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ZIO¸OLECZNICTWO
I

Szukajmy szcz´Êcia w przyrodzie
Wszystkie ∏àki i pastwiska,
wszystkie góry i pagórki
sà aptekami.
(Paracelsus)

Im wi´ksze mamy osiàgni´cia w dziedzinie wiedzy medycznej, tym bardziej si´ przekonujemy, jaki
przed nami jeszcze pozostaje ogrom zagadek nierozwiàzanych.
W Êwiecie lekarskim wcià˝ si´ powtarza zdanie, ˝e Hipokrates jest ojcem medycyny. Wydaje si´ jednak, i˝ to mniemanie jest nie tylko mocno przesadzone, ale nawet w wielu umys∏ach ludzkich mo˝e nasunàç przypuszczenie, ˝e przed nim medycyna i wiedza medyczna nie istnia∏a. A przecie˝ nikt w to nie
wàtpi, ˝e historia medycyny pokrywa si´ ÊciÊle z dziejami ludzkoÊci. Z rozwojem cywilizacji wÊród dawnych ludów tak˝e powsta∏a nauka i sposoby zwalczania cierpieƒ cz∏owieka. Ju˝ w Asyrii i Babilonii obserwujemy rozkwit sztuki lekarskiej. W Egipcie zaÊ nauk´ medycyny wzniesiono na szczyty. Kap∏ani egipscy, w r´kach których prawie wy∏àcznie spoczywa∏ monopol wszelkiej wiedzy, sztuk´ medycznà podnieÊli do najwy˝szego poziomu. WÊród licznych metod leczenia znali prawdopodobnie sztuk´ pos∏ugiwania si´ hipnotyzmem, a ich sztuka balsamowania cia∏ pozostaje jeszcze dla dzisiejszej nauki zagadkà. Co wi´cej - umieli oni drogà obliczeƒ znaleêç w piramidach taki punkt, w którym tkanki zwierz´ce
i roÊlinne nie ulega∏yrozk∏adowi gnilnemu, co dzisiejsza nauka drogà doÊwiadczeƒ potwierdza.
Stàd wynika jasno, ˝e daleko wczeÊniej przed Hipokratesem byli wielcy lekarze, których imiona nie sà
znane, poniewa˝ zagin´∏y w mrokach dziejowych.
Staro˝ytni Grecy rozwin´li wszechstronnie myÊl filozoficznà, ale robili równie˝ du˝e post´py w medycynie. Rzymianie natomiast przyswajali dla siebie wiedz´ Egiptu i Grecji, ale jednoczeÊnie poszerzali równie˝ sztuk´ medycyny. Z rzymskich lekarzy i uczonych znamy mi´dzy innymi s∏ynnego Galena, ˝yjàcego
w II wieku n.e.
Nadszed∏ niestety wiek V, w którym pod ciosami dzikich szczepów azjatyckich ze straszliwym ∏oskotem run´∏o w gruzy Swiatow∏adne imperium rzymskie, a z nim ca∏y dorobek umys∏owy minionych wieków. Upadek Rzymu sta∏ si´ prze∏omem historycznym mi´dzy staro˝ytnoÊcià a wiekami Êredniowiecza.
Dzikie hordy germaƒskie niby szaraƒcza zala∏y obszar dawnego imperium rzymskiego. W nast´pstwie tego wszelkie zdobyczne naukowe dawnych wieków zosta∏y unicestwione, chocia˝ jednak nie ca∏kowicie.
Wnet zacz´∏y powstawaç zakony benedyktyƒskie, które krzewi∏y nauk´ wÊród narodów Europy i to
nauk´ o wielkim zakresie wszechstronnoÊci, ∏àcznie z medycynà. RównoczeÊnie nast´puje rozkwit nauki
wÊród Maurów osiad∏ych w Hiszpanii i w Pó∏nocnej Afryce. Z Hiszpanii praktyczna wiedza mauretaƒska
w du˝ym stopniu wsàcza∏a si´ w umys∏y narodów ca∏ej Europy. W wieku ˝^olÊni∏ swà s∏awà wielkiego lekarza i myÊliciela syn narodu arabskiego Ibn Sina, znany w Europie pod imieniem Awicenna. Na prze∏omie Êredniowiecza i okresu nowo˝ytnego pojawi∏ si´ fenomenalnie utalentowany lekarz, filozof, chemik
i - mo˝na rzec Ê mialo - pierwszy farmaceuta, który w preparowaniu leków po∏àczy∏ zio∏a z pierwiastkami
chemicznymi: na imi´ mu by∏o Teofras Paracelsus.
I kiedy tak przeglàdamy dzieje ludzkoÊci, spostrzegamy ze zdumieniem, ˝e na przestrzeni wielu tysiàcleci, pomimo twórczego rozwoju myÊli ludzkiej, pomimo ofiarnej pracy wybitnych uczonych i lekarzy
w walce z chorobami ludzkimi, do niedawna stosunkowo tak ma∏o zrobiono. Dowodem na to jest fakt,
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˝e cz´sto powstawa∏y straszliwe epidemie o szerokim zasi´gu, zw∏aszcza d˝umy, która zabija∏a setki tysi´cy mieszkaƒców Europy. Kroniki podajà, ˝e w XIV wieku jedna czwarta ludnoÊci Europy pad∏a ofiarà
tej zarazy. A cz∏owiek wobec tego Êmiertelnego widma sta∏ bezradny i os∏upia∏y z przera˝enia. Pod
wp∏ywem tej masowej tragedii zacz´to szukaç cudownego wszechleku, zwanego panaceum. Goràczkowo poszukiwano “kamienia filozoficznego” i “piàtego ˝ywio∏u” (quinta essentia).
Wszelkie jednak˝e w tym kierunku usi∏owania pozostawa∏y jedynie w sferze z∏udnych marzeƒ.
Walka z chorobami zakaênymi, g∏ównie ze ÊmiercionoÊnymi epidemiami, musia∏a si´ zakoƒczyç kl´skà. Nieznane by∏y ciàgle êród∏a i przyczynz powstania chorób. Szerzàce si´ zarazy nazywano “morowym powietrzem”. Nikomu wówczas nawet przez myÊl nie przemkn´∏o, ˝e w powietrzu, w brudnych
osiedlach ludzkich, we wn´trzach domów, na ludzkiej skórze, we wn´trzach ludzkiego organizmu kryje
si´ nies∏ychanie liczebny, niewidzialny wróg, który jadem zabija ludzi, cz´sto w sposób masowy. Tym
wrogiem jest bakcyl.
Dopiero w drugiej po∏owie XIX wieku pojawia si´ niby s∏oƒce w ponurej pogodzie genialny czlowiek
Ludwik Pasteur, który odkry∏ nowy Êwiat bakterii, zarówno dobroczynnych, jak i zabójczych dla cz∏owieka. Tego w∏aÊnie uczonego o epokowym znaczeniu powinno si´ nazywaç ojcem medycyny, twórcà
bakteriologii, mikrobiologii i immunologii. Od momentu bowiem wykrycia i poznania sprawcy chorób
cz∏owieka medycyna wkroczy∏a na nowe tory. Z pozycji defensywnej przesz∏a do ofensywy uwieƒczonej wspania∏ym zwyci´stwem.
Straszliwe epidemie, takie jak d˝uma, cholera, dur brzuszny, tyfus plamisty – przesta∏y n´kaç narody
Europy. Zaczynamy ju˝ nawet unieszkodliwiaç najpotworniejszego wroga ludzkoÊci, jakim jest tràd.
Nie tak dawno odkryliÊmy innego bardzo groênego wroga, trudno zauwa˝alnego i podst´pnego,
kryjàcego w sobie jeszcze wiele tajemnic, przez nauk´ nie wyjaÊnionych. Wrogiem tym jest wirus, wyst´pujàcy w wielu gatunkach i odmianach. Jednak˝e i na niego medycyna ma ju˝ dziÊ broƒ mniej lub wi´cej skutecznà.
Dla obrony zdrowia i ˝ycia dzisiejszego cz∏owieka medycyna wspó∏czesna dysponuje olbrzymim arsena∏em przeró˝nych Êrodków leczniczych, bakteriobójczych, profilaktycznych, wzmacniajàcych, regulatywnych, bodêcowych, od˝ywczych. Czy jednak wobec tak wielkich osiàgni´ç medycyny jesteÊmy
zabezpieczeni przed nieszcz´Êciem, jakim jest ci´˝ka choroba i jej nast´pstwa? Czy mamy gwarancj´
przeciw chorobom i czy mo˝emy ju˝ nie obawiaç si´ chorób, skoro dzi´ki posiadaniu leków mo˝emy
z ka˝dej próby wyjÊç zwyci´sko? Niestety.
Medycyna w obronie zdrowia ludzkiego wygrywa na wielu polach nawet ci´˝kie bitwy, ale nie jest
w stanie wygraç wojny. Toczy si´ ta wojna coraz za˝arciej, jednak˝e nic nie wskazuje na to, aby mia∏a
si´ ona zakoƒczyç dla nas zwyci´sko, przynajmniej w najbli˝szej przysz∏oÊci.
Na drodze do ca∏kowitego zwyci´stwa nauk medycznych pojawi∏ si´ nieprzekraczalny na razie mur,
jakim okaza∏a si´ wspó∏czesna samobójcza cywilizacja. Dzisiejszy szaleƒczy post´p techniczny i przemys∏, elektronika, swoim zasi´giem obj´∏y prawie ca∏y Êwiat i zastraszajàco szybko codziennie zatruwajà powietrze, wod´, gleb´ osadami trujàcymi, gazami spalinowymi i opadami radioaktywnymi i w efekcie masowo i brutalnie niszczà naturalne Êrodowisko cz∏owieka i ca∏à ˝ywà przyrod´.
Jak w takim ska˝onym Êrodowisku mo˝e byç zdrowy cz∏owiek?
Jak go obroniç, kiedy czynniki destrukcyjne sà silniejsze i liczniejsze od Êrodków obronnych i regeneratywnych, jakie wytwarza sam organizm we w∏asnej obronie i od leków stosowanych przez medycyn´?
Z powodu ska˝enia Êrodowiska zacz´∏y si´ mno˝yç ró˝nego rodzaju nerwice, alergie, grzybice, choroby serca, nowotwory itp.
W tej zmienionej sytuacji trzeba znowu szukaç nowej broni i nowych metod zwalczania wymienionych schorzeƒ. Kiedy dzi´ki wprowadzeniu do lecznictwa penicyliny w roku 1942, a w kilka lat póêniej
wielu innych silnych antybiotyków, uratowano od Êmierci wiele milionów ludzi, zdawa∏o si´, ˝e ju˝ osiàgni´to ca∏kowite zwyci´stwo nad chorobami ludzkoÊci. I znowu, niestety, nastàpi∏o rozczarowanie.
W ostatnich czasach wyjaÊniono, ˝e organizmy ludzkie uodparniajà si´ na dzia∏anie nawet najsilniej-
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szych antybiotyków, a jednoczeÊnie ulegajà niezwykle szkodliwym dzia∏aniom ubocznym.
Wskutek takiej sytuacji doby dzisiejszej medycyna stan´∏a znowu na rozdro˝u. Co czyniç dalej? Czym
zwalczaç choroby ludzkie, mno˝àce si´ w ska˝onym Êrodowisku?
I tu w∏aÊnie wszystko przemawia za tym, ˝e trzeba stanowczo zrehabilitowaç zio∏olecznictwo i znowu
do niego powróciç. OczywiÊcie, nie do niego wy∏àcznie, lecz do zastosowania zio∏olecznictwa jako
wa˝nej dziedziny pomocniczej w oficjalnej wielostronnej medycynie.

II

Co wybraç: leki roÊlinne czy chemiczne?
Wszystkie tkanki roÊlinne dojrzewajàce w s∏oƒcu gromadzà w sobie energi´ ˝ycia.
(Nauka Jogi)
S∏ynny niemiecki uczony, profesor medycyny August Bier, pewnego razu zagai∏ swój wyk∏ad takim
zdaniem: “Panowie! Nale˝y si´ mocno dziwiç, ˝e pomimo naszych porad lekarskich jeszcze niektórzy
pacjenci wracajà do zdrowia.”.
Jak˝e wiele ta paradoksalna anegdotka, wypowiedziana przed 50 laty, zawiera w sobie g∏´bokiej
prawdy i aktualnoÊci do dnia dzisiejszego. Wszak takà samà myÊl wypowiedzia∏ przed wiekami Hipokrates, ostrzegajàc, by leczàc chorego nie zaszkodziç mu bardziej od samej choroby (Primum non nocere). Jak w∏aÊciwie nale˝y ten paradoks rozumieç? Najpierw - co to jest choroba?
Ka˝de zaburzenie i naruszenie równowagi biologicznej w prawid∏owych czynnoÊciach naszego organizmu nazywamy chorobà. Nad przywróceniem równowagi w naszym ustroju pracuje usilnie i maksymalnie sam organizm, anga˝ujàc do tego wszystkie czynniki obronne, jakie on sam zna lepiej ni˝ umys∏
ludzki. Bywajà jednak wypadki, gdy si∏y destruktywne wyst´pujàce w ludzkim organiêmie sà silniejsze od
si∏ obronnych. Wówczas nasz ustrój potrzebuje pomocy w formie leków. Chodzi g∏ównie o to, by nasze
leki istotnie pomaga∏y w zlikwidowaniu choroby, a nie do jej pog∏´bienia, lub nawet wywo∏ania leczeniem innych schorzeƒ, nowych i gro˝niejszych, co si´ dziÊ cz´sto zdarza z winy nie zawsze lekarza, lecz
z winy leków.
Ró˝ne sà metody i przeró˝ne sà Êrodki, którymi medycyna usi∏uje leczyç chorych ludzi. Wszystkie leki
mo˝na podzieliç na dwa g∏ówne rodzaje: Êrodki chemiczne, którymi operuje alopedia, oraz leki roÊlinne, jakie stosujà tylko niektórzy, nieliczni lekarze.
Jakimi zatem mamy przywracaç zdrowie: chemicznymi czy zio∏owymi?
Przed dwoma laty pojawi∏a si´ w prasie szokujàca wypowiedê pewnego profesora Akademii Medycznej o zio∏olecznictwie. Zio∏a wed∏ug niego - dzia∏ajà tylko na zasadzie psychoterapii, a celowoÊç
stosowania zió∏ w chorobach np. serca, mo˝na porównaç - wed∏ug tego profesora - do wysi∏ków ∏apania w Gdaƒsku spirytusu, którego flaszk´ wylano do Wis∏y w Krakowie.
Porównanie mocniejsze ni˝ ˝elazobeton. Autor powy˝szej s∏awetnej opinii wyciàgnà∏ ci´˝kà armat´,
by zabiç s∏onia, a tymczasem nie ustrzeli∏ nawet komara, bo strzeli∏ Êlepym nabojem. A czym˝e to jest
naparstnica, konwalia, mi∏ek wiosenny, koz∏ek lekarski, chinina, rumianek, sza∏wia, kruszyna, jak nie zio∏ami, u˝ywanymi w medycynie na ca∏ym Êwiecie? Do wyliczonych zió∏ dodajmy jeszcze oko∏o stu innych gatunków, a b´dziemy mieli zio∏olecznictwo ca∏kowite.
Ka˝da wypowiedê zbyt apodyktyczna jest zawsze niepowa˝na, a dla nauki szkodliwa. Mo˝na mieç
swoje poglàdy i ich przestrzegaç np. w filozofii, czy w innych dziedzinach, ale nie wolno w medycynie,
która stoi na stra˝y zdrowia i ˝ycia ludzkiego, narzucaç swoich osobistych przekonaƒ i starych szablonów, cz´sto ju˝ nieaktualnych i prze˝ytych.
W medycynie trzeba szukaç coraz to nowych metod, nowych zdobyczy i doÊwiadczeƒ, jeÊli one
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wzbogacajà wiedz´ i prowadzà do w∏aÊciwych i korzystnych celów. Jest rzeczà godnà uwagi, ˝e np.
w by∏ych obu republikach niemieckich, mimo ich realizmu ostro˝noÊci i dok∏adnoÊci majà u siebie wiele
dzia∏ów medycyny i wiele metod leczenia. I tak np. alopatia, homeopatia, fitoterapia, psychoterapia,
nipnoterapia i ine, sà tam powszechnie przyj´te i z powagà stosowane w lecznictwie. Takie stanowisko
jest jak najbardziej s∏uszne. Nie ma bowiem na Êwiecie jednej metody doskona∏ej, wystarczajàcej do leczenia, ani te˝ nie ma leków niezawodnych do leczenia wszystkich niemocy ludzkich.
Praktycznie rzecz bioràc musimy przyjàç w obecnej rzeczywistoÊci spoÊród ró˝nych metod dwa
g∏ówne dzia∏y w lecznictwie: chemioterapi´, stosujàcà chemiczne i syntetyczne Êrodki farmakologiczne
oraz fitoterapi´, stosujàcà leczenie zio∏ami. Trzymanie si´ kurczowe wy∏àcznie tylko Êrodków chemicznych, a pot´piaç zio∏a lecznicze by∏oby grubym nieporozumieniem i na odwrót - uznawaç leczenie samymi tylko zio∏ami by∏oby równoznaczne z fanatyzmem i to bardzo niebezpiecznym.
Bójmy si´ uczonego, który swà wiedz´ czerpa∏ tylko z jednej ksià˝ki. Obie metody lecznicze, chemioterapia i fitoterapia, stosowane samodzielnie nie sà kompletne, majà swoje plusy i minusy. Dopiero racjonalne po∏àczenie tych metod przynosi dobre i po˝àdane efekty.
I tak na przyk∏ad - w wypadku chorób zakaênych, ostrych stanów zapalnych p∏uc czy opon mózgowych, wszelkich krwotoków wewn´trznych, zawa∏ów serca, s∏owem wsz´dzie tam, gdzie konieczna jest
pomoc natychmiastowa - nale˝y zastosowaç Êrodki farmakologiczne z antybiotykami w∏àcznie.
Natomiast w chorobach przewlek∏ych, takich jak wrzody i nie˝yty ˝o∏àdka i dwunastnicy, przy chronicznych stanach zapalnych wàtroby i woreczka ˝ó∏ciowego, ∏àcznie z kamicà, przy schorzeniach
przewodów moczowych, przy nadciÊnieniu, z∏ej przemianie materii - nale˝y stosowaç terapi´ zio∏owà,
poniewa˝ wyleczyç si´ z tych chorób mo˝na najlepiej przy pomocy zió∏.
Medycyna klasyczna, oficjal na, operuje dawkami uderzeniowymi, stosuje leki zbyt silne - pomimo
ostro˝noÊci lekarza. Prawie wszystkie leki sà toksyczne, wywierajàce szkodliwe dzia∏anie uboczne i wp∏ywajàce niebezpiecznie na inne organa ustroju. Wiemy dobrze, jak groêne spustoszenie czynià antybiotyki w ludzkich ustrojach. Zabijajà w organiêmie ca∏à flor´ bakteryjnà, zarówno t´ chorobotwórczà jak
i t´ dobroczynnà, zmniejszajà znacznie odpornoÊç na ró˝ne inne choroby. Dlatego te˝ po leczeniu Êrodkami chemicznymi, a zw∏aszcza antybiotykami, powinno si´ przez pewien czas piç odpowiednie zio∏a.
Fitoterapia natomiast stosuje leki roÊlinne, które dzia∏ajà powoli, bezwstrzàsowo, regeneratywnie i bez
szkodliwych dzia∏aƒ ubocznych.
Leki chemiczne leczà tylko dany organ, leki zaÊ roÊlinne przyprowadzajà ca∏y organizm do biologicznej równowagi. Organizmy dzisiejszych ludzi sà przesycone ró˝nymi chemikaliami, pochodzàcymi z pokarmów wyros∏ych na sztucznych nawozach i ska˝onych pestycydami. Dlatego organizm ludzki broni
si´ przed dodatkowà porcjà chemikaliów zawartych w lekach. Broni si´ przed lekami chemicznymi równie˝ i dlatego, ˝e sà one cia∏em obcym dla naszego ustroju, sztucznym i nieprzyswajalnym.
Odwrotnie zaÊ leki roÊlinne ustrój nasz ch´tnie przyswaja jako naturalny napój i pokarm, z którego wy∏awia potrzebne dla siebie pierwiastki, sole mineralne, mikroelementy, cukry, enzymy, ró˝ne biokatalizatory i zasila nimi wszystkie komórki i tkanki. To co mu nie jest potrzebne, wyrzuca z organizmu jako balast.
W takim uk∏adzie nie ma obawy o przedawkowanie lekami roÊlinnymi ani te˝ nie potrzeba si´ obawiaç
o szkodliwe dzia∏ania uboczne. Prócz tego zaletà leków roÊlinnych – wed∏ug stwierdzeƒ prof. Muszyƒskiego – jest jeszcze to, ˝e:
– zawierajà w sobie zwiàzki organiczne, do których nasz organizm jest od tysi´cy lat przyzwyczajony;
– zawierajà zwiàzki czynne, których organizm potrzebuje,
– posiadajà dzia∏ania zespo∏owe (synergetyczne), to znaczy, ˝e poszczególne sk∏adniki zio∏owe pot´gujà swojà aktywnoÊç,
– zawierajà wielkie bogactwo witamin, soli mineralnych, garbników, olejków eterycznych, które sà
niezb´dne do normalnego funkcjonowania naszego ustroju, a zw∏aszcza uk∏adów trawienia, przyswajania pokarmów, wydalania, odtruwania produktów przemiany materii itd. Nasz organizm jest strukturà
bardzo delikatnà, czu∏à i wra˝liwià. W sposób zró˝nicowany reagujà na produkty naturalne i sztuczne.
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Na przyk∏ad, inaczej nasz organizm przyswaja naturalnà witamin´ zawartà np. w chrzanie, dzikiej ró˝y,
cytrynie, cebuli, owocach i warzywach, a inaczej syntetycznà witamin´ “C” spreparowanà w laboratorium. Zresztà wiele witamin niezb´dnych dla naszego organizmu nie uda∏o si´ jeszcze w czystym stanie wyodr´bniç. Sztuki takiej potrafi dokonaç jedynie nasz organizm.
Sensacyjnà nowoÊcià ostatnich czasów sta∏o si´ wykrycie radiowitalnoÊci komórek roÊlinnych. Wed∏ug najnowszych poglàdów naukowych ka˝da ˝ywa komórka wysy∏a promienie i ró˝nej d∏ugoÊci fali.
Francuski in˝ynier L. Simenoton nazwa∏ to promieniowanie radiowitalnoÊcià i przeprowadzi∏ za pomocà
specjalnego aparatu pomiary d∏ugoÊci fal w angstremach. Zbada∏ w ten sposób radiowitalnoÊç komórek cz∏owieka roÊlin i bakterii.
Okaza∏o si´, ˝e komórki ustroju cz∏owieka majà d∏ugoÊç fali oko∏o 6500 angstremów. Wed∏ug twierdzenia Simenotona wszystkie pokarmy i leki, które majà d∏ugoÊç fal poni˝ej 300 angstremów sà dla
ustroju cz∏owieka szkodliwe. A˝eby wi´c unieszkodliwiç jady bakterii chorobotwórczych w naszym ustroju nale˝y mu dostarczyç leki i pokarmy o jak najwi´kszej d∏ugoÊci fal. Pomiary Simenotona wykaza∏y, ˝e
wi´kszoÊç leków farmakologicznych posiada radiowitalnoÊç równà zeru, czyli nie wykazujà one ˝adnej
radiacji i sà martwe. Jedynie antybiotyki posiadajà wystarczajàcà d∏ugoÊç fali swego promieniowania.
Na przyk∏ad penicylina ma 8500 A, a ju˝ streptomycyna tylko 8000 A.
Natomiast radioaktywnoÊç zió∏ jest bardzo wysoka. Nie tylko ˝ywe roÊliny, ale nawet ich odwary majà a˝ 9000 A.
Trzeba te˝ pami´taç ˝e wiele roÊlin kryje w sobie w∏asnoÊci antybiotyczne, np. rdest ptasi, skrzyp,
kwiat s∏onecznika.
Z powy˝szego mo˝na by wyciàgnàç wniosek nie wymagajàcy dyskusji, tj. zdecydowanie na korzyÊç
leków roÊlinnych. Tak wszak˝e nie jest. Rozsàdek i praktyka ˝yciowa nakazujà zawsze trzymaç si´ z∏otego
Êrodka. Mimo wszystko nie wolno lekcewa˝yç leków farmakologicznych. One dzia∏ajà doraênie, szybko,
silnie bodêcowo, hamujàco, a przede wszystkim bakteriobójczo. Zio∏a zaÊ oddzia∏ywujà na nasz ustrój
profilaktycznie, regulatywnie i regeneratywnie. Oba te dzia∏y lecznictwa wzajemnie si´ uzupe∏niajà.
Dawna màdra zasada Hipokratesa, by leczàc nie szkodziç choremu, dla nas ju˝ dziÊ nie jest wystarczajàca. Nam obecnie chodzi o to, aby wybraç takà metod´ leczenia, która choremu cz∏owiekowi
przywróci ca∏kowite zdrowie.

