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KAKO DO ODLIČNEGA IMUNSKEGA SISTEMA 

 
Kaj boste rekli, če vam povem, da je sedaj misliti na imunski sistem že kar malce prepozno in da lahko 
tole delavnico zaključimo kar tu. Saj se hecam. Je pa dejstvo, da je skrb za imunski sistem dolgoročna 
naložba in dolgoročen projekt. Gre dejansko za življenjski stil, vseeno pa imamo tu in tam kakšno 
pomagalo, podporo, kar si bomo danes tudi ogledali. Zato pa smo tu, kajne.  

Torej strategija zeliščarja oz. zeliščarke pri virusnih obolenjih dihal je 

a. Najprej podpremo imunski sistem s prehrano/življenjskim stilom 
 
b. Uporabimo zeliščne in druge intervencije, da podpremo telesne mehanizme odpora proti 
virusom. Se pravi naše telo so napadli virusi, se je začelo odzivati in kako ga lahko pri tem odzivu 
podpremo, da preprečimo, da bi se blaga ali zmerna okužba prevesila v bolj resno stanje. Ker mi lahko 
srečamo kakšne res »nasty« viruse in imamo lahko še tako dober imunski sistem, pa bomo vseeno 
zboleli. Lahko pa, kot sem omenila, veliko naredimo, da preprečimo, da bi se bolezen razvija v hujši 
obliki. Čisto vedno sicer to ne ne gre, tudi, če vse delamo po »protokolu«, tega se je treba zavedati. 
Tukaj ciljam predvsem na covid, ampak pa tudi pri npr. gripi se lahko zgodi, pri RSV pri malih otrocih... 
in zato je tretja stvar  
 
c. Podrobno opazovanje, da se v primeru znakov resnejših zapletov takoj napotimo v bolnišnico.  

 
Se pravi, še posebej v sezoni viroz, poskrbimo za:  

DOBER PREHRANSKI STATUS 

Ok, ne bom vam govorila o 5 na dan…to je že dobro poznano, da naj jemo čim več sadja, zelenjave. 
Gremo na globlji nivo. Za imunski sistem so še posebej pomembna mikrohranila, in sicer  konkretno 
Cink, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, selen ter vitamin D ter esencialne maščobne kisline (še posebej 
status omega-3 maščobnih kislin). 

 
In slišali boste v tem času verjetno polno reklam za raznorazna prehranska dopolnila, ki vsebujejo te 
snovi. In so lahko čisto koristna, če  

 
1. jih mi sploh potrebujemo, se pravi da nam jih dejansko manjka 

 
2. če kupujemo kvalitetna in zanesljiva prehranska dopolnila. Trg prehranskih dopolnil ni tako 

reguliran kot zdravil za njih velja ista zakonodaja kot za hrano (in ne ista kot za zdravila), je vreden 
miljarde in se prodaja mariskaj. 

 

 
Da pa se sploh izognemo tej dilemi…katero prehransko dopolnilo kupiti, se gremo lahko malo 
sprehajat. 

 
Trenutno nas pred domačim pragom čaka kar nekaj koristnih in okusnih rastlin.  
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KOPRIVA 
Kdor me pozna ve, da pri meni brez koprive ne gre. Kopriva je res kraljica zdravilnih rastlin. Hranilna, 
krepčilna in zdravilna. In če si eno rastlino danes zapomnite, naj bo to kopriva.  

 
Trenutno nas razvaja s svojimi semeni. Med tem, ko je cela rastlina bogata z vitamini (posebej vitamin 
A in C)  ter minerali (še posebej z železom, magnezijem, kalcijem in silicijem), so semena kopriv 
bogata še z maščobnimi kislinami in vitaminom E.  

 
Poleg tega, kopriva vsebuje še znatne količine klorofila, kroma, kobalta, fosforja, kalija, vitamina B2, 
selena, vitamina B1, cinka, Vitamina E, K in proteine.  

 
Semena pobiramo, ko so dobro razvita, a še zelena. Morda katera že malo rjavijo, ampak večina naj bo 
zelenih. Jaz nabiram semena tako, da odtrgam cca zgornjih 30 – 40 cm koprive in jo razprostrem na 
karton na tleh. Ko se posuši, jo dobro otresem, še malo ročno posmukam semena in jih nato 
»pometem« s kartona in jih shranim v lonček.  
 
Lahko se jih suši tudi tako, da se šop koprive s semeni obesi (lahko na karniso, lahko na stojalo za 
perilo…) in se nanj natakne bombažno vrečko. Ko je kopriva posušena se jo dobro »pretrese« in vuala 
v bombažni vrečki nas čakajo semena.  

 
Semena se lahko potem uporabi v jogurtih, skutah, smoothijih, omakah, juhah, pecivu, kruhu…ni da ni. 
Lahko se jih malo popraži in se jih uporablja kot začimbo. Brez težav se jih zamaskira v muffine ali 
kakšno drugo »otrokom prijazno« obliko.  

 
Malo kasneje v jeseni, bo kopriva spet pognala mlade rastline, ki so izvrstna kulinarična rastlina. Za 
hrano se nabira mlade rastline, pred cvetenjem in zopet imate praktično neskončno možnosti. 
Koprivača (ala špinača), koprivini kolački, koprivina juha, koprivin zavitek…pri nas doma so vse te 

variante dobro sprejete s strani otrok, še posebej pa koprivini kolački, seveda 😊.  

 
Ena izmed stvari, ki jih jaz vedno in močno priporočam, pa je koprivin namok. 

 
KREPČILNI zeliščni namok nas bo bogato oskrbel z minerali, nas napolnil z energijo in podpiral našo 
nadledvično žlezo. 
 
Potrebujemo kar konkretno količino posušene koprive…zato si le naredite zalogo, takoj ko bo na voljo. 
Če mislite take količine, kot jih potrebujete kupovati, vas bo precej drago prišlo, Potrebujemo kar 30 g 
posušene koprive (to je listi + steblo) za 1 liter namoka.  
 
Koprivin namok hranimo v hladilniku. Na dan ga popijemo nekje med 0,5 in 1 litrom. V hladilniku zdrži 
približno 2 dni, potem pa če se nam pokvari…ni treba da ga zavržemo. Rože nam bodo hvaležne in pa 
tudi lasje – lahko ga uporabimo, da si z njim speremo lase po umivanju.  

 
Še ena zelo simpl stvar, kako iz narave dobiti čim več vitaminov in mineralov pa je namakanje zelišč v 
kis. Kis »potegne« ven iz rastlin še posebej dobro  minerale, in nekatere rastline, ki jih najdemo pred 
domačim pragom, primerne za namakanje v kis, so poleg koprive še trpotec, črna detelja, navadna 
zvezdica (kurja črevca) in pa navadni pelin.  

