
Pochwała soczewicy, fasolki,                                       
groszku i cieciorki.                                                    

 

Niezwykłe orędzie                                                                                                                
Franciszka                                                                                                                                                      
z okazji Międzynarodowego                                                                                                                      
Dnia Roślin Strączkowych 

 

Cieszę się, że mogę uczestniczyd w tym wydarzeniu upamiętniającym kolejną 
rocznicę Międzynarodowego Dnia Roślin Strączkowych. Rośliny strączkowe to  
szlachetne pożywienie o ogromnym potencjale wzmocnienia bezpieczeostwa 
żywnościowego na całym świecie. Są pozbawione dumy i nie odzwierciedlają 
luksusu, a jednocześnie są niezbędnym składnikiem zdrowej diety. Są to proste 
i pożywne produkty spożywcze, które pokonują bariery geograficzne, 
przynależnośd społeczną i kultury. Soczewicę, fasolkę, groszek czy cieciorkę można 
znaleźd się na stołach wielu rodzin, ponieważ są one w stanie zaspokoid 
różnorodne zapotrzebowanie na białko w naszej codziennej diecie. Chciałbym 
przypomnied, że nazwa «rośliny strączkowe« wywodzi się od łacioskiego słowa 
«legumen« i odnosi się do owoców lub strąków, które są zbierane nie przez 
koszenie, ale przez ich zrywanie rękoma. Ta praca w naturalny sposób wywołuje 
szorstkośd rąk, spowodowaną kontaktem z ziemią i trudnym klimatem, 
w niedogodnych porach, co robili i nadal robią pracownicy wiejscy, 
a zwłaszcza kobiety.W szczególności kobiety wiejskie i kobiety tubylcze mogą nas 
wiele nauczyd, jak wysiłek i poświęcenie pozwalają nam budowad razem, a nie 
tylko dzięki sobie nawzajem, sieci zapewniające dostęp do żywności, sprawiedliwą 
dystrybucję dóbr i możliwośd zaspokojenia aspiracji przez każdego człowieka. 
Przestrzeganie zdrowej diety powinno byd prawem powszechnym. Żeby stało się 
to możliwe, fundamentalną rolę mają do odegrania paostwa, wspierając politykę 
edukacji publicznej, która promuje włączanie pożywnych posiłków, 
z uwzględnieniem konkretnej rzeczywistości, gdzie rośliny strączkowe z pewnością 
powinny stad się częścią takiej diety wraz z innymi produktami, 
które je uzupełniają. Naśladujmy piękne i dobre uczynki wiejskich kobiet, które nie 
rezygnują ze swej misji karmienia własnych dzieci i dzieci z innych rodzin. Karmimy 
wszystkich w zdrowy sposób, aby każdy miał takie same możliwości i abyśmy mogli 
budowad inkluzywny i sprawiedliwy świat. (…) Zapraszam więc do rozwijania 
naszej sztuki, bycia energicznymi i odpornymi jak rośliny strączkowe”. 
https://wpolityce.pl/kosciol/539359-pochwala-soczewicy-i-fasolki-niezwykle-oredzie-franciszka 
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Domowy       syrop   z cebuli jest popularny i prosty w przygotowaniu. Takie lekarstwo pomoże, 

kiedy męczy nas kaszel, ułatwi bowiem odkrztuszenie. Choć zapach jest dość specyficzny, syrop jest słodki, więc 

idealnie sprawdzi się w przypadku przeziębień u najmłodszych. Taka mikstura z cebuli pomoże również 

wzmocnić odporność. składniki: 2 cebule, cukier (opcjonalnie miód). Domowy syrop można przygotować na dwa 

sposoby. Pierwszy polega na drobnym posiekaniu cebuli i obfitym zasypaniu jej cukrem. Drugi z kolei na 

„przekładańcu” – duże plastry cebuli, miód, następnie znowu plastry cebuli itp. Sok, który powstanie w wyniku takich 

działań, można przelać do osobnego słoika czy butelki i podawać 2-3 razy dziennie jedną łyżeczkę.; 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-domowy-syrop-sposob-przygotowania-i-zastosowanie 

Syrop z buraka. Bierzemy dorodnego buraka, szorujemy go i osuszamy. Następnie odcinamy górną część 

