
DRAGI PRIETENI ȘTIȚI DE CE VIRUSUL ADUCE ATÂTEA 

PAGUBE? 

 

Deoarece el acționează tăcut, fără simptome de la început ca 

un dușman viclean. 

Când ne infectăm, noi nu îl observăm dar el lucrează. 

Când avem primele simptome (nas înfundat, tuse seacă, subfebrilitate) noi le 

neglijăm pentru că ne simțim bine, dar el lucrează. 

Până facem febră mare și ne sufocăm trec 2-3 săptămâni în care noi nu am făcut 

nimic! Dar el a făcut totul ca să ajungă la etapa dată. 

Vă îndemn să faceți primele 5 proceduri și rețetele indicate mai jos, fiindcă acestea 

încetinesc multiplicarea și răspândirea virusului, chiar de astăzi mai ales dacă 

sunteți nevoiți să ieșiți din casă. 

În momentul când o să apară primele simptomele de viroză (mai cu seamă durerea 

în piept, slăbiciunea generală, etc.) trebuie făcute toate procedurile. 

Persoanele cu boli cronice trebuie să cunoască că în timpul virozei, se vor acutiza 
de exemplu: cei cu tensiune mare pot face criză hipertensivă, cei cu astm bronhic 
pot face criză astmatică). Vă atenționăm să aveți la dispoziție toate medicamentele 

necesare pentru tratarea crizelor chiar în condiții de casă. 

În general boala durează 6 săptămâni din momentul infectării până la vindecare. 

Primele 2 săptămâni pot decurge fără nici un simptom. Totuși, în următoarele 3 

săptămâni omul se simte rău, dar are puteri să facă proceduri și să îngrijească de 

sine. Deci, tratamentul descris mai jos, se face intens în aceste 3 săptămâni.  

Odată cu ameliorarea, nu ne bucurăm de vindecare dar continuăm zilnic, să facem 

acele proceduri care ne sunt necesare în dependență de simptomele care persistă: 

simțim nas înfundat clătim nasul (această procedură e bună și pentru a nu răspândi 
infecția în jur) ; avem dureri în piept, facem băi cu sare, înfășurări fierbinți (aceasta 
ne ajută să distrugem fibroza din plămâni pe care virusul o formează). 

Cine are posibilități își pune bănci, lipitori, toate sunt bune etc. 

După ultimele cercetări virusul trăiește în căile respiratorii până la 40 de zile.  

Atunci când omul se consideră vindecat, el poate infecta pe cei din jur și inevitabil 

vor trece toți prin această boală mai devreme sau mai târziu.  

De aceea să fim pregătiți să întâlnim înarmați această boală din punct de vedere 

duhovnicesc și trupesc. 

 

 



CE TREBUIE SĂ FACEM CA SĂ NU NE INFECTĂM CU 

CORONAVIRUS!!! 

 

 

 

1.   Izolarea persoanelor cu risc mare (bătrânii, diabeticii, astmaticii,    

persoanele cu hipertensiune). Minimalizarea contactului cu alte 

persoane.  

 

2.  Respectarea distanței de 2 metri de la orice persoană în locuri 

publice (farmacii, magazine, alte instituții publice). 

 

3.  Înainte de a ieși din casă săponim nările cu săpun negru (дегтярное 

мыло). 

 

4.  Punem o bucățică de ghimbir proaspăt în gură. Masca care o folosim 

trebuie îmbibată în soluție de oțet de măr (1:3 apă). Până nu ajungem 

acasă nu atingem ochii, nasul și fața. 

 

5.  La întoarcere spălăm bine mâinile cu săpun negru. Ne dezbrăcăm și 

punem haina (exterioară) afară sau la balcon.  

Încălțămintea pe un covoraș îmbibat cu clor sau le dăm cu spray din 

spirt.  Iarăș spălăm mâinile și spălăm nările și fața.  