 
Kis potem uporabljamo, kot običajno.  
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 OSTALI»PLEVELI ZA VSAK DAN« 

 
Med drugim so nam trenutno na voljo:  

 
Marjetice , črna detelja, tolščak in rogovilček, ki sta pogosta plevela na njivah, vrtovih, vrtnico še kje 
najdemo, ognjič, zlata rozga - pa še kaj bi se našlo.  Zlata rozga  poleg tega, da je odlična pri vnetju 
mehurja in koristna pri vnetju ledvic, je tudi polna antioksidantov in iz nje se pripravi prav prijeten čaj 
za pitje. Uporablja pa se lahko tudi v kulinariki. Katja Rebolj je v odprti kuhinji objavila recept za pito iz 
zlate rozge, lahko pa se cvetovi uporabi tudi kot začimbo. Ima podoben okus kot muškatni orešček. 

 
Ko smo ravno pri začimbah - tudi uporaba začimb v kuhinji nam bo koristila. Najbolje seveda svežih na 
krožnik. Sicer pa jih (skoraj) vedno dodajamo na koncu kuhanja, da ohranijo čim več koristnih snovi.  

 
Semena širokolistnega trpotca – naberemo stebla, ko semena začnejo rjaveti in jih posušimo. Ko so 
suha, semena in luske »postrgamo« is stebla in jih shranimo v kozarcu. Tako kot večina divjih semen, 
so tudi semena trpotca bogata z omega-3 maščobnimi kislinami in jih lahko uporabimo z žiti…rižem, 
ovsenimi kosmiči, v jogurtih… 

 
In pa seveda šipek...že pregovorno bogat vir vitamina C, pa tudi drugih vitaminov - lahko se  uporabi 
za čaj, lahko se kuha marmelado, Iz šipka se da narediti tudi šipkovo vino, lahko pa se ga namoči tudi v 
gin in dobimo “šipkov gin”, ki moram priznati ima res kar zanimiv okus. Jaz si kot ponavadi rada zadeve 
poenostavim in naredim tako, da cele plodove šipka posušim, nato pa jih suhe dam v vrečko in po njih 
tolčem s kladivom. Potem stresem v cedilo in pretresam toliko časa, da čimveč laskov pade skozi. To je 
sicer malo zamudno delo, ampak manj, kot če vsak plod posebej čistimo. Ko iz tega delamo čaj ali damo 
v čajno mešanico, je dobro vseeno potem čaj dobro precediti - da nam slučajno ti laski ne dražijo grla.  

 
Sigurno se najde še kaj, od kapucinke npr. – s katero jaz sicer osebno nimam izkušenj, pa je baje 
fantastična…razne pesto variante sem zasledila.  

 
In pa kmalu bo tudi kostanj, ki je prav tako izjemno hranilen divji plod in se da marsikaj pripraviti iz 
njega - od kolačkov, sladic s smetano, pire... 

 
Zakaj pa v bistvu uporabljati uporabljati divje rastline (razen tega, da to zdaj postaja “in”)? Divje rastline 
so v povprečju 3 do 4 x bogatejše z mikrohranili, kot gojene ...kaj šele tiste iz supermarketa. Vsebujejo 
še cel kup drugih koristnih snovi od antioksidatnov, eteričnih olj, flavonoidov...So tu, pred nosom, so 
brezplačne. In pa ob opazovanju, nabiranju rastlin se ustavimo, sprostimo in poglobimo stik z naravo - 
kar je predstavlja neprecenljivo vrednost tudi za naš imunski sistem.  

 
ČAj za vsak dan… tudi to je en izmed načinov, kako vnašati koristne snovi v telo. Trenutno se da nabrati 
jesensko vreso (ki sicer niti nima okusa, koristne snovi pa), rman, ognjič, tudi plahtico in materino 
dušico se še najde v hribih; meliso, meto, sladki pelin, zlato rozgo - ki kot sem že omenila je sama po 
sebi okusen čaj in je bogata z antioksidanti), meto, črno deteljo in pa seveda šipek. 

 
GOBE 
Gobe v svoji celični steni vsebujejo polisaharide oz glukane. Sigurno ste že slišali reklame – 
imunoglukan, betaglukan…za dvig odpornosti. To so široka skupina snovi, nekatere gobe jih vsebujejo 
malo več, druge malo manj. Ti polisaharidi spodbujajo našo obrambo telesa na ta način, da 
nekako  povečajo pozornost imunskega sistema po celem telesu in je tako bolj pripravljen na 
morebitne »vdore«.  
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V e-knjigi boste našli recept za pripravo in uporabo gobe, ki je v naših gozdovih zelo pogosta. To je 
drevesna goba pisana ploskocevka (Trametes versicolor). Najdemo jo v veliko barvnih različicah, raste 
na podrtih drevesih, štorih. Je ploščata, rahlo upogibljiva, na spodnji strani pa ima majhne pore. 
Obstaja nekaj podobnih gob, a imajo na spodnji strani lističe oziroma so čisto gladke – zato je res 
pomembno pogledati še na spodnjo stran in če nismo 120% je ne naberemo (sicer baje nobena 
drevesna goba pri nas ni strupena). 

 
Polisaharidi so v gobah »zaklenjeni« v hitinski celični steni, zato moramo gobe pred uporabo segrevati, 
da sploh lahko pridemo do teh koristnih snovi. Kdor ima rad gobe, naj jih le uvrsti na svoj redni 
jedilnik…v juhah, omakah…kakorkoli, samo da bodo toplotno obdelane. Poleg tega pa so gobe tudi 
dober vir antioksidantov. Gobe, ki so tako medicinsko kot kulinarično zanimive (pisana ploskocevka ni) 
so npr. bukov ostrigar, šitake, maitake.  

 
Medicinske gobe se pogosto pripravlja po metodi dvojne ekstrakcije, saj se polisaharidi ne bodo izločili 
v »standarni« tinkturi z alkoholom temveč v vroči vodi. V alkoholu pa se bodo ekstrahirale nekatere 
druge koristne snovi, prav tako pa bo služil kot konzervans. Najprej naredimo alkoholno ekstrakcijo, 
nato še vodno in potem to dvoje skupaj zmešamo ter imamo pripravljeno za uporabo.  

 
Poleg tega pa imajo gobe še eno zanimivo lastnosti – in sicer tako kot mi lahko pod vplivom sonca 
tvorijo vitamin D. Tako lahko gobe pred pripravo pustimo za uro, dve, tri na soncu in si bomo jed 
oplemenitili še z malo vitamina D.  

 

VITAMIN D 

O vitaminu D se zadnje čase govori veliko, a dejstvo je, da se že kar nekaj časa ve, da je pomemben za 
delovanje imunskega sistema, še posebej imunskega sistema dihal. Trenutno je največja pozornost 
seveda namenjena covidu. 

 
Trenutno je objavljenih že več kot 800 publikacij glede vitamina D in covida, v teku je tudi nekaj več kot 
40 kliničnih študij. Med drugim so ugotovili, da imajo ljudje z neustreznim statusom vitamina D, večjo 
verjetnost, da bodo PCR pozitivno na SARS-Cov2, poleg tega pa je pomanjkanje vitamina D povezano 
tudi s težkimi oblikami covida. 