(jakby przykrywkę), a wnętrze buraka wycinamy, pozostawiając ścianki o grubości około jednego centymetra. Dolną 
część nakłuwamy kilka razy na wylot przy pomocy wykałaczki lub patyczka do szaszłyków. Wycięty miąższ buraczany 
należy zetrzeć na tarce lub drobno pokroić i wymieszać z cukrem i tymiankiem. Powstałą masą wypełnić wydrążonego 
buraka, przykryć wieczkiem  i postawić  na szklance, słoiku lub innym naczyniu, do którego będzie kapał powstały 

syrop. Najlepiej pozostawić takiego buraka na noc. Buraczany syrop należy popijać łykami w ciągu dnia. Ten 
specyfik pomaga w uporczywym kaszlu, działa przeciwzapalnie, pomaga pozbyć się 
zalegającego śluzu, dodaje sił i wzmacnia odporność organizmu. W ten sam sposób możemy 

wykonać również syrop z czarnej rzepy. 

Syrop z mniszka lekarskiego, jako wspomaganie w infekcjach górnych dróg oddechowych z bólem gardła i 

kaszlem (każdego rodzaju) lub jako środek wspomagający trawienie i pobudzający wydzielanie soków żółciowych. 
Przepis: To naprawdę bardzo prosty przepis. Jedyny wrażliwy moment – to gotowanie z cukrem na drugim etapie 
przygotowania miodku – trzeba całą miksturę dobrze mieszad, żeby cukier się nie przypalił na dnie garnka (albo użyd 
Termomixa, który będzie mieszał za nas). Najważniejsze i chyba najtrudniejsze to: zebrad świeże kwiaty mniszka 
lekarskiego – z czystych terenów, w czasie kwitnienia, czyli w okresie koniec kwietnia-maj. Potrzebujemy same główki 
mlecza. Moja mama nie odcina tych zielonych części, dzięki czemu syrop ma delikatną goryczkę. Jeśli masz czas to możesz 
się pobawid i ostrym nożykiem ściąd tę dolną zieloną częśd kwiatu – syrop będzie łagodniejszy w smaku. Proste. Ach, i te 
zielone części nie są trujące – normalnie można z młodych liści mniszka robid sałatki. Najlepsza jest tutaj analogia 
do rukoli albo cykorii. 

https://youtu.be/v9eoE4i0YuM 

SAMO ZDROWIE: CEBULA, BURAK, GRORCZYCA, ZIEMNIAK, MLECZ, SOSNA. 
 

 
 

  

Okład z gorczycy: Garść  gorczycy rozdrobnić w moździerzu i 

wymieszać z czterema łyżkami ciepłej wody. Po pewnym czasie zacznie uwalniać 

się gryzący zapach. Wtedy nasączamy bawełniany ręcznik powstałą miksturą, 

kładziemy na klatce piersiowej, przykrywamy ciepłym szalem lub kocykiem i 

pozostawiamy przez około dwadzieścia minut. Taki okład stosujemy przy 

zapaleniu oskrzeli. 
 

  

Okład z ziemniaków: 

Bierzemy 4-5 ziemniaków, gotujemy w łupinach i jeszcze gorące miażdżymy. 

Powstałą papkę nakładamy na szyję i owijamy bawełnianym ręcznikiem i szalem. 

Ziemniaki nie mogą parzyć, ale muszą być ciepłe. 

Okład trzymamy do czasu, aż przestanie grzać. 

Taki okład stosujemy przy bólu gardła. 
 

 
  

Syrop z sosny. Pędy sosny muszą to byd jasnozielone przyrosty z brązową, lepką łupinką. 