 

6.  După posibilități facem băi fierbinți cu sare/ saună/ înfășurări. 

 

 

7.  Excludem din alimentație: zahărul, făinoasele, etc. Bem mai des ceai 

fierbinte. Includem în alimentație mai multe crudități: ceapă, leurdă, 

usturoi; salate cu varză, morcov, sfeclă, ridiche neagră, urzică fiartă. 

 

8.  E bine să petrecem mai mult timp la soare, dar dacă ne-am 

îmbolnăvit, din dragoste față de aproapele să evităm contactul cu 

persoanele cu imunitate mai slabă care nu vor putea trece atât de ușor 

prin boală sau pot muri. 

 

9. Evităm absolut toate produsele reci (toate alimentele și băuturile). 

 

 



  REȚETE  CARE PREVIN INFECTAREA ȘI TRATEAZĂ VIROZA  

 

 Miere (100 g) + lămâie(100 g) + ghimbir (200 g). Ingredientele se mărunțesc și 

se amestecă. Punem câte o lingură la un pahar cu apă fierbinte (< 60 C) și bem 

2-3 căni pe zi; 

 

 Oțet de măr (250ml) + usturoi (25g) + miere(250)  care împreună se încălzesc 

la baia de apă (nu se fierbe),  păstrăm la frigider. Bem câte 2 linguri dizolvate în 

apă de 3 ori pe zi. !!! Atenție la persoane cu probleme gastrice !!! 

 

 Chimen negru (Tmin) 1 linguriță măcinată cu miere - de 2 ori pe zi. 

 

 Plante amare (pelin, pijmă) -se infuzează 30 min, ½ linguriță pulbere la 200 ml 

apă. Se bea după masă câte 200 ml de 2 ori pe zi, timp de 1 lună. 

 

*** 

 Vă menționăm că sunt unele medicamente categoric interzise în 

Coronovirus deoarece provoacă decese: 

 Iboprufen 

 Naproxen 

 Dexketoprofen 

 Tramadol 

 

     Unicul preparat care îl permit este Paracetamolul. 

 

     Dar dacă veți face toate procedurile de mai jos nu veți avea nevoie nici de el. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SIMPTOMELE INIȚIALE CARE NE VORBESC CĂ SUNTEM 

INFECTAȚI 

 

 

Febră,- 37 C (+,-) obligatoriu măsurată în fiecare seară; 

Nas înfundat care nu curge, strănut rar; 

Usturime în gât, tuse seacă, dureri în piept (trahee); 

 

Dacă avem numai un singur simptom, urgent începem să ne tratăm. Nu pierdeți 

nici o clipă pentru că peste 10-15 zile, dacă nu faceți nimic apar complicații: febră 

mare, înădușeală și tusă puternică, fără ajutor medical n-o să vă isprăviți.  

NU GLUMIȚI, PUTEȚI MURI!!!  

  

TRATAMENTUL ȘI PROCEDURILE NECESARE?  

 

La început infecția se află în căile respiratorii superioare (în gât 

și nas) și știind că temperaturile înalte distrug virușii trebuie să 

folosim toate metodele de încălzire: 

 

I. Bem ceaiuri fierbinți  

Servim ceai cât mai des posibil (ghimbir, ceai respirator, ceai verde). 

II. Cel mai indicat este saună cu aburi (metoda distruge virușii chiar de la 

început). Se recomandă folosirea uleiurilor eterice: eucalipt, cedru, arbore de 

ceai; balsam steluță, sare, sodă. După înfierbântare turnăm apă rece (ca de vară) 

în cap de 3 ori pe parcursul băii.  

III. Facem gargare (clătim gâtul) și nasul  

La 250 ml de apă caldă adăugăm următoarele: 

- sare 1/3 linguriță, sau 
- sodă alimentară 1/3 linguriță, sau 
- chlorofilin spirtos 10 picături, sau 
- apă oxigenată 10 picături 

Folosim de 4 ori pe zi soluțiile indicate în gargare și clătim nasul prin tragerea 

apei prin nări (fie cu ajutorul seringii sau cu o pară). 



