мълвата леля Ванга 
упорито е мълчала, когато е ставало въпрос за това колко години ще живее 
дъщерята на Първия... 
 
    Преврата през 1989 г. премахна всички прегради около Ванга. Нещо повече - 
политиците включиха срещите си с нея в личния си PR. А някои дори се опитваха 
да ползват предсказанията й за политически спекулации. Пророчицата обаче не се 
поддаде на тях. Както и не позволи да бъде въвлечена в чисто имуществени разпри 
около наследството й. 
 
   "Осем години, след като си отида от този свят ще се изпълни времето на 
Осмия. Той ще проповядва истината из страната и много хора ще разберат и 
ще повярват на думите му. Той ще промени България."  
    За тези думи на Ванга свидетелства близка до пророчицата жена, която пожела 
да изпишем само инициалите й М.А. Попитана дали под Осмия има предвид царя, 
Ванга категорично отвърнала, че няма да е той. Според пророчицата Симеончо 
имал лоша карма от рождението си. "Идваха да ме питат за него тогава хора от 
двореца. Казах им да му вържат червена панделка над люлката, но не ме 
послушаха", отвърнала Ванга. Народно поверие гласи, че червеният цвят гони 
злите сили и предпазва от уроки.  
    За Осмия Ванга казва още: "Той ще бъде обичан от честните и мразен от 
нечестивите. По дирите му ще пуснат потеря, която ще търси начин да го предаде и 
да му причини зло, но него Силите го пазят, защото е пратен.    Ванга винаги е 
имала афинитет към числото 8, което според нея е ключово.  
М.А. припомни, че Петър Дънов също говорел за Осмия, но го наричал по-
конкретно - Журналиста. М.А. предположи, че става дума за Волен Сидеров и 
нарастващото влияние на АТАКА, която вече е трета политическа сила в страната, 
а по-малко от процент я делят от второто място. 

 
   Макар че не мина без 
типично българските 
паралелни 
организации, днес 
църквата "Света Петка" 
в Рупите събира 
непрекъснато хора, 
намерили помощ от 
Ванга.  
А също и тези, които 
търсят надежда и 
упование в дух на 
светицата.  
Която до сетния си дъх 
вещаеше по-добро 
бъдеще за България. 
 
  
Даже след смъртта си 
Баба Ванга 
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продължава да върши чудеса. Людмила Ким разказва как е видял мъж, който 
плачел на гроба й и молел да помогне на болния му син. После по време на сън му 
се появила Ванга и му казала да занесе в църквата бял гълъб. Мъжът така и 
постъпил и синът му оздравял. 
 През целия си живот Ванга силно вярва в бога.  За нейната вяра и нейните чудеса 
църквата я канонизира за светица. 
     Известни личности, които са общували близко с Ванга, са шампионката по 
художествена гимнастика и по-късно депутат Нешка Робева, художникът Светлин 
Русев, журналистът Тома Томов. 
 
Феномен  

Тайната на феноменалната, сляпа 
българска пророчица Ванга бе 
неразгадана приживе, но 9 години 
след смъртта є учените откриха ключа
към загадката, пише руският вестник
"Жизнь". Изследването е направен
Международната академия на нау
от академик, доктор на енерго-
информационните науки Юрий 
Негрибецкий, който се е посветил на 
изучаването на силата на 
ясновидството. Според него 
предвижданията на Ванга са се 
сбъдвали 70-80 на сто, а самата Ванга 
е обяснявала своя дар просто. Тя е 

казвала че мислено сама си задава въпроса, а отговорът от само себе си изплува в 
главата є. Тя е можела да слуша, да вижда и да улавя това, което другите не могат. 
Нейният мозък е бил настроен на търсене на информация, иначе казано, той е бил 
като търсеща, компютърна система.  