III

Zasadniczy warunek zio∏olecznictwa
Wszystkie ∏àki i pastwiska,
wszystkie lasy i góry –
sà aptekami.
(Paracelsus)
A˝eby móc leczyç si´ skutecznie zio∏ami, trzeba je posiadaç. Niestety, jest faktem zastraszajàcym, ˝e
z ka˝dym rokiem asortyment zió∏ w sklepach zielarskich gwa∏townie maleje. Co pewien czas zostajà wycofywane ró˝ne, czasami zasadnicze pozycje zió∏. Zaistnia∏a obecnie taka sytuacja, ˝e ∏atwiej wygraç
milion w toto-lotka, ani˝eli skompletowaç wymagany zestaw zio∏owy na danà chorob´. Nied∏ugo chyba b´dziemy si´ leczyç tylko wódkà, bo tej nigdy nie brakuje, a natomiast “Herbapole” Êwiecà pustkami.
Gdzie le˝y tej anomalii przyczyna? Nie chodzi ju˝ o zio∏a importowane, takie jak aminek egipski (Fructus Ammi Visnagae) rozmaryn lekarski (Folium Rosmarini) czy lukrecj´ g∏adkà (Radix Glycyrrhizae). Ale
od szeregu lat nie kupisz ju˝ chmielu, kocanki piaskowej i – o dziwo – rdestu ptasiego, czy liÊci czarnej borówki. Co wi´cej, przez kilka lat liÊci pokrzywy nie by∏o w ˝adnym sklepie zielarskim. A przecie˝ te zio∏a
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mo˝na kosà kosiç i ∏adowaç na auta ci´˝arowe.
Uczeni francuscy dowiedli, ˝e liÊcie czarnej jagody, czyli borówki czernicy (Folium Myrtilli), leczà choroby nowotworowe i szeroko je stosujà. U nas tego towaru prawie nigdy nie ma w “Herbapolu”. A przecie˝ jest pe∏no w naszych lasach i zagajnikach. Pytamy wi´c raz jeszcze – dlaczego tak si´ dzieje?
Niedawno wycofano z wszystkich aptek i sklepów zielarskich ˝ywokost lekarski (Radix Symphyti). Rzekomo jest on rakotwórczy. Có˝ to za geniusz, który po tysiàcach lat odkry∏ tak wielkà rzecz!
Duma∏, duma∏ i wyduma∏! Ale tylko wyduma∏, bez oparcia o prawd´. Przecie˝ ˝ywokost jest zbawiennà roÊlinà, którà szeroko stosowali staro˝ytni Grecy, Rzymianie i ca∏a Europa po dzieƒ dzisiejszy. Korzeƒ ˝ywokostowy leczy nie˝yty dróg oddechowych, gruêlic´ p∏uc, wrzody na ˝o∏àdku i dwunastnicy,
a przede wszystkim wszelkie trudno gojàce si´ rany i wylewy podskórne. Sam stosowa∏em korzeƒ ˝ywokostowy bardzo szeroko, uzyskiwa∏em nadzwyczajne wyniki. ˚ywokost bowiem regeneruje komórki tkanki, powleka i chroni rany przed infekcjà. Jedynie w przypadkach z∏oÊliwego raka mo˝e byç niewskazany, bo istnieje obawa, wprawdzie ma∏a, czy nie aktywizuje on chorych komórek rakowych. Ale to tylko
ma∏e przypuszczenie. Twierdzenie natomiast, ˝e jest on rakotwórczy, uwa˝am za niepowa˝ny i bardzo
szkodliwy wymys∏.
Skoro tak coraz trudniej osiàgalne sà zio∏a, trzeba je zbieraç samemu. W Niemczech przed wojnà
dzieci szkolne pod kierownictwem fachowców zbiera∏y zio∏a w czasie specjalnych wycieczek do lasu
lub na ∏àki. Czyniono to bezinteresownie i rozrywkowo, a jak˝e po˝ytecznie. Dlaczego u nas nie mo˝na
tego zastosowaç?
Mamy na ca∏ym Êwiecie oko∏o 2000 roÊlin uznanych za lecznicze, z czego na Europ´ przypada oko∏o
400, a na Polsk´ oko∏o 200. To tylko teoria, bo w praktyce dysponujemy zaledwie oko∏o 100 gatunkami
zió∏ i to, jak zaznaczyliÊmy, z wielkimi niedoborami. Trzeba wi´c samemu zbieraç zio∏a, a przynajmniej te,
które sà nieosiàgalne w “Herbapolu”, a sà wa˝ne i potrzebne. Do takich np. naleêà… tysiàcznik pospolity (Herba Centaurii) jaskó∏cze ziele, czyli glistnik (Herba Chelidonii), liÊcie orzecha w∏oskiego (Folium Juglandis) kwiat nagietka (Flos Calendulae) i kwiat s∏onecznika (Flos Helianthi).
Trzeba dobrze poznaç zio∏a lecznicze, aby umieç je zbieraç: Nie wszystkie te˝ cz´Êci roÊlin sà potrzebne w lecznictwie. Wi´kszoÊç zió∏ u˝ywa si´ w pe∏nej ca∏oÊci, okreÊlajàc je fachowo jako “herba”, czyli
ziele, praktycznie 2/3 ca∏ej roÊliny, liczàc od jej wierzcho∏ka do ziemii. Z innych zaÊ roÊlin do celów leczniczych u˝ywa si´ kwiatów, liÊci, owoców, korzeni, kory. Zbieranie zió∏, liÊci i kwiatów muszà poprzedzaç
trzy dni s∏oneczne i zbieraç je nale˝y o godzinie 15-tej, bo wtedy roÊliny zawierajà najwi´cej olejków eterycznych oraz substancji leczniczych.
Suszyç zio∏a nale˝y w cieniu, najlepiej na strychu, po roz∏o˝eniu na czystym papierze. Ziele zbiera si´
w czasie kwitnienia lub przed zakwitaniem.
Nazwy zió∏ i roÊlin podawane sà we wszystkich podr´cznikach polskich i zagranicznych w j´zyku ∏aciƒskim, celem jednolitego porozumiewania si´ fachowców. W ludowych nazwach zió∏ nawet geniusz
∏atwiej i pr´dzej by si´ zgubi∏, ni˝ w mitycznym greckim labiryncie. W Niemczech, o ile si´ nie myl´, nie
ma ani jednego zio∏a o jednej powszechnej nazwie. Ka˝de zio∏o ma tam po kilka, a nawet po kilkanaÊcie nazw ludowych. Ka˝dy rejon kraju nadaje tej samej roÊlinie swojà w∏asnà nazw´ i z tego powodu
˝aden Niemiec nie potrafi si´ zorientowaç w ca∏ym tym galimatiasie.
Dobrodziejstwo ∏aciƒskich nazw zió∏ zrozumia∏em dok∏adnie, kiedy b´dàc przed kilku laty w Niemczech, widzia∏em, jak moje recepty zio∏owe pacjenci realizujà zupe∏nie bez trudu w ka˝dej aptece.
Dok∏adne nazwy zió∏ w dwóch j´zykach: ∏aciƒskim i polskim, podane sà w osobnym skorowidzu na
koƒcu niniejszej ksià˝ki.
Nale˝y jeszcze przypomnieç, ˝e przy zbieraniu kwiatów, zrywa si´ u niektórych roÊlin ca∏y kwiat, jak
np. g∏ogu, ró˝y, rumianku, malwy. U innych zaÊ tylko p∏atki, np. nagietka, s∏onecznika, kupalnika itd.
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Racjonalne stosowanie zió∏
Mimo szacunku pionierów zio∏olecznictwa i dla ich w tej dziedzinie wiedzy teoretycznej nie potrafi´
zrozumieç, dlaczego ci sami ludzie na ka˝dà chorob´ przepisujà po dwa lub trzy zio∏a celem jej zwalczania. Jest to tylko zabawa w leczenie, a nie prawdziwie leczenie chorób.
Trzeba podkreÊliç z ca∏ym naciskiem, ˝e taka praktyka jest nie tylko bezcelowa, lecz mo˝e byç nawet
wr´cz szkodliwa. Niech ktoÊ przez ca∏y miesiàc popija codziennie szklank´ pio∏unu, nawet z dodatkiem
innego ziela – mo˝e sobie powa˝nie uszkodziç wàtrob´. Przecie˝ ka˝de zio∏o ma inne dzia∏anie: jedno
dzia∏a na Êluzówk´ ˝o∏àdka dra˝niàco, inne powlekajàco, jedno rozwalniajàco, drugie zatrzymujàco
jedno pobudza wydzielanie soków i kwasów ˝o∏àdkowych i ˝ó∏ciowych, inne je obni˝a, jedno dzia∏a
szybko, a inne powoli.
Dopiero zio∏a zastosowane zespo∏owo i to w harmonijnej wspó∏zale˝noÊci, mogà przywróciç równowag´ biologicznà w chorym ustroju. Ale te˝ bezwzgl´dnym warunkiem uzyskania dobrych wyników
i uzdrawiajàcych efektów leczenia zio∏ami jest umiej´tnoÊç ich dobrania i z∏àczenia w odpowiedni zestaw.
Nale˝y z naszej strony okazaç wielki szacunek i wdzi´cznoÊç dla tych ludzi, którzy w naszym kraju wypuÊcili na rynek gotowe mieszanki zio∏owe na niektóre zasadnicze choroby. Sà to kompozycje z∏o˝one
prawid∏owo. Mo˝na ich u˝ywaç bez ˝adnych wahaƒ.
W moich zestawach recepturowych, które stosuj´ od ponad 30 lat dla chorych ludzi, komponuje niezmiennie sk∏adniki zio∏owe w liczbie nieparzystej, a wi´c po 7 , 9 czy 11 gatunków. Nie jest to ˝aden zabobon ani okultyzm, a tylko uzgodnienia z odwiecznymi prawami ˝ywej przyrody i prawdopodobnie ca∏ego kosmosu. W ca∏ej ˝ywej przyrodzie nie ma nic parzystego. Na ten temat mo˝na napisaç szeroki
traktat jeÊliby ktoÊ tego za˝àda∏.
Mo˝e te˝ kogoÊ zdziwiç, ˝e w zestawach na ró˝ne choroby wiele razy wyst´pujà te same zio∏a. Odpowiedê na to jest bardzo prosta.
Przecie˝ jest wiele takich gatunków zió∏, które leczà nie jednà, ale jeszcze ca∏y szereg innych chorób
i to skutecznie. Weêmy na przyk∏ad liÊcie brzozy. Sà one skuteczne na nerki, na reumatyzm, na puchlin´
wodnà, na zapalenie p´cherza itd. Jeszcze szersze zastosowanie ma pokrzywa, dziurawiec, skrzyp i wiele innych.

Przygotowanie odwaru z zió∏
Do ka˝dego jednorazowego u˝ycia nale˝y braç kopiastà ∏y˝k´ sto∏owà odpowiedniej mieszanki zio∏owej, zalaç jà szklankà wrzàcej wody i pozostawiç pod przykryciem na trzy godziny. Nast´pnie przecedziç, lekko podgrzaç i w ten sposób piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Jedynie zio∏a na
przeczyszczenie piç raz dziennie i to po lekkim posi∏ku.
Zió∏, poza korà i korzeniami, nie wolno gotowaç, poniewa˝ przez gotowanie tracà na sile leczniczej.
Tracà bowiem witamin´ ‘C’, olekji eteryczne oraz inne substancje lecznicze. Zio∏a za ka˝dym razem
trzeba zaparzaç Êwie˝e, nie wolno ich s∏odziç ani wypijaç duszkiem, lecz nale˝y piç powoli, spokojnie,
z wiarà w ich skutecznoÊç.
W czasie leczenia zio∏ami, cz´sto w czwartym lub piàtym dniu mo˝e nastàpiç pogorszenie, mo˝e wystàpiç ból, ale nie trzeba si´ tym przestraszaç i nie przerywaç kuracji. Jest to zwyczajna reakcja Êwiadczàca o tym, ˝e coÊ si´ dzieje, ˝e kuracja post´puje prawid∏owo i ˝e za par´ dni ból minie bezpowrotnie. W leczeniu kamicy nerkowej ból mo˝e wystàpiç po dwóch tygodniach i b´dzie to znakiem, ˝e kamieƒ si´ nie rozsypa∏ na piasek, lecz podziurawiony zsuwa si´ w dó∏ w przewodzie ku p´cherzowi. Wówczas nale˝y ograniczyç picie zió∏ do pó∏ szklanki i tylko do 2 razy dziennie. Na koniec trzeba przypomnieç, jak d∏ugo mo˝na pic zio∏a. Otó˝ po wypiciu ca∏ego zestawu zió∏ trzeba zrobiç przerw´ na 7 dni
i potem zaczàç piç taki sam zestaw. Po wykoƒczeniu drugiego zestawu nale˝y zrobiç przerw´ na 12 dni,
a nast´pnie wypiç trzeci raz ten zestaw ju˝ w celach profilaktycznych.
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Chcia∏bym jeszcze dodaç jednà zasadniczà uwag´ dotyczàcà u˝ywania zió∏. W niniejszej ksià˝ce
przy zestawach zió∏ podane jest ogólne wskazanie, aby napary z zió∏ piç przed jedzeniem. Ma to swoje
uzasadnienie, ale wcale nie jest nakazem nienaruszalnym. Tak jak wsz´dzie, i tu sà wyjàtki. Mianowicie,
przy chorobach przewodu pokarmowego, chorobach wàtroby, przy ci´˝kich nerwicach, picie naparów przed jedzeniem mo˝e czasem wywolaç zbyt silne reakcje w postaci biegunek, lekkich bólów lub
z∏ego samopoczucia. W takich przypadkach nale˝y piç zio∏a po posi∏kach. Ka˝dy zresztà pacjent powinien sam sprawdziç swój organizm i dopasowaç metod´ wyboru momentu picia naparów do swoich
w∏aÊciwoÊci osobniczych.

Legenda i prawda o niektórych zio∏ach.
Cur moriatur homo cui salvia in horto cresit? Dlaczego cz∏owiek umiera, skoro w jego ogrodzie roÊnie
sza∏wia?
Sza∏wia – to skromne i szare ziele, opinia ludzka w Êredniowieczu podnios∏a do rangi cudotwórczego
leku, czyniàcego cz∏owieka prawie nieÊmiertelnym. Dlatego Êmierç ka˝dego cz∏owieka wÊród otoczenia sza∏wi wywo∏ywa∏a konsternacj´. Jak˝e móg∏ ten cz∏owiek umrzeç, skoro w jego ogrodzie ros∏a sza∏wia? – Takie sobie zadawano pytanie.
Mo˝na te˝ sza∏wi´ nazwaç zielem cesarskim, poniewa˝ cesarz Karol Wielki nakaza∏ uprawiaç sza∏wi´
ka˝demu, kto posiada∏ ogródek. W Austrii og∏oszono, ˝e przed rosnàcà sza∏wià nale˝y zdejmowaç
czapk´ lub kapelusz. Nazywano jà te˝ napojem. Ju˝ sama jej nazwa ma znamiennà wymow´: pochodzi od s∏owa “salus” – zbawienie, ocalenie, wyzdrowienie.
W psychice ludzkiej tkwi zawsze odruch idealizowania zjawisk czy rzeczy owianych pewnà tajemnicà. Aczkolwiek sza∏wia w dzisiejszym zio∏olecznictwie daleko szersze ma zastosowanie, ani˝eli przed wielu wiekami, to jednak absolutnie nie mo˝na jej nazwaç zielem cudownym chroniàcym ˝ycie ludzkie
przed Êmiercià w nieskoƒczonoÊç. Owszem, jest to lek, który by∏ znany w staro˝ytnoÊci. Rzymianki u˝ywa∏y sza∏wii do celów higieny osobistej. ˚o∏nierze zaÊ leczyli rany odniesione na polu bitwy. Jest to bowiem
Êrodek mocno dezynfekujàcy, skuteczny na rany, ropniaki, zapalne ogniska zewn´trzne. Ma te˝ dobroczynne dzia∏anie wewnàtrz naszego ustroju: neutralizuje nadmierne poty zw∏aszcza u gruêlików, usprawnia przewód pokarmowy, zwi´ksza wydajnoÊç mlecznà u matek karmiàcych, wzmacnia w pewnym
stopniu ca∏y organizm.
Drugà z kolei “cudownà roÊlinà” nazywanà w Êredniowieczu “boska” – “Gotteskraut”, jest tysi´cznik,
oceniany na wartoÊç z∏ota. Po ∏acinie nazwany zosta∏ “centaurium”, to znaczy, ˝e wart jest “centum surum”, czyli sto sztuk z∏ota lub z∏otych monet. W Niemczech wartoÊç tego zió∏ka podniesiono a˝ do tysiàca z∏otych guldenów i nazywano go “Tausendguldenkraut”. W Polsce nazwano to ziele tysiàcznikiem.
Nie znaczy to, jakoby za t´ roÊlin´ p∏acono a˝ tysiàc guldenów, ale tà fikcyjnà nazwà chciano podkreÊliç uniwersalnà jej moc leczniczà. W rzeczywistoÊci jednak tysiàcznik poza leczeniem nie˝ytu przewodu
pokarmowego niewielkie ma zastosowanie w zio∏olecznictwie. A prócz tego – musi byç umiej´tnie i ostro˝nie stosowany, poniewa˝ w razie przedawkowania mo˝e uszkodziç ˝o∏àdek i wàtrob´.
Opisane powy˝ej tzw. “cudowne zio∏a” wcale nie by∏y tak nadzwyczajne w lecznictwie, nie ró˝ni∏y
si´ od innych, ale jednak Êwiat je apoteozowa∏, z tego powodu, ˝e nie zna∏ wartoÊci innych zió∏.
Mo˝na natomiast wysunàç twierdzenie, ˝e dopiero dzisiaj odkrywamy w niektórych zio∏ach i roÊlinach
ogromne wartoÊci lecznicze. JednoczeÊnie jednak stwierdzamy, ˝e zio∏a kryjà w sobie jeszcze wiele tajemnic, wiele zagadek, i wiele spraw dotàd nie wyjaÊnionych i nie zbadanych.
Do takich bodaj˝e nale˝y nasza zwyczajna pokrzywa. zawiera ona oprócz ˝elaza, kwasu mrówkowego, licznych soli mineralnych, karotenów, witaminy ‘C’ – jeszcze ca∏y szereg innych substancji dobroczynnych, aktywizujàcych i regenerujàcych organizm ludzki. Dlatego pokrzyw´ stosuje si´ w po∏aczeniu
z innymi zio∏ami na bardzo wiele schorzeƒ, a zw∏aszcza na anemi´ i wycieƒczenie organizmu. Badania
naukowe wykrywajà coraz to nowe w∏aÊciwoÊci roÊlin. Na przyk∏ad z dziedziny socjologii roÊlin dowiadu-
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jemy si´, ˝e istnieje jakaÊ tajemnicza symbioza pokrzywy z cz∏owiekiem. RoÊnie ona na terenach zamieszka∏ych przez cz∏owieka. czyli tam gdzie cz∏owiek, tam i pokrzywa. W podobnej symbiozie ˝yje chaber (b∏awatek) z ˝ytem.
Drugim z kolei zio∏em, które mo˝na nazwaç cudownym jest pietruszka. Nie leczy ona bezpoÊrednio
jakiejÊ choroby, ale uodparnia organizm ludzki w najwy˝szym stopniu przed zapadalnoÊcià na wszelkie
schorzenia oraz daje niebywa∏à t´˝yzn´ êycia oraz d∏ugowiecznoÊç. Pietruszka powinna byç spo˝ywana na surowo.
Nast´pna cenna roÊlina – to borówka czernica, nazywana te˝ czarnà jagodà (Fructus Myrtilli). OdÊwie˝a ona organizm ludzki, oczyszcza go i odm∏adza. Reguluje przemian´ materii, utrzymuje w równowadze flor´ bakteryjnà jelit, normuje prac´ ˝o∏àdka. Z tego wzgl´du powinno si´ w sezonie jagodobrania spo˝ywaç po dwie szklanki dziennie jagód surowych lub ze Êwie˝à Êmietanà. W zimie natomiast dobrze jest raz w tygodniu wypiç kompot z czarnych jagód, a w razie rozwolnienia ˝o∏àdka przez trzy dni
spo˝ywaç codziennie na Êniadanie przed [posi∏kiem i przed kolacjà) po trzy ly˝ki suszonych jagód.
Z kolei – grzyby. To wielkie dobrodziejstwo dla Europy, ale wskutek nieÊwiadomoÊci ma∏o sà doceniane. Istnieje ogromna ró˝noÊç grzybów. Samych gatunków grzybów szacuje si´ na oko∏o 75 tysi´cy: Dzielimy je na 5 klas. Nas interesujà jedynie grzyby wy˝szej klasy, do której zaliczamy workowce i podstawczaki. Grupa podstawczaków obejmuje 20 tysi´cy pozycji. Do tej grupy nale˝à przede wszystkim grzyby
kapeluszowe.
Któ˝ z nas nie pozna∏ wartoÊci smakowych zup zaprawianych suszonymi grzybami lub samych grzybów w ró˝nej formie przyrzàdzania. Grzyby majà nie tylko wartoÊci smakowe, ale jeszcze równie˝ walory
od˝ywcze, lecznicze i bakteriobójcze. Sà to pokarmy zawierajàce w sobie substancje antybiotyczne
bez ubocznych dzia∏aƒ ujemnych. A wi´c – frontem do grzybów!
Dzika ró˝a – ze wszystkich owoców, jakie wyrastajà na terenie naszego kraju posiada najwi´cej cennych wartoÊci od˝ywczych i zapobiegawczych przeciw wszelkim chorobom. Bardzo jest wskazane spo˝ywaç powid∏a z owocu ró˝y oraz piç herbat´ z p∏atków ró˝y zamiast herbaty prawdziwej.
Og∏oszono, ˝e z Urz´dowego Spisu Leków majà byç skreÊlone trzy sympatyczne zio∏a: kwiat b∏awatka
(Flos Cyani sine calicibus), kwiat jasnoty bia∏ej (Folium Fragariae) i liÊç poziomki. Stanie si´ to z wielkà
szkodà, poniewa˝ wszystkie te trzy zio∏a majà szerokie zastosowanie w lecznictwie.
P∏atki kwiatów b∏awatka bez okrywy koszyczkowej stosuje si´ w schorzeniach nerek, przewodów moczowych, przy zatrzymaniu moczu, równie˝ przy kamicy nerkowej, tak˝e w schorzeniach wàtroby i przy
˝ó∏taczce. Czyszczà one krew i obni˝ajà goràczk´. Ciekawe te˝ jest, ˝e – jak stwierdzono – pomi´dzy ˝ytem rosnàcym na polu a b∏awatkiem (chabrem) istnieje jakaÊ korzystna dla obu gatunków symbioza.
˚yto, w którym nie ma chabru, jest s∏absze, ani˝eli to, w którym wyrasta∏ ten chwast, oczywiÊcie w pewnej optymalnej proporcji, wynoszàcej 1:5000.
Kwiat jasnoty bia∏ej znajduje zastosowanie przy biegunkach, krwawieniach wewn´trznych, w zaburzeniach przemiany materii, przy up∏awach i krwawieniach macicznych.
LiÊç poziomki stosowany jest dla uszczelniania naczyƒ krwionoÊnych, przy mia˝d˝ycy i nadciÊnieniu,
przy wysi´kach, jako regulujàcy przemian´ materii.
Dzieciom naszym nie ˝a∏ujmy pestek z dyni. One chronià skutecznie organizmy dzieci´ce przed robaczycami ∏àcznie z tasiemcem.
Chrzan zamiast musztardy poleca si´ spo˝ywaç dla doros∏ych jako dodatek do pokarmów, zw∏aszcza mi´snych.
Czosnek i cebula – to dwa gatunki organów ziemnych znane ju˝ od zamierzch∏ych czasów jako pokarmy i przyprawy pokarmowe wÊród ludów Azji i Egiptu. Poczàtkowo tylko elita spo∏eczna u˝ywa∏a
czosnku, a plebs zjada∏ cebul´. Póêniej zaÊ odwrotnie – tylko arystokracja spo˝ywa∏a cebul´, zaÊ dla
biedoty pozosta∏ czosnek.
Spo˝ywanie czosnku, zw∏aszcza po czterdziestym roku ˝ycia, w du˝ym stopniu zabezpiecza przed
sklerozà i jej nast´pstwami oraz przed os∏abieniem ca∏ego organizmu. Dobrze jest braç zwykle po 3 zàb-
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ki czosnku Êredniej wielkoÊci, pokroiç na drobniutkie czàsteczki, po∏o˝yç na chleb posmarowany mas∏em i spo˝yç przed kolacjà, codziennie przez ca∏y miesiàc. Po miesiàcu zrobiç przerw´ tygodniowà
i potem znowu kontynuowaç to samo. Cebula zaÊ mo˝e byç spo˝ywana przez wszystkich, zw∏aszcza
w zimie co trzeci dzieƒ. Przyrzàdzaç jà nale˝y w sposób nast´pujàcy: Jednà du˝à celub´ lub dwie Êrednie pokrajaç na plasterki, posoliç, polaç oliwà, a w jej braku olejem, przykryç na godzin´ i spo˝yç przed
obiadem lub kolacjà. Cebula jako lek jest najskuteczniejszym Êrodkiem na wrzody i czyraki. W tym jednak celu trzeba obranà ze skórki cebul´ upiec w ca∏oÊci, ugnieÊç jà na papk´, ujàç w banda˝, przy∏o˝yç na wrzód i razem owinàç banda˝em. Po 8 godzinach zdjàç banda˝ i ran´ przemyç ciep∏ym odwarem rumianku. Wrzód p´ka, wydziela rop´ i rana szybko si´ goi.
Jeszcze odnoÊnie czosnku pragn´ zaznaczyç, ˝e podany sposób jego spo˝ywania przez ludzi starszych mo˝e si´ okazaç zbyt ucià˝liwy, kiedy sà jeszcze zdrowi. Wobec tego trzeba go spo˝ywaç od
okresu stwierdzenia ostrej sklerozy oraz ka˝dorazowo przy przezi´bieniu i grypie.
W ostatnich latach pojawi∏y si´ g∏osy wybitnych lekarzy, ˝e spo˝ywanie codziennie trzy razy po jednym owocu migda∏ów oraz kukurydzy w ró˝nej formie, w du˝ym stopniu zabezpiecza przed nowotworami. Ja bym tu jeszcze doda∏ czosnek, cebul´, surowà s∏odkà kapust´, czarne jagody i ˝ywe liÊcie zielonej pietruszki.
Od dawna mojà uwag´ przykuwa do siebie mech leÊny, a zw∏aszcza dwa gatunki: p∏onnik (Polytrichum commune) i bielistka (Leucobrium glaucum).
Wystarczy ten pierwszy. Chocia˝ ta roÊlina nie figuruje w katalogu zió∏ leczniczych, to jednak upatruje
si´ w niej du˝e w∏aÊciwoÊci lecznicze, przede wszystkim na rany zewn´trzne. Na dowód tego przytocz´
nast´pujàce zdarzenia.
Przed trzydziestu laty zwróci∏a si´ do mnie Polka, mieszkanka Nowego Jorku, ˝e otrzymuj´ b∏agalne listy o pomoc nie tylko z ca∏eJorku z proÊbà o pomoc w swej beznadziejnej, wed∏ug jej przekonania,
chorobie. Jej nazwisko by∏o J. Makarewicz, o ile dobrze pami´tam. Przez osiem lat mia∏a ona obie nogi
pokryte wrzodami, które g∏´boko rozk∏ada∏y tkank´, tworzàc po wycieku ropy jakoby g∏´bokie leje.
èadne leki jej nie pomaga∏y, mo˝e dlatego, ˝e kobieta ta mia∏a ju˝ 80 lat. Zgodnie z jakàÊ intuicjà oraz
pewnà obserwacjà runa leÊnego poda∏em jej mieszank´ z trzech sk∏adników: mech leÊny, rumianek
i suche igliwie ze Êwierku. Poleci∏em w wywarze z tej mieszanki, doÊç goràcym moczyç nogi wieczorem
przez pó∏ godziny codziennie. Po up∏ywie 10 dni ku wielkiej radoÊci pacjentki nogi ca∏kowicie si´ wygoi∏y.
W tym miejscu w imi´ obiektywnej prawdy musz´ marginesowo przynajmniej wyjaÊniç, ˝e otrzymuj´
b∏agalne listy o pomoc nie tylko z ca∏ej Europy, prócz Turcji, lecz równie˝ z USA, Kanady, Japonii, Indii,
Australii, Afryki, a nawet z Nowej Zelandii.
Jest to dziwne zjawisko, którego nie pojmuj´, a które dla mnie sta∏o si´ koszmarem ˝ycia. Jestem ju˝
sterany wiekiem i wycieƒczony nadludzkà pracà, od której nie ma dla mnie ucieczki.
Taka w∏aÊnie sytuacja zmusza mnie do coraz g∏´bszego zapuszczania si´ w labirynt ogromnie bogatej flory, aby wydobyç z niej coraz wi´cej zbawiennych tajemnic dla dobra cierpiàcej ludzkoÊci.
Nie jestem ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcà, ani nieomylnym, dlatego nie zawsze i nie ka˝demu
potrafi´ pomóc w jego cierpieniach.
Chcia∏bym przynajmniej odrobin´ zdobytej wiedzy i doÊwiadczenia przekazaç innym dla dobra
cz∏owieka oraz przedstawiç to ogromne bogactwo, jakie nam daje ˝ywa przyroda dla ludzkiego zdrowia i radoÊci ˝ycia.

