
                                                            

 

Angína → kloktať šalviu lekársku ( 1 PL na ¼ litra vody) 

Astma → listy černice, listy maliny, listy brezy previsnutej, čakanka, podbeľ liečivý 

Cukrovka → denne od mája do kvitnutia zjesť 10 kúskov stoniek z púpavy lekárskej 
                → čaj z fazuľových strukov a z vnútornej strany orecha 
                → cibuľa, cesnak, čerstvá šťava z kapusty, zeler, surový zelený pór, čerstvá  
                    uhorková šťava 
Červené krvinky  → nastrúhať červenú cviklu, vytlačiť šťavu – 1 dcl denne rozdeliť na  
                                  5 dielov, piť 3 týždne, urobiť pauzu na 6 týždňov a opakovať 
Čistenie pleti  → umývať odvarom z myšieho chvostíka 
Dna, reuma → kvet nechtíka lekárskeho, kvet bazy čiernej, žihľava, praslička roľná 
Doplnenie vápnika u starších ľudí  → biele škrupiny z vajec prevariť a usušiť ,v mlynčeku 
          rozdrviť na prášok – zaliať šťavou z čerstvých  citrónov, pomiešať každý deň, dokedy   
          sa nerozpustí...Po dvoch týždňoch užívať ½ hod. pred raňajkami 1 kávovú lyžičku. 
                                                           → tvaroh, ryby, strukoviny ()šošovica, fazuľa, hrášok) 
Epilepsia  → listy imela ( nie bobule!), žihľava, na temeno hlavy prikladať obklady zo 
                     švédskych bylín 
Ekzémy → biele listy z kvitnúcej ľalie dať do liehu a týmto postihnuté miesto potierať 
              → biele lupienky z ľalie - natrhať 2 hrste, zaliať v pohári so závitom 40% liehom; 
                  nechať mesiac vylúhovať a potom potierať dokedy sa ekzém nevylieči 
Hlasivky → šťava z čerstvého kapustného listu, príp. konzumovať kapustný list 
Hluchota → do ucha kvapkať odvar z kapusty; uši namazať nechtíkovou masťou a vložiť 
                     navlhčenú vatu so švédskymi bylinami (14 dní) 
Hučanie v ušiach → napariť kôpor voňavý, majorán záhradný, rascu lúčnu a nakvapkať do  
                                   uší 
Jazyk -infekcia → kloktať odvarom z klinčekov ( na ½ litra vody 10 ks)ň 
Kašeľ- suchý → 2 týždne piť 3x denne po jedle čaj z majoránky  
                            (na 3 dcl vody 1 kávová lyžička) 
Koleno (voda) → uvariť zemiak v šupe, po zmäknutí zmiešať s múkou – urobiť placku,  
                            priložiť na koleno, zabaliť handrou namočenou v oleji a nechať do rána. 
Kŕčové žily →  3x denne piť šálku čaju z prasličky a žihľavy 
                   →  5 dní po sebe na 1 hodinu obklad z kyslej kapusty a čerstvého lopúcha 
                   → vylúpané semeno pagaštanu konského ( 1 čaj. lyžička na 2 – 3 dcl vody =čaj) 
                  → na ruku nakvapkať jablčný ocot a trieť ráno a večer; popri tom vypiť 2x denne 
                       pohár vody + 2 polievkové lyžice jablčného octu 



 
 
