




Antibiotice din plante

S T E P H E N  H A R R O D  B U H N E R



Antibiotice din plante
■f'%..f i

Alternative naturale 
pentru combaterea 
bacteriilor rezistente 
la medicamente

STEPH EN  HARROD BU HN ER  

Cuvânt-înainte de dr. Jam es A. Duke

L I T E R A



Herbal Antibiotics 
Stephen Harrod Buhner 

Copyright ©  1999 Stephen Harrod Buhner 
iţie publicată pentru prima dată în Statele Unite de Storey Publishing, LLC

Î L
LITERA

Editura Litera
O.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucureşti, România 

tel: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372; 
e mail: comenzi@litera.ro

Ne puteţi vizita pe

Antibiotice din plante 
Stephen Harrod Buhner

Copyright ©  2012 Litera 
pentru versiunea în limba română 

Toate drepturile rezervate

Traducere din limba engleză:
Valentina Georgescu

Informaţiile din această carte constituie un ghid 
general şi nu trebuie să înlocuiască sfatul 

medicului. Consultaţi medicul specialist în orice 
problemă de sănătate şi cu privire la orice sindrom 
ce necesită un diagnostic sau tratament medical.

Editor: Vidraşcu şi fiii 
Redactor: Ovidiu Şerban 
Copertă: Andrei Gamarţ 

Tehnoredactare şi prepress: Ofelia Coşman

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
BUHNER, STEPHEN HARROD 

Antibiotice din plante /  Stephen Harrod Buhner; trad.: 
Valentina Georgescu. -  Bucureşti: Litera Internaţional, 
2012

ISBN 978-606-600-738-2
I. Georgescu, Valentina (trad.)
615.322

mailto:comenzi@litera.ro


DEDICAŢIE
Pentru Rosemary Gladstar, Susun Weed şi David Hoffmann -  

fiindcă şi-au asumat conştient riscul de a-şi dezvălui cele mai pro
funde slăbiciuni în sprijinul muncii pentru care ne aflăm aici, cu 
scopul de a răzbate. Lui Matthew Wood -  pentru că are curajul 
de a începe să pună la punct un sistem occidental unic de diagnoză 
pe bază de plante şi pentru că este primul care a declarat public că 
Samuel Thompson ştia ce făcea. Pentru Mary Shelley -  fiindcă ştie 
să transforme aşa de limpede în poveste capcanele vremurilor 
noastre, făcându-le să ni se întipărească în conştiinţă.

MULŢUMIRI
Mulţumiri Barbarei Griggs pentru citatul în latină din Epilog, 

extras dintr-un text din Evul Mediu, Un tratat despre scorhut. 
Le mulţumesc, de asemenea, lui Paul Bergner şi lui K.P. Khalsa, 
pentru excelenta lor activitate şi cercetare clinică, şi lui Marc Lappe, 
pentru că înţelege că rezistenţa bacteriană este o problemă ecologică 
şi nu una de utilizare în exces.



CUPRINS

Cuvânt-înainte de dr. Jam es A. D uke ................................... 9
P re faţă ............................................................................13

1 Sfârşitu l antib iotice lor?................................................15
2 Medicamentele din plante cu cele mai puternice 

proprietăţi an tib io tice ................................................. 35
3 Prim a linie a apărării: întărirea sistem ului im unitar.......91
4 Prepararea şi folosirea m edicam entelor din plante . . . .  111

E p ilo g ............................................................................133
G lo sar............................................................................135

Furnizori- ....................................................................... 141
Lecturi suplimentare .....................................................141
B ib lio g ra fie ...................................................................142
Referinţe g e n e ra le ........................................................ 163
Index..............................................................................165



Am ajuns la medicina naturistă la fel ca mulţi alţii: m-am îmbol
năvit, iar medicina modernă nu m-a putut ajuta. M-am simţit trădat. 
Am fost şocat, apoi furios. După care am început să mă gândesc la o 
mulţime de lucruri din alte perspective.

Provenind dintr-o familie de medici cu o puternică influenţă 
politică, am crescut cu credinţa că, după milenii, omul (şi medicina 
modernă) a învins boala. Am fost învăţat să cred că am ajuns cu 
toţii la momentul vieţii veşnice şi lipsite de boli. Am avut un şoc 
imens când realitatea m-a luat deoparte şi mi-a şoptit ceva la ureche. 
Acel secret murmurat era o infecţie auriculară rezistentă la anti
biotice. Medicul meu din acel moment a răsfoit zadarnic prin tot 
felul de broşuri cu reclame la produse farmaceutice, încercând un 
antibiotic după altul, degeaba. Ceea ce nici unul dintre noi doi nu ştia 
era că tot ceea ce făceam omora bacteriile bune din corpul meu, 
lăsând cale liberă tulpinii rezistente la antibiotice pentru a se multi
plica nestingherită.

în cele din urmă am apelat la plante pentru tratament, când mi-a 
fost clar că medicamentele alopate nu mă puteau ajuta. Şi, aşa cum se 
întâmplă adesea, medicamentele naturiste au avut efect. Nu era 
prima oară când lumea plantelor vindeca ceva ce, pentru mine, 
reprezenta o boală dureroasă. Dar a fost picătura care m-a convins să 
abandonez metodele moderne şi să mă cufund totalmente în lumea 
plantelor. A reprezentat şi catalizatorul care mi-a trezit interesul 
pentru bolile epidemice şi pentru bacteriile rezistente la antibiotice.

în anii care s-au scurs de la acel dureros eveniment, am continuat 
să-mi aprofundez cunoştinţele şi interesul faţă de astfel de bacterii şi 
să scriu şi să vorbesc adesea despre ele. Mă fascinează. Ele stau şi la 
originea unei smerenii profunde. Cele două lecţii importante pe care
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le-am învăţat de la ele sunt eă aroganţa umană faţă de lumea vegetală 
are un rezultat inevitabil şi neplăcut, şi că această planetă sacră pe 
care trăim oferă omenirii, fără surle şi trâmbiţe, medicamente eu 
care să putem trata superbâeteriile pe care, eu aroganţă, noi le-am 
creat. Asemenea atâtor alţi oameni dinaintea mea, am ştiut dintot- 
deauna eă ar trebui să fae ceva ea să salvez Pământul. înainte de 
boala mea nu ştiusem niciodată eă aceasta era o cale eu dublu sens: 
că Pământul se străduieşte şi el să ne salveze.

Această carte explorează câteva dintre bacteriile rezistente la 
antibiotice şi câteva dintre eele mai puternice medicamente naturiste 
eu care să le tratăm. Cred eă mulţi dintre noi vor avea nevoie în 
anii ce urmează să înţeleagă aceste două realităţi. Sper ca informaţiile 
ee urmează ee urmează să vă fie de folos, aşa cum mi-âu fost şi mie.



SFÂRSITUL ANTIBIOTICELOR?V\ {

k77/  \ // ,  S  s'Y  ‘S"\ Vv r'talele au un miros aparte, alcătuit, în părţi egale, din boală, 
61 sanitar, teamă şi speranţă. Puţini dintre cei care am fost 

r un spital putem,'uita acel miros sau senzaţiile cărora acesta le 
mă naştere. însă, dindplo de asemenea amintiri încărcate de mirosuri 
şi de senzaţii, este credinţa că în acest loc, în acest spital, există 
o armată de bărbaţi şi de femei care se luptă pentru vieţile noastre, 
care se străduiesc să ne smulgă din ghearele morţii. Am învăţat, am 
fosţ învăţaţi, ştim că această armată câştigă războiul contra bolilor, 

, w <;ă (antibioticele au pus capăt majorităţii afecţiunilor cauzate de 
bacterii. Bste o credinţă consolatoare. Din păcate, ceea ce „ştim“ nu 
poate fijnai greşit.

Spre sfârşitul lui 1993, aşa cum relata Sharon Begley de la 
Newsweek, specialistul în boli infecţioase dr. Cynthia Gilbert a intrat 
în salonul unui pacient cu o veche afecţiune renală. Faţa ei era inex
presivă, aşa cum o au medicii de secole, când vin să le dea pacienţilor 
sentinţele. Dar omul nu s-a lăsat păcălit; a ghicit de cum a văzut-o. 
„Aţi venit să-mi spuneţi c-o să mor", a spus el.

Ea a făcut o pauză, apoi a încuviinţat scurt din cap. „Nu mai 
putem face nimic.“

Apoi au făcut amândoi o pauză. Unul, contemplându-şi sfârşitul 
vieţii; celălalt, eşecul şi pierderea care venea odată cu asta.

Dr. Gilbert a inspirat adânc, înfiorată. „îmi pare rău“, a spus.
Bărbatul nu a zis nimic; nu existau cuvinte pentru ceea ce-1 

aştepta. Medicul a dat scurt din cap, ca şi cum ar fi vrut să-şi facă 
ordine în gânduri. Apoi s-a întors şi l-a părăsit, lăsându-1 iar cu ochii 
la holul lung, plin de miros de boală, alcool sanitar, teamă şi speranţă, 
şi cu întrebări la care ea nu avea nici un răspuns.
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Pacientul ei urma să moară de ceva uşor vindecabil în urmă cu 
câţiva ani -  o infecţie bacteriană enterococică. însă această bacterie 
anume era acum rezistentă la antibiotice; timp de nouă luni încercase 
fiecare antibiotic pe care-1 avea în arsenal. Bărbatul, slăbit de boală, 
nu putea lupta singur contra bacteriilor rezistente la produse farma
ceutice. Câteva zile mai târziu, el a fost răpus de o infecţie severă 
a sângelui şi a inimii.

Această imagine, de neconceput în urmă cu zece ani, devine tot 
mai frecventă. Circa trei milioane de oameni ajung anual la spital cu 
infecţii rezistente dificil de tratat, iar alte două milioane (5% din 
pacienţii spitalelor) se infectează în timpul vizitelor în spitale pentru 
intervenţii medicale de rutină. Tot mai mulţi dintre aceşti pacienţi 
sunt răpuşi de boli pe măsură ce virulenţa şi rezistenţa bacteriilor se 
amplifică. De fapt, aşa cum remarcă patologul şi autorul Marc Lappe 
de la University of Illinois College o f Medicine, „în urma unor esti
mări precaute, astfel de infecţii sunt răspunzătoare pentru cel puţin 
o sută de mii de decese anual, iar cifra este în creştere". Cifra este în 
creştere pentru că numărul oamenilor infectaţi cu bacterii rezistente 
este în creştere, mai ales în locuri unde bolnavul, tânărul, bătrânul 
sau săracul se adună laolaltă, cum ar fi adăposturile pentru oamenii 
străzii, spitalele, centrele oraşelor, penitenciarele şi centrele de

Am permis ca folosirea 
necumpătată a antibioticelor 
sâ remodeleze evoluţia 
universului microbian şi să 
ne lase fără nici o speranţă 
de a le putea gestiona în 
siguranţă... Rezistenţa 
la antibiotice a dus la 
răspândirea atâtor tipuri 
diferite şi inimaginabile 
de bacterii. încât singura 
concluzie corectă este că 
am reuşit să dăm peste cap 
echilibrul naturii.

Dr. Marc Lappe, autorul cărţii 
When Antibiotics Fail

îngrijire a copilului. Poate că 
cea mai cunoscută şi mai iubită 
victimă din zilele noastre este 
Jim Henson, creatorul brosco
iului Kermit1, care a murit în 
19902. în faţa atacurilor fabu
loase întreprinse de bacteriile 
rezistente, autoritatea de renu
me mondial în materie de 
rezistenţă bacteriană, dr. Stuart 
Levy, comentează: „Această 
situaţie aduce în discuţie posi
bilitatea uimitoare a unui timp 
ce va veni, când antibioticele ca

1 Din The Muppets Show (n.tr.)
2 De Streptococcus pyogenes (n.tr.)
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modalitate de tratament vor fi istorie." Marc Lappe este şi mai 
direct: „Perioada denumită cândva eufemistic «Era medicamentelor 
miraculoase» s-a dus." Omenirea se confruntă în prezent cu ame
ninţarea unor epidemii mai puternice şi tot mai puţin tratabile decât 
oricare altele de până acum.

Mulţi oameni se întreabă azi cum de s-a putut întâmpla aşa ceva; 
nu mai departe de acum câţiva ani totul era în mod clar diferit.

La sfârşitul anilor ’50 şi începutul anilor ’60, străunchiul meu, 
Leroy Burney, pe atunci chirurg general al Statelor Unite, şi bunicul 
meu, David Cox, preşedinte al Kentucky Medical Association, s-au 
alăturat multor altor medici din ţările industrializate pentru a declara 
că sosise era antibioticelor, proclamând la unison sfârşitul definitiv 
al epidemiilor.

Declaraţia din 1962 a unui eminent laureat al Premiului Nobel, 
medicul australian Sir F. Macfarlane Burnet, este tipică. El a spus că, 
la sfârşitul secolului XX, vom fi martorii „eliminării bolilor infecţi- 
oase ca factor semnificativ în viaţa socială". Scrierea unor noi studii 
şi lucrări despre cercetarea în domeniul bolilor infecţioase, a mai 
spus el, „este aproape ca şi cum s-ar scrie despre ceva care aparţine 
deja istoriei". Şapte ani mai târziu, unul dintre succesorii străunchiu- 
lui meu, chirurgul general William Stewart, a declarat în faţa Con
gresului că „era timpul să închidem cartea despre bolile infecţioase". 
Nici n-aveau idee cât de mult se înşelau.

SF Â R Ş IT U L  M E D IC A M E N T E L O R -M IN U N E

Deşi penicilina a fost descoperită în 1928, abia în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial a fost comercializată şi numai după 
război folosirea ei a devenit o rutină. Ce vremuri minunate! Părea 
că ştiinţa este capabilă de orice. Se descopereau noi antibiotice zi de 
zi; arsenalul medicinei părea copleşitor. In euforia momentului, 
nimeni nu a luat în seamă cele câteva voci îngrijorate. Printre ele, în 
mod ironic, se afla însuşi Alexander Fleming, descoperitorul peni
cilinei. Dr. Fleming a menţionat încă din 1929 în British Journal 
of Experimental Pathology că numeroase bacterii erau deja rezistente 
la medicamentul descoperit de el, iar în 1945 a avertizat într-un 
interviu acordat publicaţiei New York Times că folosirea inadecvată 
a penicilinei va duce inevitabil la dezvoltarea bacteriilor rezistente.
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Observaţiile lui Fleming erau 
cât se poate de adevărate. La 
momentul interviului său, 14% 
dintre bacteriile de tip Staphy
lococcus aureus erau rezistente 
la penicilină. în 1950, o incre
dibilă pondere de 50% erau 
rezistente, iar în 1955 cifra 
sărise la 95%. Limitate iniţial 
la pacienţii internaţi în spitale 
(principalul teren propice în
mulţirii unor astfel de bacterii), 
tulpinile rezistente sunt acum 
comune în rândul populaţiei din 

toată lumea. Şi, deşi sunt mulţi factorii ce influenţează înmulţirea 
bacteriilor rezistente, cel mai important dintre ei este cel ecologic.

De-a lungul istoriei noastre pe această planetă, specia umană a 
trăit într-un echilibru ecologic cu multe alte forme de viaţă, inclusiv 
bacteriene. Au izbucnit epidemii în rândurile populaţiei din timp în 
timp, de obicei ca răspuns la suprapopularea locală sau la condiţiile 
insalubre de viaţă. Dar epidemii precum ciuma bubonică, ce a decimat 
Europa, erau relativ neobişnuite. La sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial, această relaţie s-a alterat semnificativ, când s-au 
introdus antibioticele. Pentru prima oară în istoria omenirii, lumea 
microbiană era intenţionat afectată la scară largă. în euforia impe
tuoasă a descoperirii, o mai veche aroganţă umană a ieşit din nou la 
iveală când ştiinţa a declarat război bacteriilor. Şi, asemenea tuturor 
războaielor, acesta e foarte posibil să provoace şi el moartea a mii, 
dacă nu a milioane de necombatanţi.

Evoluţia folosirii antibioticelor

Deşi nu prea multă lume cunoaşte acest lucru, strămoşii noştri 
folosiseră atât penicilina, cât şi tetraciclină în forma lor brută, şi 
anume mucegaiul pâinii sau ciupercile din sol, aplicându-le direct 
pe răni sau chiar ingerându-le pentru a trata unele afecţiuni. Aşa 
cum dezvăluie medicul Stuart Levy în cartea sa The Antibiotic Paradox, 
s-au descoperit cantităţi semnificative de tetraciclină în corpul

0 astfel de aversiune 
vehementă faţă de fiecare 
colţişor al lumii vii ar fi 
trebuit să ne pună pe 
gânduri. Prin greşelile 
noastre, asemănătoare celor 
din lumea animalelor de talie 
mai mare, ar fi trebuit să 
căpătăm înţelepciunea 
evolutivă de a prezice 
urmările.

Dr. Marc Lappe
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mumiilor nubiene vechi de mii de ani. Deşi unele dintre antibioticele 
folosite de noi în prezent provin de la astfel de organisme naturale, 
ele sunt în mod normal prelucrate pentru obţinerea unei singure 
substanţe, o soluţie infailibilă, o formă care nu există în mod normal 
în natură. Iar cantităţile în care se produc sunt uluitoare.

In decembrie 1942, aproape toată producţia de penicilină -  32 de 
litri -  a fost folosită pentru a-i trata pe supravieţuitorii incendiului 
din restaurantul Coconut Grove1.

în 1949 se produceau anual 70 762 de kilograme de penicilină şi 
un nou antibiotic, streptomicină. în 1992, această cifră a crescut 
numai in Statele Unite la incredibila cantitate de 18 144 000 de kilo
grame de antibiotice anual. Cele mai multe dintre aceste noi 
antibiotice sunt sintetice şi nu există în mod natural. Stuart Levy 
comentează că „aceste antibiotice pot rămâne intacte în natură dacă 
nu sunt distruse de temperaturi ridicate sau de alte agresiuni fizice, 
cum ar fi lumina ultravioletă a soarelui. Ca antibiotice active, ele 
continuă să ucidă bacteriile suspecte cu care intră în contact." Altfel 
spus, aducem cantităţi tot mai mari de substanţe antibacteriene în 
mediul înconjurător, fără să ne pese de consecinţe. Puţini oameni 
înţeleg cantitatea de antibiotice folosită an de an şi chiar şi mai 
puţini s-au gândit la posibilele consecinţe asupra mediului (nu numai 
asupra oamenilor). De exemplu, ciupercile din sol care produc tetra
ciclină fac acest lucru pentru a se proteja de bacteriile agresive. 
Aceste ciuperci din sol joacă un rol semnificativ în sănătatea solu
lui planetei. Faptul că multe bacterii sunt în prezent rezistente la 
tetraciclină a fost privit cu îngrijorare din cauza posibilului atac 
asupra sănătăţii noastre. Dar sănătatea acelei ciuperci din sol iniţiale, 
din care a provenit tetraciclină? Dar mucegaiul care produce peni
cilină pentru a se proteja de bacteriile agresive? Dar atâţia alţi 
membri ai ecosistemului, care ne-au învăţat să producem multe 
dintre antibioticele pe care le folosim? Lor cum le mai merge? Dar 
sănătatea întregului nostru ecosistem cum mai stă, dacă balanţa

1 Pe 28 noiembrie 1942, acest faimos club de noapte din Boston a fost scena 
unuia dintre cele mai devastatoare incendii din istoria SUA. Au murit 
492 de oameni -  acest număr depăşind deja cu 32 capacitatea legală a clubu
lui - ,  şi au fost răniţi alte câteva sute. (n.tr.)



STEPHEN HARROD BUHNER

între bacterii şi toate celelalte organisme se înclină prea mult doar 
într-o parte?

Mulţi savanţi îşi dau seama acum că orice încercare de a distruge 
toate organismele producătoare de boli cu care coabităm pe această 
planetă a fost de la bun început sortită eşecului. Există un motiv 
pentru tot ce compune ecosistemul. Aşa cum remarcă Marc Lappe, în 
cursa pentru combaterea bolii „a ieşit la iveală un joc absurd al 
moralităţii farmaceutice: am devenit soldaţi împotriva unor inamici 
microscopici implacabili, cu care practic am coevoluat. Abia recent 
câţiva savanţi au atras atenţia asupra faptului că supravieţuirea 
bacteriilor ca grup stă la baza propriei noastre supravieţuiri." Nu 
putem alege bacteriile contra cărora să pornim război şi pe care să le 
nimicim. Ele sunt toate parte inextricabilă a unui ecosistem sănătos. 
Lappe continuă: „Lecţia învăţată atât din experienţa noastră agricolă, 
cât şi din cea medicală este remarcabilă pentru consistenţa ei: 
ignorarea atributelor evoluţioniste ale sistemului biologic nu se 
poate face decât cu riscul unei catastrofe ecologice." Stuart Levy este 
de acord: „Folosirea antibioticelor a stimulat modificări evolutive 
fără egal în istoria biologică." Bacteriile, care au evoluat într-un ritm 
destul de constant alături de noi toţi ceilalţi, se modifică acum 
într-un ritm mult mai rapid, şi se transformă în moduri asupra cărora 
oamenii de ştiinţă insistau cândva că ar fi imposibile. De fapt, ele 
dezvoltă rezistenţă la incredibilele cantităţi de antibiotice pe care le 
introducem în ecosistem, şi o fac în moduri care arată că sunt deo
sebit de inteligente şi de adaptabile.

CUM DEZVOLTĂ BA CTER IILE  R EZ IST E N Ţ Ă ?

Când ne naştem suntem sterili; pe sau în corpurile noastre nu 
este nici o bacterie. în mod normal, primul lucru care ni se întâmplă 
după naştere este să fim puşi pe burta mamei noastre şi să începem 
să ne hrănim la sânul ei. Din acest moment, pielea noastră începe să 
fie colonizată de bacterii benefice omului de pe corpul mamei noastre, 
iar tractul nostru intestinal începe să fie colonizat de bacterii din 
laptele mamei.

în cele din urmă, % până la 1 kilogram din greutatea corpului 
nostru matur va fi reprezentat de miliardele de bacterii care trăiesc 
într-o simbioză perfectă în şi pe corpul nostru. Multe dintre aceste
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bacterii produc nutrienţi esenţiali, fără de care nu am putea trăi. 
Chiar şi mai şocant, cercetătorii descoperă că multe dintre aceste 
bacterii prietenoase practic ţin la distanţă mai multe bacterii peri
culoase cu scopul de a ne menţine sănătatea. Bebeluşii luaţi de lângă 
mamele lor înainte ca această colonizare sănătoasă să aibă loc (de 
obicei în spitale) sunt adesea colonizaţi cu bacterii care numai bene
fice nu sunt oamenilor. în cele din urmă există literalmente miliarde 
de bacterii pe şi în corpurile noastre în orice moment. Majoritatea 
ne sunt benefice; câteva nu sunt. Aceste bacterii neprietenoase sau 
patogene rămân, de obicei, în număr restrâns şi, în general, nu ne 
afectează.

însă, atunci când ne îmbolnăvim, echilibrul ecologic din corpul 
nostru este perturbat, iar unele dintre bacteriile benefice sunt înlo
cuite îndeajuns de mult pentru a permite bacteriilor patogene să se 
instaleze. Când corpul nostru încearcă să combată infecţia, prezentăm 
simptome clasice de boală, precum febra, frisoanele, voma sau 
diareea. în unele cazuri mergem la medic şi primim antibiotice care 
să învingă infecţia din organism. Cu toate acestea, în corpul nostru 
nu există doar un tip din acea bacterie patogenă anume; sunt multe, 
câteva dintre ele fiind în mod natural imune sau rezistente la anti
biotice. în general, aceste câteva bacterii rezistente sunt în competiţie 
cu rudele lor nonrezistente (şi cu toate celelalte bacterii benefice) 
pentru spaţiu locativ în corpurile noastre. însă, când sunt folosite 
antibiotice, acestea ucid pe rând bacteriile patogene nonrezistente 
(şi adesea multe sau majoritatea celorlalte bacterii benefice), lăsând 
bacteriile rezistente să se înmulţească fără concurenţă. Bacteriile 
rezistente ne cotropesc apoi corpul, fără a întâmpina nici un obsta
col. Pe măsură ce acest proces afectează tot mai mulţi oameni, 
bacteriile rezistente încep să treacă la populaţia umană generală. în 
cele din urmă, majoritatea bacteriilor patogene devin imune la anti
bioticele folosite în mod obişnuit. Cele sensibile au fost deja toate 
omorâte.

într-un fel, am creat un fel 
de evoluţie accelerată. Creând 
şi folosind produse farmaceu
tice, am sprijinit în rândul bac
teriilor un proces de genul „cel 
mai puternic supravieţuieşte".

Folosirea antibioticelor a 
stimulat modificări evolutive 
fârâ egal în istoria biologică.

Dr. Stuart Levy
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Dar adevărul este mai complicat şi mai înspăimântător decât re
iese din cele prezentate. Căci evoluţia, despre care s-a crezut mult 
timp că e pur şi simplu un proces pasiv -  de exemplu, cea mai rapidă 
gazelă care supravieţuieşte o să aibă pui - ,  este, cu adevărat, mult 
mai complicată.

Adaptare pentru a supravieţui antibioticelor

Ceea ce nu au înţeles strămoşii noştri în acele decenii impetuoase 
din anii ’40 şi ’50 este că bacteriile sunt forme de viaţă şi, ca orice 
vieţuitoare, scopul lor este să supravieţuiască şi să se reproducă. Şi, 
asemenea tuturor vieţuitoarelor, se adaptează ameninţărilor care le 
afectează supravieţuirea. Nu doar că anumite bacterii sunt în mod 
natural imune la antibiotice, dar toate răspund remarcabil de repede 
la schimbările din mediul lor de viaţă. Ele sunt adevărate fabrici 
biochimice, care reacţionează la antibiotice cu schimbări metabolice, 
într-o încercare de a le para. Cu alte cuvinte, bacteriile folosesc un 
fel de proces de încercare şi eroare pentru a crea reacţii chimice 
la antibiotice. Aceste principii chimice active le permit bacteriilor să 
supravieţuiască sau chiar să anihileze antibioticul însuşi. Aşa cum 
remarcă medicul Jeffrey Fisher:

Bacteriile nu fac asta instantaneu, ci mai degrabă prin 
încercare şi eroare evolutivă. Odată creată combinaţia biochimică 
potrivită pentru a rezista antibioticului în cauză, noua rădăcină 
mutantă va prospera -  un adevărat exemplu al supravieţuirii 
darwiniste a celui mai puternic. Acest proces de încercare şi eroare 
poate, desigur, să dureze, în general generaţii întregi bacteriene.
Din nou, însă, bacteriile dovedesc a poseda maşinăria perfectă. 
Spre deosebire de oameni, care dau o nouă generaţie cam o dată la 
douăzeci de ani, bacteriile produc o nouă generaţie la fiecare 
douăzeci de minute, înmulţindu-se de 500 000 de ori mai repede 
decât o facem noi.

Iar bacteriile, atât cele în mod natural imune, cât şi cele mutante, 
nu numai că supravieţuiesc antibioticelor, ci multe dintre ele par să 
devină chiar mai puternice, astfel încât bolile pe care le cauzează 
devin tot mai grave şi generează o rată mai mare a mortalităţii decât
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cele pe care le provocau odinioară. Practic, noi am creat ceea ce The 
New York Times numeşte acum supermicrobi bacterieni. Insă, oricât 
de incredibilă este această capacitate de a genera reacţii literalmente 
inginereşti la antibiotice şi de a le transmite progeniturilor lor, bacte
riile mai sunt în stare de ceva care le face şi mai uimitoare şi pericu
loase. Ele comunică inteligent între ele. Le-a luat mult timp savanţilor 
să descopere asta. Noi am crescut crezând că bacteriile sunt cam 
prostuţe, dar iese la iveală faptul că celelalte forme de viaţă cu care 
împărţim această planetă sunt mult mai inteligente decât am crede 
noi. Iar bacteriile se dovedesc a fi cu-adevărat foarte inteligente.

Transmiterea rezistenţei

Bacteriile sunt organisme unicelulare ce conţin, printre altele, 
nişte macromolecule speciale ale ADN-ului lor, numite plasmide. De 
fiecare dată când două bacterii se întâlnesc -  şi nu trebuie să fie 
bacterii de acelaşi tip - ,  acestea se poziţionează una de-a lungul 
celeilalte şi fac schimb de informaţii. Bacteriile posedă, de fapt, un 
fel de internet biologic, iar acest schimb de informaţii are loc foarte 
frecvent. Din nefericire pentru noi, unul dintre genurile de informaţii 
pe care le schimbă între ele se referă la rezistenţa la antibiotice.

în timpul unui schimb de informaţii, o bacterie rezistentă îm
pinge afară un filament, o plasmidă, pe care-1 îndreaptă înspre bac
teria nonrezistentă, care deschide un fel de portal în peretele ei 
celular. în interiorul filamentului se află o copie a unei porţiuni din 
ADN-ul bacteriei rezistente. Mai precis, el conţine informaţia codifi
cată despre rezistenţa la unul sau la mai multe antibiotice. Copia 
ADN este acum o parte din noua bacterie; aceasta este la rândul ei 
rezistentă la toate antibioticele la care era rezistentă prima bacterie. 
Ea poate transmite această rezistenţă urmaşilor ei sau oricăror altor 
bacterii pe care le întâlneşte în cale. Această rezistenţă transmisă 
poate fi o imunitate naturală, o informaţie despre cum să dezamorseze 
sau să distrugă un anumit sau anumite antibiotice, sau o informaţie 
despre cum să împiedice antibioticul să aibă efect. Iar bacteriile 
despre care nu s-a crezut niciodată că ar şti să comunice -  bacterii 
gram-negative şi gram-pozitive, bacterii aerobe şi anaerobe, de exem
plu -  se pare că au învăţat cum s-o facă. De fapt, bacteriile comunică 
inteligent între ele despre cum să se opună mai eficient armelor
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pe care noi le-am creat pentru a le distruge. Aşa cum a declarat dr. 
Richard Wenzel de la Universitatea din Iowa pentru Newsweek: „Sunt 
mult mai bătrâne decât noi... şi mult mai inteligente."

Dacă asta ar fi tot, ar fi şi-aşa destul de rău, însă intervenţia 
noastră în sfera microbiană a generat şi mai multe reacţii din partea 
bacteriilor decât am crezut noi că ar fi posibil.

Se ştie acum că bacteriile capabile să reziste antibioticelor emit 
feromoni unici pentru a atrage alte bacterii cu scopul de a face schimb 
de informaţii despre rezistenţă. Aproape că e ca şi cum şi-ar pune un 
afiş mare pe care scrie „aici găsiţi informaţii despre rezistenţă". Mai 
mult, decoperirile deosebit de importante ale geneticianului Barbara 
McClintock ne dau şi ele informaţii utile. Bacteriile posedă şi ele, ca 
şi porumbul, „gene săltăreţe", sau transpozoni, capabile să sară de la
o bacterie la alta, independent de schimbul de plasmide. Aceşti trans
pozoni au, de asemenea, abilitatea de a „preda" rezistenţa la anti
biotice. Mai mult, bacteriile au şi ele boli: virusuri bacteriene (numite 
bacteriofage). Aceste virusuri, când infectează alte bacterii, transmit 
informaţia despre rezistenţă. într-un final, bacteriile eliberează 
segmente ale ADN-ului lor ce rătăcesc libere şi conţin informaţii 
despre rezistenţă. Bacteriile cărora aceste segmente le ies în cale le 
ingerează, învăţând în acest mod cum să supravieţuiască antibioti
celor. însă ele sunt capabile chiar şi de mai mult de-atât.

în moduri pe care nici un cercetător nu le înţelege, bacteriile 
învaţă rezistenţa la multiple antibiotice din întâlnirea cu un singur 
antibiotic. Cercetătorii din medicină au pus bacterii în soluţii 
conţinând doar tetraciclină, astfel încât bacteriile să nu fie ucise; ele 
trăiesc într-un mediu încărcat de tetraciclină. Bacteriile dezvoltă 
numaidecât rezistenţă la tetraciclină, dar mai dezvoltă rezistenţă şi 
la alte antibiotice cu care nu au -avut niciodată de-a face. Şi, fiind 
izolate, ele nu au intrat niciodată în contact cu informaţii despre 
rezistenţă de la alte bacterii. Levy comentează cum că „este aproape 
ca şi cum bacteriile ar anticipa strategic confruntarea cu alte medica
mente când rezistă unuia".

Această stranie abilitate a bacteriilor de a dezvolta imunitate, 
modul lor şi mai rapid de a o învăţa şi rezistenţa aproape supranatu
rală a bacteriilor care nu au fost expuse unor antibiotice specifice
l-au făcut pe Levy să remarce că „începi să priveşti bacteriile nu ca pe 
nişte specii individuale, ci ca pe o gamă largă de componenţi
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interdependenţi ai unei lumi microbiene integrate". Sau, aşa cum 
remarca fostul comisar FDA1 Donald Kennedy: „Probele indică 
faptul că microorganismele enterice la animale şi om, plasmidele R 
şi agenţii patogeni umani formează un ecosistem interconectat 
propriu, în care o acţiune la orice moment dat îi poate influenţa 
pe toţi ceilalţi." Aşadar, oriunde se întâmplă ca bacteriile patogene 
să întâlnească folosirea obişnuită a antibioticelor, ele învaţă, se adap
tează şi devin rezistente.

Locuri de transmitere

Spaţiul în care antibioticele au fost în mod repetat folosite în 
exces îl reprezintă spitalele, aici fiind şi locul în care majoritatea 
bacteriilor au învăţat rezistenţa şi au avut acces la marea masă a 
oamenilor. Multe dintre bacterii au învăţat să fie specifice populaţiei, 
în spitale, bacteriile rezistente, cum ar fi enterococii, Pseudomonas, 
Staphylococcus şi Klebsiella, profită de intervenţiile chirurgicale 
pentru a infecta rănile sau sângele (bacteremie). Unele, cum ar fi 
Haemophilus, Pseudomonas, Staphylococcus, Klebsiella şi Streptococcus, 
provoacă pneumonii grave, adesea incurabile (mai ales la pacienţii 
mai în vârstă din spitale sau din căminele de bătrâni). Haemophilus şi 
Streptococcus cauzează, de asemenea, infecţii auriculare grave (de 
obicei în creşe), ce duc uneori la meningită. Pseudomonas şi Klebsiella 
mai provoacă infecţii grave ale tractului urinar (de obicei la pacienţii 
din spitale şi la surorile medicale, care-1 răspândesc apoi în rândul 
populaţiei). Tuberculoza, despre care se credea că a fost de mult în
vinsă, este tot mai rezistentă şi apare tot mai frecvent în locuri unde 
un număr mare de oameni stau laolaltă pentru perioade lungi de 
timp, cum ar fi penitenciarele, adăposturile pentru oamenii străzii şi 
marile oraşe. Gonoreea a apărut în întreaga lume ca o puternică afec
ţiune rezistentă, învăţând cum să devină puternică în bordelurile din 
Vietnam, printre prostituate cărora li se administrau cu regularitate 
antibiotice. Malaria, răspândită de ţânţari şi considerată de obicei o 
boală a tropicelor, a învăţat rezistenţa în aglomerata Asie şi-şi cro
ieşte drum şi prin Statele Unite, în locuri atât de neaşteptate, precum

1 Food and Drug Administration -  Agenţia Guvernamentală pentru Alimente 
şi Medicamente a SUA (n.tr.)
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CELE MAI COMUNE 12 BACTERII REZISTENTE LA MEDICAMENTE

Toate bacteriile vor învăţa până la urmă rezistenţa, şi există mii, 
dacă nu milioane de specii, lată-te pe cele mai rezistente sau 
problematice dintre cele care provoacă îmbolnăviri la om.

Bacterie Boală cauzată

Enterococcus 

Haemophilus influenzae

Bacteremie, infecţii chirurgicale 
şi ale tractului urinar 

Meningită, infecţii auriculare, 
pneumonie, sinuzită, epiglotită

Mycobacterium tuberculosis Tuberculoză

Neisseria gonorrhoeae Gonoree

Plasmodium falciparum Malarie

Pseudomonas aeruginosa Bacteremie, pneumonie, infecţii 
ale tractului urinar

Shigella dysenteriae Diaree acută

Staphylococcus aureus Bacteremie, pneumonie, infecţii 
ale rănilor chirurgicale

Streptococcus pneumoniae Meningită, pneumonie, infecţii 
auriculare

Klebsiella pneumoniae Bacteremie, pneumonie, infecţii 
ale tractului urinar şi ale rănilor 
chirurgicale

Escherichia coli Diaree acută sau cu sânge 
(dizenterie)

Salmonella Diaree acută

Notă La clasificarea bacteriilor: Bacteriile sunt clasificate în gram-negative 
şi gram-pozitive, denumite astfel după modul în care peretele bacterian 
reacţionează (pozitivi sau nu (negativ) la coloraţia Graml. Bacteriile 
gram-pozitive sunt enterococii, Mycobacterium tuberculosis, 
Staphylococcus aureus şi Streptococcus pneumoniae. Bacteriile 
gram-negative sunt Shigelta dysenteriae. Haemophilus influenzae, 
Neisseria gonorrhoeae şi Pseudomonas aeruginosa.

1 Coloraţia Gram este o coloraţie compusă folosită în microbiologie pentru 
examenul microscopic al bacteriilor, care a permis clasificarea acestora în 
funcţie de afinitatea tinctorială a peretelui bacterian. Metoda a fost in
ventată de bacteriologul danez Hans Christian Gram, în anul 1884. (n.tr.)
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Minnesota şi New York. De fapt, malaria devine o problemă atât de 
serioasă în Statele Unite, încât în august 1997 revista Atlantic Monthly 
,i publicat un articol de primă pagină despre această boală. Dar există 
şi alte bacterii rezistente, care au accesat tabloul bolilor umane 
dintr-o sursă diferită şi nonumană: imensele ferme agroindustriale.