Choroby oskrzelowo-p∏ucne
Tlen jest niezb´dnym sk∏adnikiem koniecznym dla ˝ycia cz∏owieka, zwierzàt i roÊlin. Narzàdem, który
dostarcza czerpany z powietrza tlen dla organizmu sà p∏uca. Ka˝dy wdech powietrza do p∏uc wynosi
0,51. W tej iloÊci powietrza znajduje si´ 20% tlenu, który dociera do p∏uc, a z p∏uc krew transportuje go
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do tkanek ca∏ego ustroju. Z zanieczyszczonym powietrzem dostajà si´ do p∏uc, niestety, równie˝ substancje szkodliwe w postaci py∏ów, sadzy, spalin, a jednoczeÊnie równie˝ gro˝ne bakterie, zwane lasecznikami albo pràtkami. Te wszystkie trujàce czynniki niszczà p∏uca bezboleÊnie a˝ do ich rozpadu
i Êmierci cz∏owieka. Do niedawna gruêlica p∏uc zbiera∏a ogromne ˝niwo Êmierci wÊród ludzi zw∏aszcza
Europy. Gdy ktoÊ zapad∏ na t´ chorob´, automatycznie te˝ zapad∏ na niego wyrok Êmierci. Medycyna
pomimo wielkich wysi∏ków sta∏a wobec niej bezradna. Dopiero po drugiej wojnie Êwiatowej uda∏o si´
nauce wynalaêç przeciw tej zmorze ludzkoÊci skutecznà broƒ, dzi´ki której zasadniczo po∏o˝ono kres
gruêlicy.
Zdarzajà si´ jednak niektóre organizmy odporne na leki powszechnie stosowane, albo te˝ organizmy,
które tych leków nie tolerujà. Dla takich pozostajà wówczas jedynie leki zio∏owe.
Zresztà ka˝dy pacjent leczàcy si´ na gruêlic´ zarówno w czasie kuracji, jak i po jej zakoƒczeniu powinien piç zio∏a celem przyÊpieszenia regeneracji tkanki p∏ucnej oraz zabezpieczenia jej przed ewentualnym nawrotem. Poleca si´ równie˝ wszystkim rekonwalescentom przebywanie przez jakiÊ czas na spacerach w lesie iglastym, na suchym terenie.

IV

Sk∏ady mieszanek zio∏owych
Gruêlica p∏uc
Tuberclosis pulmonum
1. Ziele miodunki plamistej (p∏ucnik lek.) – Hb. Pulmonariae
2. Ziele poziewnika – Hb. Galeopsidis
3. Ziele rdestu ptasiego – Hb.Polygoni avicul.
4. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
5. Ziele przetacznika Hb. Veronicae
6. LiÊç babki – Fol. Plantaginis
7. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
8.LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarea
9. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
10. Porost islandzki – Lichenis islandici

Standartowa recepta sporzàdzania mieszanej zio∏owych.
Sposób u˝ycia: Wszystkie powy˝sze sk∏adniki zmieszaç razem i wziàç kopiastà ∏y˝k´ sto∏owà tej mieszanki, zalaç szklankà wrzàtku i odstawiç pod przykryciem na trzy godziny. Potem przecedziç, lekko
podgrzaç i wypiç przed posi∏kiem. Piç trzy razy dziennie, za ka˝dym razem zio∏a Êwie˝e. Ka˝dy ze sk∏adników stosowaç po 50 g. Zasada obowiàzuje przy wszystkich zestawach zió∏.

Odpowiedniki ∏aciƒskie
Korzeƒ – Radix Fruktus – owoc
Kora – Cortex Herba – zio∏a
Flos, flores – Kwiaty Strobilus – szyszka
Folium – liÊç

Krwotoki p∏ucne
Pnumohaem Orphagiae
1. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
2. Ziele rdestu ostrogorzkiego – Hb. Polygoni hydropip.
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3. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
4. Ziele krwawnika – Hb. Millefolli
5. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
6. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
7. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
8. Kora wierzby – Cort. Salicis
9. LiÊç ruty – Fol. Rutae

Sporzàdziç wed∏ug standartowej recepty. Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.

Gruêlica odporna na antybiotyki
1. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Plygoni avicul.
2. Skrzyp polny – Hb. Equiseti
3. Ziele poziewnika – Hb. Galeopsidis
4. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
5. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
6. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
7. Kwiat s∏onecznika – Flos. Helianthi
8. Pàczki sosny – Gemmae Pini
9. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici

Sporzàdziç wed∏ug standartowej recepty. Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.

Rozedma p∏uc i nie˝yt oskrzeli
Emphysema Pulmonum – Bronchitis
1. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
2. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
3. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
4. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
5. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
6. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
7. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci,
8. Ziele przetacznika – Hb. Veronicae
9. Pàczki sosny – Gemmae Pini10. Infl. Tiliae,
11. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli

Sporzàdziç wed∏ug standartowej recepty. Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.

Krztusiec (koklusz)
Pertusis
1. Pàczki sosny – Gemmae Pini
2. Kwiat b∏awatka – Flos. Cyani
3. Ziele przetacznika – Hb. Veronicae
4. LiÊç sza∏wi – Fol. Salviae
5. Owoc kopru w∏oskiego – Fruct. Foeniculi
6. Ziele tymianku – Hb. Thymi
7. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli
8. Kwiat pierwiosnka – Flos Primulae
9. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci
10. Ziele przetacznika leÊnego – Hb. Veronicae
11. Porost islandzki – Lichen Islandicus

Sporzàdziç wed∏ug standartowej recepty. Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.
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Goràczka i grypa
1. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci
2. Kwiatostan lipy – Flos Tiliae
3. Kwiat s∏onecznika – Flos Helianthi
4. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
5. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
6. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Angelicae
7. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
8. Owoc maliny – Fr. Rubi idaei
9. Owoc g∏ogu – Fr. Crataegi

Sporzàdziç wed∏ug standartowej recepty. Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.

Dychawica oskrzelowa
Asthma brionchiale
1. Ziele szanty – Hb. Marrubii
2. Owoc kopru w∏oskiego – Fr. Foeniculi
3. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
4. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
5. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
6. Korzeƒ Arcydzi´gla – Rd. Angelicae
7. Kwiat bzu czarnego – Flor. Sambuci,
8. Pàczki sosny – Gemmae Pini
9. Kwiat lawendy – Flos Lawendulae
10. Kwiat Êlazu – Flos Malvae
11. LiÊç sa∏wii – Fol. Salviae

Sporzàdziç wed∏ug standartowej recepty. Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.

Pylica p∏uc
Pneumoconiosis
1. Kora wierzby – Cort. Salicis
2. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
3. Pàczki sosny – Gemmae Pini
4. Ziele miodunki – Hb. Pulmonariae
5. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
6. Ziele poziewnika – Hb. Galeopsidis
7. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
8. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
9. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
10. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
11. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
Sporzàdziç wed∏ug standartowej recepty. Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.

Uk∏ad krà˝enia
Apparatus Circulatorius
Krew nie tylko warunkuje ˝ycie, lecz jest samà istotà ˝ycia ludzkiego. Niech si´ zatrzyma
krew w swym biegu na przeciàg 20 minut, ˝ycie ludzkie ustanie na zawsze. Cudowny ten eliksir ˝ycia zwany krwià p∏ynie nieustannie poprzez ogromnà sieç rurek, czyli naczyƒ krwionoÊnych i dociera do ka˝dej komórki organizmu ludzkiego, majàc na celu spe∏nienie licznych
˝ywotnych zadaƒ, jakimi sà:
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a) transport od˝ywczy – krew przenosi substancje od˝ywcze pobrane z przewodu pokarmowego oraz tlen zaczerpniety z p∏uc do wszystkich komórek i tkanek celem ich sprawnego
funkcjonowania,
b) wydalanie – wszystkie produkty zu˝yte oraz substancje szkodliwe krew wydala z organizmu przez p∏uca i nerki na zewnàtrz,
c) czynnoÊci obronne – ró˝nego rodzaju infekcje, spowodowane przez bakterie, które
przedostajà si´ do organizmu ró˝nymi drogami oraz trucizny chemiczne – krew neutralizuje
lub ca∏kowicie unieszkodliwia przez wytwarzanie w ustroju czynników obronnych i uodporniajàcych,
d) utrzymanie równowagi biologicznej – krew odgrywa równie˝ wielkà rol´ w gospodarce
wodnej i mineralnej, utrzymujàc równowag´ kwasowo-zasadowà p∏ynów ustroju.
Cudownym narz´dziem, które ustawicznie rozprowadza krew po ca∏ym organiêmie, jest
serce. To “perpetuum mobile”, ta gigantyczna pompa ssàcot∏oczàca, ten niepoj´ty motor,
nie zasilany przez cz∏owieka ˝adnym materia∏em nap´dowym, pracuje bez przerwy przez 80
lat i wi´cej, wprawia w zdumienie najg∏´bsze umys∏y. Praca serca jest osza∏amiajàca. W ciàgu godziny serce ludzkie przetacza blisko 400 litrów krwi, w ciàgu doby – oko∏o 10 tysi´cy litrów. Jest to iloÊç równa pojemnoÊci wagonu – cysterny. W ciàgu 70 lat ˝ycia cz∏owieka
przepompowuje oko∏o 250 milionów litrów krwi, to ma∏e ludzkie serce. Do jej przewiezienia
trzeba by u˝yç oko∏o 250 pociàgów po 100 wagonów cystern. Gdyby prac´ serca wykonanà przez 70 lat ˝ycia cz∏owieka skoncentrowaç i zu˝ytkowaç od razu, to wystarczy∏aby ona
do wyniesienia cz∏owieka na ksi´˝yc.
Wed∏ug s∏usznych obliczeƒ niektórych naukowców serce cz∏owieka posiada w sobie zapas energii na 150 lat ˝ycia ludzkiego i wi´cej. Jednak˝e cz∏owiek musia∏by ˝yç w odpowiednich warunkach i bardzo racjonalnie oszcz´dzaç prac´ swojego serca.
Tymczasem cz∏owiek dzisiejszy obraca si´ we wr´cz zabójczym Êrodowisku. Zamiast tlenu
wdychamy gazy spalinowe, cz´sto rakotwórcze. Zamiast czystych zwiàzków chemicznych organicznych zawartych w p∏odach ziemi – spo˝ywamy w pokarmach sztuczne nawozy chemiczne, czego ludzki organizm nie toleruje. Na domiar z∏ego – technika i szaleƒcze tempo
dzisiejszego ˝ycia szarpie ponad granice jego wytrzyma∏oÊci system nerwowy, co e w efekcie
prowadzi do nerwic serca, niewydolnoÊci krà˝enia, zawa∏ów serca i ró˝nych innych przypad∏oÊci.
Trzeba jednak si´gnàç swojà w∏asnà r´kà po silniejsze trucizny, jakimi sà alkohol i papierosy. Na Zachodzie do∏àczajà si´ do tego jeszcze ró˝ne narkotyki. Czy w takim razie z obecnego pokolenia wielu ludzi doêyje do 80 lat – oto wielkie pytanie.

Os∏abienie mi´Ênia sercowego
Asthenia Circulatoria
1. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
2. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crataegi
3. Owoc g∏ogu – Fr. Crataegi
4. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
5. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
6. LiÊç melisy – Fol. Melissae
7. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
8. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
9. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi.

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Odbywaç cz´ste spacery na wolnym powietrzu
rano i wieczorem. Zaleca si´ wypiç przed obiadem po pó∏ szklanki czerwonego wina, pijàc powoli.
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NiewydolnoÊç wieƒcowa – Dusznica bolesna
Inssuficientia Coronaria – Angina pectoris
1. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
2. LiÊç ruty – Hb. Rutae
3. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci
4. Kwiatostan gógu – Infl. Crataegi
5. Ziele macierzanki – Hb. Serpylii
6. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
7. LiÊç melisy – Fol. Melissae
8. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae
9. Ziele srebrnika (pi´ciornika g´siego) – Hb. Anserinae

Piç – jak wy˝ej. Ograniczyç na pewien czas pokarmy rozdymajàce, jak fasola, groch, oraz ci´˝kie
przyprawy, jak pieprz, musztarda itp. Uprawiaç lekkà gimnastyk´ na wolnym powietrzu.

NadciÊnienie t´tnicze
Morbus Hybertonicus Hypertenisio Vascularis
Rozró˝niamy nadciÊnienie samorodne i pochodne, tj. powsta∏e na tle innych chorób, takich jak niewydolnoÊç nerek i trzustki, schorzenia wàtroby. NaciÊnienie, jak ka˝da nieprawid∏owoÊç serca, jest niebezpieczne, gdy˝ mo˝e spowodowaç p´kni´cie naczyƒka krwionoÊnego w mózgu, czego nast´pstwem jest parali˝ lub Êmierç.
W takich wypadkach obok Êrodków farmakologicznych trzeba pomocniczo leczyç si´ zio∏ami.
1. Morszczyn p´cherzykowy – Fucus vesiculosis
2. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
3. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crataegi
4. Owoc g∏ogu – Fr. Crategi
5. Skrzyp polny – Hb. Equiseti
6. Owoc tró˝y - Fr. Rosae
7. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
8. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
9. LiÊç ruty – Fol. Rutae.

Piç tylko dwa razy dziennie, rano i wieczorem po szklance.

PodciÊnienie t´tnicze
Hypotensio Artelialis
Spadek ciÊnienia powstaje mi´dzy innymi na tle os∏abienia organizmu po przebytej ci´˝kiej chorobie
lub wykrwawieniach.
1. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
2. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
3. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
4. Ziele tymianku – Hb. Thymi
5. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
6. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
7. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
8. Owoc tró˝y – Fr. Rosae
9. Kora kasztanowca – Cort. Hippocastani
10. LiÊç melisy – Fol. Melissae
11. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae
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Uwaga! Braç tej mieszanki nie ∏y˝k´, lecz tylko ∏y˝eczk´ (pe∏nàº, zalaç zawartoÊcià pó∏ szklanki wrzàtku, odstawiç pod przykryciem na trzy godziny, potem przecedziç, lekko podgrzaç i wypiç. Piç trzy razy
dziennie po pó∏ szklanki przed posi∏kiem.
Dopuszcza si´ równie˝ raz dziennie fili˝ank´ kawy, a przed kolacjà ma∏y kieliszek koniaku – to pobudza akcj´ serca.

Stwardnienie t´tnic
Arterioscleriosclarosis
Jest to schorzenie wieku starczego, chocia˝ czasem wyst´puje ju˝ przed 50 rokiem ˝ycia. Stwardnienie t´tnic zak∏óca krà˝enie krwi, rytmik´ serca oraz równowag´ ruchów. Pokarmy dla chorych muszà
byç jarskie, z wykluczeniem potraw nadymajàcych, jak równie˝ kawy, alkoholu i palenia papierosów,
zw∏aszcza na czczo.
1. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
4. Skrzyp polny – Hb. Equiseti
5. Ziele jemio∏y – Hb. Visci,
6. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crataegi
7. Owoc kminku – Fruct Carvi
8. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
9. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
10. Morszczyn p´cherzykowy – Fucus vesiculosis
11. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Pilygoni avicul.

Piç trzy razy dziennie po szklance, a po 70 roku ˝ycia po pó∏ szklanki, przed posi∏kiem.

Zapalenie zakrzepowe ˝y∏
Thromboangitis obliterans
Na wypadek zatorów w ˝y∏ach, a zw∏aszcza w p∏ucach oraz przy silnych obrz´kach i bólach nóg,
trzeba niezw∏ocznie zawezwaç lekarza. RównoczeÊnie nale˝y stosowaç kuracj´ zio∏owà, jako pomocniczà.
1. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
2. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
3. LiÊç ruty – Hb. Rutae
4. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
5. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crataegi
6. Kwiat wiàzówki – Flos. Ulmariae
7. Kora wierzby – Cort. Salicis
8. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
9. LiÊç brzozy – Fol. Betulae

Piç 2-3 razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.

˚ylaki goleni
Varcies
˚ylaki na nogach to najwi´ksza udr´ka kobiet, bo one najbardziej atakujà kobiety. Pod∏o˝em tej
choroby jest najcz´Êciej niewydolnoÊç krà˝enia oraz praca wymagajàca d∏ugiego stania na nogach
przy warsztatach pracy. Cz´sto daje dobre wyniki kuracja zio∏owa. Otwarte i krwawiàce ˝ylaki sà trudne do zlikwidowania.
Jeszcze najskuteczniejszym lekiem na krwawiàce ˝ylaki jest maÊç propolisowaa, a w jej braku maÊç
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˝ywokostowa. Smarowaç obrze˝a rany i lekko zabanda˝owaç.
1. Ziele szanty – Hb. Marrubii
2. Hb.Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
3. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
4. Kora kasztanowca – Cort. Hippocastani
5. Kora wierzby – Cort. Salicis
6. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
7. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crataegi
8. Owoc tró˝y – Fr. Rosae
9. Ziele jemio∏y – Hb. Visci

Piç dwa razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Dobrze jest równie˝ stosowaç nast´pujàce kompresy:
1. Kora kasztanowca – Cort. Hippocastani
2. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
3. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
4. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae
5. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.

Wszystkie powy˝sze zio∏a mieszaç i ka˝dorazowo braç pi´ç ∏y˝ek tej mieszanki, zalaç litrem wody, gotowaç 10 minut, odstawiç na 30 minut i przecedziç. Tym odwarem nasàczyç czystà szmatk´, którà nale˝y ok∏adaç nogi. Zmieniaç i tak d∏ugo robiç kompresy, a˝ si´ wyczerpie odwar. Wykonaç to wieczorem.

Zapalenie mi´Ênia sercowego
Myocarditis
1. Owoc jarz´biny – Fruct. Sorbi
2. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
3. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
4. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
5. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crataegi
6. Kwiat tarniny – Flos Pruni spin.
7. LiÊç melisy – Fol. Melissae
8. Ziele krwawnika – Hb. Millefolii,
9. Ziele nostrzyka – Hb. Melilotis

Piç rano i przed kolacjà po pó∏ szklanki. Przed samym Êniadaniem dobrze jest rozpuÊciç ∏y˝eczk´ miodu w szklance herbaty lub mleka i wypiç. Tak praktykowaç przez trzy tygodnie.

