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Лечителят Борис Димитров Николов
Васил Гуляшки
23.07.2009г.
С голяма болка в сърцето отбелязваме, че на 19.07.2009г. внезапно
почина лечителят Борис Николов.
Той е роден на 06.08.1922г. в град Петрич. Като 16-17-годишен
юноша боледува тежко от хемороиди и след това от остра
дизентерия, вследствие на което отслабва бързо (за 15 дни) с 14
килограма и получава възпаление на всички стави на долните
крайници. Поради лошото си здравословно състояние е принуден да
прекъсне образованието си за една година. От народната лечителка
баба Дивлевица, която също е от Македонския край той научава за
лековитата билка „Бабини зъби” (Tribulus terrestris), известна още и като Трибузан.
Тази билка се използва от хилядолетия насам, например гърците са я използвали като
диуретик и за подобряване на общото самочувствие. Китайците са я използвали срещу
чернодробни, бъбречни и сърдечно - съдови заболявания. Това е билка богата на
стероидни фито сапонини. От нея се извлича активното вещество Tribulus. Екстрактът
от тази билка стимулира производството на лутенизиращ хормон което влияе пряко
върху производството на тестостерон. При жените обаче се увеличава не тестостерона,
а естрогена, което го прави много добър препарат за повишаване на либидото, лекуване
на безплодие и менструални болки. Доказано е, че Tribulus terrestris съдейства за
снижаване нивата на холестерола в кръвта, а от друга страна увеличава производството
на ДХЕА и андростендион. Билката има силно антибактериално действие. Веществото
Tribulus е на почит сред хората, занимаващи се със силови спортове, защото подпомага
натрупването на мускулна маса и способства за увеличаването на силата. Това е една
безвредна алтернатива на стероидните медикаменти.
Билката Tribulus terrestris расте в много региони в света, предимно се произвежда от
Китай и Индия. Билката расте и в България. Българският Tribulus е ценна суровина за
компаниите, произвеждащи медикаменти и добавки и е предмет на износ от
години. Смята се, че Tribulus произведен в България съдържа значително поголеми количества от стероидни растителни сапонини. Това се дължи на
благоприятното
ни
географско
разположение,
уникалния
климат
и
релефа на почвата. Има мнения, които твърдят, че сапонините на българския Tribulus
са сред най-лесно разградимите в сравнение с останалите познати видове.
С помощта на отвара от билката ученикът Борис Николов преодолява здравословните
си проблеми.
През 1963г. при бране на череши Борис Николов стъпва на клон, който се чупи,
вследствие на което пада от дървото и натъртва целия си гръб. С течение на годините
гърбът му започва да се схваща и получава болки по целия гръбначен стълб. Освен това
страдал от исхемична болест на сърцето (ИБС), подуване на коленните и глезенните
стави, изморявал се много бързо при изкачване на стълби и трябвало да си почива на
всеки 10-15 стъпала, започнал много бързо да забравя – при сборуване на цифри след
третата-четвъртата цифра сборът му се губел, не можел да си спомня имена и дати,
явните признаци на болестта Алцхаймер били в ход. Бил само на 53 години, а чувствал,
че му остава не повече от година – две живот. Той си спомнил как се излекувал като
ученик и започнал да пие чая от „Бабини зъби” като хранителна добавка. Получил
обилно уриниране, болките, които имал в сърдечната област отзвучали, сърцето му
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започнало да пулсира ритмично и плавно. Отоците в коленните стави и глезените
изчезнали. Почувствал се като обновен човек. Казал си, че ще живее поне още 20
години. По неговите думи – „трудно е да се повярва, но човек може да го разбере само
ако го е преживял”. Тогава той решава, че трябва да направи всичко възможно тази
хранителна добавка да се ползва от колкото се може повече страдащи хора.
Година по-късно през 1976г. той помага с тази билка на свой колега да се излекува от
хемороиди. Полека лека през следващите няколко години пак с помощта на „Бабините
зъби” Николов започва да помага на много хора да се излекуват от различни
заболявания като висок холестерол, хипертония, дископатии, спондилози,
коксартрози, гонартрози, радикулити, шипове, аденом на простата жлеза, болни
бъбреци, мастопатии при жените, акутни рани и др. Постепенно той става известен
като лечител.