 
Se pravi, je trenutno kar dovolj pokazateljev, da ustrezne ravni vitamina D zmanjšajo tveganje tako za 
okužbo s covid, kot tudi za težji potek bolezni v primeru okužbe. Seveda tukaj ne gre za 
100%  zanesljivost, a podatki nakazujejo ta trend.  

 
Vitamin D pa ne predstavlja specifičnega zdravljenja za covid. Dodajanje vitamina D predstavlja 
zdravljenje za pomanjkanje vitamina D. In Vitamin D ni povezan samo s covidom – temveč je 
pomanjkanje vitamina D zelo povezano z infekcijami dihal na splošno.  

 
Za pomanjkanje vitamina D se šteje, če serumske vrednosti 25(OH)D3 (presnovka vitamina D, ki se ga 
meri v krvi) ne presegajo 50 nmol/l, supoptimalne vrednosti so med 50-75 nmol/l in ustrezne vrednosti 
nad 75 nmol/l. 
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Vir: UKC Ljubljana, Priporočila za nadomeščanje holekalciferola (vitamina D3) v obdobjih 
respiratornih okužb in za nadomeščanje holekalciferola pri posameznikih s COVID-19 

 
Naj bi bila edina država, kjer je pomanjkanje vitamina D redko (pri manj kot 5% starejših) Japonska – 
kjer uživajo večje količine rib in naj bi na ta način dobili dovolj vitamina D. 

 
Viri vitamina D 

 
• Najpomembnejši vir vitamina D je sončna svetloba (90%). S pomočjo sončne svetlobe se v naši 

koži preko holesterola sintetizira vitamin D. Sinteza je odvisna od:  
o barve kože in sicer ljudje s temnejšo kožo potrebujejo večjo UVB izpostavljenost kot 

ljudje s svetlejšo kožo 
o izpostavljenosti kože - oblačila zmanjšujejo nastajanje vitamina D 
o sezone oziroma geografska lega - zaradi kota sončnih žarkov, se pri nas vitamin D tvori 

le nekje od aprila do septembra 
o sončne kreme - v eksperimentalnih pogojih so sončne kreme zmanjševale nastanek 

vitamina D, vendar pa so z drugimi študijami pokazali, da v realnih pogojih sinteza 
vitamina D ob normalni uporabi sončnih krem ni pretirano zmanjšana. So pa 
uporabljali sončne kreme z zmerno zaščito - s SPF faktorjem okrog 16 in tako ni 
ustreznih podatkov za sončne kreme, ki so priporočene in se večinoma uporabljajo s 
SPF faktorjem od 20 pa tja do 50.  

 
• Le malo vitamina D dobimo s prehrano 

o glavni naravni vir so ribe 
o materino mleko ne vsebuje praktično nič vitamina D 
o nekaj vitamina D2 (ki naj bi bil malo manj izkoristljiv) kot D3 imajo gobe (jih pred 

pripravo postavimo na sonce) 

 
Nekateri podatki kažejo, da je glede preprečevanja virusnih okužb dihal vseeno, koliko vitamina D si mi 
poleti nakopičimo v telesu in da imamo korist od vitamina D pri infekcijah dihal le, če prejemamo 
dnevne oziroma tedenske doze vitamina D3 sproti. In to bi lahko bilo kritično za preprečevanje 
respiratornih obolenj, da ohranjamo dovoljšne ravni krožečega vitamina D3 v krvi - preden se le ta 
shrani v maščobno tkivo oziroma pretvori v obliko 25 (OH)D3. To moram še malo raziskati. Ker, če je 
to res, potem se ne moremo zanašati na to, da smo si poleti nabrali dovolj zalog in je pametno razmisliti 
o rednem dodajanju vitamina D3 skozi celotno obdobje, ko ga mi sami ne moremo sintetizirati.  

 
Klinični center je objavil priporočila za nadomeščanje vitamina D3 (holekalciferola) v obdobju 
respiratornih okužb in za nadomeščanje pri posameznikih s covid-19 - in tudi ta priporočila gredo 
nekako v tej smeri, naj od začetka do oktobra zdravi ljudje nadomeščamo vitamin D.  
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Vir: UKC Ljubljana, Priporočila za nadomeščanje holekalciferola (vitamina D3) v obdobjih 
respiratornih okužb in za nadomeščanje holekalciferola pri posameznikih s COVID-19 
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SPANJE 

Za imunski sistem je zelo pomembno, da se izogibamo spalnemu dolgu. To pomeni nekako, da kronično 
premalo spimo. Ni nujno, da nas muči nespečnost in imamo težave s spanjem - ampak, da enostavno 
spimo premalo.  

 
Nov standard naj bi po novem bil namesto 7 ur in pol na noč, celo 8 ur in pol na noč. Kdor me pozna, 
verjetno ve, da bi se jaz s tem kar strinjala. 

 
Seveda je odvisno od posameznika - nekateri enostavno potrebujejo manj spanja, drugi več - to pa naj 
bi bilo nekako povprečje.  Veliko ljudi med tednom, ko je služba spi tudi manj kot 6 ali 7 ur in niso si še 
čisto enotni ali se lahko to potem nadoknadi, npr. s počitkom popoldne ali daljšim spanjem čez vikend 
- vsaj kar se tiče imunskega sistema ne.  

 
Otroci in najstniki pa potrebujejo še več spanja, zato je ena izmed zelo pomembnih stvari (poleg 
ustrezne prehrane), da otroke dovolj zgodaj “zbrcamo” v posteljo - tudi ko so najstniki in bi z lahkoto 
hodili spat za nami.  

 
Če pa imamo s spanjem še težave, nas muči nespečnosti - potem je ena izmed prvih stvari, ki se jih 
moramo lotiti nespečnost. Ta tema je preobširna za to delavnico, imamo pa v zeliščnem svetu 
pomagala tudi za to - vendar je zopet odvisno od posameznika, odvisno od vzroka in ni univerzalnih 
rešitev.  

 

STRES 

Stres je eden izmed pogostih uničevalcev imunskega sistema. O stresu danes niti ne bomo govorili - je 
tema za posebno delavnico.  

 
Omenila pa bom le eno zanimivo opcijo za katero sem slišala zadnjič (pa je še nisem preskusila) . oljenje. 
V Arjuvedski medicini je oljenje eden izmed načinov terapije. In poleg tega, da naša koža potrebuje 
vodo, potrebuje tudi maščobo - tako je primerno hidrirana. V plasteh kože imamo ogromno živčnih 
končičev in pa tudi imunskih celic.  

 
V zadnjem času so raziskovalci odkrili, da imamo obširen limfni sistem v glavi in tako lahko z oljenjem 
oziroma oljno masažo glave učinkovito stimuliramo naš limfni sistem (kot tudi z gibanjem ali masažo 
drugih delov telesa spodbujamo limfo in s tem imunski sistem), hkrati pa učinkovito lajšamo stres. Še 
posebej če za to uporabimo olje oziroma macerat sivke. Lahko uporabimo katerokoli olje, tudi navadno 
olivno ali jojobino, mandljevo...še bolje pa če je vanj namočena kakšna rožica. Kot sem omenila, sivka 
je idealna. Pri nas v vasi jo še videvam pri sosedih, da cveti - torej se še da napraviti macerat oz sveže 
sivke (ki pa je seveda uporaben še za marsikaj drugega).  