 
 

о в 
ките 

Тайната на ясновидството, според Негрибецкий, е умението да се проследява 
причинно-следствената връзка: "Светът е устроен така, че в него няма случайности, 
а бъдещето е многовариантно. Това е просветление, интуиция - нещо, което в една 
или друга степен е присъщо на всеки."  
Ванга е имала в мозъка си "сонар", затова е държала в ръцете си парченце захар, 
носен є от всеки посетител. Юрий Негрибецкий смята, че захарчето є е било 
необходимо, защото е кристал... "Кристалите подсилват ефекта, информацията е в 
пространството, само трябва да можеш да я извлечеш." 
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СЪВЕТИ 
   Когато тръгва разговора за баба 
Ванга, всеки има своя спомен или 
поне своето изречение за нея. 
Обикновено сме увлечени да 
обсъждаме дарбата й и така, покрай 
пророчествата забравяме за 
нейните съвети. А те са много важни 
и от полза за обикновения човек. 
 
 
 
" Не искайте да се 
облагодетелствате чрез моите 
вещи, моето име, авторитет, 
дарба, защото те са получени от 
хорското нещастие и който идва 
при мене с нечисто сърце и 

користни помисли и цели, хорската мъка го преследва и жестоко наказва." 
 
“Никакво преяждане”, е заръка, която не принадлежи на някой известен 
диетолог, а на Ванга. Според нея, ако е трябвало да ядем много, щяхме да 
имаме два стомаха. 
 
“Не оставяйте децата без течна храна”, казва Ванга на майките. 
 
“Сейте повече ръж”, настоявала ясновидката. “Ръженият хляб е по-
здравословен от пшеничения”. “За да сте здрави, яжте повече бели храни”, 
продължава Ванга и вижда как ще дойде време, когато млякото ще е вредно за 
човека. 
 
“Пийте често горски чай и нека чаят да е варен с билките от близките до 
дома ви поляни”. 
 
“Не пушете”, изисква от нас жената, която знае всичко, и кротко разрешева 
за дезинфекция преди ядене да се почерпим с 20-30 грама ракия.  
 
Да си лягаме към 10 вечерта и да се събуждаме към 6 сутринта. Да се движим 
повече и да се трудим повече. 
 
Но най-важното, което ни завеща баба Ванга е да сме добри, да се разбираме и 
да се обичаме. "Хората сами  си градят бъдещето. Те са тези, които чрез 
делата си могат да причинят Апокалипсиса или да го отложат", казва Ванга. 
 
Дни преди смъртта й на 11 ноември 1996 г. в 10.00 ч., пред телевизионните камери тя 
отправя думите: 
"И да не се мразите! Обичайте се, защото всичките сте мои деца!" 
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Оригинални рецепти на баба Ванга  
 
ЛЕК ЗА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА  
Взема се 100 грама семе от пъпеш. В 600 грама вода се вари по-дълго, водата да 
стане 500 грама. Пие се по 50-60 грама 3 пъти на ден след ядене.  
ДИСКОВА ХЕРНИЯ  
Смесват се два белтъка с 1 чаена лъжичка счукан бял тамян, 1 ракиена чаша 
гроздова ракия и част от счукана керемида (от старите керемиди). Разбърква се 
добре и се слага на вълнен парцал. Поставя се на болното място и така се преспива.  
ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ  
В кисело мляко се нарязват на дребно чесън, листа от целина, магданоз и 
краставичка. Добавя се малко сол и се яде като предястие и по всяко време.  
СИЛНО ГЛАВОБОЛИЕ  
Равни части иглика и бяла дъвка се варят в 1 литър вода. От този чай се пие три 
пъти дневно по една кафена чашка.  
ПОДАГРА  
Смесват се по 50 грама полски хвощ, мащерка, глухарче, дилянка и троскот (трева). 
Всичкото това се вари в 1 литър вода. Престоява 1 час. Пие се три пъти по 100 
грама - сутрин, обед и вечер преди ядене в продължение на 10 дни.  
АРИТМИЯ  
Три супени лъжици жълт кантарион и 1 супена лъжица листа от моркови се заливат 
с 1 литър вряща вода. Вари се 10 минути, прецежда се и се разделя на две части. 
Пие се сутрин и вечер преди лягане.  
ИНФАРКТ  
Изтощеният сърдечен мускул може да се подхрани и да възвърне жизнеността си, 
ако се кипнат 6 цвята от медоносен магарешки бодил (трън) в 500 грама вода.  
- Използвал ли сте някоя от рецептите на Ванга, освен тези за простатна 
жлеза?  
- Да, използвал съм много. Имам много билки, варя ги, правя си чайове и не 
кашлям. Затова съм първи тенор.  
- Какво си варите против кашлица?  
- Бъз, подбел, пелин, живовляк, маточина, семки от дюли, обелки от ябълки. 
В Събота ще публикуваме Пълният списък на  
Оригиналните рецепти на баба Ванга  
 
 
Пълен списък на Оригиналните рецепти на баба Ванга  
 
АКНЕ - Правят се компреси на лицето преди лягане с памучна кърпа, натопена във 
вода от сварена маточина, сапуниче и черен бъз. 
 
