
„В царството на растенията"
с Лора Николова  

5-дневен билков семинар
20 - 24 юли

Програма
 

20 юли Пристигане и навлизане в
царството на растенията

12:00 - 14:00 Пристигане и настаняване.

15:00 - 19:00 Сензитивни и групови игри
за опознаване на групата, билките и
пространството. Беседа.

20:30 - 21:00 Светлинно пътешествие.

21 юли Използване на билките в
кулинарията

8:00 - 11:30 Разходка сред полето,
познавателни игри, задания и работа с
партньор. Бране на билки.

12:30 - 14:00 Обяд и свободно време.

14:00- 18:00 Приготвяне на вечеря със
събраните билки. Различни рецепти и
технологии на приготвяне - песто от
коприва, панирани листа от черен оман,
бургери от коприва и седмолист, салата
от специално подбрани диви и
култивирани растения.

 



22 юли Билки за отделителната и
нервната система

8:30 - 12:00 Задания по двойки, свързани
с билките в полето. Презентиране и
обмен на знания за билките. Бране на
билки за отделителната и нервната
система.
 

12:30  - 14:00 Обяд и свободно време.

14:00 - 15:30 Блок Отделителна система.
Теоретична и практическа част.
Приготвяне на компрес за черен дроб от
бял равнец и чай за бъбреците.

15:30 - 16:00 Почивка за чай.

16:00 - 18:00 Блок Нервна система.
Теоретична и практическа част.
Изработка на арома-възглавничка с
билки за сън. Приготвяне на гръден
успокоителен компрес с лавандула. 

23 юли - „Медицински“ подход в
природата
9:30 - 12: 30 В гората. Инструкции и
приложение на „медицинския“ подход -
всеки участник търси отговор на личен
въпрос сред горската природа.

12:30 - 14:00 Обяд и свободно време.

14:00  - 16:30 Теоретична и практическа
част. Сплитане на плитка от билки и
приготвяне на билкова смес за
прикадяване. 



24 юли Хидротерапия на Себастиен
Кнайп и рецепти

9:30 - 10:30 Теоретична и практическа
част за хидротерапията на Себастиян
Кнайп.

10:30 - 12:00 Беседа и рецепти, пожелани
от участниците.

 
 
 

Програмата би могла да търпи
промени според

метеорологичните условия,
интересите и нуждите на

участниците.
 


