
След кратко въведение в цялостните природни терапии, с помощта на
няколко билки и рецепти, първият модул от онлайн семинара ще ни
преведе от тъмните зимни дни в свежите пролетни утрини. Той цели
да ни запази здрави през студения сезон, като се фокусира върху
имунната система, и ни пречисти и зареди с нови сили за идващата
пролет. 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРИРОДНИТЕ ТЕРАПИИ

Природни терапии (модул 1, лекция 1)
Кратък обзор на природните терапии. Лекарствени
терапии. Билколечение. Как да комуникираме с билките.
Съвети за събиране, сушене и съхраняване. 

Билкови препарати (модул 1, лекция 2)
Спектър на препарати (лечебни средства от билки) и
тяхното приготовление. Спектър на приложение - кога и
как да ги прилагаме.

ЗА БИЛКИТЕ - 
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В настоящия билков онлайн семинар ще опознаем какви сили
има дадено растение, какво можем да научим от него, каква е
същността му, с коя част на тялото ни е свързано и кои
растения са подходящи за нашите лекове. Ще има рецепти за
чайове и мазила, за извлеци и компреси, за вкусни и
здравословни ястия и напитки. 
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ДЕТОКС

Детокс през пролетта (модул 1, лекция 5)
Защо трябва да правим детокс и как да санираме организма
си от натрупаните през зимата токсини.

Средства за детокс (модул 1, лекция 6)
Лечебни растения за пролетен детокс. Коприва, Глухарче,
Бреза. Пресни растителни сокове, терапия по 
Sebastian Kneipp, ядливи диви растения. 

Имуностимуланти (модул 1, лекция 4)
Превенция и естествени антибиотици. 
Ехинацея, Латинка, Хрян и др. Имуностимулиращи билки. 
Приготвяне на оксимел от шипка. 

ИМУННА СИСТЕМА

Имунна система и инфекции 
(модул 1, лекция 3)
Укрепване на имунната система. Инфекции 
и тяхното лечение. Черен бъз, Ангелика и 
други билки, полезни за имунната система. 
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В първия модул ще научим кои билки са подходящи при настинка и
грип, като ще предложим такива както за превенция, така и за 
използване по време на инфекция. 

Горчивите вещества играят значителна роля в пречистването на
организма от токсини, а флавоноидите са важни антиоксиданти,
които помагат в борбата със свободните радикали. 

Познавайки активните вещества в профила на дадена билка ще ни е
по-лесно да преценим с каква цел да я използваме.

Флавоноиди и антиоксиданти (модул 1, лекция 8)
За кои органи са полезни флавоноидите и как ни действат.
Билки и растения съдържащи флавоноиди. 
Well-againg смес.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Горчиви вещества (модул 1, лекция 7)
За кои органи са полезни горчивите вещества
и как ни действат. Билки съдържащи горчиви вещества.
Приготвяне на Шведска Горчивка. 
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Черен дроб и жлъчка (модул 2, лекция 2)
Черен дроб и жлъчка. Функция и грижа. Бял трън и
Змийско мляко. Почивка за черния дроб. Рецепти и
повиване на черния дроб с Бял равнец.

Полезно за стомаха (модул 2, лекция 1)
Храносмилане. Билки за здрава чревна флора. Помощни
средства за храносмилане. Мента, Резене и Лайка.
Приготвяне на вино за стомаха с корени. 

ДОБРИТЕ БАКТЕРИИ И НАЙ-ГОЛЯМАТА ЖЛЕЗА В ТЯЛОТО 

Във втория модул ще научим, че външния 
вид е резултат от комплексни грижи, нужни и за 
вътрешните органи. Всички сме чували, че красотата 
идва отвътре навън. Да, и душевната хигиена е важна. 
За нея ще говорим финално, като успокоим нервите и 
се заредим в Гората. 

ОТВЪТРЕ НАВЪН// МОДУЛ 2
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Здрава коса (модул 2, лекция 4)
Билки за здрава коса. Репей и Розмарин. Алтернативна
козметика. Тоник за стимулиране растежа на косата. 

Красива кожа (модул 2, лекция 3)                                               
Билки за красива кожа. Полски хвощ, 
Бял равнец и Трицветна теменужка. 
Кремове и маски за красива кожа. 

КРАСОТАТА Е НАГЛАСА

РАДОСТНИ ДНИ И СПОКОЙНИ НОЩИ

Нервен костюм (модул 2, лекция 5)
Как да се справим със стреса. Wellness за душата и
тялото. Роза, Жълт кантарион и Липа. Опушване с
билки срещу стрес. 

Спокоен сън (модул 2, лекция 6)
Главоболие и безсъние. Лавандула, Маточина и Хмел.
Билкова възглавничка и вино за сън. 
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Горски бани (модул 2, лекция 8)
Как ни влияе престоят сред природата, в частност в
гората. Как терпените регулират нашето кръвно налягане.
Техники за зареждане и релаксация сред природата. 

Сърце и кръвообръщение 
(модул 2, лекция 7)
Превантивни грижи за сърцето с Червен глог. 
Нервно сърце и сърдечна аритмия. Дяволска уста,
Валериан и Розмарин. Стимулиращ балсам за сърце. 

Във втория модул, който надгражда първия, ще предложим редица
практични средства изготвени от и с билки, продуктите за които ще
обявим непосредствено преди сесията. Той е посветен на грижата за
себе си, която е необходимост, за да сме пълноценни и полезни на
другите. Както казва К. Шанел: „Kрасотата започва в момента, в
който решиш да бъдеш себе си.“ 
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СЪРЦЕ ЗА ГОРАТА


