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Jak si můžete přírodními prostředky pomoct při 

různých bolestech, např. bolestech v krku: 

Prostá bolest v krku provází mnoho virových onemocnění. I u klasické 

bakteriální angíny můžeme pomoci přírodních postupů významně ovlivnit 

průběh onemocnění a zlepšit vyhlídky na zdárné a rychlé uzdravení. 

 

Obklad z cibule a anýzu. 

Přikládá se tehdy, pokud se objevila bolest v krku, ale ještě nedošlo k 

významnému zvětšení krčních uzlin. Aplikujte ho 2x až 3x denně. Vždy ho 

nechejte zhruba jednu hodinu a pak krk jen zavažte do teplé a suché 

bavlny. 

Příprava: Nakrájíte cibuli na kostky, přidáte trochu anýzu a na malém 

množství vody několik minut podusíte. Pak hmotu zabalíte do velkého 

kapesníku a přiložíte na krk. Zavážete bavlnou a necháte působit do 

vychladnutí. Můžete opakovat i několikrát denně. 

Bramborový obklad 

Tento obklad můžete použít při různých bolestech jako jsou bolesti 

pohybového aparátu, bolesti zad a záněty kloubů a bolesti v krku, která 

již trvá déle a je provázena zvětšením krčních uzlin. Dále při akutních 

zápalech průdušek a plic. Můžete použít i v případě vlhkého kašle. 

Obklad se dává přímo na kůži a zabalí se do bavlněné látky. Nechá se 

přiložený 2 až 3 hodiny. Během dne můžete udělat 2 až 3 obklady, ale 

vždy z čerstvých surovin. 
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Příprava: Na jemném struhadle nastrouháte syrové brambory (1 až 3 

větší brambory), syrový list bílého zelí rozdrtíte v rukách nebo dřevěným 

válečkem tak, aby se uvolnil chlorofyl, přidáte špetku sušeného zázvoru 

nebo pár kapek ze zázvoru čerstvého. Vše zamícháte a zahustíte 

jakoukoliv moukou. 

Hmotu ihned přiložíte přímo na postižené místo, zavážete bavlněnou 

látkou a několika vrstvami ručníků převážete. Nikdy prosím nedávejte 

igelit ani jinou umělou látku! Obklad necháte působit 2 až 3 hodiny, pak 

jej odstraníte. Proces můžete opakovat i několikrát denně, vždy s nově 

připravenou hmotou. 

Cumlání česneku 

…je velmi starý a osvědčený způsob, který umí léčit bolesti v krku. 

Vezmete stružek česneku, oloupete ho tak, abyste jej neporušili, vložíte 

do úst a cumláte. Je důležité, abyste jej jen převalovali v ústech a 

nekousali. Tím se z něho do slin a dutiny ústní uvolňují látky, které 

dezinfikují celou oblast úst a krku a zlepšují obranyschopnost sliznice. 

Pokud byste porušili povrch česneku, uvolnila by se šťáva, která by mohla 

být agresivní na sliznici a poškodit ji! Česnek můžete cumlat celý den a 2x 

až 3x ho během dne vyměňte za čerstvý. Při včasném nasazení dovede 

sám zvládnout bolest v krku nebo účinně pomoci při jiné léčbě. 

Obklad z tvarohu a česneku 

Na suchý, dráždivý a bolestivý kašel dáváme obklad z tvarohu a 

česneku. Vede k uvolnění a podstatnému zlepšení odkašlávání. Výborně 

uvolní plíce, zklidní kašel a zprůchodní cesty. Podobně působí i u dušnosti, 

která někdy kašel provází. 
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Příprava: Nahřejete tvaroh v páře nebo na pánvi na příjemnou 

teplotu. Do něho pak zamícháte 2 až 3 rozmačkané stroužky česneku. 

Vzniklou hmotu zabalíte do pleny. Hrudník natřete sádlem a zabalený 

tvaroh s česnekem přiložíte. Zavážete do bavlněné látky a necháte 

působit asi 1 hodinu. Většinou přikládáte 1x denně po dobu několika 

dnů. 

Chlorofylový obklad 

Obklad můžete použít při bolestech v krku, na průdušky, ale taky na 

různé místa, kde probíhá zánět. Při poranění tkáně zlepšuje hojení. 

Příprava: Vezmete syrový list bílého zelí a rozdrtíte ho v rukou nebo 

použijete dřevěný váleček. List můžete posypat rozdrcenou chlorelou, 

(nebo chlorelou v prášku). Takto připravený list přiložíte na postižené 

místo, zavážete bavlnou a necháte 2 hodiny působit. Po uplynutí této 

doby jej vyměníte. Pozor! Chlorofyl nejde z bavlny dobře vyprat. 


