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ЗДРАВНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЖЕНИТЕ1

 
 

Понеже има много жени с безкрайно разнообразни заболявания – някои от тях 

почти фатални – и понеже те се срамуват да открият или съобщят за своето 

страдание на някой мъж, аз ще напиша как те могат да лекуват болестите си, като 

моля милостивия Бог да ме дари с благодатта си, та да пиша истината както за 

Негова прослава, така и в помощ на всички жени. Защото боголюбието призовава 

всеки от нас да се старае да помага на братята и сестрите си съобразно благодатта, 

която е получил от Бога. И макар че жените имат различни заболявания и далеч по-

ужасни страдания, отколкото познава който и да е мъж, те, както казах, се срамуват, 

боейки се да не бъдат порицани за това в бъдеще и да не бъдат подложени на 

подигравките на невъзпитаните мъже, които обичат жените само заради 

физическата наслада и заради собственото си удоволствие. И ако жените се 

разболеят, такива мъже ги презират и съвсем не се досещат какви болки са 

претърпели жените, преди да ги родят на този свят. Така че за да помогна на 

жените, аз възнамерявам да напиша как може да им се помогне при тайните им 

болести, та една жена да е в състояние да помага на друга, която боледува, и да не 

разкрива нейните тайни пред подобни невъзпитани мъже. 

Така или иначе, онзи, който оскърбява жена заради заболяването, което Бо г й е 

пратил, извършва тежък грях; понеже той пренебрегва не само жените, ами и Бога, 

който им праща такива болести за тяхна полза. Поради това никой не бива да 

презира другиго заради пратеното му от Бога заболяване, ами тр ябва да му 

съчувства и ако може, да му помогне. Понеже трябва да проумееш, че жените имат 

по-малко топлина в телата си, нежели мъжете, и имат повече влага поради липсата 

на топлина, която би изсушила влагата и течностите в тях, пък и кървят, което 

прави телата им уязвими и пълни с болести. 

 

Какво да направиш, за да зачене жената, ако Бог иска 

Първо, ако тя е пълна с менструална кръв, пречисти я с помощта на лекарства и 

бани, за да бъде задържана и подтисната менструацията. Друг начин е да вземеш по 

една шепа мента, коча трева, копър, пиретрум, чубрица, исоп, див пелин, седефче, 

                                                        
1 Medieval Woman‘s Guide to Health. The First English Gynecological Handbook, ed. B. Rowland, Kent 
1981. – Съчинението е от късния XIV или ранния XV век.  
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пелин, анасон, кимион, розмарин, бабина душица, полски джоджен и див риган, 

един галон вино, шест галона вода, свари всичко и й го дай като лекарство. Вземи 

три унции карамфил на прах и четири жълтъка от сурови яйца, смеси праха и 

жълтъците, изпечи сместа върху нагрят камък и я дай на жената след четиридневен 

пост, като й наредиш да се въздържа от течности известно време след това. Освен 

това, независимо дали си мъж или жена, приготви мазило от четири жълтъка от 

сурови яйца, половин унция карамфил на прах и една драхма шафран. Първо 

намажи с горещо розово масло коремното отвърстие, пръсни отгоре малко от праха, 

направи пластир и го постави върху него. 

 

За избягване на сношението 

Вземи четири драхми олио, три драхми камфор, но счукан камфор; смеси ги и 

намажи бъбреците, и това ще запази целомъдрието. Освен това, ако някой яде най-

добрата част от върбата или тополата и го прави постоянно, това ще охлади 

сладострастието в него. Освен това, ако се носи или се пие сокът от нея, това не 

позволява на пениса да се втвърди, докато не бъде махната тя, а поставена под 

възглавницата върбинка прави невъзможна ерекцията в продължение на седем дена. 

Ако искаш да провериш това предписание, дай от нея, смесена с трици, на петела и 

петелът няма да качва кокошките. Освен това билката кандилка угасява 

сладострастието в тестикулите. По същия начин, ако намажеш връзките на 

обувките със сок от върбинка и ги завържеш така, че да се опират до плътта ти, ще 

станеш неспособен за сношение, и ако такъв мъж посегне на някоя, той няма да 

може да стори нищо, понеже въпросният сок отслабва удоволствието от 

докосването. Освен това сяра, държана в лявата ръка, не позволява ерекцията. По 

същия начин тестикулите на петел с кръвта в тях, поставени на леглото, не 

позволяват на мъжа да извърши сношението. По сходен начин салатеното семе 

изсушава спермата, успокоявайки по този начин сладострастието и желанието за 

сношение. Така и топазът предизвиква целомъдрие и потиска разврата. Освен това, 

намажи тестикулите със сок от блян и той ще угаси жарта, ерекцията и похотта. По 

същия начин кехлибарът подпомага целомъдрието. Вземаното върбово семе също 

угасява похотта. По същия начин зеле, седефче и еньовче, изсушени, стрити на прах 

и изядени заедно, слагат край на сладострастието.   

превод: Цочо Бояджиев 
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