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CHOROBY ŻOŁĄDKA I JELIT

Ze względu na to, że każdy spożywany pokarm 
nieuchronnie trafi a do żołądka, a następnie 

zatrzymuje się w nim, żeby ulec procesom trawiennym 
– najodpowiedniejszym i najlepszym sposobem 
leczenia dolegliwości żołądkowych jest przestrzeganie 
zasad prawidłowego odżywiania się. 

Niestety w dzisiejszych czasach mamy coraz 
większy dostęp do wielu rodzajów produktów, a na 
domiar złego odżywiamy się nieregularnie i jemy 
o wiele za dużo, niż tego potrzebujemy. To wszystko 
sprawia, że powstają zaburzenia w pracy żołądka ze 
strony nerwowo-krwionośnej oraz dysfunkcje pracy 
jego aparatu gruczołowo-wydzielniczego. 

Tak oto coraz częściej pojawia się w nieregularnych 
odstępach czasu nieprzyjemny metaliczny posmak 
na języku, następuje powrót treści pokarmowej do 
przełyku, który czasami jest na tyle silny, że powoduje 
nawet powrót żółci (objaw refl uksyjny), stając się 
powodem wspomnianego metalicznego posmaku. 

Dość częste uskarżanie się na ciężar w żołądku, 
tzw. ucisk, możesz zaobserwować wtedy, gdy pokarm 
nie jest należycie strawiony. Osłabieniu ulega apetyt. 
Przyjmowanie pokarmu zmienia się w nieprzyjemny 
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obowiązek, od którego człowiek stara się uwolnić, 
w efekcie czego pojawia się uczucie lęku. 

W takich sytuacjach rzeczą konieczną staje się 
wprowadzenie zmian w sposobie odżywiania się:

➔ Jednorazowa ilość spożywanego pokarmu 
powinna być minimalna. 

➔ Warto przygotowywać posiłki nie tylko 
smacznie, ale zachowywać także prawidłowe 
zasady nakrycia do stołu: serwetka na stole, 
talerzyki, fi liżanki do herbaty czy kawy. 

➔ Zjadanie posiłku powinno odbywać się bez 
akompaniamentu telewizora czy radioodbiornika. 

➔ Za wszelką cenę unikaj w trakcie jedzenia 
prowadzenia dyskusji na tematy polityczne czy 
ekonomiczne. 

➔ Jedz bez pośpiechu i dokładnie przeżuwaj 
pokarm

Bądź świadomy tego, że wszystko to, co 
wymieniliśmy powyżej, jest jednym ze sposobów 
leczenia.
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BÓLE, SKURCZE, 
BRAK APETYTU, 

ODBIJANIE I ZGAGA:

Receptura 1

Herbatka przygotowana z mieszanki kwiatów ru-
mianku i tysiącznika (możesz zastosować zdrew-
niałe części tysiącznika (ziele): 
Aby przygotować następującą mieszankę weź 
kwiaty w równych proporcjach. Zbieraj i magazynuj 
je w okresie od lipca do października. 
Zaparz 1 łyżeczkę mieszanki, a następnie pij ją 
w czasie dnia – pij herbatkę na 20 minut przed je-
dzeniem.

Receptura 2

Środkiem, który uśmierza ból – jest kłącze tatara-
ku. Możesz z niego przygotować wino tatarakowe: 
100 g świeżego, umytego przed przygotowaniem 
oraz drobno pokrojonego kłącza tataraku zalej 
1 litrem naturalnego białego wina. 
Następnie całość szczelnie zakryj i odstaw w ciem-
ne miejsce w temperaturze pokojowej. 
Po upływie 14 dni wino jest gotowe. 
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Przecedź je i pij po łyku na 30 minut przed i 30 mi-
nut po posiłku. 
Dobrze także wypić 10-12 łyków wina w ciągu 
dnia.

Receptura 3

Do leczenia chorób żołądka pomocne są liście eu-
kaliptusa: 
20 g liści eukaliptusa zalej 1 litrem wrzątku. 
Odstaw do wystygnięcia. 
Następnie przecedź i pij po 50 ml 6 razy dziennie 
przed posiłkiem.

Receptura 4

Liście i owoce berberysu od dawien dawna stosuje 
się w leczeniu niestrawności żołądka: 
Na 1 szklankę wystarczy wsypać 1 stołową łyżkę 
suchych bądź świeżych liści. 
Zaparz jak herbatę i pij w ciągu dnia w odstępach 
między posiłkami. 
Owoce berberysu możesz także zastosować 
w przygotowaniu soku, syropu, konfi tury lub dże-
mu.
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➔ Berberys nie tylko normalizuje pracę 
żołądka, ale również uśmierza dolegliwości 
w układzie krążenia, jeśli masz wysokie ciś-
nienie tętnicze krwi i pojawiają się zaburze-
nia rytmu pracy serca. Jest to możliwe dzięki 
obecności w berberysie alkaloidu berberyny, 
który temu sprzyja.

Receptura 5

Jeśli chcesz odzyskać apetyt lub pozbyć się boles-
nych skurczów i bólu, użyj bazylii: Awicenna, ojciec 
nowoczesnej medycyny, rekomendował do lecze-
nia młode, miękkie i aromatyczne listki o fi oleto-
wawym zabarwieniu pochodzące z górnej ich czę-
ści, nazywając je perfumami godnymi królów: 
1-2 łyżeczki wysuszonej lub świeżej bazylii zalej 1 
szklanką wrzątku i gotuj na małym ogniu 5-7 minut. 
Ochłodź. 
Pij przed posiłkiem po 1/4 szklanki 3-4 razy dziennie.

Receptura 6

Również wypicie fi liżanki kawy spowoduje uśmie-
rzenie bólu i skurczów żołądka. 
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Trzeba przygotować kawę o średniej mocy, którą 
powinieneś wypić ze śmietanką, mlekiem bądź cy-
tryną. 
Uwaga! Mocna kawa spowoduje efekt przeciwny.

Receptura 7

Przy dolegliwościach żołądka doktor Stepan Ma-
twiejewicz Arenskij sugerował stosowanie kopru 
(zieleniny).
Koper należy drobno pokroić i zaparzyć tak jak her-
batę – można także stosować koper ogrodowy 
w postaci suszu. 
Możesz również 1 stołową łyżkę zieleniny rozetrzeć 
z 1/2 łyżeczki cukru i zalać 1,5 szklanki wrzątku. 
Stosuj na 20-30 minut przed posiłkiem po 1/2 
łyżeczki.

Receptura 8

Doktor Arenskij mawiał, że niezwykłymi właści-
wościami leczniczymi obdarzona jest mięta oraz 
melisa. 
Dawkowanie jest indywidualne.
Liście melisy i mięty możesz żuć, dodawać do ulu-
bionych sałatek albo pić jako napar.