АМЕНОРЕЯ (оскъдна менструация у жените) - Външните люспи на 2 кг кромид 
лук се сваряват в 3 литра вода, докато стане тъмночервена. Пие се от водата по 1 
кафена чашка сутрин на гладно или вечер. 
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АНЕМИЯ (у дете) - Рано напролет, като развият листата на ореха и през септември 
се правят неколкократни обливания с вода, в която е вряла около 30 минути 
орехова шума. 
 
АСТМА - 40 глави арпаджик се попарват с вряла вода, докато омекнат. Задушават 
се в половин литър зехтин. Смачкват се. От това пюре болният взема на гладно по 
една супена лъжица сутрин и вечер. 
 
АСТМА (у дете) - Да се изсуши цвят от подбел, после билката да се свари (1 стиска 
на 2 л вода) и с водата детето да се полее. 
 
АСТМА (у дете) - Да се пие чай от цвете на подбел и да се обърне внимание на 
носоглътката. 
 
БЕЗПЛОДИЕ (у жена) - Взема се шепа пръст от къртичина (отпадъците, които 
къртицата изважда напролет от дупката), залива се с вряща вода в подходящ 
съд.Болната да клекне над парата за 15-20 минути. Процедурата се повтаря няколко 
пъти. 
 
БЕЗСЪНИЕ (у дете) - 1 кг речен пясък се слага да закри в съд с голямо количество 
вода. Когато водата изстине, болното дете се полива с нея. 
 
БОЛКИ В СТОМАХА (от замърсена храна) - Чай от босилек, лайка или джоджен. 
Една супена лъжица от билката ври около 3 минути в 600 мл вода. Пие се три пъти 
на ден по 1 кафена чашка след ядене, за деца по 1 супена лъжица. 
 
БОЛНИ БЪБРЕЦИ - Болният да пие 1 седмица чай от сварени тиквени семки. От 
счукано ленено семе (2 пакетчета) и малко вода се правят лапи, които се налагат на 
бъбреците на няколко нощи. 
 
БОЛНИ БЪБРЕЦИ -1 път седмично болният да яде само сварено жито и да пие 
водата. 
 
БОЛНИ БЪБРЕЦИ - Един голям корен от къпина се вари в пет литра вода, докато 
остане наполовина. От тази вода се пие три пъти на ден по 100 г. 
 
БОЛНИ БЪБРЕЦИ - Грънчарска глина се залива с ябълков оцет и се омесва добре. 
Намазана на платно, вечер глината се поставя на кръста над бъбреците. 
 
БОЛНА ЖЛЪЧКА - Болният да изяжда дневно по 2 круши на гладно. Да пие 
компот от диви круши без захар. 
 
БРОНХИТ - 2-3 листа от подбел да се варят в половин литър прясно мляко. Да се 
прибави мас на върха на ножа. Да се пие вечер по 1 кафена чаша. 
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БРОНХИТ (у дете) - 1 глава червен кромид лук се обелва от люспите и се 
издълбава в средата. напълва се с 1 чаена лъжичка небет шекер. Всеки детето 
изяжда по една глава до оздравяване. 
 
ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - В 1 водна чаша поставяме на дъното 1 супена 
лъжица царевично брашно и го заливаме с гореща вода до напълване на чашата. 
Престоява една нощ. На сутринта на гладно се изпива само водата, без да се 
разклаща чашата. 
 
ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ -1 супена лъжица от изсушените листа на драката 
се варят в 500 мл вода само докато заври. оставя се да изстине и се изпива на два 
пъти, само сутрин на гладно. 
 
ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - Взема се една супена лъжица от изсушен бял 
имел. Залива се и престоява 1 нощ в една чаша студена вода. На сутринта на гладно 
се изпива само водата. 
 
ВИСОКА TЕМПЕРАTУРА (у дете) - Сваряват се заедно в произволно количество 
плодовете на кисели сливи, ябълки и диви круши. Прибавя се едно пакетче анасон. 
Водата не се прецежда. Когато поизстине, детето се накисва в подходящ съд за 
около 20 минути. След това се изплаква с чиста вода, намазва се леко с гроздова 
ракия и се облича за спане. След като се изпоти, се преоблича в чисти дрехи. 
 
ВЪЗПАЛЕНИЕ НА КОЖАТА - В 500 мл вода се сварява една и половина супена 
лъжица изсушени листа от маточина, докато водата остане наполовина. Правят се 
компреси на възпаленото място. 
 
ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ГЛАСНИТЕ СТРУНИ (пресипване) - Прави се компрес на 
гърлото от счукан пелин, подбел и тинтява. 
 
ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО -1-2 пъти дневно да се прави гаргара от щипка нишадър, 
разтворен в кафена чашка вода. 
 
ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО - Чай от мащерка, лайка и щипка смрадлика. 
 
ВЪЗПАЛЕНИ СЛИВИЦИ - Изсушени коренчета от кукуряк (хората от Петричкия 
край го наричат „спреж'') се стриват на прах. Омесва се малко тесто от вода и 
брашно и от него се прави лента - дълга и широка, колкото е необходимо, за да 
обвие врата на болния. Лентата се поръсва със счукана билка и с нея се обвиват 
вратът и гърлото така, че добре да обхване сливиците. Особено добре действа при 
подути сливици, защото ги свива и премахва възпалението. При децата 
времетраенето на компреса е не повече от половин час. Прави се 2-3 пъти до 
премахване на възпалението. Възрастните могат да преспят с компреса 1 нощ. 
 
ВЪЗПАЛЕНИ ЯЙЧНИЦИ - Сварява се горско сено в подходящ съд и болната се 
слага на парата. Процедурата се прави всеки ден до премахване на възпалението. 
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ВЪЗПАЛЕНИ ЯЙЧНИЦИ - Болната се слага на пара от черна метла, полята със 
зехтин. 
 
ВЪЗПАЛЕНИ ЯЙЧНИЦИ - Сварява се прясна зелка, полива се с прясно мляко и 
болната се слага на парата. 
 
ГАДЕНЕ - Да се пие чай от синапено семе. 
 
ГАЗОВЕ В СТОМАХА - Да се пие чай от мащерка. 
 
ГАСТРИТ - Само сутрин да се пие по 1 чаена чаша чай от бяла върба на гладно. 
След това да се изпива по 1 чаша прясно мляко. 
 
ГЛАВОБОЛИЕ - Главата се мие с вода, В която е сварена дива мерудия. 
 
ГЛАВОБОЛИЕ (упорито у дете) - Голяма китка от изсушена билка жълт смил се 
поставя в торбичка от чисто платно и се прави възглавничка. След като детето 
преспи една вечер на нея, билката се изважда и се сварява. С водата се полива 
главата на болното. 
 
ГЛАВОБОЛИЕ (хронично) - Сварява се чубрица в голямо количество вода. Вечер 
главата се потопява за 10-15 минути във водата, а после се полива цялото тяло. 
 
ГЛАВОБОЛИЕ (и неспокоен сън) - В 2-3 литра вода се сваряват 1-2 листа от 
тревата столетник. С нея се поливат главата и тялото вечер няколко пъти. 
 
ГЛАВОБОЛИЕ (силно, след стрес) - В продължение на няколко дни болният да 
взема вечер преди лягане по 1 супена лъжица захар на пясък, да я слага в устата и 
след това да изпива 1 чаша вода. 
 
ДЕТСКА КАШЛИЦА (упорита) - Сваряват се 1 картоф, 1 глава кромид лук и 
ябълка в литър вода, докато водата остане наполовина. дава се на детето три пъти 
на ден по чаена лъжичка. 
 
ДЕТСКА КРЪГОВА ПЛЕШИВОСТ - Билката огнивче (1 стиска) се вари в половин 
литър гроздова ракия, така че да поври 5-10 минути. като изстине, течността се 
прибира в шише и всяка вечер се мажат с памуче оголените места. 
 
