
 

                                                    SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 
                                        (MINIDICŢIONAR DE TERAPIE NATURISTĂ) 

                MAXIMA ZILEI:  "Omul nu trebuie sa implore doar de la Dumnezeu sanatate si viata lunga, ci sa-si foloseasca si 

spiritul pentru a gasi si explora comorile pe care Prea Bunul Tata le-a pus in natura ca mijloc de vindecare pentru nenumaratele 

necazuri ale acestei vieti".   S. Kneipp  

                      ANEMIA FERIPRIVĂ      

 Definiţie: boală provocată de scăderea numărului de globule roşii  şi a concentraţiei de fier 

                                                      din sânge. 

                                                                Simptome:ca urmare, scade cantitatea de oxigen pe care o transportă sângele la ţesuturi şi se         

 produc tulburări generale : paliditate,slăbiciune,ameţeală,adinamie. 

                                                                 Cauze: anemiile apar ca urmare a pierderii de sânge( în hemoragii interne sau externe), o  

                                                       alimentaţie deficitară( implicit în fier), tulburări de absorbţie a fierului sau boli care determină dis- 

                                                       trugerea globulelor roşii (anemie hemolitică). 

 

TERAPIA NATURISTĂ RECOMANDĂ: 

 Plante medicinale:- angelica - tinctură obţinută din 4-5 grame de rădăcină mărunţită ,la 100 ml de alcool etilic.Se adminis- 

   trează în ceai câte 10 picături,de 3 ori pe zi. 

                                              - cătină albă - infuzie din 5 gr. de fructe,la o cană de apă clocotită.Se beau 2 căni pe zi. 

               - coada calului - decoct dintr-o linguriţă din părţile aeriene ale plantei,la o cană cu apă.Se beau 3 căni pe   

                                                   zi,între mese. 

 - cimbrul - infuzie din 20 gr. plantă uscată,la o cană de apăclocotită.Se beau 2 cani pe zi. 

                                              - troscotul - infuzie din 5 gr. de plantă uscată,la 250 ml de apă.Se beau 500 ml pe zi. 

 - urzica - infuzie dintr-o linguriţă de plantă mărunţită,la o cană de apă clocotită.3 căni pe zi. 

 Fructe: - fructele uscate - sunt bogate în săruri de potasiu,calciu,fier şi fosfor şi în vitaminele B1 şi B2.Din această grupă fac     
 parte alunele de pădure,castanele comestibile,alunele de pământ şi nucile. 

 - caisele,piersici,prune - consumate în stare crudă sau prelucrată(compot,gem,dulceată). 

 Legume: - hreanul - se taie rădăcina rondele fine,se adaugă zahăr,iar din sucul care se formează se recomandă 1 lingură/zi. 

                - spanacul - consumat sub forma de salate. 

                 - loboda de grădină - consumată ca atare. 

                 - pătrunjelul -consumat  în stare crudă . 

 -sparanghelul - suc proaspăt obţinut prin macerarea plantei. 

                                - ştevie, sfeclă roşie,salată,roşiile,fasole. 

 

 

                                                                           BRONŞITA ACUTĂ - CRONICĂ 

                                                    Definiţie: inflamaţie a bronhiilor produsă,de cele mai multe ori,de infecţii microbiene(virusuri,  

                                                       bacterii) sau de factori fizici şi chimici: pulberi,smog. 

                                                              Simptome: se manifestă prin tuse sau expectoraţie,de obicei mucopurulentă,cu sau fără febră. 

   Apar indeosebi toamna şi iarna când aerul rece provoacă o congestionare a mucoasei căilor respi-                                               

   ratorii.Se poate complica mai ales la copii şi bătrâni,cu bronhopneumonie.Bronşitele repetate,negli- 

                                                        jate pot produce bronşite cronice şi chiar insuficienţă cardiacă. 

 

TERAPIA NATURISTĂ RECOMANDĂ: 

 Plante medicinale: - anasonul - infuzie dintr-o jumătate de linguriţă de fructe,la o cană de apă.Se beau 2 căni/zi. 

  - busuiocul - infuzie dintr-o linguriţă de plantă,la 200 de ml apă clocotită.Se beau 3 căni/zi. 

  - cicoarea - decoct din 2 linguriţe de rădăcină şi părţile aeriene ale plantei,uscate şi mărunţite ,la o cană 

                                                                  cu apă rece.Se fierbe 5 minute.Se bea călduţ în 3 reprize,înainte de mesele principale. 



 

                                              - ciuboţica cucului - infuzie din 1-2 linguriţe de flori,la o cană(200 ml).Se bea în cursul unei zile,treptat. 

