WPROWADZENIE
Ludzie od wieków korzystali i wciąż korzystają
z leków pochodzenia roślinnego i ziół leczniczych,
stosując skarby Natury do wzmacniania i leczenia
własnego organizmu. Wiele leków ratujących
zdrowie wytwarzanych jest dzisiaj sztucznie przez
przemysł farmaceutyczny, ale ogromna ich ilość
powstaje także na bazie leczniczych roślin i ziół.
Warto przy tym dodać, że w przypadku licznych
chorób, np. serca, wątroby, nerek, przewodu pokarmowego oraz innych, leki pochodzenia roślinnego są często skuteczniejsze od syntetycznych.
Trzeba także przypomnieć, że większość chorób spowodowana jest niewłaściwym odżywianiem się – pozbawionym produktów roślinnych,
w tym roślin dietetycznych oraz dietetyczno-leczniczych, czyli środków stosowanych od stuleci
jako zapobiegających i leczących różne dolegliwości oraz choroby. Niniejsza publikacja mówi
właśnie o tych popularnych, a czasem rzadkich



środkach, które w walce o zdrowie ofiarowała
nam przyroda.
Niniejsza publikacja nie jest podręcznikiem samoleczenia. Będąc zbiorem recept i przepisów
wspomagających zachowania zdrowotne oraz
niesienie pomocy sobie lub innym w sytuacji wystąpienia choroby – nie może zastąpić zwykłego
leczenia przez medycynę akademicką.
W Polsce posiadamy około 2200 gatunków roślin uprawnych lub dziko rosnących, a wśród nich
około 200 gatunków było i jest stosowanych
w ziołolecznictwie. Zaletą tych leków jest:
• zawartość w nich związków, do których
organizm ludzki przyzwyczajony jest od
wieków;
• zespolone działanie poszczególnych ich
składników leczniczych;
• zawartość w nich witamin, soli mineralnych, garbników czy olejków eterycznych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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Ponieważ każdy z naszych organów funkcjonuje z innymi organami – to konkluzja, że poszczególne organy chorują także wspólnie, a nie
w pojedynkę, jest oczywista i logiczna. Nie może
więc dziwić, że często te same zioła zaleca się do
leczenia różnych chorób oraz organów – w myśl
starej zasady, że:
Nie należy leczyć choroby ani chorego organu,
lecz całego człowieka.

Niniejsza publikacja, która składa się z 8 niewielkich książeczek, z których każda dotyczy innego rodzaju schorzeń (zakres tematyczny poszczególnych jej części wymieniony jest w spisie
treści), zawiera łącznie ponad 600 unikatowych
niejednokrotnie receptur i przepisów, powstałych w zamierzchłej przeszłości, niosących niezliczonym rzeszom naszych przodków nieocenioną
i skuteczną pomoc w obszarze ich zdrowia. Są
więc one darem, jaki otrzymaliśmy nie tylko od
matki Natury, ale także od minionych już pokoleń.
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JAK, KIEDY, ILE I CO JEŚĆ?
Najdroższe, co posiada człowiek – to zdrowie.
Szczególnie staje się ono ważne, kiedy zaczyna
szwankować. Zdrowie w przenośni i dosłownie
jest bezcenne. Nie tak łatwo jednak przekonać
nas dzisiaj, że wystarczy udać się do apteki, nakupować wszelakiej maści tabletek, a następnie
spożyć je według lekarskich zaleceń, żeby wyzdrowieć.
Życie zmusza nas do poszukiwania różnych
sposobów ochrony i przywrócenia zdrowia. I tutaj na pomoc przychodzi dietetyka – nauka badająca skład produktów spożywczych, ich oddziaływanie na nasz organizm oraz wpływ tego, co
spożywamy na nasze zdrowie. Historia rozwoju
dietetyki przypomina thriller polityczny. Różnorodne gatunki produktów, a to poddawane są
ostrym atakom, to znów wznoszone na piedestał.
W swoim czasie oberwało się już jajkom i cukrowi, kawie i ogórkom, a nawet bakłażanom. Później produkty te były uniewinniane.
A ileż to gorących dyskusji toczyło się na temat
głodówki? Raz nazywano ją najlepszym lekarzem,
innym zaś razem przedstawiano w negatywnym
świetle.
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Różnorodność wyznawców licznych teorii diet,
czyli sposobów odżywiania się, jest wręcz nieprawdopodobna: osoby spożywające produkty
wyłącznie w stanie surowym, wegetarianie, zdeklarowani mięsożercy, osoby spożywające wyłącznie konserwy, owadożercy, a nawet – o zgrozo
– ludożercy! Z kolei bardzo propagowane i modne w swoim czasie diety kaloryczne obecnie są
poddane krytyce i wątpliwościom ze strony dietetyków.
Jak jeść? Kiedy jeść? Ile jeść? Co jeść?