ДЕТСКИ ОБРИВИ - Сваряват се коприва и бъз (листата) по равни части. Като 
изстине водата, с нея се облива цялото тяло на детето. 
 
ДИАБЕТ (начална форма у дете) - Да се съберат цветовете на бяла черница. Да се 
сварят и с водата да се облее детето. 
 
ДИАБЕТ (начална форма) - Да се пие отвара от къпинови връхчета. 
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ДИАБЕТ (у деца, в началото на заболяването) - Десетина кисели червени ябълки се 
сваряват в около 5 литра вода. Детето се облива с водата след изкъпване. 
 
ДИЗЕНТЕРИЯ -1 стиска билка огнивче се вари в 1 литър вода около 10-15 минути. 
Пие се от водата по 1 кафена чашка само сутрин, 2-3 дни. 
 
ЕКЗЕМА - Букет горски цветя се сварява и с водата се облива болният. 
 
ЕКЗЕМА - Изстисква се сокът от билката сапуниче и след добро измиване и 
почистване със спирт болното място се маже със сока. 
 
ЕКЗЕМА - Да се изпекат до изгоряло 30 ореха. След това да се счукат на прах и да 
се размесят с рибено масло, да стане като мехлем. Почистеното място се маже с 
него. 
 
ЕКЗЕМА (у дете) - Да се изкъпе с вода от сварен ечемик. 
 
ЕКЗЕМА (на ръцете от перилни препарати) - Всеки ден да се правят хладки бани на 
ръцете, като във водата се разтваря 1 чаена лъжичка сода бикарбонат. Банята 
продължава около 15-20 минути. След това за десетина минути ръцете се потопяват 
в леко затоплен зехтин. 
 
ЖЪЛТЕНИЦА (при бебета, родени през лятото) - Да се поливат с вода, в която е 
сварена билката кукувича прежда. 
 
ЗА СГЪСТЯВАНЕ НА КОСАТА - След измиване да се полива с вода от сварени 
орехови листа и остролист живовляк. 
 
ЗАПАРВАНЕ (подсичане у деца и възрастни) Дъбово дърво, проядено от червеи, се 
стрива на много ситни трици. След измиване мястото се напудря с този прах. 
 
ЗАПЕК - 1-2 пъти на ден се взема по 1 супена лъжица мармалад, направен от 
сварени плодчета на черния бъз без захар. Захарта може да се замени с мед. 
 
ЗАПЕК - Изпича се една ябълка и се залива с карамел (горена захар). Изяжда се, 
като поизстине. 
 
ИЗГАРЯНЕ (болният е изгорил и двата си крака преди време от горещ ауспух) - 
Ванга казала, че огънят още „стои в краката и тлее). Препоръчала е следния 
мехлем: 6 жълтъка от пресни яйца и лъжички прясно, стопено масло се разбиват 
добре, докато сместа стане като майонеза. Краката се увиват неколкократно с 
марля, напоена с мехлема. 
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ИЗПАДАНЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (у дете) - Нагрява се тухла и се залива със 
студена вода. Слага се отгоре вълнено парче плат. Когато температурата стане 
подходяща, детето се поставя да поседи върху кърпата, докато тухлата изстине. 
 
(за) ИМУННА ЗАЩИТА - 1 път месечно се поливайте с вода, в която е сварена 
мащерка. 
 
ИСТЕРИЯ - 1 букет от билката срамниче престоява 1 нощ в кофа със студена вода. 
На другия ден билката се сварява в същата вода и щом изстине, болният се полива 
с нея. 
 
КАШЛИЦА - Да се сварят листа от подбел и да се пият като чай. 
 
КАШЛИЦА (силна) - 4 ореха с черупките, 1 супена лъжица цвят от бъз, 1 супена 
лъжица пчелен мед се варят в половин литър вода. Болният да пие след прецеждане 
по ч супена лъжица 3 пъти на ден. 
 
КАШЛИЦА (силна) - В продължение на 1 седмица болният да пие чай от ленено 
семе. 
 