IV. Inhalații cu aburi fierbinți (ușurează respirația) 
La 1 litru de apă: 

       - 1 lingură sare, o gămălie de sărnic de balsam steluță, ½ linguriță sodă 

alimentară, câte 1-2 picături de ulei (arbore de ceai, eucalipt, pin, brad). Stăm 

10-15 min și inhalăm aburii formați. 

Atenție!  

Inhalații cu uleiuri esențiale este strict contraindicat în sarcina. 

 

V. Frecții cu balsam steluță (scoate inflamația) 
Frecții în regiunea spatelui, pieptului, tălpilor și nasului. 

VI. Se opăresc picioarele 

La 1 litru de apă se adaugă 2 linguri sare, 1 lingură muștar. 

(se face când avem respirație îngreunată de 2 ori pe zi) 

Atenție!  

Contraindicat în sarcină 

 

VII. Plasture din ardei iute (pentru dureri în piept).  
Îl aplicăm la piept pe tot parcursul zilei și se scoate când facem alte proceduri 

Se poate de folosit 1 plasture de mai multe ori dacă se închide în pachet. 

 

VIII. Baie cu sare (ne eliberează de toxine, ameliorează lucru organelor 
interne). 

La 100 litri de apă se adaugă 2 kg de sare. Inițial apa trebuie să fie la o 

temperatură confortabilă în care stăm în decurs de 20 min, apoi temperatura 

crește până cât o putem suporta ultimele 5-10 min. 

 

Atenție!  

Cei bolnavi cu inima se nu stee în apă fierbinte 

 

 

IX.     Înfășurări fierbinți (nimicește virușii, bacteriile, activează funcțiile 
plămânilor). 



Înfierbântăm 3 l de apă până la temperatura de 60 C. Îmbrăcăm pe mâini două 

perechi de mănuși: prima din material, apoi din cauciuc. 

 

Se pregătește un ogheal gros împăturit în trei, deasupra lui se pune un ștergar 

mare pliat în 2 straturi. Adițional mai pregătim un ștergar de baie care îl împăturim 

în 3 straturi în așa mod ca să cuprindă dimensiunea corpului de la subțiori până 

la ombilic și să cuprindă regiunea plămânilor de jur împrejur. Când apa s-a 

înfierbântat (60C) înmuiem ștergarul și îl scurgem. Se pune peste primul șervet și 

bolnavul se culcă și se înfășoară în toate straturile. Se învelește restul corpului cu 

plapuma pentru 20 min. Stăm liniștiți culcați în pat. După procedură obligatoriu 

turnăm apa ca de vară peste cap, corp și ne odihnim 1 oră (previne durerile de 
cap care pot apărea în urma toxinelor aruncate în sânge). 
 

Se face procedura 3 zile la rând după care 3 zile pauză și apoi repetăm. 

 

Atenție!!! 

Contraindicat în sarcină. 

Pentru bolnavi cu inima, procedura  data poate fi periculoasă și se începe 

cu temperaturi mai joase după care se urmărește atent. 

 

IX. Înfășurări cu sare și oțet de măr (activează organele interne) 

La 1 litru apă fierbinte (suportabilă) se pune 1 lingură sare și 2 linguri oțet de măr. 

Înmuiem ștergarul și îl scurgem. Se înfășoară de la subțiori până la brâu peste care 

se pune o peliculă. Pe pat se aștern mai multe plapume calde și bolnavul se 

învelește în ele pentru a transpira (e bine de culcat pe cuptor sau prostire 
electrică acoperită cu peliculă pentru păstrarea temperaturii).  
 
Procedura durează 4 ore după care turnăm apă rece peste cap și corp. 

 

Atenție!!! După procedurile fierbinți (baia cu sare, înfășurările fierbinți, 

saune) nimeresc multe toxine în sânge, de aceea este bine să facem 

clismă îndată după ele, sau la apariția durerilor de cap, care este semnal 

de intoxicație. 

 

X. Curățirea intestinului (scoate toxinele din sânge afară) 
 

Soluția se prepară din 1,5 litru de apă cu temperatură mai rece ca temperatura 

corpului ca de vară, la care adăugăm:  

- 1 lingură rasă de sare și 2 linguri de oțet de măr (10 zile); sau 



- 1 linguriță sare + 1 linguriță sodă alimentară stinsă; sau 
- flori de romaniță 1 lingură + pojarniță 1 lingură. 

