
Боквица 
 

 Сигурно сте се већ сусрели 

са боквицом.Ова биљка је 

доста честа у нашој 

земљи,расте насумично на 

ливадама и у баштама и локо 

ју је препознати,иако није 

нарочито лепа за око.У 

народној медицини се 

користи за зарастање рана и 

лечење желуца.  



Коприва 

 Коприва је једна од оних биљака 

које имају вишеструку намену. 

Користи се у исхрани људи, али и 

за исхрану животиња, а њена 

лековита својства позната су од 

давнина. Коприва је пуна гвожђа 

и минерала, и користи се за 

јачање имунитета. 

 



Сремуш 
 

 Сремуш је вишегодишња 

зељаста биљка, која у 

време цветања порасте 

20−50 цм. Називају је и 

дивљин луком. Расте у 

хладовини и једна је од 

првих биљака која се 

појављује у пролеће. 

Користи се у исхрани и 

људи и животиња. Добар је 

чистач организма. 



Кукурек 

 Кукурек је лековита самоникла 

биљка многи га користе против 

рака. Користи се и за исцељење од 

лудила. Један цар је своју ћерку 

излечио од лудила баш помоћу 

Кукурека. Црни Кукурек је много 

делотворнији кад је упитању 

излечење од лудила,али га не 

користе, јер од само четири листа 

може да се умре. 

 Помоћу кукурека лече се и најтеже 

болести. Корен биљке лечи рак, 

али се дозира у капима, највише до 

двадесет дневно. 



Козлац 
 На хиљаде људи оболелих од 

најтежих болести пробало је 
еликсир биљке Козлац који монаси 
у Хиландару на Светој Гори 
припремају и бесплатно деле. За 
прављење еликсира користи се 
само корен биљке, који се ставља 
у мед. 

 Судећи према писмима 
захвалности која свакодневно 
стижу на Хиландар, овај лековити 
отров показао се као моћно 
средство у борби са неизлечивом 
болешћу. 

 Монасима на Хиландару се за 
помоћ обраћају и наши људи али и 
многи странци који су на неки 
начин чули за ову биљку. Многи и 
лично дођу на Свету Гору. Она се 
највише користи за излечење рака. 

 


