
БОРОДАВКИ

  

 БОРОДАВКИ- захворювання, вірогідно, вірусної етіології (на шкірі кистей, пальців рук,
обличчя, волосяної частини голови появляються невеликі, 3-10 мм, кольору нормальної
шкіри вузлики або плоскі утвори, 3-5 мм, округлі або полігональні).

    Лікування:
  •    Над бородавкою зав'язати вузол з м'якої нитки (вона швидше зігниє) так, щоб кільце
вузла ковзнуло по бородавці, потім нитку кинути в гній. Через 5-15 днів нитка зігниє, на
той час зійде і бородавка. Якщо в якому-небудь місці є багато бородавок, то треба всю
"сім'ю" обхопити одним кільцем і над всіма ними зав'язати вузол.
•    Під час спаду Місяця провести рукою по стіні, на яку падає місячне світло, погладити
бородавку цією рукою. Повторювати протягом 7 днів.
•    При появі на небі молодого Місяця взяти палицю з сучком, гладко зрізати сучок і
зрізом натирати бородавку протягом 2 хв., дивлячись на Місяць. Через декілька днів
бородавка зникне.
•   (багно звичайне) Соком однорічних пагонів мастити бородавки і парити в міцному
відварі.
•   (баклажан) Біологічно недозрілі плоди (через 20-40 днів після зав'язі) баклажанів
довести до кипіння в солоній воді, віджати, змішати з рівною кількістю оливкової олії і
нагрівати на
киплячій водяній бані доти, поки солона вода не випарується і не залишиться тільки олія,
потім прикласти до бородавок.
•   (вапно гашене) Гашене вапно на місце бородавки.
•   (вода дощова, дуб звичайний) Зводити бородавки за допомогою дощової води із
трухлявого дубового пенька. Використовувати як примочки.
•   (волошка синя) Прикладати товчене насіння волошки.
•   (горобина звичайна*) Наносити на бородавки кашку з розчавлених ягід горобини.
•   (кал бичачий) Обкласти теплим калом і обв'язати целофаном (на ніч).
•   (каланхое перисте) Прикладати пов'язки з розім'ятого свіжого листя каланхое.
•   (капуста городня) Натирати свіжим соком капусти.
•   (картопля, кульбаба лікарська, цибуля городня, чистотіл звичайний**) Мастити 4-5
разів протягом дня свіжим соком стебла (Herba Тагахасі) кульбаби або соком трави
(Herba Chelidonii) чистотілу звичайного, свіжим зрізом молодої картоплі. Можна
прикладати до бородавки печену цибулину.
•   (картопля) Взяти сиру картоплю, розрізати її упродовж на 12 частин. Потім брати
кожну частину окремо і терти нею протягом 1 хв. бородавку. Так вчинити зі всіма 12
частинами. Після чого зібрати всі частини в тонку ганчірку і кинути в гній. Коли картопля
зігниє, пройдуть і бородавки.
•   (крейда біла) Натерти і присипати бородавку чистою крейдою (без жодних домішок).
Повторити процедуру кілька разів (мочити не можна).
•   (кропива дводомна*) Прикладати свіже листя (Folia Urticae dioicae) кропиви.
•   (лід) Прикладати до бородавки кілька разів протягом дня сухий лід, тримати, наскільки
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це терпимо. Достатньо декілька сеансів.
•   (магнезія сірчанокисла) Пити палену магнезію по 1 ч. л. вранці та увечері. Декому
достатньо давати її в менших дозах. Від вживання магнезії бородавки робляться
меншими, плоскими, їх легко здирати шарами або вони відстають шматками самі собою.
Через 4 тижні при безперервному вживанні магнезії бородавки зникають.
•   (молодило паросткове) Прикладати трохи подрібненого листя молодила паросткового,
загорненого в марлю.
•   (нагідки лікарські) Прикладати кашкоподібну масу свіжорозчавлених квіткових кошиків
(Flores Calendulae) нагідок лікарських.
•   (олія льняна) Мастити підошовні бородавки льняною олією.
•   (оцет столовий, послід баранячий) Змазати бородавку баранячим послідом в оцті.
•    (оцтова есенція, цибуля городня) Потримати 2 год. в оцтовій есенції або оцті сиру
цибулину і прив'язати її на ніч на бородавку. Буде сильно смикати. Так зробити кілька
разів, поки бородавка не вийде з коренем.
•   (парило звичайне)  5 ст. л.  трави залити 400 мл кип'ятку, укутати і настояти 15 хв.,
процідити. Для примочок, компресів.
•    (полин гіркий*) Щодня кілька разів змочувати міцним настоєм або відваром будь-якого
виду полину.
•    (росичка круглолиста'') Багато разів мастити бородавку соком всієї свіжої рослини
росички круглолистої.
•    (сеча свині) Змащувати свинячою сечею. В результаті такої процедури бородавки
швидко зникають.
•    (сік яблук) Щодня натирати бородавку соком кислих свіжих яблук. Бородавка
поступово стане меншою, потемніє і днів через !0 зникне.
•    (хліб пшеничний) Коли печуть хліб і упаде шматочок тіста на підлогу, підняти його і
прикласти до бородавок.
•    (хрінниця посівна'') Парити руки в гарячому настої рослини. Бородавки зникають.
•    (цибуля городня) Змішати з сіллю розтерту цибулю городню І прикласти до
бородавок.
•    (цибуля городня) Розрізана цибулина іноді зводить бородавки.
•    (часник городній*) Мастити свіжим соком часнику або маззю з соку часнику (або
товченого часнику) і свинячого сала (1:1).
•    (часник городній*) Натирати бородавки розрізаним зубцем часнику кілька разів
протягом дня.
•    (часник городній*) Прикладати кашкоподібну масу свіжорозчавленого зубка часнику.
•    (чистоти звичайний**) Свіжовичавлений сік трави (Herba Chelidonii) чистотілу
звичайного наносити на бородавку краплями і накласти пов'язку. Робити щодня до
зникнення бородавки.
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