Guzy odbytnicze (guzy krwawnicze)
Haemorrhoides
Guzy suche lub krwawiàce na kiszce stolcowej sà nieco odmiennà formà ˝ylaków, z tà tylko ró˝nicà,
˝e sà bardziej bolesne i mocno niewygodne. Likwidowanie hemoroidów zabiegiem operacyjnym lub
wk∏adanie do odbytnicy czopków jest zawodne.
Mo˝na je wyleczyç jedynie zio∏ami i to dwiema metodami: Trzy ∏y˝ki siemienia lnianego (Semen Lini)
zalaç pó∏ litrem wody i gotowaç (w stanie wrzeniaº przez 10 minut. Po zdj´ciu z ognia wlaç do odwaru 4
∏y˝ki Êwie˝ego mleka, zmieszaç, p∏ynem tym nasàczyç wat´ i przyk∏adaç do kiszki stolcowej nad miednicà a˝ do wyczerpania odwaru. Robiç to wieczorem.
1. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
2. Kwiat tarniny – Flos Pruni spin.
3. LiÊç melisy – Fol. Melissae
4. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
5. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
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6. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
7. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
8. Ziele rdestu ostrogorzkiego – Hb. Polygoni hydropip.
9. Owoc kopru w∏oskiego – Fr. Foeniculi

Piç dwa razy dziennie po szklance rano i przed kolacjà.

Dychawica sercowa
Asthma cardiale
Nie wolno zapominaç o tej zasadzie, ˝e ka˝de zaburzenie serca wymaga natychmiastowej pomocy
lekarskiej i dok∏adnego zbadania choroby. Potem dopiero mo˝na si´ zabraç do odpowiedniego leczenia. Dok∏adnie stosowanie zió∏ najcz´Êciej dake dobre wyniki.
1. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
2. Ziele serdecznika – Hb.Leonuri
3. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
4. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
5. Stràk fasoli – Peric. Phaseoli
6. Znami´ kukurydzy – Stgm. Maydis
7. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae
8. Kwiatostan g∏ogu – Flos Crataegi
9. Ziele macierzanki – Hb. Serpylii

Piç 2-3 szklanki dziennie. Przed spaniem dobrze jest nacieraç plecy i piersi mokrym, zimnym r´cznikiem, po czym dobrze si´ wytrzeç suchym r´cznikiem i to powtarzaç przez 9 dni. Wskazana te˝ jest lekka
gimnastyka na wolnym powietrzu.

Nerwica serca
Neurosis cardiale
Wszelkiego rodzaju nerwice, w tym nerwice serca, najskuteczniej mo˝na zwalczaç nie Srodkami psychotropowymi, lecz psychoterapià bezlekowà. JeÊli na kogoÊ dobrze wp∏ywa towarzystwo, powinien
dobraç sobie grono przyjació∏ o optymistycznym usposobieniu i wÊród nich szukaç od czasu do czasu
uspokojenia. Na odwrót, je˝eli dany osobnik najlepiej czuje si´ w samotnoÊci, nie powinien pozostawaç
w niej bezczynnie, lecz powinien czymkolwiek si´ zajàç, np. jakàÊ lekkà pracà fizycznà, czytaniem interesujàcej dla niego lektury itp. Jak najcz´Êciej nale˝y przebywaç wÊród przyrody, w lesie, w ogrodzie, na
∏àce.
Bardzo dobrze robià çwiczenia oddechowe w sposób nast´pujàcy: w lecie po przebudzeniu si´ rano wstaç z ∏ó˝ka, stanàç przy otwartym oknie, w pozycji wyprostowanej, stopy z∏àczone ze sobà, r´ce
po∏o˝yç na g∏owie, jednà na drugiej. Nosem wciàgnàç powietrze do p∏uc a˝ do oporu, wstrzymaç oddychanie na 15 sekund (liczàc do 15), åwiczenie to powtórzyç trzy razy. Potem po∏o˝yç si´ z zupe∏nym
rozluênieniem mi´Êni na 5 minut. Powtarzaç to codziennie przez 9 dni.
1. Szyszki chmielu – Strob. Lupuli
2. Kwiat lawendy – Flos. Lavenduale
3. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crategi
6. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper
7. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae
8. Kwiat tarniny – Flos Pruni spin.
9. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
10. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli
11. Ziele srebrnika (pi´ciornika g´siego) – Hb. Anserinae

Piç 2-3 razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.
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Uzupe∏nienia praktyczne
Wiele jest chorób ubocznych, jakby wtórnych, powstalych na pod∏o˝u schorzeƒ zaistnia∏ych wczeÊniej. I tak np. przypad∏oÊci reumatyczne pociàgajà za sobà jakby automatycznie schorzenia sercowe,
a niewydolnoÊç nerek powoduje nadciÊnienie. W takich sytuacjach nale˝y leczyç obie choroby równoczeÊnie i to g∏ównie metodà zio∏owà.
W przypadku na przyk∏ad, gdy na skutek zapalenia nerek wystàpi wzrost ciÊnienia t´tniczego, trzeba
piç w jednym dniu zestaw zió∏ na nerki, a w drugim zestaw na nadciÊnienie – i tak na przemian. Taka kuracja jest jedynie racjonalna i skuteczna.
Ponadto leczenie ka˝dej choroby, nawet groênej, musi byç podbudowane silnà wiarà w jej wyleczenie. To bowiem daje czasami wi´cej mocy leczniczej, ni˝ same leki.
Nie tak rzadko otrzymuj´ listy z podzi´kowaniem od chorych, nawet na raka i parali˝, którzy po chorobie poczuli si´ tak dobrze, ˝e nawet zacz´li normalnie pracowaç, nie odczuwajàc ˝adnych bólów.
OczywiÊcie, to sà wyjàtki, ale – jak g∏osi przys∏owie – wyjàtki potwierdzajà regu∏´. Nie wiemy jeszcze, jakie si∏y tajemne tkwià w naszym organiêmie, naszej psychice i w ˝ywej przyrodzie. Wszyscy w nieszcz´Êciu, jakim jest choroba, szukamy szcz´Êcia w odzyskaniu zdrowia. Wszelkie natomiast zwàtpienia
w mo˝liwoÊç wyleczenia mo˝e t´ mo˝liwoÊç przekreÊliç.

Choroby krwi
Naprawa szkód po antybiotykach
Prawdà jest, ˝e dzi´ki antybiotykom wiele milionów ludzi uratowano od Êmierci. Sà one i dziÊ jeszcze
w przypadkach ci´˝kich chorób zakaênych jedynà i skutecznà bronià. Nieszcz´Êcie tkwi w tym, ˝e jest
to broƒ obosieczna. Antybiotyki leczà jeden organ kosztem ca∏ego organizmu. Nawet przy najostro˝niejszym dawkowaniu antybiotyków nie da si´ uniknàç ich dzia∏ania ubocznego, którego skutki cz´sto
pozostajà nieodwracalne. Organizm ludzki po kuracji serià antybiotyków, zw∏aszcza silniejszych, przedstawia si´ jak las po po˝arze. Pozostaje w nim zniszczona dobroczynna flora bakteryjna, zachwiana równowaga biologiczna i zmniejszona odpornoÊç na inne choroby. Nic wi´c dziwnego, ˝e podnoszà si´
coraz liczniejsze g∏osy krytyczne przeciw wszelkim antybiotykom, tym bardziej, ˝e ich skutecznoÊç sLabnie, poniewa˝ organizmy ludzkie uodporniajà si´ na te leki, i to nawet organizmy tych, którzy wcale nie
pobierali ˝adnych antybiotyków.
Ale – czym zastàpiç antybiotyki? Niestety, jesteÊmy zmuszeni ciàgle jeszcze w groênych przypadkach
chorobowych si´gaç z koniecznoÊci po antybiotyki. Ale musimy poznaç sposób naprawiania szkód, jakie one wyrzàdzajà w naszym ustroju. Witaminy z grupy “B” stanowczo nie zabezpieczajà przed ubocznym dzia∏aniem w naszym ustroju, a tym bardziej nie naprawiajà szkód ju˝ powsta∏ych.
Dobrze jest w czasie leczenia antybiotykami oprócz witaminy “B” pobieraç codziennie jednà ampu∏k´ preparatu “Lakcid”. ZawartoÊç ampu∏ki wysypaç na ∏y˝eczk´ do herbaty i wypiç z herbatà albo wodà przegotowanà. po zakoƒczeniu kuracji trzeba oczyÊciç krew i zasiliç wyja∏owiony organizm w sole
mineralne oraz substancje niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania organizmu. W tym celu nale˝y
piç przez ca∏y miesiàc nast´pujàce zio∏a.
1. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
2. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
3. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
4. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
5. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormenbtillae
6. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
7. Owoc tró˝y - Fr. Rosae
8. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
9. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
10. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtilli
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11. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.

Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.
Wszyscy rekonwalescenci po kuracji antybiotykami, podobnie jak po przebytej operacji, a zw∏aszcza
dotkni´ci anemià – powinni przez jeden tydzieƒ przeprowadziç kuracj´ od˝ywczà w nast´pujàcej formie. Na Êniadanie spo˝yç tatara z surowej ciel´cej wAtróbki z chrzanem, w iloÊci oko∏o 150 g. Na obiad
spodeczek surowej kapusty zalanej oliwà prawdziwà z przyprawà z czosnku i cebuli. Jest to dieta niezawodna.

Anemia z∏oÊliwa
Anaemia perniciosa
Musz´ jeszcze raz przypomnieç o dawkowaniu zió∏. Ró˝ni zielarze przepisujà ró˝ne iloÊci przy ró˝nych
chorobach. Jedni ka˝à piç trzy razy dziennie po szklance odwaru, inni po dwa, niektórzy znów przy jednych chorobach polecajà piç po pó∏ szklanki, a jeszcze inni po 3 lub 4 ∏y˝eczki dziennie. Takie wskazanie, ˝eby piç 3 lub 4 ∏y˝eczki odwaru zio∏owego – to rzecz niepowa˝na. Jest bawienie si´ w leczenie,
a nie leczenie. Mo˝na i powinno si´ stosowaç takie dawki odnoÊnie ró˝nych nalewek i kropli, ale nie odwarów. po mojej wieloletniej praktyce doszed∏em do odpowiednich wniosków, wydaje mi si´ w∏aÊciwych, dotyczàcych stosowania zió∏ leczniczych. otó˝ ∏y˝k´ kopiastà zió∏ nale˝y zalaç szklankà wrzàcej
wody i odstawiç pod przykryciem na trzy gidziny. Jest to jakby macerowanie lub gotowanie przez 5 minut. Po przecedzeniu pozostaje odwaru najwy˝ej trzy czwarte szklanki zawartoÊci. Taka dawka jest dla
ka˝dego i na ka˝dà chorob´ w∏aÊciwà. Dla dzieci zaÊ – od pó∏ do jednej trzeciej szklanki, zale˝nie od
wieku dziecka. Mo˝e si´ zdarzyç, choç to bardzo rzadko, ˝e dany organizm zbyt mocno reaguje na zio∏a, wówczas zmniejsza si´ albo dawkowanie do pó∏ szklanki odwaru albo te˝ trzeba piç tylko dwa razy
dziennie po 3/4 szklanki.
Przy anemii z∏oÊliwej:
1. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
2. LiÊç porzeczki czarnej – Fol. Ribis nigri
3. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
4. LiÊç bobrka – Fol. Menyanthidis
5. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
6. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
7. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
8. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
9. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
10. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crategi
11. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.
Dobrze jest piç przed kolacjà nalewk´, ma∏y kieliszek, sporzàdzonà w nast´pujàcy sposób: siedem ∏y˝ek drobno pokrajanych Êwie˝ych liÊci majowej pokrzywy zalaç rozcieƒczonym spirytusem na pó∏ z przegotowanà wodà w iloÊci 3/4 litra. Po 10 dniach nalewka jest ju˝ gotowa do picia.
Prócz tego codziennie przyjmowaç doustnie jednà ampu∏k´ Biostyminy.

Bia∏aczka
Leucemia
Bia∏aczk´ uwa˝a si´ za przypad∏oÊç nowotworowà.
Przebiega ona w formie ostrej lub przewleklej. Rozró˝niamy bia∏aczk´ szpikowà i limfatycznà. Obie leczy si´ jednakowo.
1. Kora wierzby – Cort. Salicis
2. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
3. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
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4. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormenbtillae
5. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
6. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
7. Ziele tymianku – Hb. Thymi
8. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
9. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
10. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
11. LiÊç bobrka – Fol. Menyanthidis

Stosowaç – jak wy˝ej.

Ziarnica z∏oÊliwa
Lymphobranulomatosis maligna
Jest to choroba pokroju rakowego, trudna do wyleczenia. Do jej zwalczania potrzebny jest antybiotyk. Aktynomycyna oraz inne leki farmakologiczne. Zio∏a natomiast mogà tu spe∏niaç jedynie rol´ pomocniczà i uzupe∏niajàcà.
1. Kora wierzby – Cort. Salicis
2. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
3. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
4. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
5. LiÊç ruty – Hb. Rutae
6. Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae
7. Korzeƒ mydlnicy – Rd. Saponariae
8. Kwiat wiàzówki – Flos. Ulmariae
9. LiÊc bobrówki czernicy – Fol. Myrtilli

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. JednoczeÊnie braç Biostymin´ po jednej ampu∏ce
dwa razy dziennie.

Blednica
Chlorosis
Choroba ta wyst´puje jedynie u kobiet. Pod∏o˝em jej jest niewydolnoÊç jajników, niedorozwój jajników, niedorozwój narzàdów rozrodczych oraz okres przekwitania.
1. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
2. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
3. Korzeƒ cykorii – Rd. Cichorii
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. Ziele bylicy pospolitej – Hb. Artemisiae
6. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
7. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
8. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormenbtillae
9. LiÊç rozmarynu – Fol. Rosmarini

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.

Czerwienica
Polycythaemia
Objawami tej choroby, jak sama nazwa wskazuje, sà: wzrost 100% a nawet wi´cej, liczby czerwonych cia∏ek krwi w porównaniu do stanu normalnego, silny rumieniec na twarzy, krwawienie z nosa,
zwi´kszone ciÊnienie krwi, powi´kszenie Êledziony.
1. Digestosan (gotowa mieszanka),
2. LiÊç ruty – Fol. Rutae
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3. Ziele glistnika – Hb. Chelidonii
4. Ziele przetacznika – Hb. Veronicae
5. Kora wierzby – Cort. Salicis
6. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
7. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
8. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
9. Owoc ró˝y – Fr. Rosae

Piç – jak wy˝ej. Po˝ywienie stosowaç jarskie, wykluczyç mi´so, prócz wieprzowego, spo˝ywaç w ma∏ej iloÊci, ograniczyç p∏yny. Tryb ˝ycia prowadziç przez pewien czas spokojny i wypoczynkowy.

Agronulocytoza
Agronulocytosis
Choroba ta powstaje na skutek zatrucia Êrodkami chemicznymi, nadmiernego naÊwietlenia promieniami Roentgena oraz prze˝ytych chorób zakaênych. Objawia si´ nag∏à wysokà goràczkà, obrz´kiem
w´z∏ów ch∏onnych, dziàse∏, migda∏ków itd. Pacjent od samego poczàtku musi byç pod opiekà lekarza,
który zaaplikuje antybiotyki.
Kuracja zio∏owa mo˝e odegraç rol´ pomocniczà i ochronnà na przyszloÊç.
1. LiÊç je˝yny – Fol. Rubi frut.
2. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
3. Ziele krwawnika – Hb. Millefolii
4. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
5. Hb. Equiseti, – skrzyp polny
6. LiÊç poziomki – Fol. Fragariae
7. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
8. Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae
9. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
10. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
11. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem

Plamica
Purpura
Pomijajàc fachowe uj´cie dotyczàce etiologii i zakwalifikowania tej choroby, traktujemy jà tak jak
widzimy. Uwidacznia si´ ona, jak sama nazwa wskazuje, pojawieniem si´ na ciele czerwonych plam na
skutek wylewów podskórnych, jak równie˝ krwawych wybroczyn na zewnàtrz. Plamica reumatyczna
przejawia sie ostrym bólem mi´Êni i stawów.
1. Kora d´bu – Cort. Quercus
2. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormenbtillae
3. K∏àcze tataraku – Rhiz Calami
4. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
5. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
6. Ziele rdestu ostrogorzkiego – Hb. Polygoni hydropip.
7. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
8. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
9. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
10. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
11. LiÊç ruty – Fol. Rutae
Piç jak wy˝ej.
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Krwawiàczka
Haemofilia
Choroba typowo m´ska, gdy˝ wyst´puje u m´˝czyzn. W j´zyku potocznym zwana jest chorobà królewskà, poniewa˝ wyst´powa∏a najcz´Êciej wÊród cz∏onków rodów królewskich. Jej nosiciele cechujà
si´ s∏abym krzepni´ciem krwi, co jest przyczynà du˝ych trudnoÊci przy hamowaniu krwotoku po skaleczeniu, a nawet przy wyrwaniu z´ba. Typowym przyk∏adem by∏ Aleksiej, syn cara Miko∏aja II, nast´pca
tronu. Wyleczy∏ go z tej choroby s∏ynny Grisza Rasputin za pomocà silnej sugestii.
1. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
4. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
5. Ziele rdestu ostrogorzkiego – Hb. Polygoni hydropip.
6. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
7. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti

Piç trzy razy dziennie po szklance, pó∏ godziny po posi∏ku.

Zachwianie czynnoÊci Êledziony
1. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
4. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
5. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
6. Ziele glistnika – Hb. Chelidonii
7. Owoc kopru w∏oskiego – Fr. Foeniculi

Piç – jak wy˝ej.

Brak witamin
Avitaminosa
Wszelki niedobór witamin powoduje przeró˝ne niedomogi w organiêmie. W nast´pstwie powstajà zaburzenia w przemianie materii, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia odpornoÊci przeciw licznym chorobom. W chorobach przewlek∏ych bardzo cz´sto witaminy przynoszà efekty lepsze ni˝ antybiotyki. Ale
witaminy powinny byç w miar´ mo˝noÊci naturalne, pobierane g∏ównie z roÊlin.
1. Owoc tró˝y - Fr. Rosae
2. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
3. Owoc g∏ogu – Fr. Crategi
4. LiÊç przeczki czarnej – Fol. Ribis nigri
5. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
6. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper
7. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
8. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
9. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
10. Ziele krwawnika – Hb. Millefolli
11. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami

Piç jak wy˝ej.
Prócz tego na Êniadanie spo˝yç 2 zàbki czosnku, drobno pokrajanego, i posypanego na kromk´
chlebaa z mas∏em. Na kolacj´ spo˝yç ca∏à, Êredniej wielkoÊci cebul´, pokrajanà i polanà oliwà z oliwek, razem z chlebem. Takie menu nale˝y stosowaç przez trzy tygodnie.
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Zaburzenia w przemianie materii
Organizm ludzki dla podtrzymania w sobie ˝ycia musi si´ ustawicznie odnawiaç przez ciàg∏e pobieranie pokarmów. Pokarmy w swej ró˝norodnoÊci kryjà w sobie niezliczone zwiàzki organiczne i mineralne
oraz substancje niezb´dne do budowy tkanek, do podtrzymywania procesów ˝yciowych i zasilania
ustroju w energi´. Te ciàg∏e procesy przemiany materii, czyli metabolizm, polegajà na ustawicznym
przyswajaniu substancji pokarmowych i budowaniu z nich ˝ywych tkanek oraz na dysymilacji, czyli rozk∏adzie substancji sk∏adowych tkanek i wydalaniu niepotrzebnych produktów tego rozk∏adu.
Wiele jednak˝e czynników powstaje w naszym ustroju, które harmonijnoÊç prawid∏owych procesów
zak∏ócajà tak dalece, ˝e nasz organizm nie wykorzystuje drogocennych dla siebie substancji pobieranych z pokarmów. To w∏aÊnie zjawisko jest przyczynà powstawania licznych schorzeƒ. Zaburzenia przemiany materii sà tak ró˝norodne, liczne i cz´sto nieuchwytne, ˝e trudno si´ w tym chaosie zorientowaç
i skomponowaç skuteczny lek zio∏owy. Trzeba wi´c próbowaç kilku zestawów zio∏owych bez obawy, ˝e
mogà spraw´ pogorszyç i mieç nadziej´ na uzyskanie polepszenia.
Zestaw I.
1. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
4. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
5. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
6. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
7. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
8. Ziele tymianku – Hb. Thymi
9. Kora wierzby – Cort. Salicis
10. Korzeƒ cykorii – Rd.Cichorii

Zestaw II.
1. Korzeƒ lukrecji – Rd. Gliceyrrhizae
2. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
3. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
4. Ziele szanty – Hb. Marrubii
5. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
8. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
9. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
10. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
11. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis

Piç trzy razy dziennie po szklance 20 minut przed posi∏kiem.
Przy chorobach goÊçcowo-reumatycznych obok przypad∏oÊci sercowych ma miejsce równie˝ z∏a
przemiana materii, którà leczy si´ nast´pujàca mieszankà zio∏owà:
Zestaw III.
1. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
2. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci
3. Kwiatostan lipy – Infl. Tiliae
4. Kora wierzby – Cort. Salicis
5. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
6. Korzeƒ wil˝yny – Rd. Ononidis
7. Stràk fasoli – Peric. Phaseoli
8. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
9. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici

Piç trzy razy dziennie po szklance 20 minut przed posi∏kiem.
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Cukrzyca
Diabetis mellitus
W organiêmie ludzkim dotkni´tym cukrzycà wyst´puja automatycznie zaburzenia gospodarki wodnej, bia∏kowej i w´glowodanowej, a to z kolei prowadzi do ró˝nych dodatkowych schorzeƒ, cz´sto
Êmiertelnych. Przy leczeniu tej choroby chodzi g∏ównie o to, aby obni˝yç pozion cukru we krwi oraz
zwi´kszyç asymilacj´ ustroju. Zwalcza si´, a raczej hamuje to groêne schorzenie przy pomocy insuliny,
wy∏àcznie pod Êcis∏à kontrolà i dyrektywà lekarza.
Pomocniczymi Êrodkami w leczeniu cukrzycy sà zio∏a oraz racjonalna dieta. Nale˝y koniecznie wykluczyç z jad∏ospisu cukier, ciasta wszelkie s∏odycze. Po∏o˝yç natomiast nacisk na spo˝ywanie warzyw,
a wi´c sa∏aty, ogórków, kalafiorów, kapusty, czarnej rzodkwi, cebuli i chrzanu jako przyprawy. Mi´so
ograniczyç do minimum, spo˝ywaç tylko chude, gotowane. Z t∏uszczów dopuszczalna jest oliwa z oliwek i Êmietana. Ze s∏odyczy zaÊ – w ma∏ej iloÊci prawdziwy miód.
Zestaw I.
1. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
2. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae
3. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtylli
4. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
5. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
6. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci
7. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
8. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Viol ae tricol.
9. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
10. Ziele rutwicy – Hb. Galeae
11. Stràk fasoli – Peric. Phaseoli

Zestaw II.
1. Ziele rutwicy – Hb. Galeage
2. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
3. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
4. Kwiatostan lipy – Infl. Tiliae
5. Ziele poziomki – Hb. Fragariae
6. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
7. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtylli
8. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
9. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
10. Ziele tysiàcznika – Hb. Centaurii

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Oty∏oÊç
Adipositas
Na wst´pie warto przytoczyç starà anegdotk´. Pewnego razu wybra∏ si´ pewien ch∏op z zapad∏ej
wsi do miasteczka. Po drodze si´ wyg∏odzi∏, wi´c poszed∏ do restauracji zaspokoiç g∏ód. Poniewa˝ kiedyÊ zas∏ysza∏, ˝e w jad∏odajniach podajà zbyt skàpe porcje, przeto zamówi∏ u kelnera na raz trzy obiady. Kelner szybko spe∏ni∏ ˝yczenie ch∏opa. Zjad∏ sobie ch∏op trzy obiady, chwil´ posiedzia∏ i zawo∏a∏ kelnera. Gdy ten si´ zjawi∏, ch∏op mu mówi: “Panie kelner, próbki by∏y dobre, a teraz przynieÊ pan trzy
obiady!”. W tej bajeczce kryje si´ wiele prawdy. Znam jednà Jugos∏owiank´, dla której trzy obiady, to
wcale nie za du˝o. Potrafi bez ociàgania si´ zjeÊç porcj´ jad∏a, wystzrczajàcà dla trzech zdrowych
ch∏opów. Wiele jest takich ˝ar∏oków. Nic te˝ dziwnego, ˝e osoba, która trawi potrójnà porcj´ jad∏a, musi obrosnàç t∏uszczem do wymiarów beczki do wina. Ale bywa i inaczej., zw∏aszca u kobiet starszych.
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Bardzo ma∏o jedzà, a niepowstrzymanie tyjà. Powodem takiej tuszy jest wadliwa przemiana materii
z powodu ró˝nych niekorzystnych czynników zaistnia∏ych w ustroju. Chcàc zatem zrzuciç nadwag´,
trzeba przeprowadziç ostro˝nie odpowiednià diet´, a przy tym prowadzic racjonalny tryb ˝ycia. W du˝ym stopniu na tusz´ majà wp∏yw Srodki zio∏owe.
1. Morszczyn p´cherzykowy – Fucus vesiculosis
2. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
3. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
4. Korzeƒ wil˝yny – Rd. Ononidis
5. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
6. Znami´ kukurydzy – Stgm. Maydis
7. Stràk fasoli – Peric. Phaseoli
8. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
9. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
10. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
11. Ziele krwawnika – Hb. Millefolii

Piç trzy razy dziennie po szklance., 20 minut przed posi∏kiem.

