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BOLEZEN LEDVIC in LEDVIČNI PESEK  
 
Priporočajo se naslednji zeliščni čaji: 
 

1. KIJASTI LISIČJAK 
2. VELIKA KOPRIVA 
3. LAKOTA 
4. VELIKI TRPOTEC 
5. NJIVSKA PRESLICA 

Priporočljiva je tudi esenca – tinktura iz kopriv. Dobi se v lekarnah ali v določenih trgovinah 
z zdravo prehrano. 
Poleg čajev je pa najbolj priporočljiva in skoraj obvezna  sedeča kopel iz PRESLICE. 
Preslica (travniška ali močvirska) se namoči v hladn vodo 24 ur. Nato se pogreje do vrelišča 
in doda k vodi za kopanje. V vodi smo  vsaj 30 minut. Nato se ne obrišemo ampak se 
ogrnemo v topli plašč in piñamo in takoj gremo v posteljoi. Pri tem se ne smemo prehladiti. 
 
Lahko pa poskusimo tudi s čajem: 

• Iz SMRDLJIČKE 
• VIJOLICE 
• GORNIK ali pa hruške moštnica. 

 
Čaji se pripravljajo tako, da se prelijejo z vročo vodo in počakamo 10 – 15 minut in jih potem 
pijemo po požirkih. 
 
Čaj iz SMRDLJIČKE bi morali piti vsi rakavi bolniki, predvsem tisti, ki so že bili 
obsevani.! 
 
Čaj iz PRESLICE in JETIČNIKA je izredno primeren pri: 

• Poapnenju žil 
• Izgubi spomina 
• Preprečevanju vseh rakavih obolenj 

 
 
Za zdravljenje ledvičnih težav pijemo mešanico naslednjih čajev: 
 

• Kijasti lisičjak 
• Kopriva 
• Zlata rozga 
• Mlečnik 
• Trpotec 
• Preslica 
• Zajčja detelja (lahko tudi sveži sok) ali čaj 

 
Čaje pijemo večkrat dnevno. Ni potrebno imeti kompletne mešanice. Boljše pa je, če so 
prisotne vse čajne mešanice. 
 
 
Pri trdovratnem obolenju ledvic: 

• Lakota 
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• Gozdna zlata rozga 
• Rumena mrtva kopriva 

Zmešamo skupaj. Pijemo 3 skodelice na dan . Zjutraj na tešče in potem večkrat na dan po 
požirkih. 
 
Pri dolgotrajnem obolenju ledvic- kronično trdovratno obolenje: 
 

• Gladišnik + lakota + dišeča perla ( 3 šalice na dan) 
 
 
ČAJ ZA LEDVICE PO BREUSU 
 

1. Njivska preslica  15 gr. 
2. Kopriva    10 gr. 
3. Ptičja dresen 8 gr. 
4. Šentjanževka  6 gr. 

Čajno mešanico zmešamo in v eno skodelico damo 1 – 2 čajni žlici čaja. Prelijemo z vročo 
vodo in pustimo stati 10 – 15 minut. 
Nato čajno mešanico damo ponovno v 1 skodelico vode in nato čaj kuhamo 10 minut (mora 
vreti 10 minut). Nato oba čaja zmešamo skupaj. 
Tak način priprave čaja je potreben zato, ker v 1 delu se iz čaja izločijo določene sestavine, ki 
bi se sicer s kuhanjem razkrojile-izničile. To je 5 sestavin. 
V 2 delu pa se pri vrenju čaja iz preslice izloči še 6 snov snov, to je kremenčeva kislina, ki je 
izredno pomembna in jo dobimo le v primeru da kuhamo ostanek čaja tako, da vre 10 minut. 
 
Tako pripravljen čaj pijemo le tri tedne. Po treh tednih prekinemo s pitjem za 2 – 3 tedne, nato 
lahko ponovno pijemo čaj. 
 
 
 
 
JETIČNIK 
 

• Za holesterol 
• Čiščenje krvi 
• Zasluzenost želodca in črevesja 
• Duševni napor 
• Ledvice 
• Revmatizem 
• Boleči sklepi 
• Bronhialni katar 
• Poapnenje žil 