КАШЛИЦА (у дете) - 100 г мед и 100 г прясно масло се смесват с 1 пакетче 
ванилия. Взема се три пъти по 1 чаена лъжичка. 
 
КАШЛИЦА (упорита у възрастен) - Смола от бяла череша голяма колкото орех, се 
сварява в 1 литър вода. Прецежда се и към водата се прибавя 200 г мед, 3 зърна 
карамфил и на върха от ножа исиод. Взема се по 1 супена лъжица сутрин и вечер на 
гладно. 
 
КОКОШИ ТРЪН - Мястото, където най-напред се е поя-вил трън, да се нагори с 
гореща прахан. След това веднага да се направи гореща баня. 
 
КОЛИТ - Два пъти на ден болният да пие суроватката от изстискано сирене, като 
избягва тлъста храна. 
 
КОНЮНКТИВИТ - Пресни листа от слез се смилат и три вечери поред се прави 
компрес на болното място. 
 
КОСОПАД - Измитата Коса се облива с вода от сварен бръшлян. 
 
КОСОПАД - В половин литър гроздова ракия се сваряват около 200 г „мустачки'' 
от лоза в добре затворен съд. след като изстине, сместа се прецежда и с нея се маже 
главата след измиване. 
 
КОСОПАД - Косата се измива с хума, след това в продължение на 1 месец след 
измиване оголените места се натъркват с леко запечени нарязани кръгчета от 
лимон. 
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КРЪВОТЕЧЕНИЕ (обилно, продължително у жена) - Да с избият добре 6 жълтъка 
от пресни яйца, да се смесят с половин чаена лъжичка лимонтузу и да се изпие 
сместа. При нужда да се повтори. 
 
КЪРВЯЩИ ВЕНЦИ - Зелени листа от киселец се счукват и се поставят в устата 
като тампона на венците. 
 
КЪРВЯЩИ ХЕМОРОИДИ - Плодовете на драката се накисват в зехтин 7 дни на 
слънце. Сутрин на гладно се взема по 1 супена лъжица, а след ядене по 1 чаша чай 
от същите плодчета. 
 
ЛЕВКЕМИЯ (у дете) - Да се пие от плодчетата на билката слез. 
 
ЛЕTНИ СTОМАШНИ РАЗСTРОЙСTВА (у дете) - 3 дни поред да пие чай от 
„парички'' - плодовете на храста драка (palius aculeatus). Варят се няколко минути 
по 3-4 парички в чаша вода. 
 
МАСТИТ - Смесват се ръжено брашно, стопено прясно масло и прясно мляко и се 
прави малка питка от мекото брашно. Слага се на болното място. Лечението се 
прилага няколко пъти, като тестото стои през цялата нощ. 
 
МАСТИТ - Компреси на гърдите с отвара от пелин и подбел. 
 
МИОМА НА МАТКАТА - Болната да пие в продължение на 15 дни три пъти 
дневно по 1 кафена чашка отвара от конопено семе. 
 
НАПИКАВАНЕ (у малко дете) - -На бяло вълнено парче плат се намазва следната 
смес: 1 супена лъжица домашен сапун (настърган), 2 белтъка, 1 чаена лъжичка 
стрити зърна от бяла дъвка, същото количество счукан бял тамян и 1 ракиена 
чашка гроздова ракия. Парчето плат със сместа се слага като лапа една вечер на 
кръста на детето, 1 вечер ниско на корема. 
 
НАПИКАВАНЕ (у голямо момиче) - Да се изкопаят корени от билката винбой. 
След изсушаване корените се стриват на прах и се поставят върху нагорещена 
тухла. Когато започне да пуши, детето се поставя да клекне върху пушека. 
 
НАПУКАНИ РЪЦЕ - Да се направят 2-3 бани на ръцете в хладка вода, в която е 
сварена билката пипериче. 
 
НАТЪРТЕНО МЯСТО - Да се налага с кръгчета от нарязан картоф. 
 
НЕРВНО БОЛНО ДЕТЕ - Да се изкъпе с вода, в която е сварено горско сено. 
 
НЕРВНО РАЗСТРОЙСТВО - Болният да пие отвара от корени на къпини. 
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НЕРВНО РАЗСТРОЙСТВО - Болният да пие чай от риган. 
 