  - coada-calului - decocot din 4-5 linguriţe de plantă uscată,mărunţită ,la 1,5 l apă.Se fierbe 10-15 minute   

  şi apoi se strecoară.Se bea în cursul unei zile. 

 - mărarul - infuzie din 50 gr.de seminţe,la un pahar cu apă.Într-un vas emailat se pun seminţele în apă   

                    clocotită,apoi se strecoară.După răcire,lichidul se strecoară.Se bea câte o jumătate de pahar, 

 de 2-3 ori /zi. 

 - pătlagina - infuzie dintr-o lingură de frunze,la o cană cu apă clocotită(200 ml).Se ia câte o lingură,la  

        interval de 2 ore. 

 - socul - infuzie din 1-2 linguriţe de flori uscate,peste care se toarnă o cană cu apă clocotită.Se lasă  

 acoperită 15 min. şi apoi se strecoară.Se beau 3-4 căni pe zi. 

 Legume : - ridichea neagră - o jumătate de pahar de suc, amestecat cu o jumătate de  pahar de miere.Se păstrează la frigider. 
 Copiii iau 2 linguriţe,de trei ori pe zi,iar adulţii 1-2 linguri,de trei ori /zi. 

                                - usturoiul - într-o cană(250 ml)cu apă clocotită,se pune usturoiul dat pe răzătoare sau pisat bine ,în cantităţile ur- 

       mătoare: 15 gr. pentru copiii de 2 ani; 25 gr. pentru copiii între 2-5 ani; 40 gr. pentru copii între 10-12 

       ani; 60-80 gr.pentru alte vârste.Se dau 8-10 linguriţe din apa usturoiată copiilor pâna la 5 ani,8-10 lin- 

       guri de desert copiilor de 10-12 ani ,8-10 linguri de supă,celorlalte vârste. 

 - ceapa - infuzie,4-6 bulbi la un litru de apă clocotită; se strecoară şi se îndulceşte cu 10 gr.de miere sau zahar.Se 

 beau 1-2 căni pe zi,din care una dimineaţa.Se poate prepara şi sirop din 200 de gr.ceapă curăţată,tăiată 

 mărunt la 300 ml de apă.Se fierbe acoperită pâna scade la jumătate;se lasă la răcit;se strecoară,se adaugă   

 100 gr.miere.Copiii iau 6 linguriţe pe zi,adulţii 3-6 linguri/zi.Se păstrează 7 zile la frigider,după care se 

 prepară altul. 

 - varza albă - decoct din 60 gr.varză tocată mărunt la o jumătate de litru de apă.Se fierbe 20-25 de minute,se  

 strecoară şi se amestecă cu 70 gr.miere.Se bea după nevoie ,de mai multe ori /zi. 

 Alte recomandări : pulverizaţia camerei cu o soluţie alcoolică de 2% cu ulei de brad sau pin; comprese,cataplasme cu          

 muştar,frecţii pe piept cu făină de in şi se acoperă cu o pătură.Se recomandă consumul merelor,murelor, 

 gutuilor,lăptuci,morcovi,varză,sparanghel. 

 

 

                                                                 CE ŞTIM DESPRE............. 

 BRAD (Abies alba) 
                                                                                

  Cu nume de origine dacica, bradul este pentru romani un arbore sacru, prezent ca simbol   

 in cele mai vechi manifestari ale credintelor si creatiei populare. La fel de veche este si folosi- 

 rea lui ca leac intr-o multime de boli. Scaldatorile cu cetini de brad erau folosite pentru intari- 

 rea celor slabi si  a convalescentilor, pentru tamaduirea durerilor de oase si de piept. 

                                                                         Rasina intra in compozitia unsorilor folosite contra reumatismului si infectiilor, pentru   

 vindecarea ranilor si arsurilor. Apoi, mireasma bradului era considerata un adevarat elixir 

                                                                 in bolile de plamani. Bolnavilor de piept li se recomanda sa mearga seara intr-o padure de  

 brad, atunci cand emanatiile eterice ale coniferelor isi faceau numaidecat efectul. 

                                                                         Pe timp de iarna, exista obiceiul ca, la capul bolnavilor de piept, sa se puna ace si cetini   

 de brad, proaspat zdrobite. Primavara, din muguri de brad si miere se facea un sirop cu virtuti 

                                                                tamaduitoare, care era folosit in "suspin" (astm si bronsita astmatiforma) si "hectica"(tubercu- 

                                                                loza). Odinioara, cand tamaia era o raritate, fiind folosita numai la bisericile episcopale, in 

satucurile de munte, era folosita rasina de brad pentru fumigatii. Despre afumarile cu rasina de brad si de pin se spunea ca alunga 

boala, necazul si toate spiritele rele.  