Przycinamy je sekatorem. Najbardziej soczyste mają długośd do 12 centymetrów. Pędy najlepsze na syrop i 

miód będą lepkie, warto więc pamiętad o tym, żeby zbierad je w rękawicach. Żeby nie uszkodzid drzewa, nie 

zbierajmy wszystkich pędów z jednej sosny, lecz z kilku drzew. Potrzebujesz: litrowy słoik młodych pędów 

sosny, cukier, odrobina wody. Po zerwaniu młodych pędów delikatnie je myjemy pod bieżącą wodą i kroimy na 

kawałki wielkości centymetra. Następnie w słoiku układamy na przemian warstwy pędów i cukru. Na koniec 

można dodad odrobinę wody. Słoik zakręcamy i odstawiamy w dobrze nasłonecznione miejsce na około 

tydzieo. 4. Po upływie tego czasu zlewamy do mniejszego słoiczka powstały syrop. Przechowywany w 

chłodnym miejscu nie straci właściwości leczniczych nawet przez kilka lat. 

https://youtu.be/ESj2Anu3MiU  

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-domowy-syrop-sposob-przygotowania-i-zastosowanie
https://youtu.be/v9eoE4i0YuM
https://youtu.be/ESj2Anu3MiU


Imbir - potężna broń w walce z rakiem. Zawiera w sobie silny 

związek, który może być nawet 10.000 razy bardziej efektywny w leczeniu 

raka niż konwencjonalna chemioterapia, zwłaszcza w aspekcie kierowania 
się przeciwko komórkom macierzystym raka, co jest niezwykle istotne 

zwłaszcza w przypadkach nowotworów złośliwych. : 
https://www.fronda.pl/a/imbir- potezna-bron-w-walce-z-rakiem,95318.html 
https://solgar.pl/leksykon/imbir-lekarski 

Pestka z awokado to bomba antyoksydacyjna!! Okazuje się, że 

nie tylko wbrew pozorom łatwo dostać się do jej wnętrza, to na dodatek po 
prostu... trzeba to zrobić. Dla zdrowia. Opóźniają proces starzenia, zwalczając 

zarazem powstawanie nowotworów. Pestki te zawierają związki podobne do 

zawartych w zielonej herbacie.: https://www.fronda.pl/a/pestka-z-awokado-to-bomba- 

antyoksydacyjna,95329.html 

Skarb ula: https://kobieta.onet.pl/zdrowie/pierzega-pszczelabee-pollen-sklad- 

wlasciwosci-dawkowanie-cena/jf78rct   

Pierzga pszczela – dawkowanie: może być spożywana bezpośrednio lub 
podawana w mleku, wodzie z miodem lub soku. 

Niegroźną infekcję wirusową możesz pokonać sama. Ugotuj rosół, taki 

sam, jaki robisz na niedzielny obiad. Ale natkę pietruszki zastąp bluszczykiem 
kurdybankiem. Bluszczyk kurdybanek pomaga leczyć nieżyty oskrzeli i gardła.: 
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/ziola/bluszczyk-kurdybanek-
zastosowanie- i-wlasciwosci- 
lecznicze/6hvd3e4?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal& 
utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

SAMO ZDROWIE: Imbir, Awokado, Burak, Guanabana, Ziemniak. 
 

 

 

 

 

Antynowotworowy i legalny doping z buraka. Burak ma 

wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Buraki są prawdziwą 

skarbnicą składników mineralnych (m. in. magnezu, fosforu, żelaza, 

manganu, miedzi, potasu i cynku), witamin, błonnika pokarmowego, 

fitosteroli roślinnych i przeciwutleniaczy.: 
https://www.fronda.pl/a/antynowotworowy-i-legalny-doping-z-buraka,98597.html 

 

  

Guanabana lub graviola. Ten egzotyczny owoc zwalcza aż 12 

typów raka i jest 10 tys. razy silniejszy niż chemioterapia! Swoje 

antynowotworowe właściwości zawdzięcza acetogeninom 

annonaceowym. że związki te mają silne działanie przeciwrakowe.: 
https://kobieta.wp.pl/guanabana-lub-graviola-nowy-super-owoc-w-naszych-kuchniach- 

6184500321830529a 
 

 

https://www.fronda.pl/a/imbir-potezna-bron-w-walce-z-rakiem%2C95318.html
https://www.fronda.pl/a/imbir-potezna-bron-w-walce-z-rakiem%2C95318.html
https://solgar.pl/leksykon/imbir-lekarski
https://www.fronda.pl/a/pestka-z-awokado-to-bomba-antyoksydacyjna%2C95329.html
https://www.fronda.pl/a/pestka-z-awokado-to-bomba-antyoksydacyjna%2C95329.html
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/pierzega-pszczelabee-pollen-sklad-wlasciwosci-dawkowanie-cena/jf78rct
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/pierzega-pszczelabee-pollen-sklad-wlasciwosci-dawkowanie-cena/jf78rct
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ROŚLINY TRUJĄCE: 

Pokrzyk, Wilcza jagoda. 
Najbardziej trujące są owoce wilczej jagody 

mające w swoim składzie atropinę i 

hioscyjaminę. Dlatego też dawka ich spożycia, 

która może zakooczyd się śmiercią jest 

niewielka. Dla osoby dorosłej jest to maksymalnie 10 – 

20 owoców, a dla dzieci – nawet 3 – 4 owoce. 