ÎN M U L Ţ IR E A  TU LP IN ILO R  REZ ISTEN TE  ÎN  F E R M E L E  
A G R O IN D U STR IA LE

Lucru necunoscut nouă, agricultura a profitat de experimentele 
de la începuturi, care au indicat că animalele din ferme cărora li s-au 
administrat regulat doze subclinice de antibiotice s-au dezvoltat mai 
rapid. Companiile farmaceutice, la rândul lor, au fost încântate de 
aceste cercetări. Ele nu numai că puteau să vândă astfel cantităţi 
sporite de antibiotice care să fie folosite ca medicamente, dar puteau 
acum să acceseze şi rezervele de alimente pentru o populaţie care să 
crească mai rapid. Mii de tone -  de fapt, jumătate din toate anti
bioticele folosite în Statele Unite (circa 9 072 000 de kilograme 
anual) -  sunt administrate animalelor din ferme drept componente 
obişnuite ale hranei lor zilnice. Antibioticele forţează creşterea (ceva 
ce supraaglomerarea inhibă în mod tradiţional) şi reduc îmbolnăvirile 
(o problemă comună când orice formă de viaţă trăieşte în spaţii 
supraaglomerate). Ca întotdeauna, bacteriile au început să înveţe şi 
au învăţat repede. Trei dintre ele ameninţă oamenii cu infecţii extrem 
de grave: E. coli 0157:H7 de la vite, Salmonella de la găini şi ouă, şi 
Campylobacter de la găini. (Mai sunt şi altele, precum Cyclospora, 
Cryptosporidium, Listeria şi Yersinia.) Nicols Fox expune această 
problemă în cartea Spoiled: The Dangerous Truth about a Food Chain 
Gone Haywire:

Condiţiile în care [animalele de fermă] erau crescute favorizau 
apariţia infecţiilor şi a bolilor: erau stresate, hrănite adesea cu 
hrană contaminată şi adăpate cu apă contaminată, expuse 
vectorilor (muşte, şoareci, şobolani) care puteau transporta con
taminanţii de la o cireadă la alta, cu culcuşurile pe paie în care se 
aduna mizerie şi îndopate cu antibiotice (care, în mod ironic, le 
făceau şi mai vulnerabile la boli) pentru a accelera creşterea, cât 
şi pentru a le proteja de alte infecţii... Fiecare condiţie care



predispune la răspândirea bolilor de la animal la om practic 
s-a înrăutăţit. Agricultura a devenit mai intensivă, sacrificarea 
animalelor a devenit tot mai mecanizată şi mai rapidă, produsele 
procesate în loturi chiar şi mai masive, iar distribuţia a devenit 
mai vastă.

Dr. Jeffrey Fisher, în cartea sa The Plague Makers, merge mai 
departe:

Bacteriile rezistente rezultate din această practică nesă
buită nu se limitează la animalele la care se dezvoltă. Nu există 
„bacterii ale vacii", „bacterii ale porcului" sau „bacterii ale găinii".
La nivel de lume microbiană, noi, oamenii, alături de restul 
regnului animal, suntem parte a unui imens ecosistem. Aceleaşi 
bacterii rezistente care cresc în tractul intestinal al vacii sau 
al porcului pot să ajungă, în cele din urmă, şi în corpurile noastre 
şi chiar o fac.

Răspândirea tulpinilor rezistente 
de Escherichia coli

în mod previzibil, industria agricolă a tot susţinut că aşa ceva nu 
este adevărat, că bacteriile rezistente de la animale nu vor trece la 
oameni. Drept răspuns, Stuart Levy, împreună cu o echipă de 
cercetători, a făcut un experiment (descris în cartea sa The Antibiotic 
Paradox). Ceea ce au descoperit nu numai că a confirmat transferul 
de la animalele de fermă la om, dar a scos la iveală rezultate şi mai 
grave pe termen lung decât era de aşteptat.

Levy şi echipa sa au luat şase grupuri de pui de găină, pe care i-au 
pus câte 50 într-o cuşcă. Patru cuşti au fost plasate într-un coteţ; alte 
două au fost lăsate afară. Jumătate din pui au primit hrană conţinând 
doze subterapeutice de oxitetracidină. Fecalele tuturor puilor, cât 
şi ale familiei de fermieri ce locuia în apropiere şi ale familiilor 
de fermieri din vecinătate au fost analizate săptămânal. în decurs de 
24 până la 36 de ore după administrarea primei tranşe de hrană 
cu antibiotice, fecalele puilor dopaţi au prezentat E. coli rezistentă la 
tetraciclină. Ce este însă şi mai demn de remarcat, la capătul a 3 luni, 
E. coli prezentă la toţi puii era rezistentă şi la ampicilină, streptomicină
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şi sulfamide, deşi nu li se dăduseră niciodată acele medicamente. Nici 
unul dintre acele medicamente nu fusese folosit de cineva aflat în 
contact cu puii. Ceea ce a fost şi mai cutremurător: după 5 luni, feca
lele familiilor de fermieri din apropiere (care nu avuseseră deloc 
contact cu puii) conţineau E. coli rezistentă la tetraciclină. După a 
şasea lună, E. coli descoperită la ei era rezistentă şi la alte cinci anti
biotice. Studiul s-a încheiat în acest punct, cu observaţia că nici una 
dintre familiile din vecinătate nu a prezentat vreo incidenţă de E. coli 
rezistentă. Totuşi, într-un studiu similar, dar mai de durată, din 
Germania, s-a descoperit că această rezistenţă a trecut la comunitatea 
din împrejurimi într-un interval de puţin peste doi ani.

Ceea ce este mai deranjant de atât, totuşi, este faptul că E. coli, o 
bacterie simbiotică benignă şi importantă, ce se găseşte în tractul 
gastrointestinal al omului şi al majorităţii animalelor, a învăţat 
bacteriile patogene cum să reziste la antibiotice. Şi chiar şi mai 
sumbru este faptul că bacteriile patogene le-au învăţat pe E. coli cum 
să devină patogene. Deşi există câteva tipuri de E. coli care provoacă 
în prezent maladii, cea mai serioasă este E. coli 0157:H7, care a pro
vocat mii de îmbolnăviri şi nenumărate decese în ultimii ani. 
Deoarece E. coli sunt unele dintre cele mai răspândite şi mai benigne 
bacterii (ele trăiesc în sistemul digestiv al majorităţii speciilor de pe 
planetă), de fiecare dată când medicii prescriu (nouă sau animalelor) 
antibiotice, E.coli sunt ucise alături de bacteriile patogene. Cantităţile 
masive de antibiotice folosite au dus inevitabil la creşterea rezisten
ţei bacteriilor E. coli. Dar, deoarece E. coli sunt aşa de importante 
pentru sănătatea noastră, probabil că ceea ce au făcut a fost ceva 
crucial. Din păcate, dintr-un punct de vedere, E. coli a fost un spec
tator benign prins în capcana dorinţei noastre de a ucide bacteriile 
patogene. Pentru a supravieţui, E. coli şi-a ales echipa, şi a făcut-o 
răzbunându-se. Epidemiologii sunt acum siguri că E. coli 0157:H7 
a învăţat virulenţa de la Shigella. Dr. Fox, în Spoiled, o citează pe fizi
cianul şi cercetătorul Marguerite Neill, care remarcă faptul că „dacă 
reflectăm judicios asupra sensului acestei descoperiri, ne dăm seama 
că există o semnificaţie mai profundă -  anume că E. coli 0157:H7 
este un mesager ce aduce vestea nu prea bine-venită că, în lupta ome
nirii de combatere a bolilor infecţioase, armata adversă primeşte 
forţe proaspete". Iar aceste tipuri de boli transmise prin alimente se 
răspândesc de la un capăt la altul al lanţului trofic.
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înmulţirea bacteriei Salm onella

Salmonella din ouă este şi ea o problemă persistentă şi veche 
de când lumea. într-un fel, Salmonella trăieşte acum în ovarele majo
rităţii speciilor de găini din Statele Unite. Prin urmare, ouăle făcute 
de acestea sunt şi ele contaminate. Cele patru tulpini comune de 
Salmonella care trec din ovarele găinilor în ouăle lor se dovedesc a fi 
mult mai viguroase decât se aşteptau cercetătorii medicali. După 
cum relatează autoarea Nicols Fox în cartea ei Spoiled, toate cele 
patru tulpini au supravieţuit refrigerării, fierberii, scufundării în ulei 
fierbinte şi preparării normale sub formă de ouă ochiuri. Singura 
modalitate de ucidere a bacteriei este să baţi ouăle vârtos şi să le 
găteşti la temperaturi ridicate, să le fierbi nouă minute sau mai mult 
sau să le prăjeşti până ce gălbenuşul este complet tare. Din acest 
motiv, mulţi reprezentanţi din industrie şi de la guvernare sugerează 
ca toate ouăle să fie pasteurizate înainte de a fi oferite pentru con
sumul public. Astfel, ouăle ar căpăta formă lichidă şi ar ajunge la noi 
în cutii de carton ca cele pentru lapte. Din cauza contaminării, Fox 
crede că în curând va dispărea oul în coajă ca aliment de bază pentru 
specia umană. Shigella, o puternică bacterie cauzatoare de dizenterie, 
este destul de întâlnită pe vegetale, iar Campylobacter se întâlneşte 
tot mai des în carnea de pasăre. Ca exemplu al gravităţii situaţiei: în 
1946 existau doar 723 de cazuri de infecţie alimentară cu Salmonella 
în Statele Unite. în 1963 existau 18 696. (Prin comparaţie, febra 
tifoidă, la apogeul ei, nu a făcut niciodată mai mult de patru mii de 
victime anual.) în 1986 se estima că Salmonella cauza peste 150 000 
de îmbolnăviri anual. Dar de departe cea mai gravă epidemie s-a 
petrecut în 1994, când s-a estimat că doar îngheţata Schwan’s conta
minată a provocat 224 000 de îmbolnăviri. Aceeaşi rată a creşterii 
apare la toate celelalte boli ale animalelor din fermele industriale. 
Din estimările organizaţiei nonprofit americane Public Campaign, în 
Statele Unite se înregistrează anual 9 000 de decese şi 33 de milioane 
de îmbolnăviri cauzate de produse alimentare infestate. Spre deose
bire de bolile de altădată provocate de alimente, aceste noi „super- 
bacterii" pot supravieţui la temperaturile scăzute de refrigerare sau 
la temperaturile ridicate de preparare termică. Un hamburger ceva 
mai crud infectat cu E. coli poate provoca îmbolnăvire; ouăle moi încă 
mai au Salmonella-, puiul mai nefăcut va contamina cu Campylobacter
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persoana care-1 consumă. în timp ce această carte era terminată 
(23 decembrie 1998), corporaţia Sarah Lee a trebuit să retragă din 
circulaţie carne în valoare de 50 până la 70 de milioane de dolari, 
contaminată toată cu Listeria, care ucisese şi îmbolnăvise oameni în 
nouă state americane. Problema este una des întâlnită.

Conform estimărilor USDA1 din 1999, 99% dintre toate găinile 
erau contaminate cu E. coli benign (o bacterie destul de uşor de 
depistat). Aceasta este o informaţie importantă, deoarece arată cum 
carnea acestor găini se contamina de la conţinutul intestinelor lor, 
ceea ce nu ar trebui să se întâmple în timpul procesării. Contaminarea 
cu E. coli trădează condiţii insalubre de sacrificare şi prevesteşte 
infecţii cu alte bacterii care nu sunt benigne. Inspecţii de rutină după 
această întâmplare au scos la iveală că 20% până la 80% dintre toţi 
puii, 2% până la 20% din curcani şi 49% din carnea tocată de curcan 
şi de pui erau contaminate cu Salmonella. Bacteriile nu numai că 
s-au răspândit, nu numai că au învăţat rezistenţa la antibiotice, ci au 
învăţat şi cum să supravieţuiască mediului care le-ar fi omorât cândva 
(cum ar fi temperaturile scăzute sau crescute). Promotorul este pericu
loasa bacterie E. coli. USA Today informează că această bacterie poate 
exista acum şi în sucul de portocale şi de mere, două medii acide care 
omorau cândva E. coli pur şi simplu prin cantitatea de acid prezentă.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS: REGINA BACTERIILOR 
REZISTENTE

Bacteria rezistentă cea mai alarmantă, şi-n ferme şi-n spitale, 
rămâne Staphylococcus aureus. în ultimele decenii, această specie 
aparte de stafilococ a deprins rezistenţa la un antibiotic după altul. 
(Câţiva cercetători cred [şi şi-au demonstrat punctul de vedere prin 
experimente in vitro] că S. aureus a deprins rezistenţa de la E. coli 
benignă din intestinele omului.) Nu cu mult timp în urmă, stafilococul 
era încă sensibil la două antibiotice: meticilină şi vancomicină. în 
mod inevitabil, a apărut stafilococul rezistent la meticilină (MRSA). 
Medicii şi cercetătorii s-au îngrijorat, dar au încercat să rămână pe 
recepţie pentru a opri S. aureus să se adapteze şi la altele. Dată fiind

1 United States Department o f Agriculture -  instituţie echivalentă cu 
Ministerul Agriculturii din România (n.tr.)
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natura bacteriei, încercările lor au fost sortite eşecului; pe 2 august 
1998, The New York Times relata despre primele patru cazuri din 
lume de stafilococ rezistent la vancomicină. Nu există antibiotice 
care să poată trata cu succes S. aureus. Pe 28 decembrie 1998, 
USA Today a relatat că, drept reacţie, medicilor şi spitalelor din 
Washington D.C. li se cerea să reducă drastic sau să întrerupă admi
nistrarea vancomicinei. Se speră că bacteria va „uita" în felul acesta 
cum să reziste la medicament, care ar putea astfel să fie păstrat 
pentru a putea fi folosit pentru protecţia capitalei naţiunii în 
eventualitatea unei epidemii grave.

Bacteriile deprind rezistenţa într-o curbă necruţătoare de creştere 
exponenţială şi, folosind modele matematice, cercetătorii au prezis 
cu o precizie nefirească, aproape la lună, când va apărea stafilococul 
rezistent la vancomicină. El se va răspândi acum la nivelul popu
laţiei globale cu aceeaşi rată exponenţială. Deşi savanţii speră să-l 
oprească, ei nu prea au ce face în momentul de faţă. Stuart Levy 
menţionează că „unii analişti avertizează asupra scenariilor contem
porane în care bacterii infecţioase rezistente la antibiotice devastează 
toată populaţia umană".

Aşadar, chiar avem o problemă serioasă. Ne-am amestecat în 
treburile lumii microbiene şi am creat bacterii mai tenace şi mai 
virulente decât s-au întâlnit vreodată. Ele vor afecta atât ecosistemul, 
cât şi populaţia umană în moduri pe care nu putem decât să le 
bănuim. Cert este totuşi faptul că era antibioticelor s-a dus. Gradul şi 
rata evoluţiei bacteriilor sunt atât de extreme, încât noile antibiotice 
(dintre care foarte puţine sunt deja definitivate) generează rezistenţă 
în doar câţiva ani în loc de decenii, cât dura cândva. Este un viitor 
înspăimântător. Dar există raze de speranţă.

CE PUTEM FACE

Dacă antibioticele sunt serios reduse, dacă nu sunt folosite deloc 
în ferme, dacă sunt folosite în mod controlat doar în spitale când 
este nevoie absolută de ele, dacă utilizarea generală este limitată 
strict la cazuri în care există un pericol iminent de moarte sau de 
dizabilitate, avem toate motivele să credem că antibioticele vor mai 
putea fi utilizate mult timp de-acum încolo. Cercetătorii au descoperit 
că, atunci când bacteriile nu întâlnesc în mod regulat antibiotice, ele
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încep să uite cum să le reziste. Câteva ţări, cum ar fi Suedia, după 
cum notează Levy, care au redus drastic utilizarea antibioticelor, au 
descoperit că acest lucru se verifică şi în realitate. întoarcerea la 
practicile din trecut, cu fermieri cărora chiar le pasă de animale şi nu 
le tratează ca pe nişte unităţi de producţie, va pune capăt problemelor 
ridicate de rezistenţa la antibiotice din fermele de producţie. Men
ţinerea sistemului imunitar sănătos este, de asemenea, importantă; 
corpul uman poate face faţă majorităţii bolilor dacă este robust. In 
cele din urmă, folosirea alternativelor naturiste la antibiotice pentru 
tratarea majorităţii bolilor va face posibil ca, atunci când antibioti
cele vor fi necesare, în situaţii grave excepţionale, ele să mai poată 
fi folosite în continuare.

PAŞI PENTRU OPRIREA APARIŢIEI BACTERIILOR 
REZISTENTE LA ANTIBIOTICE

1. Luaţi antibiotice doar dacă este absolut necesar.
2. Luaţi-le numai conform reţetei şi doar atâta timp cât este 

prevăzut în reţetă, chiar dacă s-ar putea să va simţiţi mai 
bine ceva mai repede. în acest punct, majoritatea bacteriilor 
patogene au fost ucise (deaceea vă şi simţiţi mai binel, dar 
încă mâi există un număr mic de bacterii care se pot 
reproduce şi pot forma miliarde dacă opriţi administrarea 
antibioticului. Deoarece strămoşii lor au fost expuşi, la 
antibioticul pe care îl luaţi, aceste noi bacterii învaţă deja 
cum să devină rezistente.

3. Menţineţi-vă un sistem imunitar sănătos, ca să nu vă 
îmbolnăviţi uşor.

4. Consumaţi alimente organice, care nu au fost expuse 
la antibiotice.

5. Folosiţi plante ca alternative ta antibiotice; ele nu cauzează 
rezistenţa la bacterii.
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Multe plante au fost folosite din timpuri străvechi pentru a trata 
acele infecţii cauzate de bacterii care sunt acum rezistente la anti
biotice. Cercetările din domeniul medicinei din afara graniţelor 
Statelor Unite au avut în vedere plante care pot trata bolile rezistente 
la antibiotice. Din vremuri de dinaintea consemnărilor istorice, 
plantele au fost folosite ca leacuri primordiale pentru oameni. De 
fapt, antropologii au găsit plante medicinale puse intenţionat în 
mormântul unui bărbat de Neanderthal acum peste 60 000 de ani. 
Culturi indigene din lumea întreagă au perfecţionat sisteme de tămă
duire bazate pe leacuri din plante. Cercetătorii medicali moderni 
nu au descoperit nimic nou, însă au confirmat în cadrul cercetărilor 
lor puterea medicamentelor naturiste care au fost folosite de mii de 
ani pentru vindecarea bolilor.

Această cercetare a fost declanşată în parte de o rezoluţie adop
tată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în mai 1978. Această 
rezoluţie a aprobat conţinutul unui raport autorizat de OMS, în care 
se menţiona că, pentru ca toţi oamenii, şi din alte părţi decât din 
Occident, să beneficieze de asistenţă medicală adecvată până în 
anul 2000, ar trebui să fie utilizată medicina tehnologică. Raportul

Când au căzut din Rai, plantele 
au spus: „Orice fiinţă vie o fi 
sâ pătrundem, omul acela 
nu va suferi nici un râu."

Rig-Veda

se încheia cu recomandarea 
ca formele tradiţionale de vin
decare şi de medicină să fie 
continuate pentru a satisface 
necesităţile emergente ale unei 
populaţii mondiale aflate în 
creştere rapidă.
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DE CE PROM IT  ATÂTEA M E D IC A M E N T E L E  
DIN PLANTE

Cercetarea rezultată ca urmare a rezoluţiei adoptate de OMS şi 
cea în care sunt implicate companii şi savanţi vizionari din Europa 
şi Asia au evidenţiat faptul că multe plante posedă puternice cali
tăţi antibacteriene, în multe situaţii fiind la egalitate sau depăşind 
chiar puterea antibioticelor. Dată fiind natura antibioticelor, nu este 
absurd să presupunem că noile antibiotice nu ar face decât să amâne 
problema; cu timpul, bacteriile ar deveni rezistente şi la acestea. 
Astfel, a aborda această problemă folosind medicamente din plante 
în loc de antibiotice este o variantă foarte promiţătoare, deoarece 
plantele au principii chimice active mult mai complexe decât anti
bioticele. S-a descoperit că usturoiul, de exemplu, conţine cel puţin 
33 de compuşi ai sulfului, 17 aminoacizi şi o multitudine de alţi com
puşi. Produsele farmaceutice, prin comparaţie, sunt de obicei alcă
tuite doar dintr-un singur component. Penicilina este penicilină, 
tetraciclină este tetraciclină. Antibioticele farmaceutice sunt, de 
fapt, simple substanţe, deloc complexe, motiv pentru care bacte
riile îşi pot da seama mai uşor cum să le contracareze efectele. In 
schimb, plante precum usturoiul sunt foarte complexe. De exemplu, 
coada-şoricelului, o altă plantă medicinală, conţine peste 120 de

CÂT DE COMPLEX ESTE USTUROIUL 
ÎN COMPARAŢIE CU PENICILINA?

Componenţi activi cunoscuţi ai usturoiului (există cel puţin 
35 de alţi componenţi ale căror acţiuni sunt necunoscute): 
ajoene, alicină, aliin, allixin, alil mercaptan, thiosulfinat de alil 
metil, trisulfură de alil metil, bisulfură de propil alil, bisulfură 
de dialil, hepta dialil sulfurat, hexa dialil sulfurat, penta dialil 
sulfurat, diatil sulfurat, dialil tetra sulfurat, trisulfură de 
dialil, bisulfură de dimetil, trisulfură de dimetit, bisulfură de 
dipropil, ajoene metil, metil alil thiosulfinat, propilin sulfurat, 
2-vinil-4H-1, 3-tithiin, 3-vinil-4H-1, 2dithiin, sulfoxid de S-alil 
cisteinâ, S-alil mercapto, cisteină.
Componenţi activi cunoscuţi ai penicilinei: penicilină.
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( ompuşi diferiţi identificaţi până acum. Când o persoană foloseşte 
( oada-şoricelului ca plantă medicinală, ea îi oferă organismului de
I apt 120 de medicamente diferite, toate aceste medicamente existând 
intr-un puternic echilibru evolutiv unele cu altele. Ele îşi potenţează, 
intensifică şi temperează reciproc efectele în interiorul corpului 
uman. Confruntate cu această complexă compoziţie chimică, va fi 
mult mai dificil pentru bacteriile invadatoare să dezvolte rezistenţă 
sau să evite impactul leacului. Poate că oamenii de ştiinţă au început 
să imite inconştient plantele medicinale. Ei consideră că a combina 
antibioticele farmaceutice va funcţiona mai bine; folosesc două 
şi uneori chiar trei antibiotice odată. Dar mai este cale lungă până la 
a egala complexitatea medicamentelor din plante, iar simpla imitare 
a lor nu e încă suficientă; bacteriile observă acest lucru şi dezvoltă 
rezistenţă la combinaţii.

Lista ce urmează nu cuprinde, fără îndoială, toate plantele efici
ente în bolile rezistente la antibiotice; există multe altele. Dar acestea
sunt, după cum se poate de- ..............................
monstra, printre cele mai

TOP 15 PLANTE CU EFECT ANTIBIOTIC

puternice şi mai eficiente. 
Am ajuns la această listă 
folosind trei criterii supra
puse: durata şi modalitatea 
de întrebuinţare în medi
cina populară, rezultatele 
benefice în practica clinică 
modernă şi rezultatele în 
urma studiilor ştiinţifice 
moderne: in vitro, in vivo şi 
în testări pe oameni. Astfel, 
aceste plante s-au dovedit 
a fi leacuri puternice de-a 
lungul istoriei; sunt men
ţionate de către specialiştii 
moderni ca fiind agenţi

TOP 15 PLANTE 
CU EFECT ANTIBIOTIC

Acacia
Aloe

Cryptolepis
Echinaceea

Eucatipt
Extract din seminţe de grepfrut

Genţiană
Ghimbir
Ienupăr

Lemn-dulce
Mătreaţa-bradului

Miere
Pelin
Satvie
Usturoi
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terapeutici de nădejde, iar studii ştiinţifice riguroase au descoperit 
că ele posedă potenţial antibacterian. (Informaţii despre cum să 
obţineţi preparate din aceste plante pot fi găsite în capitolul 4, 
Prepararea şi folosirea medicamentelor din plante. De exemplu, 
formula pentru tinctura de echinaceea spune: „Faceţi o mixtură de 
1:5 în alcool 60%“. Cum se procedează în acest caz, cât şi în altele, 
este descris detaliat acolo.)

ACACIA (specii de Acacia)

Familie: Mimosaceae (Leguminosae).
Părţi folosite: Toate părţile plantei: florile, răşina, scoarţa, frun
zele, păstăile, tulpinile, fructele, spinii, rădăcina şi coaja rădăcinii. 
Recoltare: Părţile plantei pot fi culese în orice moment propice 
al anului: păstăile când sunt verzi, florile când sunt înflorite. 
Rădăcinile ar trebui tăiate în bucăţi mici înainte de uscare. Răşina 
poate fi colectată rupând câteva crengi din partea inferioară şi 
revenind după câteva zile (sau, o modalitate mai tradiţională, se 
poate face o crestătură în partea de jos a scoarţei cu o secure 
ascuţită, iar răşina se culege după ce s-a format). Planta culeasă 
va dura destul de mult dacă este bine uscată, pusă apoi intr-o 
pungă de plastic, pe care o mai punem intr-o altă pungă de plastic, 
şi o depozităm pe un raft (nu pe sol!), într-un loc întunecos. 
Acţiune: Antimalarică, astringentă, antibacteriană, antimicro- 
biană, anticatarală1, hemostatică, antihelmintică-*, antifungică, 
mucilaginoasă (rădăcinile şi răşina), antiinflamatoare, sedativă 
(florile şi frunzele).
Eficientă împotriva: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugi
nosa, diferitor specii de Salmonella, malariei, Shigella dysenteriae, 
Escherichia coli, Proteus mirahilis, Neisseria gonorrhoeae.

Despre acacia

Speciile de acacia sunt foarte folositoare pentru tratarea ulce
raţiilor din orice segment al tractului gastrointestinal şi împotriva

1 Contra inflamaţiilor acute sau cronice ale mucoasei unui organ, adesea 
însoţite de secreţie abundentă (n.tr.)

2 împotriva viermilor intestinali (n.tr.)
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mucusului în exces, a cataru
lui, diareei, dizenteriei, inf ecţii- 
lor gingivale şi hemoragiilor.
Deşi rareori folosită în cazuri 
de parazitoze în Statele Unite, 
în alte culturi acacia se utili
zează în mod obişnuit în astfel 
de situaţii. Una dintre specii,
Acacia anthelmintica, se folo
seşte de regulă contra viermi
lor în Abisinia; o altă specie,
A. nilotica, se utilizează pentru 
tratarea malariei în Nigeria; şi 
o a treia, A. polyacantha, se 
foloseşte contra malariei în 
Tanzania. Ele au o întrebuin
ţare comună în toată lumea 
contra dizenteriei amibiene.

Speciile de acacia, sau de mimoză, cum mai este denumită uneori, 
cresc în zona de climă temperată. în Statele Unite se găsesc câteva 
specii, Acacia angustissima (singura specie fără spini), A. constricts şi 
A. greggii, cea mai comună. Ele cresc în sudul ţării, extinzându-se 
spre nord până în Kansas, din California până în Florida. Ultimele 
două specii cresc în sud-vest. Acacia, în prezent rareori folosită în 
Statele Unite, continuă să fie planta medicinală primordială în restul 
lumii, mai ales în Asia şi în Africa. Cercetătorii au observat o activitate 
antibacteriană consecventă la fiecare membru al acestui gen de 
plante testat. în unele culturi sud-americane, acacia a fost considerată 
(ca şi echinaceea) un remediu specific pentru înţepături şi muşcături 
veninoase şi a fost folosită cam în acelaşi mod: sucul scoarţei meste
cate este înghiţit, iar scoarţa mestecată este pusă ca o cataplasmă pe 
zona muşcată. Principala specie folosită din vechime în medicina 
occidentală era A. catechu. Este originară din India, deşi s-a constatat 
că ea este răspândită mult înspre vest, până în Jamaica şi Caraibe. 
Răşina tuturor speciilor de acacia este folosită în scopuri medicale, 
o specie anume, A. senegal, fiind sursa bine-cunoscutei gume arabice.

NOTĂ LA FOLOSIREA 
ACACIEI

în afară de Michael Moore, 
botaniştii occidentali 
menţionează rareori acacia, 
aceasta nefiind folosită prea 
des. întrebuinţarea obişnuită 
a acaciei în culturile 
tradiţionale din lume şi 
descoperirile moderne 
ce dezvăluie forţa sa 
tămăduitoare încurajează 
o utilizare mai vastă printre 
botaniştii de pretutindeni.
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Preparare şi dozaj

Acacia este în general folosită sub formă de ceai, loţiune sau
pudră.
Ceai: Pentru un decoct concentrat, folosiţi 28 g plantă la 475 ml apă, 

fierbeţi 15-30 de minute, lăsaţi la macerat peste noapte, 
strecuraţi.

Folosiţi frunze, codiţe, păstăi, toate măcinate pudră. Beţi 3-12 căni 
zilnic contra Shigella, malariei, dizenteriei, diareei. Acest decoct 
este atât antimicrobian, cât şi antiinflamator.

Folosiţi flori şi frunze pentru ceai contra inflamaţiilor tractului gastro
intestinal. Ceaiul de floare de acacia este sedativ.

Folosiţi rădăcini pentru a obţine un ceai mucilaginos, care este 
antibacterian şi antiinflamator. Util în calmarea infecţiilor tractu
lui gastrointestinal (inclusiv de la nivelul cavităţii bucale şi al 
gâtului), deoarece creează un film şi alină zona, reducând infla- 
maţia şi atacând infecţia microbiană.

Spălături: Folosiţi un ceai din frunze, codiţe şi păstăi pentru a spăla 
răni recente sau infectate.

Folosiţi păstăi pentru a prepara o loţiune pentru tratarea conjuncti
vitei. Adăugaţi patru sau şase păstăi curate, uşor zdrobite, la 
475 ml apă, daţi în fiert, luaţi de pe foc, lăsaţi să se odihnească 
până ajunge la temperatura corpului.

Pudră: Frunze, tulpină, păstăi, scoarţă, spini, toate măcinate pudră, 
se pot aplica pe infecţii fungice şi pe răni infectate, cât şi pentru 
a opri sângerarea rănilor şi a preveni infectarea acestora.

Prepararea răşinii: Combinaţi 1 parte în greutate răşină de acacia cu 
3 părţi în volum apă distilată. Puneţi amestecul într-o sticlă 
închisă ermetic cu un dop şi agitaţi din când în când, lăsaţi să se 
dizolve şi păstraţi la frigider. (Se va transforma într-o substanţă 
vâscoasă şi lipicioasă.) Dozaj: 1 -2  linguri (15-30 ml) de câte ori 
este nevoie pentru inflamaţii dureroase ale tractului gastrointes
tinal, de la cavitatea bucală până la anus. Utilă în special în cazul 
infecţiilor acute din gât, al ulceraţiilor gurii, al durerilor gastro- 
intestinale provocate de boli dizenterice. Mucilagiul va acoperi 
cu un film şi va calma zona afectată, având acţiune anti- 
microbiană.
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Efecte secundare şi contraindicaţii
i f -

Nu există.

Alternative la acacia

Mesquite (Prosopis julifera, P. pubescens), o plantă înrudită, cti 
aspect asemănător, mult mai răspândită în sud-vest; poate fi folosită 
identic: aceeaşi preparare, acelaşi dozaj, aceleaşi rezultate.

ALOE M/oe vera şi alte specii)

Familie: Liliaceae.
Părţi folosite: De obicei sucul proaspăt; în anumite situaţii, 
planta uscată pentru uz intern.
Recoltare: Frunzele proaspete ale plantei, oricând. Tulpinile 
cărnoase sunt despicate, iar sucul mucilaginos, cu aspect de jeleu, 
gelul, este folosit direct pe răni şi arsuri.
Acţiune: Uz extern: antibacteriană, antimicrobiană, antivirală, 
grăbeşte vindecarea rănilor, antiinflamatoare, antiulceroasă. Uz 
intern: purgativă, stimulează contracţia musculară uşoară.
Eficientă împotriva: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugi
nosa, herpes simplex 1 şi 2.

Despre aloe

Prima întrebuinţare clinică a penicilinei în Statele Unite a avut 
loc la supravieţuitorii incendiului de la Coconut Grove, din 1942. Se 
ştie că victimele incendiilor sunt predispuse la infecţii serioase cu 
Staphylococcus aureus şi, înainte de apariţia sulfamidelor şi a penici
linei, medicii alopaţi nu prea ştiau cum să le prevină. Aloea şi mierea 
sunt poate cele mai puternice substanţe care pot fi aplicate extern 
pentru a grăbi vindecarea rănilor şi a preveni infecţiile la arşi. Un 
atribut deosebit de important al celor două substanţe este faptul că 
ambele sunt lichide. Ele menţin hidratat ţesutul ars, calmează ţesu
tul deteriorat şi refac fluidele pierdute de corp (una dintre proble
mele arşilor) direct prin piele. în acelaşi timp, sunt antiinflamatoare 
şi antibacteriene puternice. Este aproape imposibil pentru o infecţie 
stafilococică să se instaleze când una dintre aceste substanţe este 
aplicată pe pielea arsă. Practicienii din clinici care folosesc cu
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regularitate aloe au rezul
tate excelente când o utili
zează pe răni ale pielii, 
indiferent cât de grave ar 
fi acestea şi care este 
cauza lor.

Preparare şi dozaj

Aloea se prepară foarte 
simplu. Ajunge să feliaţi 
sau să despicaţi prin rupere 
frunzele plantei proaspete 
şi să aplicaţi din belşug pe 
orice rană sau arsură, până 
ce aceasta este complet aco
perită. Folosiţi cât de des 
este necesar pentru arsuri, 
oricât de grave (menţinând 
zona arsă hidratată), infec
ţii stafilococice ale pielii, 
oricât de grave, şi răni 
cauzate de herpes.

Efecte secundare 
şi contraindicaţii 

Uz extern: Nu există.
Uz intern: Hemoroizi (produce iritaţia şi inflamarea zonei din jurul 

anusului când este administrată intern), sarcină (stimulează 
contracţia musculară uşoară), inflamaţia activă a tractului gastro
intestinal.

Alternative la aloe

Mierea este o alternativă; alternative mai puţin dezirabile includ 
echinaceea şi sunătoarea pentru accelerarea vindecării rănilor şi 
prevenirea cicatricilor.

NOTĂ LA FOLOSIREA AL0EI

Planta uscată s-a folosit în 
timpuri îndepărtate în practica 
medicală din Occident împotriva 
constipaţiei. in prezent aproape 
că nu mai este deloc folosită în 
acest scop; planta este deosebit 
de eficientă, cu posibile efecte 
secundare neplăcute în urma 
admistrârii interne, şi exista 
alternative mai uşoare. Pentru 
arsuri şi răni infectate, aloea şi 
mierea sunt ambele variante 
puternice. Câteva studii au scos 
în evidenţă faptul că doar sucul 
proaspăt de aloe este eficient; 
eficienţa scade în timp şi cu 
orice schimbare de culoare 
a sucului. S-a descoperit că 
planta uscată, cu sucul extras, 
este inertă contra bacteriilor 
stafilococice.
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CRYPTOLEPIS (Cryptolepis sanguinolenta)

Familie: Asclepiadaceae.
Părţi folosite: Rădăcina.
Recoltare: Cryptolepis este un arbust căţărător, care creşte în 
multe regiuni din Africa, mai ales de-a lungul coastei vestice; 
rădăcina poate fi recoltată în orice moment al anului.
Acţiune: Antiparazitară, antimalarică, antibacteriană, antifun- 
gică.
Eficient împotriva: Malariei, Staphylococcus aureus, Shigella dysen- 
teriae, Neisseria gonorrhea, Escherichia coli, Candida albicans, 
Campylobacter, bacteriilor gram-pozitive şi gram-negative.

Despre cryptolepis

Cryptolepis este o plantă care a fost folosită de secole de tămă
duitorii tradiţionali africani pentru tratarea cu succes a malariei, 
diferitelor tipuri de febră şi a diareei cu sânge (sanguinolenta în
seamnă „cu urme sau amestecat cu sânge, sângeros"). Pe măsură ce 
parazitul malariei a dezvoltat o tot mai mare rezistenţă la medica
mentele sintetice, cercetătorii medicali din lumea întreagă şi-au 
îndreptat atenţia către medicamentele tradiţionale pentru a găsi 
alternative de tratament. Cryptolepis s-a dovedit a fi remarcabil de 
convingătoare în tratarea malariei în testele clinice pe oameni. Un 
astfel de test compara eficienţa acestei plante cu cea a clorochinei, 
medicamentul sintetic obişnuit folosit în tratarea malariei, la seg
mente comparative de pacienţi din clinica ambulatorie de la Center 
for Scientific Research into Plant Medicine din Mampong-Akwapim, 
Ghana, Africa de Vest. Simptomele clinice s-au atenuat în 36 de ore 
cu cryptolepis şi în 48 de ore cu clorochină. Perioada de lichidare a 
paraziţilor a fost de 3,3 zile la pacienţii cărora li s-a administrat 
cryptolepis şi de 2,3 zile la pacienţii cărora li s-a administrat cloro
chină -  o perioadă de timp comparabilă. 40% dintre pacienţii care au 
luat clorochină au reclamat efecte secundare neplăcute care au nece
sitat o nouă medicamentaţie; cei ce au luat cryptolepis nu au reclamat 
deloc efecte secundare.
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Preparare şi dozaj

Cryptolepis este folosită de 
obicei sub formă de pudră sau 
capsule, ceai sau tinctură. 
Infecţii bacteriene sau fungice 

externe: Folosiţi planta sub 
formă de pudră măcinată 
fin, presărată din belşug pe 
suprafaţa infectată, atât de 
frecvent cât e nevoie.