Wszystkie te pytania pojawiają się przed nami
codziennie. Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na
niektóre z nich.
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JAK JEŚĆ?
Wiadomo, że gust kulinarny kształtuje się już
w dzieciństwie. Stąd szczególną uwagę należy
poświęcić temu, w jaki sposób powinno jeść
dziecko. Jedno z głównych przykazań związanych
z dietetyką brzmi następująco:
Żadnej presji ani przymusu w jedzeniu!

Przymus w żywieniu może przynieść szkody
w postaci nieprawidłowego rozwoju fizycznego
i psychicznego dziecka. Nakłanianie dziecka
w czasie przyjmowania posiłku do szybkiego jedzenia nie tylko wpływa negatywnie na proces
trawienia pokarmu, ale może także spowodować
w przyszłości alergie pokarmowe. Lepiej więc
przypatrywać się i przysłuchiwać potrzebom odczuwanym i wyrażanym przez dziecięcy organizm,
czyli jak, co i ile chciałoby dziecko zjeść.
Jeśli smak dziecka nie jest jeszcze zmieniony,
a jego metabolizm pozostaje wciąż nienaruszony,
należy szczególną uwagę zwracać na to, co dzie15

cko chciałoby zjeść. Nie zmuszajmy dziecka do
szybkiego jedzenia. Lepiej wypracować u niego
zwyczaj starannego przeżuwania pokarmu. Wówczas drogi żołądkowo-jelitowe mogą kontynuować procesy trawienne rozpoczęte przez ślinianki
w jamie ustnej i poprzez uprzednie rozdrobnienie
pokarmu za pomocą zębów. Zarówno temperatura posiłku, jak i pokarmu jest sprawą osobistą.
Proszę nie obawiać się także, jeśli dziecko całkowicie odmawia przyjęcia posiłku. Nie należy
ulegać panice. Tak, oznacza to, że coś jest nie
w porządku z jego organizmem, ale natura przynosi rozwiązanie i sugeruje mu leczenie krótkotrwałą głodówką. Wykażmy więc cierpliwość
i spokój. Bardzo szybko dziecko przyjdzie do nas
samo i zdecydowanie poprosi o coś do zjedzenia.
Nie uciekajmy się więc pod żadnym pozorem do
zachęty pokarmowej, czyli nie używajmy słodyczy jako nagrody za dobre zachowanie lub zjedzenie posiłku, na który nie ma ochoty.
Obserwując potrawy, jakie wybiera dziecko
z uprzednio zaproponowanych, można wyciągnąć ważne wnioski o stanie jego zdrowia czy zapotrzebowaniu jego organizmu. A przede wszystkim powinniśmy polegać na jego instynkcie. Jeśli
nie zdążyliśmy go jeszcze popsuć – to pozwólmy
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dokonać mu samodzielnego wyboru – co, kiedy,
ile oraz w jakim skojarzeniu i szeregu potrzebuje
zjeść i wypić. Proszę mi wierzyć, iż organizm dziecka wie lepiej nawet od rodziców, czego potrzebuje.
W rezultacie regularnego karmienia dziecka
mięsem z chlebem, kaszą z mlekiem i cukrem,
słodkimi wypiekami – pojawia się fermentacja
pokarmu w przewodzie pokarmowym, wyzwalająca u dzieci częste zapalenia migdałków, biegunki, zaparcia, zapalenia żołądka i alergie.
Niektórzy rodzice przekarmiają swoje dzieci,
stwarzając podstawy do otyłości, która nieuchronnie prowadzi do całego szeregu zachorowań (cukrzyca, zespół Cushinga, miażdżyca, nowotwory, choroby autoimmunizacyjne itd.).
Wiele osób powiela pewien szkodliwy na dłuższą metę schemat jedzenia jako typowy dla nich,
czyli wpadanie w pośpiechu do domu na małe co
nieco. Są to osoby, które nie mają na nic czasu,
często jedzące bezpośrednio rękoma z garnka czy
patelni, czy korzystające z otwartej lodówki. Takie zachowanie nie przynosi niczego dobrego,
wręcz przeciwnie.
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