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DOMÁCÍ LÉKY PROTI SVĚDĚNÍ













K jednoduchým způsobům léčby svědění patří vykoupat se ve vlažné vodě, do níž jsme přidali 2
hrníčky ovesné mouky.
Postižené místo zapudrujte kukuřičným škrobem. Jinou možností je přilévat kukuřičný škrob do vody
ke koupeli.
Do vody ve vaně přidejte 2 polévkové lžíce jablečného octa. To uleví svědění.
Na postižené místo přikládejte studené obklady. Ty velmi pravděpodobně uleví svědění.
Dobrým prostředkem na úlevu od svědění je potřít postižené místo čerstvým olejem z kopřiv. Můžete
také denně vypít jeden až dva hrníčky čaje z kopřivy. Čaj připravíte tak, že do hrníčku dáte 2 čajové
lžičky sušených kopřivových lístků a přelijete vařící vodou. Nechte 15 minut louhovat.
Na problémy se svěděním blahodárně působí také koupel ve vlažné vodě.
Do stravy zařaďte potraviny s vysokým obsahem vitamínu C, beta-karotenu, vitamínu E a zinku.
Ze stejného množství medu a skořice utřete jemnou pastu a potřete na postižené místo. Zastaví
svědění.
Naplňte vanu vodou, přilijte dva hrníčky bílého (alkoholového) octa. Na 5-10 minut ponořte celé tělo.
Postižené místo potřete jemnou pastou z kokosového oleje a limetkové šťávy. Je to účinný lék na
svědění.
Jedlou sodu smíchejte s vodou a vzniklou pastu natřete na postižené místo.

DOMÁCÍ LÉKY NA EKZÉM










Jednoduchý způsob léčení ekzému je mazat postižené místo kokosovým olejem. Pomůže udržet kůži
hladkou a jemnou.
V léčbě ekzémů pomáhá také používat bahenní zábaly.
Do lžičky pasty se santalového dřeva přidejte lžičku kafru. Touto pastou potírejte postižené místo.
Pomáhá v léčbě ekzémů.
Dalším účinným lékem je pasta, kterou vyrobíte z 1 lžíce kurkumy a 1 lžíce listů hořké nimby (neem,
azadirachta indica). Touto pastou potírejte postižené místo.
Ekzém lze také léčit vodou. Na léčbu ekzému dobře zabírají studené obklady nebo přikládání horkých
vlhkých obkladů, používat dvakrát denně.
K účinným přírodním lékům na ekzém je pasta, která vznikne třením muškátového oříšku o hladký
kámen s několika kapkami vody.
Svědění snižuje potření postiženého místa rozdrcenými semínky papáji. Tento prostředek pomáhá
lidem, kteří trpí ekzémy.
Ekzém pomáhá zmenšit i šťáva z listů máty klasnaté.
Všeobecně se doporučuje nepoužívat na ekzémem postižené místo mýdlo ani chemické nebo jiné
vysušující prostředky.

DOMÁCÍ LÉKY NA ASTMA




Na mírném plameni zahřejte zralý banán. Rozdrťte jej a posypte trochou černého pepře. Po požití
poskytne okamžitou úlevu.
13ml čerstvého medu smíchejte s 20ml pasty z listů bazalky (vznikne utřením bazalkových listů s
vodou). Cítíte-li že přichází záchvat, okamžitě požijte.
Listy bazalky svaté (tulsi) posypte černou solí a snězte (předem je dobře omyjte).
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Jiný účinný lék na astma je dávat si každý večer opečenou cizrnu. Po požití cizrny vypijte sklenici
teplého mléka.
Nejúčinnějším lékem na léčbu astmatu je užívat jemný prášek kurkumy smíšený s medem. V moždíři
utřete kurkumu, jednu polévkovou lžíci prášku smíchejte s 2 polévkovými lžícemi medu a směs snězte.
Astmatický záchvat zastaví, když do hrudníku vetřete pastu z kamenité soli a ghí (přepuštěné másla)
nebo hořčičného oleje.
Do sklenice vody přidejte dvě lžičky semen pískavice řecké seno. Přiveďte směs k varu a nechte
zredukovat na 1/3 původního množství. Odvar nechte vychladnout a potom vypijte.
Při léčbě astmatických záchvatů se osvědčilo vzít si každé ráno tři až čtyři sušené fíky.
Udržet astmatické záchvaty pod kontrolou pomáhá sklenice teplého mléka s lžičkou prášku kurkumy.
Polévkovou lžíci semen světlice barvířské (saflor) smíchejte s polévkovou lžící medu. Jezte jednou
denně.
Jiný lék je sklenice šťávy z limetky, do které se zamíchá čajová lžička šťávy ze zázvoru.
Ve sklenici mléka uvařte deset stroužků česneku. Až mléko přejde varem, odstavte, sceďte a nechte
vychladnout. Pití odvaru účinně snižuje astmatické záchvaty.
Na pánvičku dejte tři polévkové lžíce vody a šest stroužků česneku. Vodu přiveďte k varu, odstavte z
plamene a sceďte. Nechte trošku vychladnout, vmíchejte čajovou lžičku medu a snězte.