 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
KOPRIVA 
 

• Čisti in tvori kri 
• Ekcemi 
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• Sečni in ledvični pesek(preprečuje) 
• Trebušna slinavka 
• Zdr. sečnih poti 
• Zastajanje urina 
• Obolenja jetr in žolčnika 
• Obolenje vranice 
• Tumor na vranici 
• Zasluzenost želodca 
• Zasluzenost dihalnih organov 
• Krči in čiri v želodcu 
• Obolenje pljuč 
• Virusna obolenja 
• Izločanje bakterij 
• Proti utrujenosti 
• Pomanjkanje železa 
• Slabokrvnost 
• Obolenja krvi 
• Alergije 
• Revmatična obolenja 
• Prehladi 
• Krči (razni) 
• Glavoboli 
• Tilnični usek 
• Utrujenost 
• Vnetje živcev 
• Rakasti izrastki 

 
 
NAVADNA PLAHTICA  
 

• Vročina 
• Gnojne rane 
• Čiri 
• Slabe mišice in udi 
• Slabokrvnost 
• Epilepsija 
• Živčni zlom 
• Vnetje v vtrebuhu 
• Nespečnost 
• Diabetes 
• Srčna mišica 
• Multipli skleroza 

 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut 
 
 
 
ZA KAŠELJ  (POSEBNA MEŠANICA) 
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1. LAPUH (listje in cvetje) 
2. VELIKI LUČNIK (cvetovi) 
3. PLJUČNIK 
4. TRPOTEC SULIČASTI 

Vse sestavine zmešati v enakih delih. Vzamemo 2 žlici na ¼ l vroče vode, poparimo in 
namakamo nekaj minut (5-10 min). Popijemo 3 skodelice na dan. Lahko sladkamo le z 
medom! (brez cukra) 
 
LAPUH 
 

• Proti vnetju 
• Bronhitis 
• Katar v grlu in želodcu 
• Bronhialna astma 
• Vnetje prsne mrene 
• Pljučna tuberkuloza 
• Hripavost in kašelj (z medom) 
• Pljučne bolezni 
• Astma 

 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
OREH 
 

• Pomanjkanje apetita 
• Čiščenje krvi 
• Sladkorna 
• Zlatenica 

 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
GLADIŠNIK 
 

• Vnetje grla in vratu 
• Vnetje ust in žrela 
• Angina 
• Vnetje sluznice 
• Slabokrvnost 
• Rane 
• Revmatizem 
• Tilnični usek 
• Prebava 
• Vranica 
• Jetra 
• Mehur 
• Pljuča 
• Ledvice 
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• Črevesje 
 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
OGNJIČ 
 

• Čisti kri 
• Zlatenica 
• Ureja cirkulacijo 
• Želodec 
• Črevesje 
• Izločanje bakterij 
• Vnetje črevesja 

 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
 
ŽAJBELJ 
 

• Krepi telo 
• Zaščita pred kapjo 
• Ohromitve 
• Proti slabelosti 
• Krči 
• Bolezni  hrbteničnega  mozga 
• Obolenje žlez 
• Proti tresavici – Parkinsonova bol. 
• Jetra 
• Čisti kri 
• Odvajanje sluzi iz dihalnih organov 
• Odvajanje sluzi iz želodca 
• Zbuja apetit 
• Vnetje žrela 
• Bolečine v vratu  
• motnje v črevesju 

 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
NAVADNI RMAN 
 

• ženske težave 
• vrtoglavice 
• slabost 
• migrena 
• čiščenje krvi 
• tvorba krvi (kostni mozeg) 
• krvavitve iz želodca 
• hemeroidi 
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• zgaga 
• prehlad 
• bolečine v hrbtu 
• revma 
• delovanje ledvic 
• apetit 
• jetra 
• vnetja 
• motnje krvnega obtoka 
• krči ožilja 
• angina pektoris 

 
KOLMEŽ IN RMAN – skupaj ozdravita tudi pljučnega raka! 
 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
KRVAVI MLEČNIK 
 

• čisti in tvori kri 
• Ledvica 
• obolenje jeter 
Sok iz krvavega mlečnika za bolezni ledvic. Sok uporaben do pol leta v hladilniku. Sok 
dajemo na razna sumljiva (rakasta-zločesta znamenja). Posebno je priporočljiv za ženske, 
ki so preveč porasle po obrazu, rokah in nogah, kar kaže na motnje v ledvicah. 
 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
SULIČASTI TRPOTEC 
 

• Dihalni organi 
• Zasluzenost 
• Kašelj in hripavost 
• Pljučna astma 
• Tuberkoloza 
• Slabokrvnost 
• Malo krvi 
• Šibka pljuča in ledvice 
• Pljučna in bronhialna astma 

 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
 
MATERINA DUŠICA – TIMIJAN 
 

• Živčne bolezni 
• Mrtvoudnost 
• Dihalne poti 
• Zasluzenost bronhijev 
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• Bronhialna astma 
• Oslovski kašelj 
• Pljučnica 
• Emfizem (težave pri dihanju) 

