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stAre JAk śWiAt
Już Sumerowie 5000 lat temu znali właściwości lecznicze 
czosnku, mięty, rumianku, babki, piołunu. Z egipskich papirusów 
oraz inskrypcji na ścianach grobowców i świątyń dowiadujemy 
się o ziołach stosowanych przez egipskich kapłanów, którzy 
wymieniają kilkaset roślin leczniczych wraz ze sposobami ich 
stosowania, m.in. aloes, miętę, anyż. Na wysokim poziomie rozwi-
nęli ziołolecznictwo również Chińczycy, a jego początki sięgają 
4000 r. p.n.e. Kilkaset ziół leczniczych znano w Babilonii i Asyrii. 
Ważnym ośrodkiem zielarskim były także Indie. Początki wiedzy 
medycznej o ziołach w Europie pochodzą ze starożytnej Grecji. 
Hipokrates z Kos w IV w p.n.e. w dziele Corpus Hipocraticum 
wymienia ok. 300 leków pochodzenia naturalnego, w tym 200 
leków pochodzenia roślinnego. W średniowieczu rozwój zioło-
lecznictwa miał miejsce w  klasztorach, a  przyczynili się do 
tego zwłaszcza benedyktyni, którzy latami przepisywali ocalałe 
podczas wojen i najazdów księgi autorów starożytnych. Upra-
wiali oni również zioła, sporządzali maści, wyciągi, odwary. Już 
około roku 1100 n.e. mnisi z Canterbury kopiowali księgę Apuleis, 
będącą niejako podręcznikiem ziołolecznictwa, i w ten sposób 
przyczyniali się do rozszerzania wiedzy na temat uzdrawiania 
ziołami. W dobie renesansu zielarstwo przestało już być domeną 
zakonników. Pojawili się wówczas lekarze-botanicy, a najbardziej 
znaną postacią tego okresu był Paracelsus, uważany za prekur-
sora nowożytnej medycyny. Prawdziwy postęp dokonał się jednak, 
począwszy od XIX w., kiedy to poznano i rozpoczęto wyod-
rębnianie z ziół leczniczych substancji czynnych. Na ziemiach 
polskich pierwsze zapiski dotyczące uprawy ziół pochodzą 
z końca XIV wieku. Znaczną rolę w ich popularyzacji odegrała 
królowa Bona, a także żona Władysława IV Maria Ludwika, 
która założyła w Warszawie dwa pierwsze ogrody botaniczne. 
Rośliny lecznicze zajmują ważne miejsce w lecznictwie bonifra-
trów. W Polsce ma ono swoje źródło w ponad 300-letniej tradycji 
leczenia ziołami przez braci w Wilnie. W 1945 roku przywieźli 
oni do Łodzi receptury ziołowe oraz zapas ziół. Szybko powstał 
punkt porad lekarskich i apteka, która do dziś służy fachową 
poradą z zakresu ziołolecznictwa i poleca mikstury oraz mieszanki 
ziołowe bardzo pomocne w wielu schorzeniach.

cZArY-MArY
Z  ziołolecznictwem na trwałe zrosły się elementy wierzeń 
magicznych. W  dawnych czasach medycyna i  magia stano-
wiły jedność. Mądra kobieta znająca moce ziół pełniła 
ważną rolę w społeczności. Wiejska czarownica, którą nazy-
wano często „znającą”, była zielarką, wiedźmą rzucającą uroki, 

interpretatorką snów, uzdrowicielką, akuszerką i psychologiem 
w jednej osobie. I to właśnie zioła stanowiły podstawę jej praktyk. 
Niektórym roślinom przypisywano szczególne znaczenie 
magiczne. Szeroko rozpowszechniona była na przykład wiara 
w niemal czarodziejską moc korzenia mandragory. Zioło to, 
którego nazwa wywodzi się od mandra – szałas i agora – zebranie, 
występuje dość powszechnie w basenie Morza Śródziemnego, 
a wspomina o nim już Stary Testament oraz papirus Ebersa 
(ok. 1500 r. p.n.e.), Mandragorę znaleziono także w grobow-
cach królów starożytnych Teb. Jej korzeń kształtem przypomina 
nieco postać człowieka. Obecnie wiadomo, że zawiera ona kilka 
alkaloidów (m.in. atropinę, hioscyjaminę i skopolaminę) i dzięki 
temu działa rozkurczowo, hamuje wydzielanie śliny i soku żołąd-
kowego oraz rozszerza źrenice. Inną rośliną, której przypisy-
wano właściwości magiczne, był również żeń-szeń wywodzący 
się z Chin, gdzie od kilku tysięcy lat uchodzi za środek leczniczy. 
Także i to zioło ma korzeń przypominający kształtem człowieka, 
nazwa żeń-szeń oznacza zresztą po chińsku korzeń-człowiek.  
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ZIOłA DOBRE NA WSZYSTKO
Leki roślinne to produkty otrzymywane z roślin, obdarzone aktywnością fizjologiczną i stosowane w terapii. Większość 
z nich cechuje powolne działanie oraz niewielkie, w porównaniu z lekami syntetycznymi, prawdopodobieństwo wy-
stąpienia objawów ubocznych. Zioła bywają bardzo przydatne w leczeniu chorób przewlekłych, są na ogół dobrze 
tolerowane przez organizm i mogą być stosowane równolegle z farmaceutykami, uzupełniając ich lecznicze działanie.