Močový mechúr – zápal → žihľava, kôpor voňavý, brusnica obyčajná, praslička roľná, 
                                             rasca lúčna, list bazy čiernej 
Močenie krvi → čerstvá šťava z nechtíka lekárskeho, pastierska kapsička,  
                           medvedica lekárska 
Modriny →  kašovitý obklad z čerstvo nastrúhaného kostihoja lekárskeho 
Nádcha – senná → po každom jedle 1 polievková lyžica medu, pred spaním 1 lyžica medu 
                                 + ½ lyžice vody 
                           → citrónová šťava, švédske byliny kvapkať do nosa 
Nadúvanie → kôpor voňavý, šalvia lekárska 
                  → 1-2 kvapky oleja z mäty priepornej s medom ( odstraňuje aj búšenie srdca 
                      svalové napätie, opuchy pri zápale kĺbov, uvoľňuje dýchacie cesty)   
Nechty – lámavé → natierať cibuľou, natrieť masťou z nechtíka lekárskeho, švédske byliny  
Nervová sústava – prevencia → 2 lyžice ovsených vločiek večer zabariť vriacim mliekom, 
                                  ráno prihriať, pridať lyžicu medu, 1 lyžicu mletých orechov, postrúhané 
                                 jablko  - vždy na raňajky, cez deň ešte pridať do stravy ovocie 
Nespavosť → mäta prieporná, koreň valeriány lekárskej, plod borievky obyčajnej, žihľava 
                       švédske byliny 
Nohy - opuchnuté→ keď je v nich voda = piť 2 – 3 šálky denne lipkavca syridlového 
Nohy – pleseň na nohách →  natierať masťou z nechtíka a orecha vlašského 
Obezita → jesť veľa špargle a petržlenovej vňate; ku každému jedlu 2 lyžičky jablč.octu 
             → čaj z alchemilky obyčajnej, koreň púpavy lekárskej, myší chvost, lipa veľkolistá, 
                  trnka obyčajná, čakanka obyčajná, medovka lekárska, žihľava 
Oči → šedý zákal = piť čaj z prasličky roľnej, veroniky lekárskej, žihľavy a nechtíka  
                                 ( rovnaké diely) 
      → oslabené, zapálené = obklad z prevarených jabĺk; často konzumovať čučoriedky; 
                                             obklady (10g očianky, 5g šalvie na ½ litra vody) 
Osteoporóza → veľa zeleniny, ružičkový kel, cesnak, mliečne výrobky 
Posilnenie pamäte → čaj zo žihľavy a veroniky lekárskej, jesť kokosovú múčku a marhule 
                               → krčné stavce natierať švédskymi bylinami 
                              → výťažok z ginkgo biloby ( listy) 
Paradentóza → ďasná natierať cesnakom, šťavou zo surových zemiakov 
Parkinsonova choroba → švédske byliny + materina dúška, vynechať alkohol 
Pokožka - popraskaná→ masť z myšieho chvosta a pagaštanu konského 
Prietrž → natierať pastierskou kapsičkou, denne piť 4 šálky čaju z alchemilky obyčajnej, 
                 prikladať švédske byliny počas 6 týždńov (zahojí sa bez operácie) 
Rany – otvorené → praslička roľná a skorocel kopijovitý 
 
 
 



 
Reuma → piť čaj z prasličky roľnej, plodov bazy čiernej, listov brezy bradavičnatej, 
                 orecha vlašského, šalvie lekárskej a jesť sušené hrozienka 
            →  cez deň piť čaj  na ½ l vody 3 lyžičky zmesi: 10g orech vlašský, 50g lipa  
                 veľkolistá, 40g marinka vonná 
Ruky – trasúce → 2x denne trieť čerstvou vňaťou medovky lekárskej 
Ruža → pľuzgieriky natierať každé tri hodiny jablčným octom 
Seknutie v krížoch →  piť čaj zo žihľavy 
Srdce ( na posilnenie) → čaj z cibuľových šupiek – na 3 dcl vody 1 malá lyžička šupiek 
                                    → týždenne zjesť viac ako 150g orechov 
                                   → víno z prvosienky jarnej;  švédske kvapky 
          ( búšenie) → hloh obyčajný, kvet lipy veľkolistej, mäta prieporná ,imelo biele, cesnak 
                                  . 3x denne 5 kvapiek 
Tiky očných viečok → denne užiť 2 čajové lyžičky medu 
Tvrdá stolica → čaj zo žihľavy a myšieho chvosta 
Ucho – zápal → 20 g pretlačeného cesnaku + 50 g olivového oleja povariť, precediť cez 
                           plátno a nakvapkať do ucha, uzavrieť vatou 
Vlasy – rast →1/2 hodinu pred umývaním natrieť a vmasírovať 1 lyžicu medu, 1 žĺtok, 1 lyži-
cu olivového oleja, trochu octu, potom dobre opláchnuť 

- spevnenie →v liehu vylúhovať rumanček kamilkový a koreň žihľavy- po dvoch týž-
dňoch zliať a vtierať po umytí vlasov 

