Ïåò áèëêè, êîèòî ñå áîðÿò ñ ðàêà:

Òåñò
Â ÷àñ ëè ñòå ñ
ìåæäóíàðîäíàòà ïîëèòèêà?

Котешкият нокът е мощен
стимулант на имунната система.
Доказано е, че билката намалява
размерите на злокачествените
тумори и най-вече на рака на кожата.

Моминската вратига (tanacetum
parthenium) съдържа активната
съставка партенолид, която има убива
противовъзпалителни свойства и
клетките на левкемията, но щади о
здравите. Градинското цвете, коет ява
наподобява маргаритка, предотврат
и някои форми на рак на кожата.

Пшеничната трева действа
пречистващо на бъбреците, черния дроб
и кръвта. Билката съдържа витамини
от групата В, включително В17, за
който се вярва, че разрушава определени
ракови клетки, без да засяга здравите.
Rumex acetosella е вид киселец,
който изчиства тъканите и
помага за възстановяването им.
Според някои изследвания с негова
помощ повредените от рак клетки
се възстановяват.

Изследвания показват, че артемисининът, добиван от билката
Sweet wormwood, или Artemisia Annua, което в буквален превод
от английски означава сладък пелин, може да убие 98% от
клетките на рака на гърдата за по-малко от 16 часа.

МА
Един сън на охлюв може да трае до
3 години. Птиците колибри могат да
висят на едно място във въздуха или да
летят назад. Пулсът при някои от тях
достига 1000 удара в минута. Алигаторите живеят до 100 години. Скакалецът
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може да скочи на разстояние, равно на 20
дължини на своето тяло. Винаги когато
излизат от пещера, прилепите завиват
наляво. Всички полярни мечки са левичари. Вълкът може да изяде до 9 кг на едно
хранене.

1. На коя страна є бяха спестени
„хуманитарни бомбардировки“ през
2013 г. след дипломатическо взаимодействие между САЩ и ЕС?
а) Либия
б) Иран
в) Сирия
2. Коя организация в Египет бе забранена след военния преврат срещу президента Мохамед Морси?
а) „Мюсюлмански братя“
б) партията „Баас“
в) „Хизбула“
3. Каква сума са платили на американските власти банките на Уолстрийт и конкурентите им по света
заради правонарушения?
а) 1 млрд. долара
б) 10 млрд. долара
в) 100 млрд. долара
4. Кой източноазиатски политик
предприема курс към ремилитаризация на държавата си?
а) южнокорейският президент Пак Гън
Хе
б) японският премиер Шиндзо Абе
в) китайският президент Си Цзинпин
5. От коя част на Германия произхождат президентът Йоахим Гаук и
канцлерът Ангела Меркел?
а) Бавария
б) Източна Германия
в) Заарланд
6. Колко души наброява населението
на новоучредения Евразийски съюз?
а) 170 млн. души
б) 488 млн. души
в) 1.2 млрд. души
7. Кой френски политик смята, че
Европейският съюз е незаконното дете
на сталинизма и ултралиберализма?
а) Марин льо Пен
б) Никола Саркози
в) Франсоа Оланд
8. Кой е враг №1 за турския премиер
Реджеп Ердоган?
а) израелският премиер Бенямин
Нетаняху
б) живеещият в САЩ духовен лидер
Фетхула Гюлен
в) сирийският президент Башар Асад
9. В коя финансова столица се извършват най-много транзакции с юани в
световен план извън Китай и Хонконг?
а) Лондон
б) Париж
в) Ню Йорк
10. Кои държави попадат в проекта
за т.нар. Крайовска тройка, лансиран
от румънския премиер Виктор Понта?
а) Румъния, Унгария, България
б) Румъния, Сърбия, България
в) Румъния, Унгария, Украйна
Отговори: 1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-б, 6-а, 7-а,
8-б, 9-а, 10-б