DOMÁCÍ LÉKY NA KAŠEL













Na léčení kašle dobře zabírá naříznout citrón a naplnit jej černým pepřem. Cucání šťávy snižuje kašel.
Jednou z nejjednodušších metod je přidat špetku mletého bílého pepře do jedné čajové lžičky čistého
medu. Užívat 2 až 3 krát denně po dobu asi 4 až 5 dní.
Plíce tonizuje hroznové víno, které působí také jako expektorans. Během kašle zvyšte konzumaci.
Smíchejte 1-2 gramu černého pepře, dlouhého pepře (pippali) a sušeného zázvoru s medem a jezte 23 dny.
Kašel pomáhá léčit, když budete jíst více česneku.
Kloktejte teplou šťávu ze špenátu. Pomáhá léčit suchý kašel.
Lidé, které trápí kašel, by měli před spaním vypít směs z půl lžíce trávy vetiverie ovsuchovité (kuskus
nebo khas khas) a 3-4 čajových lžiček kokosového mléka. Účinek se zvýší přidáním čajové lžičky medu.
100 gramů rozinek utřete s trochou vody. Přidejte 100 gramů cukru a směs zahřívejte, až se vytvoří
omáčka. Večer před spaním si denně dejte asi 20 gramů.
Připravte čaj. Přidejte do něj semena anýzu a bazalky svaté. Čaj pijte alespoň dvakrát denně, uleví
kašli.
Přes noc namočte mandle. Ráno je oloupejte a s přidáním 20 gramů másla a cukru udělejte pastu. Tu
si dávejte dvakrát denně, ráno a večer.
Další účinný domácí lék je žvýkat 4 listy bazalky a černý pepř. Okamžitě uleví a rychle vyléčí kašel.
Úlevu také poskytne cibule smíchaná s medem. Z cibule vymačkejte šťávu a smíchejte s medem. Směs
konzumujte 2-3 krát denně. Další metoda je rozdrtit cibuli, přidat šťávu z jednoho citrónu a hrníček
vařící vody. Přidat trochu medu a směs pít 2-3 krát denně.
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HRNÍČKOVÁ METODA DR. MASTERA
Metoda pěti hrníčků: jedná se o časem prověřenou metodu podávání homeopatických léků, kterou představil
dr. Samuel Hahneman. Uváděný postup zavedl dr. Master. Lék tak účinkuje rychleji a trvaleji, aniž by
vyvolával zhoršení symptomů pacienta. Pacienti, kteří tuto metodu používají, se o jejích účincích vyjadřují
pochvalně.
1. Do pěti hrníčků nalijte stejné množství vody (čtyři pětiny). (Přípustné jsou nádoby z nerezové oceli, skla,
případně i z jiných materiálů)

2. Do prvního hrníčku dejte jednu kuličku.

3. Čistou lžičkou desetkrát zamíchejte lékem v prvním hrníčku. (Přípustné jsou lžičky z nerezové oceli,
hliníku, případně jiných materiálů)

10 x zamíchejte
4. Lžičku z prvního hrníčku vyndejte ve svislé poloze a přeneste ji takto přímo do druhého hrníčku.
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5. Teď podobně zamíchejte desetkrát i tekutinou v druhém hrníčku.
6. Výše popsaný postup zopakujte ve třech zbývajících hrníčcích.
7. Z posledního hrníčku (5. hrníčku) nakonec berte lék v předepsaných dávkách.

Jedna čajová lžička

8. Tekutinu z prvních čtyř hrníčků vylijte a ponechejte si jen pátý hrníček.

9. Pátý hrníček přikryjte a uložte do lednice. Po dobu jednoho týdne se lék uchová v dobré kvalitě, aniž by
byla ovlivněna jeho schopnost léčení.

Uložte do lednice přikryté víčkem.

Kdykoli si z pátého hrníčku berete dávku, nezapomínejte lék 10 x promíchat, protože mícháním se zlepšují
jeho léčivé schopnosti.
Poznámka: Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se prosím. Je lepší předem vyjasnit vzniklé pochybnosti, než
později litovat.

