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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Горски извор,  община  Димитровград    Дата: 19.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Здраве чрез природолечение 

Описание на проблема: Лечението с даденото ни от природата стана особено популярно през 

позледните години. Обедняването на населението, особено ниските пенсии, накараха хората да се 

насочват към самолечение с рецепти, предавани от уста на уста или научени от телевизионни 

предавания на тази тема. Възрастните хора нямаме средства и търсим алтернатива, каквато са 

природните дарове и техните свойства. Здравето е сред основните проблеми на възрастните хора, 

поради което ГСС реши официално да постави темата за здравето чрез природолечение.   

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Експозе по темата 

направи Кирил Ангелов, наставник на ГСС, който от години бере билки и познава свойствата им. С 

коментари се включиха и други участници в ГСС: 

1. Латка тодорова сподели, че самата тя често гледа предаванепо Диема ТВ на тази тема и 

препоръча и останалите в ГСС да го гледат. 

2. Кирил Ангелов даде рецепта за лечение на болки колене: прясно зеле, хим. сол, ябълков оцет. 

3. Добринка Танева сподели рецепта за отоци: смачкани небелени картофи и прясно мляко се 

правят на кашица. Слага се на болното място около 10-15 пъти. 

4. Кирил Ангелов даде рецепта за артрит: чесън с 2-3 капки олио се налагат на коленете. 

5. Петко Дончев говори за необходимостта на организма от витамини и от движение. Обясни кога 

се берат билките. Говори за ползата от сока от коприва, цвят на глухарче, жълт кантарион, 

черните боровинки. 

6. Андриана Иванова сподели препоръките на руски учен, според който упражненията  за очите са 

много полезни. 

7. Димитър Василев говори за ползата от пиенето на вода, движението, спортуването. 

8. Петронка Пилева даде рецепта за кашлица: 5-6 ореха, 10 бр. лукчета, индрише – варят се, 

прецеждат се и се пие. 

9. Ганка сподели рецепта за ударено коляно – нараненото коляно се налага с хрян, брашно и 

ябълков оцет.  
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Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се организира читателска 

сбирка в пенсионерския клуб, на която да се четат рецепти от книгата „Здраве чрез природолечение“. 

Участниците в ГСС да подготвят рецепти, които са научили от телевизията или от вестници, и които са 

изпробвали и да ги представят пред групата.  

Ангажирани лица: всички от ГСС  

Предприети действия: Кирил Ангелов предостави на всички желаещи да вземат удома си книгата 

„Здраве чрез природолечение“. 

Постигнти резултати: С проведената среща се обогатиха знанията на участниците в ГСС за лечение с 

природни средтва. Групата остана много доволна от обменения опит и взе решение на всяка следваща 

среща да имат отделна рубрика „Новата рецепта“, в която членове на ГСС да представят нови рецепти 

за лечение с природни средства. 

 

Дата: 23.02.2016 год. 

Изготвил: Кирил Ангелов  


