
Muti en boererate vir Covid-19 herstel 
 
Voorwoord 
Hierdie goeie medisynes, tradisionele rate en eenvoudige natuurlike gebruike het my baie 

vinniger laat herstel van ‘n baie slegte Covid-19 siekte wat my bewussyn laat verloor het sodat ek 
my motor deur ‘n muur afgeskryf het. Die virus het my brein, bors, niere en blaas aangeval, my 
mond vol sere gelaat, my tong was ‘n stuk biltong en my voete het lelik opgeswel, gebrand en 
soos naalde gesteek. Ek kon niks eet nie en alles het snaaks gesmaak sodat ek loperige pap moes 
eet om iets in te kry. Ek was baie sensitief vir koue; kon selfs nie iets kouds drink nie. Koue het 
maklik in kouekoors oorgeslaan. Ek moes my altyd warm hou en sweet. Die kouekoors was 
ekstra sleg omdat elke rugspier aaneen geweldig gepyn het, erger as tydens enige vorige griep 
wat ek ooit gehad het en dit het later in ‘n oogspierpyn ontaard.  

Ek het altyd vlak asemgehaal en was bang om te hoes. Ek was bang om te slaap want ek skrik 
net half wakker in ‘n nagmerrie waarin ek begin besef ek droom maar ek weet nie om daaruit te 
kom nie. Wanneer ek wel hoes, slaan daar kerkklokke in my ore en ek verloor vir ‘n oomblik my 
bewussyn en sien snaakse wesens rondom my. Ek skrik aanmekaar wakker met ‘n seer blaas en 
het ’n warm watergang met snaakse donker kleure. Ek was so dronk soos ‘n tor wanneer ek 
uiteindelik wakker skrik sodat ek gesukkel het om by die badkamer uit te kom asof ek ‘n 
smoordronk alkoholis was. Heeltyd was ek doodmoeg en uiters swak op soek na suurstof maar ek 
het myself wakker gehou want as ek slaap of rus word ek net erger. Ek kon ook net in ‘n sekere 
posisie lê. Nooit op my rug nie, maar altyd op my linkersy met my bors gelig. Dit was altyd beter 
om regop te sit anders het my bors verder verswak. Toe kry ek verskriklikste krampe.  

My eie dokter was afgeboek net nadat ek hom gesien het en die een wat ingestaan het, wou my 
nie help oor die telefoon nie en het aanbeveel ek moet reguit hospitaal toe, maar ek het geweet 
hulle sal my daar doodmaak. My vroutjie was ook siek en nie by my nie, maar by haar familie 
terwyl ons gewag het vir my toetsuitslag. Sy het egter haar siekte baie goed beheer met haar 
muti’s en het kerkmense gehad wat vir haar goeie medisyne kon bring. Ons het besluit sy moes 
onder isolasie dieselfde medisynes wat sy by haar kerkmense gekry het asook haar muti vir my 
bring en sy sou my verder regdokter oor die slimfoon. Ek deel graag hierdie eenvoudige 
oplossings waarmee sy my vinnig uit die donker gat van isolasie help herstel het. Ek hoop dit sal 
iemand help wat in dieselfde penarie is. 

Towertee 
My vrou se persoonlike muti. Hierdie tee is baie eenvoudig om te maak maar is die 

belangrikste van al die goeie dinge wat jy vir jouself kan doen. Dit het al die swelsel aan en 
gebrand van my voete weggeneem en my gehelp om beter aan die slaap te raak en geleidelik ook 
al hoe rustiger te slaap. Dit het my laat dink ek is gesond. Die tee gaan sere en kieme orals in jou 
mond en verhemelte gesond maak, en jou droë tong herstel terwyl jy voel hoe hy dit doen. Hy 
gaan geleidelik jou blaas en niere ook skoonmaak en al jou pyne wegneem. Hy gaan jou smaak, 
reuk en eetlus terugbring. Hy gaan ook slym verwyder en jou bors baie help dit is hierdie tee wat 
my uit my donkerste, laagste toestand getrek het en daarom begin ek met hom. Dit is baie 
belangrik dat jy hom drink voor jy gaan slaap en miskien elke keer as jy wakker skrik. Dis ook ’n 
goeie idee om dit te drink ‘n rukkie nadat jy geëet het of, indien jy nie ’n eetlus het nie, ‘n rukkie 
voordat jy gaan eet. Jy drink net ‘n koppie op ‘n slag. 



