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1. Bitterul  suedez face sa dispară durerea și  amețeala  si  întărește memoria
dacă este inspirat si mirosit des sau dacă se umezeste cu el baza craniului
sau se aplica o compresa pe frunte.

2. Bitterul  suedez  ajuta  vederea  și  îndepărtează  roseata  și  durerea  care
afecteaza ochii, chiar daca acestia sunt inflamati. Bitterul suedez vindeca
cataracta, dacă se umezesc colturile ochilor la timp si dacă se aplica pe
pleoapele inchise o bucata de pânza umezita cu bitter suedez.

3. Bitterul suedez vindeca eczemele de orice fel, la fel ca și bubele din nas sau
de pe orice alta parte a corpului dacă acestea se umezesc bine și des cu
bitter suedez.

4. Pentru dureri de dinți se ia o lingurita de bitter suedez dizolvata în puțina
apa și se tine în gura un timp sau se umezeste dintele dureros. În scurt timp durerea cedeaza și
infectia dispare.

5. Basicile de pe limba care se umezesc cu bitter suedez se vor vindeca.
6. Când gâtul este roșu și inflamat și se înghite greu, se ia o lingurita de bitter suedez dimineața, la

prânz și seara inainte de mesele principale și gâtul se vindeca..
7. Pentru durerile de stomac se ia o lingura de bitter suedez.
8. Pentru colici se beau încet 3 linguri de bitter suedez, una după alta.
9. Bitterul suedez scapa corpul de gaze și liniștește ficatul, elimina toate neplacerile produse de

intestine și stomac și ajuta în tratarea constipatiei.
10. Bitterul  suedez  este  un  excelent  remediu  pentru  durerile  de  stomac,  provocate  de  digestia

inadecvata.
11. Bitterul suedez se ia în caz de durere la vezica biliara, câte o lingura zilnic, dimineața și seara.

Noaptea se aplica comprese și durerea dispare repede.
12. Pentru hidropizie, se ia o lingura bitter suedez în 250 ml vin alb, dimineața și seara timp de 6

săptămâni.
13. Pentru dureri și vajait în urechi se inmoaie o bucata de vata in bitter suedez și se pune în ureche.

Acest remediu reda auzul.
14. Pentru stari de greață dimineața, se iau 20 de picaturi de bitter suedez intr-o lingura de vin roșu

dimineața, timp de 3 zile. O jumătate de ora mai târziu se face o plimbare, apoi se ia micul-
dejun. In aceasta situatie consumul de lapte este interzis.

15. În ultimele 14 zile de graviditate se ia o lingura de bitter suedez dimineața și seara. Acesta ajuta
nașterea.

16. Dacă după naștere se oprește laptele și apar inflamatii, se recomanda aplicarea de comprese cu
bitter suedez.

17. Bitterul suedez ajuta la eliminarea viermilor intestinali. Se aplica pe buric o bucata de pânza
inmuiata în bitter suedez și se tine umeda.

18. Bitterul suedez vindeca icterul dacă se ia câte o lingura de 3 ori pe zi și se aplica comprese pe
ficatul inflamat.

19. Bitterul suedez vindeca rinichii, scapa corpul de toate lichidele inutile fără alt tratament, făcând
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sa dispară depresia, stimuleaza pofta de mâncare și digestia.
20. Bitterul suedez ajuta la diminuarea hemoroizilor dacă se ia intern o lingura inainte de culcare

sau daca se umezesc des.  Extern se aplica o bucata  de vata  inmuiata  în bitter  suedez care
stimuleaza și elimina senzația de arsura.

21. Bitterul suedez ajuta în orice forma de cancer.
22. Pentru tuberculoza bitterul suedez se ia zilnic dimineața, pe stomacul gol, timp de 12 săptămâni.

Acest remediu va scapa de durerea spasmelor.
23. Dacă se oprește menstruatia sau este prea abundenta se ia o lingurita bitter suedez timp de 6

zile, se face o pauza de 10 zile și se repeta tratamentul de 12 de ori.
24. Bitterul suedez ajuta la vindecarea secretiilor vaginale.
25. Bitterul suedez este eficient în fracturi, entorse, si paralizii.
26. Bitterul suedez face sa dispară ametelile sau indispozitia.
27. Bitterul suedez vindeca sinuzitele și răceala.
28. Dacă cineva are febra și se simte slăbit, dați-i o lingura de bitter suedez și bolnavul dacă nu este

saturat de alte medicamente, își va reveni repede, pulsul va începe sa bata din nou regulat, iar
febra indiferent cât de ridicată este, va trece.

29. Bitterul suedez vindeca cancerul alături de ceaiul de napraznic, tinctura de marul lupului și
tinctura de spanz și regimul Oshawa.

30. Semnele vechi de vărsat inclusiv mâinile crapate pot fi vindecate cu bitter suedez. Dacă rana
este veche și infectata sau a apărut carne puroioasa se curata totul  spala totul cu vin alb și se
aplica o bucata de pânza inmuiata în bitter suedez.