Rącznik zawiera dwie niezwykle groźne substancje: rycynę będącą białkiem o silnych 

właściwościach toksycznych (wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe jej stężenie występuje 

w nasionach, jako substancja białkowa z grupy lektyn nie miesza się ona z olejami, co umożliwia produkcję 

nieszkodliwego dla ludzi oleju rycynowego (który nie zawiera rycyny i służy jako środek przeczyszczający) 

oraz rycyninę będącą organicznym związkiem chemicznym z grupy alkaloidów i trującym alkaloidem 

pirydynowym pochodną pirydyny. Już zjedzone 1 nasionko może doprowadzid do śmierci 

człowieka w ciągu 2 dni. Co ciekawe człowiek jest wyjątkowo uwrażliwiony na rycynę, bo to samo 

nasienie rącznika zjedzone przez kaczkę zabije ją dopiero po 80 dniach! 

Oleander to jedna z najbardziej trujących roślin, które uprawiamy w domu. 

Każda częśd rośliny zawiera substancje toksyczne – liście, łodygi, kwiaty, a nawet nektar. Uważad 

trzeba obcinając pędy, by przez przypadek nie podnieśd do ust ręki zmoczonej sokiem. 

Obciętych lub opadniętych części oleandra nie wolno palid, gdyż toksyczny jest nawet dym. 

Ponod mięsem pieczonym na gałęziach oleandra został otruty : 

Papież Aleksander VI. Lepiej nie uprawiad oleandrów, gdy w domu są małe dzieci lub 

zwierzęta. Pielęgnując te rośliny trzeba zachowywad dużą ostrożnośd. 

 
 

Szczwół, Pietrasznik plamisty jest rośliną silnie trującą. Ich prawdopodobieostwo 

związane jest z pomyleniem jednorocznej rozety liści szczwołu z pietruszką lub pasternakiem. Sporadycznie szczwół bywa 

również mylony z korzeniem chrzanu. Zaraz po zjedzeniu szczwołu pojawia się silne pieczenie w ustach, trudności w przełykaniu i 

osłabianie kooczyn dolnych. Dalsze objawy występują już po kilku minutach, a należą do nich: osłabienie, rozszerzone źrenice, 

światłowstręt, obfity ślinotok, biegunka, utrata wrażliwości na bodźce. Dodatkowo zdarzają się także skurcze, drżenie mięśni i 

obniżenie temperatury ciała. W koocowym etapie, po spożyciu dawki śmiertelnej, następują 

porażenie i śmierd z objawami uduszenia przy zachowaniu świadomości i sprawnej pracy serca. 
 
 

Tojad sudecki. Roślina ta jest często 

spotykana na górskich terenach Europy Środkowej, a także w 

Polsce. Jest ona bardzo, bardzo niebezpieczna. Za jej 
groźne właściwości odpowiada akonityna. 

Wystarczą zaledwie 3 mg tej substancji, aby doprowadzid do 

śmierci człowieka. 

Ciekawostką jest, że znany z mitologii greckiej pies Cerber, miał 

mied w ślinie zawartą właśnie akonitynę. 

 

Czerniec grubopędowy. Przyjrzyjcie się 

dobrze tej roślinie – wszystkie jej części są trujące. Jednak 

największe stężenie szkodliwych substancji występuje w owocach. Te białe 

kulki przypominają swoim wyglądem oczy, dlatego w języku angielskim 

nazwa tej rośliny brzmi: doll's eyes, czyli oczy lalki. 

