
Еньовден – денят на билките и 
слънцето



Билките, наричани още лечебни растения, лечебни треви, 
обхващат голяма група растения, които се използват в медицината 
за профилактика и лечение на болести. Те са известни на човека от 

най – дълбока древност.



Лечебните свойства на някои растения са били известни 
още преди повече от 5000 години в земите на Асирия, 

Египет, Индия и Китай. 



Народни вярвания
Еньовден е най-дългият ден в годината, изпълнен с надежда и вяра в добрите сили на природата. 

Дните около Еньовден бележат средата на годината, когато слънцето достига зенита си. През нощта 

на Еньовден и водата има лековита сила. Преди да тръгне към зима в нея се окъпва слънцето, в нея 

се къпят и всичките болести. Това е най-потайната и мистериозна нощ през годината.Тогава всяка 

билка добива целебна сила, всяка магия хваща и всяко гадание се сбъдва.



Затова на Еньовден, рано сутрин, моми и жени, врачки, 
баячки и магьосници берат билки, които използват за 

лек и маги и през цялата година. От набраните билки се 
увива венец, през който се провират всички, за да са 

здрави през годината. В него се вплитат 77 и половина 
лечебни, магьоснически, любовни и разделни билки, 

колкото са и болестите по човека.



Вярва се, че който види сутрин рано при изгрев окъпалото се в жива вода 
„играещо” и „трептящо” слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички 

наблюдават сянката си. Ако тя се очертае без глава или наполовина, това 
предвещава болест.



Събиране, сушене и съхранение на лечебни растения 
за лично ползване

1. Уверете се, че познавате билката и я 
различавате от близки до нея видове.

2. Уверете се, че видът не попада в 
категорията “защитени”.

3. Проверете статута на територията, 

от която ще събирате.



Бране на билки

Извършва се при сухо време и в никакъв случай след дъжд. 
Растениятя не се скубят, нито късат, а се режат с ножици или нож. 
Стръковете се режат на 20 см. от върха. Не забравяйте да оставяте 

растения за размножаване.



Сушене и съхранение на лечебните растения

1.Растенията да са поставени на един слой, за 
да се избегне гниене.

2.Сушенето се извършва в сухи 
проветриви помещения на 
сянка.

3. Съхраняват 
се в хартиени 
или платнени 
пликове на 
сухо и 
проветриво 
място.
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