31. Bitterul suedez vindeca fără nici un pericol, toate rănile de la lovituri, răni de cuțit, dacă acestea
se umezesc des si se acopera cu o bucata de pânza inmuiata în bitter suedez. Durerea dispare în
scurt timp si rana nu se infecteaza.

32. Bitterul  suedez  face  se  dispară  cicatricele  foarte  vechi,  rănile  și  taieturile,  dacă  acestea  se
umezesc cu bitter timp de 40 zile sau se pun comprese peste noapte.

33. Bitterul suedez vindeca toate chisturile chiar dacă apar nevindecabile, oricât de vechi ar fi.
34. Bitterul suedez vindeca toate arsurile și pielea oparita, fie daca acestea sunt cauzate de foc, apa

sau grăsime fierbinte. Dacă sunt umezite des nu formeaza basici, senzația de arsura dispare iar
basicile infectate se vor vindeca.

35. Bitterul suedez se foloseste ca remediu împotriva vanatailor si umflaturilor cauzate de lovituri
sau căderi.

36. Bitterul suedez stimuleaza pofta de mâncare.
37. În anemie bitterul suedez face sa revină culoarea, dacă este luat dimineața o anumita perioada

de timp. Contribuie la curatirea sangelui, si activeaza circulatia.
38. Durerile reumatice ale membrelor scad dacă se ia bitter suedez (înaintea meselor principale)

dimineața și seara și se aplica pe partea dureroasa o compresa timp de 40 de zile.
39. Bitterul suedez vindeca mâinile și picioarele degerate chiar dacă exista răni deschise, se aplica o

compresa cât de des posibil, dar mai ales noaptea.
40. Pentru bataturi se aplica o bucata de vata inmuiata în bitter suedez și se menține umeda. După 3

zile bataturile cad sau pot fi scoase fără durere.
41. Bitterul suedez vindeca muscaturile de câine turbat sau alte animale, precum și intepaturile de

insecte. Dacă se ia intern, deoarece distruge orice otrava. Pe răni se pun comprese.
42. Cei care nu pot dormi noaptea trebuie sa ia bitter suedez înainte de culcare. În caz de insomnie

pe fond nervos se pune pe inima o compresa cu bitter suedez diluat.
43. Cine  ia  dimineața  și  seara  bitter  suedez  nu  mai  are  nevoie  de  alte  medicamente,  deoarece

intareste  organismul,  tonifica  nervii  și  sângele,  face  sa  dispară  tremuratul  mâinilor  și  al
picioarelor. Pe scurt bitterul suedez vindeca boala, iar corpul rămâne suplu.

www.sanatatecuplante.ro



44. Meningitele, loviturile la cap, balbaiala și deficiențele de vorbire se trateaza eficient cu bitter
sub forma de comprese puse pe ceafa. Aceste comprese ajuta și la bronsita. In cazul unor boli
grave, trebuie consultat medicul!!!!

45. Pentru răceala cu simptomele care o însoțesc, oboseala, senzație de apasare asupra capului și
greutati în stomac se inmoaie o bucata de vata în bitter suedez și se tine sub nas în timp ce se
respira adânc. Imediat dispare senzația de apasare. Dacă răceala a afectat deja bronhiile, vata
inmuiata se tine în fata gurii deschise și se respira pe gura. În perioada de gripa se ia zilnic 1
lingura de bitter suedez diluata în puțina apa. În felul acesta sunteți protejat contra gripei.

46. Bitterul suedez vindeca bolile pancreasului alături de ceaiul pentru ficat si fiere și tinctura de
Obligeana. Este eficient în caz de diabet împreuna cu ceaiul pentru diabet la fel și tinctura de
Obligeana.

47. Negii,  petele care provin datorita ficatului,  bataturile, alunitele și chiar semnele de naștere și
seboreea dispar, dacă sunt mereu umezite cu bitter suedez. O bucata de vata inmuiata în bitter se
pune pe ureche ca sa dispară vajaielile.

48. Bitterul suedez curata sângele, imbunatateste circulatia, face sa dispară balonarea, durerile de
cap, indigestia, tulburarile stomacului, si ale vezici biliare.

49. Pentru  tromboflebita  și  tromboza,  se  unge  locul  cu  un  strat  gros  de  unguent  de  galbenele
combinat cu ulei de catina și apoi se aplica o compresa cu bitter suedez. După vindecare se fac
bai la picioare cu urzici pentru imbunatatirea circulatiei.

50. Pentru dureri acute se ia o lingurita de bitter suedez în 50 ML apa sau ceai. Dacă se ia de 3 ori
pe zi (dimineața la prânz și seara) câte o lingurita de bitter suedez în 50 ML de apa se menține
sanatatea pana la o vârsta inaintata, trezește vitalitatea și puterea necesara vieții.
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