 

OSTALO 

• IZOGIBANJE SLADKORJU in hrani z visokim glikemičnim indeksom 
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• IZOGIBANJE ZNANIM ALERGENOM V HRANI oz. če vemo, da imamo netoleranco na kakšno 
hrano 

 

• UPORABLJAJMO ČESEN v prehrani - 1 do 3 stroke česna, kuhanega ali surovega v primernem 
mediju  

Česen spodbuja imunski sistem, tudi tisti del, ki je najbolj odgovoren za obrambo pred virusi. Česnove 
učinkovine se hitro presnavljajo v telesu. Nekateri presnovki (zaužiti v alkoholu) se lahko določijo v 
izdihanem zraku že po 10 minutah. 

 
Presnovki se razširijo po telesu in se izločajo preko pljuč, kože, urina in sluznic. Pozitivne učinke česna 
na preprečevanje navadnega prehlada so pokazali tudi v študijah.  

 
Česen je zelo primeren za dihalne okužbe, saj njegove učinkovine dosežejo pljučne mešičke. Zato niti 
ni treba imeti znanstvenih dokazov, saj nam to pove že “sapa”. 

 
Česen lahko pripravimo na več načinov - Medtem, ko mora biti za antibiotični učinek česen surov, 
narezan ali zdrobljen, najbolje 10 minut pred uporabo, pa je za spodbujanje imunskega sistema lahko 
tudi rahlo kuhan. Lahko se ga vloži v med in je tako tudi zelo primeren v primeru kašlja. Saj je česen 
ekspektorans - olajšuje izkašljevanje, med pa demulcent in bo navlažil razdražene sluznice.  

 

• REKREACIJA, vadba (zmerna), da dvignemo telesno temperaturo in metabolizem 

 
• SAVNA, ZNOJENJE, VROČA KOPEL 

 

• “SMUDGE” - to je zvitek, ki ga prižgemo in “dimimo” prostor. Naredimo ga iz svežih zelišč - npr. 
lovor, rožmarin, žaljbelj, pelin. Na ta način razkužujemo zrak, lahko pa uporabimo tudi difuzor 
eteričnih olj - npr. rožmarin, evkaliptus, lajevec, meta, timijan, klinčki, bergamot… In pa redno 
zračimo! 

 

ZELIŠČA 

Pa smo (KONČNO!) pri zeliščih. Ubijajo virus ali podpirajo telo? 

 
Mnogo zeliščnih legend se je rodilo glede koncepta “protivirusnih zelišč”. In mnogo zelišč podpira 
normalno protivirusno obrambo telesa. Ostala “protivirusna” zelišča pa so dobila ta sloves iz raziskav 
v laboratoriju. In nemogoče je dobiti takšne koncentracije zeliščnih učinkovin v naš krvni obtok, kot 
so jih uporabljali v študijah !  (druga zgodba je topikalna uporaba). 

 
Sladki koren, bezgove jagode, bezgovi cvetovi, melisa, šentjanževka, ameriški slamnik in ostala zelišča 
v živem sistemu nimajo nobenih “virus killing” lastnosti. Se pravi, ne uničujejo virusov, ne ustavljajo 
njihovega razmnoževanja… 

 
To je pomembno tudi v tej luči, da se izogibamo veliki dozam močnih zelišč - za katere napačno 
oglašujejo, da bodo uničile ali kako drugače onesposobile viruse - lahko pa nam povzročijo druge, 
neželene učinke.  
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En tak primer v povezavi s covid je novica, da sladki pelin uničuje virus covida, torej SARS-Cov2 in 
prodaja tega zelišča se je, verjamem, izredno povečala. Ampak, ne gre čisto tako. 

 
Še vseeno imamo zelišča, ki nam pomagajo kot preventiva - ko sumimo, da smo bili izpostavljeni 
virusom - samo da ne delujejo na tak način, da bi ustavljale razmnoževanje virusov v našem telesu - 
temveč dvigujejo, spodbujajo naš odpor oziroma PODPIRAJO našo naravno sposobnost boja proti 
virusom.  
Nekatera izmed teh zelišč z dokazanim delovanjem na naš imunski sistem so ameriški slamnik, konjska 
griva, bezeg, lesen, pisana ploskocevka 

 
AMERIŠKI SLAMNIK - s tem, da približno 50% študij to potrjuje, 50% pa ne. tudi imamo zelo različne 
pripravke, med katerimi so nekateri učinkoviti, drugi ne. Imamo različne vrste, različne dele rastline. 
Najučinkovitejša naj bi bila korenina ozkolistnega (in ne škrlatnega ameriškega slamnika). 

 
KONJSKA GRIVA - večina podatkov je iz amerike (Eupatorium perfoliatum) Pri nas raste sorodna vrsta 
konjske grive (Eupatorium cannabinum) - tako da podatkov ne moremo popolnoma prenesti. Se pa v 
ljudskem zdravilstvu tudi pri nas in v Evropi pojavlja tudi ta vrsta kot zdravilo proti virusnim obolenjem 
dihal. Pri nas je trenutno na žalost že odcvetela.  
Konjske grive zaradi potencialne toksičnosti za jetra ne uporabljamo med nosečnostjo, dojenje, ali 
pri otrocih. Kot tudi ne dlje kot 2 tedna pri odraslih.  

 
BEZEG- specifično so ga proučevali pri virusih gripe 

 
ČESEN- spodbuja celice ubijalke in celično imunost (odstranjevanje okuženih celic) 

 
PISANA PLOSKOCEVKA, šitake in ostale gobe (kuhane ali kot izvlečki); pri čemer so za pisano 
ploskocevko dejansko narejene študije pri rakavih bolnikih  - ker pa je imunski odziv pri rakavih 
obolenjih podoben kot pri virusnih oziroma so določene komponente iste...se predpostavlja, da je 
učinkovita tudi pri virusnih obolenjih. 
  
Zelišč je še več, a omenila sem predvsem tiste, ki so v naših krajih dostopne. Večina ostalih protivirusnih 
zelišč oziroma zelišč, ki se omenjajo kot pomoč pri virusih v naših krajih, povzema rezultate ali študij in 
vitro ali na poskusnih živalih. Precej je še kliničnih študij s kitajskimi zelišč oziroma kitajskimi formulami. 

 
Možna formula za preventivo - ko sumimo, da smo bili izpostavljeni (ali se nas nekaj loteva - praska po 
grlu, začenjamo smrkati).  
 