Spożycie jagód rośliny może skutkowad biegunką, ostrymi bólami brzucha, 

ślinotokiem, halucynacjami, zawrotami głowy. W 

najgorszym przypadku może doprowadzid do zatrzymania akcji serca. 

https://www.medme.pl/artykuly/wilcza-jagoda-czy-jest-trujaca-zastosowanie%2C69379.html#Wilczajagoda
https://portal.abczdrowie.pl/co-to-sa-substancje-naturalne
https://portal.abczdrowie.pl/biegunka
https://portal.abczdrowie.pl/omamy-i-halucynacje


 
 

 

Szalej jadowity. Dobrze znamy białe, 

baldachimowate kwiaty szaleju. Najczęściej rosną na terenach 

podmokłych – na łąkach, w rowach, szuwarach, niedaleko akwenów 

wodnych. Wszystkie części szaleju są silnie trujące (zawierają 

niebezpieczną cykutoksynę), ale największe stężenie trucizny występuje 

w korzeniach. Po spożyciu szaleju mogą pojawić się drgawki, bóle 

brzucha, wymioty, nudności, utrata przytomności. Przedawkowanie 

prowadzi do śmierci. Szalej nazywany jest również cykutą. Sokrates 

został uśmiercony przez podanie płynu na bazie tej rośliny. 

 
Cis pospolity. Niech was nie zmyli piękno czerwonych 

jagód ukrytych w wiecznie zielonych igłach. Cis to trująca roślina – 

koralowe owoce są co prawda jadalne, jednak wystarczy 50 g 

nasion, by zabić człowieka. Po spożyciu ziarenek mogą pojawić się 

następujące dolegliwości: drżenie mięśni, drgawki, trudności w 

oddychaniu, zapaść, a w końcu zatrzymanie akcji serca. Warto 

wspomnieć, że cis wykazuje również działanie lecznicze. 

Wykorzystywany jest m.in. do produkcji leków 

przeciwnowotworowych. 

 

Bluszcz pospolity, to roślina ozdobna uprawiana zarówno na 

zewnątrz, jak i w domach. Nie wolno jednak dopuścić do połknięcia bluszczu, 

który jest trujący dla ludzi i zwierząt. Mogą się wtedy pojawić problemy z 

oddychaniem, drgawki, biegunka, wymioty, a w ekstremalnych przypadkach 

dojdzie do paraliżu i śpiączki. 

 

Diffenbachia to jedna z najpopularniejszych 

roślin domowych. Jest jednak bardzo toksyczna, ponieważ 

zawiera kryształy szczawianu wapnia. Spożywanie liści 

diffenbachii powoduje pieczenie jamy ustnej i opuchnięcie języka, 

co może przyczynić się do kłopotów z oddychaniem. Zjedzenie 

dużej liczby toksycznych liści grozi nawet śmiercią. 
Mieszkańcy Amazonii używali soku z niej do produkcji trujących 

strzał, które paraliżowały przeciwników. 

 
Filodendron. To popularna roślina 

doniczkowa, która jednak stwarza realne 

zagrożenie. Filodendrony zawierają substancje, 

które mogą wywołać piekący ból i opuchnięcie 

warg, języka i gardła. U osoby, która połknie liść 

filodendrona, może wystąpić biegunka i pojawić 

się wymioty. 

Brugmansja. Śmiertelne piękno – tak można określić 

kolejną silnie trującą roślinę. W tkankach brugmansji zawarte są 

niebezpieczne alkaloidy: atropina oraz skopolamina, które 

wykazują działanie halucynogenne. Niektórzy przygotowywali z 

niej odurzające napary, jednak bardzo trudno jest wyznaczyć 

bezpieczną granicę spożycia brugmansji, przez co zdarzały się 

przypadki śmierci w wyniku 

przedawkowania. 

https://portal.abczdrowie.pl/drgawki
https://portal.abczdrowie.pl/drgawki
https://portal.abczdrowie.pl/bol-brzucha
https://portal.abczdrowie.pl/serce-zawsze-w-akcji-nie-pozwol-mu-sie-poddac
http://portal.abczdrowie.pl/spiaczka


 

Wilczomlecz Nadobny, znany 

lepiej jako – Gwiazda Betlejemska, to kolejny 

trujący kwiat doniczkowy. Biały sok, który wydziela ta 

roślina, podrażnia skórę, wywołuje bóle brzucha, 

wymioty i biegunkę. Gwiazda betlejemska pozostaje w wielu 

domach na kolejne – po grudniu – miesiące. Warto jednak 

zachować ostrożność i stawiać kwiat poza zasięgiem dzieci. 

