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24 МАЙ - преклонение пред величието

и силата на духовността!
Ïî ñëó÷àé Äåíÿ íà áúëãàð-
ñêàòà ïðîñâåòà è êóëòó-
ðà - 24 ÌÀÉ, êìåòúò íà
îáùèíà Àðäèíî èíæ. Èçåò
Øàáàí è ïðåäñåäàòåëÿò
íà îáùèíñêèÿ ñúâåò Ñåç-
ãèí Áàéðàì èçïðàòèõà
ïîçäðàâèòåëåí àäðåñ êúì
âñè÷êè ó÷èòåëè è ïðîñ-
âåòíè äåéöè.
Åòî è ïúëíèÿ òåêñò íà
ïîçäðàâèòåëíèÿ àäðåñ:

Èçåò Øàáàí, êìåò Ñåçãèí Áàðàì, ïðåäñåäàòåë  
Мили деца и скъпи ученици!
Драги учители!
Уважаеми дейци на образованието и културата!
Извънредната епидемична обстановка в нашата страна налага да се обърнем към
вас по необичаен начин - виртуално. В името на личното и общественото здраве
и сигурност. Изискването за социална и физическа дистанция е една необходи-
мост, но тя не ни пречи да ви отправим най-сърдечните си благопожелания по
случай 24 МАЙ - Деня на светите братя Кирил и Методий, светлия празник на
славянската писменост и на българската просвета и култура. на стр. 2

Звуци край мене се леят.
Идат от извор дълбок.
Влизат в речта ми и пеят
Като планински поток.
Дали ни двата братя 
азбука - стройно хорце.
Низали буквички злато 
с острото паче перце.
Скъпи прославени знаци, 
букви на славеев глас 
в горските гъсти шубраци, 
с обич изучих ви аз.
Пиша ви в дълги редици.
Нижа ви в белия лист,
буквички - златни пчелици, 
птички в небесната вис.

Калина МАЛИНА

ЗВУЦИ и БУКВИ



   полезно приложение “НЕДЕЛНИК ПЛЮС”        I

Билката Tribulus terrestris, известна 
сред народа с имената бабини зъби, 
трибузан, демирбозан, кочи глави, чюн- 
ка, твърде често е считана за опасен 
плевел. Расте в много региони в света, 
изнася се предимно от Китай и Индия. 
Расте и в България и от години се из-
нася.

Поради географското разположение, 
уникалния климат и релефа на почвата, 
българската билка съдържа значител-
но по-големи количества от стероидни 
фитосапонини, които са сред най-лесно 
разградимите в сравнение с от остана-
лите познати видове. Екстрактът от нея 
лекува хипертония като снижава нива-
та на холестерола в кръвта, има сил-

но антибактериално действие, помага 
при шипове, дископатии, коксартроза, 
гонартроза, мастопатии, безплодие и 
менструални болки при жените, аде-
ном на простата при мъжете, акутни 
рани,  подпомага натрупването на мус-
кулна маса и способства за увеличава-
не на силата. 

Гърците са я използвали като диу-
ретик и за подобряване на общото са-
мочувствие, китайците - срещу черно-
дробни, бъбречни и сърдечно-съдови 
заболявания. 

Въпреки че и у нас някои знахари са 
я използвали отдавна, тя става широ-
ко известна едва след проведените из-
следвания от народния лечител Борис 
Николов заедно с екипи от водещи ле-
кари от ИСУЛ и ВМА. 

Народният лечител Борис Николов е 
роден на 6 август 1922 г. в гр. Петрич. 
Майка му е от град Радовиш, Маке-
дония. Завършила е Педагогическия 
институт в Скопие и след това е била 
назначена за учителка в село Влади-
мирово, Беровско (Македония). Там се 
запознава с баща му Димитър Николов, 
който е завършил Духовната семина- 
рия в Скопие и след известно време два-

Дивлевица и 
тя препоръчва 
лечение с отва-
ра от билката 
бабини зъби, 
което се оказва 
изключително 

ефикасно. През следващата година, 
вследствие на прекарана остра дизен-
терия, за 15 дни Борис отслабва с 14 кг 
и получава силно възпаление на всич-
ки стави на краката. За една година е 
почти напълно обездвижен и прекъсва 
обучението си. Много бавно започва 
възстановителен процес и с помощта 
на специален бастун продължава да 
ходи на училище. Завършва гимназия 
през 1942 г., а след това и специален  
педагогически тримесечен курс в с. 
Якоруда (Разложко), организиран от 
Министерството на образованието за 
спешна подготовка на учители. Като 
учител Борис работи 4 години. Канди-
датства и е приет в Агрономическия 
факултет в София, завършва го за три 
години и половина и е разпределен от-
начало като стажант, а после става и 
директор на овощния разсадник в гр. 
Радомир. След няколко години Борис 
Николов е назначен на работа в София 
в Министерството на народната прос- 
вета, където работи до пенсионирането 
си на 1 януари 1983 г. 