Tinktura IMUNSKA SPODBUDA: 

 
1 del tinkture korenine ameriškega slamnika ALI tinktura (dvojna ekstrakcija) pisane 
ploskocevke  
+ 
1 del tinkture konjske grive (če imamo) 
+ 
½ tinkture sladkega korena 
+ 
½  tinkture ingverja 

 
(po želji 5-10  kapljic tinkture čilija na 100 ml mešanice ) 
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→ 20 do 30 kapljic (cca 1ml), 2-3 x na dan za preventivo 

 
+ ČESEN na 1001 način - lahko ga dodamo tudi v tinkturo.  
+ 1 jedilna žlica sirupa bezgovih jagod, 2-3 x na dan (odrasli in otroci nad 4 leta) 
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ZA OTROKE 
se uporablja SAMO SIRUP BEZGOVIH JAGOD in to za otroke nad 4.leti 1 jedilno žlico ali slabo žlico 2-3 
x na dan, od pol leta do 4.let pa 1 čajno žličko 2-3x na dan. 

 
Uporaba bezgovih jagod pri okužbah dihal, vključno z gripo sega že dolgo v zgodovino, njihovo 
delovanje pa podpirajo tudi znanstvene raziskave. V laboratorijskih študijah so pokazali, da sirup 
bezgovih jagod prepreči nekaterim sevom virusa gripe, da se pripnejo na gostiteljsko celico in tako 
povzročijo okužbo - a to je bilo učinkovito le, če so virus pred tem “namočili” v sirup bezgovih jagod - 
kar pa je v živem sistemu neizvedljivo. Če bi želeli to ponoviti v živem organizmu, bi morala naša kri 
postati 12.5% bezgov sirup.  

 
Čeprav je tinktura bezgovih jagod po učinkovinah močnejša, pa je pri okužbah dihal najbolje uporabljati 
sirup, saj sirup sam po sebi deluje demulcentno, torej navlaži in pa pomaga pri izkašljevanju. Recept za 
sirup iz bezgovih jagod imate v e-knjigi.  

 
Ne priporočam jemanja zelišč kar tako za vsak slučaj - le ko sumimo, da smo bili izpostavljeni, ali se nas 
že kaj loteva. 

 
Nekako naj se zelišč za preventivo ne bi jemalo dlje kot 6 do 8 tednov. Bi pa še enkrat poudarila, da 
zelišča so DOPOLNILO. Primarno je poskrbeti za dober prehranski status in ustrezen življenjski slog 
(spanje, rekreacija, sprostitev)! In ko smo izpostavljeni ali se nas nekaj loteva, namenimo še posebno 
pozornost temu - tem osnovam dobrega imunskega sistema in zdravja na splošno. 

 
Poleg tega si lahko pomagamo še s paro, spiranjem, spreji, kadili - tako lahko učinkovine dostavimo 
direktno v dihalne poti in pljuča. Že sama vročina pare, savne ...lahko zavre replikacijo virusov in okrepi 
obrambo organizma. 

 
V jesenskem, zimskem času se pojavlja suh zrak, kar izsuši sluznice in se tako močno zmanjša ta naša 
prva linije obrambe. Poskrbimo za ustrezno vlaženje prostorov npr. z vlažilci zraka. 

 
Za vlaženje nosne in ustne sluznice lahko uporabljamo spreje - npr. enostavno fiziološko raztopini; 
lahko pa si pripravimo svoj nosni ali ustni sprej. 

 
V pari lahko uporabljamo cele rastline ali kot sem omenila se lahko uporablja tudi difuzorje eteričnih 
olj - vendar bodimo z eteričnimi olji zelo previdni (ker lahko preveč nadražijo sluznico in s tem 
zmanjšajo obrambo). 
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KO ZBOLIMO 

In smo prišli do faze, ko se nam pojavijo simptomi. Ker, kot sem omenila, tudi če imamo dober imunski 
sistem, vseeno lahko zbolimo. V tej fazi je pomembno, da preprečimo hujše oblike in okužbo 
prestanemo kar se da hitro in lahkotno.  

 
V tej fazi  

• podpiramo imunost - z vsemi ukrepi ki smo jih obravnavali do sedaj. 
• zdravimo vročino po fazah 
• zdravimo kašelj in druge simptome 

 

VROČINA 

Vročina je koristna in je ne smemo kar na vrat na nos zniževati, sploh ne s farmacevtskimi sredstvi. 
Vročina sama po sebi zaustavlja razmnoževanje virusov (in bakterij) ter spodbuja nastajanje protiteles 
in belih krvničk. Nastajanje protiteles naj bi se povečalo celo za približno 20-krat. Ob vročini se poveča 
cirkulacija in s tem površinska obramba, torej primarno sluznic, poveča se izločanje nepotrebnih 
presnovkov.  Je pa vročina lahko zelo neprijetna in naporna za naše telo. In, ko zbolijo naši malčki smo 
lahko zelo zaskrbljeni, ker se počutijo tako slabo. A  če ni nevarnosti vročinskih krčev pustimo dokler jo 
le lahko. Vsak otrok drugače odreagira na vročino. Pri nas je bila ena hči že precej boga pri 38°C, druga 
pa je še pri temperaturi nad 39°C veselo skakala naokoli.  

 
Kot bomo videli, v začetni fazi vročino podpiramo z vročimi kopelmi, tuši in toplimi odejami, da 
zmanjšamo metabolno potrebo po tem, da telo dvigne temperaturo in s tem pomagamo našemu 
telesu, da se po domače povedano “manj matra” in varčuje z močmi.  

 
Baje določena “normalna” temperatura 37°C temelji na netočnih podatkih in naj bi meta analiza 
meritev zdravih posameznikov pokazala mediano normalne temperature pri 36,5°C. Tekom dneva se 
nam pojavi nihanje temperature in sicer za pol stopinje - z najnižjo temperaturo okrog 6ih zjutraj in 
najvišjo ob 4ih popoldne. Pri starejših ljudeh je temperatura še nižja, 36°C in pa niha za pol stopinje 
preko dneva. Otroci imajo rahlo višjo temperaturo in normalna temperatura lahko popoldan doseže 
tudi 37,2°C.   To je treba imeti v mislih, ko ocenjujemo stanje pri posamezniku. 

 
Lahko pa se bazalna temperatura tudi razlikuje med posamezniki in si jo je zato morda pametno 
določiti. To seveda naredimo še preden zbolimo in si nekaj časa tekom dneva merimo temperaturo. 
Enako lahko storimo tudi pri otrocih.  

 
Zakaj je to pomembno - ker se še posebej pri starostnikih lahko pojavi vročina nižje stopnje, ki nakazuje, 
da se v telesu dogaja neka infekcija, neka okužba in če na to nismo pozorni, ne odreagiramo pravočasno 
in lahko zamudimo neko priložnost, ko bi lahko recimo zaustavili napredovanje neke okužbe.  

 
Če merimo temperaturo v ušesu, moramo upoštevati, da je za 0,2 do 0,3°C višja kot v ustih, pod 
pazduho. Merjenje v ušesu je lahko malo “tricky” - če ležimo na eni strani; če smo bili zunaj na mrzlem 
zraku,...Pri nas se je za najbolj zanesljivega izkazal klasičen termometer za pod pazduho.  