 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
NJIVSKA PRESLICA 
 

• Zaustavitev kravavitev 
• Ledvice  in mehur 
• Pesek in kamni (žolčni , ledvični) 
• Revmatična obolenja 
• Bolezni živcev 
• Vid 
• Krči v želodcu 
• Prehladi mehurja 
• Kožni izpuščaji 
• Razjede 
• Rakasti čiri 
• Pljuča 
• Poapnenje žil 
• Kronični bronhitis 
• Pljučna tuberkuloza 
• Napad jeter in žolča 

Pomembno: Preslica je eno najboljših zdravil za pljuča, tako pri kroničnem bronhitisu kot tudi 
pri pljučni tuberkulozi.  Z rednim uživanjem čaja  dovajamo telesu kremenčevo kislino, ki 
ozdravi tuberkulozna pljuča, dosežemo pa tudi izboljšanje splošnega počutja. 
 
Kopel iz preslice – za medvretenčne plošče in ledvice. 100 gr preslice namakamo čez noč 
v hladni vodi. Naslednji dan pogrejemo do vrenja in dodamo k vodi za kopanje. 
Kopamo se 20 minut. Voda mora segati čez ledvica.Telesa ne osušimo, se le pogrnemo s 
plaščem in takoj v posteljo, kjer se potimo 1 uro.  
 
¼ litra vroče vode prelijemo na 1 čajno žličko čaja in namakamo nekaj minut. 
 
BELA OMELA 
 

• Dviga pritisk 
• Znižuje pritisk (oboje) 
• Okvara srca 
• Šum v ušesu 
• Pritisk v glavi 
• Omotica 
• Srčni ritem 
• Kronični krči 
• Histerija 
• Za vse žleze (trebuš. Slinavka…..) 
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• Sladkorna 
• Proti kapi 
• Poapnenje žil 
• Težko dihanje 
• Zaščita pred rakom 

Čaj se obvezno namoči v hladni vodi čez noč, zjutraj rahlo  pogrejemo in precedimo. Za 
sladkorno se priporoča 3 tedne po 3 skodelice/dan, nato 2 tedna po 2 skodelici/dan in nato 1 
teden po 1 skodelico/dan. 
 
ZA SPANJE 
 

1. 50 g zdravilnega jegliča 
2. 25 g sivkinih cvetov 
3. 10 g šentjanževke 
4. 15 g hmeljinih storžkov 
5. 5 g baldrijanovih korenin 

 
Vse skupaj zmešamo. 1 čajno žličko vode prelijemo z vročo vodo, namakamo do 5 minut. 
Pijemo še vročega po požirkih pred spanjem. Lahko dodamo tudi med. 
 
Za spanje je tudi primeren čaj iz : 
• Navadne plahtice 
• Šentjanževke 
• Koprive, vseh vrst 
• Kamilice 
• Pelina 
Priporočljivo pa je pred spanjem vzeti Švedsko grenčico v čaju ali pa posamezno. 
Prav tako je zelo priporočljiva tinktura iz Čemaževih cvetov, namočena v domačem alkoholu. 
Ta se vzame 20 – 30 kapljic v kozarcu vode. 
 
 
 
ZA ČIŠČENJE KRVI – SPOMLADI 
 

1. 50 g jegliča 
2. 50 g mladi bezgovi poganjki (odprti popki spomladi) 
3. 15 g koprivnih listov 
4. 15 g regratovih korenin 

 
1 čajno žlico poparimo s ¼ litra vroče vode, namakamo 3 minute. Popijemo 2 skodelici na 
dan. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
SLABOKRVNOST 
 

• kopriva 
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• navadna plahtica 
• lakota 
• gladišnik 

Zmešamo v enakih delih. 1-2 žlici na ¼ litra vode, poparimo in počakamo. 
Poleg tega čaja obvezno še uživamo čaj iz KOLMEŽA, ki ga namakamo čez noč v hladni 
vodi, zjutraj ga segrejemo in precedimo. Pijemo le 6 požirkov na dan, enega pred obrokom, 
drugega po obroku. Torej skupaj 6 požirkov in nič več!!! 
Poleg omenjenih čajev pa uživamo še 3 x dnevno Švedsko grenčico, ki jo razredčimo v čaju. 
 
 
TRESENJE UDOV – PARKINSONOVA BOLEZEN 
 
Tinktura:  

1. 50 g šentjanževke 
2. 20 g kukavice 
3. 20 g zdravilni jeglič 
4. 10 g brinjevih jagod. 