                     Unde gasim si cum recoltam rasina 

             Rasina de brad se acumuleaza pe trunchiul arborelui, acolo unde acesta a fost ranit, ea avand un rol de dezinfectant si de 

cicatrizant. Ca atare, o vom putea recolta de pe orice traseu turistic montan, deoarece - veti vedea - in aceste zone, brazii sunt, din 

pacate, adesea scrijeliti si au scurgeri mari de rasina.  

             Rasina se desprinde de pe trunchi cu ajutorul unui cutitas, doar de acolo unde stratul este gros si nu mai este nevoie sa razuim 

trunchiul, pentru a nu-l rani in plus si pentru a nu lua si bucati de scoarta, care ulterior ne vor deranja in procesul prepararii. Rasina se 

poate depozita in pungi de plastic, dar nu mai mult de cateva zile, deoarece le va dizolva, sau in cutii metalice, in cazul in care vrem sa 



o tinem o perioada mai lunga de timp (termenul sau de valabilitate este de 3-4 ani).  

                   Preparate pe baza de rasina 

             Tinctura 
             Se obtine foarte simplu, amestecand un pahar (200 ml) de alcool alimentar tare, de 80-90 de grade, cu 3-4 linguri de rasina. 

Amestecul se pune intr-un borcan care se va inchide ermetic si se lasa minimum 3 zile intr-un loc caldut, agitandu-l periodic, asa incat 

rasina sa se dizolve cat mai bine. Apoi preparatul se filtreaza, iar tinctura rezultata se depoziteaza in sticlute care vor fi inchise si ele 

ermetic. Tinctura de rasina de brad este un remediu cicatrizant, antiinfectios si antiinflamator comparabil cu propolisul, dar mult mai 

bine tolerat de catre organism.  

            Unguentul  
           Se prepara din sapte linguri de untura, o lingura de rasina de brad cat mai curata si cate o lingurita de miere zaharisita si de 

ceara de albine (ambele le gasim in piete, la apicultori). Mai intai se pune intr-un vas la foc mic untura si se lasa pana devine lichida, 

dupa care se adauga rasina si ceara, care se lasa si ele sa se dizolve complet, dupa care se ia vasul de pe foc, se adauga mierea si se 

lasa sa se raceasca. Cat mai este cald, unguentul se toarna intr-un borcan, care va fi inchis si lasat in frigider, unde se poate pastra pana 

la trei luni.  

            Uleiul cu rasina 
           Intr-o oala cu apa clocotita, tinuta pe foc mic, se pune un vas cu 100 ml (jumatate de pahar) de ulei de masline, care se lasa sa 

se incalzeasca. Dupa ce uleiul a devenit fierbinte, se pune o lingura de rasina si se amesteca bine pana se dizolva complet, dupa care se 

filtreaza, se lasa sa se raceasca si se pune intr-o sticla care va fi inchisa ermetic. Cu acest ulei se fac frictionari pentru combaterea 

afectiunilor respiratorii si se aplica pe arsuri de gravitate mica si pe contuzii, pentru o vindecare rapida.  

           Rasina in tratamente interne 

            Cistitele, cistitele cu hemoragie, infectiile renale - se ia de 3 ori pe zi cate o lingurita de tinctura de rasina de brad, dizolvata 

in jumatate de pahar de apa. Preparatul se administreaza pe stomacul gol, in cure de minimum 14 zile, avand efecte antiinfectioase, 

cicatrizante si regenerative epiteliale foarte puternice. De asemenea, rasina de brad (si intr-o masura si mai mare cea de pin) are efecte 

de stimulare a diurezei si a activitatii rinichilor similare tincturii de ienupar, dar fara actiunea iritativa a acesteia.  

             Tusea - se ia de 3-4 ori pe zi cate o lingurita de tinctura de rasina, amestecata cu o lingura de miere lichida. Este un excelent 

calmant, dezinfectant si stimulent imunitar pentru zona gatului.  

             Tabagismul - se administreaza, o data la patru ore, o jumatate de lingurita de tinctura de rasina de brad, amestecata cu o 

lingurita de miere de salcam. Acest preparat decongestioneaza arborele bronsic de secretii si, se pare, reduce dorinta de a fuma, fiind 

de ajutor celor care vor sa renunte la acest viciu extrem de periculos pentru sanatate.  

             Balonare si colici abdominale care apar in contact cu frigul - se administreaza inainte de a iesi din casa o lingurita de 

tinctura pusa pe o bucatica de paine uscata.  