Борис Николов работи в Министерството на Народната Просвета до 01.01.1983г.,
когато се пенсионира.
През 1984г. заедно с български лекари и учени провежда системни експерименти с
хранителната добавка Б1 въз основа на „Бабините зъби” върху зайци във вивариума на
болница „Царица Йоана” (ИСУЛ) в София, а по-късно и върху пациенти. Винаги преди
организирането на експерименти с хора Борис Николов проверява действието на
съответната отвара или препарат върху себе си, за да се убеди, че няма никакви вредни
странични ефекти. При проведените експерименти се установява силно повлияване на
липидната обмяна при животните и хората и разграждане на натрупаните
холестеринови плаки, образувани от кристализирането на нископлътния холестерол
(лошия холестерол) в комбинация с калция по стените на кръвоносните съдове и по
ставите.
Стига се до там, че през януари 1988г. Борис Николов подава молба до Института за
изобретения и рационализации за патентоване на лекарството, а по-късно с негово
участие във Военномедицинска академия (ВМА) се организират още множество
експерименти за изследване на влиянието на различни препарати, приготвени с
„Бабините зъби” върху пациенти. Ефектът от проведеното лечение с тези препарати
направо изумява три комисии във ВМА.
Установява се, че с тези препарати се лекуват множество заболявания като рак на
дебелото черво, артериална хипертония, ниско кръвно налягане, пиелонефрит,
хроничен хепатит, емфизем на белия дроб, тежки главоболия и разстройства на
нервната система, синузит и хронична хрема, мастопатии, конюнктивити и
възпаления на очите, ставни заболявания и др.
Лечителят Борис Николов приема у дома си множество пациенти. С течение на времето
той е излекувал над 15 000 души от различни тежки заболявания.
През 2007г. вестник „24 часа” издава в многохиляден тираж книгата на лечителя
Николов „Как да си направим сами отвара от БАБИНИ ЗЪБИ, растението убиец на
холестериновите плаки”. В тази книга лечителят сам разкрива рецептата на
чудодейната отвара, за да бъде докрай в помощ на хората. Самият той пише: „Давам
рецептата с прошка към хората, че не мога да приема всички нуждаещи се.”.
И така Борис Николов, който според лекарите и според своето усещане е бил пътник за
оня свят на 52-53-годишна възраст, преживя един много активен и пълноценен живот
до последния си ден, когато почина на 87 години.
Самият аз съм се лекувал с неговия чай преди повече от десет години от хронична
хрема и възпаления на очите, а миналата година лечителят Николов ми каза как да се
излекувам от дискова херния с помощта на чай от „Бабини зъби” и чай от глухарче. И
наистина – вече съм отново здрав. Позволявам си да изкажа своята огромна
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благодарност и искрено уважение за стореното от него! Делото му в полза на хората
няма да бъде забравено! Светла му памет и дълбок поклон!
Рецепта за отварата от „Бабини зъби”
Ето и рецептата за отварата от „Бабини зъби”, препечатана от книгата
на Борис Николов „Как да си направим сами отвара от БАБИНИ ЗЪБИ,
растението убиец на холестериновите плаки”:
Варете 5 супени лъжици от билката в 1 литър вода
1. В 1 литър вода се поставят 5 супени лъжици от билката бабини зъби,
купена от
аптека. Тя се продава ситно нарязана и това количество е напълно
достатъчно.
2. Сместа ври 1 час, отварата се долива до литър, след което се оставя да престои 24
часа.
3. Прецежда се през кърпа от сатен или док или през филтърна хартия, за да не
попаднат в отварата иглички от билката. После се поставя в хладилник.
4. Приема се по схема. Първия ден се пие по 3 супени лъжици 3 пъти след ядене
(който има болен стомах – преди ядене). Втория ден се пие пак 3 пъти, но по 4
супени лъжици. На третия ден се вземат по пет супени лъжици отново 3 пъти и с
тази доза се изкарва до края.
5. Прави се почивка от 10 дни, след което рецептата може да се повтори.
Борис Николов пише още, че той вари билката в съотношение с водата 1:1, но
набраната от него билка въобще не била ситно нарязана, поради което нямала голяма
плътност.
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