 

Kot sem rekla, če se le da, se vročine ne znižuje, saj pomaga imunskemu sistemu. Pokazalo pa se je, da 
uporaba nesteroidnih antirevmatikov (to so npr. aspirin, nalgesin oz. naproxen, ibuprofen…) zmanjšuje 
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nastanek interferonov in s tem zmanjšuje naš imunski odziv. Zmanjša se tvorba protiteles, širjenje 
virusa po telesu (in izven) se poveča in tako si bolezen podaljšamo. 

 
Še posebej je nevarna takojšnja uporaba farmacevtskih sredstev in prebolevanje viroz “v stoje”. 
Pokazali so, da dolgotrajno spopadanje z virozami na tak način, privede do kronične utrujenost, 
fibromialgije in drugih težav.  

 
Kar pa lahko storimo je, da si z zelišči pomagamo do čim večjega udobja 

 
Ob vročini si lahko pomagamo izboljšati naše počutje z relaksacijskimi diaforetiki -diaforetkiki 
so  zelišča, ki spodbujajo potenje. Pri bolečinah v mišicah si lahko pomagamo s konjsko grivo ali 
kamilico,  ki bo poleg zmanjševanja bolečin pripomogla tudi k umiritvi (nemir je pogosti spremljevalec 
vročine). 

 
Poznamo  več stopenj vročine in za vsako stopnjo imamo rahlo drugačen pristop: 

 

stopnja 1: Temperatura narašča. Termostat se nastavi na 38.5 °C in zato telo misli, da je v hipotermiji, 
da je podhlajeno – imamo mrzlico. Vročina narašča, zebe nas, ne mika nas iti na mraz ali veter. S 
tresenjem pospešujemo metabolizem in proizvajamo toploto. Izgledamo bledi. Pri otrocih sem jaz 
nekako videla, da ko je temperatura naraščala, so imeli mrzle nogice. Takrat je primerno:  

• popoln počitek 
• post - post naj bi spodbujal sproščanje hormona grelina, ki se sprošča le ko so sluznice prebavil 

(želodca, tankega, debelega črevesa) prazne in uravnava naš apetit---nam pove, da smo lačni - 
a deluje pa tudi tako, da naravno znižuje vročino, spodbuja avtofagijo in s tem odstranjevanje 
poškodovanih celic 

• vroča kopel, topla postelja - da pomagamo telesu dvignit temperaturo 
• uživamo tople stimulirajoče diaforetike: čili, cimet, česen, čebula, klinčki, poper (blažji 

stimulanti: rman – topel čaj, beli vratič, ingver) 
• uživamo tinkturo IMUNSKA SPODBUDA 

 

stopnja 2: temperatura je ustaljena, običajno med 38-40°C; To je taka “good working”, “delovna” 
vročina. Optimizira nastajanje protiteles. Koža je vroča in suha. Ni nujno, da se počutimo vroče. Srčni 
utrip se poveča, smo lahko omotični, “mlahavi”. Zaradi dviga citokinov, pride do bolečin v mišicah, 
mišična vlakna dolgih mišic se razgrajujejo, da telo dobi aminokisline, ki jih potrebuje za sestavne dele 
imunskega sistema. Prebava se na upočasni in naravno izgubimo apetit. V krvi se nam znižajo ravni 
železa in cinka. In kaj naredimo:  

• počivamo v dobro prezračeni sobi, vendar ne sme biti prepiha.  
• postimo se, dokler temperatura ne pade pod 37,2°C. 
• poskrbimo za fizično in mentalno ugodje 
• izogibamo se kislim okusom in astringentom (trpkim stvarem) 
• pijemo lahko npr. melisino vodo, razdredčen melisin čaj ali demulcentne napitke (recept v e-

knjigi). Demulcenti so zeli, ki vsebujejo sluzi in telo vlažijo (slez, trpotec…). Na hitro 
pa...korenino sleza (jaz jo kar kupim) namočimo v hladno vodo za 4 do 10 ur oz. čez noč.  

• pijača naj bo ohlajena - ne vroč, ampak hladen, mlačen čaj - uživamo hladne ali mlačne 
relaksacijske diaforetike, npr. čaj bezgovih cvetov, melisa, timijan/materina dušica 

• dodamo lahko sedativne relaksante, npr. močan kamilični čaj, ki sem ga že omenila. Zvečer 
lahko namesto čaja uporabimo tudi tinkturo, da ne bomo ponoči hodili preveč na WC.  
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Ne stimuliramo telesa, NE uporabljamo imunske spodbude, NE uporabljamo bezgovih jagod,  NE 
uporabljamo stimulatornih zelišč (česen, sladki koren, čili…) 

 
Lahko pa uporabimo tudi protivnetna zelišča, kot je kurkuma (s poprom)...najlažje v obliki tinkture, 
lahko v obliki zlatega mleka (recept najdete v e-knjigi).   

 

stopnja 3: Pri vročini se ponavadi (po cca 2.dnevu) izmenjujeta 1. in 2. faza, nekje med šesto uro zjutraj 
in šesto zvečer. Izmenjujejo se cikli vročine, potenja in mrzlice (tresenja). Lahko se nam pojavi 
hrepenenje po hrani, pogosto po škodljivi hrani.  

 

 
• Nadaljujemo z že obstoječimi strategijami - uporabimo relaksacijske diaforetike v kombinaciji 

z zmernimi stimulatornimi diaforetiki. Klasična mešanice pri akutni vročini, ki ima dolgo 
tradicijo uporabe je bezgovi cvetovi + meta + rman 

• Ko nas zebe poskrbimo, da smo na toplem. Lahko si pomagamo s periodičnimi kratkimi vročimi 
tuši (3min), nato pa takoj pod toplo deko. 

• NE vstajamo iz postelje prezgodaj 

 
Pri uporabi diaforetikov moramo biti previdni, da jih ne uporabljamo predolgo časa - lahko nam 
povzročijo dehidracijo. Posebna previdnost, če smo mi (ali otroci) že dehidrirani. Izogibamo se, da bi 
povzročili pretirano znojenje. Uporabljamo jih je toliko časa, da je naša koža spet normalno vlažna. Z 
uporabo teh zelišč moramo prenehati takoj, ko dosežemo želen rezultat (da je naša koža spet normalno 
vlažna). 

 

4. stopnja: termostat se nastavi nazaj na bazalno temperaturo. Padec je lahko hiter, postopen ali v 
stopnjah. Počutimo se vroče, lahko se tako potimo, da namočimo rjuhe. Naj bo potenje spontano, ne 
ga poskusiti povzročiti z zelišči. Tako spontano potenje je ok, naše telo se ohlaja, ker ne potrebuje več 
vročine.  