Vykĺbeniny → materinu dúšku dať do oleja, natierať spolu s esenciou kostihoja 
Zachrípnutie → horúci čas z podbeľu liečivého osladený medom 
Zápal dýchacích ciest → olúpané semeno pagaštana konského ( 1 lyžička n a2-3 šálky čaju 
denne) 
Závrate → 1 šálka veroniky lekárskej pred spaním 
Zrak – poruchy → imelo biele ( listy!) – máčať 12 hodín vo vode 
Zuby-  bielenie, paradentóza → každý deň zjesť strúhaný surový zemiak a zapiť teplým ča-
jom –o dva týždne obelejú a spevnia;  švédske byliny podržať v ústach a potom prehltnúť 
Žalúdok – slabý → esencia z orecha vlašského 
Žlčové kamene → 1 žĺtok, 5 dkg olivového oleja, vytlačiť celý citrón, 1 kalíštek koňaku – 
pomiešať a vypiť každý večer; na žlčník položiť teplý termofór, vypiť nesladený čaj – kúra 
trvá týždeň a počas nej nič nejesť okrem kyslého mlieka a uvarených suchých zemiakov ( po 
týždni by sa mali vylúčiť močením) 
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Jablčný ocot → 1 kg umytých jabĺk postrúhame, nastrúhanú kašu dáme do  5 l pohára, zale-
jeme  1l prevarenej, ale vychladnutej vody a necháme kvasiť 10 dní. Potom prevaríme a ne-
cháme vychladnúť 2l vody, ktorú dolejeme – necháme kvasiť 20 dní. Po dvadsiatich dňoch 
prelejeme cez ľanové plátno a tak získame čistý a hodnotný jablčný ocot. 
-užívanie zvyšuje zrážanlivosť krvi, normalizuje menštruáciu, uzdravuje cievy, pomáha pri 
cukrovke, podporuje tvorbu červených krviniek... 
 
Esencia z orecha vlašského → 25 ks zelených orechov nadrobno nakrájame, vložíme do fľa-
še a zalejeme 38-40% ražnou pálenkou, fľaša musí stáť na teplom mieste 3 týždne; denne sa 
užíva 1 čajová lyžička 
 
Orechový likér → 1l liehu, ½ kg cukru, 30 ks zelených orechov, ½ dkg celej škorice, 
 3 hrebíčky, 1 pomaranč 
-zelené orechy pokrájame na štvrťky a prelejeme liehom. Cukor + 1l vody uvaríme na sirup, 
vychladíme, vložíme do neho hrebíčky so škoricou a pomaranč nakrájaný na kolieska; prile-
jeme k orechom a postavíme na slnko do pohára od uhoriek na 5 týždňov; potom prefiltruje-
me, plníme do fliaš a zazátkujeme; orechy môžeme ešte prevariť s cukrom a podávať ako 
kompót. 
 
Osviežujúca aromatická zmes  → 1 diel list maliny, 1 diel ostružiny, 2 diely listov z jahody 
lesnej - 1 kopcovitá čajová lyžička na ¼ litra vody – vylúhovať 
 
Tinktúra na ťažko hojace sa rany → vyrába sa z čerstvých rastlín vylúhovaním v 80 % lie-
hu. 
-dávka do 0,7 litrovej fľaše: 13 dkg dvojročného koreňa kostihoja lekárskeho, 9 dkg čer-
stvých listov skorocela kopijovitého, 2 dkg čerstvých listov repíka lekárskeho. Koreň postrú-
hame, repík a skorocel pokrájame, všetko dáme do fľaše a zalejeme 1 litrom liehu, uzavrie-
me, aby lieh nevyprchal. 
Vylúhujeme 4 týždne pri izbovej teplote, tinktúru prelejeme a užívame. 
 
Srdcové víno → v hrnci sa zohreje 1 liter prírodného vína s dvomi polievkovými lyžicami 
vínneho octu s 10 čerstvými stonkami petržlenu aj s lístkami; obsah hrnca sa nechá asi 10 
minút vrieť ( víno môže peniť, ale nesmie klokotať), potom sa precedí a zmieša s 300 gramov 
pravého včelieho medu, preleje sa do fliaš; denne sa užijú 2 – 3 polievkové lyžice. 
 