Wychudzenie
Emaciatio
Sà osoby, które od˝ywiajà si´ obficie i kalorycznie wystarczajàco, a jednak sà chudeuszmi. Gdzie
wszystko w ich organiêmie si´ zatraca.
Najcz´Êciej przyczynà wychudzenia sà choroby przewodu pokarmowego, nadmierna nerwowoÊç
˝ycia, na∏ogowe palenie papierosów w du˝ych iloÊciach, zw∏aszcza na czczo, oraz jeszcze inne nieznane czynniki. pierwszym obowiàzkiem jest wyleczyç si´ z nerwowoÊci. po ka˝dym obiedzie trzeba si´ po∏o˝yç i przez pó∏ godziny spokojnie, relaksowo wypoczàç. Trzeba uprawiaç lekkà gimnastyk´ i prac´ fizycznà
1. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
2. Porost islandzki – Lichen Islandicus
3. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
4. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
5. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
8. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
9. LiÊç maliny – Fol. Rubi idaei

NadczynnoÊç tarczycy
Hyperthyreoidismus
1. Morszczyn p´cherzykowy – Fucus vesiculosis
2. Ziele nostrzyka – Hb. Meliloti
3. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
4. Ziele przetacznika – Hb. Veronicae
5. Kora d´bu – Cort. Quercus
6. Porost islandzki – Lichen Islandicus
7. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
8. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.
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Wole zwyk∏e (oboj´tne)
Struma simplex (neutralis)
1. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
2. Owoc ró˝y - Fr. Rosae
3. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
4. Kora d´bu – Cort. Quercus
5. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
6. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
7. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
8. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
9. Porost islandzki – Lichen Islandicus

Piç – jak wy˝ej. Poleca si´ sp´dziç wczasowy pobyt nad morzem i cz´sto przechadzaç si´ nad brzegiem morza, aby wdychaç jod.

Przerost gruczo∏u krokowego
Hypertropia prostatae
1. Korzeƒ lopianu – Rd. Bardanae
2. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
3. Kora wierzby – Cort. Salicis
4. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
5. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
6. Znami´ kukurydzy – Stgm. Maydis
7. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
8. Ziele tymianku – Hb. Thymi

Piç – jak wy˝ej.

Migrena
Hemicrania
Wielu specjalistów dopatruje si´ przyczyny tej uporczywej choroby w schorzeniu woreczka ˝ó∏ciowego, wàtroby, przewodu pokarmowego, w chorobach kobiecych i z∏ej przemianie materii. Taki poglàd
jednak˝e nie wydaje si´ zbyt przekonywujàcy. Jej etiologia jest raczej nieznana. Choroba polega na
nag∏ym wyst´powaniu cyklicznych bólów w obu skroniach g∏owy i szybkim ich zanikaniu.w chorobach
kobiecych i z∏ej przemianie materii. Taki poglàd jadnak˝e nie wydaje si´ zbyt przekonywujàcy. Jej etiologia jest raczej nieznana.Choroba polega na nag∏ym wyst´powaniu cyklicznych bólów w obu skroniach g∏owy i szybkim ich zanikaniu.
W czasie ataku migreny dobrze jest nacieraç kark i plecy mi´dzy ∏opatkami zimnym, mokrym r´cznikiem, a potem mocno si´ wytrzeç suchym r´cznikiem. Nast´pnie skronie i czo∏o natrzeç nalewkà bursztynowà, po czym po∏o˝yç si´ na wznak na kilka minut. Ból powinien przeminàç.
1. Szyszki chmielu – Strob. Lupuli
2. LiÊç melisy – Fol. Melissae
3. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
4. Kwiat pierwiosnka – Flos Primulae
5. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
6. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
7. Ziele bukwicy – Hb. Betonicae
8. Ziele przetacznika – Hb. Veronicae
9. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
10. Kora kaliny koralowej – Cort. Viburni opuli
11. Owoc kopru w∏oskiego – Fr. Foeniculi
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Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Pokrzywka
Uticaria
Schorzenie to powstaje na skutek degeneracji flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym, na tle
nerwicy, zak∏ócenia cyklu menstruacyjnego i równowagi harmonijnej u kobiet. Mogà je te˝ wywo∏aç
Êrodki chemiczne, z jakimi si´ pacjent styka w czasie pracy zawodowej
1. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
2. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
3. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
4. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
5. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
6. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
7. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
8. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
9. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
10. Ziele dziurawca – Hb . Hyperici
11. Kora kruszyny – Cort. Frangulae

Piç – jak wy˝ej.

Pokrzywka powsta∏a na tle zaburzenia miesiàczkowania
1. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
2. Ziele szanty – Hb. Marrubii
3. Ziele macierzanki – Hb. Asperulae
4. Ziele krwawnika – Hb. Millefolii
5. Ziele tysiàcznika – Hb. Centaurii
6. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
7. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
8. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
9. Kwiat jasnoty bia∏ej – Flos. Lamii

Piç – jak wy˝ej.

Choroby wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych
Wàtroba jest najwi´kszym gruczo∏em w organiêmie cz∏owieka, bo te˝ spe∏nia wielkie i trudne zadania. Wa˝y oko∏o 1,5 kg. Jest to nad podziw precyzyjny mechanizm o pot´˝nej mocy wytwórczej i przetwórczej. Jest to samoczynne laboratorium chemiczne o wielokierunkowym dzia∏aniu, nie majàce odpowiednika, w ˝adnym kombinacie chemicznym, ˝adnym laboratorium wykonanym ludzkà r´kà. Wàtroba stoi twardo na stra˝y prawid∏owej czynnoÊci prawie wszystkich procesów ˝yciowych naszego organizmu. Dlatego jest wt∏oczona pomi´dzy dwa uk∏ady: trawienia i krà˝enia.
Wàtroba dzi´ki ˝ó∏ci i innym sokom przez nià wytwarzanym wype∏nia przynajmniej po∏ow´ pracy
w procesie trawiennym, zw∏aszcza, jeÊli chodzi o t∏uszcze. Najwa˝niejszà jej rolà jest oczyszczanie przetrawionej treÊci pokarmowej z wszelkich trucizn, które wch∏ania w siebie i dlatego w∏aÊnie cz´sto sama
ulega zatruciu. Trzeba w tym zadaniu jej dopomóc. Najskuteczniejszà pomocà na schorzenia wàtrobowe sà mieszanki zio∏owe.

Ostre zapalenie wàtroby
Hepatitis acuta
1. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
2. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
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3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
5. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
6. LiÊç je˝yny – Fol. Rubi frut.
7. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
8. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
9. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
10. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
11. Owoc ró˝y – Fr. Rosae

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

MarskoÊç wàtroby
Cirrhosis hepatis
1. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
4. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd Taraxaci
5. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
6. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
7. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtylli
8. LiÊç melisy – Fol. Melissae
9. Korzeƒ cykorii – Rd. Cichorii
10. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
11. Kora kruszyny – Cort. Frangulae

Piç – jak wy˝ej. Gdyby si´ okaza∏o, ˝e 3 szklanki dziennie to za du˝o, wtedy nale˝y ograniczyç dawkowanie do 2 szklanek albo piç 3 razy po pó∏ szklanki. Przy ostrych bólach wàtroby ulg´ przynosi lekkie
ogrzewanie jej, np. za pomocà poduszki elektrycznej.

Kamica êó∏ciowa
Cholelithiasis
1. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
2. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
3. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
4. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
5. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7. Ziele glistnika – Hb. Chelidonii
8. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
9. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
10. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
11. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.
Codziennie przed snem wypiç ∏y˝k´ surowej oliwy z oliwek, potem wypiç sok z ca∏ej cytryny zmieszany z oliwà. Praktykowaç tak przez 9 dni. Ta metoda przyÊpiesza rozkruszanie kamieni, w woreczku ˝ó∏ciowym. Przez ca∏y czas leczenia unikaç t∏uszczów zwierz´cych oraz pokarmów wywo∏ujàcych wzd´cia.

Choroby przewodu pokarmowego
Podobnie jak w ca∏ym kosmosie panuje nieustanny ruch czàstek materii i energii, tak równie˝ w Êwiecie istot ˝ywych panuje ciàg∏y ruch, dop∏yw materii i energii, dla równowagi biologicznej i podtrzyma-
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nia ˝ycia, którym te istoty zosta∏y obdarzone. Ten dop∏yw i odp∏yw materii i energii przejawia si´ w organiêmie cz∏owieka - w najbardziej skomplikowanej i ró˝norodnej formie. Cz∏owiek bezwiednie pobiera
nieustannie ˝yciodajnà energi´ z kosmosu i tlen z atmosfery, natomiast Êwiadomie pobiera jà z codziennych pokarmów.
¸aknienie jest sygna∏em, ˝e w organiêmie cz∏owieka zaistnia∏a pewna pró˝nia, zabrak∏o w nim materii, a to mo˝e groziç utratà energii ˝yciowej. Na ten spontaniczny sygna∏ cz∏owiek dostarcza tej ˝àdanej
przez organizm materii w postaci pokarmu, który dostaje si´ do przewodu pokarmowego obejmujàcego ˝o∏àdek, dwunastnic´ i jelita.
Zbiornikiem pokarmu jest ˝o∏àdek. Z chwilà, gdy si´ do niego dostanie pokarm, natychmiast wydaje
soki trawienne, za pomocà których treÊç pokarmowa zamienia si´ na pó∏p∏ynnà papk´, którà ruchy
Êluzówki ˝o∏àdkowej przesuwajà si´ do dwunastnicy. Jest to pierwsza faza procesu trawienia. Dwunastnica zaÊ dzi´ki sokom trzustki i ˝ó∏ci dokonuje roz∏adu t∏uszczów i ca∏à zawartoÊç treÊci pokarmowej
przesuwa do jelit, gdzie dokonuje si´ koƒcowa i ostateczna przeróbka pokarmu na ˝yciodajne substancje dla organizmu.
WÊród licznych niedomagaƒ ˝o∏àdkowych cz´sto wyst´puje bezkwaÊnoÊç lub niedokwasota ˝o∏àdka. Taki stan rzeczy powoduje zachwianie procesu trawienia. Chroniczna zaÊ niedokwasota prowadzi
do raka ˝o∏àdka. Temu nieszcz´Êciu trzeba zaradziç zawczasu.

NiedokwaÊnoÊç ˝o∏àdka
1. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
2. Ziele Êwietlika – Hb. Euphrasiae
3. Ziele nostrzyka – Hb. Meliloti
4. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
5. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
6. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci
7. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
8. Owoc kopru w∏oskiego – Fr. Foeniculi
9. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
10. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
11. Ziele pio∏unu – Hb. Absinthii

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Nadkwasota ˝o∏àdka
Hyperaciditas gastrica
1. Ziele majeranku – Hb. Majoranae
2. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
3. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
4. Ziele szanty – Hb. Marrubii
5. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
6. Kwiatostan lipy – Infl. Tiliae
7. LiÊç melisy – Fol. Melissae
8. Porost islandzki – Lichen Islandicus
9. K∏àcze perzu – Rhiz Agropyri

Piç – jak wy˝ej.

Chroniczne zapalenie ˝o∏àdka
Gastritis chronica
1. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
2. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
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3. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
4. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
5. Ziele tysiàcznika – Hb. Centaurii
6. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
7. Ziele tymianku – Hb. Thymi
8. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
9. LiÊç melisy – Fol. Melissae
10. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
11. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Wrzód êo∏àdka
Ulcus ventriculis
Wrzód ˝o∏àdka i dwunastnicy – to choroby cywilizacji. Powstajà one zasadniczo na pod∏o˝u nerwicowym oraz na skutek prze∏adowywania ustroju zbyt ostrymi pokarmami, napojami alkoholowymi, a równie˝ na skutek zatruwania organizmu papierosami. Do niedawna choroby te by∏y chorobami typowo
m´skimi, obecnie zaÊ nie omijajà one równie˝ i kobiet. Leczenie wrzodów ˝o∏àdka trwa dosyç d∏ugo,
ale jest skuteczne. Jest to oczywiÊcie kuracja zio∏owa. W trakcie leczenia wskazane jest na pewien czas
zmieniç miejsce pobytu, zmieniç otoczenie, oderwaç si´ od warsztatu codziennej pracy, zajàç si´ lekkà
pracà fizycznà odbywaç spokojne spacery, nabraç maksimum optymizmu. Powstrzymaç si´ od palenie
papierosów.
1. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
2. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
3. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
4. Korzeƒ prwoÊlazu – Rd. Althaeae
5. LiÊc podbia∏u – Fol. Farfarae
6. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
7. LiÊç melisy – Fol. Melissae
8. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
9. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
10. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
11. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae

Piç – jak wy˝ej. Ponadto dobrze jest piç balsam Szostakowskiego w iloÊci jednej ∏y˝eczki na czczo,
pó∏ godziny przed Êniadaniem oraz ∏y˝eczk´ przed spaniem. Po wypiciu balsamu nale˝y piç odwar
z siemienia lnianego. Trzy ∏y˝ki siemienia lnianego zalaç pó∏ litrem wody, gotowaç 10 minut, odstawiç
na 30 minut, zlaç p∏yn i wypiç przed snem, jeden raz dziennie.

Wrzód dwunastnicy
Ulcus duodeni
1. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
2. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
3. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
4. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
5. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
6. Porost islandzki – Lichen Islandicus
7. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
8. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
9. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
10. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
11. Kwiat Êlazu – Flos Malvae
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Sposób u˝ycia – dok∏adnie jak przy wrzodzie ˝o∏àdka.
Uwaga: Lukrecja (Glycyrrhizae) likwiduje wrzód ˝o∏àdka, a jeszcze bardziej dwunastnicy, w przeciàgu trzech tygodni, oczywiÊcie nie sama lukrecja tylko, lecz w zestawie z innymi zio∏ami. Jednak˝e nie
wolno jej stosowaç w podesz∏ym wieku, przez chorych na mia˝d˝yc´, na nadciÊnienie i na nerki. Radzi
sie jednak ka˝demu nie chorujàcemu na wymienione przypad∏oÊci u˝ywaç lukrecji w pierwszym zestawie zió∏. Natomiast w drugim zestawie, który stosuje si´ zabezpieczajàco, nie u˝ywaç lukrecji. Jej miejsce mo˝e zastàpiç mech islandzki (Lichen islandicus).

Rak ˝o∏àdka
Carcinoma ventriculi
Wcià˝ si´ pocieszamy, ˝e znajdziemy w koƒcu lek na t´ strasznà plag´, która gasi ˝ycie milionów istnieƒ ludzkich, zw∏aszcza w krajach o wy˝szej cywilizacji i stopie ˝yciowej. Marzenia o tym zbawczym leku
pozostajà ciàgle tylko marzeniami. Czasami udaje si´ lekarzom w niektórych organizmach zatrzymaç
na pewien czas proces rozk∏adowy. A nawet zdarzajà si´, zw∏aszcza w pierwszym stadium choroby, wypadki ca∏kowitego jej wyleczenia. Sà to wypadki bardzo rzadkie, ale si´ jednak zdarzajà.
Podana poni˝ej mieszanka zio∏owa, wypróbowana w okresie wielu lat, istotnie wiele pomaga w zahamowaniu choroby i przed∏u˝enia ˝ycia ludzkiego o kilka lat, co ju˝ jest powa˝nym osiàgni´ciem.
1. Kora wierzby – Cort. Salicis
2. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
3. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
4. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
5. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtylli
6. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
7. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
8. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri,
9. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
10. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
11. Pàczki sosny – Gemmae Pini albo Porost Islandzki – Lichen islandicus.

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Ponadto piç codziennie przed snem sok z surowej s∏odkiej kapusty, jednà szklank´.

Md∏oÊci i wymioty nerwowe
Vomitus et nausea
1. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
2. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
3. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
6. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
7. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
8. LiÊç ruty – Fol. Rutae
9. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
10. Ziele nostrzyka – Hb. Meliloti
11. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae

Piç – jak wy˝ej. Wieczorem natrzeç ca∏e cia∏o mokrym zimnym r´cznikiem, a potem wytrzeç si´ do
sucha i po∏o˝yç do ∏ó˝ka.
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NiestrawnoÊç nerwowa
Dyspepsia nervosa
Przypad∏oÊç ta pokrywa si´ z nerwicà wegetatywnà, przy której ˝o∏àdek jest zdrowy, a mimo to treÊci
pokarmowe pozostajà w nim niestrawione. Choroba ta najcz´Êciej pochodzi z przem´czenia pracà
umys∏owà, lub prze˝yç psychicznych, d∏ugotrwa∏ych zmartwieƒ itp.
Na wszelkie nerwice bardzo dobrym Srodkiem leczniczym jest zawsze hydroterapia, kàpiele, nacieranie mokrym r´cznikiem oraz, oczywiÊcie, leki psychotropowe. W l˝ejszych przypadkach pomagajà leki
zio∏owe.
1. LiÊç melisy – Fol. Melissae
2. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
3. Ziele tymianku – Hb. Thymi
4. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
5. Ziele marzanki – Hb. Asperulae
6. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
7. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
8. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
9. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
10. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
11. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Zwiotczenie ˝o∏àdka
Atonia ventriculi
Schorzenie to wyst´puje w wieku starczym lub na skutek os∏abienia ca∏ego organizmu po przebytej
ci˝kiej chorobie, albo te˝ z deficytu w ustroju soli mineralnych lub witamin.
1. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
2. Owoc tró˝y – Fr. Rosae
3. Korzeƒ cykorii – Rd. Cichorii
4. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
5. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
6. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
7. Ziele tysiàcznika – Hb. Centaurii
8. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri,
9. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
10. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
11. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae

Piç – jak wy˝ej. Prócz tego stosowaç nast´pujàce kàpiele:
1. Pàczki sosny – Gemmae Pini
2. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
3. Ziele macierzanki piaskowej – Hb. Sepylli
4. Kora wierzby – Cort. Salicis

Wszystkie te cztery zio∏a zmieszaç i na jednà kàpiel braç 7 ∏y˝ek tej mieszanki, zalaç dwoma litrami
wody, gotowaç do wrzenia przez 10 minut i odstawiç pod przykryciem na 30 minut. Potem przecedziç
i ten odwar wlaç do kàpielowej, goràcej wody w wannie. I tak kàpaç si´ przez 15 minut co drugi dzieƒ.

Wzd´cie ˝o∏àdka
Aerogastria
Na powstawanie tej choroby, jak i ka˝dej innej, sk∏ada si´ wiele czynników, które zak∏ócajà prawid∏owoÊç procesu trawienia. W tym wypadku czynniki te powodujà nadmiernà fermentacj´ wXoLAdku
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i jelitach. Cz´sto przy pobieraniu leków przeciwgruêliczych wyst´puje silna fermentacja w przewodzie
pokarmowym oraz wzd´cia na skutek nagromadzonych gazów w jelitach.
1. Owoc kolendry – Fruct. Coriandri
2. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
3. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
4. Owoc kopru w∏oskiego – Fr. Foeniculi
5. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
6. Korzeƒ koz∏ka – Rd Valerianae
7. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
8. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
9. Ziele tymianku – Hb. Thymi
10. LiÊç melisy – Fol. Melissae
11. Ziele krwawnika – Hb. Millefolii

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.

Rozstrój ˝o∏àdka
Biegunka – diarrhorea
1. Kora wierzby – Cort Salicis
2. LiÊç maliny – Fol. Rubi idaei
3. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtylli
4. Kora d´bu – Cort. Quercus
5. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
6. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
7. Ziele poziomki – Hb. Fragariae
8. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormenbtillae
9. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
10. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae

Piç dwa razy dziennie po szklance przed Êniadaniem i przed kolacjà.

Zaparcie
Obstipatio
Zatrzymanie si´ wypró˝nieƒ przez d∏u˝szy okres czasu powoduje zatrucie ca∏ego organizmu. Na skutek tego cz´sto wyst´pujà ró˝ne wysypki na twarzy i powa˝niejsze powik∏ania chorobowe wewnàtrz
ustroju. Trzeba si´ staraç, aby nie dopuÊciç do chronicznego zaparcia. Wskazane jest przeprowadziç
raz w roku p∏ukanie jelit. Praktykuje si´ to u nas na przyk∏ad w Zak∏adzie Sanatoryjnym w Szczawnicy.
Francuzi majà zwyczaj przeprowadzaç raz w miesiàcu ca∏kowità g∏odówk´ celem oczyszczenia ca∏ego organizmu ze z∏ogów w jelitach. Robià to làcznie z u˝yciem Êrodków przeczyszczajàcych.
1. Kora wierzby – Cort. Salicis
2. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
3. K∏àcze rzewienia – Rhiz. Rhei
4. Kwiat Êlazu – Flos Malvae
5. Korzeƒ omanu – Rd.Inulae
6. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
7. LiÊc melisy – Fol. Melissae
8. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
9. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici

Piç dwa razy dziennie po szklance, po obiedzie i po kolacji
Uwaga: Dla niektórych osób dzia∏anie rzewienia (Rhizoma Rhei) mo˝e byç zbyt silne. W takim wypadku nale˝y zmniejszyç dawk´ tego sk∏adnika w zestawie.
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Ostre zapalenie prze∏yku
Oesophagitis acuta
Schorzenie to powinno byç dok∏adnie zbadane przez lekarza. W wi´kszoÊci wypadków jest ono leczone Êrodkami farmakologicznymi. Nie bez znaczenia jednak jest tu równie˝ kuracja zio∏owa.
1. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae
2. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
3. Kwiat nagietka – Flos Calendulae
4. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
5. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
6. Nasiona kozieradki sproszkowanej – Sem. Foenugraeci pulv.
7. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
8. LiÊç melisy – Fol. Melissae,
9. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
10. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
11. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri

Pó∏torej ∏y˝ki mieszanki zalaç iloÊcià pó∏torej szklanki wrzàtku, przykryç i odstawiç na trzy godziny. Potem przecedziç i piç, trzy razy dziennie po pó∏ szklanki, a mianowicie: przed obiadem, przed kolacjà
oraz trzeci raz po kolacji przed udaniem si´ na spoczynek.

Zapalenie wrzodziejàce jelita grubego
Colitis ulcerosa
Przyczyny tych przypad∏oÊci jelitowych sA mniej wi´cej te same, co i schorzeƒ ˝o∏àdkowych, tzn. psychonerwice i wyrafinowane pokarmy.
1. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
2. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
3. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
4. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
5. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
6. Porost islandzki – Lichen Islandicus
7. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
8. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri,
9. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crataegi

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem

Nie˝yt jelita grubego
1. Ziele przetacznika – Hb. Veronicae
2. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
5. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
6. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
7. Pàczki sosny – Gemmae Pini
8. LiÊç melisy – Fol. Melissae
9. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae.