НЕРВНО РАЗСТРОЙСТВО - Болният да пие отвара от маточина. 
 
НЕРВНО РАЗСТРОЙСТВО - Болният да пие вода от сварени връхчета от коприва. 
 
ОБРАЗУВАНЕ НА ГАЗОВЕ В СТОМАХА - При всяко хранене да се изяждат по 3 
маслини. 
 
ОБРИВИ - Болният да се къпе с вода от сварени дъбови кори. 
 
ОБРИВИ (Копривна треска у дете) - Да се сварят по равни части коприва и бъз и с 
прецедената вода детето цялото да се полее. 
 
ОБРИВИ ПО КОЖАТА - във вода се вари цвят от синчец и метличина. Правят се 
обливания на тялото. 
 
ОБРИВИ ПО ТЯЛОТО - Използва се прах от дървесина на дърво, проядено от 
червеи. При деца този прах се вари във вода, прецежда се и с водата болното се 
полива цялото. При възрастни след изкъпване тялото се маже с крем, направен от 
праха на дървесината, размесен с чиста свинска мас. 
 
ОБРИВИ ПО ТЯЛОТО (при новородени и бебета) - Сварява се във вода билката 
кускут (Кукувича прежда) и с нея се изкъпва 1-2 пъти детето до изчезване на 
обрива. 
 
ОБРИВИ ПО ТЯЛОТО (упорити) - Да се свари ръж и да се пие водата по няколко 
пъти на ден. 
 
ОТСЛАБВАНЕ (ускоряване обмяната на веществата) -Три пъти на ден по 1 кафена 
чашка преди ядене „кафе'' от изгорена дъбова кора. 
 
ПИЕЛОНЕФРИТ (у дете) - Да се прави диета, да се храни с царевичен хляб, да пие 
вода от сварена царевична свила. 
 
ПНЕВМОНИЯ (Категорично неустановена) - Да се пие отвара от ленено семе една 
седмица. Да не се пие студена вода. 
 
ПОДУВАНЕ НА СТОМАХА - Да се пие горски чай и само минерална вода. 
 
ПОДУТИ ГЛЕЗЕНИ - В 3 чаши вода се вари 5 мин. 1 супена лъжица синапено 
семе. Пие се по 1 кафена чашка три пъти на ден преди ядене. 
 
ПОДУТИНИ ПО ТЯЛОТО - Счукан тамян се поръсва върху памучен плат, напоен 
с вода от сварено синапено семе и намазано с мед. 
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ПОРЯЗВАНЕ - Жълт кантарион се кисне в зехтин поне 24 часа. С него се маже 
порязаното място и раната бързо се затваря. Оставен съдът на хладно място, сместа 
може да се запази и да се ползва дълго време при нужда. 
 
ПРЕУМОРА (и стоене на влага) - Да се увият краката с мушама, направена от 
восък, зехтин и вода. Болният да преспи с нея една нощ. При нужда процедурата да 
се повтори. 
 
ПРИ НЕВРАЛГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ - Да се пие чай от сварена маточина и 
индрише. 
 
ПРИЛОШАВАНЕ (Внезапно) - Под лъжичката- да се слага счукана билката лепка. 
 
ПРОСТУДА НА ГЪРЛОТО - Ходилата на краката се намазват с мехлем от мас, 
счукан или накиснат пелин и 1 чаена лъжичка сода бикарбонат. Обуват се чисти 
памучни чорапи и се преспива една нощ. 
 
ПРОТИВ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - 4 пъти в годината по четири дни да се пие 
цвят от син глог. 
 
ПСОРИАЗИС - След добро почистване със спирт болни-те места да се мажат с 
изстискай сок от билката сапуниче. 
 
ПЪРХУТ - Възвира в една тенджера вода 1 супена лъжица стипца. След измиване 
косата се полива. 
 
РАЗШИРЕНИ ВЕНИ - Зелени орехчета се заливат със зехтин и съдът, в който са 
сложени, престоява 40 дни на слънце. След това болният маже болните места, 
докато се свърши сместа. 
 
РАНИ ПО КОЖАТА (охлузване) - Наред с прилаганото лечение, болните 
всекидневно да ядат салата от керевиз. 
 