ZdrOWie  i  urOdA

iwona baRtczak

już Japończyk Georges Oshawa. Inspiracją dla jego poszukiwań 
był sposób życia i odżywiania się mnichów w japońskich świą-
tyniach. Starą chińską zasadę podziału energii na jang, uważaną 
za męską, i jin, czyli żeńską, Oshawa zastosował, dzieląc poży-
wienie na produkty działające bardziej zasadotwórczo (jang) oraz 
kwasotwórczo (jin). Dla kogoś, kto potrafi rozpoznać i zrównoważyć 
w sobie dwie siły wszechświata – jin i jang – życie i wszechświat 
stają się największym spośród dostępnych człowiekowi uniwersytetów, 
pisze Oshawa w książce Makrobiotyka Zen. Sztuka odmładzania 
i długowieczności. 

Makrobiotyka to sposób odżywiania ceniący zwłaszcza zdro-
wotne właściwości zbóż zazwyczaj spożywanych pod postacią 
kasz. Zboża są uważane za „naturalnie zbalansowane” w teorii yin 
i yang i to właśnie one stanowią podstawę tego sposobu żywienia. 
Są też tradycyjnym pożywieniem wielu kultur. Nasi przodkowie 
jedli ziarna zbóż do każdego posiłku.

W praktyce makrobiotyka poleca znalezienie odpowiednio 
dobranej dla siebie diety i proporcji składników. Kładzie też 
główny nacisk na spożywanie pełnych ziaren zbóż, roślin strącz-
kowych, warzyw, owoców, wodorostów i  sfermentowanych 
produktów sojowych. Stosowane w makrobiotyce pokarmy nie 
powinny zawierać żadnych sztucznych dodatków stosowanych 
w przemyśle spożywczym. Również istotne jest, by maksymalnie 
dużo składników pochodziło z naszego środowiska naturalnego, 
tj. rosło w pobliżu miejsca, w którym żyjemy. Zdaniem Oshawy, 
Siły jin i jang ulegają przemianom w zależności od klimatu czy pory 
roku. Również odpowiednie sporządzenie posiłku, a także spo sób 

jedzenia mogą ogromnie wpłynąć na własności jin-jang zawarte 
w naszym pokarmie. Dlatego kultura gotowania i zachowania się 
przy stole odgrywa tutaj tak duże znaczenie. 

Pitagoras udowadniał istnienie związku między zachowaniem 
w męskim organizmie nasienia a odżywianiem mózgu i stoso-
wało się do tego wielu wybitnych uczonych czasów starożytnych, 
ograniczając również spożywanie produktów białkowych. Od 
pitagorejczyków przejęli tę wskazówkę Platon i Arystoteles. Diety 
niskoproteinowej przestrzegał również Aleksander Wielki, zwany 
Macedońskim.

Standardowa dieta makrobiotyczna (wg Michio Kushi)
składa się z:
50%   – pełne ziarna różnych zbóż
20–30%  – różne warzywa
5–10%  – różne zupy
5–10%  – fasola, produkty z fasoli i warzywa   

      morskie
okazjonalnie  – ryby i owoce morza, orzechy, nasiona  

      i naturalne przekąski
Większość ludzi – pisze makrobiotyk Craig Sams – przechodząc 

na makrobiotyczną dietę, doświadcza istotnej zmiany, jeśli chodzi 
o zdrowie, wygląd i kondycję f izyczną. Ludzie otyli zwykle tracą 
nadwagę. Ludzie bardzo szczupli przybierają na wadze. Stosując się 
do zasad makrobiotyki w zakresie odżywiania i sposobu życia, tysiące 
ludzi na całym świecie mogło wydłużyć sobie życie poprzez pokonanie 
wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby serca, nowotwory, 
cukrzyca i inne. 