             Infectii intestinale, colita de fermentatie - vreme de trei saptamani se administreaza inainte de fiecare masa o bucatica de 

paine uscata, pe care s-a pus o lingurita de tinctura de rasina. Se iau minimum trei doze pe zi.  

Rasina in tratamente externe  

             Racelile de tot felul - se face un masaj al intregului corp, insistandu-se asupra zonei toracice, cu ulei de rasina preparat dupa 

metoda de mai sus. Este un remediu popular, care se foloseste atat pentru prevenirea imbolnavirilor, cat si pentru vindecarea rapida.  

            Amigdalita - se face gargara cu doua lingurite de tinctura de rasina dizolvata in putina apa. Aceasta procedura are un efect 

antimicrobian si stimulent imunitar rapid, fiind recomandata si in faringita, traheita, faringo-amigdalita etc.  

            Negii - o bucatica de rasina se pune pe locul afectat si se acopera cu un plasture care sa o fixeze. Rasina se tine 24 de ore, dupa 

care se schimba, tratamentul facandu-se 7 zile la rand.  

            Ranile - se cicatrizeaza mult mai repede si fara urme, daca se trateaza cu tinctura de rasina. Aceasta se aplica folosind un 

tampon de vata, cu care se inmoaie locul afectat, curatat bine in prealabil.  

            Arsurile - atunci cand sunt de gravitate mica, se trateaza cu unguentul de rasina, a carui reteta am prezentat-o anterior. 

Arsurile de gravitate mai mare se trateaza intr-o prima faza cu tinctura de rasina, pentru a preveni infectia, dupa mai multe zile 

folosindu-se unguentul.  

             Eczemele infectioase uscate - se trateaza cu comprese cu tinctura de rasina, care se tin vreme de un sfert de ora, pentru a 

inmuia tegumentele, dupa care se lasa sa se usuce, iar deasupra se pune o pelicula de ulei de rasina. Acelasi tratament se aplica in 

cazul contuziilor (vanatailor), efecte mai bune obtinandu-se prin utilizarea unguentului in locul uleiului.  

 

            Precautii si contraindicatii 
            La anumite persoane, rasina poate provoca reactii alergice, atat administrata intern, cat si in contact cu pielea. Din acest motiv, 

inainte de a incepe un tratament cu acest produs, este necesar sa facem un test, administrand intern sau aplicand pe piele cateva 

picaturi de tinctura si vazand care este reactia. Daca apar senzatii neplacute de iritatie, inflamatie, daca se declanseaza catar respirator 

sau apare inrosirea pielii, nu va fi facut tratament cu rasina. Rasina dizolva substanta din care este alcatuita dantura, motiv pentru care 

nu se administreaza pe cale bucala decat sub forma de tinctura.  

            Tratamentul cu cetini de brad 
           In aceasta perioada, in acele bradului este secretata o foarte mare cantitate de uleiuri aromatice cu efecte vindecatoare 

exceptionale. Aflate la indemana, e pacat sa nu le folosim.  

            Siropul de ace de brad 
            Se prepara din acele de brad desprinse de pe cetini cu ajutorul unui cutit, spalate si strivite ulterior pe o planseta de lemn, cu un 

sucitor. Se umple un borcan pe un sfert cu aceste ace de brad, dupa care se adauga deasupra miere, pana se umple complet. Se inchide 

ermetic. Se tine pe calorifer sau in apropierea unei surse de caldura vreme de trei saptamani, dupa care siropul obtinut se filtreaza. Are 



un miros foarte puternic de brad (mult mai puternic decat cel preparat din muguri). Se va folosi in urmatoarele afectiuni:  

            Tuse persistenta, imunitate scazuta a segmentului respirator - se administreaza cate o jumatate de lingurita de sirop de ace 

de brad, de 6 ori pe zi. Tratamentul dureaza minimum 7 zile si are efecte antiinfectioase, imunostimulente si regenerative puternice.  

            Apetit alimentar excesiv - se administreaza cu cinci minute inainte si dupa masa cate o lingura de sirop de ace de brad, fara 

apa. Acest preparat este foarte bun si ca desert, intrucat inhiba pentru o perioada destul de mare apetitul pentru dulciuri.  

             Oboseala intelectuala - se iau 1-2 lingurite de sirop de ace de brad, atunci cand trebuie facut un efort mental prelungit. 

Mierea din sirop redreseaza rapid glicemia si hraneste creierul, in timp ce uleiul volatil din ace are efecte tonice psihice si cerebrale.  

              Sterilitate la femei - se face o cura de 1-2 luni cu sirop de ace de pin (se prepara intocmai ca si cel din ace de brad). Acele de 

pin au efecte puternice de stimulare si de reglare a activitatii glandelor sexuale la femei.  
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