СИНУЗИТ - 2-3 дни поред по един път на ден 6 двете ноздри да се капват по 2-3 
капки сок от настъргана грудка на билката ботурче. 
 
СЛАБИ ДЕЦА (до 3 години) - През пролетта, когато се развиват листата на 
дърветата, да се направят 10 бани със сварени орехови листа. 
 
СЛИВИЦИ (Възпалени + трета сливица) - Прави се лента от меко тесто така, че да 
увие шията и врата на болно-то. Счуква се на ситно изсушен корен от билката 
спреж (кукуряк) и се наръсва обилно на тестената лента. Завива се добре гърлото 
на болното, като се внимава да се покрият и сливиците. Отгоре се прави превръзка 
от бинт или памучно платно. За малките деца лечението е от 30 минути до 1 час, 
един-два пъти, за по-големите деца превръзката да стои 2-3 часа, а за възрастните - 
цяла нощ. 
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СПАСТИЧЕН БРОНХИТ (у дете с алергия) - Смесват се по 10 г синапено брашно и 
брашно от корени на исиот със 100 г мед. Дава се по една чаена лъжичка след 
ядене само нощем. 
 
СТОМАШНО РАЗСТРОЙСТВО - Да се пие няколко пъти през деня чай от 
джоджен. 
 
СЪРБЕЖИ ПО ТЯЛОТО (силни) - Да се свари в много вода 1 кг ечемик и болният 
да се изкъпе с водата. 
 
ТЕМПЕРАТУРА (силна у дете) - Да се облее болното с водата от сварено кисело 
грозде. 
 
ТРУДНО ЗАРАСТВАЩИ РАНИ - три клонки от билката зарасличе се варят в 1 
литър вода, докато остане на половина. След прецеждане с водата се правят 
промивки. 
 
УДАРЕНО (натъртено място) - Сварява се добре около половин килограм стар бял 
боб. Разварените зърна се намачкат добре и с тях се налага болното място. Отгоре 
се превързва с памучно платно. Добре е болният да преспи 1 нощ с тази превръзка. 
 
УКРЕПВАЩИ, ПОЧИСТВАЩИ БАНИ - Прави се обливане с вода от сварени 
поотделно пелин, лайка, анасон, смрадлика. 
 
УПЛАХ - Щом се уплаши от нещо, човек трябва веднага да изпие 1 чаша вода с 
малко захар. 
 
УХАПВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ - Да се натрие мястото с листа от черен бъз. 
 
ХЕМОРОИДИ - Измита, подсушена и нарязана главичка от билката змиянец се 
смила на брашно. Взема се 1 супена лъжица брашно и 1 супена лъжица от билката. 
Смесват се и от сместа с малко вода се правят топчета с големината на хапче. Пият 
се два пъти на ден по 2 хапчета по време на ядене. 
 
ХЕМОРОИДИ (външни) - Вари се билката бяло подъбиче и се правят бани в леген 
или вана. 
 
ХЕМОРОИДИ (Външни) - Билката водно пиперче от двата вида (със широки и с 
тесни продълговати листа) се вари в голямо количество вода и с нея се правят 
седящи бани в леген или вана. 
 
ХЕМОРОИДИ (външни) - Плодчетата на черния бъз, сварени като конфитюр без 
захар, се вземат по една супена лъжица всеки ден преди ядене. 
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ХЕМОРОИДИ (Вътрешни) - Да се вземе от растението бял имел, което расте само 
на бор, и да се начупят от стъблото заедно с листата клечки около 1 супена лъжица. 
Да се залеят с 1 чаша студена вода и да се оставят да престоят във водата една нощ. 
На сутринта водата се изпива. На другата сутрин процедурата се повтаря до 
излекуване. Натрошеното стъбло може да се използва 2-3 пъти. тази рецепта е 
неприложима за хора с ниско кръвно налягане, защото белият имел го сваля още 
повече. 
 
ХИЛАВИ ДЕЦА - Да се къпят с вода от сварена тученица. 
 
ЦИРЕИ - Прави се малка питка от ръжено брашно, прясно мляко и прясно масло. 
Налага се на болното място за една нощ. Лапата изтегля всичко без остатък. 
__________________ 
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