CUM GĂSIM CRYPTOLEPIS

Cryptolepis este greu de 
obţinut în România. Se poate 
comanda la Nana Nkatiah 
(vezi secţiunea Furnizorii sau 
de la importatori specializaţi 
în plante africane.

Uz intern:
Tinctură: Faceţi un amestec de 1:5 în alcool cu concentraţie 60%.

Luaţi 20-40 de picături de până la 4 ori pe zi.
Ceai: Preventiv, combinaţi 1 linguriţă de plantă cu 170 ml apă pentru 

a prepara o infuzie concentrată şi beţi de 1 -2  ori pe zi. în stări 
acute, beţi până la 6 căni (1,5 1) pe zi din aceeaşi infuzie. 

Capsule: Preventiv, luaţi 3 capsule „00“' de două ori pe zi. în stări 
acute, luaţi până la 20 de capsule pe zi.

Dozaj pentru malarie: 25 de miligrame per kilogram corp extract de 
cryptolepis de 3 ori pe zi, după mese.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Nu există.

Alternative la cryptolepis

Pentru malarie: Se pot folosi Artemisia annua sau A. absinthium, 
Brucea javanica (fructe, rădăcină sau frunze), specii de Uvavia (orice 
specii, coaja rădăcinii, scoarţa tulpinii sau frunzele), Mansoa standleyi 
sau scoarţă de la speciile de Cinchona din care s-a obţinut chinina. 
Deşi malaria este rezistentă la chinină, se pare că nu a dezvoltat rezis
tenţă la mult mai complexa din punct de vedere chimic Cinchona.

j 1' Capsttfefe naturiste „00“ au o concentraţie de aproximativ 500 mg pudră de 
plantă (n.tr.)
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ECHINACEEA [Echinacea angustifolia, E. purpurea)

Familia: Compositae.
Părţi folosite: Floarea sau rădăcina.
Recoltare: Pentru E. angustifolia: Rădăcina se recoltează fie pri
măvara, fie toamna. Pentru E. purpurea: Floarea se recoltează 
după ce seminţele sunt la maturitate pe con, dar petalele florii nu 
au căzut încă. Se poate folosi şi rădăcina.
Acţiune: Stimulent al sistemului imunitar, antiinflamatoare, 
antibacteriană, normalizator celular.
Eficientă împotriva: Staphylococcus aureus, speciilor de Strepto
coccus, micobacteriilor (tuberculoza), celulelor anormale (este 
necesară aplicare directă).

Despre echinaceea

Echinaceea este un tratament fără egal în trei situaţii: frotiu 
Papanicolau anormal (pap), infecţii streptococice ale gâtului şi în 
fazele incipiente ale răcelii şi gripei. Este extraordinar de folositoare 
în alte două situaţii: ca aditiv la pudrele şi unguentele cu antibiotic 
pentru aplicaţii externe pe arsuri, răni şi infecţii ale pielii; şi ca spă- 
lătură pentru înţepături şi muşcături veninoase.
Frotiu Papanicolau anormal: Echinaceea poate corecta cu uşurinţă 

chiar şi displaziile de grad trei. De câte ori se aplică echinaceea 
direct pe celule ce prezintă anormalităţi, celulele tind să revină la 
normal relativ rapid, atâta timp cât tratamentul este temeinic şi 
consecvent. Nu am văzut altă plantă care să se apropie măcar de 
precizia echinaceei din acest punct de vedere.

Infecţii streptococice ale gâtului: Contactul direct cu ţesutul din 
partea posterioară a traheei cu o tinctură de echinaceea ameste
cată din belşug cu salivă este un remediu sigur în cazurile de 
infecţii streptococice ale gâtului. Echinaceea stimulează activ 
saliva şi amorţeşte ţesutul cu care vine în contact, o situaţie per
fectă pentru această stare sau pentru orice altă infecţie însoţită 
de dureri şi umflare a gâtului. Am descoperit că este un tratament 
deosebit de eficient, desigur, din nou, dacă este temeinic şi 
consecvent. în câteva cazuri (inclusiv cel al unui medic nesigur), 
gâtul fusese depistat pozitiv pentru cultura de Streptococcus; 
vindecarea survine în general în decurs de 24 de ore.
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Faze incipiente ale răcelii şi gripei: Echinaceea ar trebui folosită la 
primele semne de răceală sau gripă, când simţiţi cel mai mic 
semnal dat de corp că s-ar instala simptomele acestor afecţiuni, 
în acest moment echinaceea este cea mai eficientă, dar trebuie 
luată în doze mari şi frecvente pentru a avea efect. Când este 
luată după instalarea completă a simptomelor, eu am descoperit 
(în peste 10 ani de experienţă clinică) că echinaceea nu are efect, 
indiferent de capacitatea ei de a spori numărul globulelor albe. 
De obicei, intervenţia ra
pidă în acest moment al 
infecţiei va avea ca rezultat 
prevenirea instalării com
plete fie a răcelii, fie a gri
pei, atâta timp cât sistemul 
imunitar este relativ sănătos.
Un sistem imunitar com
promis nu va reuşi, până 
la urmă, să prevină boala, 
indiferent câte stimulante
i-aţi administra (vezi con
traindicaţii).

Răni externe: Dată fiind ca
pacitatea sa de a corecta 
anormalităţile ţesuturilor, 
echinaceeaesteperfectăpen- 
tru cataplasme, iar expe
rienţa clinică mondială a 
dovedit eficienţa sa în acest 
caz. Acţiunile antiinflama- 
torii, antibacteriene şi de 
normalizare celulară se 
combină toate într-un efect 
puternic asupra oricărei 
răni externe.

înţepături şi muşcături veni
noase: Echinaceea are un 
lung istoric al folosirii cu 
succes contra înţepăturilor

ECHINACEEA ÎN PERICOL

Ca şi genţiana, echinaceea 
este una dintre cele mai 
folosite plante din lume şi 
este utilizata de regulă în 
afecţiuni pentru care nu va 
fi de ajutor. Drept rezultat, 
echinaceea ce creşte 
sălbatic este în pericol, iar 
ecosistemele integrale ale 
plantei sunt date uitării.
Din păcate, Echinacea 
angustifoiia nu se creşte 
prea uşor, deşi există una 
sau două ferme care o 
produc în cantităţi moderate 
Inu îndeajuns pentru a face 
faţă cererii). Din experi
enţa mea, rădăcina de 
E. angustifoiia este alterna
tiva numai pentru frotiu 
Papanicolau anormal. Restul 
afecţiunilor pentru care este 
indicată echinaceea pot 
conta pe utilizarea florilor 
de E. purpurea, care se 
regenerează în mod natural 
an de an.
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şi muşcăturilor veninoase provocate de diverse insecte şi ani
male, de la albine, şerpi cu clopoţei şi până la scorpioni.

Infecţii sangvine severe (bacteremie): Deşi nu am întâlnit nici un 
medic modern care să fi folosit echinaceea în bacteremie, cea mai 
gravă dintre toate afecţiunile, medicii eclectici, medicii botanişti 
care au practicat în prima parte a secolului XX o foloseau în 
această situaţie, se pare, cu succes. Abilitatea sa dovedită de a 
stimula creşterea numărului de globule albe pare să sprijine 
administrarea de doze masive pentru astfel de afecţiune.

Preparare şi dozaj

Echinaceea poate fi folosită ca tinctură, ceai, pudră, cataplasmă 
sau supozitoare. Pentru a prepara o tinctură, folosiţi flori proaspete 
de E. purpurea în proporţie de 1:3 în alcool de concentraţie 95% 
(pentru rădăcină uscată de E. angustifolia, folosiţi 1:5 în alcool de 
concentraţie 70%).

Uz intern:
Infecţii streptococice ale gâtului: 30 de picături de tinctură de câte 

ori doriţi, nu mai puţin de o dată la fiecare oră, până ce simptomele 
dispar. Amestecaţi cu salivă şi lăsaţi amestecul să se scurgă uşor 
peste zona afectată, pe gât în jos.

Faze incipiente ale răcelii şi gripei: Nu mai puţin de 30 de picături 
de tinctură la fiecare oră, până ce simptomele dispar. (Notă: 
mai eficientă contra instalării răcelii şi gripei este combinaţia 
cu rădăcină de lemn-dulce şi ceai de New Jersey -  Ceanotus 
americanus).

Uz extern:
înţepături şi muşcături veninoase: Amestecaţi cantităţi egale de 

tinctură alcoolică şi apă, apoi spălaţi din belşug zona afectată la 
fiecare 30 de minute.

Loţiune: Fierbeţi 57 g de flori sau rădăcini măcinate în 237 ml apă 
timp de 15 minute, lăsaţi să se odihnească 1 oră, strecuraţi şi 
spălaţi rănile, muşcăturile şi înţepăturile veninoase din belşug de 
câte ori este nevoie.



STEPHEN HARROD BUHNER

Pudră: Măcinaţi seminţe uscate sau rădăcină uscată cât mai fin 
posibil şi presăraţi din belşug peste răni noi sau infectate. Cel 
mai eficient în combinaţie cu alte plante, cum ar fi genţiană, 
mătreaţa-bradului, stejar şi pelin.

Cataplasme: Amestecaţi pudră cu apă până obţineţi o pastă groasă şi 
aplicaţi pe zonele afectate.

Supozitoare pentru frotiu Papanicolau anormal: Măcinaţi pudră 
rădăcină de E. angustifolia, amestecaţi cu glicerină vegetală până 
capătă consistenţa moale a aluatului de biscuiţi, amestecaţi cu 
destul de multă făină integrală de grâu pentru a-i da consistenţa 
elastică a aluatului de pâine, formaţi supozitoare şi congelaţi. 
(Vor rămâne elastice dar maniabile.) Aplicaţi un supozitor în 
fiecare seară (înainte de culcare), şi împingeţi-1 până înspre 
cervix; spălaţi bine a doua zi cu ajutorul irigatorului în care aţi 
pus 15 ml de tinctură de mătreaţa-bradului/calendula în 475 ml 
apă (altfel resturile se vor scurge pe timpul zilei). Repetaţi timp 
de 14 zile.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Echinaceea este un stimulent. Continua stimulare a sistemului 
imunitar în situaţii de epuizare imună pentru a evita odihna nece
sară sau variante mai sănătoase de stil de viaţă are întotdeauna 
ca rezultat boli şi mai grave decât dacă răcelile şi gripele iniţiale 
ar fi fost lăsate să evolueze. Echinaceea nu ar trebui folosită dacă 
vă îmbolnăviţi frecvent şi utilizaţi echinaceea doar pentru a amâna 
o boală, fără a folosi timpul câştigat pentru a vindeca sistemul 
imunitar însuşi printr-o vindecare profundă şi recuperare. Arareori 
pot apărea dureri ale încheieturilor în urma administrării de doze 
mari pe perioade extinse de timp.

Alternative la echinaceea

Pentru stimulare imunitară în fazele incipiente ale răcelilor şi 
gripelor: rădăcină de Rudbeckia ladniata var. ampla (Mărită-mă- 
mamă), rădăcină de pelin, rădăcină de Balsamorhiza sagitatta, 
tătăneasă (Eupatorium perfoliatum), specii de spilanthes.
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Pentru frotiu Papanicolau anormal: rădăcina celorlalte specii de 
echinaceea şi, posibil, flori de calendula (gălbenele, Calendula 
officinalis), preparate identic.

Pentru răni externe: mătreaţa-bradului, usturoi, salvie, pelin, 
cryptolepis.

Pentru înţepături şi muşcături veninoase: în ordine descrescătoare 
a tăriei: frunzele de la diferite specii de cactuşi Opuntia (lim- 
ba-soacrei) -  filetaţi frunza şi aplicaţi pe zona muşcăturii sau 
înţepăturii cu un bandaj de tifon, schimbând la fiecare 1-2 ore; 
pătlagină (specii de Plantago) -  frunza mestecată de la oricare va
rietate, aplicată apoi pe zona muşcăturii sau înţepăturii; tinctură 
sau ceai din rădăcină de Rudbeckia laciniata (Mărită-mă-mamă).

EUCALIPT (specii de Eucalyptus)

Familie: Myrtaceae.
Părţi folosite: în general uleiul esenţial, dar toate părţile plantei, 
deşi mai slabe, sunt eficiente.
Recoltare: Uleiul esenţial este produs comercial. Câţiva botanişti 
lucrează la perfecţionarea obţinerii uleiurilor esenţiale în casă, 
dar aceasta nu este încă o metodă folosită în mod obişnuit. 
Totuşi, uleiul esenţial este ieftin şi uşor de găsit. Planta creşte în 
zonele cu climă temperată ale lumii. Originară din Australia, ea 
s-a răspândit peste tot odată cu omenirea. Se găseşte în cantităţi 
foarte mari în California.

Scoarţa şi frunzele pot fi recoltate la orice moment la care 
sunt disponibile. în general se folosesc frunzele mai tinere, cu o 
formă de seceră mai puţin accentuată, şi ramurile tinere. Căutaţi 
părţile copacului care au mirosul distinct de eucalipt cel mai 
puternic.
Acţiuni: Antibacteriană, antimalarică, antifungică, antipiretică1, 
antiseptică, de stimulare a secreţiilor mucoase, diaforetică2. 
Eficient împotriva: Malariei, Staphylococcus aureus, Shigella dysen- 
teriae, Haemophilus influenzae, enterobacteriilor, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae,

1 Care combate febra (n.tr.)
2 Care provoacă transpiraţia (n.tr.)
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speciilor de Salmonella, H elicobacter pylori. Uleiul esenţial este 
e ficien t îm potriva  aproape oricărui m icrob.

Despre eucalipt

Eucaliptul este excretat din corp prin plămâni şi urină. Prin 
urmare, este util în special contra infecţiilor căilor respiratorii supe
rioare şi ale tractului urinar. Rezultatele testelor făcute de cercetători 
din toată lumea au confirmat că eucaliptul este unul dintre repre
zentanţii cu cel mai larg spectru contra bolilor rezistente la anti
biotice. Deşi s-au făcut foarte multe cercetări pentru a i se depista 
efectele la animale, la oameni se cunosc cel mai bine întrebuinţările 
străvechi de către popoarele indigene şi, ulterior, de către practicienii 
medicali din multe ţări. Un avantaj major al plantei şi al uleiului 
esenţial este faptul că parfumul lor este plăcut, mai ales într-o cameră 
de bolnav sau pentru bolnav însuşi. Acest miros revigorant al plantei 
este în felul său un puternic supliment la procesul de vindecare, 
el ajutând la atenuarea depresiei inevitabile ce se instalează în urma 
unor boli îndelungate şi grave.

Preparare şi dozaj

Frunzele pot fi folosite în ceai, pudră, tincturi, gargară, spray 
nazal, inhalant de aburi, baie de aburi sau spălături. Uleiul esenţial 
este folosit ca inhalant în aromaterapie.
Ceai: 25 g de plantă în 237 ml apă, se lasă la înmuiat 30 de minute. 

Se foloseşte pentru spălături externe ale rănilor infectate sau de 
până la 6 ori pe zi intern, contra răcelilor, gâtului inflamat, con
gestiilor bronşice, febrei, frisoanelor.

Pudră: Presăraţi pe pielea infectată, pe răni sau ulceraţii, după 
necesităţi.

Tinctură: Plantă proaspătă 1:2 în alcool de concentraţie 95%, plantă 
uscată 1:5 în alcool de concentraţie 65%; 10-30 picături în apă 
pentru aceleaşi afecţiuni ca în cazul ceaiului.

Gargară: 30 de picături de tinctură în 177 ml apă, faceţi gargară de 
până la 3 ori pe zi şi înghiţiţi.

Spray nazal: 30 de picături de tinctură (sau 5 picături de ulei esenţial) 
în 30 ml apă ca spray nazal, folosit de câte ori se doreşte.
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Inhalaţii: Fierbeţi 75-100 g plantă în 41 apă, luaţi de pe foc şi 
inhalaţi aburul.

Baie de aburi: în saună sau în ţigarete rulate pentru afecţiuni ale 
căilor respiratorii superioare.

Spălături: 8 ml tinctură în 475 ml apă, o dată pe zi.
Ulei esenţial: 10 picături în apă fierbinte într-un vas cu gâtul îngust, 

iar vaporii rezultaţi se inhalează. într-un difuzor, zilnic, sau 
diluat în baie pe timpul bolii.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Uleiul de eucalipt începe să fie toxic dacă este administrat intern 
în orice cantitate mai mare de 4 -5  picături. Uleiul poate deveni 
iritant dacă este aplicat direct pe piele. Ingerarea de prea mult ceai 
poate provoca crampe intestinale.

Alternative la eucalipt

Pentru afecţiuni fetide:
scoarţă de anin (specie 
de Alnus)

Pentru acţiune antibacte- 
riană internă: usturoi 

Ca ulei esenţial: ulei de 
arbore de ceai 
Cercetări clinice recen

te au arătat că arborele de 
ceai este un medicament 
specific tratării bolilor re
zistente la antibiotice. Alte 
uleiuri esenţiale cu excep
ţionale acţiuni antibiotice 
sunt cele de rozmarin, pe
lin, coada-şoricelului, se
minţe de grepfrut, cimbru şi 
iarbă-moale (iarba-fetei).
Un studiu recent prezentat 
la o întâlnire a American 
Society o f Microbiology

PROPRIETĂŢI ANTIMALARICE

Notă: Deşi nu am putut găsi 
informaţii cruciale în urma 
testelor clinice asupra folosirii 
eucaliptului ca agent antimala- 
ric, s-a descoperit că acesta este 
un remediu specific (şi puternic) 
contra acestei boli microbiene în 
câteva studii in vitro. Utilizarea 
străveche, atât în practica 
indigenă, cât şi în medicină, 
indică eucaliptul ca medicament 
specific în tratarea malariei, 
cât şi a febrei tifoide, difteriei 
şi gripei, mai ales a cetei care 
prezintă stări fetide, cum ar fi 
infecţia căilor respiratorii 
superioare însoţită de halenă 
sau catar nazal, a rănilor 
infectate purulente, a diareei 
purulente, a vagînitei cu scurgeri 
purulente şi a cangrenelor.
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a arătat că uleiurile esenţiale sunt extrem de puternice în tratarea 
pneumoniei. Cercetătoarea Diane Home a afirmat că uleiurile 
esenţiale de cimbru, lemn de trandafir şi oregano „sparg în fărâme", 
pur şi simplu, bacteriile cauzatoare de pneumonie rezistente la 
antibiotice.

^ E X T R A C T  DIN SEMINŢE DE GREPFRUT [Citrus paradişi]

Părţi folosite: Seminţele şi coaja fructului, deşi există dovezi că 
şi frunzele sunt la fel de eficiente (vezi comentariile de la 
Preparare şi dozaj).
Recoltare: Seminţele şi coaja fructului proaspăt şi copt (vezi 
comentariile de la Preparare şi dozaj); frunzele, oricând.
Acţiune: Antibacteriană, antimicrobiană, antiseptică, antivirală, 
antifungică, vermifugă, antiparazitară. Dintre toate plantele, 
aceasta este poate singurul „antibiotic" adevărat, în înţelesul 
literal al termenului, acela de „antiviaţă"1.
Eficient împotriva: Extractul din seminţe de grepfrut (ESG) este 
activ împotriva unui număr foarte mare de microorganisme. 
Majoritatea studiilor asupra ESG au fost efectuate in vitro, adică 
în teste de laborator, nu pe oameni. Activitatea in vitro nu este 
întotdeauna un indicator elocvent al acţiunii in vivo a medica
mentelor naturiste. Au existat puţine teste clinice cu întrebuinţare 
de ESG pe care le-am putut găsi. Totuşi, s-a descoperit că ESG este 
eficient în curăţarea instrumentarului medical, a piscinelor, a 
rezervoarelor de apă potabilă şi în practica veterinară. Eu l-am 
folosit în mod eficient în tratarea Helicobacter pylori, microorga
nism ce provoacă ulceraţia stomacului. Iată o listă scurtă 
a acţiunilor (pe microorganisme şi afecţiuni; în general, ESG 
este eficient împotriva multor specii şi tulpini): Shigella, Sta
phylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Giardia lamblia, Diplococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, specii de Mycobacterium 
(cauzatoare de tuberculoză), Campylobacter, Candida albicans, 
Escherichia coli, Streptococcus, Salmonella, Klebsiella, Proteus, 
Cholera, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Legionella

Familie: Rutaceae.

1 în limba greacă, âvu  -  contra, pioţ -  viaţă (n.tr.)
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pneumoniae, Helicobacter pylori, herpes simplex 1, influenza A2, 
pojar şi multe altele, incluzând bacterii atât gram-pozitive, cât şi 
gram-negative. Un studiu a arătat că, din 794 de tulpini bacteriene 
şi 93 de tulpini fungice, un preparat comercial cu extract din 
seminţe de grepfrut a fost eficient împotriva a 249 de specii de 
Staphilococcus şi tulpini de S. aureus, 86 de specii de Streptococcus, 
232 de specii de enterococi, 77 de specii de Enterohacter, 86 de 
tulpini de E. coli, 22 de specii de Klebsiella, 18 specii de Proteus, 
77 de fungi de drojdie şi 22 de tulpini de fungi de mucegai.

Despre extractul din seminţe de grepfrut

Extractul din seminţe de grepfrut (ESG) şi usturoiul sunt două 
dintre cele mai puternice antibiotice cu spectru larg disponibile 
pentru administrare. Pe o scară descendentă a gradului de tărie, ele 
sunt urmate de eucalipt, ienupăr, mătreaţa-bradului, cryptolepis şi 
pelin. ESG are de asemenea un spectru larg de eficienţă contra 
drojdiilor, fungilor şi a multor altor organisme, întrecând cu mult 
gama usturoiului. Mai mult, vasta activitate a ESG se declanşează 
odată cu administrarea unor doze minuscule de extract, pe când 
usturoiul trebuie luat în doze relativ mari pentru a echivala ca efici
enţă un antibiotic obişnuit.

ESG devine tot mai obişnuit în întrebuinţări industriale, fiind un 
detergent şi un antiseptic ce nu afectează mediul. Poate steriliza 
oalele de gătit, instrumentele chirurgicale -  aproape orice. Există 
două neajunsuri clare: ESG poate omorî bacteriile intestinale sau 
dermatologice acolo unde usturoiul n-o face, oricât usturoi am 
consuma, şi ESG este mult mai dificil de obţinut în casă. Trebuie fie 
să-l cumpărăm, fie să-l preparăm din plante cu o sferă limitată de 
creştere. Usturoiul poate fi cultivat cu uşurinţă aproape oriunde 
în lume. Un alt avantaj al usturoiului este că el oferă beneficii 
considerabile pentru menţinerea sănătăţii şi sporirea imunităţii,
o gamă de acţiuni pe care ESG nu le oferă deloc. Un avantaj aparte al 
ESG pe care usturoiul nu-1 are este utilizarea lui ca dezinfectant. S-a 
constatat că ESG este un detergent şi un dezinfectant mult mai 
puternic decât preparatele standard utilizate în spitale. Un studiu a 
arătat că el este 100% eficient, comparativ cu 98% pentru preparatele 
comerciale din spitale şi 72% pentru alcoolul sanitar. Poate că cea
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mai bună listă a multor studii de laborator asupra ESG se găseşte în 
lucrarea autorilor Shalila Sharamon şi Bodo Baginski The Healing 
Power o f Grapefruit Seed (Puterea tămăduitoare a seminţelor de grep
frut), apărută la Lotus Light Publishing (1996).

Preparare şi dozaj

Folosiţi-1 ca extract diluat pentru administrare internă, spălături, 
lavaje, spray nazal, purificator pentru apă, când călătoriţi în ţări 
străine, sau pentru a trata boli infecţioase luate din apă, ca dezin
fectant al camerelor bolnavilor, al instrumentelor medicale şi al 
mâinilor.
Frunze proaspete, seminţe şi coajă de fruct: în general, ESG se pro

duce de specialişti. Procesul exact de fabricare este un secret 
foarte bine păstrat şi există unele dovezi (controversate) că 
procesul comercial ar consta din mai mult decât o simplă extracţie. 
Nu se ştie dacă procesele simple de extracţie de acasă vor avea ca 
rezultat aceeaşi eficienţă ca a produsului comercial. Se pot folosi 
atât seminţele, cât şi coaja şi frunzele.

Doar seminţele: Pentru a obţine un preparat cât mai apropiat de cel 
comercial, folosiţi doar seminţele. Măcinaţi-le bine. Adăugaţi 
destul alcool de concentraţie 95% pentru a le înmuia bine, fără a 
face o mixtură apoasă. Ar trebui să arate ca un rumeguş umed. 
Lăsaţi să se odihnească 24 de ore acoperit. Adăugaţi 70% glicerină 
vegetală şi 30% apă de izvor sau distilată în proporţie de 1:3. Mai 
precis, dacă aveţi 284 g seminţe de grepfrut, atunci aveţi nevoie 
de 887 ml lichid, din care 621 ml va fi glicerină vegetală, iar 
266 ml, apă. Turnaţi lichidul peste amestecul de seminţe de 
grepfrut şi alcool, amestecaţi bine şi lăsaţi la macerat 2 săptămâni. 
Decantaţi, stoarceţi pasta bine, pentru a extrage orice urmă de 
lichid, şi depozitaţi în sticle de culoare chihlimbarie, la întune
ric. Aşa veţi obţine un extract asemănător la gust şi textură cu 
un preparat comercial; totuşi, eu nu am putut determina dacă 
va avea aceleaşi efecte antibacteriene ca un produs comercial. 
Toate dozajele pentru oameni au fost stabilite în urma încercărilor 
cu extractul comercial, la fel cum stau lucrurile şi cu studiile 
antibacteriene.
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Notă: ESG este extrem de 
amar. Nimic nu-i va putea 
atenua amăreala, cu excep
ţia băuturilor din citrice, 
cum ar fi sucul de portocale 
sau grepfrut, limonada din 
lămâie sau limetă. Nu mai 
mult de 5 picături într-un 
pahar cu 355 ml suc de 
mere sunt deja neplăcut de 
amare.

Dozaj pentru extractul co
mercial: Tratamentul extins 
aplicat animalelor a demon
strat că pot fi tolerate doze 
mari în tratarea bolilor 
acute ale animalelor de fer
mă. Dozajul obişnuit pentru 
oameni este mult mai mic.

Dozaj pentru animale: Multe 
teste pe animale au arătat 
că, în tratarea bolilor cau
zate de virusuri, paraziţi, 
bacterii şi fungi, se poate 
folosi 1 picătură de extract 
per 1 kg corp. Această can
titate este crescută în afec
ţiuni acute.

Uz intern (oameni): 3-15 pi
cături în suc de citrice de
2 -3  ori pe zi. In orice stare 
de boală ar trebui folosită 
doza minimă, aceasta fiind 
crescută numai dacă nu 
apar reacţii adverse. Nu uitaţi de posibilele efecte secundare şi de 
contraindicaţii.

Spălături: 6-12 picături în 475 ml apă, de două ori pe zi, timp de 
până la 1 săptămână.

ULEI DE CITRICE-ACŢIUNE  
ANTIBACTERIANĂ

Deşi s-a dovedit imposibil de 
descoperit procesul folosit 
pentru obţinerea ESG, există 
dovezi considerabile că 
grepfrutul şi toată familia 
citricelor posedă puternice 
acţiuni antibacteriene. 0 trece
re superficială în revistă a 
literaturii de specialitate arată 
o acţiune demnă de încredere 
contra Staphylococcus, 
Salmonella, Pseudomonas 
şi Shigella ta grepfrut, lămâi şi 
limete.- coajă, seminţe, frunze 
şi ulei esenţial. Unul dintre cele 
mai puternice uleiuri esenţiale, 
folosit pentru acţiunea anti
biotics cu spectru larg, este 
Citrus bergamia. (Denumită în 
mod obişnuit bergamotâ, este 
adesea confundată cu plante 
din specia Monarda,) Uleiurile 
esenţiale din speciile de citrice 
se obţin în generai din coaja sau 
pieliţa fructelor. Toate au dovedit 
puternice acţiuni antibacteriene. 
Cojite s-au folosit din timpuri 
străvechi în toată lumea ca 
medicament, în multe cazuri 
în boli bacteriene ş-i amibiene.
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Spray nazal: 3 -5  picături într-o sticluţă de spray nazal, de până la 
6 ori pe zi.

Lavaj: 20-40 de picături în 475 ml apă pentru răni infectate.
Pentru prevenirea diareei sau dizenteriei: 3 picături pe zi când 

călătoriţi.
Pentru purificarea apei: 3 picături la 237 ml apă (sau 906 1 la 

3 785 400 1 pentru rezerva orăşenească de apă).
Dezinfectant: 30-40 de picături la 11 apă. Folosiţi pentru a vă curăţa 

mâinile, intrumentarul medical, încăperile, lenjeria.
Pentru comprese: 30-40 de picături la 1 1 de apă distilată într-o 

sticlă cu pulverizator: pulverizaţi pe comprese înainte de folosire.

Efecte secundare şi contraindicaţii

ESG trebuie diluat înainte de întrebuinţare. Doze interne în 
exces administrate pe perioade lungi de timp pot ucide toate 
bacteriile intestinale mai mult decât ar face-o antibioticele cu spectru 
larg, cu aceleaşi efecte secundare problematice. Extractul nediluat 
poate provoca iritaţii ale pielii şi ale mucoaselor. Extractul va cauza 
iritaţii grave ale ochilor. Nu-1 lăsaţi la îndemâna copiilor. Se 
recomandă precauţie în timpul sarcinii. Dacă este folosit pentru 
infecţii bacteriene grave într-atât încât bacteriile intestinale pot fi 
omorâte, intestinele trebuie repopulate cât mai repede posibil. în 
acest scop se recomandă iaurt şi acidophilus.

Alternative la extractul din seminţe de grepfrut

Usturoiul. Toate speciile de citrice, care au dovedit acţiune antibio- 
tică remarcabilă, atât în întrebuinţarea tradiţională, cât şi în studiile 
ştiinţifice. Cele mai puternice se pare că sunt Citrus bergamia, C. li- 
metta, C. limon, C. aurantiifolia, C. grandis, C. reticulata şi C. sinensis.

Familie: Ranunculaceae.
Părţi folosite: Rădăcinile şi frunzele.
Recoltare: Rădăcinile ar trebui recoltate toamna, după ce semin
ţele s-au copt. Ar trebui recoltate doar plantele de 3 ani sau mai 
mult (vezi caseta Protejaţi genţiana pe cale de dispariţie). Partea 
plantei ce creşte la suprafaţa solului poate fi recoltată oricând.

«'GENŢI ANĂ (Hydrastis canadensis)
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Acţiune: Antiseptică, antibacteriană, antihemoragică, antifun- 
gică, antiamibică, astringentă, expectorantă, diaforetică, antiin- 
flamatoare a mucoasei, stimulantă a mucoasei, tonică a mucoasei, 
antitumorală (citotoxică).
Eficientă împotriva: Staphylococcus aureus (toată planta). Un 
component primordial al genţianei, berberina, s-a descoperit a fi 
activ in vitro împotriva Vibrio cholerae, Streptococcus pyogenes, 
speciilor de Shigella, Candida albicans, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Salmonella typhimurium şi S. paratyphi, Coryne- 
bacterium diphtheriae, tuberculozei, Giardia lamblia şi Trichomonas 
vaginalis, printre multe altele.

Despre genţiană

Cu această plantă, mai mult decât cu altele, se pot observa perspec
tive complet antagonice la clinicieni cu practică la fel de serioasă 
şi de îndelungată. Unii medici sunt de părere că genţiana este un 
stimulent imunitar de nădejde, precum şi un antibiotic şi antiviral. 
Mulţi alţii însă nu sunt de aceeaşi părere. Cu toţii se pot lăuda cu o 
experienţă clinică impresionantă. De fapt, genţiana a fost cercetată 
prea puţin şi aproape că nu s-au făcut teste clinice pe oameni. Ştiinţa 
s-a concentrat în general pe un component al genţianei: berberina. 
Dar şi aici controversele continuă. Genţiana mai are un component 
important: hidrastina. Unii cercetători consideră că acest component 
ar fi cel activ; alţii, că ar fi berberina. Cu toţii pot aduce dovezi con
sistente care să le susţină părerile. Mai mult, unii botanişti apreciaţi 
susţin administrarea de doze masive de genţiană pentru infecţii 
bacteriene sistemice, în vreme ce alţii sunt de părere că ar trebui 
administrate doar doze mici. Ambele tabere au experienţă clinică 
îndelungată care să le susţină poziţiile.

Un clinician din Seattle menţionează că a lucrat în ultimii 20 de 
ani cu infecţii grave ale membranei mucoase la pacienţii cu SIDA şi că 
incidenţa bolilor rezistente la antibiotice la acest segment de popu
laţie a crescut. Dozele de genţiană care erau eficiente în urmă cu 
12 ani (10 capsule pe zi) nu mai sunt suficiente, aşa că doza s-a ridicat 
în prezent la 25 de capsule pe zi pentru a combate infecţiile bacteriene 
şi fungice active din sistemul mucos al corpului. Acelaşi clinician a 
descoperit că genţiana este eficientă ca agent antibacterian sistemic
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şi a folosit-o cu succes pentru tratarea unei infecţii rezistente la 
antibiotice rezultată în urma unui tratament medical la picior, in
fecţie care nu a răspuns la nici un antibiotic. Cu un tratament medical 
convenţional, piciorul ar fi fost amputat. Dozajul în acest caz a fost 
de 25 de capsule „00“ pe zi timp de 2 săptămâni.

Alţi clinicieni insistă asupra faptului că vor apărea efecte secun
dare precum uscarea excesivă a sistemelor de membrane, crampe 
abdominale severe, vomă, posibile afecţiuni hepatice şi tremur 
nervos la doze aşa de mari şi că oricum doza nu va avea efect. 
Clinicienii care folosesc doze mari neagă că ar fi observat vreodată 
astfel de simptome la pacienţii lor, chiar şi în decenii de experienţă 
cu un astfel de nivel al dozelor. Un sabotaj la adresa adepţilor dozelor 
mici: nici utilizarea diacronică de lungă durată, nici rapoartele Food 
and Drug Administration (FDA, instituţie recunoscută pentru a fi 
extrem de sensibilă chiar şi la cea mai mică urmă de reacţii adverse) 
şi nici rapoartele centrului de control al intoxicaţiilor nu menţionează 
efectele secundare asociate cu dozele mari de genţiană. O rezoluţie 
clară în acest conflict rămâne evazivă. Un factor care poate fi 
important: în medicina tradiţională chineză, rudele genţianei (cum 
ar fi Coptis chinensis) sunt considerate contraindicate persoanelor 
care tind să fie uscate şi subţiri. Ele se folosesc în general la persoane 
cu ten gras şi uşor plinuţe. Motivul se poate să fie faptul că mem
branele mucoase ale persoanelor cu mai multă umiditate produsă 
natural de organism au mai rar tendinţa de a se „usca" când iau 
genţiană sau plante analoage acesteia.

Când este administrată intern, planta nu pare să stimuleze 
sistemul imunitar direct, ci mai degrabă funcţionarea sănătoasă a 
membranelor mucoase ale corpului, şi, drept rezultat, nivelul 
imunoglobulinei A (IgA) din mucus. IgA este unul dintre anticorpii 
din corpul uman, care se îmbibă în membranele mucoase cu scopul 
de a combate infecţiile care încearcă să se instaleze acolo. Stimularea 
membranelor mucoase şi anticorpii IgA ajută apoi la prevenirea 
infecţiilor. Printr-un test clinic s-a arătat că funcţionarea eficientă 
sau chiar stimularea adecvată a membranelor mucoase prin folo
sirea genţianei au combătut mai eficient o infecţie virală decât 
medicamentele farmaceutice. în cazul în speţă era vorba despre o 
infecţie oftalmică gravă cu Chlamydia trachomatis, o boală comună în 
Lumea a Treia. Pentru infecţiile cu Chlamydia, picăturile pentru ochi
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descrise mai jos au fost folosite 
zilnic, timp de trei săptămâni.
Pentru răceli şi gripe, genţiana 
pare mai eficientă când este 
folosită în stadiile finale ale 
răcelii, când în membranele 
mucoase este prezentă infecţia 
activă. Ca tonic general în 
cazuri de răceală şi gripă ar fi 
eficientă doar în doze mici, 
dacă sistemul mucos nu func
ţionează corespunzător. Altfel, 
genţiana nu este indicată.

Genţiana este de asemenea 
excretată prin urină, putând 
astfel combate direct infecţiile 
tractului urinar, deşi multe alte 
plante, cum ar fi strugurii-ursu- 
lui, sunt mai ieftine şi la fel de 
eficiente pentru acest sistem.

Teste clinice au arătat efici
enţa sa demnă de încredere în 
combaterea bolilor de tip di
zenterie. Clinicieni empirici au 
raportat de asemenea că au avut 
succes în această zonă, unul 
anume din Boulder folosind 
genţiana cu succes în cazul 
deosebit de virulentei bacterii 
transmise prin alimente E. coli
0157:H7, care provoacă diareea cu sânge. în acest caz, infecţia cu 
E. coli, provocată de suc de mere contaminat, a fost tratată cu trei 
plante ce conţin berberină (genţiană, dracilă şi mahonie) combinate 
în părţi egale sub formă de tinctură: 20 de picături în apă la fiecare
2-3 ore. Sângerarea s-a oprit complet în 24 de ore.