• počivamo 
• poskrbimo za dobro hidracijo - demulcentni napitki 
• poskrbimo, da nas ne zebe 
• ne nižamo umetno vročine 
• ne vstajamo iz postelje prezgodaj 

 
Gripa ima tipično 6-7 dnevni cikel. Po 2-3 dneh lahko pade vročina; a se raven citokinov spet dvigne na 
dan 4-6.  
Povprečen cikel covid-a je 8-12 dni. Počivati moramo vsaj še 10 dni, tudi če izgleda, da so simptomi 
izginili.  

 

OKREVANJE 

Počutimo se šibko, utrip je šibek ali hiter, poskakujoč. Lahko smo omotični, žejni, pogosto se izmenjuje, 
da nam je vroče in nas zebe. 

• počakamo, da se nam naravno vrne apetit 
• počivamo - ne hodimo nazaj v službo prezgodaj 
• pijemo demulcentne (vlažeče) napitke in hrano. Sadje. Juhe. Lahko prebavljive enolončnice.  
• Nadomeščajmo omega-3 maščobne kisline 
• blage grenčice - vendar skromno 
• faza okrevanja naj traja vsaj toliko časa, kolikor je trajala vročina, po možnosti dlje 
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Pojdi v posteljo zgodaj in pozno vstani iz nje. 
 
Zdaj gremo pa še k ostalim simptomom virusnih okužb dihal: 

KAŠELJ 

Pri zeliščih za kašelj ločimo  

 
1. stimulatorne ekspektoranse - ki so bolj primerni, kadar je prisotno  prekomerno nastajanje 

sluzi. Ponavadi rečemo, da je kašelj moker ali produktiven. Pogosto delujejo tako, da kemično 
dražijo sluznico bronhiolov (to so tisti najmanjše cevčice), da stimulirajo “ekslpozijo” zastalega 
materiala v pljučih in bronhiolih s tem, da povzročijo povečano aktivnost samo očiščevalnega 
mehanizma dihalnih poti. V visokih dozah pogosto povzročajo bruhanje (kot zgleda delujejo 
tudi na sluznico prebavil). To delovanje je povezano s prisotnostjo saponinov v rastlini. 

 
Mednje sodijo:  

• korenina jegliča 
• list bršljana 
• korenina velikega omana 
• sladki koren (mešano) 
• lučnik (mešano) 
• ožepek 
• česen 

 
2. pomirjajoče ali relaksacijske ekspektorante, ki so bolj primerni kadar odvečna ali lepljiva sluz 
ne more ven, in imamo neproduktiven in/ali dražeč kašelj. Te vrste ekspektoranti pomirjajo spazme 
(krče) v bronhijih in rahljajo sluz, da gre lažje ven. Nekatere delujejo pomirjujoče zaradi sluzi 
(demulcenti), nekatere preko eteričnih olj, na splošno pa pomagajo pri relaksaciji tkiva in 
spodbujajo nastajanje redkejše, rahlejše, manj lepljive sluzi, ki jo potem lažje izkašljamo. 

Mednje sodijo: 

• trpotec 
• lapuh 
• slez, gozdni slezenovec 
• lučnik (mešano) 
• sladki koren (mešano) 
• materina dušica 

 
Virusne okužbe dihal najpogosteje povzročajo suh kašelj, pogosto spazmodičen, ki nam krati nočni 
spanec - najprimernejši v tem primeru so relaksacijski ekspektoranti in demulcenti (vlažijo).  

 
Moja prva izbira pri kašlju zaradi virusnih obolenj je trpotčev sirup, ker je lahko dostopen in se ga 
enostavno naredi. Pa še izkazal se je pri nas za učinkovitega. Lahko bi ga zmešali še s sladkim korenom 
(manj), timijanom/materino dušico. Varianta je tudi lapuh ali pa slez.  
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Med in sladkor sta odlična medija za pripravke proti kašlju - sta demulcentna in hkrati rahlo 
stimulatorna do sluznic dihal - zato ni čudno, da je večina pripravkov proti kašlju v obliki sirupa.  

 
In že sam med lahko uporabimo za prvo silo, če nimamo pri roki zelišč oziroma sirupov.  

 
Kis, limona, limeta spodbujajo izločanje v dihalih in odlična kombinacija pri kašlju je tudi oxymel - to 
je kombinacija kisa in medu. Lahko kombiniramo samo kis in med. Lahko kombiniramo kis, v katerega 
smo namočili zelišča, med v katerega smo namočili zelišča, jaz v oxymel dodam še malo cvetnega prahu 
in uporabljam namesto medu v čaju.  

 
Receptov proti kašlju je še malo morje. Pomembno je, da ob suhem dražečem kašlju ne uporabljate 
(preveč) stimulatornih zelišč, temveč relaksacijske ekspektorante in demulcente (ki vlažijo),  da med in 
sladkor delujeta kot demulcenta in blaga ekspektoranta in sta tako že sama po sebi koristna pri kašlju. 
Da lahko kombinaciji dodamo še kis, limono ali limeto in s tem spodbudimo izločanje v dihalih.  

 

GRLO 

Dostikrat se začne s “praskanjem po grlu”. Poleg tega, da takrat namenimo še posebno pozornost 
osnovam dobrega imunskega sistema (+ npr. tinktura imunska spodbuda in/ali bezgov sirup), 
poskrbimo za vlaženje, lahko z medom, demulcenti, kot je slezov čaj ali trpotčev sirup. Ali poznate 
verjetno pastile islandskega lišaja. Poleg tega lahko uporabimo topikalno protivnetna zelišča - žajbelj 
je poznan - lahko grgranje žajbljevega čaja ali obstajajo tudi žajbljevi bomboni. Uporabimo lahko 
(previdno) eterična olja. Jaz npr. zmešam pol deci vode in pol deci alkohola ter dodam 10 kapljic 
sivkinega eteričnega olja, lahko tudi timijanovega in dam to v razpršilko. Tudi propolis deluje.  

 
V e-knjigi imate tudi recept za sprej za grlo iz ameriškega slamnika, bezgovih jagod, žajblja, ingverja 
in sladkega korena - ki ga osebno še nisem preskusila (k sreči še nisem imela priložnosti), a glede na 
sestavo, verjamem da odlično deluje. Sama največkrat, ko me začne praskati uporabim sivko...ker je 
recept, ki sem ga omenila prej res enostaven in hitro pripravljen.  

 
Pri res močno bolečem grlu, angini...kjer je bil bris negativen na bakterijsko okužbo (večina angin je 
virusnega izvora) je meni enkrat izrazito pomagala česnova para. Zavrela sem vodo, vanj strla česen in 
to vdihovala.  

 

NOS 

Sem vprašala hči, kaj jo najbolj moti, ko je prehlajena, ko zboli. In prva stvar, ki ji je prišla na misel, je 
bil zamašen nos. In prav ta simptom je morda še najbolj “trdovraten” kar se tiče pomaganja z zelišči. 
Absolutno velja...podpora imunskemu sistemu, bezgov sirup oz tinktura imunska spodbuda. Za kaj bolj 
specifičnega za zmanjšanje simptomov pa že zmanjka idej.  