 

Aloes jest rośliną o właściwościach leczniczych. 

Chętnie go uprawiamy, aby zawsze mieć  pod  ręką 

liście o cudownych możliwościach. Tym bardziej 

powinniśmy pamiętać o tym, że tylko żel znajdujący 

się wewnątrz liścia ma działanie lecznicze. Skóra 

liści powoduje podrażnienia i nie powinna  być 

spożywana. 

 

Konwalia majowa. Jest piękna i ślicznie 

pachnie. Konwalia majowa leczy m.in. choroby serca. W ogrodzie 

jednak może być przyczyną zatrucia. Najlepiej ją podziwiać lecz nie 

zrywać. I od razu wylewać wodę z wazonu, w której były konwalie. 

Trujące są wszystkie części konwalii. Najczęściej do zatrucia 

dochodzi po zjedzeniu jej czerwonych owoców oraz omyłkowego 

wypicia wody z wazonu lub szklanki, w których stały konwalie. 

Objawy zatrucia to dolegliwości żołądkowe, Może dojść do zapaści. 

 

Jaskier jadowity, jaskrzyca. Gatunek w Polsce 

pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Jest to najbardziej trujący ze 

wszystkich gatunków jaskrów krajowych – kilka kropel soku jaskra jadowitego 

powoduje lokalne zaczerwienienie skóry, wysypkę i pęcherze. Roślina zawiera do 

2,5% trujących substancji, glikozydu ranunkuliny; protoanemoniny i anemoniny. Stosowany był 

w celu umyślnego spowodowania trudno gojących się ran i pęcherzy. Na błony śluzowe jamy 

ustnej, żołądka i jelit działanie soku z jaskra jadowitego jest znacznie silniejsze. 

 

Bieluń. Trująca jest cała roślina, jednak 

najbardziej niebezpieczne są jej nasiona. Bieluń silnie 

działa na układ oddechowy oraz obwodowy układ 

nerwowy. Niebezpieczne jest spożycie 

nasion. Objawy zatrucia: omamy wzrokowe i 

słuchowe, rozszerzenie źrenic, zahamowanie wydzielania 

łez, potu oraz soku żołądkowego, napadu kaszlu, suchość 

w jamie ustnej, przyspieszenie oddechu, tachykardia. 

 
Barszcz Sosnowskiego. Zawarte w wodnistym soku oraz w wydzielinie 

włosków gruczołowych stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki te 

w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, w szczególności 

ultrafioletowego, powodują oparzenia. W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci 

zaczerwienienia skóry i pęcherzy z surowiczym płynem. Stan zapalny utrzymuje się 

przez około 3 dni. Po tygodniu miejsca podrażnione ciemnieją i stan taki może 

utrzymywad się przez kilka miesięcy. Miejsca podrażnione na skórze zachowują 

wrażliwośd na światło ultrafioletowe nawet przez kilka lat. Objawy zatrucia: 

podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenie spojówek. 

Ciekawostka – nie jest groźny po zachodzie słońca i nocą. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://portal.abczdrowie.pl/bol-brzucha-przyczyny-i-sposoby-leczenia
http://portal.abczdrowie.pl/jakie-zastosowanie-ma-aloes


DRZEWA MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW NA CZŁOWIEKA:     
brzoza – sok z brzozy zapobiega tworzeniu się kamieni, posiada właściwości uspakajające;                                                                          
buk – poprawia koncentrację, wspomaga pewnośd siebie, działa orzeźwiająco;                                                                              
czarny bez – poprawia samopoczucie, dodaje energii;                                                                                                                                     
czereśnia – poprawia krążenie krwi, poprawia wygląd skóry;                                                                                                                                            
dąb – działa uspokajająco, redukuje stres;                                                                                                                                                  
grusza – wspomaga pracę układu krążenia;                                                                                                                                   
jarzębina – pozytywnie działa na psychikę człowieka, pomaga walczyd z nałogami;                                                                               
jodła – poprawia odpornośd, szczególnie w obrębie dróg oddechowych, pomaga w walce z wrzodami;                                                    
kasztanowiec – poprawia nastrój, ułatwia zasypianie, jest pomocny w przypadku kłopotów z krążeniem;                                             
lipa – redukuje zmęczenie, wspomaga pracę układu krążenia i układu oddechowego;                                                                                                 
sosna – wpływa + na układ oddechowy, olejki z sosny są powszechnie wykorzystywane w aromaterapii;                                                 
wierzba – posiada działanie uspokajające, przeciwbólowe i rozkurczowe;                                                                                  
wiśnia – odpręża, poprawia krążenie krwi.

