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GLONY I WODOROSTY MORSKIE

Działanie: pozytywnie działają na układ limfatyczny i tarczycę, alkalizują krew, 
usuwają gorąco, harmonizują yin, pobudzają przepływ płynów i zmiękczają 
stwardnienia
Wskazania: guzy nowotworowe i rakowe, wole, obrzęk w okolicy węzłów chłonnych, 
kaszel, wrzody na płucach, beriberi, trudności w przełykaniu stan zapalny jąder, białe 
upławy, obstrukcja, obrzmienie brzucha i gruźlica układu limfatycznego
Przeciwwskazania: wilgotność żołądka lub śledziony i słabe yang żołądka i śledziony 
Medycyna ludowa Chin: 

1. Guzy nowotworowe: zewnętrznie przykładaj ciepłe okłady z mniszka, 
wodorostów i imbiru; ponadto pij napar z wodorostów i skórki  pomarańczy. 

MARCHEW
D: wzmacnia śledzionę i przetwarza zastoje/nagromadzenia, smaruje i wzmacnia organy
wewnętrzne, pozytywnie działa na narząd wzroku, pomaga w przypadku odry, usuwa 
gorąco, odtruwa 
W: niestrawność, ospa, koklusz, kaszel, nowotwory, problemy z oczami – 
niedowidzenie i kurza ślepota (problemy z widzeniem o zmierzchu), odra, uszkodzenia 
skóry, czerwonka
ML: Nowotwory – profilaktyka: pij herbatkę z naci marchwi oraz jedz codziennie 
gotowana marchew – najlepiej z czarnymi grzybami chińskimi

SZPARAGI

D: odtruwa, stymuluje krążenie krwi, usuwa gorąco, wzmacnia chi, krew i yin, smaruje 
suchość, oczyszcza serce i płuca, łagodzi ogień, suszy wilgoć i działa napotnie
W: stwardnienie tętnic, nowotwory, wysoki poziom cholesterolu we krwi, nadciśnienie, 
zaparcie, plucie krwią, gruźlica, zapalenie oskrzeli i cukrzyca
P: zimny kaszel i zimna biegunka
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M L: Nowotwór piersi: ugotuj szparagi wraz z korzeniem mniszka. Tak powstały płyn 
pij oraz wykorzystuj do okładów na chore miejsce

MNISZEK LEKARSKI

D: pomaga w przypadku nowotworów, a ponadto usuwa gorąco i odtruwa
W: stan zapalny spojówek, nowotwory, gorąco w wątrobie, początek przeziębienia, 
ukąszenia przez owady oraz uszkodzenia skóry spowodowane toksynami 
M L: Nowotwór piersi: przykładaj do chorego miejsca rozgnieciony mniszek z imbirem

KAWON
D: wzmacnia chi i krew, usuwa gorąco, harmonizuje yin, łagodzi depresję, gasi 
pragnienie i działa moczopędnie, usuwa skłonność do gniewu, odtruwa i działa 
moczopędnie
W: pragnienie, skąpomocz, wrzody gardła, owrzodzenie na tle nowotworowym, 
wrzody, suchość w ustach, trudności w oddawaniu moczu, czerwonka i żółtaczka
P nadmiar wilgoci, anemia, wielomocz, zimno w ogrzewaczu środkowym, zimno i słaby
żołądek

CZOSNEK
D: harmonizuje, pobudza i reguluje chi, wzmacnia yang, łagodzi yin, usuwa zimno i 
zastój krwi oraz obstrukcję, przeciwdziała truciznom, zabija wirusy, grzyby i robaki, 
odtruwa mięso, ryby i skorupiaki, leczy wrzody i usuwa zastój krwi 
W: niestrawność, zimny ból żołądka, biegunka, obrzęki, malaria, koklusz, gruźlica płuc, 
stan zapalny wątroby i ukąszenie jadowitych węży, nowotwory (w tym złośliwe), 
wysoki poziom cholesterolu, infekcje, biegunka, wymioty, kaszel z krwiopluciem
P: niedobór yin, choroby oczu, owrzodzenie zgorzelinowe, choroby języka, gardła i 
zębów

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      
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www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/
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