Namočimo v domačem žganju. Pustimo 14 dni na soncu ali v bližini štedilnika ali radiatorja. 
Od tega zaužijemo vsako uro 15 – 20 kapljic v zeliščnem čaju. 
Dnevno spijemo 3 skodelice. 
 
MEŠANICA ZELIŠČNEGA ČAJA ZA TRESAVICO 
 

1. 20 g lističi velikega jesena 
2. 20 g šentjanževke 
3. 20 g rmana 
4. 20 g žajblja 
5. 20 g preslice 

To čajno mešanico zmešamo skupaj in na vsako skodelico vzamemo eno  zvrhano čajno 
žličko, poparimo in pustimo nekaj minut. V to mešanico damo 15 – 20 kapljic tinkture 
(zgoraj) in pijemo vsako uro, porazdeljeno 3 šalice za celi dan. 
 
SEDEČA KOPEL ZA TRESAVICO 
 

1. Sveži smrekovi vršički 
2. šentjanževka 
3. rman  
4. timijan 

 
Za eno kopel uporabimo 100 g zelišč (vsakega približno enako). Vsake 14 dni 3 sedeče 
kopeli. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
BRONHIALNA ASTMA (OSLOVSKI KAŠELJ, ZASLUZENOST BRONHIJEV…) 
 

• LAPUH 
• VELIKI TRPOTEC 
• MATERNA DUŠICA (TIMIJAN) 
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Čajno mešanico v enakih delih zmešamo. 1 – 2 žlici namakamo krajši čas in pijemo vročega, 
kot se ga da in po požirkih.V skodelico dodamo rezino limone. 
 
 
 
LEVKEMIJA 
 
Priporočljiva mešanica pri levkemiji: 
 

1. 25 g rmana 
2. 30 g ognjiča 
3. 15 g šentjanževke 
4. 20 g jetičnika 
5. 20 g pelina 
6. 30 krvavi mlečnik 
7. 15 g regratove korenine 
8. 25 g lakote 
9. 30 g bezgovih poganjkov 
10. 30 g koprive 
11. 25 g močvirskega  oslada 

 
Glavni vzrok za levkemijo je vranica. Zato priporočamo še šest požirkov čaja iz kolmeževe 
korenike. 1 čajno žličko kolmeževih korenik namočimo v ¼ l hladne vode čez noč, zjutraj 
pogrejemo in precedimo. Popijemo lahko le 6 požirkov na dan, tri pred 3 glavnimi obroki in 
tri po 3 glavnih obrokih. PAZI: samo 6 požirkov na dan in nič več! 
 
Pri tem uporabimo tudi 3 čajne žličke (lahko tudi 3 jedilne žlice) švedske grenčice, razredčene 
v zeliščnem čaju. To količino popijemo prav tako 3 x pred glavnim obrokom in 3 krat po 
glavnem obroku, vedno ½ ure pred in ½ ure po glavnem obroku. 
 
 
Pri poapnenju žil in izgubi spomina pijemo: 
 
Čaj iz preslice in jetičnika  
 
Pri atrofiji (sušenju) mišic, mišičnih obolenjih in multipleks skleroza 
 

• Plešec 
• Navadna plahtica 

»Če pri sušenju mišic nič drugega več ne pomaga, potem vzemi na drobno narezan  sveži 
plešec in ga prelij z dobrim žitnim ali sadnim žganjem, postavi na sonce ali k štedilniku za 10 
dni. S tem masiraj večkrat na dan. Dodatno popij 4 skodelice čaja iz plahtice na dodaj 10 
kapljic tinkture iz plešca v čaj.  
 
 
Nizek ali visok pritisk: 

• Čaj iz plešca( vroče namakanje) 
• Bela omela (hladno namakanje čez noč!) 

 
Čaja ne smemo mešati skupaj. Vsak se pripravlja posebej na poseben način. 
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KRČI V NOGAH 
 
Če zaradi krčev v nogah ne morete spati, popijte med jedjo kozarec vode z eno žličko 
jabolčnega kisa 
 
KRČNE ŽILE 
 
Noge si povijte s krpami namočenimi v jabolčni kis, ki ste jih prej oželi. Sedite pol ure, noge 
naj bodo nekoliko dvignjene. To storite vsako juto in vsak večer. Čez 6 tednov boste čutili 
bistveno izboljšanje. Zdravljenje pa še pospešite, če po vsakem povijanju popijete kozarec 
mlačne vode z čličko kisa. Če pa ste utrujeni pa dodajte še žličko medu. 