 

GELOTERAPIA - LECZENIE ŚMIECHEM. Śmiech serdeczny: działa profilaktycznie, redukuje ból, 

tłumi cierpienie, pobudza układ krwionośny, korzystnie wpływa na system nerwowy, wzmacnia system 

odpornościowy. https://www.doz.pl/czytelnia/a2763-Terapia_smiechem_w_pokonywaniu_bolu 

Pewien człowiek usłyszał od Lekarza, że po trzech miesiącach umrze. Pomyślał, 
że te ostatnie dni spędzi w Hotelu. Zamknął się w pokoju. Jedzenie mu 
przynosili kelnerzy, oglądał komedie i śmiał się. Mówili w Audycji, po Śląsku, 
że śmiał się: „ pełną gębą”… Minęły trzy miesiące, był zdziwiony, że nie umarł. 
Lekarz mu powiedział, że medycyna czasem robi figla. Przebadał go Lekarz i 
okazało się, ze nie ma choroby. Jest zdrów. Terapia śmiechu go wyleczyła. 

 
Przeciwwskazania i działania uboczne nie są znane, chod czasem się mówi, że KTOŚ PĘKŁ ZE ŚMIECHU                              

Posłuchaj: https://youtu.be/aUAyekDL_Qs   https://youtu.be/-ISVoqk4Ck0   https://youtu.be/aUAyekDL_Qs   

 

Zadowoleni ludzie w ogóle nie chorują. Przez śmiech tworzy się w organiźmie 

„zdrowy miód”. Podnieś do góry kooce ust, a potem śmiej się : HA HA HA HA HA . ..                                               

1 minuta śmiechu daje tyle, co 45 minut relaksu i przedłuża życie o około 10 minut.

 

Terapia  śmiechem:  poznaj jej 7 zalet.: https://pieknoumyslu.com/terapia-smiechem-zalety/ 
 

  Opowieśd o tożsamości: ptak, który nie znał swojej 

 3 klucze stanowiących pomoc w rozwijaniu potencjału dzieci 

  Procedura dziwnej sytuacji stosowana w celu oceny stopnia przywiązania 
 

Istnieje kilka ośrodków w USA, w których terapia śmiechem to podstawowy element 
leczenia. : https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta- smiechu-a-tyle-

korzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 

 

https://www.doz.pl/czytelnia/a2763-Terapia_smiechem_w_pokonywaniu_bolu
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https://youtu.be/aUAyekDL_Qs
https://pieknoumyslu.com/terapia-smiechem-zalety/
https://pieknoumyslu.com/opowiesc-o-tozsamosci-ptak-ktory-nie-znal-swojej/
https://pieknoumyslu.com/3-klucze-stanowiacych-pomoc-w-rozwijaniu-potencjalu-dzieci/
https://pieknoumyslu.com/procedura-dziwnej-sytuacji-stosowana-w-celu-oceny-stopnia-przywiazania/
https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta-smiechu-a-tyle-korzysci%2CnId%2C402838#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox


POSŁUCHAJ ŚPIEWU 400  P T A K Ó W: http://ptaki.info/index.php                                                                                                                                                              
na stronie opisy 400 gatunków ptaków spotykanych w warunkach naturalnych na terenie Polski. 
Pasożyty: Toxoplasma gondii, to najczęstszy pasożyt neurologiczny. Ten pierwotniak wygląda 

niespecjalnie ciekawie, ale kiedy trafi do mózgu, może zmienid zachowanie gospodarzy, takich jak szczury, 

koty, a nawet ludzie. Jego życie zaczyna się w odchodach kota, gdzie jego jaja czekają, aż zostaną zebrane 

przez nosicieli. Gdy znajdą się już w jelitach swoich tymczasowych gospodarzy, oocyty przekształcają się w 

tzw. tachyzoity. Migrują one do mięśni, oczu, mózgu, gdzie mogą przebywad przez dziesięciolecia, nie 

wywołując żadnych szkód. Przychodzi jednak moment, gdy tachyzoity zmieniają chemię mózgu gospodarzy. 