Piç, jak wy˝ej. Przed snem wypiç szklank´ siemienia lnianego. Dwie ∏y˝ki siemienia naszklank´ wody,
gotowaç 10 minut, zlaç p∏yn i wypiç.
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Wzd´cie jelitowe
B´bnica– Meteorismus
Pacjenci cz´sto skar˝à si´ na “bóle wewn´trzne”, jak to sami okreÊlajà oraz jednoczeÊnie na bóle serca pochodzàce z niewydolnoÊci krà˝enia. W takich przypadkach trzeba unormowaç trawienie, usunàç
zaparcie i zneutralizowaç gazy.
1. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Caraegi
2. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
3. LiÊç rozmarynu – Fol. Fosmarini
4. Owoc kolendry – Fr. Coriandri,
5. Owoc kopru w∏oskiego – Fr. Foeniculi
6. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
7. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
8. LiÊç melisy – Fol. Melissae
9. Ziele tymianku – Hb. Thymi
10. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper
11. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Puchlina wodna brzuszna
Wodobrzusze – ascites
W tej chorobie kuracja zio∏owa spe∏nia wa˝nà rol´ pomocniczà oraz zabezpieczajàcà przed nawrotem.
1. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
2. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
3. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crategi
4. Kwiatostan lipy – Infl. Tiliae
5. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
6. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
7. LiÊç melisy – Fol. Melissae
8.Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
9. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
10. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
11. Stràki fasoli – Peric. Phaseoli

Piç trzy razy dziennie po pó∏ szklanki przed posi∏kiem. Podczas kuracji zio∏owej nale˝y braç raz dziennie leki nasercowe.

Tasiemczyca
Taeniasis (Cestodiacis)
Ka˝dego cz∏owieka napawa wstr´tem myÊl o zagnie˝d˝eniu si´ w jego przewodzie pokarmowym
obrzydliwego stwora, jakim jest tasiemiec. Wyniszcza on organizm, po˝erajàc wielkie iloÊci substancji pokarmowych. Walka z tym paso˝ytem, jest trudna, ale mo˝liwa do wygrania. nale˝y zastosowaç nast´pujàcà kuracj´: Wieczorem po s∏abej kolacji wypiç odpowiednià porcj´ olejku rycynowego na przeczyszczenie. na drugi dzieƒ rano z 60 gramów pestek dyni wy∏uskaç czysty mià˝sz, zmia˝d˝yç go w naczyƒku na miazg´, dodaç ∏y˝k´ prawdziwego miodu i dok∏adnie 5 gramów kwiatu wrotyczu (Flos Tanaceti). To wszystko dobrze wymieszaç i spo˝yç na raz, ca∏kiem na czczo. Âniadania ju˝ w tym dniu nie
wolno spo˝ywaç. Dopiero po trzech godzinach po przyj´ciu powy˝szego leku spo˝yç sa∏atk´ z solonego Êledzia z kwaszonym ogórkiem i miazgà czosnku. Gdyby po takiej pierwszej kuracji tasiemiec nie zosta∏ wyrzucony, przede wszystkim jego g∏owa, to po up∏ywie tygodnia trzeba takà samà kuracj´ powtórzyç.
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Jeszcze raz godzi si´ przypomnieç, ˝e rodzice nie powinni swym dzieciom ˝a∏owaç od czasu do czasu pestek dyni do spo˝ywania.
Pestki te chronià od wszelkiej robaczycy jelit, a prócz tego dajà zdrowy t∏uszcz roÊlinny, potrzebny do
normalnego rozwoju m∏odych organizmów.

Owsica
Oxyuriasis
Te paso˝yty gnie˝d˝à si´ w odbytnicy. Tam te˝ nale˝y je niszczyç drogà lewatyw kilkurodzajowych.
a) Trzy zàbki czosnku Êwie˝ego utrzeç w moêdzierzu na miazg´, zalaç pe∏nà szklankà przegotowanej
zimnej wody, odstawiç pod przypryciem na dwie godziny i takà nalewkà robiç wieczorem lewatyw´
przez trzy dni z kolei,
b) Dwie ∏y˝ki carnych jagód Êwie˝ych lub suszonych (Fructus Myrtilli), a z braku jagód mo˝na u˝yç liÊci borówki czernicy (Flos Myrtilli) oraz jrdnà ∏y˝k´ wrotyczu (Flos Tanaceti) zmieszaç razem, zalaç t´ mieszank´ wrzàtkiem, przykryç i odstawiç na trzy godziny, potem przecedziç. Wieczorem podgrzaç i robiç
lewatyw´. W razie potrzeby po up∏ywie tygodnia kuracj´ powtórzyç.

Choroby dróg moczowych
W wyniku procesów przemiany materii w komórkach i tkankach ca∏ego ustroju powstajà niepotrzebne ju˝ odpady, które sà substancjami trujàcymi, zak∏ócajàcymi normalny przebieg procesów ˝yciowych ca∏ego organizmu. Te toksyczne produkty organizm wydala z siebie na zewnàtrz ró˝nymi drogami, a wi´c przez skór´ w postaci potu, przez kiszk´ odchodowà oraz przez nerki. Wiemy, ˝e zarówno procesy przyswajania, jak te˝ i procesy wydalania odbywajà si´ za poÊrednictwem krwi. Najwi´kszà rol´
w procesie wydalniczym spe∏niajà nerki. W ciàgu doby przez nerki przep∏ywa oko∏o 1730 litrów krwi, której ostateczne oczyszczenie drogà filtracji odbywa si´ wLaÊnie przez nerki.
Nerki równie˝ utrzymujà w równowadze ca∏à gospodark´ wodnà w organiêmie. Wed∏ug wielu danych nale˝y przyjàç przypuszczenie, ˝e nerki dodatkowo jeszcze biorà udzia∏ w regulacji ciÊnienia krwi
oraz funkcji krwiotwórczej.
Zgodnie jednak z biologicznym prawem równie˝ i nerki na skutek ciàg∏ej pracy same si´ zu˝ywajà,
tracà na sile i podlegajà schorzeniom. Trzeba je ratowaç zawczasu, aby nic nie straci∏y ze swej si∏y
sprawnego dzia∏ania.

Ostre zapalenie nerek
Nephritis acuta
1. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
2. Ziele dziurawca – Hb.Hyperici
3. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
4. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
5. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae,
6. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormenbtillae
7. Korzeƒ wil˝yny – Rd. Ononidis
8. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
9. Znami´ kukurydzy – Stgm. Maydis
10.LiÊç brzozy – Fol. Betulae
11.Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.

Piç w pierwszym tygodniu dwa razy dziennie po pó∏ szklanki, przed posi∏kiem, a w nast´pnych tygodniach 3 razy dziennie po pó∏ szklanki
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Zapalenie k∏´buszków nerkowych
Glomerulonephritis
1. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
2. Ziele serdecznika – Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. Kora wierzby – Cort. Salicis
5. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
6. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
7. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
8. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
9. Kora kaliny koralowej – Cort. Virburni opuli
10. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri,
11. LiÊç brzozy – Fol. Betulae

Piç – jak wy˝ej.

Zapalenie miedniczek nerkowych
Pyleonephritis
Wszystkie stany zapalne nerek sà niebezpieczne dla ustroju. Zapalenie miedniczek prowadzi do wysokiego nadciÊnienia krwi, a zapalenie nerek nawet do ich marskoÊci.
1. Kora wierzby – Cort. Salicis
2. Stràk fasoli – Peric.. Phaseoli
3. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtylli
4. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
5. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
6. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
7. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
8. Ziele Êwietlika – Hb. Euphrasiae
9. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
10. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem na ciep∏o.

Kamica nerkowa
Nephrolithiasis
Do wyleczenia ka˝dego rodzaju kamicy nerkowej potrzebny jest oÊmiotygodniowy okres czasu. kamienie nerkowe daleko ∏atwiej jest rozkruszyç i wydaliç z ustroju, ani˝eli kamienie ˝ó∏ciowe.

Kamica nerkowa szczawianowa
Nephrolithiasis oxalica
1. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
2. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
3. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
4. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
5. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricolor.
6. Kwiat nagietka – Flos. Calendulae
7. Kwiat b∏awatka – Flos. Cyani
8. Kwiat wrzosu – Flos. Ericae 9Callunae)
9. Ziele glistnika – Hb. Chelidonii lub znami´ kukurydzy – Stigmatis Maydis

Uwaga: Piç przed Êniadaniem i przed obiadem po pó∏ szklanki, natomiast po kolacji wypiç pó∏
szklanki naparu z Normosanu, ale tylko przez 7 dno. W nast´pnym tygodniu i ju˝ do koƒcakuracji piç tyl-
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ko napar z powy˝szego zestawu zió∏, trzy razy dziennie po pó∏ szklanki. Poniewaê w aptekach i sklepach
“Herbapolu” trudno jest otrzymaç Herba Chelidonii, tj. glistnik albo jaskó∏cze ziele, przeto dobrze jest
poradziç sobie samemu przez nazbieranie tego ziela na wiosn´. W diecie trzeba ograniczyç sól kuchennà do minimum, wykluczyç ca∏kowicie na pewien czas kaw´, kakao i herbat´. Piç wi´cej soków owocowych.

Kamica nerkowa fosforanowa w´glanowa
Nephrolithiasis phosphorica et carbonica
1. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
2. LiÊç bobrówki czernicy – Fol. Myrtilli,
3. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
4. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
5. Owoc ja∏owca – Fr Juniperi
6. Znami´ kukurydzy – Stgm. Maydis
7. Kora wierzby – Cort. Salicis
8.Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
9. Ziele macierzanki – Hb. Serpylii
10. Stràk fasolli – Peric. Phaseoli
11. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae

W pierwszym tygodniu piç napar po szklance przed Êniadaniem i obiade, a po kolacji szklank´ naparu z Normosanu. W nast´pnych tygodniach piç tylko napar z zestawu powy˝szego, trzy razy dziennie
przed posi∏kiem. Ponadto piç trzy razy dziennie sok z czerwonych porzeczek. One bowiem, tak samo jak
sok, rozpuszczajà kamienie nerkowe.

Mocznica
Uraemia
1. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
2. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
3. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
4. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
5. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
6. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
7. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
8. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
9. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti

Poç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Zapalenie p´cherza moczowego
Cystitis
Ten satn zapalny objawia si´ parciem na p´cherz, pieczeniem przy oddawaniu moczu. Mocz jest
m´tny.
1. LiÊç je˝yny – Fol. Rubi frut.
2. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
3. LiÊç pokrzywy – Fol. Urtacae
4. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
5. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7.Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
8. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae

43

9. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri

Piç dwa razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Cz´sto dajà dobre wyniki ciep∏e kompresy lub
nagrzewanie p´cherza i do∏u brzucha poduszkà elektrycznà.
JeÊlio chodzi o diet´, trzeba mocna ograniczyç spo˝ywanie wszelkich soków, kwaÊnych owoców.
natomiast du˝o piç s∏odkiego mleka. Kuracja zio∏owa p´cherza post´puje powoli, ale przynosi dobre
wyniki.

Nerczyca
Nephrosis
Choroba ta przejawia si´ wysokim bia∏komoczem, bladoÊcià twarzy i z∏ym samopoczuciem. W diecie uwzgl´dniç mleko i ser, a z potraw mi´snych: ciel´cin´ i niet∏uste ryby.
1. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
2. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
3. Nasienie kozieradki sproszkowanej – Sem. Foenugraeci pulv.
4. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
5. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Rormentillae
6. Korzeƒ prawoÊlazu – Rd. Althaeae
7. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
8. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
9. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
10. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
11. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.

Piç trzy razy dziennie po pó∏ szklanki, 20 minut przed posi∏kiem.

Choroby goÊçcowo-reumatyczne
Ró˝nego rodzaju schorzenia goÊçcowe i reumatyczne powstajà zasadniczo nie tylko na pod∏o˝u
przebytych chorób zakaênych, zw∏aszcza wirusowych, lecz g∏ównie z powodu dzia∏ania takich czynników jak: Êrodowisko, w jakim si´ przebywa, mieszkanie, warsztat pracy, data urodzenia, cechy konstrukcyjne, wiek itd.
G∏ównym powodem powstawania wszelkich chorób stawowych jest wilgoç, a wi´c: dom wÊród mokrade∏, zawilgocone mieszkanie, warunki w warsztatach pracy, rzeênia, betonowa posadzka, zagrzybia∏a piwnica, dla marynarzy woda. Takie sà przyczyny powstawania nawet u najzdrowszych osobników bolesnych reumatyzmów i zniekszta∏cajàcych goÊçców. Na choroby stawów najbardziej sà podatni ludzie urodzeni w miesiàcach listopadzie i grudniu. U osób tych leczenie jest trudne. Kobiety, zapadajà cz´Êciej na choroby reumatyczne i goÊçcowe ni˝ m´˝czyêni, poniewa˝ schorzenia te wià˝à si´ z niedomogami jajników. I dalej – wydaje si´ to dziwne, a jednak jest prawdziwe, ˝e blondyni cz´Êciej chorujà na choroby goÊçcowe, ni˝ bruneci. W wieku podesz∏ym natomiast wszyscy sA podatni na ró˝ne przypad∏oÊci stawowe.

Rwa kulszowa
Ischias
ÂciÊle rzecz bioràc, trudno to schorzenie zaliczyç do chorób stawowych. Jest to zapalenie nerwu kulszowego, objawiajàce si´ gwa∏townym i ostrym bólem.
1. Ziele bylicy pospolitej – Hb. Artemisiae
2. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
3. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
4. LiÊç borówki brusznicy –Fol. Vitis idaeae
5. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtylli
6. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
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7. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
8. Kwiat pierwiosnka – Flos. Primulae
9. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri,
10. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
11. Kora kaliny koralowej – Cort. Viburni opuli

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem. RównoczeÊnie nacieraç miejsce bolàce
wodà chrzanowà, sporzàdzonà w sposób nast´pujàcy: ∏y˝k´ roztartego chrzanu zalaç szklankà przegotowanej, zimnej wody i pozostawiç na dwie godziny. Potem przecedziç i wodà tà smarowaç.

Zapalenie stawów
Arthritis
Poniewa˝ zapalenie stawów wyst´puje w ró˝nych postaciach, wobec tego stosuje si´ ró˝ne mieszanki zio∏owe.
Mieszanka I
1. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
2. ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
3. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
4. Ziele krwawnika – Hb. Millefolii
5. Kwiat bzu czrnego – Flos Sambuci
6. Kora wierzby – Cort. Salicis
7. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
8. LiÊç melisy – Fol. Melissae
9. LiÊç czarnej porzeczki – Fol. Ribis nigri

Piç – jak wy˝ej.
Mieszanka II
1. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
2. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
3. Ziele poziewnika – Hb. Galeopsidis
4. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
5. Ziele rdestu ptasiego – Hb.Polygoni avicul.
6. Kora wierzby – Cort. Salicis
7. Kwiat bzu czrnego – Flos Sambuci
8. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
9.LiÊç ruty – Fol. Rutae
10. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
11. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crataegi

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Reumatyzm
Rheumatismus
1. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
2. Kora wierzby – Cort. Salicis
3. Kora kaliny koralowej – Cort. Virburni opuli
4. Korzeƒ wil˝yny – Rd. Ononidis
5. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
6. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
7. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
8. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
9. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
10. Owoc maliny – Fr. Rubi ideai
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11. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae

Piç – jak wy˝ej. Poniewa˝ reumatyzm oraz wszystkie przypad∏oÊci goÊçcowe upoÊledzajà czynnoÊci
serca przeto nale˝y równoczeÊnie za˝ywaç leki nasercowe, zio∏owe lub chemioterapeutyki. Cz´sto dajà dobre wyniki kàpiele. Do tego celu wziàç w równych cz´Êciach otr´by pszenne, s∏om´ owsianà i suche siano zalaç wodà w du˝ym garnku, gotowaç 10 minut do wrzenia, zlaç p∏yn przez sito lub grunà
szmatk´ do goràcej wody w wannie i w tym roztworze kàpaç si´ przez 15 minut co drugi dzieƒ.

GoÊciec zniekszta∏cajàcy
Rheumatismus deformans
1. Kwiat tarniny – Flos Pruni spinosae
2. Owoc jarz´biny – Fr. Sorbi
3. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
4. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
5. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
6. Kwiatostan lipy – Infl. Tiliae
7. Stràk fasoli – Peric. Phaseoli
8. Kora wierzby – Cort. Salicis
9. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
10. LiÊç przeczki czarnej – Fol. Ribis nigri
11. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.

Zastosowanie – jak wy˝ej.

GoÊciec Êci´gnisto-mi´Êniowy
Rheumatismus muscularis
Jak przy wielu chorobach – w pierwszym stadium nale˝y jà zwalczaç lekkà gimnastykà i ruchem na
Êwie˝ym powietrzu.
1. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
2. Babka lancetowata – Fol. Plantaginis
3. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
4. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
5. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
6. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
7. Ziele majeranku – Hb. Majoranae
8. Owoc kopru w∏oskiego – Fr. Foeniculi
9. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

GoÊciec przewlek∏y
Arthritis rheumatica chronica
1. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
2. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
3. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
4. Korzeƒ wil˝yny – Rd. Ononidis
5. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
6. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
7. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
8. Kwiat b∏awatka – Flos Cyani
9. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci
Piç - jak wy˝ej.
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GoÊciec klimakteryjny
1. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
2. Kora wierzby – Cort. Salicis
3. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
4. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
5. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
6. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
7. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
8. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
9. Ziele po∏onicznika nagiego – Hb. Herniariae
10. Ziele szanty – Hb. Marrubii
11.Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae

Piç - jak wy˝ej.

Choroby uczuleniowe
W dobie obecnej pojawia si´ coraz wi´cej chorób alergicznych. Powstajà one z wielu przyczyn, jak
np. przyjmowanie ró˝nych antybiotyków, przedawkowywanie leków, cz´ste stykanie si´ ze Êrodkami
chemicznymi i pestycydami, noszenie ubraƒ ze sztucznych materia∏ów, wdychanie powietrza zatrutego
gazami, nerwowy tryb ˝ycia itd.

Uczulenia ró˝norodne
1. Fol. Plantaginis – babka lancetowata
2. Ziele przetacznika – Hb. Veronicae
3. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
4. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
5. Ziele poziewnika – Hb. Galaeopsidis
6. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
7. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
8. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
9. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
10. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
11. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed jedzeniem.

Alergiczny nie˝yt sienny
Catarrhus aestivalis
1. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
2. Ziele Êwietlika – Hb. Euphrasiae
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
5. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
6. Owoc kolendry –, Fr. Coriandri,
7. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
8. Ziele bylicy – Hb. Artemisiae
9. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
10. Ziele bukwicy – Hb. Betonicae
11. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri

Piç - jak wy˝ej. Objawy kataru siennego wyst´pujà g∏ównie w okresie kwitnienia drzew. Pojawia si´
wtedy katar nosa, kaszel i zadyszka. Lecznicze dzia∏anie majà spacery nad morzem, albo przynajmniej
spacery na Êwie˝ym powietrzu. Dobrze robià kàpiele, nawet domowe.
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Alergia wypryskowa
Egzema alergicum
1. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
2. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. Ziele nostrzyka – Hb. Meliloti
5. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
6. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
7. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
8. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
9. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
10. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
11. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci

Piç - jak wy˝ej

Uczulenie migreniczne
Allergia migrenica
1. Ziele Êwietlika – Hb. Euphrasiae
2. Ziele nostrzyka – Hb. Meliloti
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
5. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7. Ziele bylicy pospolitej – Hb. Artemisiae
8. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
9. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
10. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
11. Ziele przetacznika leÊnego – Hb. Veronicae

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Choroby nerwicowe
Wszelkiego rodzaju nerwice ∏àcznie z chorobami psychicznymi stajà si´ w dobie dzisiejszej prawdziwà
epidemià, zw∏aszcza w krajach o wysokiej cywilizacji. Im wy˝ej podnosi si´ w danym kraju stopa cywilizacji i dobrobytu, tym wi´cej nasila si´ tam liczba zachorowaƒ na przeró˝ne neurpatie. Weêmy na przyk∏ad statystyk´ tych chorób w Êtanach êjednoczonych Ameryki. Jak wynika ze statystyk lekarskich,
w kraju tym 16 milionów mieszkaƒców choruje na ró˝ne psychozy i psychoneurozy. Pi´ç milionów dzieci
wykazuje niedorozwój umys∏owy. Jest wi´c poniekàd uzasadniona obawa wypowiedziana przez wybitnego psychiatr´ amerykaƒskiego, ˝e za 250 lat ca∏a ludzkoÊç, zw∏aszcza rasy bia∏ej, b´dzie umys∏owo
chora i ca∏e miasta zamienià sie w zak∏ady psychiatryczne, w których nie b´dzie ani lekarzy, ani leków.
OczywiÊcie, ta ponura prognoza ma w sobie du˝o przesady, ale te˝ i prawdopodobieƒstwa. Wszak
i w naszym kraju z ka˝dym rokiem zwi´ksza si´ liczba psychicznie chorych, jeÊli nie ca∏kowicie, to jednak
mieszczàcych si´ na pograniczu mi´dzy chorobà typowo umys∏owà a psychonerwicowà.
Mimo ponurych prognoz musimy jednak przy pomocy wiedzy medycznej, psychologii oraz fitoterapii
przywróciç tym nieszcz´snym jednostkom zdrowie, godnoÊç cz∏owieczà i wejÊcie na nowo do spo∏eczeƒstwa zdrowego. Zacznijmy od najgroêniejszych chorób.
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Padaczka
Epilepsia
1. Kora wierzby – Cort. Salicis
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. LiÊç ruty – Fol. Rutae
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. Kwiat lawendy – Flos Lavandulae
6. Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae
7. Szyszka chmielu – Strobilus Lupuli
8. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
9. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
10. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
11. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis

Wszystkie te sk∏adniki zmieszaç razem, wziàç czubatà ∏y˝k´ tej mieszanki, zalaç wrzàtku i odstawiç
pod przykryciem na trzy godziny. Potem przecedziç i po lekkim podgrzaniu piç trzy razy dziennie po
szklance przed posilkiem.
RównoczeÊnie stosowaç nast´pujàce kàpiele:
1. Kora wierzby – Cort. Salicis 300 g
2. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi 200 g
3. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami 400 g
4. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae 200 g

Powy˝sze sk∏adniki wymieszaç razem. Do ka˝dej kàpieli wziàç 7 ∏y˝ek tej mieszanki, zalaç 2 litrami wody, gotowaç 10 minut do wrzenia i odstawiç pod przykryciem na 30 minut. Potem przecedziç i wlaç ten
odwar do goràcej wody w wannie i w tym roztworze kàpaç si´ przez 15 minut, co drugi dzieƒ. Dla dzieci dawk´ zió∏ nale˝y obni˝yç do po∏owy. Kuracja trwa do 3 miesi´cy.

Psychoza rozszczepienna
Schizophrenia
(z wyjàtkiem choroby religijnej)
Choroba ta nale˝y do najgroêniejszych chorób psychicznych. W stadium jej nasilenia wyst´pujà najdziwaczniejsze omamy oraz s∏yszenie przez chorego potwornych ha∏asów, niesamowitych g∏osów, co
jest straszliwà torturà dla chorych, koƒczàcà si´ nieraz samobójstwem. Choroba ta niejednokrotnie wyst´puje okresowo, o nierównym nasileniu i z przerwami nieraz doÊç d∏ugimi.
Schizofrenicy poca atakami ca∏kowitego wy∏àczenia majà zadziwiajàcà spostrzegawczoÊç, bystroÊç, dobrà pami´ç, a nawet zdolnoÊç logicznego myÊlenia.
Chorych dotkni´tych tà chorobà leczy si´ silnymi Êrodkami psychotropowymi. Dodatkowo jednak
powinno si´ uzupe∏niaç leczenie odpowiednimi zio∏ami.
1. LiÊç rozmarynu – Fol. Rosmarini
2. Kwiat tarniny – Flos Pruni spin.
3. Szyszki chmielu – Strob. Lupuli
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
6. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
7. Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae
8. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
9. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
10. LiÊç ruty – Fol. Rutae
11. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae

Picie zió∏ i kàpiele stosowaç jak przy padaczce. Przebywaç jak najcz´Êciej nad morzem i w lasach.