Genţiana pare a fi cea mai eficientă când este folosită în şase 
situaţii: infecţii active, inflamaţii sau ulceraţii ale tractului gastro
intestinal -  de la gingii la rect; infecţii active ale sinusurilor -  prizată

PROTEJAŢI GENŢIANA 
PE CALE DE DISPARIŢIE

Genţiana este extrem de scumpă 
şi este rareori indicată. Folosiţi 
alternative de câte ori este 
posibil, aceasta fiind o plantă 
pe cale de dispariţie din cauza 
folosirii excesive. Dacă se poate, 
ar trebui să folosiţi rădăcini 
organice şi să nu culegeţi 
niciodată plantele sălbatice 
decât dacă aveţi în grijă o 
populaţie vastă şi puteţi recolta 
cinstit pentru folosul comu
nităţii, fără să puneţi în pericol 
supravieţuirea populaţiei de 
plante. Deşi unii botanişti 
insistă că nu este adevărat, 
studii de taborator arată că 
planta, deşi mai slabă decât 
rădăcina, poate fi folosită 
alternativ cu rădăcina ca 
remediu, aceasta încurajând 
protejarea populaţiilor de plante 
din sălbăticie. Partea plantei 
ce creşte deasupra solului se 
foloseşte în Caraibe şi în Europa 
sub formă de ceai, în scopuri 
medicale.
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sau în lavaj al sinusurilor; infecţii active ale vaginului -  în spălături; 
infecţii active ale pielii -  ca pudră sau pentru spălături; infecţii 
oftalmice active -  folosită în lavaje; ca stimulent/tonic (folosită 
cu moderaţie şi pe durată limitată), în general pentru membranele 
mucoase din corp, pentru a le tonifia şi a le ajuta să-şi îndeplinească 
funcţiile ca primă linie de apărare împotriva infecţiilor bacteriene.

Teste clinice (pe oameni) în care s-a folosit sulfat de berberină, 
un compus derivat al genţianei, au arătat eficienţă neîndoielnică, ce 
a surclasat-o pe cea a farmaceuticelor, contra diareei cauzate de 
E. coli enterotoxigenic. S-a dovedit că sulfatul de berberină inhibă 
semnificativ reacţia secretorie intestinală indusă in vivo atât de 
holeră, cât şi de infecţia cu E. coli.

Genţiana este foarte des folosită în exces, de multe ori pentru 
afecţiuni inadecvate. Cele mai bune rezultate se pot obţine dacă vă 
concentraţi pe folosirea plantei pentru afecţiunile descrise aici, 
începând cu doze minime, pe care le puteţi apoi creşte.

Preparare şi dozaj

Ca pudră pentru aplicaţii locale, spălături, tinctură, în capsule, 
pentru prizat.
Pudră: se poate aplica pe orice tăietură, zgârietură sau răni infectate, 

mai ales acelea cauzate de stafilococi.
Spălături: 1 linguriţă (5 ml) de pudră de rădăcină infuzată în 475 ml 

apă, lichidul folosit în fiecare dimineaţă şi seară, până ce simpto- 
mele se domolesc (ca alternativă, 10 ml tinctură în 475 ml apă). 

Tinctură: Plantă proaspătă, 1:2 în alcool de concentraţie 90%, 15-30 
de picături de până la 4 ori pe zi; plantă uscată, 1:5 în alcool de 
concentraţie 60%, 30-75 de picături de până la 4 ori pe zi; rădă
cină uscată, 1:5 în alcool de concentraţie 70%, 20-50 de picături 
de până la 4 ori pe zi. Sub formă de capsule: capsule cu concentraţie 
de 500 mg plantă, 1 -2  capsule de până la 4 ori pe zi. în unele 
afecţiuni acute: până la 25 de capsule pe zi, timp de 10 zile. 

Infuzie: Pentru infecţii oftalmice bacteriene sau virale, infuzie de 
pudră de rădăcină, 1 linguriţă în 177 ml apă fierbinte, lăsat la 
infuzat 1 oră şi folosită ca picături oftalmice.

Priză: Faceţi două liniuţe subţiri de pudră de rădăcină pe o masă şi 
prizaţi-le cu putere, câte o liniuţă în fiecare nară, de până la 3 ori 
pe zi, timp de 7 zile.
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Efecte secundare şi contraindicaţii

A nu se folosi în timpul sarcinii. Unii clinicieni au raportat crampe 
abdominale, tremur nervos şi o uscare excesivă a membranelor mu
coase în urma administrării unor doze mari.

Alternative la genţiană

Probabil că planta cea mai apropiată de genţiană este iniţa, specie 
de Coptis. Specia chinezească, Coptis chinensis, are o rădăcină mai 
mare decât a genţianei; specia americană, Coptis trifoliata, are o reţea 
de rădăcini subţiri ca nişte fire de aţă, şi este nevoie de o cantitate 
foarte mare pentru a obţine suficient medicament. Totuşi, ele sunt 
folosite aproape identic. Studii de laborator verifică eficienţa lor 
împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, iar întrebuinţarea 
lor istorică indică faptul că sunt un substitut eficient al genţianei. 
O specie din India, C. teeta, a fost folosită tradiţional ca plantă anti- 
malarică eficientă şi s-a verificat in vitro că este activă contra para
zitului malariei.

Alţi înlocuitori pentru întrebuinţări specifice sunt:
Tonic al membranei mucoase: yerba manza (Anemopis californica). 
Infecţii locale: mătreaţa-bradului, coptis, specii de Mahonia, dracilă 

(Berberis vulgaris).
Lavaj oftalmic: mahonia / mătreaţa-bradului /măceş; părţi egale, infu

zate în apă.
Spălături vaginale: mătreaţa-bradului /  tinctură de calendula; părţi 

egale, în 475 ml apă.
Infecţii gingivale: combinaţie de tincturi de arborele-elefanţilor 

(Bursera microphylla) sau smirnă (specie de Comiphora), scoarţă 
de stejar sau ratania (specie de Krameria).

Infecţii intestinale cu diaree: cryptolepis sau artemisia combinate 
cu scoarţă fie de stejar, fie de ratania.

Priză: Lysichiton, Lysichitum sau Symplocarpus foetidus, mahonia, 
dracilă, coptis.
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GHIMBIR [Zingiber officinale)

Familia: Zingiberaceae.
Părţi folosite: Rădăcina este folosită ca medicament şi aliment. 
Recoltare: Planta este originară din Asia, dar este cultivată în 
prezent în toată lumea. Rădăcina se recoltează toamna, când 
frunzele şi tulpina au început să se usuce.
Acţiune: Antibacteriană, antivirală, de stimulare a circulaţiei, 
antiinflamatoare, diaforetică, antispasmodică, antiemetică, anti- 
fungică, hipotensivă, anticoagulantă, carminativă, antiartritică, 
analgezică, antitusivă.
Eficient împotriva: Malariei, Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, speciilor de Streptococcus, speciilor de 
Salmonella.

Despre ghimbir

Ghimbirul are o tradiţie istorică îndelungată în zonele cu climă 
caldă, ca adaos pentru mâncare. Ca multe alte condimente folosite în 
mâncare, el are o puternică acţiune antibacteriană împotriva câtorva 
bacterii patogene asociate alimentelor, mai ales a trei dintre acelea 
care contaminează în prezent alimentele: Shigella, E.coli şi Salmonella. 
Ghimbirul este activ şi împotriva multor bacterii patogene umane.

A fost în mod tradiţional o plantă primordială în tratarea răcelilor 
şi gripelor. Este folositor în special pentru copii, neprezentând riscuri 
atunci când este folosit în cantităţi mari, gustul rămânând chiar şi 
atunci plăcut. Un lucru relativ necunoscut este faptul că acţiunea 
antitusivă a ghimbirului rivalizează cu cea a codeinei, iar proprietăţile 
sale puternic expectorante şi antihistaminice ajută mucusul bronhial 
subţire, deplasându-1 în sus şi eliminându-1 din sistem. Aceasta face 
din ghimbir planta perfectă pentru infecţiile tractului respirator 
superior. Ghimbirul alină durerea, stimulează activitatea sistemului 
imunitar, reduce inflamaţiile şi stimulează transpiraţia, ajutând 
astfel la scăderea febrei.

Asemenea multor plante folosite în mod tradiţional în stări de 
febră, ghimbirul este şi el un medicament specific în tratarea malariei. 
Are influenţă anticrampe şi reduce sau înlătură diareea, ceea ce-1 face 
foarte folositor în tratarea dizenteriei. Este o plantă antigreaţă,
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ajutând în prevenirea vomei. 
întrucât stimulează circulaţia 
periferică, ajută la încălzirea 
extremităţilor şi la prevenirea 
acelor tipuri de frisoane asocia
te malariei, răcelilor şi gripelor.

Una dintre întrebuinţările 
sale clinice o reprezintă arsu
rile. Sucul de ghimbir sau ghim- 
birul proaspăt aplicat pe arsuri 
cu ajutorul unui tampon de 
vată acţionează ca un calmant 
imediat al durerilor (chiar şi 
pe băşicile sparte), reduce băşi- 
carea şi inflamarea şi oferă 
protecţie antibacteriană contra infecţiilor.

Are o gamă largă de acţiuni în corpul uman, dovedindu-se a fi 
eficient în tratarea catarurilor, bolilor de inimă, migrenelor, atacu
rilor cerebrale, amenoreei, anginei, ciupercii piciorului, bursitei, obo
selii cronice, răcelilor şi gripelor, tusei, depresiei, ameţelii, febrei, 
infertilităţii, problemelor de erecţie, pietrelor la rinichi, bolii 
Raynaud, sciaticii, tendinitelor şi infecţiilor virale.

Preparare şi dozaj

Se poate consuma sub formă de ceai, capsule, tinctură sau în 
mâncare.
Ceai: Rădăcină proaspătă -  25 g lăsată la opărit timp de 5 minute în 

237 ml apă. Rădăcină uscată -  1 linguriţă şi jumătate în 237 ml 
apă, fiartă în clocote mici timp de 10 minute. în timpul episoadelor 
acute, beţi ceaiul de-a lungul zilei.

Capsule: Măcinaţi planta pudră şi încapsulaţi-o; luaţi 3 capsule de 
3 ori pe zi ca stimulent al sistemelor circulator şi imunitar. în 
timpul episoadelor acute, luaţi până la 25 de capsule pe zi. 

Tincturi: Rădăcină proaspătă 1:2 în alcool de concentraţie 95%, 
10-20 de picături de până la 4 ori pe zi. Rădăcină uscată (nu la fel 
de bună) 1:5 în alcool de concentraţie 60%, 20-40 de picături de 
până la 4 ori pe zi.

In mâncare: în tot şi în orice, frecvent.

CUM CONSUMĂM GH1MBIRUL

Două dintre modalităţile cele 
mai bune de a consuma 
ghimbirul ca aliment sunt: 
ghimbirul murat, adesea servit 
alături de sushi în restaurantele 
japoneze, şi feliile de rădăcină 
de ghimbir confiată. Ambele 
sunt gustări grozave, pot fi 
consumate în cantităţi mari şi 
sunt stimulente sănătoase ale 
sistemutui.
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Efecte secundare şi contraindicaţii

Evitaţi dozele mari în timpul sarcinii.

Alternative la ghimbir

Galangal (ghimbir mic, Alpinia galanga), usturoi, ceapă, hrean, 
muştar.

IENUPĂR (specii de Juniperus)

Familie: Cupressaceae.
Părţi folosite: De obicei, bacele şi acele, însă şi scoarţa, lemnul şi 
rădăcina sunt toate active.
Recoltare: Culegeţi acele, scoarţa, rădăcinile sau duramenul1, ori
când. Bacele din primul an, care sunt verzi, ar trebui culese după

t primul îngheţ, bacele din al doilea an, care sunt purpurii-albăs- 
trii, oricând. Bacele sunt coapte când devin purpurii-albăstrii. 
Acţiune: Antibacteriană, antimicrobiană, antiseptică, antifungică, 
carminativă, anticatarală.
Eficient împotriva: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugi
nosa, Shigella dysenteriae, speciilor de Streptococcus, Escherichia 
coli, Candida albicans, speciilor de Salmonella.

Despre ienupăr

Coniferele sunt folosite în mod tradiţional în toate culturile 
de pe planetă pentru purificare şi curăţare: psihică, emoţională şi 
spirituală. Ele reprezintă nemurire şi au fost utilizate de milenii 
pentru prevenirea descompunerii. Au fost folosite în băile de abur 
sau în saune de aproape toate culturile din toate timpurile, pentru 
prevenirea şi tratarea bolilor. Folosirea lor de către culturile indigene 
este universală, o mulţime de studii ştiinţifice susţinând între
buinţarea lor de-a lungul istoriei. Uleiul esenţial din bace este 
excretat prin urină şi combate cu succes bacteriile rezistente la 
antibiotice care provoacă infecţii ale tractului urinar. Studiile 
in vitro au arătat o puternică activitate contra bacteriilor rezistente

1 Stratul central al tulpinilor la arbori şi la arbuşti, mai intens colorat decât 
restul straturilor (n.tr.)
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SURSĂ DE VITAMINA C

Unul dintre atributele de obicei 
trecute cu vederea ale coni
ferelor este conţinutul lor în 
vitamina C. Toate animalele, 
cu excepţia primatelor mari, îşi 
sintetizează propria vitamină C. 
Frunzişul tânăr, de primăvară, 
al coniferelor este mai deschis 
la culoare, mai puţin astringent 
şi în mod clar cu un mai puternic 
gust citric decât frunzişul bătrân 
(au un gust clar de tămâie -  
limetă). Acest frunziş tânăr a 
fost în mod tradiţional folosit în 
dieta oamenilor din nenumărate 
culturi ca sursă de vitamina C, 
vitamină despre care cercetătorii 
au arătat că are o contribuţie 
însemnată la funcţionarea 
sănătoasă a sistemului imunitar 
(vezi capitolul 4).

pe zi.
Ceai: 1 linguriţă de ace măcinate înmuiate în 177 ml apă clocotită 

timp de 15 minute, acoperit. Pentru infecţiile căilor aeriene 
superioare sau toxiinfecţie alimentară, beţi de câte ori doriţi. 
Pentru Shigella, beţi cât de mult ceai puteţi. Ca preventiv general 
şi stimulent al sistemului, beţi ceaiul zilnic.

Spălături: Un decoct concentrat din plantă s-a folosit în mod 
tradiţional în multe culturi pentru sterilizarea instalaţiilor de 
fabricare a berii, a ustensilelor pentru gătit, a instrumentarului 
chirurgical, a mâinilor, tejghelelor etc. Ceaiul este eficient, de 
asemenea, în spălarea rănilor pentru a preveni sau vindeca 
infecţia. Folosiţi 25 g de plantă la 11 de apă, fierbeţi 30 de minute, 
lăsaţi la macerat peste noapte.

la antibiotice, mai ale contra 
Staphylococcus aureus.

Preparare si dozaj

Bacele sunt folosite pentru 
a trata infecţii ale tractului 
urinar. Bacele sau acele sunt 
utilizate pentru infecţii ale 
căilor respiratorii superioare, 
Salmonella, E. coli, Shigella. Du- 
ramenul, rădăcinile, scoarţa, 
bacele sau acele sunt folosite 
pentru infecţii dermatologice 
şi dizenterie infecţioasă. Uleiul 
esenţial este utilizat pentru in
fecţii transmise pe calea aeru
lui şi ale căilor respiratorii 
superioare. Poate fi folosit în 
mâncare, ca ceai, pentru spălă
turi, ca tinctură, integral, pul
bere, baie de aburi.
Tinctură: Bace: 1:5 în alcool 

de concentraţie 75%, 5-30 
de picături de până la 3 ori
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Bace: Pentru probleme gastrice: mâncaţi 1-5  bace pe zi, timp de
2 săptămâni.

Pudră: Adăugaţi orice parte a plantei la pudra pentru răni sau folo
siţi-o singură pentru a preveni sau vindeca infectarea rănilor.

Aburi: Orice parte a plantei, dar de obicei acele sau bacele. Folosiţi-le 
în saună, sau fierbeţi 100 g de ace sau bace zdrobite (proaspete 
sunt mai bune) în 4 1 de apă şi inhalaţi aburul.

Ulei esenţial: Combinaţi 8 -10  picături cu 30 ml apă într-o sticluţă 
de spray nazal pentru infecţii ale sinusurilor şi ale căilor respi
ratorii superioare. în difuzor, pentru a ajuta la prevenirea şi 
vindecarea infecţiilor căilor respiratorii superioare. Cantităţi 
moderate în apă, pentru întrebuinţare în inhalatorul de aburi, 
pentru infecţii ale căilor respiratorii superioare.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Evitaţi ienupărul dacă suferiţi de afecţiuni acute ale rinichilor, 
dacă sunteţi însărcinată sau dacă aveţi inflamaţii gastrice. Dozele 
mari sau utilizarea pe termen lung pot irita rinichii.

Alternative la ienupăr

Orice specie de conifere, mai ales pinul, bradul, cedrul şi molidul, 
în această ordine. Pinul a dovedit o incredibilă acţiune antibacteriană 
în studiile de laborator împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, 
la fel cum au făcut-o bradul şi, într-o măsură mai mică, molidul. 
Acest lucru tinde să confirme îndelungata lor întrebuinţare tradiţio
nală în vindecarea bolilor infecţioaşe. Dozele pentru toate coniferele 
sunt comparabile. Bacele oricărei specii de ienupăr pot fi folosite în 
mod similar.

O descoperire relativ nouă este eficienţa scoarţei de pin în tra
tarea bolilor. Scoarţa de pin este mai bogată decât oricare altă plantă, 
cu excepţia sâmburilor de struguri, în proanthocianidin, un puternic 
antioxidant şi potenţiator al vitaminei C. Radicalii liberi sunt impli
caţi într-o mulţime de boli, cum ar fi cancer, Alzheimer, Parkinson, 
artrită, cataracte, boli cardiace şi atacuri cerebrale. Sistemul imunitar 
uman foloseşte antioxidanţi pentru a dezactiva şi elimina radicalii
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liberi din corpurile noastre. Acest antioxidant din scoarţa de pin este 
unul dintre cele mai puternice cunoscute. Mai mult, studiile au arătat 
că el activează puternic vitamina C din acele de pin, un puternic 
tratament tradiţional împotriva scorbutului, boală provocată de 
deficienţa de vitamină C. Există unele dovezi că scoarţele altor specii 
de conifere posedă şi ele aceeaşi puternică acţiune antioxidantă.

LEMN-DULCE (Glycyrrhiza glabra)

Familie: Leguminosae.
Părţi folosite: Rădăcina.
Recoltare: Cultivat de obicei comercial, comun în sudul Europei 
şi în Orient, indisponibil sălbatic în America de Nord. Cules de 
obicei la începutul primăverii sau toamnei, când frunzele încep 
să se devitalizeze.
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Acţiune: Antioxidantă, antidiuretică, uşor relaxantă muscular, 
antispasmodică, imunostimulantă (stimulează producerea de 
interferon, accelerează formarea de anticorpi, de stimulare a 
fagocitozei1, este destresor, tonic suprarenal, stimulent al timusu
lui), antiulceroasă, antiinflamatoare, inhibitor tumoral, inhibitor 
al radicalilor liberi, antihepatoxică, antimalarică, de protecţie 
contra efectelor expunerii la radiaţii, uşor laxativă, expectorantă, 
emolientă, imunomodulatoare, antihiperglicemică, de reducere a 
secreţiilor gastrice, de stimulare a secreţiilor pancreatice. 
Eficient împotriva: Malariei, tuberculozei, Bacillus subtilis, Sta
phylococcus aureus, Streptococcus sohrinus, S. mutans, Salmonella 
typhimurium, Escherichia coli, Candida albicans, Vibrio cholera, 
Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, Toxocara canis.

Despre lemnul-dulce

Lemnul-dulce, devenit faimos datorită bomboanelor gumate cu 
acelaşi nume2 (care s-ar putea ca, în zilele noastre, să nu mai conţină 
deloc lemn-dulce din cauza problemelor cauzate de supradoză), este
o plantă remarcabilă. Deşi eu nu cred neapărat că lemnul-dulce ar fi

1 Proces de absorbire a elementelor străine din organism de către fagocite 
(n.tr.)

2 In engleză, Licorice (n.tr.)
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o plantă antibacteriană, lista 
de organisme contra cărora 
acţionează este lungă şi bine 
documentată. în general, este 
un stimulent al sistemului 
imunitar, cu acţiune antibacte
riană impresionantă şi care 
potenţează acţiunea altor plan
te. Un avantaj distinct al lem- 
nului-dulce este dulceaţa sa. 
De cincizeci de ori mai dulce 
decât zahărul, lemnul-dulce 
ajută la atenuarea gustului 
oribil al unor amestecuri de 
ierburi, atunci când este adău

gat combinaţiilor, făcându-le mai palatabile pentru copii şi pentru 
adulţii rămaşi încă nişte copii. (Stoicilor le place, de obicei, ca pre
paratele lor din plante să fie amare.)

Spre deosebire de alte plante, lemnul-dulce are un istoric înde
lungat al utilizării în teste clinice pe oameni; efectele sale secundare 
şi avantajele sale sunt bine documentate. Este specific în tratarea 
infecţiilor căilor respiratorii superioare, a tusei, răcelilor şi ulceraţiilor 
de oriunde din tractul gastrointestinal, mai ales din stomac. Este 
foarte util în repararea glandelor suprarenale deteriorate, asta aju
tând la recuperarea sănătăţii şi vitalităţii generale. Există dovezi 
convingătoare că stimulează glanda timus, unul dintre cele mai 
importante organe din sistemul imunitar, de vreme ce doze extrem 
de mari la şobolani încep să distrugă acest organ, reducând substanţial 
greutatea. Studii ştiinţifice au arătat că lemnul-dulce creşte gene
rarea şi activitatea globulelor albe, stimulează producţia de interferon 
din corp şi intensifică formarea de anticorpi. Câteva teste au indicat 
că posedă, de asemenea, o activitate imunomodulatoare specifică. 
Adică, dacă sistemul imunitar este hiperactiv, lemnul dulce îl domo
leşte; dacă e încetinit, îl înviorează.

Lemnul dulce a dovedit acţiune distinctă antistres şi de inhibare 
a oboselii, iar studii in vivo au arătat o puternică acţiune împotriva 
tumorilor canceroase şi o anumită protecţie împotriva efectelor 
radiaţiilor. Poate că este mai bine cunoscut pentru efectele sale
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ALEGEŢI PLANTELE ORGANICE

Majoritatea lemnului-dulce din 
comerţ provine din estul Europei, 
unde solul şi aerul sunt printre 
cele mai poluate din lume. Nu are 
sens să cumpăraţi plante potenţial 
contaminate, care să vă afecteze 
sistemul imunitar şi ficatul. 
Lemnul-dulce cultivat organic este 
mult mai bun. Dacă le cumpăraţi 
pe amândouă şi le comparaţi, veţi 
constata o diferenţă semnificativă 
de calitate.
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estrogene, care-1 fac o plantă utilă preferată atât contra ulceraţiilor 
stomacale, cât şi contra celor duodenale. Deoarece stimulează expec- 
torarea şi vindecă extraordinar sistemul de membrane mucoase, se 
foloseşte din vremuri străvechi împotriva infecţiilor căilor respirato
rii superioare.

Cea mai bună modalitate de a folosi lemnul-dulce este de a-1 
combina cu alte plante, mai ales pentru bacteriile pentru care este 
specific. Folosit în doze adecvate, cu moderaţie, lemnul-dulce este 
unul dintre cei mai puternici membri ai familiei plantelor medicinale. 
Poate fi folosit pentru refacerea funcţiilor imune sau în stări de boală 
active. Este util îndeosebi pentru orice infecţie a membranelor 
mucoase, împotriva cancerului, în tratamentul cu radiaţii, al oboselii 
generale sau al imunodepresiei.

Din cauza numeroaselor efecte secundare posibile date de folo
sirea în exces sau de doze mari, trabuie să fiţi precauţi în administrarea 
lemnului-dulce.

Preparare şi dozaj

Folosit ca ceai, în capsule, ca tinctură.
Tinctură: Rădăcină uscată, 1:5 în alcool de concentraţie 50%, 30-60 

de picături de până la 3 ori pe zi.
Ceai: % până la 1 linguriţă (2 -5  ml) de pudră de rădăcină în 237 ml 

apă, fierbeţi 15 minute până dă în clocot, strecuraţi. Beţi până la
3 căni pe zi.

Capsule: 2 -8  capsule „00“ (500 mg conţinut de plantă măcinată) pe zi.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Multe. Date fiind numeroasele puncte forte ale lemnului-dulce, 
mulţi oameni îl consumă în exces, uneori cu efecte secundare grave. 
Supradozele sau consumarea de doze mari pe durate lungi pot pro
voca o carenţă gravă de potasiu (hipokaliemie), hipertensiune, 
scăderi ale nivelului de renină plasmatică şi de aldosteron, edeme, iar 
dozele foarte mari au scăzut greutatea corporală, a timusului şi 
numărul de celule sangvine. Din cauza puternicei acţiuni estrogene 
a lemnului-dulce, el poate, de asemenea, cauza creşterea sânilor la 
bărbaţi, mai ales dacă este combinat cu alte plante estrogene. Din 
fericire, toate aceste afecţiuni tind să se atenueze în 2 -4  săptămâni 
după ce se opreşte administrarea de lemn-dulce. Totuşi, trebuie să
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fiţi precauţi când vine vorba de durata şi de concentraţia dozajelor. 
Contraindicat în hipertensiune, hipokaliemie, sarcină şi hipernatre- 
mie1 şi la persoane aflate sub tratament cu estrogeni sau cortico- 
steroizi. Daniel Mowrey, în lucrarea sa Herbal Tonic Therapies (Wings 
Books, 1993), sugerează că efectele secundare ale lemnului-dulce se 
datorează toate extractelor de lemn-dulce şi deloc folosirii plantei 
întregi (de exemplu, a rădăcinii măcinate) în capsule. Menţiunile 
pe care le-am găsit despre efecte secundare se referă în general la 
bomboanele de lemn-dulce sau la extracte. Mowrey afirmă că această 
predilecţie a lemnului dulce pentru provocarea de efecte secundare 
când sunt folosite extracte încurajează întrebuinţarea plantei în
săşi, care conţine adesea alţi compuşi, ce ameliorează efectele se
cundare ale componenţilor din extracte.

Alternative la lemnul-dulce

Speciile americane, care cresc în sălbăticie pe teritoriul Americii 
de Nord, deşi nu sunt dulci, pot înlocui cu încredere lemnul-dulce.

MĂTREAŢA-BRADULUI (specie de Usnea}

Familie: Parmeliaceae.
Părţi folosite: Tot lichenul.
Recoltare: Mătreaţa-bradului este un lichen extrem de prolific, 
deşi creşte încet şi este longeviv, are culoare gri-verzuie până la 
galben-verzuie, şi creşte pe copaci în toată lumea. Lichenul poate 
fi recoltat integral oricând. ( i
Acţiune: Antibacteriană, antifungică, stimulentă a sistemului 
imunitar. 'fi ,j jP in f f < f
Eficientă împotriva: Tuberculozei, speciilor de Pneumococ.cus, 
Staphylococcus aureus, enterococilor, speciilor de Streptococcus,, 
Trichomonas, speciilor de Candida, diferitelor tulpini fungice. 
Activă în general împotriva bacteriilor gram-pozitive. Deşi se Zice; 
că nu ar fi eficientă împotriva bacteriilor gram - negaţi J
studiu in vitro a descoperit că mătreaţa-bradului este un rethfedni 
împotriva Salmonella typhimuriun, în plus, cel puţin o^reVistjJ I 
relatează despre eficienţa împotriva Escherichia coli.

A .
Creşterea nivelului de sodiu în plasma sangvină (n.tr.)
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Despre mătreaţa-bradului

Această specie de Usnea, cunoscută în limbaj popular sub denu
mirea de mătreaţa-bradului, este un lichen ce creşte pe copaci vii sau 
morţi în toată lumea. Este destul de des întâlnită în pădurile de brad 
şi molid din zonele montane, iar faptul că se găseşte din belşug pe 
arii vaste, alături de puternicele sale proprietăţi antibacteriene fac 
această plantă importantă în tratarea bacteriilor rezistente.

Mătreaţa-bradului are dimensiuni diferite, de la mici tufe la 
şuviţe lungi, atârnătoare, asemănătoare şuviţelor de păr. Poate fi 
gri-verzuie la speciile mai mici şi de un galben-verzui şters la şuviţele 
lungi atârnătoare. Planta este un compus simbiot din două plante 
interconectate. Partea internă este un fir alb subţire, care, atunci 
când este ud, se întinde ca un elastic. Partea externă dă plantei cu
loarea şi creşte în jurul părţii interne asemănătoare elasticului. Meto
da specifică de a identifica mătreaţa-bradului este să fie udată şi apoi 
întinsă, pentru a vedea dacă este elastică, iar când se rupe, căutaţi 
firul alb caracteristic din interiorul plantei. Acest fir interior este un 
puternic stimulent imunitar, în vreme ce învelişul exterior al plantei 
are puternice proprietăţi antibiotice.

în general ineficientă contra bacteriilor gram-negative, mătrea- 
ţa-bradului are acţiune puternic antibiotică în cazul bacteriilor 
gram-pozitive. în soluţii diluate de 1:20 000 până la 1:50 000, mătrea- 
ţa-bradului s-a dovedit a inhiba complet dezvoltarea bacteriilor de 
tip Staphylococcus, Streptococcus şi Pneumococcus. De fapt, a demons
trat acţiune mai eficientă decât penicilina împotriva unor tulpini de 
bacterii. în studii efectuate la începutul secolului XX, peste 52 de 
specii diferite de licheni în afară de mătreaţa-bradului s-au dovedit a 
inhiba dezvoltarea bacteriilor. Compuşii lichenilor care inhibă bacte
riile sunt acidul usnic, acidul protolichesterinic, câţiva derivaţi orci- 
nolici şi (ca de obicei) câteva substanţe neidentificate. Dintre toate 
acestea, cel mai puternic este acidul usnic, prezent la toate speciile 
de Usnea.

Mătreaţa-bradului s-a folosit în mod tradiţional în toată lumea 
pentru infecţiile dermatologice, abcese, infecţii ale căilor respirato
rii superioare şi ale plămânilor, infecţii vaginale şi infecţii fungice. 
Lichenul, înmuiat în suc de usturoi sau într-un decoct concentrat de 
usturoi, era o metodă tradiţională de a trata rănile mari larg deschise 
din corp.
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Preparare şi dozaj

Poate fi folosită extern, ca tinctură, pentru spălături, sau ca 
pudră. Poate fi folosită intern ca ceai, tinctură, spray sau lavaj. 
Infecţii bacteriene sau fungice externe: Ca pudră, presărată din 

belşug pe suprafaţa infectată, de câte ori este nevoie, cu excepţia 
impetigo (infecţie dermatologică stafilococică sau streptococică): 
folosiţi tinctură nediluată sau diluată 50%, aplicând direct pe 
suprafaţa infectată cu ajutorul unui tampon de vată.

Uz intern:
Tinctură: 1:5 cu alcool de concentraţie 50%. (Notă: Mătreaţa-bradului 

nu este uşor solubilă în alcool dacă nu este măcinată mecanic 
înainte. învelişul verde exterior se va pulveriza; firul interior nu 
se va pulveriza şi va avea mai degrabă aspectul unui ghemotoc de 
păr alb. Ambele îşi vor oferi componenţii unei combinaţii alcool/ 
apă). Preventiv sau pentru stimularea imunităţii: 30-60 de pică
turi de până la 4 ori pe zi. Pentru infecţii bacteriene acute, inclusiv 
tuberculoză: 1 linguriţă (5 ml) de până la 6 ori pe zi.

Ceai: Pentru prevenirea bolilor sau pentru stimularea imunităţii:
1 linguriţă (5 ml) de plantă în 177 ml apă fierbinte, lăsată la 
înmuiat 20 de minute; 59-177 ml de până la 3 ori pe zi. în 
afecţiuni acute: până la 11 pe zi.

Spray nazal: 10 picături în apă în spray-urile nazale; folosiţi după 
necesitate în răceli şi gripe.

Lavaj pentru infecţii vaginale: 15 ml tinctură în 475 ml apă. Faceţi 
lavaj de 2 ori pe zi, la trezire şi înainte de culcare, timp de 3 zile.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Mătreaţa-bradului este adeseori iritantă pentru mucoasele gurii 
şi ale gâtului; ar trebui diluată într-un pahar cu apă (sau orice alt 
lichid adecvat) înainte de consum.

Deşi testele pe animale au arătat că doze excesiv de mari de acid 
usnic, unul dintre componenţii mătreţii-bradului, sunt toxice pentru 
animale, la oameni nu a fost observată toxicitate. Mătreaţa-bradului 
absoarbe cu uşurinţă metalele grele din aer, în cantităţi posibil toxice. 
Acest lucru este cu deosebire problematic la latitudini nordice extre
me. în general, doza de mătreaţa-bradului administrată intern nu va
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conţine o cantitate aşa de mare de 
metale grele încât să provoace ne
plăceri. Pentru a evita astfel de 
probleme, recoltaţi mătreaţa-bra
dului din locuri aflate la cel puţin 
10 kilometri de artere rutiere, fabrici 
sau zone poluate.

Alternative la 
mătreaţa-bradului

Orice altă specie de Usnea, 
lichen de Islanda1 pentru sistemul 
de membrane mucoase, usturoi.

MIERE [nectar concentrat 
de flori sălbatice de diferite specii)

Părţi folosite: Mierea însăşi.
Recoltare: Toamna, din stupii de albine.
Acţiune: Antibiotică, antivirală, antiinflamatoare, anticarcino- 
genă, expectorantă, antialergenică, laxativă, antianemică, tonică, 
antifungică, de stimulare a imunităţii, de regenerare celulară. 
Eficientă împotriva: Staphylococcus aureus, speciilor de Strepto
coccus, enterococilor, Helicobacter pylori.

Despre miere

Mierea este nectarul florilor sau plantelor, cules de albină, depo
zitat în stomacul acesteia pentru a fi transportat în stup, unde este 
concentrat prin evaporare. Mierea naturală provine de la foarte 
multe flori sălbatice specifice unei regiuni sau alteia. Mierea naturală, 
spre deosebire de mierea de lucernă sau de trifoi din prezent, este 
arareori culeasă de la o singură specie, cu excepţia cazului în care 
acea specie de plantă se găseşte din abundenţă (aşa cum este cazul 
ierbii-negre -  Calluna vulgaris -  în Scoţia). Mierea naturală de albine 
conţine, prin urmare, esenţa unei multitudini de plante sălbatice, 
toate medicinale. Albinele sunt foarte atrase de multe plante cu

MAXIMUM DE LA 
MĂTREAŢA-BRADULUI

Mătreaţa-bradului este doar 
parţial solubilă în apă. 
Pentru a obţine cel mai 
concentrat ceai sau decoct, 
măcinaţi planta mai întâi, 
apoi adăugaţi destul alcool 
pentru a umezi planta, 
acoperiţi şi lăsaţi 30 de 
minute, adăugaţi apă 
fierbinte şi lăsaţi ta înmuiat.

1 Sau lichenul de piatră -  Cetraria islandica (n.tr.)
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multiple calităţi medicinale -  mielărea, jojoba, soc, linariţă, echina- 
ceea, valeriană, păpădie, gheranie sălbatică - ,  de fapt, de aproape 
orice plantă medicinală cu flori, cât şi de mai cunoscutele lucernă 
şi trifoi. Nectarul multor plante medicinale este prezent în orice 
amestec de miere de flori sălbatice. In plus, faţă de calităţile medi
cinale ale plantei, nectarul plantelor este discret modificat, în moduri 
pe care ştiinţa modernă nu a fost capabilă să le explice, în timpul 
transportului său rapid în interiorul sistemului digestiv al albinelor, 
înainte de regurgitare, nectarul se combină în modalităţi insolite cu 
enzimele digestive ale albinelor pentru a produce noi compuşi.

Mierea, despre care s-a spus de multe ori că ar fi doar încă un 
simplu carbohidrat (asemenea zahărului alb), conţine de fapt, printre 
multe altele, o combinaţie complexă de enzime, acizi organici, esteri, 
agenţi antibiotici, săruri minerale, proteine, carbohidraţi, hormoni 
şi compuşi antimicrobieni. Circa 500 de grame de miere obişnuită 
conţin 1 333 calorii (prin comparaţie cu zahărul alb: 1 748 calorii), 
1,4 grame proteine, 23 miligrame calciu, 73 miligrame fosfor, 
4,1 miligrame fier, 1 miligram niacin şi 16 miligrame vitamina C şi 
vitamina A, beta caroten, tot complexul de vitamine B, vitamina D, 
vitamina E, vitamina K, magneziu, sulf, clor, potasiu, iod, sodiu, 
cupru, mangan, concentraţii mari de peroxid de hidrogen şi acid 
formic. De fapt, mierea conţine peste 75 de compuşi diferiţi. Multe 
dintre substanţele pe care mierea le mai conţine sunt aşa de complexe 
(4 până la 7 procente din miere), încât încă trebuie identificate.

Mierea, ca ingredient consecvent în hrana noastră, a dovedit 
rezultate remarcabile în testele medicale. Dintr-un grup de 58 de 
băieţi, 29 au primit câte 2 linguri (30 ml) de miere zilnic (una dimi
neaţa şi una seara), iar ceilalţi 29 nu. Cu toţii au avut aceeaşi dietă, 
aceeaşi activitate fizică etc. Toţi erau de aceeaşi vârstă şi cu aceeaşi 
stare generală de sănătate. După un an, la băieţii care au consumat 
miere s-a constatat o creştere de 8,5% a hemoglobinei şi o creştere 
generală a vitalităţii, energiei şi o îmbunătăţire a aspectului general 
prin comparaţie cu ceilalţi băieţi.

Mierea a fost folosită clinic cu eficacitate în tratarea ulceraţiilor 
de tipul I ce se extindeau către os şi pentru arsuri de gradul trei. S-a 
raportat vindecare completă în mod consecvent, fără a mai fi nevoie 
de grefe de piele şi fără infecţii sau pierdere a muşchilor. în plus, 
mierea a depăşit ca performanţă antibioticele în tratarea ulceraţiilor
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stomacale, a cangrenelor, a in
fecţiilor rănilor chirurgicale, 
a inciziilor chirurgicale şi in pro
tejarea grefelor de piele, a cor- 
neelor, vaselor de sânge şi a 
oaselor în timpul depozitării 
şi transportului.