Víno z prvosienky jarnej → čerstvé kvety prvosienky jarnej sa naložia do sklennej fľaše 
a zalejú sa trpkým bielym vínom; víno musí kvety vo fľaši zakrývať a fľaša sa postaví na 3 
týždne na slnko; pri objavení srdcových ťažkostí sa užije dúšok vína. 
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Tinktúra z propolisu: 
�pri všetkých zápalových ochoreniach s horúčkami 3x denne po 20 kvapkách 
� pri klimaktériu sa do roka užíva po 10 kvapkách 1x denne 
�pri zvýšenom krvnom tlaku sa užíva 1x denne 10 kvapiek večer pred spaním 
�pri zápaloch ľadvín a pečene sa užíva 2x denne čajová lyžička do 1 dcl teplej vody 
�pri angíne, bolestiach v krku, nachladnutí a chrípke sa  do 1 dcl teplej vody dá 1 kávová 
lyžička tinktúry a častejšie denne kloktáme 
�liečba dvanástnikových a žalúdočných vredov –nalačno vypiť 1 dcl teplého mlieka s kávo-
vou lyžičkou tinktúry 
�pri kurích okách, otlakoch prikladať na noc chumáčik vaty namočenej do tinktúry 
�proti pľúcnej TBC užívame 3x denne 30 kvapiek tinktúry a 2x do týždňa inhalujeme nad 
parou vody, do ktorej sme pridali na 1l vody 1 dcl tinktúry 
�opitého človeka privedieme do triezveho stavu, keď vypije 1dcl studenej vody s kávovou 
lyžičkou tinktúry 
�plesňové ochorenie medzi prstami zmiznú, keď postihnuté miesto natierame tinktúrou 
�pri bolestiach žalúdka a brušnej kolike vypijeme 1dcl teplej vody s kávovou lyžičkou tin-
ktúry 
�pri bolestiach zubov dáme na zub chumáč vaty namočený v tinktúre 
�pri popáleninách 1.stupňa – opálené miesto hneď natrieme tinktúrou a opakujeme - nevy-
tvoria sa pľuzgiere 
�pri starých ranách a preležaninách sa miesto umyje repíkovým odvarom a potom sa čas-
tejšie natiera tinktúrou 
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 Švédske bylinky: naplnia sa do 2l  fľaše so širokým hrdlom, zalejú sa 1,5 l 40% ražnou pá-
lenkou a nechá sa stáť 14 dní na slnku. Každý deň sa potrasie. Zelinky môžu zostať v liehu  
5 a viac týždňov. Tekutina sa zleje do menších fliaš, ktoré sa riadne uzatvoria a uschovajú na 
chladnom mieste – môže byť uložená aj niekoľko rokov. Čím dlhšie stojí, tým je viac účin-
nejšia... 
� zaháňajú bolesti, závrat, posilňujú pamäť a mozog 
� pomáhajú pri zakalených očiach, ich bolesti, odstraňujú šedý zákal, keď sa včas natierajú 
kvapkami kútiky očí, alebo keď sa na zavreté oči priloží navlhčená šatka 
� kiahne, vyrážky aj príškvary v nose zmiznú, keď sa natierajú tinktúrou 
� pri bolestiach zubov polievková lyžica tinktúry do trochy vody – voda sa podrží v ústach, 
alebo sa navlhčeným tampónom potiera boľavý zub 
� lieči pľuzgiere na jazyku 
� na zapálené a boľavé hrdlo treba ráno a večer pomaly púšťať do hrdla tinktúru až do vy-
liečenia 
� pri žalúdočných kŕčoch a záchvatoch užiť 1 polievkovú lyžicu tinktúry; pri pretrvávajúcich 
ťažkostiach so žalúdkom sa môže každé ráno aj večer užiť 1 PL tinktúry a na noc obklady 
� pri žltačke sa na zdurenú pečeň prikladajú obklady a 3x denne sa užíva polievková lyžica 
� pomáha pri strate menštruácie alebo ak je menštruácia príliš silná – tinktúru treba užívať 
3 dni a opakovať to 20x 
� pri horúčke a zoslabnutí treba podať polievkovú lyžicu tinktúry 
� tinktúra lieči rakovinu, bradavice, hnisavé rany, popraskané ruky – choré misto sa umyje 
bielym vínom a potom sa priloží gáza namočená v tinktúre 
� odstraňuje jazvy ak sa 40x tieto miesta navlhčia 
� dôkladne vylieči fistule, podliatiny, hrče, kurie oká, prečisťuje krv 
� reumatické bolesti prestanú, ak sa užíva ráno a večer a na boľavé miesta sa prikladajú 
obklady 
� pri nespavosti a nervozite sa prikladá na noc obklad na srdce 
� problémy so sluchom – vložiť vatu navlhčenú v tinktúre 