49

Jest zalecana dodatkowa praktyka rozluêniajàca nerwy za pomocà miedzi. Jeden drut miedziany po∏àczyç z jednà rurà w ∏azience, drugi drut z drugà i koƒce drutów trzymaç jeden jednà r´kà, drugi drugà r´kà przez pó∏ godziny wieczorem. Uzasadnienie: Wed∏ug opinii niektórych naukowców nat´˝enie
pràdów mózgowych u schizofreników jest dwa razy wy˝sze, ni˝ u ludzi zdrowych. JeÊli np. nat´xenie
u zdrowych wynosi 20 jednostek, to u chorych na schizofreni´ 40 jednostek, czyli podwójnie. To w∏aÊnie
u nich powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu. Trzeba wi´c to nat´˝enie obni˝yç do normy.
Sprawà tA powinni si´ zajàç kompetentni fachowcy, bo u∏atwi∏oby to w ogromnym stopniu leczenie
schizofreników.

Stwardnienie rozsiane
Schlerosis multiplex
Etiologia tej choroby jest dotàd nieznana. Jest to schorzenie oÊrodkowego uk∏adu nerwowego i
rdzenia kr´gowego. Powoduje ono oczoplàs, skandowanie mowy i pora˝enie koƒczyn dolnych.
Wyst´puje cz´Êciej u kobiet mi´dzy 18 a 35 rokiem ˝ycia, chocia˝ i m´˝czyzn nie omija. Jest w zasadzie
nieuleczalna. Mo˝na jà jedynie na pewne okresy zahamowaç.
1. Ziele Êwietlika – Hb. Euphrasiae
2. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. LiÊç ruty – Fol. Rutae
5. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
6. Morszczyn p´cherzykowy – Fucus vesiculosis
7.Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
8. Kora wierzby – Cort. Salicis
9. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
10. Korzeƒ wil˝yny – Rd. Ononidis
11. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.

Wyleczenie jest mo˝liwe wcierajàc w miejsce chore 5% roztwór chlorku kobaltu CoCl3 rozpuszczony
w spirytusie.

Udar mózgu
Apopleksja cerebri
Mózg jest g∏ównà centralà kierujàcà wszystkimi czynnoÊciami tak psychicznymi, jak i fizjologicznymi
a˝ do ostatniej komórki ca∏ego organizmu ludzkiego. Mózg ludzki, oceniajàc go z punktu widzenia anatomii, biologii i psychologii, jest strukturà najcudowniejszà, najwszechstronniejszà i najpot´˝niejszà w ca∏ym wszechÊwiecie. Ale jest jednoczeÊnie strukturà najdelikatniejszà. Mózg – to mój byt, to moja osobowoÊç, to moje ja. Musimy pami´taç, ˝e komórki mózgowe nieregenerujà si´. Muszà nam wystarczyç na
ca∏e ˝ycie. A wi´c niszczyç to arcydzie∏o by∏oby najwi´kszà g∏upotà i zbrodnià. Zbrodnià, jakà nagminnie pope∏nia nasza wspó∏czesna ob∏àkana m∏odzie˝ przez narkotyki, alkohol i przedwczesne praktyki
p∏ciowe.
Mo˝e jednak nastàpiç i bez naszego udzia∏u nag∏e zaburzenie prawid∏owego funkcjonowania mózgu na skytek zakrzepu, czy zatoru. Takie schorzenie powstaje najcz´Êciej w nast´pstwie nadciÊnienia
krwi, mia˝d˝ycy, wstrzàsu mózgu i wielu chorób zakaênych. Nast´pstwem udaru mózgu jest parali˝ po∏owy cia∏a, cz´Êciowa lub ca∏kowita utrata mowy, czasami Êmierç. W takich wypadkach, potrzebna jest
zawsze natychmiastowa pomoc lekarska.
Po za˝egnaniu choroby oprócz leków farmakologicznych dobrze jest stosowaç leki roÊlinne.
1. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
2. Morszczyn p´cherzykowy – Fucus vesiculosis
3. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crategi
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4. Kora wierzby – Cort. Salicis
5. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
6. LiÊç ruty – Fol. Rutae
7. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
8. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
9. Owoc ró˝y – Fr.Rosae
10. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
11. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

BezsennoÊç
Insomnia
Przyczynà bezsennoÊci sA ró˝ne nerwice, stresy, przem´czenie oraz niedyspozycje przewodu
pokarmowego. Dobrym remedium na bezsennoÊç jest praca fizyczna, d∏ugie spacery na Êwie˝ym
powietrzu oraz unormowany tryb ˝ycia. Pomaga równieê kuracja zio∏owa.
1. LiÊç melisy – Fol. Melissae
2. Ziele marzanki – Hb. Asperulae
3. Ziele nostrzyka – Hb. Meliloti
4. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
5. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
6. Szyszki chmielu – Strob. Lupuli
7. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
8. Ziele bylicy pospolitej – Hb. Artemisiae
9. Kwiat wrzosu – Flos Ericae (Callunae)
10. Kwiat pierwiosnka – Flos. Primulae
11. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci

Piç – jak wy˝ej.

Nerwobóle
Neuralgiae
Bóle neuralgiczne sà bardzo dokuczliwe. Powstajà one na skutek zapalenia lub uszkodzenia pnia
nerwowego lub jego odga∏´zienia.
1. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
2. Korzeƒ wil˝yny – Rd. Ononidis
3. Kora wierzby – Cort. Salicis
4. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
5. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
6. Kwiatostan lipy – Infl. Tiliae
7. Kwiat s∏onecznika –, Flos Helianthi
8. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
9. Ziele tymianku – Hb. Thymi

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem. Dobre skutki przynoszà równie˝ kompresy,
robione w sposób nast´pujàcy: Wziàç trzy ∏y˝ki kupalnika (Flos Arnicae) oraz trzy ∏y˝ki tymianku (Herbu
Thymi), zalaç 3/4 litra wody, gotowaç przez 5 minut, odstawiç pod przykryciem na 30 minut, potem
przecedziç. P∏ynem tym nasàczyç czysty r´cznik i przyk∏adaç go na bolàce miejsce.

Psychonerwica ogólna – histeria
Hysteria
Wyrazem “histeryczka” zwykliÊmy bezmyÊlnie i z∏oÊliwie obdarzaç biedne kobiety, które na skutek
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przem´czenia, prze˝yç moralnych oraz rozstroju nerwowego popadajà w zmiennoÊç nastrojów, w stany
depresji i l´ków. A przecie˝ histeria to nie kaprys, lecz ci´˝ka choroba nerwicowa, graniczàca niekiedy z
chorobà psychicznà. Wyst´puje ona nie tylko wy∏àcznie u kobiet, lecz przejawia si´ tak˝e i u m´˝czyzn.
Trzeba jà leczyç z powagà i starannie, jak ka˝dà chorob´. Dobre wyniki przynosi kuracja zio∏owa.
1. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
2. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
3. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
4. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
5. Szyszki chmielu – Strob. Lupuli
6. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
7. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
8. LiÊç rozmarynu – Fol. Rosmarini
9. LiÊç melisy – Fol. Melissae
10. Kwiat wrzosu – Flos Ericae (Callunae)
11. Ziele Marzanki – Hb. Asperulae

Piç jak wy˝ej.
RównoczeÊnie dobrze jest stosowaç nast´pujàce kàpiele:
po 100 g.
1. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli
2. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
3. LiÊç sa∏wii – Fol. Salviae
4. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami

Wszystkie te cztery zio∏a zmieszaç razem. Do ka˝dej kàpieli wziàç 7 ∏y˝ek tej mieszanki, zalaç 2 litrami
wody i gotowaç 10 minut pod przykryciem, odstawiç na 30 minut i przecedziç. Odwar ten wlaç do
goràcej wody w wannie i w tym roztworze kàpaç si´ przez 15 minut co drugi dzieƒ.

Wyczerpanie nerwowe-neurastenia
Neurasthenia
Objawy neurasteniczne wyst´pujà u pacjentów z zaburzeniami trawiennymi, cierpiàcych na
wzmo˝one odruchy, bezsennoÊç i zawroty g∏owy. Neurastenicy majà sk∏onnoÊç do wmawiania sobie
ró˝nych chorób. Wiele z tych wmawianych sobie chorób trzeba oÊmieszaç, bo to jest jedna ze
skuteczniejszych metod leczenia. Ale prawdziwe zaburzenia trzeba, niestety, troskliwie leczyç. Dobre
skutki przynosi kuracja zio∏owa.
1. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
2. LiÊç melisy – Fol. Melissae
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. Kwiat wrzosu – Flos Ericae (Callunae)
5. Szyszki chmielu – Strob. Lupuli
6. Korzeƒ cykorii – Rd. Cichori
7. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
8. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
9. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crategi
10. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
11. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae

Piç 2-3 razy dziennie po szklance, przed posi∏kiem.

Mimowolne moczenie nocne
Enuresis nocturna
Przypad∏oÊç mimowolnego moczenia ma pod∏o˝e g∏ównie nerwicowe, ale do tego dochodzà
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jeszcze inne przyczyny, jak rozszczepienie kr´gos∏upa, os∏abienie zwieracza oraz ca∏y szereg jeszcze
innych nieprawid∏owoÊci ustroju.
1. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
2. LiÊç melisy – Fol. Melissae
3. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
4. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
5. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
6. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
7. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
8. Ziele rdestu ostrogorzkiego – Hb. Polygoni hydropip.
9. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae

Piç dwa razy dziennie po szklance. RównoczeÊnie stosowaç nast´pujàce kàpiele:
1. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami 400 g
2. Pàczki sosny – Gemmae Pini 300 g
3. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli 200 g
4. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae 200 g

Zio∏a te zmieszaç razem, 7 ∏y˝ek dla doros∏ych, a 5 ∏y˝ek dla dzieci, zalaç 2 litrami wody, gotowaç
przez 10 minut, odstawiç na 30 minut, przecedziç i wlaç do wody kàpielowej. Kàpaç si´ w miej przez 15
minut, dzieci przez 10 minut, co drugi dzieƒ.

Niemoc p∏ciowa – impotencja
Impotentia Coeundi
Nerwowy tryb ˝ycia, nadu˝ywanie alkoholu, nadmierne palenie papierosów, przedwczesne rozbujanie seksu – oto przyczyny powstawania dzisiaj coraz powszechniej niemocy p∏ciowej u m´˝czyzn b´dàcych w sile wieku. Niemoc p∏ciowa polega na niezdolnoÊci m´˝czyzny do aktu p∏ciowego z kobietà
z powodu braku erekcji lub przedwczesnego wytrysku nasienia, zanim dojdzie do kopulacji. U miektórych osobników wyst´puje i m p o t e n c j a w z g l ´ d n a, k t ó r e j p o w o d e m s à c z y n n i k i
psychologiczne. Ten rodzaj niemocy polega na niezamierzonej selekcji partnerek. Otó˝ ten sam
m´˝czyzna z jednà kobietà jest niezdolny do kopulacji z braku erekcji cz∏onka, natomiast z innà nie
wykazuje ˝adnej nienormalnoÊci.
1. LiÊç melisy – Fol. Melissae
2. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
5. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
8. Porost islandzki – Lichen Islandicus
9. Sproszkowane nasienie kozieradki – Sem. Foenurgaeci pulv.

Piç dwa razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.Dobrze jest równie˝ przeprowadziç
nast´pujàce kàpiele:
1. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami 400 g
2. Nasiona gorczycy bia∏ej – Sem. Sinapis albae 200 g
3. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae 300 g
4. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae pip. 100 g

Stosowaç jak ka˝dà kàpiel zio∏owà. W dzieƒ wolny od kàpieli nacieraç wieczorem ca∏e cia∏o
mokrym i zimnym r´cznikiem, potem wytrzeç si´ do sucha. Kuracja trwa do 2 miesi´cy.
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Âwiàd
Pruritus
Przyczyny tej tak przykrej przypad∏oÊci sw´dzenia skóry nie sà jeszcze ca∏kowicie poznane.
Powodem mo˝e byç cukrzyca, zaburzenia hormonalne, nerwice itp.
Zestaw I
1. Kora kaliny koralowej – Cort. Virburni opuli
2. Kora wierzby – Cort. Salicis
3. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
4. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
5. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
6. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
7. Ziele nostrzyka – Hb. Meliloti
8. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
9. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.

Zestaw II.
1. Kwiat wrzosu – Fol. Ericae (Callunae)
2. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
3. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
4. Szyszka chmielu – Strob.Lupuli
5. Kwiat jasnoty bia∏ej – Flos Lamii albi
6. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
7. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
8. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
9. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.
Kàpiele:
1. Koszyczki rumianku – Anth.Chamomillae 100 g.
2. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae 200 g.
3. Nasiona gorczycy bia∏ej – Sen.Sinapis Albae 300 g.
4. Pàczki sosny – Gemmae Pini 200 g,
5. Ziele nostrzyka – Hb. Meliloti 200 g.

Kàpiele:
1. Kora d´bu – Cort. Queercus 200 g.
2. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli 200 g.
3. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae 200 g.
4. Pàczki sosny – Gemmae Pinii 200 g.
5. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae 200 g.

Do ka˝dej kàpieli braç 7 ∏y˝ek mieszanki, kàpaç si´ 15 minut co drugi dzieƒ.

Choroby skórne
Skóra jest nie tylko os∏onà chroniàcà i izolujàcà nasz organizm, lecz stanowi integralnà cz´Êç ca∏ego
organizmu, jak ka˝dy narzàd. Dlatego poza przypadkami jej uszkodzenia przez odmro˝enie czy poparzenie oraz wypadkami infekcji – skóra ulega schorzeniu na skutek zaburzenia powsta∏ego w danym narzàdzie wewn´trznym naszego ustroju. Trzeba zatem w pierwszym rz´dzie leczyç ca∏y organizm, wówczas zaniknie choroba skórna. Trzeba jednak pami´taç, ˝e schorzenia skórne sà najtrudniejsze do wyleczenia, dlatego trzeba próbowaç wielu sposobów, by danà chorob´ zwalczyç.
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¸uszczyca
Psoriasis vulgaris
Etiologia tej choroby pozostaje dotàd nieznana. Istnieje tylko przypuszczenie, ˝e wàtroba w pewnych przypadkach nie wytwarza odpowiednich substancji, w braku których powstaje ∏uszczyca.
1. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
4. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
5. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
6. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
7. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
8. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
9. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
10. Ziele poziomki – Hb. Fragariae
11. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.
Kàpiele:
1. S∏oma owsiana lun sieczka – 2 gqarÊci,
2. Otr´by pszenne – 2 szklanki
3. Gorczyca bia∏a – 3 ∏y˝ki,
4. Pàczki sosny – 4 ∏y˝ki.

Powy˝sza porcja przeznaczona jest na jednà kàpiel. Takich kàpieli przeprowadziç razem 9, co drugi
dzieƒ.
Wymienione wy˝ej cztery sk∏adniki wymieszaç, w∏o˝yç do du˝ego garnka, zalaç wodà i gotowaç 10
minut do wrzenia. Odstawiç na 30 minut, przecedziç do goràcej wody w wannie i w tym roztworze
kàpaç si´ 15 minut co drugi dzieƒ.

Wyprysk ostry
Egzema acutum
Wyst´puje przewa˝nie na r´kach w postaci ma∏ych krostek, lekko sw´dzàcych i p´kajàcych.
Czasami ginà same, by wkrótce na nowo si´ pojawiç ju˝ w formie ostrzejszej. Choroba ta jest uleczalna.
1. LiÊç melisy – Fol. Melissae
2. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
3. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
4. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
5. Kora wierzby – Cort. Salicis
6. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
7. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
8. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
9. Pàczki topoli czarnej – Gemmae Populi

Piç jak wy˝ej.
MaÊç na wyprysk ostry:
1. Wosk pszczeli czysty – 30 gramów
2. ˚ywica ze Êwierka lub sosny – 30 gramów
3. Mas∏o Êwie˝e – 30 gramów

Najpierw stopiç w porcelanowym naczyƒku wosk i ˝ywic´, a potem dodaç mas∏o. Dobrze wymieszaç. Tà maÊcià smarowaç wieczorem miejsca zaatakowane i lekko owinàç banda˝em. Rano zmyç
spirytusem salicylowym rozcieƒczonym na pó∏ z przegotowanà ostudzonà wodà. Tak post´powaç codziennie przez kilka dni. Kuracja daje pozytywne wyniki
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Wyprysk przewlek∏y
Egzema chronicum
1. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
2. Kwiat jasnoty bia∏ej – Flos Lammi albi
3. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
4. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
5. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
6. LiÊç je˝yny – Fol. Rubi frut.
7. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
8. Owoc kminku – Fr. Carvi
9. Nasienie kozieradki sproszkowanej – Sem. Foenugraeci pulv.

Sposób kuracji identyczny jak wy˝ej.
Dodatkowo dobrze jest zastosowaç nast´pujàce kompresy:
1. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae 100 g,
2. Kora wierzby – Cort. Salicis 100 g,
3. Kora d´bu – Cort. Quercus 100 g,
4. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae 100 g,
5. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae 100 g.

Powy˝sze sk∏adniki zmieszaç razem. Wziàç 4 ∏y˝ki tej mieszanki zalaç 3/4 litra wody, gotowaç przez 5
minut do wrzenia, odstawiç na 30 minut. Tym odwarem nasàczyç czystà szmatk´ i przyk∏adaç na
miejsca zaatakowane, a˝ do wyczerpania iloÊci odwaru.

Ró˝a
Erysipelas
Jest to choroba zakaêna, którà trzeba leczyç antybiotykami, zw∏aszcza penicylinà. RównoczeÊnie
jednak nale˝y zastosowaç kuracj´ zio∏owà.
1. Kwiatostan kocanki – Infl. Helichrysi
2. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
3. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
4. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
5. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
6. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crategi
7. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
8. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
9. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
10. LiÊç ruty – Fol. Rutae
11. Kora wierzby – Cort. Salicis

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Dodatkowo dobrze jest robiç ok∏ady ze Êwie˝ego
twarogu na schorza∏e miejsca.

Pó∏pasiec
Herpes Zoster
Choroba ta najcz´Êciej pojawia si´ nag∏ym ostrym bólem. Powoduje jà zarazek przesàczalny, który
wywo∏uje stan zapalny nerwów obwodowych i tylnych zwojów rdzenia. Po kilku dniach pojawiajà si´ na
skórze p´cherzyki. Kuracja trwa d∏u˝ej.
1. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae
2. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
3. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
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4. Kora wierzby – Cort. Salicis
5. Kora d´bu – Cort. Quercus
6. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
7. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
8. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae

Piç trzy razy dziennie po szklance 20 minut przed posi∏kiem.
Dodatkowe kàpiele:
1. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli 200 g,
2. Kwiat nagietka – Flos Calendulae 200 g,
3. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae 200 g,
4. Kwiat wiàzówki – Flos Ulmariae 200 g,
5. Nasiona kozieradki sproszkowanej – Sem. Foenugraeci pulv. 200 g.

Zmieszaç sk∏adniki. Wziàç 7 ∏y˝ek tej mieszanki, dwa litry wody i gotowaç przez 5 minut. Przecedziç do
wanny z wodà kàpielowà. Kàpaç si´ przez 15 minut co drugi dzieƒ.

Wy∏ysienie plackowate
Alopecia Areata
Niemi∏ym zjawiskiem dla m∏odych m´˝czyzn jest zbyt wczesne ∏ysienie. Co powoduje takie objawy,
jak przedwczesna siwizna i przedwczesne ∏ysienie – dotychczas naprawd´ nie wiadomo. Mo˝e to byç
brak jakichÊ hormonów, a mo˝e jakaÊ awitaminoza i zaburzenia ustrojowe.
Do tych nieznanych czynników dochodzà przypuszczalnie stresy i nerwice, a w∏aÊnie za tym
przemawia∏by fakt ∏ysienia w ostatnich czasach nawet kobiet.
W du˝ym stopniu zabezpieczajà przed ∏ysieniem zio∏a, które nale˝y cierpliwie stosowaç:
1. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
4. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
5. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
6. Ziele tymianku – Hb. Thymi
7. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
8. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
9. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
10. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
11. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.

Piç dwa razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem. Nalewka do smarowania skóry g∏owy:
1. Fol. Urticae – 3 ∏y˝ki
2. Fol. Betulae – 3 ∏y˝ki
3. Spirytus z wodà – 3/4 litra

LiÊcie pokrzywy i liÊcie brzozy zalaç 3/4 litra spirytusu rozcieƒczonego na pó∏ z wodà. Odstawiç na 10
dni. potem przecedziç. Co drugi dzieƒ nacieraç w∏osy i skór´ g∏owy tà nalewkà 9 razy.

Wy∏ysienie ∏ojowate
Alopecia Serborrhoica
1. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
2. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
3. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
4. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
5. LiÊç ruty – Fol. Rutae
6. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
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7. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
8. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae
9. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
10. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
11. Kora wierzby – Cort. Salicis

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.
Poleca si´ równoczeÊnie zwalczanie ∏ojotoku myciem g∏owy nast´pujàcym odwarem:
1. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae 100 g
2. Kora wierzby – Cort. Salicis 200 g
3. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti 100 g
4. Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae 200 g
5. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae 100 g

Powy˝sze skladniki zmieszaç razem. 7 ∏y˝ek mieszanki zalaç iloÊcià pó∏tora litra wody, gotowaç 5
minut do wrzenia i odstawiç pod przykryciem na 30 minut, potem przecedziç. Odwarem tym myç
g∏ow´ wieczorem co drugi dzieƒ.

Nadmierne pocenie si´
Hyperhidrosis
Nadmierne pocenie si´ powstaje na tle gruêlicy p∏uc, nerwicy, zaburzenia procesów trawiennych, a
u kobiet z powodu nieprawid∏owoÊci w miesiàczkowaniu.
1. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
2. Rad.Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
3. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Julandis
4. Ziele poziewnika – Hb. Galeopsidis
5. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
6. Ziele szanty – Hb. Marrubii
7. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
8. LiÊç melisy – Fol. Melissae
9. Kora wierzby – Cort. Salicis
10. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormrentilae
11.Ziele tasznika – Hb. Bursae past.

Piç jak wy˝ej. Przy poceniu si´ nóg albo ràk nale˝y moczyç je w ciep∏ym odwarze z liÊci orzecha
w∏oskiego wieczorem przez 10 minut codziennie przez 7 dni.

Toczeƒ pospolity
Lupus vulgaris
Toczeƒ rumieniowaty
Lupus Erythematodes
Pierwszy powstaje od pràtków gruêlicy, które mogà si´ przedostaç drogà krwionoÊnà do skóry. Drugi
– wyst´puje po przebyciu chorób zakaênych ró˝nych oraz z powodu z∏ej przemiany materii. Ale jedno
i drugie schorzenie leczy si´ jednakowo.
1.Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
2. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
3. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
4. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
5. Kora d´bu – Cort. Quercus
6. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
7. LiÊç rozmarynu – Fol. Rosmarini
8. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
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9. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Dodatkowo dobrze jest stosowaç nast´pujàce
kompresy.
1. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz Tormentillae 100 g
2. Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae 100 g
3. Nasiona kozieradki sproszkowanej – Sem. Foenugrucei pulv. 100 g

Wszystkie sk∏adniki zmieszaç. Do ka˝dorazowego u˝ycia wziàç 5 ∏y˝ek mieszanki, zalaç jednym litrem
wody, gotowaç 10 minut, odstawiç na 30 minut, przecedziç. Czystà szmatk´ nasàczyç tym odwarem
i przyk∏adaç na chore miejsce a˝ do wyczerpania iloÊci odwaru.