Mierea este, de asemenea, 
extraordinar de eficientă în 
indispoziţiile respiratorii. Un 
studiu făcut în Bulgaria pe 
17 862 de pacienţi a demon
strat că mierea a fost eficientă 
în ameliorarea bronşitei cro
nice, bronşitei astmatice, ast
mului bronşic, rinitei cronice 
şi alergice şi a sinuzitei. Este 
eficientă în tratarea răcelilor, 
gripei, infecţiilor respiratorii şi 
a problemelor de depresie gene
rală a sistemului imunitar.

DE CE DOAR MIERE 
DE FLORI SĂLBATICE?

Ar trebui întrebuinţată mierea 
de flori sălbatice şi nu cea de 
lucernâ sau trifoi disponibilă 
în magazinele alimentare. 
Culturile de lucernă şi trifoi 
sunt stropite din plin cu 
pesticide şi nu au acţiunea vastă 
a mierii poliflore. Mai mult, 
mulţi apicultori care produc 
mierea pentru comercializare 
pot adesea suplimenta hrana 
albinelor lor cu apă cu zahăr, 
ceea ce diluează concentraţia 
mierii. Mierea pură din flori 
sălbatice ar trebui să lase
o senzaţie uşoară de arsură sau 
înţepătură în partea posterioară 
a faringelui, dacă este luată 
nediluată.

Preparare şi dozaj

Aplicare directă pe răni sau administrare internă pentru stimu
larea imunităţii, îmbunătăţirea stării generale de sănătate, trata
mentul răcelilor, gripelor şi al infecţiilor respiratorii.

Uz extern:
Arsuri (de gradul unu, doi şi trei): Aplicaţi direct, nediluată, acoperiţi 

cu bandaj steril, schimbaţi zilnic.
Ulceraţii, ulcer de decubit1 (adânci chiar şi până la os): La fel ca 

mai sus.
Impetigo2: La fel ca mai sus.

1 Rană cangrenată care apare uneori la bolnavii siliţi să stea mult timp culcaţi 
(n.tr.)

2 Boală contagioasă de piele, care se manifestă prin pete roşii acoperite de 
băşicuţe seroase şi purulente (n.tr.)
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Uz intern:
Nediluată: Preventiv, luaţi câte 1 lingură de 3 ori pe zi (45 ml). 

Pentru stări acute, luaţi 1 lingură (15 ml) la fiecare oră.
Diluată în ceai: Preventiv, luaţi 1 lingură (15 ml) în ceai de 3 ori pe 

zi. Pentru stări acute, 1 lingură (15 ml) în ceai de 6-10 ori pe zi.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Uz extern: Nu există.
Uz intern: Există trei situaţii în care mierea poate dăuna:
1) Albinele fac uneori mierea din plante otrăvitoare, iar otrăvurile 

acestor plante pot afecta persoanele care consumă mierea. Deşi 
se întâmplă foarte rar, există acest risc. De obicei, mierea cumpă
rată de la apicultori de încredere sau din surse locale, care ştiu ce 
plante frecventează albinele, este sigură.

2) Ocazional, mierea nesupusă tratamentului termic poate conţine 
spori de botulism care pot fi foarte periculoşi pentru copiii mai 
mici de un an. Centrele pentru controlul şi prevenirea bolilor 
recomandă evitarea mierii pentru copii aşa de mici. Sistemul lor 
digestiv este mult mai bine dezvoltat după un an şi nu s-au 
raportat efecte adverse după această vârstă. Ar fi bine să aşteptaţi 
chiar doi ani, ca să fiţi mai siguri.

C el mai bun  ceai pentru  răce ală  şi gripă

2 linguriţe de salvie 
Sucul de la 1 lămâie (sau 1 linguriţă 

de roiniţă -  Melissa officinalis)
0 priză de boia iute Cayenne
1 lingură (15 ml) miere

Turnaţi o cană de apă clocotită peste salvie, lăsaţi la infuzat
10 minute. Strecuraţi, adăugaţi restul ingredientelor şi beţi 
fierbinte.
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3) în cazuri rare, persoanele cu reacţii alergice la înţepăturile de 
albine s-ar putea să aibă reacţii adverse la miere.

Alternative la miere

Regenerare celulară şi acţiune antibacteriană: Echinaceea, aloe. 
Vindecarea rănilor şi arsurilor fără cicatrice: Aloe, sunătoare.
Acţiune antibacteriană pe răni: Genţiană, mătreaţa-bradului, pelin, 

salvie, usturoi, cryptolepis.

PELIN (Artemisia absinthium)

Familie: Compositae.
Părţi folosite: Toată planta.
Recoltare: Pelinul creşte în toată lumea. Planta de deasupra solu
lui este cel mai des folosită pentru medicamente, ea putând fi 
recoltată oricând. Rădăcina, un leac puternic în sine, este rareori 
utilizată în acest scop; şi ea poate fi recoltată oricând.
Acţiune: Planta: Antibacteriană, antimalarică, antifungică, iţnuno- 
modulatoare, vermifugă, antiinflamatoare, diaforet ic ă, antihepa 
toxică, euforizantă, antiamibică, antipiretică, de stimulari^gasţyică, 
coleretică1, tonic amar, uşor relaxant muscular Rădăcina: anti
bacteriană, imunostimulantă, diaforetică, antipiretică^
Eficient împotriva: Malariei, Staphlycoccus aur^ţs,/0^leria  
floweri, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, pneu
moniae, viermilor intestinali, oricăror organisme amibice interne 
Uleiul esenţial este eficient împotriva majorităţii microbiîo

ÎS
Despre pelin

Deşi rădăcina este rareori întrebuinţată ca leac, eaissttr 
de puternică, mai ales în infecţiile gâtului şi ale plămânilor îi 
de usturimi şi dureri. Amorţeşte durerea dată de infecţii ale 
şi ale bronhiilor şi este grozav de răcoritoare pentru gât şi plăm aiui^^/ 
Este, de asemenea, extrem de antibacteriană, fiind deosebit 
cientă aplicată local. Frunzele ce cresc deasupra solului sunt folosite 
în general împotriva malariei, a viermilor intestinali, ca tonic digestiv 
şi în stări de răceală şi gripă. Infuziile din frunze au inhibat malaria '

Care stimulează secreţia biliară a ficatului (n.tr.)
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în procent de 89% în proporţie 1:35. întrebuinţarea obişnuită pre
ventivă sub formă de ceai s-a dovedit a preveni bolile hepatice induse 
de acetaminofeni la şoareci şi şobolani. Unii botanişti nu recomandă 
folosirea acestei plante, dat fiind conţinutul ei de tuionă. Totuşi, este 
una dintre cele mai puternice plante existente în tratarea bolilor 
rezistente la antibiotice. Milenii de întrebuinţare tradiţională vin să 
susţină locul pe care pelinul trebuie să îl ocupe în farmacopeea

botanică.
în mod inevitabil, cercetă

torii medicali au perseverat 
în a izola un compus chimic al 
pelinului, numit artemesinin, 
pentru a-1 folosi în tratarea 
malariei. Artemesininul a fost 
mai departe procesat, obţi- 
nându-se un medicament speci
fic, artemether. Teste clinice au 
arătat că artemetherul este la 
fel de eficient ca şi chinina în 
tratarea atât a rădăcinilor re
zistente, cât şi a celor nonrezis- 
tente de malarie; testele din 
Gambia şi Vietnam au avut 
rezultate similare. în studiul 
vietnamez, simptomele de ma
larie au dispărut în 30 de ore cu 
administrare de artemether şi 
în 33 de ore cu chinină. înde
părtarea paraziţilor s-a produs 
în timp remarcabil mai scurt cu 
artemether în toate testele; în 
studiul vietnamez, acesta a fost 
de 48 de ore versus 60 de ore cu 
chinină. Totuşi, pacienţii cărora 
li s-a administrat artemether 
au reclamat câteva efecte se
cundare neplăcute ale medica
mentului (aşa cum se întâmplă

FOLOSIREA SPECIILOR 
DE ARTEMISIA

Notă: Toate speciile de Artemisia 
pot fi folosite similar. Cea mai 
slabă este pelinăriţa, sau pelinul 
negru, Artemisia vulgaris-, cele 
mai puternice două sunt pelinul 
şi Artemisia annua - năfurică, 
măturicea raiului sau tămâiţă. 
Ultima este folosita mult şi 
cu mare succes în Asia pentru 
tratarea malariei. (Pentru 
malarie: 25-40 de miligrame de 
frunze per kilogram corp de 3 ori 
pe zi înainte de mese, timp de 
7 zile). Ca şi cryptolepis, a fost 
o plantă folosită tradiţional în 
tratarea febrei şi malariei, care 
a fost redescoperită pentru 
tratarea malariei rezistente 
la antibiotice. Pelinul poate fi 
folosit de asemenea, el fiind în 
general şi un pic mai uşor de 
găsit. Cercetări recente asupra 
unui component al speciilor 
Artemisia, artemesininul, au 
arătat acţiune imunomodula- 
toare încurajatoare, făcând 
componentul şi planta utile în 
tratarea tulburărilor autoimune.
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adesea cu produsele farmaceutice). Aşa cum e cazul cu toate căutările 
de „principii active", se ridică o problemă cu privire la necesitatea 
acestora. Cercetătorii taiwanezi au descoperit că planta întreagă este 
mai eficientă şi cu mai puţine efecte secundare decât componenţii 
izolaţi. Mai mult, extracte de Artemisia annua care nu conţineau deloc 
artemesinin au fost la fel de eficiente ca un antimalaric (deşi cu dozaj 
dublu de artemesinin).

Preparare şi dozaj

Planta de deasupra solului poate fi folosită ca ceai, tinctură, 
capsule, băi de aburi sau ulei esenţial, sau întreagă.
Ceai: Ceai fierbinte pentru efecte antipiretice şi diaforetice: 236 ml 

de apă clocotită per 25-50 g plantă, lăsaţi la înmuiat 15 minute, 
luaţi după necesitate în stări de febră, gripă, răceală. Ceai rece, 
folosit ca tonic: 113 g plantă la 11 apă fierbinte, lăsaţi la înmuiat 
peste noapte, strecuraţi, beţi pe parcursul zilei, timp de maximum
7 zile.

Tinctură: Plantă proaspătă 1:2 în alcool de concentraţie 95%, plantă 
uscată 1:5 în alcool de concentraţie 50%, 10-30 de picături de 
până la 6 ori pe zi.

Capsule: 1 -5  capsule „00“ (500 mg conţinut de plantă) de până la
4 ori pe zi.

Baie de aburi: In saună sau ca ţigarete rulate.
Rădăcină: Ca tinctură sau întreagă.
Tinctură din rădăcină uscată: 1:5 în alcool de concentraţie 60%, 

10-30 picături de până la 4 ori pe zi pentru infecţii active. 
Rădăcină întreagă: Tăiaţi bucăţi mici de rădăcină (de circa 6 mm 

lungime) şi consumaţi-le proaspete de câte ori doriţi pentru 
infecţii ale căilor respiratorii superioare. Notă: Planta ce creşte 
deasupra solului este extrem de amară; rădăcina nu.

Ulei esenţial: Extrem de folositor în casă când este utilizat în difuzor 
contra tuturor bacteriilor transmisibile pe calea aerului. Este 
extrem de toxic administrat intern.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Evitaţi dozele mari în timpul sarcinii. Infuziile concentrate au 
provocat avorturi la şobolani, ceaiurile slabe fiind considerate sigure.
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Uleiul esenţial nu e recomandabil niciodată pentru uz intern: doze 
mici provoacă insuficienţă renală acută şi moarte. Folosirea în exces 
a plantei de-a lungul anilor poate provoca tulburări ale sistemului 
nervos central din cauza nivelului ridicat de tuionă (un narcotic 
otrăvitor) din plantă.

Atenţie: Unii botanişti sunt de părere că prezenţa tuionei şi 
posibilele tulburări ale sistemului nervos central pe care aceasta 
le-ar putea genera reprezintă un pericol prea mare pentru a risca 
întrebuinţarea pelinului de fel. Mulţi alţi botanişti au folosit planta 
ani îndelungaţi fără nici un semn de reacţii adverse. întrebuinţarea 
în practica populară din lumea întreagă este universală. Ar trebui 
totuşi să se recunoască faptul că pelinul este o plantă puternică, ce ar 
trebui folosită cu respect şi precauţie.

Alternative la pelin

Orice specie de artemisia, cryptolepis. Orice artemisia poate fi 
înlocuită cu alta; totuşi, Artemisia vulgaris este cea mai slabă dintre 
toate şi probabil că se va dovedi o alegere ineficientă pentru trata
mentul malariei. Dozajul va varia în funcţie de specie.

SALVIE (Salvia officinalis)

Familie; Labiateae.
Părţi folosite: Frunzele.
Recoltare: Aceasta este salvia pentru uz culinar din comerţ. 
Planta este originară din sudul Europei, dar este în prezent natu
ralizată în întreaga lume. Recoltaţi frunzele chiar înaintea înflo
ririi, la începutul verii. Uscaţi-le la umbră.
Acţiune: Antiseptică, antibacteriană, astringentă, tonică, expecto- 
rantă, diaforetică.
Eficientă împotriva: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Escheri
chia coli, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, speciilor de Sal
monella. Uleiul esenţial este un antibiotic cu spectru larg de acţiune.



ANTIBIOTICE DIN PLANTE 81

Despre salvie

Deosebit de bună pentru 
dizenterie, infecţii ale gâtului şi 
ale căilor respiratorii superioare 
sau pentru orice infecţie cu exces 
de secreţie; folosită extern pen
tru răni infectate. Deşi nu la fel 
de puternică precum alte plante, 
salvia a fost folosită de cel puţin 
două milenii în toate zonele 
unde creşte, împotriva infecţiilor 
bacteriene persistente din interi
orul şi din exteriorul corpului.
Studii de laborator au verificat 
acţiunea sa antibacteriană stră
veche. Acţiunea sa moderată, 
totuşi consecventă, şi gustul plă
cut fac această plantă deosebit 
de folositoare, dată fiind între
buinţarea ei tradiţională în mâncare. Mai mult, gustul plăcut şi 
acţiunea sigură o fac utilă îndeosebi pentru administrarea la copii.

Preparare şi dozaj

Se poate folosi ca ceai, tinctură, inhalant, baie de aburi, pudră, 
ulei esenţial şi adaos la mâncare.
Ceai: 2 linguriţe de frunze în 237 ml apă, lăsate la înmuiat 5 minute. 

Faceţi gargară, apoi beţi împotriva infecţiilor active din gât şi 
a stărilor de febră, de 3 -6  ori pe zi. Ca tonifiant: înmuiaţi 113 g 
în 11 apă peste noapte, apoi beţi rece de-a lungul zilei următoare, 
timp de cel mult 7 zile.

Tinctură: Plantă proaspătă 1:2 în alcool de concentraţie 95%; plantă 
uscată 1:5 în alcool de concentraţie 50%. Preventiv: 10-30 de 
picături de până la 3 ori pe zi. în stări acute: 30-60 de picături 
de până la 6 ori pe zi.

Inhalant: 113 g plantă în 4 1 apă, fierbeţi şi inhalaţi aburul.
Baie de aburi: Puneţi plantă sau ceai pe pietrele fierbinţi din saună.

BENEFICIILE SALVIEI

Notă: Majoritatea speciilor de 
salvie pot fi folosite în mare parte 
în acelaşi fel. în general, salvia 
albă este mai puternică decât 
ruda sa întrebuinţată în gastro
nomie, dar, per ansamblu, salviile 
nu sunt la fel de puternice pre
cum speciile de pelin, cu care 
sunt adesea confundate. Deşi: 
au caracteristici antibacteriene 
şi antiseptice similare, speciile 
de pelin sunt amare şi sporesc 
secreţiile din corp. Speciile de 
salvie sunt gustoase şi scad 
secreţiile.



STEPHEN HARROD BUHNER

Pudră: Pe toate rănile externe infectate.
Ulei esenţial: In difuzor sau câteva picături în 30 ml apă în inhalator 

ca spray nazal. Folosindu-1 în difuzor ajută la prevenirea şi vinde
carea infecţiilor şi la instalarea unei stări de bună dispoziţie. 

Mâncare/gătit: Pentru a combate agenţii patogeni din mâncare, 
folosiţi din belşug în dieta zilnică.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Salvia va diminua sau chiar opri lactaţia la mamele care alăptează. 
Nu se recomandă cantităţi mari în timpul sarcinii.

Alternative la salvie

Speciile de Artemisia (deşi nu în mâncare -  sunt extrem de amare).
In mâncare, cimbru si rozmarin ca alternative.

m
'« llST U R O IlAl l i um sativum) A / \

Familie: Liliaceae. \v'vj( %
Părţi folosite: Căpăţâna şi căţeii sunt folosiţi ca medicament,şi
aliment. ^ 7' ------V "î ,V
Recoltare: Planta este originară din Asia, dar este cultivată în 
prezent în toată lumea. Bulbul se recoltează la începutul toamnei, 
când frunzele încep să se veştejească. / / ‘ v. / '̂yi
Acţiune: Antibacteriană, antivirală, antiseptică, antiparazitară, 
antiprotozoare, antifungică, antihelmintică, de stimulare a sistemu
lui imunitar, hipotensivă, diaforetică, antispasmodică, colagogă1. 
Eficient împotriva: Tuberculozei, Shigella dysenteriae, Staphylo
coccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escheri
chia coli, speciilor de Streptococcus, speciilor de Salmonella, speciilor 
de Campylobacter, Proteus mirabilis, herpes simplex, influenza B, 
HIV şi multor altora. împotriva bacteriilor gram-pozitive şi 
gram-negative.

Despre usturoi

Usturoiul, o plantă foarte folosită în scop culinar, se pare că ar fi 
originar de pe platourile înalte din vestul Asiei Centrale, fiind folosit

1 Care favorizează evacuarea bilei în duoden (n.tr.)
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tn scopuri medicale de aproxima
tiv cinci mii de ani. Este cea mai 
puternică plantă pentu tratarea 
bolilor rezistente la antibiotice 
(urmată de extractul din seminţe 
de grepfrut). Nici o altă plantă 
nu se apropie mai mult de siste
mul activ complex al usturoiului, 
de acţiunea sa antibiotică şi de pu
terea sa de a stimula sistemul 
imunitar.

Când căpăţâna este zdrobită, 
usturoiul produce un compus secundar numit alicină. Aminoacidul 
inodor, cu conţinut de sulf, aflat în usturoi, aliina, vine în contact cu
o enzimă, alinaza, şi produce un derivat al alicinei, care reprezintă 
compusul primar ce dă usturoiului mirosul puternic specific. Alicina, 
dialil disulfitul, dialil trisulfitul, ajoene (combinaţia dintre alicină şi 
dialil disulfit), şi câţiva compuşi adiţionali din usturoi au prezentat 
cu toţii acţiune antibiotică. Extracte obţinute din căţelul întreg 
de usturoi sau compuşi individuali separaţi au prezentat în mod con
secvent o gamă de antibiotice cu spectru larg, eficiente atât contra 
bacteriilor gram-negative, cât şi a celor gram-pozitive, dar şi împo
triva majorităţii bacteriilor infecţioase. Sucul de usturoi diluat până 
la o parte la 125 000 s-a dovedit a inhiba dezvoltarea bacteriilor. 
Studii clinice, cum ar fi cel din 1984 realizat de Singh şi Shukla, 
au arătat în mod repetat că usturoiul este activ contra tulpinilor 
de bacterii care sunt foarte rezistente la antibiotice. Spre deosebire de 
alte plante, usturoiul este eficient direct contra virusurilor. Usturoiul 
este poate cea mai testată plantă din lume; teste in vitro, in vivo şi pe 
subiecţi umani au arătat puternica sa eficienţă împotriva agenţilor 
patogeni bacterieni şi virali.

Pentru a stimula funcţiile imunitare şi pentru scăderea tensiunii 
arteriale şi a valorilor colesterolului, usturoiul funcţionează atât 
crud, cât şi gătit sau sub formă de capsule. Pentru tratarea infecţiilor 
bacteriene active, el ar trebui consumat fie întreg şi negătit, fie sub 
formă de suc.

Usturoiul crud sau sucul de usturoi combat infecţiile bacteriene din 
tractul gastrointestinal de îndată ce vin în contact direct cu organismele.

CONTROLUL MIROSULUI 
DE USTUROI

Neajunsul usturoiului este, 
desigur, mirosul lui puternic, 
mulţi oameni având o problemă 
în a-l consuma tocmai din acest 
motiv. în multe magazine 
naturiste se găsesc în prezent 
capsule de usturoi deodorizate.
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Când este folosit sub formă de spălătură, sucul de usturoi (sau chiar 
un căţel de usturoi introdus în vagin) va elimina infecţia bacteriană. 
Când este folosit în picăturile pentru nas, usturoiul acoperă suprafaţa 
pasajelor nazale şi a sinusurilor şi combate infecţiile de la acel nivel. 
Când este folosit pentru ciuperca piciorului şi pe infecţii dermatologice 
superficiale, acţiunea usturoiului este sigură şi rapidă.

In doar câteva din multele teste, cercetătorii au folosit usturoiul 
atât pe oameni, cât şi pe animale, pentru tratarea cu succes a patru 
tulpini de bacterii care cauzează cea mai mare parte a dizenteriilor 
la nivel mondial. Medicii chinezi au descoperit că usturoiul este 
extrem de eficient contra meningitei criptococice şi a encefalitei 
virale. Medicii africani l-au folosit cu succes ca medicament primar 
contra dizenteriei amibice, a toxoplasmozei, a speciilor de Crypto
sporidium şi a speciilor de Pneumocystis. Cercetătorii americani au 
arătat că usturoiul activează sistemul imunitar pentru a ajuta în 
protejarea corpului de infecţii şi, când o infecţie apare, el stimulează 
sistemul imunitar pentru a ataca bacteriile invadatoare mai eficient. 
Dincolo de aceste acţiuni puternice, usturoiul a dat rezultate clinice 
repetate şi impresionante în tratamentul bolilor de inimă, a tensiunii 
arteriale crescute, a colesterolului crescut, a cancerului, a stresului, 
oboselii şi îmbătrânirii.

Dacă pentru combaterea răspândirii unei epidemii cauzate de 
bacterii rezistente la antibiotice ar putea fi folosită doar o plantă, 
aceasta ar fi usturoiul.

Preparare şi dozaj

Poate fi consumat proaspăt (căţeii ca atare sau sub formă de suc), 
în capsule, ca tinctură sau în mâncare.
întreg: Mâncaţi câte un căţel de usturoi de 3 ori pe zi preventiv. 

Căţeii de usturoi pot fi mărunţiţi şi amestecaţi cu miere, pentru 
palatabilitate şi pentru a reduce greaţa. în timpul episoadelor 
acute, unii clinicieni au raportat că ar fi administrat 3 până la 9 
căpăţăni pe zi. (Ei declară că cea mai bună metodă este să se 
stoarcă sucul din căpăţâni şi să se amestece cu suc de morcovi sau 
de roşii. Precauţii: Vezi Efecte secundare şi contraindicaţii.)

Suc proaspăt: Zdrobiţi căpăţânile de usturoi în funcţie de necesitate; 
luaţi Vt până la 1 linguriţă (1 -5  ml), după caz.
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Capsule: 3 capsule de 3 ori pe zi preventiv. în timpul episoadelor 
acute: până la 30 de capsule pe zi.

Tinctură: Căpăţâna proaspătă 1:2 în alcool de concentraţie 95%, 
40 de picături de până la 6 ori pe zi.

Alimente: Mult usturoi în orice. Măriţi cantitatea în timpul epi
soadelor acute.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Greaţă, vomă. Mulţi practicieni cred că usturoiul este cel mai 
eficient ca antibiotic dacă este folosit proaspăt, fie ca atare, fie ca 
suc. Usturoiul este, din păcate, extrem de picant şi de iute în orice 
cantitate când e consumat crud sau ca suc. Trebuie avută grijă când 
se consumă în cantităţi mari. Deşi o căpăţână întreagă produce 
puţin suc, acesta este extrem de consistent şi, practic, un vomitiv 
destul de puternic chiar şi în cantităţi mici. Cea mai bună abordare 
este să începeţi cu % linguriţă (1 ml) într-un pahar plin cu altceva, 
cum ar fi suc de morcovi sau de roşii, şi să creşteţi cantitatea pornind 
de aici. Sucul de la o căpăţână de usturoi combinat chiar şi cu 710 ml 
suc de morcovi provoacă, cel puţin la mine, aproape instantaneu 
voma. Pornind cu acest start cam neplăcut, am descoperit că dozele 
frecvente, de la % la 1 linguriţă (1 -5  ml) în 473 ml de alt lichid (sucul 
de roşii este foarte bun) la fiecare oră este o metodă bună de a 
introduce o cantitate mai mare de suc de usturoi în sistem. Fiţi 
precauţi; cantităţile folosite ar trebui să fie mici şi crescute numai pe 
măsură ce corpul nu dă semne de reacţii adverse. Nu veţi muri dacă 
veţi lua prea mult, dar veţi vrea să muriţi. Când, în cele din urmă, veţi 
vomita, o veţi face cu o forţă ieşită din comun. Tot mai mulţi prac
ticieni sunt de părere că usturoiul sub formă de capsule este la fel de 
eficient precum usturoiul proaspăt sau sub formă de suc.

Usturoiul nu este recomandat mamelor care alăptează, deoarece 
acesta afectează gustul laptelui şi, în consecinţă, alăptatul. Este excre- 
tat de corp prin plămâni; asta poate fi deranjant pentru cei dragi, 
precum şi pentru străinii din jurul vostru.

Alternative la usturoi

Usturoiul sălbatic, ceapa (deşi mai slabe, ele posedă multe dintre 
acţiunile usturoiului) şi (într-o anumită măsură) extractul din se
minţe de grepfrut (vezi capitolul dedicat acestuia).
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TRATAMENTE NATURISTE PENTRU 12 MICROBI COMUNI 
REZISTENŢI LA ANTIBIOTICE

MICROB/BOLI PROVOCATE TRATAMENTE NATURISTE
EFICIENTE

Pentru infecţii chirurgicale:
aplicaţii externe cu echinaceea, 
mătreaţa-bradului, usturoi, 
extract din seminţe de 
grepfrut, eucalipt, miere, 
nucul-vrăjitoarelor (Hamamelis 
virginiana)
Pentru septicemie: echinaceea 
(doze masivei; usturoi (doze 
masive); mătreaţa-bradului 
(doze masive)

Haemophilus influenzae Potbal (Tussilago farfara este
Meningită, infecţii auriculare, tratamentul specific contra 
pneumonie, sinuzită acestei bacterii), usturoi, genţiană,

salvie, iarba-febrei (Eupatorium 
perfoliatum), scoarţă de stejar, 
extract din seminţe de grepfrut 
(iar pentru pneumonie, ulei 
esenţial de cimbru sau oregano) 

Mycobacterium tuberculosis Usturoi, mătreaţa-bradului, extract 
Tuberculoză din seminţe de grepfrut, genţiană,

iarba-febrei, trifoi roşu (Trifotium 
pratense), schizandra (Schisandra 
chinensis), iarbă-mare Unuia 
helenium)

Neisseria gonorrhoeae Usturoi, acacia, Euphorbia
Gonoree hypericifolia, Cassia abbreviata

Plasmodium falciparum Cryptolepis, artemisia, specii de
Malarie Uvaria, Brucea javanica, Mansoa

standleyi

Pseudomonas aeruginosa Pentru pneumonie: aloe, eucalipt, 
Pneumonie, infecţii ale ienupăr, usturoi, specii de Cassia,
tractului urinar, bacteremie extract din seminţe de grepfrut,

Enterococcus
Infecţii chirurgicale, 
septicemie
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MICROB/BOLI PROVOCATE TRATAMENTE NATURISTE
EFICIENTE

uleiuri esenţiale de cimbru sau 
oregano. Euphorbia hypericifolia,
E. maculata, Euphorbia lathyris. 
Pentru infecţii ale tractului urinar: 
ienupăr, strugurii ursului 
lArctostaphylos uva-ursi], 
eucalipt, genţiană, merişor.
Cassia fistula şi cinci alte specii 
de Cassia s-au dovedit a fi eficiente 
in vitro contra Pseudomonas 
aeruginosa. C. fistula este 
excretată în urină, putând fi astfel 
eficientă contra infecţiilor 
tractului urinar.
Pentru bacteremie: echinaceea 
(doze masive); usturoi (doze 
masive); iarba-febrei (doze masive). 

Genţiană, usturoi, extract din 
seminţe de grepfrut, specii de 
Terminalia, cryptolepis, salvie, 
stejar.

Pentru pneumonie: usturoi, 
mătreaţa-bradului, genţiană, 
cryptolepis, eucalipt, iarba-febrei, 
pelin, specii de Terminalia, 
ienupăr, specii de Withania, specii 
de Populus, extract din seminţe 
de grepfrut, uleiuri esenţiale 
de cimbru sau oregano 
Pentru infecţii chirurgicale/ 
dermatologice: mătreaţa-bradului, 
usturoi, cryptolepis, eucalipt, 
pelin, salvie, miere, sunătoare 
(Hypericum perforatum], specii 
de Withania, ienupăr, specii de 
Cassia, specii de Teminalia, 
extract din seminţe de grepfrut

Shigella dysenteriae
Diaree severă

Staphylococcus aureus
Pneumonie, infecţii 
chirurgicale, bacteremie
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MICROB/BOLI PROVOCATE TRATAMENTE NATURISTE 
EFICIENTE

Pentru bacteremie: echinaceea 
(doze masive); usturoi (doze 
masive); mătreaţa-bradului (doze 
masive); iarba-febrei (doze masive)

Streptococcus pneumoniae
Meningită, pneumonie

Usturoi, mătreaţa-bradului, 
echinaceea (pentru faringită 
streptococică), eucalipt, ghimbir, 
salvie, rozmarin (Rosmarinus 
officinalis), iarba-febrei, extract 
din seminţe de grepfrut, lavandă 
(Lavandula officinalis)

Klebsiella pneumoniae
Pneumonie, infecţii ale rănilor 
chirurgicale şi ale tractului 
urinar, bacteremie

Pentru infecţii ale tractului urinar:
eucalipt, ienupăr, strugurii-ursului, 
genţiană
Pentru pneumonie: ghimbir, 
genţiană, extract din seminţe de 
grepfrut, salvie, pelin, iarba-febrei, 
uleiuri esenţiale de cimbru sau 
oregano, Asclepias tuberusa 
(iarba-fluturilor sau iarba-fiarelor) 

Pentru infecţii ale rănilor 
chirurgicale: eucalipt, ghimbir, 
genţiană, salvie, pelin 
Pentru bacteremie: echinaceea 
(doze masive); usturoi (doze masive)

Escherichia coli 
Tulpini virulente 
declanşatoare de toxiinfecţii 
alimentare, dizenterie severă

Genţiană, usturoi, eucalipt, 
cryptolepis, ienupăr, acacia, salvie, 
ghimbir, extract din seminţe de 
grepfrut

Specii de Salmonella
Toxiinfecţie alimentară, 
diaree severă

Usturoi, eucalipt, pelin, ienupăr, 
genţiană, salvie, ghimbir, acacia, 
extract din seminţe de grepfrut, 
specii de Terminalia, specii 
de Punica
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PLANTE ANTIBACTERIENE CONTRA AGENŢILOR 
PATOGENI TRANSMIŞI PRIN ALIMENTE

Aşa cum am specificat în primul capitol, contaminarea rezervelor 
noastre de alimente cu bacterii rezistente devine o problemă gravă, 
care este foarte probabil că se va înrăutăţi odată cu înmulţirea 
populaţiei. Se dovedeşte însă că plantele au fost întrebuinţate de 
milenii în mâncărurile pe care le consumăm pentru a proteja de boli 
infecţioase şi patogene.

Un grup de cercetători de la Cornell University au descoperit în 
cursul unei analize a mâncărurilor tradiţionale modalităţi de prepa
rare în care, pe măsură ce temperaturile zonelor de climat cresc, 
creşte şi numărul condimentelor folosite. Aşadar, în regiunile cu tem
peraturi foarte ridicate se folosesc multe condimente; în regiunile cu 
climat rece, aproape deloc (vremea rece protejează ea însăşi alimen
tele). Examinând condimentele cele mai des folosite, ei au descope
rit că toate posedă o puternică acţiune antimicrobiană. Cele mai 
puternice dintre plantele analizate au fost usturoiul, ceapa, ieniba- 
harul şi oregano, care au ucis 100% dintre bacteriile din alimente 
pentru care cercetătorii au făcut teste. Studiul a relevat, deloc sur
prinzător, că multe condimente sunt sinergice, cu alte cuvinte, atunci 
când sunt combinate, au o acţiune antibacteriană mult mai puter
nică decât separat. Aceste combinaţii de condimente au cele mai 
puternice efecte antimicrobiene când, în timpul preparării, se adaugă 
sare şi suc de lămâie sau limetă.

Amestecuri puternice de condimente

Unele dintre cele mai puternice amestecuri tradiţionale de con
dimente sunt pudra de chili (specii de capsicum1, ceapă, paprika2, 
usturoi, chimen, oregano), cinci-condimente (piper alb sau negru, 
scorţişoară, anason, fenicul, cuişoare), salsa (specii de capsicum, 
ceapă, usturoi, roşii, limetă) şi pudra de curry (curcumă [o puternică 
plantă antibacteriană, antifungică, antiparazitară şi antivirală],

1 Plantă legumicolă cultivată pentru fructul ei cărnos, bogat în vitamine, cu 
gust dulce sau iute (n.tr.)

2 Capsicum tetragonum (n.tr.)



90

frunze de curry [o plantă puternic antiamibică, antimalarică şi anti- 
diareică], chimen, cardamom, ghimbir, muştar, coriandru).

Unele dintre condimente, deşi omoară doar 25% din numărul de 
tipuri de bacterii testate, au fost excepţional de puternice împotriva 
uneia sau două bacterii. Printre ele se află rozmarinul, cimbrul, 
măghiranul, salvia şi sucul de lămâie sau de limetă. Toate condimen
tele listate în tabelul care urmează sunt menţionate în baza de date 
NAPRALERT1 a Universităţii din Chicago, una dintre cele mai cuprin
zătoare baze de date despre plante din lume, ele prezentând acţiune 
antibacteriană in vitro, in vivo, în teste pe oameni.

In mod bizar, deşi cercetătorii menţionează că ienupărul este 
folosit drept condiment în toate regiunile în care creşte (făcându-1 
unul dintre primele cinci cele mai folosite condimente în bucătărie 
din lume), ei nu au căutat în literatură acţiunea sa antimicrobiană.
O corelaţie cu acţiunea sa antimicrobiană l-ar plasa printre primele 
şase sau şapte condimente cu acţiune antipatogenă.

STEPHEN HARROD BUHNER

EFICIENŢA CONDIMENTELOR ANTIBACTERIENE

Notă: Condimentele sunt listate în ordine descrescătoare 
a puterii lor, conform descoperirilor studiului de cercetare 
efectuat la Cornell University.

Omoară 100% dintre bacterii: usturoi, ceapă, ienibahar, 
oregano

Omoară 90% până la 75% dintre bacterii: cimbru, scorţişoară, 
tarhon, chimen, cuişoare, temongrass (citronela), frunze de 
dafin, specii de capsicum, rozmarin, măghiran, muştar

Omoară 72% până la 50% dintre bacterii: chimion, mentă, 
salvie, fenicul, coriandru, mărar, nucşoară, busuioc, pătrunjel

Omoară 48% până la 25% dintre bacterii: cardamom, piper, 
ghimbir, sămânţă de anason, sămânţă de ţelină, suc de lămâie 
sau limetă

1 NAPRALERT = Natural Product Alert Database (n.tr.)



PRIMA LINIE A APĂRĂRII 
ÎNTĂRIREA SISTEMULUI 

IMUNITAR

în general, indiferent cât de virulentă este o boală -  şi aici sunt 
incluse şi bolile înfricoşătoare, precum cea cauzată de virusul Ebola - ,  
mulţi oameni rămân sănătoşi în ciuda expunerii la agenţii patogeni. 
De fapt, studiile au arătat prezenţa bacteriilor virulente în sistemul 
multor oameni, deşi ei înşişi nu s-au îmbolnăvit niciodată. Din pă
cate, puţine studii au fost făcute pe tema motivelor pentru care aceşti 
oameni nu se îmbolnăvesc; ele s-au concentrat în mare parte pe 
„lupta" contra bolii. însă acei oameni care nu se îmbolnăvesc au cu 
toţii ceva în comun, ceva ce confraţii lor bolnavi nu au: sistemele lor 
imunitare împiedică infecţia să preia controlul asupra corpurilor lor. 
De fapt, sistemele noastre imunitare sunt 
prima noastră linie de apărare. Datoria 
sistemului imunitar este de a ne proteja 
de boală şi, dacă boala apare, de a o vin
deca. Un sistem imunitar sănătos este, 
prin urmare, tot ce putem avea noi mai 
de preţ pentru a rămâne sănătoşi.

SUSŢINEREA ELEMENTELOR SISTEMULUI IMUNITAR

Unele dintre elementele specifice ale sistemului nostru imunitar 
sunt timusul, splina, sistemul limfatic, ganglionii limfatici, amig- 
dalele, ficatul, apendicele (practic un ganglion limfatic mare) şi mă 
duva osoasă. Timusul coordonează activitatea imună. Splina proce 
sează globulele roşii uzate din sânge şi trombocitele1 şi oferă un loc

Omul nu este bolnav 
pentru că are o boală; 
are o boală pentru că 
este bolnav.