Die basiese bestanddele: 
Kerf die volgende op en gooi in ‘n ketel of pot met 2 koppies water om mee te begin. Gebruik 

deur die dag deur elke keer net die koppie water wat jy gaan drink by te voeg en by kookpunt te 
bring voor jy dit deur ‘n siffie in jou halwe koppie gooi:  

Een groen of rooi rissie (wissel tussen die twee of sommer altwee) 
Een knoffelhuisie 
Een stukkie suiwer gemmer 
Twee skywe suurlemoen (of indien jy nie het nie, ‘n spuitjie suurlemoensap) 
Voeg twee stukkies dagga saam met die res en kook ordentlik. Die aaptwak gaan jou gesond 

laat voel en help om aan die slaap te raak en jou mettertyd help om deur te slaap. Dit gaan ook 
saam met die bogenoemde die brand en swelsel van die voete wegneem. 

Opsioneel kan jy ‘n bietjie heuning na smaak in jou koppie gooi voordat jy die tee deur ‘n 
siffie ingooi en roer. 

Gaan sit nou regop en drink die tee stadig sodat jy nie verstik nie. Die rissie en gemmer gaan 
brand. Maak nou seker die tee maak elke deeltjie van jou mond en verhemelte skoon voor jy sluk. 
Skommel en trek tussen jou tande deur en orals in jou mond en keel. Mediteer en voel hoe hy jou 
tandvleis en seer plekkies in jou mond, keel en verhemelte bewerk en die kieme doodbrand. 

 
Foto van Mamma Afrika se muti - Towertee bestanddele. Die stukkies dagga pas in a teelepel. 
 
Eucalyptus stoom 
My 14 dae isolasie was verby maar ek was nog uiters swak en het baie vinnig kortasem geraak 

met die minste inspanning. Ek kon agterkom dis my bors. Ek kon nog nie vol in- en uitasem nie, 
want daar was een of ander inflammasie in my longe en ek kon dit voel. Die dokter het my nog ‘n 
week afgeboek vir “Resolving Covid-19 pneumonia.” Hy vertel my dat uiters fikse manne ná 
hulle 14 dae isolasie met dieselfde ding worstel. Wanneer hy na ‘n beeld van die longe kyk, is die 
skade van pneumonia duidelik sigbaar.  

My vrou het haar eie probleme gehad en wou vir my kruie bring onder andere Eucalyptus olie 
maar sy het gesukkel om dit in die hande te kry want dit was oral uitverkoop. Sy moes ook haar 
insulien kry want dit is doodsake en moes direk na ons Dis- Chem apteek by Bay West gaan waar 
ek altyd haar kroniese medisyne kry en sy was swak daardie dag. Sy sou nog taxi’s moes haal en 



redelik vêr moes loop om by my uit te kom en ons het besluit sy moet dit maar eerder los en 
reguit Dis-Chem toe gaan. Sy het flou geval in Dis-Chem en moes daarna nog twee Kwêla taxi’s 
terug haal na haar huis in Kwanobuhle. Ek was rasend van bekommernis maar behalwe ‘n knop 
agter die kop, bietjie hoofpyn en ’n seer skouer en rug, was sy gou weer perdfris.  

Ek het ‘n groot boerboel gehad, ‘n Greyhound baster en ‘n langbeen Jack Russell en almal wat 
Batista, die boerboel, raakgeloop het, was vrek bang vir die monster en die ander honde was baie 
parmantig in sy teenwoordigheid. Ek het ook baie meer selfvertroue gehad om die woude en 
bosse naby my huis saam met my honde te verken. Ek weet dus waar is die bloekombome en 
woude en het soms een bloekom, nie vêr van my huis af nie, ‘n paar keer besoek. 

Die laaste dag van isolasie roep ek toe my baster pitboel vir my sekuriteit want ek is te swak 
om myself te verdedig en ons loop na ’n bloekomboom in die woud en ek oes al die verskillende 
deeltjies wat ek aan hom kon sien. Ek voel daardie dag hoe geweldig swak ek is, maar ek loop 
stadig en doen alles stadig met sukses. Ek bel my vrou en vertel haar die goeie nuus. Ek het die 
ware jakob en sy moet my nou instruksies gee. Ek vertel vir haar wat ek kon google en dat hulle 
orals net van die blare praat maar ek het verskillende ander dele van die plant gesien en het dit 
geoes. Ek stuur vir haar ‘n foto van die verskillende dele, maar ek praat te veel na haar sin en sy 
maak my stil. Ek moet stilbly en luister! Ons gaan dit op die Afrika manier doen! 