� pri epilepsii sa dávajú na záhlavie obklady zo švédskych bylín, pritom sa denne vypije 4 
šálky žihľavového čaju + 2 polievkové lyžice tinktúry 
� pri zápale mozgových blán sa dávajú na záhlavie obklady 
� pri reume treba piť 3x denne čajovú lyžičku tinktúry v čaji zo žihľavy a prasličky 
� pri srdcovej astme sa prikladá obklad na pečeň a pije sa 1 šálka z plavúňa + 1 čajová ly-
žička tinktúry 
�  pri skleslosti a malátnosti  sa pijú zriedené vodou a prikladá sa obklad na spánky, čelo 
a oči 
� pri žlčníkových záchvatoch sa boľavé miesto potrie bravčovou alebo nechtíkovou masťou, 
priloží sa obklad z bylín a užijú sa denne zriedené 3 polievkové lyžice tinktúry 
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Ananás → urýchľuje spaľovanie tukov a zabraňuje tvorbe tukového tkaniva 
Banány → pôsobia proti únave 
Brokolica → zlepšuje látkovú výmenu, činnosť srdca , svalov a nervového systému 
Cesnak kuchynský→ proti kašľu, bráni vzniku zhubných nádorov, proti skleróze, protibak-
teriálne, čistí cievy, omladzuje, znižuje krvný tlak 
Cesnak medvedí → čistí krv, lieči chronické kožné choroby, podporuje pamäť, pri srdcových 
poruchách, nespavosti, vysokom tlaku, závratoch, hnačkách, plynatosti, hlístach, depresii, 
reume, zahlienených pľúcach, bolestiach hlavy, ťažkostiach so žalúdkom, spomaľuje leuké-
miu, zmierňuje bolesti pri seknutí v krížoch, lieči ekzém, rakovinu žalúdka, uľahčuje vy-
prázdňovanie, bráni tvorbe ľadvinového a močového piesku 
Výluh: zavárací pohár naplniť umytými a pokrájanými listami, nechať na slnku stáť 2 týždne 
a po zliatí užívať denne 15 kvapiek. 
Cibuľa → zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu ( HDL), ničí baktérie, utišuje reumatické 
bolesti, prírodné antibiotikum 
Cvikla → infekcie dýchacích ciest, regulácia krvného obehu, zápcha, akné, ekzémy, posilňu-
je rast vlasov, znižuje hladinu cholesterolu 
Hrozno → zlepšuje stavy pri žlčových a obličkových kameňoch, regeneruje vrchnú pokožku 
Hrušky → pri duševnej vyčerpanosti 
Jablká → očisťujú organizmus, znižujú obsah cukru v krvi, cholesterol, upravujú krvný tlak 
Kapusta → lieči žalúdočné vredy a dvanástnik, choroby hrubého čreva, srdcové ochorenia 
-obklady z listov zmierňujú bolesti hlavy, stavcov, mechúra, obličiek a liečia kožné choroby 
Marhule → posilňujú mozog, brzdia starnutie buniek 
Mäta prieporná → proti plynatosti, pri búšení srdca, proti kŕčom žalúdka, nespavosti, 
zmierňuje bolesti pri zápale kĺbov, má sedatívne účinky, lieči zápal lýtok 
Med → rekonvalescencia, zápal horných dýchacích ciest, lieči nespavosť, ochorenie pečene 
a žlčníka, nedostatok krvného farbiva, pálenie záhy, zápchu, cukrovku, nadbytok tuku, pre 
tehotné ženy a novorodencov 
Mrkva → znižuje cholesterol, predchádza zápche, oslabeniu organizmu, chráni zrak 
Orechy → činnosť srdca, rast vlasov 
Petržlen → anémia, reumatizmus, oslabenie organizmu 
Šalát → zlepšuje činnosť mozgu, pamäť, koncentráciu a zlepšuje spánok 
Škorica → zohrieva telo a prekrvuje, zbavuje škodlivých jedov, pôsobí ako protijed pri 
uštipnutí hadom,  je močopudná, reguluje cukor v krvi, stimuluje maternicu, je účinná pri 
kašli a prechladnutí, lieči hemoroidy, upokojuje nervový systém 
Zeler → prospieva nervom, pomáha pri strese, zníženie krvného tlaku 
Žihľava dvojdomá → proti kašľu, dýchavičnosti, čistí dýchacie cesty, uzdravuje mandle 
,pôsobí pri zúžení ciev, pri bolestiach hlavy, čistí krv, pri žalúdočných kŕčoch, bakteriálnych 
vírusoch, leukémii, ekzémoch, napomáha vyprázdňovaniu, pri ťažkostiach s reumou a dnou... 
Použitie: 1 plná čajová lyžička sa sparí 1 l vriacej vody a nechá sa krátko vyluhovať, pije sa 
ráno na lačno, cez deň 1-2 šálky po dúškoch. Najlepšie je použiť čerstvú žihľavu. 