Proverb chinezesc

1 Plachete sangvine (n.tr.)
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unde bacteriile invadatoare să fie înghiţite şi distruse. Ficatul curăţă 
toxinele din sânge şi produce cea mai mare parte din limfa corpului, 
lichidul care curge în sistemul limfatic, practic sistemul de canalizare 
al corpului. Acest sistem se desfăşoară paralel cu vasele de sânge; el 
depozitează, filtrează şi pune în circulaţie deşeurile, mai ales bacte
riile moarte şi numărul mare de globule albe produse în timpul 
infecţiilor active. Ganglionii limfatici sunt intersecţii mari ale cana
lelor limfatice, ei depozitând sau înmagazinând deşeurile produse 
de-a lungul sistemului limfatic. Când ganglionii limfatici procesează 
multe deşeuri, ei au tendinţa să se umfle şi să devină dureroşi la 
atingere, procesarea deşeurilor încetinindu-se. Menţinerea gangli
onilor limfatici drenaţi ajută corpul să facă mai repede faţă infecţii
lor. Ganglionii limfatici (la fel ca şi glanda timus) produc şi globule 
albe unice numite limfocite, elemente puternice ale sistemului 
nostru imunitar.

Măduva osoasă şi, într-o oarecare măsură, timusul produc alte 
tipuri de globule albe din sânge pentru a lupta contra infecţiilor. 
Două dintre cele mai importante sunt celulele fagocitare (sau fago- 
citele) şi neutrofilele. Fagocitele există în trei forme: monocite, 
macrofage şi granulocite. Ca macrofage, ele cutreieră prin organism 
în căutarea corpurilor străine, înghit bacteriile invadatoare şi ajută la 
curăţarea reziduurilor globulelor albe şi bacteriilor în timpul şi după 
infecţii. Ele alertează de asemenea neutrofilele, care atacă şi distrug 
bacteriile şi virusurile, de prezenţa bolilor în organism.

Toate elementele diferite ale acestui complex sistem imunitar 
pot fi susţinute şi menţinute sănătoase. Procedând astfel, ajutăm la 
prevenirea atacurilor asupra sistemelor noastre din partea bacteriilor 
rezistente la antibiotice.

Strategii de 
revitalizare

De-a lungul ultimelor dece
nii s-au făcut multiple cercetări 
referitoare la ceea ce implică 
obţinerea şi menţinerea unei 
stări generale de sănătate şi vi
talitate. Acestea includ măsuri

Un truism de bază al 
tratamentului cu antibiotice 
este că acesta pur şi simplu 
nu va funcţiona în majoritatea 
cazurilor dacă organismul nu 
se poate ridica el însuşi şi 
lupta contra bacteriilor 
invadatoare.

Dr. Marc Lappe
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ce se pot lua pentru a reface şi revitaliza un sistem imunitar slăbit 
sau deteriorat sau pentru a menţine un sistem imunitar care este 
deja sănătos şi funcţionează bine. în linii mari, aceste măsuri se 
împart în trei categorii: plante, hrană şi vitamine, opţiuni de stil 
de viaţă.

PLANTE PENTRU SISTEMUL IMUNITAR

Câteva plante ies în evidenţă când vine vorba despre întărirea, 
reabilitarea sau stimularea sistemului imunitar. Toate pot fi folosite 
pe termen lung; foarte puţine au 
efecte secundare. Deşi unele dintre 
ele sunt eficiente contra anumitor 
microorganisme patogene, forţa lor 
constă în activarea unor trăsături ale 
sistemului imunitar, oferind protecţie 
împotriva toxinelor sau a bolii anu
mitor organe din corp, acţiune antitu- 
morală şi/sau tonifiind şi reparând 
un corp sau un sistem imunitar slăbit.
Multe dintre aceste plante sunt con
siderate eficiente şi contra stresului. Ele par să protejeze corpul de 
efectele stresului -  iar stresul, s-a demonstrat, practic va deteriora 
cu timpul eficienţa imunităţii.

ASHWAGANDHA (Withania somnifera)

Familie: Solanaceae.
Părţi folosite: în practicile occidentale se foloseşte rădăcina; în 
restul lumii se folosesc toate părţile plantei.
Recoltare: Planta este cultivată puţin (şi nici nu e prea cunoscută 
pe la noi, dar este obişnuită în India, Sudan, Pakistan, Irak, Arabia 
Saudită şi Rwanda. Rădăcina se recoltează de obicei toamna; 
frunzele, oricând; seminţele, în sezon.
Acţiune: Rădăcina: tonic imunitar, antistres, antibacteriană, 
diuretică, antipiretică, astringentă, sedativ nervos, curativă. 
Frunzele şi tulpina: antipiretică, febrifugă, tonifiantă, diuretică, 
antibacteriană, antimicrobiană, astringentă, sedativ nervos.

CINCI PLANTE PENTRU 
SISTEMUL IMUNITAR

Ashwagandha 
Astragalus 

Ceai de New Jersey 
Ginseng siberian 

Iarba-febrei
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Seminţele: soporifică, diuretică, coagulantă.
Fructele (speciilor înrudite): tonic imunitar, antibacteriană,
curativă.
Eficientă împotriva: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeru
ginosa, speciilor de Salmonella.

Despre ashwagandha

Ashwagandha are reputaţia de a fi un tonic imunitar puternic şi 
sigur şi un protector contra stresului, rivalizând cu ginsengul în cele 
câteva teste clinice desfăşurate. Are o tradiţie lungă de milenii în 
Africa de Nord, India şi în unele părţi ale Asiei. Unul dintre punctele 
sale forte este acţiunea sa sigură şi de încredere ca sedativ nervos. 
Pentru persoanele foarte stresate, planta scade delicat nivelul de 
stres din corp, protejează corpul de bolile cauzate de stres şi aduce 
sistemul imunitar la nivel optim de activitate. Aşa cum se întâmplă 
cu majoritatea tonicelor imunitare (în contrast cu stimulentele imu- 
nitare precum echinaceea), planta acţionează cel mai bine luată 
timp îndelungat. Ca şi ginsengul siberian, va dura între 6 săptămâni 
şi 6 luni pentru a observa cu adevărat dacă planta va avea efect 
pentru dumneavoastră.

Alte două specii de Withania sunt folosite în mare parte în acelaşi 
mod: W. obtusifolia şi W. coagulans. W. obtusifolia are o istorie înde
lungată a întrebuinţării în Sudan, iar W. coagulans (mai ales fructele) 
se foloseşte de multă vreme în Pakistan şi India. W. coagulans poartă 
această denumire deoarece este un puternic coagulant şi se foloseşte 
de indieni în locul cheagului la prepararea brânzei.

Preparare şi dozaj

Ashwagandha este disponibilă aproape exclusiv în magazinele 
naturiste mari. Preparaţi rădăcină măcinată pudră sub formă de 
capsule „0“ (300 mg conţinut de plantă măcinată) sau „00“ (500 mg 
conţinut de plantă măcinată); luaţi de 1 -6  ori pe zi.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Folosită în India ca abortiv. Nerecomandată utilizarea în timpul 
sarcinii. Rădăcina şi frunzele sunt considerate narcotice, la fel ca 
multe plante membre ale familiei Solanaceae; seminţele sunt
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considerate narcotic soporific. Se reco
mandă precauţie în folosirea dozelor 
mari. Totuşi, consemnările pe margi
nea administrării plantei în rândul 
oamenilor indică faptul că efectele 
sale narcotice nu sunt câtuşi de puţin 
la fel de puternice ca cele ale rudei sale 
dulcamara (Solarium dulcamara). Plan
ta are un conţinut destul de mare de 
nicotină, aşa că cei care încearcă să se 
lase de fumat vor constata că această 
plantă le va îngreuna sarcina.

Alternative la ashwagandha

Ginseng siberian, astragalus, ginseng (pentru cei peste 40 de ani) 
şi alte două specii Withania: W. coagulans şi W. ohtusifolia.

ASTRAGALUS (Astragalus membranaceus)

Familie: Leguminosae.
Părţi folosite: Planta este una perenă, cu un rizom lung şi fibros. 
Rădăcina se foloseşte în scop medical.
Recoltare: Planta creşte în Asia şi este recoltată mai ales în China, 
fiind folosită în medicina chineză de milenii. Rădăcina este feliată 
fin şi uscată şi seamănă cel mai bine cu un apăsător de limbă 
(folosit pentru examinarea laringelui) galben.
Acţiune: întăritor al sistemului imunitar, stimulentă şi fortifi- 
antă; antivirală; adaptogenă; tonică; diuretică; intensifică func
ţiile plămânilor, ale splinei şi digestia.
Eficientă împotriva: Staphilococcus aureus, speciilor de Salmonella, 
Proteus mirabilis.

Despre astragalus

S-a descoperit că astragalusul este excepţional de eficient pentru 
sistemul imunitar. Studii clinice au arătat că astragalusul protejează 
inima de virusul Coxsackie b 2 şi ajută la repararea daunelor provo 
cate la persoanele infectate anterior. Alte studii au arătat că astraga
lusul amplifică activitatea celulară naturală a corpului de lichidare

UN SUBSTITUT 
AL GINSENGULUI

Similară ca efecte cu 
ginsengul, ashwagandha 
este mult mai ieftină, 
nefiind încă o plantă 
„la modă" în Occident.
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a virusului. Ca agent antitumoral, astragalusul a prevenit metastaza 
canceroasă la 80% dintre şoarecii testaţi. Alte studii au mai arătat că 
astragalusul stimulează activitatea celulelor T şi reface funcţiile 
imune la pacienţii suferinzi de cancer cu funcţii imune afectate. 
Acţiunea astragalusului este vastă. Robyn Landis şi K.P. Khalsa 
notează că „astragalusul stimulează fagocitoza (proces de absorbire 
a elementelor străine din organism de către fagocite), sporind numă
rul total al celulelor şi agresivitatea acţiunii acestora. S-a măsurat
o creştere a activităţii macrofage, care a durat până la şaptezeci şi 
două de ore. Planta sporeşte numărul de celule stem (celulele «gene
rice» care se pot transforma în orice tip de celule se doreşte) din 
măduvă şi din ţesutul limfatic, stimulează maturarea acestora în 
celule imune active, amplifică activitatea splinei, amplifică generarea 
de anticorpi şi stimulează producţia de molecule mesager hormo
nale, care dau semnalul distrugerii virusurilor". Şi, aşa cum notează 
Rob McCaleb în HerbalGram 21 (vara 1988), cercetătorii de la Texas 
Medical Center au descoperit că astragalusul a reuşit să restabilească 
integral funcţiile celulelor imune afectate ale pacienţilor bolnavi de 
cancer. în final, cercetarea a mai arătat că astragalusul protejează 
ficatul de o varietate de toxine hepatice, cum ar fi tetraclorida de 
carbon şi compusul anticancer stilbenemide. Ficatul este un organ 
important în sistemul imunitar.

O modalitate bună de a folosi astragalusul în scopuri medicale este 
să preparaţi o supă din această plantă sau să gătiţi orez într-o infuzie 
sau un ceai concentrat de astragalus. Astragalusul are un gust destul de 
bun şi a fost folosit în acest mod în lumea întreagă timp de multe mii de 
ani. Feliile de rădăcină ar trebui îndepărtate după preparare şi aruncate, 
pentru că sunt prea fibroase pentru a putea fi mâncate.

Preparare şi dozaj

Astragalusul poate fi consumat sub formă de ceai, în capsule, 
ca tinctură sau în alimente.
Ceai: 50-70 g de plantă la o cană de ceai; beţi pe parcursul întregii 

zile.
Capsule: Măcinaţi planta pudră şi încapsulaţi-o; luaţi 3 capsule de

3 ori pe zi, ca tonic imunitar.
Tinctură: 1:5 în alcool de concentraţie 60%, 30-60 picături de până 

la 4 ori pe zi.
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Alimente: Două dintre cele mai 
bune modalităţi de a folosi 
astragalusul ca aliment sunt 
ca bază pentru supe şi la gă
titul orezului (vezi reţeta).

Efecte secundare 
şi contraindicaţii

Nu s-a constatat niciodată că 
astragalusul ar fi toxic când este 
administrat intern. La chinezi s-a 
consemnat de milenii întrebuin
ţarea acestei plante în tratarea 
răcelilor şi gripelor şi a funcţiilor
imune deteriorate. Aceasta este cu siguranţă una dintre plantele de 
top folosite pentru vindecarea unui sistem imunitar deficitar sau 
deteriorat.

ACHIZIŢIONAREA
ASTRAGALUSULUI

Astragalusul poate fi destul de 
scump dacă este cumpărat de la 
furnizorii de plante medicinale 
sau din magazinele naturiste. 
Acelaşi produs poate fi cumpărat 
din majoritatea magazinelor 
chinezeşti sau asiatice, uneori 
la preţuri mult mai mici decât 
din magazinele de specialitate.

Alternative la astragalus

Ashwagandha, ginseng siberian, ciuperci shiitake.

F ie r t u r ă  d e  a s t r a g a l u s

Reţeta propusă de Robyn Landis şi K.P. Khalsa în cartea 
Herbal Defense a fost cea care m-a inspirat pentru această 
reţetă foarte eficientă.

3 căni (750 ml] apă sau fiertură de legume 
1/2 cană (sau după gust) concentrat de legume, opţional ^ 
6 felii de rădăcină uscată de astragalus 
3 linguri de pudră de usturoi uscat sau 10 căţei de 

usturoi proaspăt, decojiţi

Puneţi toate ingredientele într-o oală şi fierbeţi timp de două 
sau trei ore, acoperit.
Cum se foloseşte: Dacă simţiţi că vă îmbolnăviţi, preparaţi şi 
consumaţi toată cantitatea rezultată din această reţetă. 
Preventiv, beţi o cană sau două săptămânal. Dacă folosiţi usturoi 
proaspăt, mâncaţi-l după ce fiertura e gata sau odată cu fiertura.
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O r e z  PENTRU STIMULAREA IMUNITĂŢII

: 8 felii de rădăcină uscată
; de astragalus
: U căni (1 l) apă
: 2 căni orez brun

: Puneţi feliile de astragalus în apă, daţi în fiert şi lăsaţi să
: fiarbă în clocote mici timp de 2 ore, acoperit. Luaţi de pe foc
\ şi lăsaţi să se odihnească peste noapte. Scoateţi bucăţile de
: astragalus, adăugaţi apă pentru a obţine din nou 1 l (4 căni),
: adăugaţi orezul şi daţi în fiert. Reduceţi focul şi lăsaţi să fiarbă 

încet până este gata, circa 1 oră. Folosiţi acest orez ca pe
: oricare altul, ca bază pentru alte feluri de mâncare de peste
: săptămână.

CEAI DE NEW JERSEY (specie de Ceanothus)

Family: Rhamnaceae 
Părţi folosite: Rădăcina.
Recoltare: Toamna sau la începutul primăverii, după un îngheţ 

§ §  serios. Interiorul rădăcinii este roşu aprins, această culoare 
extinzându-se prin rădăcina albă lemnoasă, dându-i o tentă roz 
după îngheţ1. Rădăcina este extrem de dură după ce se usucă. Cât 
este încă proaspătă, ar trebui tăiată în bucăţi mici, de 2 -4  cm, cu 
ajutorul unei foarfeci de grădinărit.
Acţiuni: Prima şi cea mai remarcabilă: de stimulare a sistemului 
limfatic, antiinflamatoare şi tonică. Este de asemenea o plantă 
astringentă, tonică pentru membranele mucoase, curativă, anti
septică, expectorantă, antispasmodică şi coagulant sangvin. 
Eficientă împotriva: Nu am reuşit să găsesc vreun studiu care 
să fi testat Ceanothus împotriva unor organisme patogene specifi
ce. Totuşi, consemnările istorice arată o îndelungată întrebuinţare

1 De unde şi denumirea engleză, „red root" însemnând „rădăcină roşie". Spe
cia Ceanothus americanus este denumită popular ceai de New Jersey, întru
cât frunzele sale erau folosite ca un înlocuitor al ceaiului negru în perioada 
colonială, (n.tr.)
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a plantei împotriva ulceraţiilor persistente sau fetide ale pielii 
şi ale membranelor mucoase, a infecţiilor streptococice ale gâtu 
lui, a infecţiilor generale ale gâtului şi ale căilor respiratorii 
superioare, împotriva malariei şi a difteriei. Ca şi stejarul (care 
s-a dovedit eficient împotriva a numeroase organisme pato 
gene), ea este deosebit de astringentă. Există multe indicaţii că 
Ceanothus se va dovedi un leac specific împotriva unor organisme 
patogene particulare, în ciuda lipsei de studii ştiinţifice.

Despre Ceanothus

Ceanothus este o plantă importantă, care facilitează îndepărtarea 
ţesutului celular mort din sistemul limfatic. Când sistemul imunitar 
răspunde la afecţiuni acute sau la instalarea unei stări de boală, pe 
măsură ce globulele albe ucid bacteriile invadatoare, ele sunt preluate 
de sistemul limfatic pentru a fi înlăturate. Când sistemul limfatic 
poate îndepărta materialul celular mort rapid, procesul de vindecare 
este accelerat, uneori dramatic. Planta dovedeşte acţiune deosebit de 
puternică de câte ori vreo zonă a sistemului limfatic este umflată, 
infectată sau inflamată. Aici intră şi ganglionii limfatici, amigdalele 
(întreaga parte posterioară a gâtului), splina şi apendicele. Există 
unele dovezi că activitatea plantei asupra ganglionilor limfatici creşte 
de asemenea producţia de limfocite a ganglionilor limfatici, mai ales 
formarea de celule T.

Eu am descoperit că efectul echinaceei este dramatic accentuat 
când aceasta este combinată cu Ceanothus sau cu Ceanothus şi 
lemn-dulce. Cândva, Ceanothus era de asemenea considerat leac spe
cific pentru inflamaţii şi congestii hepatice şi se poate să fie de ajutor 
şi în astfel de afecţiuni.

Preparare şi dozaj

Ceanothus este folosit ca tinctură, ceai, decoct concentrat, gargară 
sau capsule.
Tinctură: Rădăcină uscată, 1:5 în alcool de concentraţie 50%, 30-90 

de picături de până la 4 ori pe zi.
Ceai: 1 linguriţă rădăcină măcinată pudră în 237 ml apă, fierbeţi în 

clocote mici 15 minute, strecuraţi. Beţi până la 6 căni pe zi.
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Decoct concentrat: 25 g plantă în 
473 ml apă, fierbeţi la foc mic 
30 de minute, acoperit. O lin
gură (15 ml) de 3 -4  ori pe zi.

Gargară: în caz de amigdalită sau 
inflamare a gâtului, gargară cu 
ceai concentrat de 4 -6  ori pe zi.

Capsule: 10-30 de capsule „00“
(conţinut de 500 mg plantă mă
cinată) pe zi.

Efecte secundare 
şi contraindicaţii

Nu s-au observat niciodată efec
te secundare. Totuşi, Michael Moore 
sugerează precauţie la persoanele 
ce iau anticoagulante şi sfătuieşte 
împotriva folosirii de doze mari în 
timpul sarcinii, dată fiind puternica 
acţiune astrigentă.

Alternative la Ceanothus

Orice specie cu rădăcină roşie.
Una dintre specii, Ceanotus thrysi- 
florus (Liliacul californian), a fost folosită din vechime în tratarea cu 
succes a difteriei maligne. Alte alternative: cornăţel, care este mult 
mai slab (plantă aliment), cârmâz, care e mult mai puternic (plantă 
medicament) şi trebuie folosită cu grijă.

I  CIUPERCA SHIITAKE [Lentinus edodes)

Părţi folosite: Ciuperca.
Recoltare: Ciupercile sunt fructe, asemenea merelor. Când apar, 
înainte să înceapă să se usuce, este momentul să fie recoltate. în 
mod obişnuit, ciupercile mai mult se cumpără decât se culeg, 
şi au fost un remediu elementar în China de secole.
Acţiune: Imunostimulantă, antivirală, antitumorală.
Eficientă împotriva: Encefalitei virale.

IDENTIFICAREA 
CEANOTHUS 
ÎN NATURĂ

Ceanothus poate avea 
forma unei tufe mici sau 
a unui tufiş mai înalt. 
Singurul detaliu comun la 
toate speciile, pe care vă 
puteţi baza, sunt păstăile 
unice, mici, triunghiulare, 
ce adăpostesc seminţele. 
Când sunt coapte, ele 
au aceeaşi culoare ca 
tinctură: un roşu-burgund 
aprins. Este omniprezentă 
la specia sa. Toate speciile 
pot fi folosite alternativ. 
Este un membru puternic 
şi folositor din orice listă 
de plante şi unul de pe 
lista mea „dac-aş putea 
alege doar zece plante".
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Despre ciupercile shiitake

Ciupercile shiitake mobilizează 
sistemul imunitar împotriva virusuri
lor, bacteriilor, cancerului şi para
ziţilor. Unul dintre componenţii lor 
principali, lentinan, s-a dovedit că 
stimulează celulele imunocompe- 
tente (numărul şi agresivitatea celu
lelor T, celulele ucigaşe naturale şi 
macrofagele), este direct eficient îm
potriva encefalitei virale şi are puter
nică acţiune antitumorală, prevenind 
metastaza canceroasă a plămânilor, 
în general, ciupercile shiitake ampli
fică activitatea şi agresivitatea siste- m 
mului imunitar uman împotriva celu
lelor anormale şi a organismelor defi
nite ca „străine1' nouă.

Preparare şi dozaj

Ciupercile shiitake se folosesc în 
general în capsule sau ca aliment. 
Capsule: Capsulele se produc de obi

cei şi se comercializează. Urmaţi 
indicaţiile producătorului. Totuşi, 
dacă faceţi propriile capsule, pre
ventiv se iau 2 capsule „00“ de
2 ori pe zi. în stări acute, luaţi până la 

Aliment: Consumaţi cât de multe şi cât 
Unde găsim ciuperci shiitake).

UNDE GĂSIM CIUPERCI 
SHIITAKE

Ciupercile shiitake se găsi">< 
de obicei uşor, la preţuri 
decente. Ciupercile pot li 
cumpărate uscate întregi 
şi reconstituite pentru 
întrebuinţare ca aliment, 
măcinate şi încapsulate sau 
folosite ca pudră. Celelalte 
două puternice ciuperci 
asiatice, maitake şi reishi, 
se găsesc mai greu. Maitake 
este şi ea comestibilă şi se 
găseşte sub formă de 
pulbere sau în combinaţie 
cu shiitake în suplimente 
alimentare. Maitake are 
proprietatea suplimentară 
de a fi activă împotriva HIV 
in vitro. Reishi nu este 
comestibilă, fiind o ciupercă 
lemnoasă, tare. Din păcate, 
aceste două specii se găsesc 
rar în comerţ şi în general 
la preţuri exorbitante.

25 de capsule pe zi. 
de des doriţi (vezi caseta

Efecte secundare şi contraindicaţii

Nu există.

Alternative la ciupercile shiitake

Ciuperci reishi, maitake, cordyceps.
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S upă p e n tr u  im unitate

Reţeta propusă de Andrew Weil în Eight Weeks to Optimum 
Health este sursa de inspiraţie pentru această puternică supă 
pentru imunitate. Asemenea majorităţii bucătarilor, nu am 
putut rezista să-mi aduc şi eu umila contribuţie. Este bună 
mai ales la trecerea de la toamnă la iarnă.

8 căni (237 ml] apă
1 lingură (15 ml) ulei de măsline
1 ceapă, tăiată cubuleţe
1 căpăţână usturoi (cel puţin 10 căţei), 

mârunţită
1 bucată de rădăcină de ghimbir de vreo

3,5 cm, dată pe râzătoare
11/2 căni supă de legume, opţional
5 bucăţi de rădăcină uscată de astragalus
2 căni de ciuperci shiitake proaspete, feliate 

[sau 1 cană de ciuperci shiitake uscate)
1 ciupercă reishi mare 
pudră Cayenne, opţional

1. Daţi apa în fiert într-o oală mare.
2. încingeţi uleiul de măsline, sotaţi usturoiul, ceapa şi 
ghimbirul până ce se înmoaie şi-şi dezvoltă aroma. Turnaţi 
apa. Adăugaţi supa de legume, ciupercile shiitake, 
astragalusul şi ciuperca reishi. Fierbeţi la foc mic două ore, 
acoperit.
3. Luaţi de pe foc, lăsaţi să se odihnească încă două ore.
U. Scoateţi bucăţile de astragalus şi ciuperca reishi. 
Reîncălziţi.
5. Adăugaţi sare şi piper după gust, adăugaţi pudră Cayenne 
dacă doriţi (atât cât să dea supei o dulceaţă discretă).



GINSENG SIBERIAN [Eleutherococcus senticosus)

Familie: Araliaceae.
Părţi folosite: Rădăcina.
Recoltare: Planta este originară din nord-estul Asiei, dar este 
crescută acum comercial în câteva regiuni din Statele Unite. Se 
cumpără de obicei din comerţ, rădăcina fiind deja tăiată şi cernul .1 
conform standardelor industriale.
Acţiune: Adaptogenă, antistres, tonic imunitar, potenţiatoare 
a sistemului imunitar (fagocitoză), imunoadjuvantă (limfocite B), 
de creştere a rezistenţei nespecifice la câţiva agenţi patogeni, 
inhibitoare a monoaminooxidazei.
Eficientă împotriva: Eu nu am descoperit vreo acţiune specifică 
a ginsengului siberian; totuşi, s-a arătat că el creşte rezistenţa 
nespecifică din corpul uman la numeroşi agenţi patogeni.

Despre ginsengul siberian

Această plantă, deşi folosită în China de câteva mii de ani, a intrat 
în centrul atenţiei datorită cercetărilor intense din Rusia, desfăşurate 
în ultima jumătate a secolului XX. Câteva teste clinice au arătat o 
semnificativă acţiune imunostimulatoare. Aici este inclusă şi o creş
tere considerabilă a celulelor imunocompetente, mai'ţjţecis a limfo- 
citelor T (protectoare/inductoare, citotoxice şi celule ucigaşe natu
rale). Testele la care planta a fost supusă au arătat în mod repetaţcă 
ea creşte abilitatea oamenilor de a face faţă condiţiilor adverse, 
creşte agerimea mentală şi îmbunătăţeşte performanţa. Persoanele 
care consumă cu regularitate planta înregistrează-mai puţine îmbol
năviri decât cele care nu o consumă. ; ...... ...............

Ginsengul siberian este în general complet nontoxic, iar,ruşii au 
consemnat despre persoane care consumă doze excepţional de mari 
de vreo 20 de ani, fără reacţii adverse. Atât ginsengul asiatic, cât şi 
cel american, pe de altă parte, au câteva restricţii de folosire. Gin
sengul siberian, din experienţa mea, produce rezultate cumulative: 
cu cât îl consumi mai mult timp, cu atât este mai eficient. Efectele 
tind să se vadă după circa 6 săptămâni, iar rezultatele cele mai 
însemnate se pot vedea după 6 luni. Aceasta este în mod special 
adevărat la persoanele care prezintă o piele lividă, cu aspect; bolnav, 
moleşeală şi depresie.

ANTIBIOTICE DIN PLANTE
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Ginsengul siberian este indicat 
ca tratament specific pentru per
soanele imunodepresive, care pre
zintă oboseală şi lipsa vitalităţii şi 
poate pentru persoanele care se 
îmbolnăvesc frecvent. Spre deo
sebire de echinaceea, nu este un 
imunostimulator; el îmbunătă
ţeşte mai degrabă imunitatea şi 
ajută la refacerea funcţionării opti
me a sistemului imunitar. Fiind un 
inhibitor al monoaminooxidazei, 
el este, de asemenea, util în depre
sie, o stare care însoţeşte adesea 
un sistem imunitar serios epuizat.

Preparare şi dozaj

Ginsengul siberian se foloseşte 
sub formă de ceai, tinctură sau 
capsule.
Ceai: Infuzie rece, 85-170 g de 

până la 3 ori pe zi.
Tinctură: Plantă uscată: 1:5 în 

alcool de concentraţie 60%, 
20-60 de picături de până la
3 ori pe zi.

Capsule: 2 capsule „00“ de 3 ori 
pe zi.

Efecte secundare 
şi contraindicaţii

Pentru aproape toate persoane
le: nu există. Poate creşte temporar 
tensiunea arterială la unele per
soane; tensiunea arterială tinde să 
scadă la normal în decurs de câ 
tensiune foarte ridicată trebuie să f

PRUDENŢĂ LA CEI 
SUB 40 DE ANI

Ginsengul siberian se foloseşte 
de câlre oricine are sub 4.0 de 
ani. în general, nici ginsengul 
american şi nici cel asiatic nu 
ar trebui consumat de tineri, 
mai ales de bărbaţii sub 40 de 
ani. Acele specii de ginseng 
au puternic efect androgenic, 
iar consumul frecvent poate 
interfera cu dezvoltarea 
sexuală. Totuşi, ele sunt clar 
indicate bărbaţilor de peste 
40 de ani. Ele au dovedit
o convingătoare acţiune 
antioboseală, antitumorală, 
radioprotectoare, antivirată şi 
antioxidantă. Cei ce consumă 
plantele au prezentat ampli
ficarea reacţiei la stimuli vizuali 
şi a agerimii, putere de concen
trare şi înţelegere a conceptelor 
abstracte. Practic, aceste două 
specii de ginseng sunt plante 
pentru cei care se confruntă 
cu efectele secundare ale 
îmbătrânirii. Totuşi, ambele 
sunt foarte scumpe. Ginsengul 
siberian este o alternativă 
eficientă dacă nu există 
debilitate sexuală şi/sau 
mentală, sau pentru cei cu 
cancer însoţit de o depresie 
a sistemului imunitar.

va săptămâni. Persoanele cu 
precaute, mai ales dacă planta
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este combinată cu alte hipertensive, cum ar fi lemnul-dulce. I ).<< .1 .*»• 
consumă în exces poate produce tensiune şi insomnie.

Alternative la ginsengul siberian

Ashwagandha, astragalus, ciuperci shiitake; pentru bărbaţi «li
peşte 40 de ani, ginseng asiatic sau american.

IARBA-FEBREI (Eupatorium perfoliatum)

Familie: Compositae.
Părţi folosite: Planta de deasupra solului.
Recoltare: Dacă este lăsată să se usuce, planta înflorită va face de 
obicei seminţe. Ar trebui recoltată când este în floare (august sau 
septembrie) dacă se foloseşte proaspătă pentru tinctură. Altfel ar 
trebui culeasă chiar înainte de înflorire, atârnată cu susul în jos 
într-un loc umbros şi lăsată să se usuce bine la aer.
Acţiune: Imunostimulantă (creşte fagocitoza la un nivel de patru 
ori mai mare decât cel al echinaceei), diaforetică, febrifugă, tonic 
al membranei mucoase, uşor relaxantă muscular, antiinflama
toare, citotoxică1, vomitiv uşor, de stimulare a circulaţiei peri
ferice, tonic gastric.

Despre iarba febrei

Ca să lămurim lucrurile: există discuţii nesfârşite şi explicaţii 
dogmatice despre cum şi-a dobândit iarba-febrei numele2. O şcoală 
este de părere că originea ar fi numele obişnuit dat febrei Dengue.
O alta spune că răcelile şi gripele se numeau cândva „breakbone fever" 
în primele colonii, dând astfel plantei numele „boneset" -  iarba-febrei. 
Mai este încă o şcoală care insistă că întrebuinţarea tradiţională 
a ierbii-febrei de popoarele indigene pentru vindecarea oaselor rupte 
(chiar făceau asta) ar fi inspirat denumirea plantei. Cu toţii au, într-o 
oarecare măsură, dreptate.

Planta mai era denumită cândva şi buruiana-frigurilor. Friguri 
este un termen arhaic pentru orice boală marcată de stări intermitente 
de febră, frisoane şi dureri ale încheieturilor şi oaselor. Iarba-febrei

1 Cu efect toxic asupra unor celule (n.tr.)
2 în engleză: „boneset" (n.tr.)
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are o abilitate remarcabilă de a 
potoli aceste stări, mai ales dure
rea de oase. Durerea din oase ce 
însoţeşte orice stare asemănătoa
re frigurilor este de fapt indica
ţia specifică întrebuinţării acestei 
plante. Febra Dengue, un virus 
transmis de un ţânţar (una dintre 
vechile „noi“ epidemii care-şi cro
ieşte acum drum prin Mexic îns
pre sudul Statelor Unite), este de 
fapt marcată de dureri accentuate 
ale articulaţiilor şi oaselor, capu
lui, ochilor şi muşchilor. In plus, 
apar frisoane şi febră, dureri în 
gât, catar şi erupţii cutanate. Nu
mele plantei (boneset) a devenit 
popular prin 1800, în timpul unei 
gripe deosebit de virulente, care a 
măturat coasta estică a Statelor 
Unite şi a avut drept caracteristică 
durerile acute de oase. Botanistul 
Matthew Wood a cules informaţii 
specifice de la un medic de la 
începutul secolului al XIX-lea, C. wmMmmmmmmmMmmmmM
J. Hemple, care nota că Eupatorium
perfoliatum „a vindecat boala fără nici un alt ajutor... încât i s-a dat 
denumirea populară boneset". Unul dintre motivele pentru care 
planta şi-ar fi putut primi acest nume în acea regiune este faptul că 
amerindienii care foloseau planta pentru vindecarea fracturilor erau 
indienii din nord-est, iar epidemiile de gripă care bântuiau ţara în 
1800 se limitau şi ele la partea de nord-est.

Planta, originară din America de Nord, a fost folosită la scară 
largă de băştinaşi timp de sute, dacă nu chiar mii de ani împotriva 
multor tipuri de febră şi a frigurilor, însoţite de dureri osoase, 
slăbiciune şi debilitate. în mod interesant, toate speciile de Eupato
rium sunt folosite la fel în toată lumea. Alte specii, deşi utilizate şi ele

BINE DE ŞTIUT 
DESPRE IARBA-FEBREI

Pentru multe persoane, 
iarba-febrei este neplăcut de 
amară. Poate provoca vomă dacă 
se beau cantităţi mari de ceai 
fierbinte din această plantă, aşa 
că e bine să aveţi grijă, în caz 
că nu asta este ceea ce doriţi.
Nu este o plantă scumpă şi 
constituie o alternativă de încre
dere şi mai bună pentru,multe 
dintre situaţiile în care se pre
scrie eronat echinaceea. S-a 
dovedit în urma testelor pe 
oameni că tinctura homeopatică 
|6x) este extraordinar de 
eficientă în tratarea răcelilor 
şi gripelor. în secolul al XIX-lea, 
puţine erau fermele care să nu 
aibă mănunchiuri de iarba-febrei 
atârnate de grinzi, care să fie 
folosită la primele semne de 
frisoane sau febră.
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pentru stări de răceală şi gripă, tind să fie folosite în principal peni i u 
infecţii ale tractului urinar şi probleme legate de acidul uric (cum .11 
fi sburătoare, sovârf de apă). Este de asemenea interesantă înlrc 
buinţarea tradiţională în toată lumea a ierbii-febrei (şi a multor altor 
specii de Eupatorium) în cazul muşcăturilor de şarpe, pentru anihi 
larea efectului veninului. Echinaceea este şi ea folosită în acest scop 
şi, asemenea echinaceei, iarba-febrei stimulează fagocitoza: numărul 
şi agresivitatea globulelor albe din sânge.

Teste clinice au arătat că iarba-febrei stimulează fagocitoza mai 
bine decât echinaceea, este analgezică (cel puţin la fel de eficientă ca 
aspirina) şi reduce simptomele de răceală şi gripă. La şoareci, ea a 
dovedit o puternică acţiune imunostimulatoare şi citotoxică împo
triva celulelor canceroase.

Un număr tot mai mare de botanişti practicieni relatează că 
iarba-febrei este un imunostimulent eficient şi de nădejde, mai ales 
în infecţii care pur şi simplu nu trec. Aşadar, dacă aţi contactat o boală 
febrilă însoţită de dureri osoase, v-aţi făcut aproape bine, după care 
boala a tot recidivat, aşa că vă simţiţi slăbiţi, anemici şi aveţi sen
zaţia ciudată de irealitate mentală, atunci se recomandă iarba-febrei.
Se pare că ar fi mult mai bună decât echinaceea pentru infecţii ale 
căilor respiratorii superioare care au progresat, devenind o boală în 
toata regula. '-f v W  K . s * .  A l  vv "

Preparare şi dozaj

Iarba-febrei poate fi administrată ca ceai său tipc^iiră.
Ceai: Răceală: 25 g plantă în 11 de apă cfccdtită, lăsaţi la înţnii|£t , 

peste noapte, strecuraţi şi beţi pe parcursul ziîei. Infuzia perltru 
răceală este pentru sistemul de membrane rriucoăse^flipd şî un 
tonic hepatic. Febră: 1 linguriţă de plantă în 237Anl apă fierbinte, 
lăsaţi la înmuiat 15 minute. Luaţi 118-177 ml de până la 4 ori pe 
zi. Notă: iarba febrei este doar un diaforetic în caz de fejjraj iar 
ceaiul ar trebui băut fierbinte pentru infecţii active, frigîirl şi 
stări de febră.

Tinctură: Folosiţi planta proaspătă înflorită 1:2 în alcool de con 
centraţie 95%, luaţi 20-40 picături de până la 3 ori pe zi în apă 
fierbinte. Plantă uscată: 1:5 în alcool de concentraţie 60%, luaţi 
30-50 picături în apă fierbinte de până la 3 ori pe zi. în infecţii
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acute, virale sau bacteriene, ale căilor respiratorii superioare, 
luaţi 10 picături de tinctură în apă fierbinte la fiecare jumătate de 
oră de până la 6 ori pe zi. în stări cronice, când faza acută a trecut, 
dar persistă încă oboseala cronică şi pericolul de recidivă, luaţi 
10 picături de tinctură în apă fierbinte de 4 ori pe zi.