ZdrOWie  i  urOdA

RENATA KURCIL
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W cZYM MOGą pOMóc?
Na całym świecie jest ponad 20 000 rodzajów 
roślin, które są używane w celach medycznych. 
Nie wszyscy wiedzą, że 16–20% produkcji świa-
towej ziół należy do Polski, z czego ok. 80% to 
zioła pochodzące z upraw (ok. 60 gatunków), 
a  20% – ze stanowisk naturalnych. Obecnie 
można dokonać następującego podziału chorób, 
które skutecznie da się leczyć ziołami i prepa-
ratami ziołowymi: choroby serca i  naczyń, 
układu oddechowego, przewodu pokarmowego, 
wątroby, dróg żółciowych  i  trzustki, a  także 
schorzenia układu moczowego, przemiany 
materii, alergiczne i wiele innych. Zioła znajdują 
szerokie zastosowanie w lecznictwie i kosme-
tyce, zarówno do zabiegów zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych. Swą skuteczność zawdzięczają 
zawartości wielu cennych związków, z których 
najważniejsze to: azuleny mające właściwości 
przeciwzapalne, garbniki – ściągające, bakte-
riobójcze, przeciwzapalne oraz saponiny, które 
zwiększają przepuszczalność błon komórkowych 
i ułatwiają wprowadzenie innych związków do 
skóry. Nie możemy również zapominać o pekty-
nach – substancjach mających właściwości łago-
dzące i przeciwzapalne, a  także o związkach 
flawonowych o właściwościach regenerujących, 
mających działanie przeciwzapalne i natłuszcza-
jące. Również w pokonywaniu stresu nie zawsze 
potrzebna jest od razu interwencja lekarza. 
W  wielu przypadkach możemy z  powodze-
niem poradzić sobie sami, stosując zioła. Mają 
one bowiem działanie nie tylko uspokajające 
i nasenne, ale również antydepresyjne (dziura-
wiec). Także wiele znanych przed wiekami ziół 
z powodzeniem wykorzystuje się do dziś w łago-
dzeniu różnego rodzaju bólów.

NAturA kOrZYstNA  
dLA urOdY
Rośliny lecznicze zajmują również bardzo 
istotną pozycję w pielęgnacji ciała.  Już staro-
żytni Egipcjanie wykorzystywali wyciągi z ziół 
do podkreślenia kształtu oczu, czerwienienia ust 
i policzków, jak również namaszczali i perfumo-
wali nimi skórę. Dzięki odpowiednim substan-
cjom roślinnym możemy walczyć z  wieloma 
defektami urody, takimi jak: pękające naczynka, 
trądzik, stany zapalne oczu, skóry głowy oraz 
łupież, szorstkość skóry, nadmierna potli-
wość i grzybica. Za pomocą ziołowych prepa-
ratów można również nawilżać odwodnioną 
skórę, wzmacniać paznokcie, działać przeciw-
zmarszczkowo. Rośliny lecznicze mogą przy-
nieść doskonały efekt również przy pielęgnacji 
cery. Do tłustej stosujemy: bodziszek cuchnący, 
krwawnik, kwiat nagietka lub skrzyp, do suchej 
i wrażliwej najlepsze są: chaber bławatek, fiołek 
pachnący, ogórecznik lub prawoślaz lekarski. 
Chociażby dobrze wszystkim znany i popularny 
aloes ma działanie łagodzące i gojące, a czarny 
bez zmiękcza skórę, wygładza zmarszczki, 
wybiela piegi i  łagodzi oparzenia słoneczne. 
Niezastąpione i często używane bywają również 
zioła do pielęgnacji włosów. Znajdują one 
zastosowanie w przemyśle kosmetycznym do 
produkcji szamponów i  odżywek, a  ponadto 
wywary i  odwary z  nich możemy wykorzy-
stywać samodzielnie jako znakomite płukanki. 
Już nasze babki i prababki znały ich doskonałe 
działanie i z powodzeniem stosowały chociażby 
wywary z pokrzywy, zachowując piękne lśniące 
i  zdrowe włosy nawet do późnej starości. 
Do pielęgnacji włosów suchych wykorzystać 
możemy korzeń łopianu, żywokost, kwiat czar-
nego bzu, prawoślaz lekarski, pietruszkę, szałwię 
lub pokrzywę, a do tłustych: nagietek, skrzyp, 
sok z cytryny, melisę, lawendę, miętę, rozmaryn 
czy krwawnik pospolity. Zioła możemy również 
używać do różnorakich kąpieli leczniczych, 
zarówno odprężających, przy których spraw-
dzają się doskonale takie rośliny jak: chmiel, 
jaśmin, kozłek lekarski, lipa, rumianek czy 
więzówka, jak i pobudzających, z zastosowa-
niem: bazylii, eukaliptusa, lawendy, melisy, 
rozmarynu, sosny czy też szałwii.

W  powszechnym mniemaniu zaletą ziół 
jest ich nieszkodliwość. Niektórzy są przeko-
nani, że w odróżnieniu od leków syntetycznych 
leki ziołowe nie niosą ze sobą niebezpieczeń-
stwa działań ubocznych czy przedawkowania. 
Jednak pewne zioła mogą być niebezpieczne, 
a ich nadużywanie groźne dla zdrowia. Nato-
miast w skrajnych przypadkach zioła mogą się 
okazać nie tylko szkodliwe, ale wręcz trujące. 


