
LERA 
 

Vad är lera? 
     Lera är ett kristall-liknande mineral som formats i 
naturen av klippor, mineraler och vulkanisk aska under 
inflytande av tryck, vatten och extrem hetta. Senare har 
den samlats in för att användas i industri och 
naturmedicin. Den innehåller de livsnödvändiga 
mineralerna: kalcium, järn, fosfor, magnesium, kisel 
och zink.  
     Lera har använts från tidig historisk tid, t. ex. i 
Egypten, Grekland och Rom. Under många sjukdomar 
i vår tid har lera visat sig ge mycket goda hälsoresultat. 
Den avgiftar slaggprodukter och tungmetaller i 
kroppen, den neutraliserar surhet (syra) och forslar bort 
syntetiska mineraler och fungerar som ett renande 
medel för kroppen. Den är ett starkt läkande medel mot 
sår, irritationer, insektsbett och stick, inflammationer 
och många problem i matsmältningsapparaten från 
munnen till ändtarmen, som t. ex. förstoppning och 
diarré. Lera är också effektivt mot värk, som t.ex. 
tandvärk och huvudvärk.  
Hur använder man lera? 
     Det är möjligt att använda lera utvändigt och 
invändigt (förutsatt att den är ren).  
Utvändigt appliceras den i form av omslag, lindor, bad 
eller direkt på huden. Ett omslag görs genom att man 
blandar lera med vatten till en tjock fuktig pasta. Sedan 

breds denna pasta ut på insidan av en vikt bomullsduk. 
Omslaget appliceras sedan på den berörda kroppsdelen 
och täcks med plast för att bevaras fuktiga. Beroende 
på sjukdomens svårighetsgrad behöver omslaget bytas 
ut i enlighet därmed. En enkel linda gör man genom att 
doppa en duk i en lösning, som består av lera och 
vatten, och sveper den sedan omkring det berörda 
området. I pulverform kan den också appliceras direkt 
på huden (t.ex. mot blöjutslag) eller som en pasta (t.ex. 
mot insektsbett).  
Invändigt konsumeras den genom att man dricker 1 
msk. lera blandad i 1 glas vatten. Den är inte avsedd 
att användas vid normal hälsa och bör inte intagas 
regelbundet under mer än en månad åt gången. Leran 
kommer att absorbera mineraler från kroppen efter det 
att avfallsprodukter och sjukdomsframkallande medel 
har avlägsnats. Vilken mängd lera som förbrukas beror 
på sjukdomens svårighetsgrad. Förvissa dig om att du 
tillför kroppen tillräcklig mängd vatten då du dricker 
lervatten. Lera skall inte komma i kontakt med metall. 
Använd trä eller plast då du blandar lera och vatten.  
     Denna information är inte avsedd för medicinskt 
bruk. Lera får inte användas tillsammans med 
medicinering utan din läkares samtycke. Konsultera din 
läkare eller en medicinskt utbildad person om du söker 
råd eller hjälp.  
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