Efecte secundare şi contraindicaţii

Infuzia fierbinte în cantitate mare poate provoca vomă; altfel, nu 
există efecte secundare. S-a raportat că planta proaspătă ar conţine 
trematol1, ce ar cauza „boala laptelui" la vaci2 şi la persoanele care 
beau lapte contaminat. Cercetările mele arată că trematolul se 
găseşte în Eupatorium rugosum, limba-şarpelui sau răculeţ, şi nu 
apare la iarba-febrei. Un număr semnificativ de clinicieni sunt de 
părere că pentru tinctură este mai bună planta proaspătă, planta 
uscată fiind mai potrivită pentru ceaiuri.

Alternative la iarba-febrei

Echinaceea, lemn-dulce.

A L IM EN TE  SI V ITAM INE PENTRU  
S IST E M U L  IMUNITAR

Deşi am discutat deja despre importanţa usturoiului, ghimbirului 
şi a cepei ca antibiotice naturale, studiile au arătat că folosirea lor cu 
regularitate în dieta zilnică ajută la menţinerea stării generale de 
sănătate a organismului. Deoarece usturoiul şi ghimbirul, precum şi 
ceapa, deşi într-o măsură mai mică, sunt active împotriva tuturor 
bacteriilor importante rezistente la antibiotice, ele stimulând şi 
funcţionarea sănătoasă a numeroase sisteme din corpurile noastre, 
este logic să le introducem în alimentaţia noastră. în plus, câteva 
vitamine s-au dovedit a fi excepţional de importante pentru imuni
tate. Cea mai importantă este vitamina C.

1 Otravă metabolică (n.tr.)
2 Boală provocată de ingerarea de către vaci sau oi a unor plante otrăvitoare, 

caracterizată mai ales prin tremur muscular şi slăbiciune (n.tr.)
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Beneficiile vitaminei C

Vitamina C asigură o funcţie de protecţie împotriva radicali lot 
liberi, reduce perioada de vindecare a rănilor, susţine durabil ţesulul 
conjunctiv şi arterele coronariene şi pare să stimuleze sistemul 
imunitar pentru a rămâne puternic şi 
sănătos. Fiinţele umane -  toate pri
matele mari, de fapt -  sunt aproape 
singurele animale care nu pot sintetiza 
vitamina C în corpul lor. Acest lucru 
poate explica parţial numărul ridicat 
de plante bogate în vitamina C (mai 
ales coniferele) care au fost în mod 
regulat introduse în dieta popoarelor 
indigene. în plus, localnicii au folosit 
adesea scoarţă de pin în combinaţie cu 
vârfuri de conifere ca medicament. Scoarţa de pin este mai bogată 
decât oricare altă substanţă cu excepţia seminţelor de struguri în 
proanthocianidin, un puternic antioxidant şi potenţiator al vitami
nei C. Proanthocianidinul determină cantităţi mici de vitamina C să 
producă aceleaşi efecte în organism precum cantităţile semnificativ 
mai mari.

Vitamina C este cea mai eficientă atunci când se iau între 1 000 şi
2 000 miligrame de două până la trei ori pe zi. Trebuie luată de cel 
puţin două ori pe zi pentru a o menţine prezentă în organism la 
nivelurile necesare. în doze mai mari va cauza flatulenţă şi diaree, 
deşi cantitatea care produce acest efect diferă de la persoană la 
persoană. Pentru a afla care este nivelul personal de vitamina C, luaţi 
în cantităţi crescânde, până ce scaunul devine moale, după care redu 
ceţi uşor cantitatea până ce scaunele devin din nou ferme. O formă 
efervescentă de vitamină este una dintre cele mai plăcute moduri de 
a o lua. (Andrew Weil, în lucrarea sa Eight Weeks to Optimum Health 
Sănătate de fier în opt săptămâni, sugerează consumarea a trei vita 
mine adiţionale: beta caroten cu licopen inclus [25 000 UI], vitamina 
E [400 UI, dacă aveţi sub 40 de ani, 800 UI, dacă aveţi peste] şi seleniu 
[200 micrograme].)

F0RTIFIANTE ALE 
SISTEMULUI IMUNITAR

Ceapă 
Ciuperci shiitake 

Rădăcină de ghimbir 
Usturoi 

Vitamina C



OPŢIUNI DE STIL DE VIAŢĂ

Deşi opţiunile de stil de viaţă depăşesc scopul acestei cărţi, câteva 
dintre ele întăresc semnificativ sistemul imunitar. Acestea sunt: 
băile de asudare sau sauna de cel puţin o dată pe lună şi mai des în 
stări de boală (în teste controlate, durata şi gravitatea bolii s-au 
redus), exerciţiile fizice moderate (elimină toxinele din corp şi acti
vează sistemul limfatic), palparea şi masajul (există o corelaţie direc
tă între a fi atins şi sănătatea sistemului imunitar; în plus, masajul 
stimulează funcţionarea sistemului limfatic), gândirea pozitivă (dacă 
viaţa îţi face o mai mare plăcere de a fi trăită, există o mai mică 
dorinţă subconştientă de a te îmbolnăvi) şi dieta (reducerea con
sumului de carne produsă de fermele industriale, creşterea consumu
lui de carne organică şi consumul vegetalelor, care au efecte cunoscute 
asupra stării generale de sănătate).
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PREPARAREA SI FOLOSIREA 
MEDICAMENTELOR DIN PLANTI

(
în general, plantele sunt folosite ca medicamente £au trafns 

formate în medicamente prin trei metode tradiţionale: infuzând 
planta în apă (ceaiuri, infuzii, decocturi, spălături, beri sau băi "de 
aburi), infuzând planta în alcool sau într-o combinaţie alcool-ap. 
(tincturi, extracte fluide şi, când sunt diluate, spălături sau spray-uri) 
transferând pudra obţinută din plantă într-o bază uleioasă (alifii sau 
uleiuri), folosind planta însăşi (mâncată întreagă, măcinată şi pre
sărată pe răni, în capsule, inhalată sau arsă) sau distilând şi utilizând 
uleiul esenţial al plantei.

Există, desigur, şi alte medii în care plantele pot fi macerate 
pentru a fi folosite ca medicament; oţetul, glicerina şi mierea sunt 
trei dintre acestea, deosebit de bune. Ele vor extrage calităţile medi
cinale ale plantei în diferite grade. Planta întreagă, apa şi alcoolul 
sunt cele mai puternice; glicerina şi mierea vin pe locul doi, iar oţetul 
şi uleiul, pe trei. Extracţiile în glicerină şi miere sunt extrem de 
folositoare pentru copii, graţie gustului dulce.

Prepararea infuziilor

O infuzie se obţine scufun
dând o plantă în apă, rece sau 
fierbinte, nu clocotindă, pentru
o anumită perioadă de timp. 
(Practic, ceaiul este o infuzie 
slabă.) Apa folosită ar trebui să 
fie cea mai pură posibil, nu apă 
de la robinet. Apa de ploaie, 
apa distilată sau apa din fân
tâni sau izvoare sănătoase sunt

Fiecare copac, fiecare tufiş 
şi fiecare plantă, până şi 
iarba sau muşchiul s-au 
înţeles între ele să ofere 
remedii pentru o boală sau 
alta [ale omenirii] şi fiecare 
a spus: ..Eu voi fi acolo de câte 
ori omutîmi va cere ajutorul 
la nevoie".

Din învăţăturile indienilor 
cherokee
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variantele cele mai bune. Infuziile ar trebui păstrate doar maximum 
3 zile, dacă sunt ţinute la frigider, sau 1 -2  zile, dacă nu sunt ţinute 
la frigider.

Proporţii şi timp de infuzare

Dacă nu pregătiţi o baie de aburi, infuziile fierbinţi ar trebui 
preparate în recipiente cu închidere ermetică, pentru a împiedica 
uleiurile volatile să se evapore. Plantele care conţin uleiuri esenţiale 
puternice sau degajă un miros parfumat când frunzele sunt strivite 
sunt de obicei bogate în uleiuri volatile. Sunt foarte bune borcanele 
de conserve de un litru sau de jumătate, căci ele nu se vor sparge din 
cauza căldurii, iar capacul cu filet permite agitarea conţinutului, dacă 
este necesar, şi împiedică evaporarea uleiurilor volatile. Mie îmi 
place de obicei să las infuziile peste noapte. Le pregătesc înainte să 
merg la culcare, apoi le strecor a doua zi dimineaţa şi le beau pe 
parcursul zilei.

Următoarele indicaţii pentru prepararea infuziilor vor funcţiona 
cu majoritatea plantelor:

Frunze: 25 g plantă la un litru de apă. Infuzaţi 4 ore în apă 
fierbinte, acoperit ermetic. Frunzele mai dure cer un timp de infuzare 
mai lung.

Flori: 25 g plantă la un litru de apă. Infuzaţi 2 ore în apă fierbinte, 
acoperit ermetic. Florile mai fragile cer un timp de infuzare mai scurt.

Seminţe: 25 g plantă la 475 ml 
apă. Infuzaţi 30 de minute în apă 
fierbinte, acoperit ermetic. Seminţele 
mai parfumate, cum ar fi cele de feni- 
cul, cer un timp de infuzare mai scurt 
(15 minute); măceşele se infuzează 
timp mai îndelungat (3 -4  ore).

Scoarţă şi rădăcini: 25 g plantă la 
475 ml apă. Infuzaţi 8 ore în apă fier
binte, acoperit ermetic. Unele scoar
ţe, cum ar fi cea de ulm alunecos, 
necesită mai puţin timp (1-2  ore).

CINCI FORME 
DE MEDICAMENTE 

NATURALE

Infuzie 
Plantă întreagă 

Tinctură 
Ulei 

Ulei esenţial



ANTIBIOTICE DIN PLANTE

In f u z ie  f ie r b in t e  c o n t r a  p a r a z iţ il o r

Aceasta este o infuzie tradiţională folosită pentru eliminarea 
viermilor intestinali. Pentru malarie ar trebui să fie de două 
ori mai puternică, iar dozajul dublat. Este foarte amară.

57 g frunze uscate de pelin 
[Artemisia absinthium]

2 l apă

1. Puneţi pelinul în recipient, turnaţi apă aproape clocotită 
peste, acoperiţi ermetic şi lăsaţi să se odihnească peste 
noapte.
2. Strecuraţi şi stoarceţi frunzele de pelin pentru a scurge cât 
mai mult lichid posibil.
Cum folosiţi: Beţi câte 1 cană (250 ml) de U ori pe zi. Această 
cantitate vă va ajunge 2 zile. Faceţi infuzie proaspătă la fieca
2 zile şi continuaţi tratamentul 8 zile.

Infuzii reci

Infuziile reci sunt preferabile pentru unele plante. Componenţii 
amari ai plantelor au tendinţa de a fi mai puţin solubili în apă. 
Coada-şoricelului, de exemplu, este mult mai puţin amară dacă este 
preparată în apă rece. Infuziile reci au nevoie de obicei de un timp 
mai lung pentru a fi gata. Fiecare plantă este diferită.

P R E P A R A R E A  DECO CTUR ILO R

Decocturile fierte pot fi mult mai puternice decât infuziile şi 
sunt, în general, preparate pentru a fi întrebuinţate la comprese, 
clisme şi siropuri. Ca şi infuziile, decocturile ar trebui păstrate doar 
maximum 3 zile, dacă sunt ţinute la frigider, sau 1 -2  zile, dacă nu.

Proporţii şi timp de fierbere

Procedeul farmaceutic standard pentru decocturi este: 25 g plan 
tă la 475 ml apă; se fierbe timp de 15 minute şi se strecoară după < r
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D e c o c t  p e n t r u  r ă c e l i  ş i  g r ip e

25 g frunze uscate de salvie albă sau culinară
3 căni 1750 ml) apă
Miere
Sucul de la 1 lămâie 
Piper Cayenne

1. Fierbeţi salvia la foc mic în 3 căni (750 ml) apă, până ce 
lichidul scade la jumătate. Lăsaţi să se răcească.
2. Strecuraţi lichidul şi stoarceţi salvia pentru 
a obţine cât mai mult lichid posibil.
3. Reîncălziţi până aproape de fierbere şi adăugaţi miere 
proaspătă polifloră după gust. Lăsaţi să se răcească; adăugaţi 
sucul lămâii şi o priză de piper cayenne.
U. Păstraţi la frigider.
Cum folosiţi: Puneţi 1 lingură (15 ml) de decoct (rece) la o 
cană (250 ml) (fierbinte) de câte ori doriţi la începutul 
infecţiilor gâtului şi ale căilor respiratorii superioare.

s-a răcit; se adaugă apoi apă pentru a obţine din nou 475 ml lichid. 
Eu procedez un pic diferit: pun 25 g de plantă în trei căni (750 ml) 
apă şi fierb la foc mic, până ce lichidul se reduce la jumătate. (Dacă se 
doresc cantităţi mai mari de decoct, cantităţile de apă şi de plantă 
pot fi crescute.) Fierberea ar trebui să se desfăşoare într-un recipient 
din inox sau din sticlă, niciodată din aluminiu.

Dozele pot varia de la o lingură la o cană, în funcţie de planta folo
sită. Pentru comprese, înmuiaţi pur şi simplu un bandaj steril în de
coct şi plasaţi-1 apoi pe corp. Pentru sirop, adăugaţi miere după gust.

P R E P A R A R E A  BĂ ILOR  DE A B U R I Şl A  SPĂ LA TU R ILO R

Băile de aburi şi spălăturile sunt alte modalităţi uşoare de a 
extrage proprietăţile plantelor în apă. Băile de aburi sunt excelente 
mai ales pentru infecţiile căilor respiratorii superioare. Ele se pot 
face de câte ori doriţi sau este nevoie. Nişte băi de aburi minunate se 
fac cu eucalipt, ienupăr sau salvie, ca în reţeta ce urmează.



ANTIBIOTICE DIN PLANTE

A b u r i  c o n t r a  in f e c ţ i il o r  c ă il o r  r e s p ir a t o r i i  
SUPERIOARE

: Această reţetă poate fi preparată cu plante proaspete sau
I uleiuri esenţiale, dacă se doreşte. Pentru uleiuri esenţiale,
: adăugaţi câte 30 de picături de ulei esenţial de rozmarin,
: salvie, ienupăr, eucalipt sau bergamotă la 1 l de apă.

: 57 g frunze tinere de eucalipt, uscate
25 g frunze uscate de salvie 
25 g frunze sau bace de ienupăr, uscate 

: 4 l apă

I 1. Puneţi plantele în apă lîn vas de sticlă, inox sau ceramică) şi
: lăsaţi pe foc până fierbe.
: 2. Luaţi de pe foc, aplecaţi
• capul deasupra
.; vasului aburind
: şi acoperiţi capul şi
i vasul cu un prosop
: mare. Inspiraţi adânc
: în plămâni aburul.
I 3. Puneţi din nou
: vasul pe foc şi aduceţi
: din nou la fierbere pentru a repeta procedura de câte ori este
; nevoie. Adăugaţi plante proaspete dacă mirosul lor puternic
: începe să se reducă simţitor.

Această reţetă mai poate fi folosită pentru spălarea rănilor. în loc 
să fierbeţi amestecul, aduceţi-1 până la punctul de fierbere, luaţi-1 de 
pe foc şi lăsaţi-1 să tragă până devine călduţ. Spălaţi rana temeinic, 
apoi aplicaţi pudră pentru răni (pagina 122).

PREPARAREA UNEI TINCTURI ALCOOLICE

O tinctură se prepară scufundând planta proaspătă sau uscată în 
alcool pur sau într-un amestec de alcool şi apă. Alcoolul este extractiv: 
trage în el toată apa din plante. Tinctură rezultată este un amestec
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de apă şi alcool. Cu plante proaspete, tinctura lichidă este în general 
egală cu cantitatea de lichid adăugată la început. Cu plantă uscată, 
mai ales rădăcini, volumul final este adesea mult mai mic decât cel 
de la început.

Depozitaţi tincturile în recipiente păstrate la întuneric şi răcoare. 
Tincturile pe bază de alcool durează în general mai mulţi ani. Date 
fiind termenul de valabilitate şi uşurinţa preparării, mulţi botanişti 
preferă tincturile capsulelor şi infuziilor. Tincturile din diverse plante 
pot fi combinate pentru a prepara amestecuri (deşi câteva substanţe 
răşinoase, cum ar fi smirna şi propolisul, nu se combină bine).

Folosirea plantelor proaspete

Plantele proaspete cu frunze pot fi tocate sau lăsate întregi 
înainte de a fi puse în alcool sau de a fi pasate cu alcoolul într-un blen
der. Rădăcinile proaspete ar trebui măcinate împreună cu alcoolul 
într-un blender, până se obţine un terci moale. Plantele proaspete 
conţin în mod natural apă într-o anumită proporţie. Când se prepară
o tinctură din plante proaspete, planta se pune în alcool de con
centraţie 95%: o parte plantă şi două părţi alcool. De exemplu: dacă 
aveţi 85 g (măsură pentru substanţe solide) de flori de echinaceea 
proaspete, ele se vor pune într-un recipient cu 177 ml (măsură pen
tru lichide) de alcool 95%.

Folosiţi în general recipiente de calitate cu filet şi depozitaţi-le în 
locuri întunecoase şi răcoroase, agitând zilnic. După 2 săptămâni, 
decantaţi plantele şi stoarceţi-le cât mai bine printr-o pânză curată 
(o presă de plante sau de struguri ar fi de folos), apoi depozitaţi 
lichidul rezultat în sticle chihlimbarii etichetate.

Folosirea plantelor uscate

Pe măsură ce se usucă, plantele îşi pierd conţinutul apos natural. 
Unele plante sau răşini, cum ar fi smirna, nu conţin practic deloc apă, 
altele, precum menta, conţin apă din belşug. Când preparaţi o tinc
tură dintr-o plantă uscată, completaţi cantitatea de apă care exista în 
plantă când era proaspătă. Multe cărţi propun liste cu cantităţile de 
apă care ar trebui adăugate. Una dintre acestea, pe care o folosesc 
şi eu, este Herbal Materia Medica, de Michael Moore. In general,



plantele uscate se folosesc pentru tincturi în proporţie de 5 :1, .ulii .1 
cinci părţi lichid la o parte plantă uscată. De exemplu, rădăcin.i <lr 
echinaceea conţine 30% din greutate apă. Dacă aveţi 284 g pudr.1 de 
rădăcină de echinaceea, îi veţi adăuga 1 479 ml lichid (1:5), din care
1 035 ml alcool 95% şi 444 ml apă. Vă reamintesc: nu folosiţi apă de 
la robinet. Plantele uscate se macină în general în pudre cât mai fine 
posibil, de obicei într-un blender sau o râşniţă. Cel mai bine depozitaţi 
plantele cât mai întregi, până la întrebuinţare. Tinctură se lasă 2 săp 
tămâni, apoi se decantează.

ANTIBIOTICE DIN PLANTE I I

C o m b in a ţ ie  d e  t in c t u r i p e n t r u  r ă c e a l ă  ş i  g r ip ă

: Acest amestec va preveni în mod normal instalarea răcelilor
■ şi a gripei la oamenii cu un sistem imunitar relativ sănătos. J

10 ml tinctură de echinaceea
• 10 ml tinctură de Ceanothus j 
: americanus (ceai de New Jersey) x
: 10 ml tinctură de lemn-dulce

j Combinaţi aceste trei tincturi într-o sticlă chihlimbarie de 
: 30 ml cu pipetă. \
: Cum folosiţi: Luaţi o pipetă plină (30 de picături) cel puţin di’h-.
• oră în oră când simţiţi că se instalează o infecţie a căilor 
: respiratorii superioare.

Prepararea spray-urilor nazale din tincturi

Spray-urile nazale sunt excelente dacă sunt întrebuinţate atunci 
când se instalează infecţii ale căilor respiratorii superioare sau ale 
sinusurilor. Luaţi pur şi simplu o tinctură din plante şi puneţi 
maximum 10 picături într-o sticluţă cu pulverizator (cumpărată din 
farmacii). Adăugaţi apă pură şi pulverizaţi în nări de câte ori este 
nevoie. Câte două picături de ulei esenţial de eucalipt, ienupăr, salvie 
şi rozmarin pot înlocui tincturile.
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F o r m u l ă  d e  s p r a y  p e n t r u  s in u z it ă

: 5 picături tinctură de eucalipt :
I 5 picături tinctură de mătreaţa-bradului j
: 5 picături tinctură de echinaceea :
: 5 picături tinctură de salvie :
: 5 picături tinctură de ienupăr \
: 3 picături extract din seminţe de grepfrut :

: Puneţi picăturile într-o sticluţă cu pulverizator de 30 ml,
: adăugaţi apă pentru a obţine 30 ml de lichid, apoi puneţi :
: capacul. : 
: Cum folosiţi: Pulverizaţi în nări de câte ori doriţi.

PREPARAREA INFUZIILOR ULEIOASE

Infuziile pe bază de ulei sunt nemaipomenit de folositoare 
pentru arsuri, arsuri de la soare, piele crăpată şi uscată, infecţii 
cutanate, ca picături auriculare şi pentru răni, sub formă de alifii. 
Proprietăţile medicinale ale plantei sunt transferate unei baze de 
ulei. Pentru alifii, uleiul se îngroaşă şi se întăreşte moderat, adăugând 
ceară de albine.

Folosirea plantelor uscate

Pentru a face o infuzie uleioasă din plante uscate, luaţi plantele 
dorite şi măcinaţi-le bine, într-o pudră cât mai fină. Puneţi plantele 
într-un vas termorezistent din sticlă şi acoperiţi-le cu ulei. Uleiul 
de măsline este o alegere bună, deoarece nu va râncezi; este puter
nic antimicrobian. Amestecaţi ierburile ca să vă asiguraţi că sunt 
îmbibate bine cu ulei, apoi mai adăugaţi atât ulei cât să le acopere 
cam 10-15 mm. Le puteţi lăsa la soare 2 săptămâni sau în cuptor la 
foc foarte mic, timp de opt ore sau peste noapte. Unii botanişti 
preferă să fiarbă uşor plantele în ulei, timp de 10 zile, la 38°C, 
într-o oală electrică de gătit lent (slow cooker). Când este gata, 
strecuraţi uleiul, apoi stoarceţi bine plantele printr-o cârpă curată 
legată strâns.
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Folosirea plantelor proaspete

Pentru a prepara o infuzie uleioasă din plante proaspete, puneţi 
plantele într-un borcan cu filet şi turnaţi atât ulei cât să acoperi' 
plantele complet. Lăsaţi-le la soare timp de 2 săptămâni sau fier 
beţi-le timp de 5 zile într-o oală electrică slow cooker, setată pe 
temperatură mică. Stoarceţi apoi plantele printr-o cârpă curată. 
Lăsaţi uleiul decantat să se odihnească. După o zi, apa prezentă în 
mod natural în plante se va separa pe fundul vasului. Turnaţi uleiul 
şi aruncaţi apa. Unii botanişti preferă ca, în primă fază a preparării 
infuziilor uleioase, să lase planta 24 de ore în puţin alcool turnat 
peste frunze. Asta face ca pereţii celulari ai plantei să se rupă, ajutând 
astfel la demararea procesului de extracţie. După această etapă, adău
gaţi uleiul şi continuaţi ca mai sus.

U l e i d in  p l a n t e  p e n t r u  in f e c ţ i i  c u t a n a t e

Uleiurile sunt nemaipomenit de bune pentru sănătatea şi 
vindecarea pielii.

1 l ulei de măsline 
25 g mătreaţa-bradului 
25 g acacia
25 g seminţe sau rădăcină de echinaceea 
25 g usturoi 
25 g salvie

1. Turnaţi uleiul într-un vas greu. Folosiţi vase din sticlă sau 
inox, nu din aluminiu sau fontă.
2. Măcinaţi cât mai fin posibil plantele.
3. Puneţi plantele peste ulei.
U. încălziţi amestecul peste noapte în cuptor, la temperatură 
mică (66°C-93°C), sau într-o oală electrică acoperită, la 
temperatură minimă, timp de 7 zile.
5. Luaţi vasul din cuptor şi lăsaţi amestecul să se răcească. 
Strecuraţi amestecul uleios de plante printr-o pânză curată, 
storcând bine ca să extrageţi tot uleiul.
6. Turnaţi uleiulîntr-un recipient de sticlă cu închidere ermetici)
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F ormulă pentru alifie cicatrizantă

1 l ulei de măsline 
21 g echinaceea, seminţe sau rădăcină, măcinată fin
25 g rădăcină de cryptolepis, măcinată fin .-iSK-C
43 g ienupăr, măcinat fin
25 g scoarţă de stejar -  sau rădăcină de ratanhia 

sau geranium sălbatic, măcinată fin 
25 g frunze de acacia 
14 g pelin, pudră
14 g mătreaţa-bradului, pudră 
113 g ceară de albine
1 ml vitamina E
1 ml ulei esenţial de eucalipt

1. Faceţi o infuzie uleioasă, combinând toate plantele cu ulei 
de măsline (vezi pagina 118],
2. Turnaţi infuzia uleioasă din plante înapoi în vasul folosit 
pentru a o prepara şi reîncălziţi-o pe aragaz la foc mic.
3. Cântăriţi ceara şi adăugaţi-o în vas. Proporţia ideală ar fi 
57 g ceară la fiecare 475 ml de infuzie uleioasă laşadar, 
pentru această reţetă, cam 113 g ceară). Mulţi preferă ceara 
de albine dată pe râzătoare, dar eu o rup pur şi simplu în 
bucăţi mici. încălziţi până ce se topeşte ceara.
4. Luaţi de pe foc. Lăsaţi să se răcească până ce începe să se 
întărească, apoi adăugaţi vitamina E şi uleiul esenţial de 
eucalipt şi amestecaţi bine.
5. Cât amestecul este încă lichid, turnaţi-lîn recipiente 
adecvate şi etichetaţi. Notă: Asiguraţi-vă că recipientele 
rezistă la temperaturi mari înainte să le folosiţi.

Cum preparaţi o alifie

O alifie nu este decât un ulei mai consistent datorită cerii de 
albine. Faceţi o infuzie uleioasă, apoi turnaţi-o intr-o crăticioară din 
sticlă sau din inox. încălziţi-o uşor la foc mic pe aragaz. Adăugaţi 
ceară de albine mărunţită la uleiul cald, de obicei 57 g per cană 
(250 ml) de ulei. Când ceara s-a topit, puneţi câteva picături de
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amestec pe o farfurioară, lăsaţi să se răcească, apoi atingeţi cu 
degetul. Dacă este prea moale, mai adăugaţi ceară; dacă este pre.i 
tare, mai adăugaţi puţin ulei. O alifie perfectă ar trebui să rămAiu 
tare câteva secunde după ce aţi apăsat cu degetul pe ea, după care 
să se înmoaie brusc de la căldura corpului. Eu obişnuiam să torn 
alifiile preparate de mine în sute de miniborcănaşe pentru creme, 
dar acum torn toată cantitatea într-un borcan cu filet. Dacă vreau 
să pun o cantitate mai mică într-un borcănaş pentru creme, pentru 
întrebuinţare curentă, o încălzesc în cuptor sau la microunde, până 
se lichefiază.

PREPARATE DIN PLANTE ÎNTREGI

Unele răni nu reacţionază bine la pansamente umede, aşa cum 
sunt alifiiie. în acest caz, eu folosesc pudră din plante direct pe rană. 
Pudrele fine din plante pentru răni opresc sângerarea şi înlesnesc 
vindecarea rapidă, prevenind infectarea. După ce rana a început să se 
vindece, trecerea la o alifie continuă procesul. Probabil că nu există
o metodă mai eficientă de a trata infecţiile cutanate decât cu pudră 
din plante. Eu încă nu am găsit o rană care să nu reacţioneze la o 
pudră sau alta.

Ingerarea plantei

Multe plante pot fi recoltate şi mâncate întregi. Rădăcina de 
pelin, un exemplu excelent, poate fi folosită pentru gât inflamat 
şi infecţii ale căilor respiratorii superioare de natură virală sau 
bacteriană. Este foarte puternică, şi puteţi ţine un pic de rădăcină 
proaspătă în buzunar şi mânca puţin câte puţin la nevoie. Uneori 
funcţionează bine o combinaţie de plante întregi şi tincturi din 
plante; în cazul de faţă, rădăcina de pelin alături de o combinaţie 
suport de tinctură din echinaceea, Ceanothus şi lemn-dulce, pentru 
infecţii ale căilor respiratorii superioare.

Pudre şi capsule

Capsulele sunt bune, căci corpul primeşte astfel o cantitate mare 
de plantă integrală. Planta trebuie măcinată într-o pudră cât m.ii 
fină posibil, apoi încapsulată -  un proces cam enervant. Eu încerc de
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P u d r ă  p e n t r u  r ă n i

25 g rădăcină de genţiană
25 g mătreaţa-bradului
25 g rădăcină sau seminţe de echinaceea
25 g frunze de eucalipt v T
25 g frunze de ienupăr

1. Măcinaţi toate plantele în pudră cât mai fină. Eu încep de 
obicei cu un blender Vitamix, apoi trec amestecul într-o 
râşniţă de nuci sau cafea şi continui măcinatul.
2. După ce aţi obţinut pudra, cerneţi-o printr-o sită cu plasă 
fină.
3. Depozitaţi această pudră în congelator sau într-un recipient 
închis ermetic, ţinut la întuneric şi răcoare. Ierburile pudră îşi 
pierd din calităţi destul de repede dacă nu sunt protejate.
Acest amestec ar trebui înlocuit la cel puţin 6 luni dacă nu 
este congelat; dacă este congelat, ţine cel puţin un an.
Cum folosiţi: Când aveţi nevoie de pudră, presăraţi din belşug 
pe răni umede. Va opri sângerarea, va preveni infectarea şi va 
stimula refacerea celulară. Rănile infectate, supurante, pline 
de puroi ar trebui deschise şi curăţate, apoi presărate din 
belşug cu pudră, cât mai des posibil. Odată ce rana se vindecă 
frumos, nu ar mai trebui intervenit în nici un fel (de exemplu, 
râcâind-o sau încercând s-o deschideţi iar); mai adăugaţi doar 
încă puţină pudră, după nevoie.

Acelaşi amestec se poate presăra pe picioare sau în 
pantofi şi şosete pentru infecţii fungice. Mai poate fi folosit 
şi contra dermatitei de scutec la bebeluşi.

obicei să-l mituiesc pe fiul meu s-o facă sau cumpăr, pur şi simplu, 
capsule gata făcute. Genţiana este o plantă excelentă pentru a fi 
folosită în capsule. Uneori, plantele se macină pudră şi nu mai sunt 
încapsulate. De exemplu, pentru ulceraţii stomacale plantele ar tre
bui măcinate pudră, amestecate cu lichid şi consumate. Asta permite 
plantei să intre în contact cu întreaga zonă afectată. Dacă ulceraţia 
este în duoden, care se află imediat sub stomac, atunci se vor folosi 
capsule. Capsulele tind să rămână pe fundul stomacului şi-apoi să
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treacă în duoden, unde este nevoie de ele. Ulcerele duodenale ;uml 
adesea însoţite de crampe şi de spasme dureroase. Acestea pol li 
atenuate dacă adăugaţi câteva picături de ulei esenţial de izmă bun.i 
(Mentha piperita) la amestecul de plante înainte de a-1 încapsula.

ATENŢIE!

La fel cum se întâmplă cu toate medicamentele, atât adulţii, 
cât şi copiii trebuie să fie deosebit de atenţi la modul cum 
reacţionează la plante. începeţi cu doze mici şi creşteţi.
Cum apare un semn de reacţii adverse, administrarea trebuie 
întreruptă. Dacă simptomele grave persistă, consultaţi un 
specialist competent.

FOLOSIREA ULEIURILOR ESENŢIALE

Uleiurile esenţiale se obţin distilând uleiuri volatile din plante. 
Uleiul esenţial rezultă în 0,5% până la 5% din greutatea unei plante, 
majoritatea plantelor situându-se în zona inferioară a intervalului. 
Pentru o plantă care este 1% ulei esenţial, vor fi necesare puţin sub
3 kg de plantă pentru a obţine 30 ml de ulei esenţial.

Cunoştinţele de medicină naturistă erau considerate extrem de 
importante pentru viitoarele soţii şi mame din Evul Mediu, şi foarte 
puţine erau căminele care să nu fi avut propriile „cămări de distilare", 
unde se preparau leacurile. Distilarea esenţelor din plante făcea 
parte dintre aceste cunoştinţe pentru multe femei, iar aromaterapia 
s-a născut în formă rudimentară în Europa acelor vremuri. Majori
tatea oamenilor îşi cumpără uleiurile esenţiale, dar eu am întâlnit 
câteva femei înţelepte care încă mai păstrează această tradiţie de mult 
uitată şi distilează propriile esenţe din plante care cresc pe câmpiile 
şi în văile de pe lângă casele lor. Mulţi dintre noi, însă, le cumpărăm 
de-a gata.

Uleiurile esenţiale funcţionează intrând în contact direct cu 
bacteriile care se instalează pe membranele mucoase ale nasului şi 
sinusurilor şi fiind absorbite prin acele mucoase direct în sistem. Ast
fel, principiile active ale plantei traversează tractul gastrointestinal 
şi ajung direct în sânge. Deoarece este nevoie de o cantitate aşa de
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T ratament în cinci paşi contra ulcerului stomacal i

113 g rădăcină uscată de Lemn-duLce :
113 g rădăcină uscată de tătăneasă :
90 de capsule de bismut de 300 mg | 
30 ml extract din seminţe de grepfrut
59 ml tinctură de eucalipt :
59 ml tinctură de genţiană ■
59 ml tinctură de acacia :
1 l miere din flori sălbatice (flori de câmp) :

1. Măcinaţi pudră foarte fină rădăcinile de lemn dulce : 
şi tătăneasă şi amestecaţi-le în părţi egale. Luaţi 2 linguri : 
(30 ml) din această pudră de două ori pe zi (dimineaţa şi 
seara), amestecată în orice lichid preferaţi (de exemplu, : 
suc de mere), timp de 30 de zile. Următoarele 60 de zile luaţi :
1 lingură (15 ml) de rădăcină de lemn-dulce (sau de nalbă ■ 
mare) doar dimineaţa. Plantele nu ar trebui să fie încapsulate, : 
pentru a putea căptuşi complet pereţii stomacului. (Pentru j§ 
ulcere duodenale, luaţi capsule.)
2. Luaţi 300 mg bismut de câte 3 ori pe zi timp de 
30 de zile (sau Pepto-Bismol, în cantităţi similare). îj  
S-a dovedit că ar scurta timpul de vindecare a ulcerului.
3. Luaţi 6 picături de extract din seminţe de grepfrut 
de câte 3 ori pe zi timp de 15 zile. Puneţi picăturile 
într-un pahar mic cu suc de portocale 
sau grepfrut - este prea amar pentru a fi luat 
cu orice altceva.
U. Amestecaţi câte 59 ml de tinctură de eucalipt, genţiană 
şi acacia. Luaţi 1 linguriţă (5 ml) de amestec de 3 ori pe zi 
timp de 15 zile.
5. Luaţi o lingură (15 ml) de miere de 6 ori pe zi timp de 
30 de zile.

mare de plantă pentru a obţine ulei esenţial, aceste uleiuri au efecte 
foarte puternice. Ca să vă faceţi o idee: luând 30 ml de ulei esenţial 
(o idee nefericită, de altfel), aţi consuma practic cam 3 kg dintr-o 
plantă într-o formă care şi-ar face efectul în corp aproape instantaneu. 
De aceea uleiurile esenţiale sunt foarte diluate, folosite în difuzoare
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sau administrate intern în doze minuscule (între una şi 5 pică Iun 
odată). Pot fi extrem de toxice administrate intern.

întrebuinţări uzuale

Unul dintre cele mai bune moduri de a folosi uleiurile esenţiale 
este difuzorul, care răspândeşte uleiul esenţial în aerul din încăpere, 
acasă sau la birou, astfel încât proprietăţile curative ale plantei pot fi 
inspirate pe parcursul zilei. Există tot felul de difuzoare; cele mai 
bune sunt cele electrice, care au un mic compresor de aer ce „sparge" 
uleiul esenţial în picături minuscule pe care le dispersează în aer. 
Urmaţi instrucţiunile de folosire ale aparatului.

Uleiurile esenţiale pot fi luate şi în spray-uri nazale, adăugate în 
apă fierbinte şi inhalate, sau folosite în băi de asudare sau în saune. 
Câteva pot fi luate şi intern, cu precauţie. Unele uleiuri esenţiale, 
cum ar fi cel de pelin, sunt atât de puternice, încât nu se recomandă 
sub nici o formă înghiţirea lor. Uleiurile esenţiale se administrează 
intern cel mai bine sub îndrumarea unui aromaterapeut calificat.

Mix de u le iu r i  e se n ţ ia le  
CONTRA INFECŢIILOR AEROPURTATE

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • I******
30 ml ulei esenţial de bergamotă 
30 ml ulei esenţial de levănţică 
30 ml ulei esenţial de eucalipt 
30 ml apă distilată

Combinaţi toate uleiurile esenţiale într-un recipient de sticlă. 
Adăugaţi 10-12 picături din amestec la 30 ml apă distilată şi 
agitaţi bine.
Cum folosiţi: Puneţi amestecul de uleiuri în difuzor.

PREPARATE PENTRU AFECŢIUNI COMUNE 
ALE COPIILOR

Infecţiile auriculare reprezintă o problemă serioasă printre co 
piii mici, mai ales cei din creşe. Creşele, ca şi spitalele, sunt printre 
terenurile cele mai propice dezvoltării bacteriilor rezistente la
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antibiotice, care se transmit cu uşurinţă de la un individ la altul în 
colectivitate.

Un număr semnificativ de studii au descoperit că acei copii care 
sunt trataţi pentru infecţii auriculare cu antibiotice, intervenţie 
chirurgicală şi decongestionante farmaceutice prezintă un număr 
mult mai mare de infecţii auriculare de-a lungul copilăriei şi, în cazul 
intervenţiilor chirurgicale, probleme mult mai mari legate de pier
derea auzului decât ceilalţi copii. Câteva studii au arătat că acei copii 
care nu urmează nici un fel de tratament, chiar dacă au infecţii 
auriculare grave, vor fi mult mai bine pe termen lung decât copiii 
care sunt supuşi intervenţiilor medicale.