Putem face câte 2 proceduri pe zi schimbând permanent soluția. La 3 litri 

dublăm doza. 

XI. Comprese cu sare (scoate inflamația mai rapid din organe) 
La 200 ml de apă caldă se pune 2 lingurițe de sare. Înmuiem ștergarul, scurgem 

și aplicăm la spate și piept. Deasupra punem un ștergar uscat și ne învelim bine 

cu o plapumă călduroasă pe care punem adițional o Grelcă (o sursă de căldură) 

caldă la piept. La procedura dată nu se folosește peliculă. Se permite pe toată 

noaptea.  

 

X.    Comprese cu lut (se aplică în regiunea plămânilor și regiunea renală sau  
la orice organ care ne supără ușurându-i funcția și absorbind toxinele). 

 
Se pune lut într-o cratiță la foc încet. Se toarnă apă fierbințică deasupra până se 

înmoaie. Adăugăm puțină făină ca să se întărească puțin și obținem o măliguță. 

Facem atâtea turtițe  câte avem nevoie, le învelim în tifon și le punem calde pe 

peliculă, le aplicăm în regiunea necesară unde este problema. Pe pat se 

pregătește plapuma  caldă și ștergar pe care se culcă persoana cu turtele 

aplicate (de exemplu: la plămâni), apoi se învelește bine ca să se simtă călduț. 

Procedura durează 2-3 ore. După care facem un duș cald. 

 

 

 

TRATAMENTUL  NATURIST INDICAT ÎN INFECȚIA 

VIRALĂ 

 

Sodă medicinală-alimentară (previne complicații cu infecții virale) 

1 linguriță se stinge în 250 ml de apă (t 80 C). Se consumă călduță de 2 ori pe zi, 

cu 2-3 ore până la masa. 

Apă oxigenată  (ajută la lupta cu infecția),  

1 picături la 10 kg greutate corporală (5picături la 50 kg) de 3 ori pe zi cu 30 

min. până la masă. 



Propolis   (antiviral, antibacterian, imunostimulator etc.)  

câte 1 linguriță 2-4 ori pe zi cu apă sau miere. 

Pelin + Pijmă   (antiparazitar, antibacterian, întărește imunitatea în gripă). 

Infuzăm 1 linguriță măcinată sau 1 lingură tăiată mărunt de plantă la 250 ml de 

apă clocotită. De consumat câte o cană de 2 ori pe zi, o oră după mâncare cu 

miere. 

Atenție!!! Foarte periculos în sarcină!!! 

Chlorophullyn oz (antibacterian, antiviral) 

uleios câte o linguriță de 3 ori pe zi sau spirtos câte 10 picături la 200 ml.  

De consumat de 3 ori pe zi. Atenție!!! Contraindicat în sarcină!!! 

Ulei de arbore de ceai-(antibacterian, antiviral, antifungic),  

câte 3-5 picături de 3 ori pe zi.  

Rădăcini de lemn dulce, păpădie, iarbă mare, obligeană, brusture, lichen de 

islanda-(antibacterian, antiviral, etc.) 

Măcinate -1 linguriță, tăiate mărunt- 1 lingură la 250 ml. de apă. Fierte la foc 

încet 5-10 min. Se bea pe parcursul zilei. 

Gurcuma-(antivirale, antibacterian, antiinflamator etc)  

câte ½ linguriță cu 100 ml de apă călduță. Se consumă de 2-4 ori pe zi. 

Ghimbir, cuișoare, coriță-(antivirale, antibacterian, antiinflamator etc)  

câte 1 vârf de linguriță cu miere de 3 ori pe zi  

Tinctură de moliu de ceara- (nu permite formarea fibrozei după inflamație 

din plămâni).  1 linguriță dizolvată la 100ml. de apă de 2 ori pe zi.  
 