Naukowcy uważają, że nawet 30% ludzi, nosi  je w swoich mózgach. Przypadki schizofrenii wzrosły, gdy 

powszechne stało się posiadanie kotów. Gdy nagle pojawiają się zmiany zachowania bez wcześniejszego 

urazu mózgu, to jest to wtedy: parazytoza neurologiczna; https://whatnext.pl/pasozyty-ktore-moga-przejac-

kontrole-nad-twoim-umyslem/   
 

  

 

Spacerując po dziczy, należy trzymad się z dala od ciepłych zbiorników stojącej, ciepłej wody. Te małe stawy 

mogą byd źródłem ameb z gatunku Naegleria fowleri, które lubią smak ludzkiej tkanki mózgowej. Naegleria 

fowleri może spędzid długi czas w środowisku pod postacią cysty – małej, opancerzonej „kulki” odpornej na 

ciepło, zimno i inne warunki atmosferyczne. Gdy taka cysta zetknie się z organizmem gospodarza, 

wyrastają z niej małe wypustki zwane pseudopodiami i dochodzi do transformacji w formę zwaną 

trofozoitem. Pod taką postacią N.fowleri wędruje prosto do mózgu. Gdy ameba się dzieli, porusza się coraz 

głębiej tkanki mózgowej, a nosiciel może zapaśd w śpiączkę w ciągu zaledwie kilku godzin. Objawy infekcji; 

zmiany w odczuwaniu smaków i zapachów, gorączka,  paraliż. Osoby te zaczynają czud się 

zdezorientowane, mają trudności ze skupieniem i pojawiają się u nich halucynacje. Dochodzi do nich do 

ataków agresji i utraty przytomności – mózg traci kontrolę nad organizmem. Dwa tygodnie później – bez 

interwencji medycznej – ofiara ginie.  

Mucha tse-tse uwielbia smak ludzkiej krwi i często ukrywa w sobie pasożyta zwanego Trypanosoma 

(świdrowca). Pierwotniaki te zaczynają swoje życie w jelitach bezkręgowych gospodarzy, ale szybko 

przechodzą przez serię coraz bardziej złożonych form, gdy wejdą w kontakt z płynami fizjologicznymi 

ssaków. Trypanosoma cruzi: w pierwszym etapie infekcji – tzw. etapie hemolimfatycznym – pasożyty żyją w 

krwi i węzłach chłonnych, gdzie przemieniają się z owalnych postaci w długie, wyposażone w wici formy. W 

miarę dojrzewania pasożyty przekraczają barierę krew-mózg i wchodzą w kolejny etap zwany 

encefalitycznym. Świdrowce zmieniają strukturę i funkcje komórek mózgowych gospodarza. Pasożyty 

szczególnie dobrze czują się w podwzgórzu, czyli rejonie mózgu regulującym nasz nastrój oraz cykl spania i 

budzenia. Osoby w takim stanie zaczynają czud się dziwnie – występują u nich bóle głowy i problemy ze 

snem, często budząc się o dziwnych porach, z powodu zmian powodowanych przez pasożyta. To jednak nie 

koniec, bo wkrótce pojawiają się kolejne objawy neuropsychologiczne – od zmian apetytu, przez depresję 

po niekontrolowane swędzenie i drżenie. Przez kolejne lata nieleczony pasożyt prowadzi do śpiączki i 

śmierci.   Chociaż istnieje lekarstwo na trypanosomatozę, rodzina i lekarze często nie wyłapują choroby 

wystarczająco wcześnie z prostego powodu. Sam zasięg i niejednorodnośd objawów infekcji sprawia, że 

bardzo trudno ją rozpoznad. Mózg jest „uprzywilejowany miejscem” dla wielu pasożytów. A to podważa 

koncepcję wolnej woli. Kto decyduje o naszym zachowaniu?                                                                                                                   

My czy pasożyt ukrywający się w naszym mózgu? 
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