 
Ko obilno teče iz nosu, to vsekakor pustimo….saj redka sluz odplavlja viruse. Lahko si pomagamo z 
nosnimi spreji, lahko s samo fiziološko raztopino, lahko pa vključimo nekatera zelišča. Osebno nisem 
naklonjena obilnemu spiranju, špricanju, neti pot...lahko tako potisnemo infekt v globino, pri otrocih 
se nato lahko pogosto vnamejo še ušesa, pri odraslih pa bolj sinusi. Nežno.  

 



   
 

Gradiva so informativne narave in niso nadomestilo za zdravljenje ali posvet z zdravnikom 
Kopiranje ni dovoljeno.                                                                      18 

 

Lahko skuhamo tudi močan čaj iz npr. trpotca, ki je blag astringent in po domače povedano “zateguje” 
tkiva, kamilice, ki deluje protivnetno, koprive, ki se je pokazala učinkovita predvsem pri alergijskem 
rinitisu ter poprove mete, ki je verjetno zaradi vsebnosti mentola vsem poznana po odpiranju nosnih 
poti. Jaz v tem res močnem čaju potem raztopim kuhinjsko sol, da dobim 0.9 % raztopino soli (fiziološka 
raztopina) in nalijem v vrečke za ledene kocke ter zamrznem. Tako po potrebi odmrznem kocko in jo 
nalijem v pršilko ter si s to raztopino negujem nosno sluznico. Odmrznjeno tekočino je potrebno hraniti 
v hladilniku, da se ne pokvari (izven hladilnika zdrži mogoče 1 dan) in pa pred uporabo jo je potrebo 
segreti vsaj na sobno temperaturo. Je pa malo več dela s tem.  

 
Seveda ne bodo imela takega dekongestivnega učinka, da nam bodo v trenutku odmašila nos, tako kot 
farmacevtski dekongestivi in priznam - se vsaj zvečer tako pri meni  kot pri otrocih občasno poslužujem 
tudi teh. Potrebno pa je biti previden...ker jih moramo res uporabljati malo časa - ker drugače lahko 
pride do ti. rebound efekta in pride še do bolj zadebeljene sluznice in še do večjega občutka 
zamašenosti, pride do otekline sluznice, .kjer pa se niti usekniti ne moremo.  

 
Tudi ostra, stimulatorna hrana - kot je čili, hren nam lahko odpre nos...vendar moramo biti previdni. 
Ta zelišča tudi zelo sušijo in lahko v končni fazi, če pretiravamo z njimi, stvari samo še poslabšajo. 

 
Pa seveda parne kopeli (ne prevroče, da dodatno ne poškodujemo), npr. jaz sem velikokrat v kopalnici 
prižgala vroč tuš in šla za nekaj časa z otrokom tja.  

 

UŠESA 

Ko smo že omenili ušesa. Ja, tudi tega smo imeli kar nekaj. In razen enkrat, ko je bilo res hudo, ko je hči 
tulila od bolečin in smo šli k dežurnemu zdravniku….je bilo večinoma tako, da smo jo odnesli brez 
antibiotikov. Običajno je, da pri vnetjih ušes precej hitro predpišejo antibiotike, vsaj AB kapljice, če ne 
že sistemske in dejstvo je, da antibiotiki slabijo naš imunski sistem. Mi so imeli eno fajn pediatrinjo in 
so se z njo dogovorili (ker k zdravniku pa smo itak morali zaradi bolniške), da mi ne bomo takoj uporabili 
antibiotikov, ,temveč bomo malo počakali. Temu se reče “watchful waiting”. Se je pa seveda potrebno 
nekako dogovoriti s pediatrom  glede tega.  

 
Proti bolečinam in rahlo protivnetno deluje paracetamol….tako smo hčeram dali paracetamol in čakali. 
Še posebej, ker praktično niso imele vročine ob vnetjih ušes. Pomembno je seveda, da si daš omejen 
čas. Mi smo rekli….če bo jutri slabše ali če v dveh dneh ne bo opazno bolje….potem gremo v lekarno 
po antibiotik. In naša pediatrinja se je s tem strinjala. In uganete, kolikokrat smo šli po antibiotik. 
Praktično nikoli več.  

 
Pri vnetju ušes pomaga tudi lučnikov macerat, saj deluje tako protibolečinsko kot tudi protivnetno. 
Suhe cvetove lučnika namočimo v olivno olje in pustimo na toplem in temnem vsaj 4 tedne. Lahko 
zraven namočimo še stroke česna. Pri uporabi je treba biti absolutno prepričan, da ne gre za počen 
bobnič (tudi to se ne tako redko zgodi pri vnetjih ušes), saj v primeru počenega bobniča NIČ ne smemo 
vlivati v uho. Slišala sem, da v uho stiskajo sok česna...ampak jaz bi to odsvetovala, saj je to preveč 
koncentrirano in lahko draži kožo, sluhovod, kar pripelje do novih težav.  

 
Znan je tudi netresk...a s tem jaz nimam izkušenj. Pri nas se je podpora imunskemu sistemu in pa 
paracetamol za ublažitev bolečin (in deloma vnetja) izkazal za dovoljšen ukrep.  
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SINUSI 

Ker vem, da imate nekateri ob prehladih hitro težave s sinusi, bi na hitro omenila še to. Kot pri 
nosu...ostra, stimulatorna zelišča...kot so čili, hren, ….lahko pomagajo odpreti sinuse, a jih je treba 
uporabljati previdno, predvsem ker sušijo. 

 
Za sinuse baje dobro deluje zlata rozga, ki se jo da v tem času obilno nabrati. Pripravimo tinkturo, damo 
npr. 
2 dela tinkture zlate rozge 
2 dela tinkture bezgovih cvetov 
1 del tinkture rmana 
1 del tinkture  lista koprive 
½ tinkture sladkega korena 

 
Uporaba: 1 jedilna žlica, 2-3x na dan 

 
Obstaja pa v lekarnah zeliščno zdravilo brez recepta Sinupret - lahko se poslužimo tudi tega. Ker je 
registriran ot zdravilo ima mora imeti dokazano varnost in učinkovitost te opredeljeno ustrezno 
(učinkovito) doziranje. 

 

POVZETEK 

Če na kratko povzamem, takole nekako je moja strategija: 

 
• “vzet si lajf na izi” 
• dobro poskrbeti zase in za svoje okolje (vlaženje, zračenje…), za spanje, gibanje 
• divja hrana je odličen in priročen in vir hranil – in nam nudi še tooooliko več 
• dober prehranski status in življenjski stil sta osnova dobrega imunskega sistema, zelišča za 

spodbudo uporabljamo občasno in omejeno 
• ko zbolimo  - zgodaj v posteljo in pozno iz nje, podpiramo naravni potek bolezni 
• Osnovne rastline, ki jih priporočam res vsakemu, da jih nabere/pripravi: kopriva, pisana 

ploskocevka (ali korenina ameriškega slamnika), trpotec, bezeg (tako cvet kot jagode), meta, 
rman, korenina sleza.  

 