През 1963 г., при бране на череши, 
Борис Николов стъпва на клон, който 
се чупи, пада от дървото и натъртва це-

мата сключват брак. След като в края  
на Първата световна война Македония  
остава в рамките на Югославия, младо-
то семейство, вече с две деца, минава  
нелегално границата и се заселва в  
Петрич. През 1927 г. майката е назна-
чена на постоянно учителско място в 
с. Игралище, където Борис завършва 
основното си образование. 

През 1938 г. юношата се разболява 
много тежко от хемороиди. Баща му 

се консултира 
с македонска-
та народна ле-
чителка баба 

лия си гръб. С течение на времето гър-
бът му започва да се схваща и получава 
болки по целия гръбначен стълб. През 
1975 г., само на 53 години, вече страда 
от исхемична болест на сърцето (ИБС), 
подуване на коленните и глезенните 
стави, изморява се много бързо при  
изкачване на стълби (трябвало е да си 
почива на всеки 10-15 стъпала), започ-
ва много бързо да забравя (не можел да 
си спомня имена и дати) - налице били 
явните признаци на Алцхаймер. Чувст-
вал, че му остават не повече от година- 
две живот. Тогава си спомнил как се из-
лекувал като ученик и започнал да пие 

чай от бабини зъби. Получил обилно 
уриниране. Скоро болките, които имал 
в сърдечната област, отзвучали, сърце-
то му започнало да пулсира ритмично 
и плавно. Отоците в коленните стави 
и глезените изчезнали. Тогава решава, 
че трябва да направи всичко възможно 
тази хранителна добавка да се ползва 
от колкото се може повече страдащи 
хора. Започва да чете усилено специа- 
лизирана медицинска литература, осо- 
бено тази, разглеждаща процесите на 
обмяната.

За да помага на близки, Николов оби-
каля билковите магазини, за да купи 
билката бабини зъби, но се оказва, 
че никой аптекар не е и чувал за нея. 
Случайно, при разглеждане на учеб-
но-опитното стопанство на селскосто-
панския техникум в Сандански, той от- 
крива цяла плантация от тази билка. 
Оттогава започва да приготвя извле-
ци от нея в комбинация с други билки 
и да лекува с тях. Негов стар приятел, 
пенсиониран полковник, се включва в 
благородното дело и се заема със снаб-
дяването с необходимите билки. На 6 
януари 1988 г. Борис Николов подава 
молба до Института за изобретения и 
рационализации за патентоване на съз-
даденото от него на основата на баби-
ни зъби лекарство Боралин 1 (Б1), как- 
то и да бъдат проведени нужните за 
това клинични изпитания. Такива се 
провеждат в ИСУЛ и в Авиационно- 

На стр. II

Бабини зъби
убиецът на холестериновите плаки
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Всеки ред, всяка колона и всеки от малките квадрати трябва да 
съдържат всички цифри от 1 до 9. Условието е всяка от цифрите 
да се съдържа само един път в даден ред, колона или квадрат.

СУДОКУ ВИЦОВЕ
В Тибет най-застрашени от COVID- 

19 са хората между 130 и 190 години.
***

Ако вместо за вирус ни тестваха за 
простотия, тогава щяха да видят какво 
е пандемия!

***
- Скъпа, искам да сме заедно дожи-

вотно!
- До кое животно?

***
Не искам да се хваля, но имам стра-

хотна извънземна сила. Превръщам 
банкнотите... в касови бележки.

***
От два дни не дебелея, явно съм стиг-

нал пика...

медицинския институт към ВМА. Ре-
зултатите доказват с абсолютна катего-
ричност ефикасността и безопасността 
неговото лекарство. Установено е уни-
калното свойство на Б1 да разгражда хо-
лестериновите плаки, както и да повли-
ява на широк кръг болести, в основата 
на които стои проблем с оросяването 
или хронична инфекция. Всичко това е 
отразено в множество медицински про-
токоли, подписани от комисии от лекари 
от най-висок ранг. Решено е препаратът 
да се внедри в практиката, като дори е 
поставен срок за узаконяването му от 
Комисията за лекарствените средства 
към Здравното министерство. Но това 
така и не се случва - вероятно поради 
липса на средства или на желание.