Ceaiuri: 

pentru rărirea sângelui (previne formare fibrozei); 
pentru sistemul respirator-(întărește sistemul respirator, ameliorează, 
funcțiile lui); 
pentru sistemul renal-(ameliorează eliberarea lichidelor protejează rinichii). 
 

Câte 1 pahar de fiecare tip de ceai 1 dată în zi. 

 



Enterosgel –(scoate intoxicația) 

De băut pasta câte 1 lingură dizolvată la 1 pahar cu apă. 1 dată la 3 zile. 

Tratamentul durează 7 zile. Se bea 4 ore după mâncare pe noapte aparte de 

medicamente. 

Ovăs–(scoate intoxicația) 

1 l de apă la 1 pahar de ovăs. Se pune la fiert pentru 20 min la foc încet. Se 

bea 1-2 pahare pe zi. 

 

Pau D’Arco –(preparat natural, antibacterian) 
3-5 capsule/ 3 ori pe zi 

Spirulina (acțiune multilaterală are multe vitamine, microelemente, 
aminoacizi). De consumat dorit de 2 ori în zi. 

Picături cardiace-(calmant pentru persoane emotive)—10-25 picături cu ½ 

cănuță apă la necesitate. 

Miere+ lămâie +ghimbir---1 lingură cu apă 3 ori pe zi,  

Sucuri, fructe, legume. 

 

 

LISTA MEDICAMENTELOR NECESARE  

 

Cantitățile indicate pentru o persoană pentru un tratament 

integral de 40 zile: 

 

 

 Balsam steluță – 3-4 buc. 

 Apă oxigenată – 200 ml 

 Chlorophylin-oz uleios – 3 buc și spirtos – 2 buc 

 Tinctură din propolis – 250 ml 

 Picături cardiace – 1 sticlă 

 Pelin, pijmă – câte 100 gr. plantă 

 Uleiuri esențiale: arbore de ceai (alkmene german) pentru uz intern – 2 
sticluțe; 



 Ulei de eucalipt, pin, cedru, brad – câte unu de fiecare; 

 Rădăcini: lemn dulce, obligeană, păpădie, brusture, lichen de islanda, iarbă 
mare – a câte 50 mg de fiecare; 

 Spirulină – praf, capsule – 1-2 buc;  

 Ceai pentru rărirea sângelui din flori și fructe (Sofora=salcâm japonez; 
donic=sulfină, castan) – câte 2 compoziții 

 Ceai respirator/bronșic: cimbru, pătlagină, tei, echinaceia, cimbrișor, salcâm, 

flori de soc, muguri de plop, și mesteacăn etc – câte 2 compoziții; 

 Ceai renal: coada calului, frunze de merișor, frunze de mesteacăn, calendulă, 
coada șoricelului – a câte 2 compoziții 

 Tinctură de molie de ceară -200 ml; 

 Pau D’Arco – 200 capsule; 

 Foi de muștar – 10 buc 

 Plasture cu ardei iute – 10 buc 

 Grelcă pentru clismă -1 buc 

 Ulei de recin (pentru cine categoric nu poate face clizmă ca metoda 
alternativă dar acțiunea nu e asemănătoare) 

 Enterosgel – 1 tub (200 g); 
 

 

 Lisa obiectelor și alimentelor necesare 

 

1. Ghimbir proaspăt 

2. Ghimbir uscat, scorțișoară, cuișoare, curcuma 

3. Muștar 

4. Sodă alimentară 

5. Pelicula subțire pentru proceduri sau pachete mari 

6. Sare de mare sau obișnuită 

7. Mănuși de materie și din cauciuc 

8. Fructe necesare: lămâi, portocale, mandarine, ananas 

9. Legume: Varza (inclusiv murată), morcov, sfeclă, ridiche, usturoi, ceapă, 

leurdă; 

10. Ovăs; 

11. Oțet de măr; 

12. Ceai verde 

 

Vă dorim Domnul să vă ajute și să învingeți!!! 

Cu respect: Asociația medicilor naturiști Creștini Ortodocși. 

 