Prevenirea infecţiilor auriculare

Iată câteva lucruri de reţinut pentru a asigura sănătatea copiilor 
şi a minimaliza infecţiile auriculare:

Bebeluşii hrăniţi cu biberonul şi copiii mici prezintă o mai mare 
incidenţă a infecţiilor auriculare decât cei hrăniţi la sân. 
Bebeluşii şi copiii mici care stau pe spate când beau din biberon 
tind să aibă o mult mai
mare incidenţă a infecţiilor 
auriculare (laptele alunecă 
uneori in canalul auricu
lar). Este mult mai bine 
să-i ţineţi în braţe, cu capul 
mai sus decât restul corpu
lui sau, dacă pot deja să 
stea în şezut, să bea din 
această poziţie.
Produsele lactate din dietă 
contribuie în mod semni
ficativ la incidenţa infec
ţiilor auriculare.
Copiii contractează multe 
infecţii minore la începutul 
vieţii ca parte integrantă 
a procesului de definitiva
re a imunităţii împotriva

ATENŢIE!

Sistemul digestiv al copiilor 
sub un an nu este pe deplin 
format pentru a se proteja de 
organismele cauzatoare de 
botulism aflate uneori în mierea 
crudă, netratată termic.
Centrele pentru controlul bolilor 
recomandă să nu se dea miere 
crudă copiilor sub un an, aceasta 
putând provoca diaree, uneori 
fatală. După un an, sistemele 
digestiv şi imunitar sunt apte 
să protejeze copilul de 
microorganisme. Ar fi bine 
să daţi miere copiilor mici 
cu precauţie.
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bolilor infecţioase. în majoritatea cazurilor, sisemul imunitar 
adaptează, iar boala trece. Ca parte din acest proces, copiii din 
creşe vor avea mult mai multe infecţii decât copiii care stau 
acasă.
O alimentaţie adecvată şi folosirea plantelor vor face faţă, în majori 
tatea cazurilor, majorităţii infecţiilor auriculare din copilărie. 
Alăptatul, naşterea naturală, atingerea frecventă şi colonizarea 
corpului bebeluşului cu bacteriile de pe corpul mamei imediat 
după naştere vor asigura cel mai puternic sistem imunitar pentru 
copilaşi şi vor reduce la minimum infecţiile auriculare ale 
copilăriei.

• Pentru bebeluşii care încă sunt alăptaţi, dacă mama ia doze de 
plante în cantităţile adecvate pentru tratarea infecţiilor respi
ratorii acute, acestea vor ajunge pe calea laptelui în sistemul 
bebeluşului.
Pentru cei foarte mici, gliceritele1 sau mierea medicinală sunt de 
mare ajutor, majoritatea bebeluşilor şi copiilor mici adorându-le.

Tratarea infecţiilor auriculare ale copiilor

Majoritatea infecţiilor auriculare pot fi tratate cu succes folosind 
un ulei auricular din plante, eliminând toate produsele lactate, bând 
ceaiuri din plante, consumând supe benefice sistemului imunitar pe 
durata bolii, folosind tincturi din plante adecvate, miere sau glicerite 
şi folosind băi de aburi cu plante.

Copiii sunt cei mai expuşi infecţiilor auriculare provocate de 
tulpini rezistente la antibiotice ale Haemophilus influenzae, Staphylo
coccus aureus, Streptococcus pneumoniae şi Branhamella catarrhalis. 
Schema de tratament de mai sus s-a dovedit foarte eficientă în 
tratarea unor astfel de infecţii.

1 Preparat medicinal obţinut din dizolvarea unei substanţe în glicerină 
(n.tr.)
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U l e i p e n t r u  in f e c ţ ie  a u r ic u l a r ă

a .

5 căţei de usturoi 
118 ml ulei de măsline

'• . w /Vv

20 picături ulei esenţial de eucalipt
15 picături extract din seminţe de grepfrut ’ \ '

\\ : 'N
1. Mărunţiţi usturoiul, puneţi-l într-un vas termorezistent mic • \  
împreună cu uleiul de măsline şi lăsaţi în cuptor peste noapte, " //| 
la cea mai mică temperatură posibilă a cuptorului.
2. Strecuraţi uleiul printr-o pânză şi stoarceţi bine. .. . \ \
3. Adăugaţi uleiul esenţial de eucalipt şi extractul din seminţe : A 
de grepfrut şi amestecaţi bine. :
U. Păstraţi într-o sticluţă chihlimbarie. : 
Cum folosiţi: Ţineţi o pipetă din sticlă sub jet de apă fierbinte
timp de 1 minut, uscaţi bine (şi repede), trageţi ulei din :
sticluţă. Puneţi câte 2 picături în fiecare ureche din jumătate •
în jumătate de oră, cât de des este nevoie. \

C o m b in a ţ ie  d e  t in c t u r i p e n t r u  in f e c ţ ie  a u r ic u l a r ă

Puteţi prepara această reţetă ca glicerită sau ca miere 
medicinală [vezi pagina 127)

30 ml tinctură de ghirpbir 
30 ml tinctură de echinaceea 
30 ml tinctură de Ceanothus 
30 ml tinctură de lemn dulce

Combinaţi tincturile într-o sticlă şi amestecaţi bine.
Cum folosiţi: Administraţi 30 de picături de tinctură din oră în 
oră per 68 kg greutate corporală, până ce simptomele dispar. 
Se administrează cel mai bine în suc. (Vezi Dozaje pentru copii 
la pagina 130.)



ANTIBIOTICE DIN PLANTE I,

C e a iu l  l u i B r ig it t e  M a r s  c o n t r a  in f e c ţ i il o r  
a u r ic u l a r e

25 g ceai mormon (Ephedra nevadensis)
25 g măceşe
25 g flori de soc (specie de Sambucus]
25 g rădăcină de lemn-dulce 
25 g frunze de izmă bună
1 l apă

1. Zdrobiţi mare toate plantele.
2. Turnaţi apă aproape clocotită (~90°C) peste plante şi lăsaţi 
la infuzat până ce are temperatură optimă pentru băut. Beţi 
cât de fierbinte puteţi. îndulciţi cu miere, dacă doriţi.
Cum folosiţi: Se poate consuma cât de mult doriţi. Ceaiul 
mormon este decongestionant, măceşele sunt uşor 
astringente, antiinflamatoare şi bogate în vitamina C, florile 
de soc sunt uşor sedative şi reduc febra, rădăcina de 
lemn-dulce este antiinflamatoare, are gust plăcut şi este 
antivirală şi antibacteriană, iar izma ajută la reducerea febrei, 
decongestionează şi calmează. Se poate adăuga iarba-mâţelor 
(numită şi cătuşnică -  Nepeta cataria) pentru a scădea 
temperatura.

Prepararea gliceritelor şi a mierii din plante

Gliceritele şi mierea sunt excelente pentru copii, dat fiind gustul 
lor minunat. (Vezi caseta de la pagina 126.) în plus, mierea ca mediu 
pentru plante adaugă acţiunea sa puternică celei a plantei. Când 
preparaţi glicerite, folosiţi doar glicerină vegetală alimentară sau 
miere organică din flori sălbatice.
Folosirea plantelor uscate: 1 parte plantă la 5 părţi lichid, lichidul 

compus din 10 procente alcool de 95%, 60 de procente glicerină 
sau miere, 30 de procente apă. Aşadar, dacă aveţi 142 g de 
rădăcină de echinaceea sau genţiană măcinate pudră fină, veţi 
folosi 739 ml de lichid, din care 75ml va fi alcool de 95%, 444 ml 
va fi glicerină sau miere, iar 222 ml, apă. Amestecaţi bine toate
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DOZAJE PENTRU COPII

Copiii, fiind mult mai mici decât adulţii, sunt în general mai 
sensibili la plante. Dozele trebuie ajustate când preparaţi 
medicamente din plante pentru copii, folosind una dintre aceste 
abordări:

Regula lui Clark: împărţiţi greutatea în livre (o livră este egală 
cu 0,453592 kg) la 150 pentru a obţine o fracţie a unei doze 
pentru adulţi. Pentru un copil de 75 de livre (34 kg) doza ar fi 
75/150, sau ’/î din doza pentru un adult.

Regula lui Cowling: Vârsta copilului la următoarea aniversare 
împărţită ta 24. Pentru un copil care va face 8 ani, doza ar trebui 
să fie 8 împărţit la 24, adică Va din doza pentru un adult.

Regula lui Young: Vârsta copilutui împărţită la (12 + vârsta 
copilului). Pentru un copil de 3 ani, ar fi 3 : (12-*- 3), sau 15, 
pentru o doză de ’/s din doza pentru un adult.

lichidele, adăugaţi pudra de plante şi păstraţi într-un borcan cu 
filet, închis, timp de 2 săptămâni, agitând zilnic. Decantaţi, apoi 
stoarceţi planta printr-o pânză, pentru a extrage cât mai mult 
lichid posibil. Păstraţi glicerita sau mierea într-o sticlă chihlim- 
barie, într-un loc întunecos şi răcoros.

Folosirea plantelor proaspete: 1 parte plantă la 2 părţi lichid: 15 pro
cente alcool 95% şi 85 de procente glicerină sau miere. Aşadar, 
dacă aveţi 142 g plantă proaspătă, veţi folosi 296 ml lichid, din 
care 44 ml va fi alcool 95%, iar 251 ml va fi glicerină sau miere.

Dozaj: In general, gliceritele şi mierea nu sunt la fel de puternice ca 
tincturile, aşa că doza poate fi de IV2 ori mai mare decât doza de 
tinctură. Dacă aţi administra în mod normal Vi de pipetă (15 pi
cături), aţi putea administra % de pipetă (22 de picături).
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Calmarea febrei şi a diareei

Copiii sunt predispuşi la infecţii diareice cauzate de temuta /:'. < oii 
0157:H 7 şi de tulpinile de Shigella dysenteriae rezistente la antibio 
tice. Când se îmbolnăvesc extrem de la aceste bacterii, copiii ar pule.i 
prezenta şi febră mare.

Cea mai bună plantă pentru scăderea febrei mari este Corallorhiza 
maculata, fie ca ceai, fie ca tinctură: se înmoaie 1 linguriţă de rădăcină 
în 236 ml apă timp de 30 de minute apoi se bea, sau maximum 30 de

C e a iu l  l u i R o s e m a r y  G l a d s t a r  c o n t r a  d ia r e e i

: 3 părţi rădăcină de mur
• 2 părţi scoarţă de ulm alunecos

1. Amestecaţi plantele (de exemplu 85 g rădăcină de mur şi 
: 57 g scoarţă de ulm alunecos).
: 2. Puneţi 1 linguriţă de amestec în 250 ml apă şi fierbeţi la foc 

mic timp de 20 de minute.
: 3. Strecuraţi şi lăsaţi să se răcorească.

Cum folosiţi: Luaţi 2-4 linguri (30-60 ml) din oră în oră sau de 
| câte ori este nevoie.

C o m b in a ţ ie  d e  t in c t u r i c o n t r a  d ia r e e i
& ® « • • • ' • •  « « # •  » « 9 ® # » •  « # « *  « « »  # » «  «f ft 9 9' « * « 9 9 « « 9 9

: 30 ml tinctură de rădăcină de genţiană
: 30 ml tinctură de acacia
: 30 ml tinctură de cryptolepis ,ţ '
: 10 ml extract din seminţe de grepfrut

: Combinaţi tincturile, apoi agitaţi bine.
: Cum folosiţi: Administraţi o pipetă plină (30 picături) '
: pentru fiecare 68 kg greutate corporală, la fiecare 1 sau 2 ore,
: în apă sau suc de portocale, până ce simptomele dispar. Dacă
■ simptomele persistă mai mult de 48 de ore, mergeţi la medic.
: Agresiva bacterie E. coli 0157:H7 este foarte periculoasă, mai
: ales la copii.
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picături de tinctură pentru un copil cu greutatea de 27 kg. Ceaiul de 
plante al lui Brigitte Mars, propus anterior, la care adăugaţi 30 ml 
iârbâ-mâţei, este de asemenea foarte eficient îh scăderea febrei. în 
final, o alternativă foarte eficientă sunt şi compresele înmuiate în 
apă rece, cu care ştergeţi sau înfăşuraţi copilul.

Contră diareei funcţionează de obicei o combinaţie de ceâi şi 
tinctură.



Subestimarea potenţialului evolutiv al organismelor vii 
este singura greşeală majoră făcută de cei care folosesc 
mijloace chimice pentru a îmblânzi natura.

Dr. Marc Lappe

Una dintre lecţiile cele mai importante învăţate din vechile 
noastre mituri şi legende este aceea că zeii nu sunt prea entuziasmaţi 
de aroganţa oamenilor. Versiuni arhaice ale acestui mesaj se găsesc 
în povestea unei femei care credea că poate ţese mai bine decât zeii 
şi, după ce a pierdut un concurs de ţesut, a fost preschimbată într-un 
păianjen ca pedeapsă pentru îngâmfarea ei. O alta este legenda lui 
Ahile, a cărui mamă l-a scufundat într-o apă ce l-a făcut invulnera
bil -  a ratat, desigur, călcâiul piciorului de care îl ţinea. Până în zilele 
noastre, sintagma „călcâiul lui Ahile" ne reaminteşte cât de naivi 
suntem crezându-ne invulnerabili. Un avertisment şi mai recent ne 
vine din romanul Frankenstein al lui Mary Shelley. Mesajul cărţii ei 
este acelaşi cu cel al vechilor mituri şi legende; în cazul romanului ei, 
avertismentul se referea la aroganţa ştiinţei medicale, care crede 
că-şi poate însuşi puterea zeilor. In ciuda cunoştinţelor noastre şi 
a tehnologiei avansate, aceste vechi avertismente încă sunt rele
vante pentru specia noastră. Aşa cum spunea foarte elocvent Vâdav 
Havel, există forţe în univers împotriva cărora este recomandabil 
să nu hulim. Poate că aşa este bine, ca umila bacterie să fie cea care 
să ne înveţe smerenia.

Chymia egregia ancilla medicinae; non alia pejor domina.
(Chimia este o slujnică remarcabilă, dar o amantă groaznică.)



Abortiv: Agent care provoacă avort, de obicei accelerând fluxul sangvin 
în uter. Uneori, o substanţă care provoacă deformarea fetusului, 
declanşând în corp avortul spontan.

Acut(ă): Boală care se instalează rapid, are simptome severe şi o durată 
în general scurtă, de exemplu pojar sau răceală. Opusul este boala 
cronică.

Afrodiziac: Agent care creşte apetitul şi impulsurile sexuale.
Alopată: Medicina convenţională modernă. La început, doar una din 

aproximativ opt şcoli de medicină din Statele Unite. în 1930, prin- 
tr-un melanj briliant de legi, creştere financiară prin reclame în 
publicaţia Journal of the American Medical Association, control al licen
ţelor acordate şcolilor de medicină şi păcălirea altor organizaţii 
medicale, alopaţii au dobândit controlul absolut al medicinei ameri
cane. Preţurile şi calitatea îngrijirii medicale au avut de suferit în 
consecinţă.

Alternativă: Termen nefolosit în medicina alopată (sau convenţională), 
care desemnează o plantă sau o procedură ce stimulează modificări 
fizice în organism care vor face faţă adecvat afecţiunilor cronice sau 
acute. O substanţă care regenerează ţesuturi şi îmbunătăţeşte 
funcţionarea încet şi eficient, culminând cu starea de sănătate. Multe 
plante îşi arată latura alternativă doar în prezenţa simptomelor de 
boală. La o persoană sănătoasă, nu se întâmplă nimic sau se întâmplă 
ceva cu totul diferit.

Amenoree: Absenţa sau încetarea anormală a menstruaţiei.
Anafrodiziac: Substanţă care determină lipsa dorinţelor sexuale.
Analgezic: Medicament care calmează sau înlătură temporar durerea, 

fără să inducă stare de inconştienţă.
Anestezic: Substanţă care scade capacitatea nervilor de a simţi durere.
Antihelmintic: Medicament care se administrează de obicei intern pen 

tru combaterea viermilor intenstinali.
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Antibiotic: Substanţă care are capacitatea de a distruge anumiţi microbi 
sau de a le opri dezvoltarea (literal „antiviaţă").

Anticataral: Catarul este o inflamaţie acută sau cronică a mucoasei unui 
organ, de obicei căile aeriene dintre cap şi gât, adesea însoţită de 
secreţie abundentă. Un anticataral este o substanţă care reduce, 
previne sau elimină catarul.

Anticoagulant: Substanţă care încetineşte sau opreşte închegarea sân
gelui.

Anticorp: Substanţă care se formează în organism, la nivel celular şi 
sangvin, spre a neutraliza o infecţie.

Antidepresiv: Substanţă contra depresiei nervoase sau a tristeţii.
Antifungic: Substanţă care împiedică dezvoltarea ciupercilor, a micozelor 

cutanate.
Antihemoragic: Un hemostatic (medicament care opreşte o hemoragie).
Antihepatoxic: Substanţă care împiedică toxinele să afecteze negativ 

ficatul.
Antihipertensiv: Substanţă care scade tensiunea arterială.
Antiinflamator: Substanţă care reduce inflamaţia.
Antimicrobian: Substanţă care inhibă sau omoară microorganismele.
Antimutagenic: Substanţă care reduce sau interacţionează cu mutaţiile 

genetice ce pot fi provocate de alte substanţe.
Antioxidant: Substanţă care încetineşte sau stopează oxidarea. în 

herbalism (ştiinţa plantelor), în mod specific o substanţă care înce
tineşte formarea de radicali liberi.

Antipiretic: Substanţă care reduce febra.
Antireumatic: Substanţă care calmează, previne sau reduce simptomele 

reumatice.
Antiscorbutic: Substanţă care previne scorbutul, de obicei una cu con

ţinut de vitamina C.
Antiseptic: Substanţă care împiedică putrefacţia, descompunerea celu

lară şi infecţia.
Antiseptic urinar: Substanţă cu efect antiseptic asupra tractului urinar.
Antispasmodic: Substanţă care calmează sau previne crampele muscu

lare.
Antitusiv: Substanţă care calmează sau previne tuşea.
Antiviral: Substanţă care omoară virusurile sau inhibă reproducerea 

acestora.
Aromatic: Caracteristică a plantelor care au un miros puternic, de obicei 

plăcut. Termenul se referă aproape mereu la plante cu uleiuri volatile, 
de obicei unele stimulente pentru spirit, cu acţiune antibacteriană şi 
de calmare nervoasă.
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Arterioscleroză: Boală caracterizată prin îngroşarea, pierderea el.i,'ill 
cităţii şi sclerozarea pereţilor arterelor din cauza vârstei sau a depo 
zitelor plachetelor de grăsime de-a lungul pereţilor arteriali.

Artrită: Inflamare a articulaţiilor. Fie osteoartrită (boală osoasă degene 
rativă ce constă în deteriorarea şi calcifierea cartilajelor, astfel că 
oasele căptuşite cândva cu cartilaje se freacă acum unele de altele, 
provocând durere şi inflamaţii), fie artrită reumatoidă, o inflamaţie 
cronică a încheieturilor, care se agravează cu trecerea timpului, de 
cauză necunoscută (se crede că ar fi de natură autoimună).

Astringent: Substanţă care contractează ţesuturile organismului. în 
medicina naturistă, de obicei o plantă care conţine taninuri, opreşte 
sângerarea şi reduce inflamaţia. In orice caz, îţi strânge gura dacă 
o guşti.

Bronşită: Inflamare a membranelor mucoase bronhiale.
Calmant: Substanţă care alină durerea.
Candidoză: Orice boală provocată de drojdia Candida albicans. Se găseşte 

de obicei pe piele şi în gură, vagin şi rect. Folosirea în exces a anti
bioticelor şi a antiinflamatoarelor, care afectează echilibrul metabolic 
al corpului, a făcut ca mulţi oameni să sufere de candidoze şi a permis 
bolii, cândva rare, să devină una arhicunoscută.

Cardiotonic: Substanţă care reglează sau fortifică activitatea şi meta
bolismul inimii; indiferent care este starea inimii, un cardiotonic o 
readuce la o stare normală de funcţionare.

Carminativ: Agent care ajută la eliminarea gazelor.
Catartic: Substanţă uşor purgativă, laxativă şi pentru eliminarea gazelor.
Colagog: Substanţă care favorizează evacuarea bilei în duoden.
Coleretic: Substanţă care stimulează secreţia biliară a ficatului.
Colită: Inflamare a colonului.
Conjunctivită: Inflamare a mucoasei ochiului sau a pleoapei.
Cronic(ă): Boală care are o evoluţie lentă şi un caracter de durată, 

marcată de debilitate generală, uneori cu episoade acute intercalate. 
Opusul bolii acute.

Demulcent: Agent mucilaginos sau uleios utilizat pentru a calma o 
suprafaţă iritată, în special aplicat la nivelul mucoaselor.

Depurant: Substanţă care stimulează excreţia.
Diaforetic: Substanţă care stimulează transpiraţia.
Dismenoree: Menstruaţie dureroasă.
Dispepsie: Tulburare a procesului de digestie, manifestată adesea prin 

dureri, balonări, arsuri etc.
Diuretic: Substanţă care produce sau măreşte diureza (producerea şi 

eliminarea urinei).
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Duoden: Segmentul iniţial al intestinului subţire, aflat imediat după 
stomac.

Eczemă: Inflamaţie cutanată cronică.
Emenagog: Substanţă activă care favorizează declanşarea ciclului mens

trual.
Emolient: Medicament care relaxează ţesuturile şi diminuează starea 

inflamatorie datorită compuselor sale mucilaginoase. (Folosit intern, 
se numeşte demulcent.)

Expectorant: Medicament care favorizează expectoraţia facilă a mucu- 
sului din plămâni şi de la nivelul pasajelor bronhiale, de obicei prin 
tuse.

Febrifug: Substanţă care reduce febra.
Gastrită: Inflamarea mucoasei stomacului.
Gută: Inflamare a articulaţiilor cauzată de excesul de săruri de acid uric 

depozitat la acel nivel.
Hemostatic: Substanţă care încetineşte sau opreşte sângerarea.
Hepatic: Substanţă care acţionează la nivelul ficatului.
Hepatită: Inflamare a ficatului.
Hernie abdominală: Protuberanţă a stomacului dată de ieşirea unui 

organ intern sau a unei părţi de organ sub piele, în spaţiile inter- 
musculare.

Hipnotic: Plantă care induce somnul.
Hipotensiv: Substanţă care scade tensiunea.
Imunostimulant: Substanţă care stimulează sănătatea sistemului imu

nitar şi abilitatea acestuia de a reacţiona la boli, fie treptat, fie 
rapid.

Infuzie: Ceai extrem de concentrat făcut cu apă fierbinte sau rece şi 
plante.

In vitro: într-o eprubetă de laborator.
In vivo: Pe animale vii.
Laxativ: Substanţă cu efect uşor purgativ.
Metroragie: Sângerare uterină normală în afara ciclului menstrual.
Mucilaginos: Substanţă vâscoasă, gelatinoasă, cleioasă. Are proprietate 

emolientă, calmantă şi este benefică pielii şi mucoaselor.
Mutagen: Substanţă care produce o mutaţie genetică.
Narcotic: Substanţă care reduce durerea, acţionând la nivelul sistemului 

nervos central. Derivat de la grecescul narkotikos, care înseamnă 
„amorţeală".

Nevralgie: Durere declanşată de-a lungul fibrelor nervoase.
Nutrient: Substanţă care ingerată hrăneşte.
Plantă medicinală: Plantă folosită în scopuri medicale sau culinare.
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Prurit: Mâncărime; inflamare a pielii care provoacă mâncărime.
Purgativ: Substanţă care curăţă intestinele.
Rinită: Inflamare a membranelor sinusurilor, începând de la muco.iN.i 

nasului (rhino înseamnă ,,nas“).
Sedativ: Substanţă cu acţiune calmantă, liniştitoare asupra anumitul 

organe sau sisteme: cardiac, nervos, cerebral, spinal etc.
Soporific: Care are proprietatea de a produce somn; somnifer.
Spasmolitic: Care suprimă starea spasmodică.
Stimulent: substanţă care amplifică acţiunea unui sistem de organe 

anume şi/sau induce o stare de bine.
Substanţă revulsivă: Substanţă aplicată pe piele, care produce iritaţie, 

inflamare sau are acţiune vasodilatatoare. In general, ea grăbeşte 
vindecarea inflamaţiilor, accelerând circulaţia sangvină şi încălzind 
în profunzime (de obicei ambele).

Sudorific: Care stimulează transpiraţia.
Tanin: Produs vegetal astringent, care protejează planta de drojdii, de 

descompunere bacteriană sau o împiedică să fie mâncată.
Tinctură: De obicei o combinaţie de plantă, alcool şi apă. Folositoare 

date fiind proprietăţile extractive şi de conservare ale alcoolului 
asupra plantei.

Tonic: Substanţă luată pentru întărirea organismului sau a unui sistem 
anume din organism, în general în tratarea bolilor cronice.

Tonic amar: Substanţă cu gust amar care amplifică secreţiile gastrice, 
tonifică stomacul, creşte pofta de mâncare deficitară şi aciditatea 
stomacală, toate în sprijinul digestiei deficitare.

Tonic uterin: Substanţă cu acţiune fortifiantă asupra ţesuturilor uterului.
Vaginită: Inflamarea vaginului, de la iritaţii sau infecţii.
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Blessed Herbs, 800-489-4372, www.hlessedherhs.com 
Trinity Herbs, 888-874-4372, www.trinityherb.com 
Horizon Herbs, 541-846-6704, www.horizonherhs.com 
Starwest Botanicals, Trinity Herbs, 800-800-4372, www.starwest-botani- 

cals.com
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Cryptolepis
Nana Nkatiah, 2510 Western Avenue, #105, Seattle, Washington 98121, 

206-256-6458, nkatiahbosom@gmail.com 
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condimente antibacteriene 62, 89, 

90
Corallorhiza maculata 131 
Cox, David 17 
cryptolepis (Cryptolepsis 

sanguinolenta) 
alternative 44 
despre 43 
efecte secundare şi

contraindicaţii 44 
preparare şi dozaj 44 
reţete 44

Cryptosporidium 11,84 
cyclospora 27

D
decocturi 

ceanothus 99 
pentru răceli şi gripe 114 
preparare 113
proporţii şi timp de fierbere 113 

dermatită de scutec 122 
dezinfectante 53, 54, 56 
diaree 21, 39, 40, 43, 56, 59, 60,

61, 62,109,130,131 
difuzor 51, 66, 79, 82 

descriere 125 
doze pentru animale 55, 72

E
echinaceea (Echinacea angustifolia, 

E. purpurea) 38, 39, 42 
alternative 48 
despre 45 
efecte secundare şi

contraindicaţii 48 
în pericol 46 
preparare şi dozaj 47 

Eight Weeks to Optimum Health 
(carte) 102,109 

enterococi 16, 25, 53, 70, 73 
epidemie 17,18, 30, 32, 84,106 
Escherichia coli (E. coli) 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 38, 43, 49, 52,
53, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 
67, 70, 80, 82, 88,130,131 

eucalipt (specii de Eucalyptus) 
alternative 51 
despre 49, 50
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efecte secundare şi
contraindicaţii 51 

preparare şi dozaj 50 
proprietăţi antimalarice 51 
reţete 50 

extract din seminţe de grepfrut 
(ESG) 37, 52, 53, 86, 87,
88

alternative 56 
despre 53 
efecte secundare şi

contraindicaţii 56 
preparare şi dozaj 54 
reţete 54 
ulei de citrice 55

F
fagocite 67, 92, 96 
FDA (United States Food and Drug 

Administration) 25, 58 
febra Dengue 105,106 
ferme agroindustriale 27 

E. coli 27
rezistenţă bacteriană 27 

ficat 77, 91, 92, 96,136,137,138 
fiertură de astragalus 97 
Fisher, dr. Jeffery 22, 28 
Fleming, Alexander 17,18 
flori sălbatice 73, 75,124 
formulă de spray pentru sinuzită 

117,118 
formulă pentru alifie cicatrizantă 

120

Fox, Nicols 27, 29, 30 
frotiu Papanicolau, anormal,

tratament 45, 46, 48, 49

fungi 11, 38, 40, 43, 44, 49, 52, 53, 
55, 57, 62, 64, 70, 71, 72, 
73, 77, 82,89,136

G
gargară 50, 81, 99,100 
genţiană (Hydrastis canadensis) 56 

alternative 61
ca plantă pe cale de dispariţie 59 
despre 57, 58, 59, 60 
efecte secundare şi

contraindicaţii 61 
folosire în exces 61 
preparare şi dozaj 60 

ghimbir (Zingiber officinale) 
alternative 64 
despre 62 
efecte secundare şi

contraindicaţii 64 
preparare şi dozaj 63 
reţete 63 

Gilbert, dr. Cynthia 15 
ginseng siberian (Eleutherococcus 

senticosus) 94, 95, 97,103 
despre 103 
efecte secundare şi

contraindicaţii 104 
preparare şi dozaj 104 
prudenţă 104 

glicerite 127,129,130 
globule albe din sânge 47, 92 
gonoree 25, 26, 86 
granulocite 92

H
Haemophilus influenzae 26, 49, 52, 

80, 86,127 
Havel, Vâdav 133
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Healing Power of Grapefruit Seed, 
The (carte) 54 

Henson, Jim 16
Herbal Materia Medica (carte) 116 
Herbal Tonic Therapies (carte) 70 
hidrastină 57 
Home, Diane 52

I ,î
iarba-febrei (Eupatorium

perfoliatum) 86, 93,107 
alternative 108 
despre 105 
efecte secundare şi

contraindicaţii 108 
preparare şi dozaj 107 

ienupăr (specii de Juniperus) 117 
alternative 66 
despre 64 
efecte secundare şi

contraindicaţii 66 
preparare şi dozaj 65 
reţete 65
sursă de vitamina C 65 

impetigo 72
imunoglobulină A (IgA) 58 
infecţii ale sinusurilor 59, 66, 84, 

117
infecţii ale tractului urinar 25, 50, 

59, 64, 65,107,136 
infecţii auriculare 13, 25,125,126, 

127
infecţii fungice 40, 44, 57, 71, 72 
infecţii streptococice ale gâtului 

45,47
infecţii sangvine (septicemie) 47, 

86

infuzie fierbinte contra parnziţiloi 
113

infuzii, preparare/folosire 111 
proporţii şi timp de infuzare 11 2 
reci 113 
uleioase 118 

îmbătrânire, ginseng şi 104 
înţepături/muşcături veninoase 

39, 45, 46, 47, 49

K
Kennedy, Donald 25 
Khalsa, K.P. 5, 96, 97,149,159, 

160,162 
Klebsiella pneumoniae 26, 49, 57,

62, 77, 80, 88

L
Landis, Robyn 96, 97,149,159,

160,162 
Lappe, Marc 5,16,17,18, 20, 92, 

133,141,142
lavaj

extract din seminţe de grepfrut
54, 56 

genţiană 60, 61 
mătraţa-bradului 72 

lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra)/ 
Licorice 37, 47,117,124, 
129 

alternative 70 
despre 67, 68 
efecte secundare şi

contraindicaţii 69 
preparare şi dozaj 69 

Levy, dr. Stuart 16,18,19, 20, 21, 
24, 28, 32, 33,141,142
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limfatic 
ţesut 96
sistem 92, 98, 99,110 

limfocite 92, 99,103 
Listeria 27, 31,146

M
macrofage 92, 96, 101 
Malarie 43, 49, 62, 67, 77 
malarie 38, 39, 40, 43, 44, 61, 62,

63, 77, 78, 80, 99 
mătreaţa-bradului (specie de 

Usnea) 70 
alternative 73 
despre 71 
efecte secundare şi

contraindicaţii 72 
preparare şi dozaj 72 
reţete 72 

McCaleb, Rob 96,146,147,149, 
156,158,159,160 

McClintock, Barbara 24 
medicamente naturiste 14 
meningită 26, 86, 88 
miere 41, 42, 73 

alternative 77 
despre 73, 74 
efecte secundare şi

contraindicaţii 76 
preparare şi dozaj 75 
reţete 75, 76 

mimoză 39
mix de uleiuri esenţiale contra

infecţiilor aeropurtate 125 
Moore, Michael 39, 100,116,144, 

146,147,151,152,156,
157,160,162

Mowrey, Daniel 70,146,149,150, 
151

MRSA (S. aureus rezistent la 
meticilină) 31 

mucegaiul pâinii 18,19, 53 
Mycobacterium tuberculosis 26,

86,145,148,152,157

N
nas, vezi şi Spray nazal 84,123, 

138
Neill, Marguerite 29 
Neisseria gonorrhoeae 26,38,86 
neutrofile 92

O
orez pentru stimularea imunităţii 

98
Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) 35, 36

P
Papanicolau, frotiu anormal,

tratament 45, 46, 48, 49 
pelin (Artemisia absinthium) 48, 49,

51, 53, 77,121,125 
alternative 80 
despre 77, 78 

. efecte secundare şi
contraindicaţii 79 

preparare şi dozaj 79 
reţete 79 

penicilină 17,18,19, 36, 41, 71 
Plague Makers, The (carte) 28,142 
plante antibacteriene 89 

amestecuri de condimente 89 
amestecuri puternice de 

condimente 89



ANTIBIOTICE DIN PLANTE

eficienţă 90 
plante uscate, folosire 116 
plante pentru sistemul imunitar 

93
plante proaspete, folosire 116 
plasmide 23, 24, 25 
Plasmodium falciparum 26, 86,155 
pneumonie 26, 86, 87, 88 
priză 76,114 
proanthocianidin 66, 109 
Pseudomonas aeruginosa 26, 38, 41, 

49, 52, 62, 64, 77, 80, 82,
86, 94 

pudră pentru răni 122 
pudre şi capsule 121 
pui (de găină) 28, 29, 30, 31

R
radicali liberi 66, 67,109,136 
răceală şi gripă, tratament 76,117 
răni 26, 42, 51, 66, 88,122 
răşini 116
reţeta lui Brigitte Mars de ceai

contra infecţiilor auriculare
129

regula lui Clark 130 
regula lui Cowling 130 
regula lui Young 130 
rezistenţă bacteriană 11,13,14, 

16, 17,18, 19

S
Salmonella 26, 27, 30, 31, 38, 50,

52, 55, 57, 62, 64, 65, 67, 
70, 80, 82, 88, 94, 95 

salvie 49, 77 
alternative 82 
beneficii 81

despre 80, 81 
efecte secundare şi

contraindicaţii 82 
preparare şi dozaj 81 
reţete 81 

sarcină, precauţii 42, 56, 61, 64,
70, 79, 82, 94, 95,100 

scorbut 5, 67,136 
Sharamon, Shalila 54 
Shigella dysenteriae 26, 38, 43, 49, 

62, 64, 82, 87,130 
SIDA 9, 57 
sistem 91 
sistem imunitar 

elemente 91
plante pentru întărire 91, 93 
strategii de revitalizare 92 

spălături 
preparare 114 

spital 15,16,18, 21, 25, 31, 32, 
53,125 

splină 91, 95, 96, 99 
Spoiled: The Dangerous Truth about 

a Food Chain Gone Haywire 
(carte) 27 

spray 111 
nazal 117,125 

Staphylococcus aureus 18, 26, 31, 
38, 41, 43, 45, 49, 57, 62,
64, 65, 67, 70, 73, 80, 82,
87, 94,127 

Stewart, William 17 
stil de viaţă, sistem imunitar şi 48,

110

Streptococcus pneumoniae 80,127 
streptomicină 19, 28 
sunătoare 87
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supă pentru imunitate 102 
supozitor 48

T
tetraciclină 18,19, 24, 28, 29, 36 
timus, glanda 67, 68, 69, 91, 92 
tinctură 111 

arborele-elefanţilor 61 
astragalus 96 
calendula 61 
ceanothus 99 
Cryptolepsis 44 
echinaceea 38, 45, 47 
eucalipt 50 
genţiana 59 
genţiană 60 
ghimbir 63 
ginseng 104
iarba-febrei 105,107,108 
ienupăr 65 
lemn-dulce 69 
mătraţa-bradului 48 
mătreaţa-bradului 72 
pelin 79
pentru răceală şi gripă 117 
preparare 115,116 
Rudbeckia laciniata 49 
salvie 81 
usturoi 84, 85 

tratament în cinci paşi contra 
ulcerului stomacal 124 

tuberculoză 25, 45, 52, 57, 67, 70, 
72,82 

tuse 63, 68,136,138

U
ulcer 38, 40, 41, 50, 52, 59, 67, 68, 

69, 74, 75, 99,122,123

ulei din plante pentru infecţii 
cutanare 119 

uleiuri esenţiale 
cimbru 52
eucalipt 49, 50, 51,117 
folosire 123 
ienupăr 64, 65, 66 
lemn de trandafir 52 
oregano 52 
pelin 77, 79, 80 
preparare 118 
preparare şi folosire 111 
rozmarin 117 
salvie 80, 81, 82,117 

United States Department of 
Agriculture (USDA) 31 

United States Food and Drug
Administration (FDA) 25, 
58

usturoi 9, 36, 49, 51, 53, 56, 64, 
71, 73, 77, 89,108 

alternative 85 
controlul mirosului 83 
despre 82 
efecte secundare şi

contraindicaţii 85 
preparare şi dozaj 84 
reţete 84

V
vancomicină 9, 31, 32 
viermi intestinali 38, 39, 77,135 
virusuri 55, 83, 92, 96,101,136 

bacteriene 24 
Coxsackie b 2 95 
Ebola 91
febra Dengue 106
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vitamina C 66, 67, 74,108 
beneficii 109 

vitamine pentru sistemul 
imunitar 108 

vomă 63,106 
vomitiv 85, 105

W
Wenzel, dr. Richard 24 
Wood, Matthew 5,106

Y
Yersinia 27