Grzybica skóry
Derna Tomycosis
¸upie˝ ostry
Pityriasis Versicolor
1. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
2. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
3. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
4. Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae
5. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
6. Ziele rdestu ostrogorzkiego – Hb. Polygoni hydropip.
7. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae

Piç jak wy˝ej.
Nale˝y równie˝ stosowaç kàpiele w nast´pujàcym zestawie:
1. Septosan 100 g
2. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae 100 g
3. Siano suche 500 g
4. Otr´by pszenne 500 g

Powy˝sze skladniki zmieszaç razem. Do ka˝dej kàpieli wziàç pi´ç szklanek tej mieszanki, zalaç 3 litrami
wody i gotowaç 5 minut do wrzenia, odstawiç na 30 minut i przecedziç wprost do goràcej wody w wannie. W tym roztworze kàpaç si´ 15 minut co drugi dzieƒ. W razie trudnoÊci ze zdobyciem siana, mo˝na
kàpaç si´ bez niego.
Dobrze jest nacieraç si´ maceratem chrzanowym. ¸y˝k´ roztartego chrzanu zalaç szklankà przegotowanej, zimnej wody, odstawiç na 2 godziny, lekko zmieszaç, poczekaç 5 minut i tà wodà nacieraç
miejsce zaatakowane.

P´cherzyca pospolita
Pemphigus Vulgaris
1. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
2. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
3. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
4. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
5. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
6. LiÊç podbia∏u – Fol. Farfarae
7. Owoc tró˝y – Fr. Rosae
8. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
9. Ziele krwawnika – Hb. Millefolii

Piç jak wy˝ej. Stosowaç równie˝ kàpiele w otr´bach pszennych i s∏omie owsianej
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Tràdzik ró˝owaty
Acne Rosacea
Wyst´puje na twarzy i na nosie. Powstaje g∏ównie ze z∏ego krà˝enia i przemro˝enia oraz ze z∏ej
przemiany materii. Zwalczaç go opalaniem si´ na s∏oƒcu. Spo˝ywaç du˝o surówek.
1. Kwiat pierwiosnka – Flos Primulae
2. Kwiat stokrotki – Flos Bellidis
3. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
4. LiÊç je˝yny – Fol. Rubi frut.
5. Owoc ró˝y – Fr. Rosae
6. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
7. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
8. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
9. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
10. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
11.K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. JednoczeÊnie nale˝y stosowaç nast´pujàce
kompresy:
1. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae
2. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
3. Kora wierzby – Cort. Salicis po 50 g

Sk∏adniki zmieszaç. Wziàç 4 ∏y˝ki tej mieszanki, zalaç litrem wody, gotowaç przez 5 minut do wrzenia,
odstawiç na 5 minut pod przykryciem, potem przecedziç. W tym odwarze umaczaç czystà szmatk´
i przyk∏adaç jà na chore miejsce, a˝ do wyczerpania odwaru.

Tràdzik pospolity
Acne wulgaris
Tràdzik ten popularnie nazywa si´ tràdzikiem m∏odzie˝owym, poniewa˝ wyst´puje przewa˝nie u
m∏odzie˝y, zw∏aszcza u ch∏opców w okresie dojrzewania. Objawia si´ w postaci p´cherzyków.
1. Ziele marzanki – Hb. Asperulae
2. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
3. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
4. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
5. Korzeƒ ∏opianu – Rd. Bardanae
6. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
7. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
8. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
9. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
10. Kwiat bzu czarnego – Flos Sambuci

Piç jak wy˝ej. Dodatkowo zastosowaç nast´pujàcà kàpiel;
1. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
2. Pàczki sosny – Gemmae Pini
3. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
4. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti po 50 g

Sk∏adniki zmieszaç razem. Wziàç 7 ∏y˝ek mieszanki, zalaç 2 litrami wody, gotowaç przez 10 minut i
potem przecedziç wprost do goràcej wody w wannie. Kàpaç si´ 15 minut, co drugi dzieƒ.

Rybia ∏uska pospolita
Ichthyosis Vulgaris
Wszystkie choroby skórne sà trudne do leczenia. Potrzeba na to wiele czasu i trzeba wypróbowaç
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wiele metod.
1. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
2. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
3. Ziele majeranku – Hb. Majoranae
4. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
5. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
6. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
7. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
8. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
9. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem. Poleca si´ równoczeÊnie stosowaç nast´pujàce kàpiele: wziàç 5 szklanek otr´bów pszennych, zalaç 4 litrami wody, gotowaç 10 minut. Odstawiç na krótko, potem odcedziç i do tego pszennego odwaru dolaç 3 litry Êwie˝ej serwatki. Powsta∏y roztwór wlaç do goràcej wody w wannie i w tym si´ kàpaç 20 minut co trzeci dzieƒ.

Liszajec zaraêliwy
Ipetygo Contagiosa
Przejawia si´ on wystàpieniem na ciele ma∏ych strupków koloru bràzowego lub bladoró˝owego, zale˝nie od bakcyla, który spowodowa∏ chorob´ tj. paciorkowca czy gronkowca. Wspania∏e wyniki w leczeniu tej choroby uzyskuje si´ przez pla˝owanie si´ na s∏oƒcu i kàpiel w morzu. Dodatkowo zastosowaç
kuracj´ zio∏owà:
1. LiÊç poziomki – Fol. Fragariae
2. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
3. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
4. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
5. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
6. K∏àcze perzu – Rhiz. Agropyri
7. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
8. LiÊç ruty – Fol. Rutae
9. Pàczki topoli – Gemmae populi

Piç - jak wy˝ej

Liszaj czerwony p∏aski
Lichen Ruber Planus
Wi´kszoÊç schorzeƒ skórnych mo˝na wyleczyçprzez pla˝owanie nad morzem, zw∏aszcza nad
Adriatykiem, oraz przez kàpiele w morzu.
1. Ziele majeranku – Hb. Majoranae
2. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
3. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. LiÊç bobrka – Fol. Menynthidis
6. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
7. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
8. Owoc kolendry – Fr. Coriandri
9. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae

Piç - jak wy˝ej

Piegi
Ephelides
W okresie kuracji nale˝y unikaç s∏oƒca, zw∏aszcza w lecie. Zastosowaç nast´pujàcy sposób leczenia:
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dojrza∏e poziomki ugnieÊç na papk´ i z niej zrobiç maseczk´ na twarz, tj. ca∏à twarz ob∏o˝yç cienkà
warstewkà tej papki na jednà godzin´. Potem, a najlepiej wieczorem, umyç twarz i miejsca pokryte piegami za pomocà Êwie˝ej maÊlanki lub serwatki. Nie nale˝y wycieraç si´. Umyç si´ wodà dopiero po kilku godzinach. RównoczeÊnie piç zio∏a w nast´pujàcym sk∏adzie:
1. Kwiat stokrotki – Flos Bellidis
2. Kwiatostan lipy – Infl. Tiliae
3. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
4. Ziele serdecznika – Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
5. Ziele tymianku – Hb. Thymi
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
8. Kora wierzby – Cort. Salicis
9. LiÊç sa∏wii – Fol. Salviae

Piç jednà szklank´, raz dziennie, przed snem.

Brodawki
Verrucae
R´ce pokryte brodawkami potrzymaç przez pewien czas w wodzie deszczowej lub wodzie ze
stopionego Êniegu, by brodawki rozmi´k∏y i nast´pnie wcieraç w nie sok ze Êwie˝ego glistnika, czyli
jaskó∏czego ziela. Po kilku dniach takiej kuracji brodawki powinny zginàç. Dodatkowo piç nast´pujàcy
napar:
1. Ziele glistnika – Hb. Chelidonii
2. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
3. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
4. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
5. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
6. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
7. LiÊç brzozy – Fol. Betulae

Piç dwa razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.

Choroby kobiece
Narzàd kobiecy jest jakby otwartà furtkà, przez którà wkraczajà do wewnàtrz ustroju liczne drobnoustroje zakaêne i powodujà ró˝ne choroby. Pomijam tu schorzenia weneryczne, które muszà byç leczone antybiotykami. Chodzi tu tylko o takie choroby, które mo˝na wyleczyç zio∏ami. Do takich nale˝à: zapalenie przydatków, nad˝erki szyjki macicznej, zaburzenia menstruacyjne, niedobory hormonalne,
a nawet bazp∏odnoÊç.

Brak menstruacji
Amenorrhoea
Wiadomo, ˝e u dojrza∏ych p∏ciowo kobiet zdrowych wyst´puje co miesiàc, Êrednio w odst´pach 25
dni, krwawienie z narzàdu rodnego, trwajàce normalnie 3-4 dni. U niektórych kobiet okres
mi´dzymenstruacyjny mo˝e trwaç nawet 40 dni. Nie by∏oby jeszcze to, nic groênego byle tylko ten
czasokres regularnie si´ powtarza∏.
Nierzadko, niestety, u wielu kobiet wyst´pujà zaburzenia normalnego cyklu menstruacyjnego,
ca∏kowity brak krwawienia albo te˝ nadmierne, wyniszczajàce wykrwawienia.
Na brak menstruacji poleca si´ nast´pujàcà kuracj´ zio∏owà:
1. LiÊç rozmarynu – Fol. Rozmarini
2. LiÊç melisy – Fol. Melissae
3. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
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4. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
5. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
6. Kwiat jasnoty bia∏ej – Flos Lamii albi
7. Kwiat Êlazu – Flos Malvae
8. LiÊç ruty – Fol. Rutae
9. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
10. Kora wierzby – Cort. Salicis
11. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae

Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem.
Uwaga: Kobietom w cià˝y nie wolno stosowaçziela ruty (Herba Rutae).
Przy z∏ej przemianie materii stosuje si´ nast´pujàcà mieszank´:
1. Kora wierzby – Cort. Salicis
2. Kora kruszyny – Cort. Frangulae
3. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
4. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
5. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
6. Korzeƒ pietruszki – Rd. Petroselini
7. Owoc ja∏owca – Fr. Juniperi
8. Ziele fio∏ka trójbarwnego – Hb. Violae tricol.
9. Ziele naw∏oci – Hb. Solidaginis
10. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
11. LiÊç brzozy – Fol. Betulae

Piç - jak wy˝ej.
Dla wywo∏ania menstruacji cz´sto oprócz picia zió∏ dobre wyniki dajà irygacje z Vagosanu. Wziàç 4
∏y˝ki tych zió∏, zalaç litrem wody, gotowaç 5 minut, odstawiç na 30 minut pod przykryciem, potem przecedziç. Tym odwarem robiç wieczorem p∏ukanie pochwy przy pomocy irygatora albo gumowej gruszki.
Powtarzaç tak codziennie przez 7 dni.
Przy zaburzeniachh w krà˝eniu stosuje si´ innà odmian´ zió∏:
1. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli
2. Ziele serdecznika – Hb. Leonuri
3. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
4. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
5. LiÊç ruty – Fol. Rutae
6. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
7. Kwiatostan g∏ogu – Infl. Crategi
8. LiÊç melisy – Fol. Melissae
9. Kora kruszyny – Cort. FrangulaePiç dwa razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.

Miesiàczkowanie skàpe
Oligomenorrhoea
1. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
2. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
3. Korzeƒ lubczyka – Rd. Levistici
4. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
5. Ziele szanty – Hb. Marrubii
6. Koszyczki rumianku – Anth.Chamomillae
7. LiÊç ruty – Fol. Rutae
8. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
9. LiÊç melisy – Fol. Melissae
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Piç - jak wy˝ej.

Nadmierne krwawienie menstruacyjne
Hypermonorrhoea
Zbyt obfite, a wi´c nienormalne krwawienie wyst´puje w ró˝nym czasie poza zwyczajnym cyklem, albo te˝ bardzo przed∏u˝ajàcym si´ cyklu, na ogó∏ regularnym. Najcz´Êciej wycieka z pochwy krew nie
w czystej postaci, lecz po∏àczona z g´stymi zakrzepami, które sygnalizujà powa˝nà chorob´ narzàdu
rodnego. Takie zaburzenia menstruacji powstajà najcz´Êciej na tle zaburzeƒ hormonalnych albo zapalenia przydatków lub te˝ wycieƒczenia organizmu.
1. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
2. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
3. Ziele rdestu ostrogorzkiego – Hb. Polygoni hydropip.
4. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
5. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
6. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
7. LiÊç melisy – Fol. Melissae
8. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
9. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
10. Korzeƒ omanu – Rd. Inulae
11. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae

Piç - jak wy˝ej

Bolesne miesiàczkowanie
Dysmenorrhoea
1. Kwiat Êlazu – Flos Malvae
2. Kwiat jasnoty bia∏ej – Flos Lamii albi
3. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
6. Kwiat wrzosu – Flos Ericae (Callunae)
7. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
8. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
9. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
10. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici
11. LiÊç sa∏wii – Fol. Salviae

Piç - jak wy˝ej

Menstruacja bolesna i skàpa
Oligodysmenorrhoea
1. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
2. Owoc kminku – Fr. Carvi
3. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
6. LiÊç ruty – Fol. Rutae
7. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
8. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
9. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami

Piç trzy razy dziennie po szklance przed spodziewanà menstruacjà oraz w czasie jej trwania, przez trzy
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dni.

Menstruacja bolesna i obfita
Hyperdysmenorrhoea
1. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
2. LiÊç mi´ty pieprzowej – Fol. Menthae piper.
3. LiÊç melisy – Fol. Melissae
4. Korzeƒ koz∏ka – Rd. Levistici
5. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
8. Ziele srebrnika – Hb. Anserinae
9. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae

Piç - jak wy˝ej, tj. przez 3 dni, trzy razy dziennie po szklance przed spodziewanà menstruacjà i w
czasie jej trwania.

Alergia zwiàzana z menstruacjà
U niektórych kobiet wyst´pujà podczas nor5malnej menstruacji alergiczne objawy w postaci
pokrzywek, podra˝nieƒ skóry, dychawicy oskrzelowqej i migreny. W takich przypadkach cz´sto dobre
wyniki przynosi kuracja zio∏owa.
Mieszanka I
1. Korzeƒ koz∏ka – Rad.Valerianae
2. Korzeƒ arcydzi´gla – Rd. Archangelicae
3. Korzeƒ lukrecji – Rd. Glycyrrhizae
4. Kwiat lawendy – Flos Levandulae
5. Kwiat jasnoty bia∏ej – Flos Lamii albi
6. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
7. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
8. Ziele krwawnika – Hb. Millefolii
9. Ziele dziurawca – Hb. Hyperici

Mieszanka II
1. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
2. LiÊç brzozy – Fol. Betulae
3. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
4. Ziele poziewnika – Hb. Galeopsidis
5. Ziele marzanki – Hb. Asperulae
6. Ziele przetacznika leÊnego – Hb. Veronicae
7. Ziele tysiàcznika – Hb. Centaurii
8. Ziele szanty – Hb. Marrubii
9. koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae

Piç dwa razy dziennie po szklance przed posi∏kiem.

Coitus bolesny
Dyspareunia
Przypad∏oÊç ta powstaje najcz´Êciej na pod∏o˝u urazów psychicznych. Polega ona na odczuwaniu
bólu przez kobiet´ w trakcie stosunku, mimo zdrowych organów p∏ciowych. Urazy te dajà si´ cz´sto
uleczyç drogà perswazji ze strony kogoÊ, kto cieszy si´ pe∏nym zaufaniem. Pomaga równie˝ w∏asna
autosugestia. w ostatecznoÊci mo˝na pos∏u˝yç si´ hipnozà. Ârodkiem pomocniczym jest kuracja
zio∏owa.
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1. Kwiat nagietka – Flos Calendulae
2. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
3. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
4. LiÊç melisy – Fol. Melissae
5. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Juglandis
6. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
7. Ziele dziurawca – Hb. Hypercici
8. Korzeƒ Lopianu – Rd. Bardanae
9. Koorzeƒ koz∏ka – Rd. Valerianae

Piç dwa razy dziennie po szklance, przed obiadem i przed kolacjà.
RównoczeÊnie nale˝y zastosowaç irygacj´ w nast´pujàcym sk∏adzie.
1. Kora d´bu – Cort.Quercus
2. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
3. LiÊç melisy – Fol. Mellissae
4. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
5. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli

Powy˝sze sk∏adniki zmieszaç razem. Wziàç trzy ∏y˝ki mieszanki, zalaç litrem wody, gotowaç przez 10
minut do wrzenia, odstawiç pod przykryciem na 30 minut i potem przecedziç. Tym odwarem robiç
wieczorem p∏ukanie pochwy, co drugi dzieƒ przez trzy tygodnie.

Zapalenie pochwy
Colpitis
Tego rodzaju zapalenia prawie nigdy nie ograniczajà si´ do samej pochwy, lecz obejmujà cz´Êç pochwowà macicy i wargi sromowe. Przejawia si´ to ostrymi up∏awami, silnie piekàcymi oraz Êwiàdem pochwy i warg sromowych. Schorzenie to zwalcza si´ stosowaniem irygacji oraz zak∏adaniem do pochwy
tamponów.
1. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
4. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
5. Kora d´bu – Cort.Quercus

Zrobiç odwar z 4 ∏y˝ek mieszanki na litr wody. Ka˝dorazowo do odwaru dolaç ∏y˝eczk´ soku z surowego czosnku. Irygacj´ stosowaç w pierwszym tygodniu codziennie, w drugim i trzecim tygodniu co
drugi dzieƒ, w czwartym zaÊ i piàtym tygodniu - co trzeci dzieƒ. W sumie przez 5 tygodni. Z tego samego odwaru mo˝na równie˝ zrobiç kompresy na narzàd rodny.

Nad˝erka cz´Êci pochwowej macicy
Erosio Uteri Partis Vaginali
We wszystkich wypadkach wi´kszych zaburzeƒ w narzàdach kobiecych gruntowne badanie powinien orzeprowadzaç lekarz ginekolog, aby mo˝na by∏o ukierunkowaç leczenie.
Nad˝erk´ likwiduje si´ w przeciàgu 15 dni maÊcià propolisowà, prawid∏owo spreparowanà. IloÊç tej
maÊci o obj´toÊci dojrza∏ej czereÊni w∏o˝yç przed spaniem g∏´boko do pochwy i zabezpieczyç watà
przed wyciekiem na zewnàtrz. Na drugi dzieƒ zrobiç irygacj´ i znowu w∏o˝yç maÊç - i tak post´powaç
a˝ do skutku.
W braku maÊci propolisowej mo˝na jà zastàpiç tamponami nasyconymi Azulanem (wyciàgiem z rumiankuº. Wieczorem najpierw zrobiç irygacj´ pochwy, po czym za∏o˝yç tampon, a rano go wyjàç. Takà
praktyk´ prowadziç przez oko∏o 15 dni.
Sk∏ad mieszanki zió∏ do irygacji jest nast´pujàcy:
1. Kwiat krwawnika – Flos Millefolii
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2. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
3. K∏àcze Pi´ciornika – Rhiz. Tormentillae
4. Kora d´bu – Cort.Quercus
5. Zile szanty – Hb. Marrubii

Wziàç 4 ∏y˝ki powy˝szej mieszanki na litr wody. Stosowaç irygacj´ w pierwszym tygodniu codziennie,
w drugim i trzecim co drugi dzieƒ.

Ostre sw´dzenie warg sromowych
i przedsionka pochwy
Pruritus Vaginalis Acutus
Przypad∏oÊci te wyst´pujà przy zapaleniu pochwy, grzybicy i przy opryszczce sromu. Najlepsze wyniki
w tych schorzeniach dajà kompresy zio∏owe, które si´ stosuje codziennie wieczorem a˝ do uzyskania
ca∏kowitej poprawy.
1. Kora d´bu – Cort. Quercus
2. LiÊç sza∏wii – Fol. Salviae
3. LiÊç orzecha w∏oskiego – Fol. Junglandis
4. Ziele macierzanki – Hb. Serpylli
5. Koszyczki rumianku – Anth.Chamomillaee

Zio∏a zmieszaç, wziàç 3 ∏y˝ki mieszanki, zalaç litrem wody, gotowaç 5 minut, odstawiç pod
przykryciem, na 30 minut i przecedziç. Odwarem tym nasàczyç czystà szmatk´ i przyk∏adaç na narzàd
rodny, a˝ do wyczerpania odwaru.

Zapalenie przydatków
Adnexitis
Pod nazwà przydatki rozumiemy jajniki i jajowody. Stan zapalny wyst´puje najcz´Êciej w jajowodach,
a niekiedy równoczeÊnie w jajnikach i jajowodach. zapalenie przydatków mo˝e wystàpiç w stanie
ostrym lub przewlek∏ym. Zapalenie przewlek∏e najcz´Êciej jest przyczynà bezdzietnoÊci. Leczenie tych
stanów zapalnych powinno si´ zaczàç jak najwczeÊniej. RównoczeÊnie z podawaniem pacjentce leków farmakologicznych trzeba stosowaç zio∏a.
1. LiÊç rozmarynu – Fol.Rosmarini
2. LiÊç màcznicy – Fol. Uvae ursi
3. Kwiat stokrotki – Flos Bellidis
4. Kwiat jasnoty bia∏ej – Flos Lamii albi
5. Kwiat tarniny – Flos Pruni spin.
6. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
7. Ziele rdestu ptasiego – Hb. Polygoni avicul.
8. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
9. Ziele drapacza – Hb. Cnici bened.
10. Korzeƒ mniszka lekarskiego – Rd. Taraxaci
11. Owoc ró˝y – Fr.Rosae

Piç trzy razy dziennie przed posi∏kiem.
Irygacja:
1. Kora d´bu – Cort.Quercus
2. LiÊç pokrzywy – Fol. Urticae
3. LiÊç sa∏wii – Fol. Salviae
4. Koszyczki rumianku – Anth. Chamomillae
5. Koszyczki arniki – Anth. Arnicae
6. Ziele macierzanki – Hb.Serpylli
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7. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti

Wziàç trzy ∏y˝ki powy˝szej mieszanki, zalaç litrem wody, gotowaç 5 minut odstawiç pod przykryciem
na 30 minut i przecedziç. Odwarem tym robiç irygacj´ pochwy, w pierwszym tygodniu codziennie wieczorem a w drugim i trzecim - co drugi dzieƒ. W sumie tylko przez trzy tygodnie.

Bezp∏odnoÊç
Sterilitas
Przyczynà bezp∏odnoÊci sà przewa˝nie zrosty pozapalne jajowodów. Niedorozwój narzàdu
p∏ciowego, niewydolnoÊç jajeczkowania, tak˝e midentycznoÊç uk∏adu biegunów bioelektrycznych i
popularyzacji u obu partnerów ca∏kowicie zdrowych.
1. Szyszki chmielu – Strob. Lupuli
2. Ziele przywrotnika – Hb. Alchemillae
3. Ziele krwawnika – Hb. Mollefolli
4. LiÊç ruty – Fol. Rutae
5. Ziele nostrzyka – Hb. Melilotii
6. Kwiat lawendy – Flos Lavendulae
7. K∏àcze tataraku – Rhiz. Calami
8. Kwiat nagietnika – Flos Calendulae
9. Owoc ró˝y – Fr.Rosae

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Przed stosunkiem zrobiç irygacj´ Vagosanem.

Mi´Êniaki maciczne
Myomata Uteri
Sà to schorzenia nowotworowe o charakterze niez∏oÊliwym. Wyst´pujà przewa˝nie u kobiet bezdzietnych i niezam´˝nych. Objawem tej choroby sà zbyt obfite krwawienia, trwajàce 8-14 dni, co mocno
wycieƒcza organizm kobiety.
Leczenie zio∏owe w wielu przypadkach daje pozytywne rezultaty, a przynajmniej hamuje rozwój choroby.
1. K∏àcze pi´ciornika – Rhiz.Tormentillae
2. Ziele jemio∏y – Hb. Visci
3. Ziele skrzypu polnego – Hb. Equiseti
4. Ziele tasznika – Hb. Bursae past.
5. Ziele rdestu ostrogorzkiego – Hb. Polygoni hydropip.
6. Kora kaliny koralowej – Cort. Virburni opuli
7. Kwiat kasztanowca – Flos Hippocastani
8. LiÊç borówki czernicy – Fol. Myrtylli
9. LiÊç brzozy – Fol. Betulae

Piç trzy razy dziennie po szklance przed posi∏kiem. Irygacj´ stosowaç takà samà, jak przy zapaleniu
przydatków.
Gdyby leczenie zio∏owe nie da∏o po˝àdanych wyników, nale˝y si´ poddaç operacji.
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