Sy sê toe ek moet ses gewone blare in ons grootste pot gooi, ses van die swart sagte blaartjies 
wat aan die takkies is wat klein swart saadjies dra asook ses van daardie klein swart saadjies en 
ses van die groter saadbolle waarmee ‘n mens so boom kan plant. Dan gooi ek een liter water in 
die pot en sit die deksel op en laat dit kook tot die eucalyptus reuk deurkom en hy begin bruin 
lyk. Nou moet ek die pot stomend met die deksel nog op van die stoof afhaal, my kaal uittrek en 
die pot op die vloer op ’n kussing neersit. Ek moet ‘n duvet soos ‘n tent om my span en op die 
kussing met die pot voor gaan my gaan sit en sorg dat die duvet orals seël rondom my en dan die 
deksel afhaal. Nou trek ek my asem al dieper in en uit en mettertyd lig ek die pot en asem in en 
uit en soos die stoom afkoel steek ek uiteindelik my kop in die pot en blaas uit en asem die walms 
in en maak my neus en bors so geleidelik oop sodat ek aan die einde van die proses heeltemal 
diep in en uit kan asem. Ek vind toe dat ek vir die eerste keer vol kan in- en uitasem en na die 
stoom voel my bors vir ‘n hele ruk baie beter. 

Die volgende dag was my 14 dae isolasie verby en kon ek vroeg die oggend kaalvoet SPAR 
toe loop. Die vorige dag was ek nog baie swak op pad bloekomboom toe. Nou het nog ‘n stoom 
voor ek geloop het, my bors so oopgemaak dat ek opdraande SPAR toe is en met handskoene 
swaar sakke kruideniersware in elke hand en die swaarste goed in ‘n rugsak, alles stadig maar 
seker kon afdra huis toe terwyl my kaalvoete op die gras my ordentlik en lank genoeg met 
moeder aarde kon grond wat ook baie bydra tot ‘n vinniger herstel. Die stoom het ‘n baie groot 
verskil gemaak en ek kon met elke stoom voel hoe maak dit die ontsteking in my longe ‘n bietjie 
minder. Elke keer wat ek wil stoom, sit ek net die pot op my gasstoof met die deksel op tot dit 
begin stoom en maak my tentjie. 

Die verkillende dele van die boom waarvan die gewone blare heel regs die belangrikste. Die 
kleur van die brousel in die pot wanneer hy sterk genoeg begin word. 

 



 
 
Mamma Afrika se nier-en-blaas boereraat 
 
Onder die Lennon medisynes in SPAR. Nie ver van Lennon behoort jy SPAR se Cod liver olie 

te kry. 
Twee teelepels Balsem Kopiva 
Twee teelepels Haarlemensies haarlemmerolie 
Een teelepel Cod Liver oil 
Vyf teelepels heuning 
Meng goed in ‘n Whiskeyglas en neem een teelepel soggens en saans en seël die glas met ‘n 

klein ‘zipper bag’ tussenin gebruik. 

 
Sy bel my gisteraand en is ongelukkig want my bors duur te lank om reg te kom. Ek moet nou 

volgende keer as ek SPAR toe stap ook borsdruppels en Turlington onder die Lenon medisynes 
gaan soek en bygooi by hierdie nier en blaas konkoksie ek moet dit nog op die proef stel ek dink 
ek vertel julle solank. Ek vra haar moet ek dit nie eenkant hou nie sy sê nee ek moet dit saamgooi 
sy het dit al so gedoen en dit werk glo baie goed. 

 
Die kerk se Covid-19 medisynes. 



 
Ek besef dat my vrou se sterk geloof in Jesus Christus en haar sensitiwiteit vir die Heilige 

Gees die belangrikste redes is vir haar vinnige herstel wanneer sy siek is en dat sy sterkte en 
kalmte vind in die moeilikste situasies. Maar ook hoe net die regte medikasies op die regte tyd vir 
haar gebring is soos hierdie goeie medisynes wat mense in haar kerk vir haar gebring het toe sy 
self baie siek begin word het. Haar swaer het my met haar foon gebel toe ek juis in my donkerste 
tyd was en vir my gesê sy lyk baie siek en slaap op daardie oomblik maar hy het vir haar die 
medisynes gaan koop wat mense van haar kerk vir Covid-19 aanbeveel het. Ek was rasend van 
bekommernis want sy moes nie daar oorkant dodelik siek raak met haar diabetes en alles nie en 
dit het gevoel asof my wêreldjie nou totaal in duie stort. Die volgende dag bel sy en haar stem 
klink normaal en sy is weer sterk en die son kom weer vir my op. 

Die ACC 200 is ‘n tablet wat in water oplos en jy drink hom drie keer per dag om slym op die 
bors op te los. Die Airmune is ‘n uitstekende bruistablet wat oplos in water jy drink een per dag 
en dit is ‘n immuniteitversterker vol vitamien C met die belangrike essensiële minerale en 
vitamienes. Dan is daardie verskillende strope vir die bors. Hierdie medisyne is vry van 
pynstillers wat jou net sieker gaan maak. Die aaptwak gaan die pyne tog beter weg dokter. 