Виждайки, че лекарството не се вне-
дрява, Борис Николов подава молба и 
получава от тогавашното МНЗ разре-
шително №7 от 22 януари 1993 г. за 
практикуване като народен лечител. 
Постепенно усъвършенства екстракта 
и разработва технология за оптимал-
но извличане на целебните съставки. 
Експериментира с различни водни из-
влеци, като подсилва действието на 
бабините зъби с други билки. Така се 
утвърждават хранителните добавки от 
серията „Боралин” - Б1, Б3, Б4 (80% ба-
бини зъби и 20% жълт кантарион), Б5 
(80% бабини зъби, 10% глог и 10%  ма-
гарешки бодил), Б8 (80% бабини зъби 
и 20% глухарче). Николов започва да 
приема пациентите си в кабинета в 
своето жилище. Прави картотека за 
лекуваните и проследява състоянието 
им в резултат на лечението. Помага 
му внукът му Юлиян, заедно с когото 
регистрира фондацията с идеална цел 
„Боралин - живот за всеки“, чрез която 
да се разпространяват указания за при-
лагането на лечението с капковите пре-
парати от серията Боралин.

Тъй като от определен момент натам 
народният лечител вече не е в състоя-
ние да приема всички нуждаещи се, 
той публикува рецептата за приготвяне 
на отварата вкъщи. 

Ето и самата рецепта:
1. В съд с 1 литър студена вода сипете  

5 супени лъжици изсушена и ситно на-
рязана билка бабини зъби, купена от 
билкова аптека.

2. Варете билката 1 час в покрит съд, 
на тих огън (леко да къкри).

3. След като изстине, оставете отва-
рата да престои едно денонощие в хла-
дилник, след това я прецедете двукрат-
но през филтърна хартия (продава се 
в магазините за кафе) или през кърпа 
от сатен. 

Внимавайте в отварата да не по-
паднат трънчета! Те могат да бъдат 
много опасни, ако попаднат в меките 
тъкани на хранопровода, стомаха и 
т.н., тъй като шипчетата от плодовете 
на билката могат да спукат дори авто-
мобилна гума.

4. Долейте получения концентриран 
чай с вода до 1 литър. Извлекът не е ус-
тойчив, особено в топло време, затова е 
много важно да се съхранява в хладил-
ник. Може да стабилизирате и овкуси-
те напитката с лимонена киселина в 
количество на върха на чаена лъжич- 
ка - около 1 грам за литър. 

5. Приемайте по следната схема: сут- 
рин, обед и вечер, след хранене (при бо- 
лен стомах - 15 мин. преди хранене):

- 1-ви ден - по 3 супени лъжици три 
пъти на ден или общо 90 мл;

- 2-ри ден - по 4 супени лъжици три 
пъти на ден или общо 120 мл;

- от третия ден до края - по 5 супе- 
ни лъжици три пъти на ден или общо 
150 мл. 

6. След привършване на количество-
то направете 10 дни почивка и след 

това повторете по същата схема.
7. Този цикъл може да се изпълни по-

следователно до 4 пъти.
8. Добре е през всеки пет-шест месе-

ца да се приема по една доза.
Ако на някого не му е много вкусно, 

може да подслажда с малко мед - това 
не пречи на лечебните свойства на от-
варата.

През дните на прием на напитката не 
бива да се употребява алкохол, тъй като 
той намалява действието на активните 
вещества - фуростаноловите сапонини. 

Лечението с тази билка не бива да се 
прави по време на бременност и кърме-
не. Внимание: билката е много силна и 
дозата трябва да се спазва стриктно!

Билката се бере през първата поло-
вина на септември, когато плодовете 
й са добре узрели (бере се заедно с ко-
рена). През юли и август тя все още 
е отровна. 

Към описаната тук отвара могат 
да се добавят допълнително и други  
отвари, като например: за болно сър-
це - в 400 мл вода се варят 20 мин. по 
две супени лъжици магарешки трън и 
глог; за болен стомах - в  400 мл вода 
се варят 20 мин. две супени лъжици 
жълт кантарион. След изстиване и 
прецеждане се прибавят по 200 мл от 
тези отвари към основната от бабини 
зъби и тогава вместо 3, се приемат  
съответно по 4 супени лъжици, вместо 
4 - по 5, и вместо 5 - по 6. При деца  
и възрастни под 40 кг дозата се нама-
лява наполовина.

Народният лечител Борис Николов си 
отива от този свят в идеално здраве и 
работоспособност на 19 юли 2009 г. на 
87-годишна възраст в резултат от би- 
това злополука - подхлъзнал се и пад-
нал в банята. Благодарим му за проявя-
ваните през целия му живот граждан-
ска съвест, хуманизъм и морал!