 
 
Krampe 
Die oplossing vir krampe is eenvoudig. Een lepel kakaopoeier (of ‘hot chocolate’) met bruin 

suiker of heuning opgelos in warm melk. Maak die melk warm tot dit wil oorkook en sit die stoof 
af. 

Jy kan ook opsioneel dieselfde bietjie aaptwak soos met die towertee in ‘n pot met ‘n koppie 
water en ‘n koppie melk kook tot die water uitgekook is en die oorblywende melk ’n bruinerige 
kleur kry wat ‘n teken is die aaptwak het in die melk opgelos. Hou nou die pot met die melk 
aaptwak aftreksel vir toekomstige koffies of warmsjokolades. Elke keer wanneer jy ‘n koppie 
koffie of warmsjokolade wil maak, gooi jy net ‘n koppie melk saam met die aaptwak aftreksel en 
maak dit warm op die stoof terwyl jy die aaptwakbrousel in die nuwe melk inroer soos dit 
warmer raak. Laat die melk amper oorkook voor jy die stoof afsit en die brousel finaal inroer. 
Gooi dit nou deur ‘n siffie en gooi die goed wat in die siffie agterbly terug in die pot vir die 
volgende keer. Was jou siffie af en roer jou koffie of warmsjokolade. 



Nou het jy ‘n melkdrankie met al die voordele van die aaptwak wat ek heel aan die begin 
weergegee het. 

 
Die Aarde 
Ons bou ‘n positiewe elektriese lading op net soos ’n kapasitor want die atmosfeer rondom ons 

is positief gelaai. Dit is belangrik vir ons gesondheid en veral wanneer ons van ongesteldheid wil 
herstel, om hierdie opbouende positiewe lading te ontlaai deur ordentlik met moeder aarde kontak 
te maak. Die grond is negatief gelaai en ons natuurlike aarding waar ons liggame kan ontlaai. 
Ongelukkig het ons geleer om orals skoene of sandale te dra wat ons voete van die grond af 
weghou. Dit maak ook ons voete dom en swak want ons is veronderstel om met ons hele voet te 
loop sodat elke toon en spiertjie daaraan verbind, deelneem aan ons balansering en so gereeld 
werk en daardeur sterk en gesond bly. Indien ons wel kaalvoet in die winkels rondloop, is dit op 
sement of teer en selde op die grond of beter nog gras en dus ontlaai ons nie ordentlik nie. 
Brandvoete of naalde wat steek in die voete is ‘n hulproep van jou liggaam dat dit dringend ‘n 
goeie en lang genoeg aarding nodig het. En wanneer jy siek is, gaan jy baie vinniger herstel 
indien jy op die een of ander manier ‘n plan kan maak om ordentlik te ontlaai. 

Toe ek die Saterdag nadat my 14 dae isolasie die Vrydag geëindig het, die oggend na ‘n 
Eucalyptus stoom en met ‘n lysie wat ek sorgvuldig uitgewerk het vir SPAR, die pad gevat, ek 
het kaalvoet oor meestal grassypaadjies geloop en so ordentlik met moeder aarde kontak gemaak 
en behoorlik lank genoeg geaard. Elke keer sal ek kaalvoet my SPAR besoek en kruideniersware 
koop en so ordentlik ontlaai. Dit is ‘n fantastiese ervaring waarna ek uitsien en ek kan voel hoe ek 
elke keer sterker en gesonder word deur die oefening en die goeie kontak met moeder aarde. 

 
Die Son 
Ons is gelukkig ons huis is eenkant en die voordeur is privaat van enige bure. Elke dag skyn 

die son vanaf 10:30 tot 1:30 direk op ons voordeur sodat ek in hom kan gaan lê en bak. Daar 
moenie ’n venster wees wat die UV-strale gaan breek nie. Ek soek direkte son. So veel moontlik 
vel moet in aanraking kom en dit is winter wat beteken die son is swakker en dus as dit ‘n 
sonnige dag is, maak ek seker ek kry ‘n uur se son voor en agter. Ek het privaatheid en kan 
daarom sonder ‘n draad klere bak vir die blootstelling van die maksimum hoeveelheid vel aan die 
son. 

Vitamin D kan slegs deur die blootstelling aan die son effektief deur die liggaam geproduseer 
word vanaf die cholesterol in jou vel en vitamin D is baie belangrik vir jou immuniteit en help 
dus geweldig om vinniger te herstel. 

 

Indien jy dit in die hande kan kry is dagga olie ‘n maklike en effektiewe alternatief. 


