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Rozdział 2 

Stosowanie etnobotaniczne i nowoczesna fitoterapia 

Podsumowanie 

Prezentowane treści: główny cel farmakologii etno, czyli badania nad popularnymi 

lekami terapeutycznymi; definicja Tradycyjnej Medycyny Ziołowej; główne zasady 

phytoterapii; a także zastosowanie farmakognozji i fitochemii w rozwoju nowych 

leków pochodzenia ziołowego. 

              Opis efektów uczenia się 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

              Wiedzę, zrozumienie i umiejętności zawodowe w zakresie: 

1. Rozumienia różnic między etnobotanicznymi, tradycyjnymi zastosowaniami 

ziołowymi a nowoczesną farmakologią. 

2. Wyjaśniania głównych zasad stosowanej obecnie fitoterapii. 

3. Rozpoznawania różnych rodzajów leków ziołowych w zależności od ich 

właściwości. 

               Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Poprawnie komunikuje się ustnie i pisemnie.  

2. Wykazuje ogólną umiejętność obsługi komputera 

3. Wyszukuje informacje z różnych źródeł za pomocą komputera. 

4. Wykorzystuje uzyskane informacje w celu poprawy statusu zawodowego. 

5. Planuje zadania i pracuje niezależnie. 

6.  Pracuje w zespole pod minimalnym kierownictwem. 

 



 

Rozdział 2 

Stosowanie etnobotaniczne i nowoczesna fitoterapia  

Pierwsze wyniki badań nad leczniczym zastosowaniem rośliny w prymitywnych cywilizacjach 

opierają się na wyrywkowej obserwacji zachowania zwierząt. Na podstawie tych obserwacji 

wiadomo, że w przypadku choroby zwierzę wybiera odpowiednie ziołowe lekarstwo 

w oparciu o instynktowne wskazówki. Zapisy te przez wieki były wykorzystywane 

w mitologii, ale stały się również podstawą do napisania pierwszych książek o fitoterapii. 

W ten sposób na przestrzeni wieków ukształtowała się tradycja fitoterapeutyczna, która 

sięga czasów współczesnych. Duża liczba tradycyjnych uzdrowicieli nadal posiada wiedzę 

przodków, która do tej pory przekazywana była z pokolenia na pokolenie. W miarę jak 

postęp naukowy staje się coraz bardziej fundamentalny, pojawiła się potrzeba naukowego 

udowodnienia istnienia tradycyjnej wiedzy. 

Farmakologia etnologiczna 

W medycynie nowoczesnej pojęcie etno farmakologii określa specjalność farmacji, 

a w szczególności farmakologii, zajmującej się dokładnym badaniem substancji biologicznie 

czynnych obserwowanych lub stosowanych w kontekście tradycyjnej kultury ludów.  

(Bruhn & Holmstedt, 1981). 

              

           Dziennik Etnofarmokologii, Tom 210.  

 

Pojęcie etno farmakologii pojawia się w 1967 roku u Ephrona.  Etnofarmakologia, choć jest 

specjalnością apteczną, jest raczej nauką przekrojową, właśnie dlatego, że oprócz 

farmakologii, aby spełnić swoje zadanie, wykorzystuje kilka metod i technik z innych nauk, 

takich jak botanika, farmakologia, antropologia kognitywna, lingwistyka, komunikacja, 

socjologia i biostatystyka. 



 

Celem etnofarmakologii jest badanie popularnych metod terapeutycznych, które zapewniają 

laboratorium naturalny surowiec do produkcji nowego leku. W tym celu etnofarmakolodzy 

odwiedzają miejscową ludność i w poszukiwaniu tego surowca używają metod 

antropologicznych, chemicznych i botanicznych. 

Rośliny lecznicze: Tradycje wczoraj i leki jutra 

Rośliny stanowią podstawę tradycyjnych systemów medycznych na całym świecie. Przez 

tysiące lat, królestwo ziołowe nadal dostarcza ludzkości środków zaradczych, takich jak 

Ayurvedic w Indiach, starożytna medycyna grecka, Chińczycy i inni. Chociaż lecznicza terapia 

roślinna opiera się na ustaleniach empirycznych z setek i tysięcy lat, niektóre właściwości 

terapeutyczne przypisywane roślinom nie zostały zweryfikowane. Poszukiwanie nowych 

cząsteczek przybrało dziś nieco inną drogę, gdzie nauka etnobotaniki i etnofarmaceutyki 

wykorzystywana jest jako przewodnik prowadzący chemika do różnych źródeł i klas 

związków.  

Jak widać w czasopismach, badania nad lekami ziołowymi objęto kilkoma różnymi nazwami, 

takimi jak medycyna roślin, fitomedycyna, farmakognozja i produkty naturalne. Termin 

"produkty naturalne" odnosi się zazwyczaj do produktów przetworzonych lub uzyskanych 

z organizmów żywych, w tym roślin, zwierząt, owadów, mikroorganizmów i organizmów 

morskich. (Cox P.A 1997)  

 

Mieszkańcy wioski pygmanów koło Bikoro produkują koszyki w etnofarmakologii. 

DEFINICJA TRADYCYJNYCH LEKÓW ZIOŁOWYCH --FARMAKOLOGICZNO-FITOCHEMICZNYCH 
 
Wykorzystanie roślin do profilaktyki i leczenia chorób jest najwcześniejszym rodzajem 

medycyny na Ziemi. Praktyka tradycyjnej medycyny rozwijała się wraz z kulturą starożytnej 

Grecji, Chin, Indii, Egiptu i innych miejsc. Różne gatunki roślin są stosowane jako leki do 

leczenia w różnych krajach z powodu różnych środowisk ekologicznych. W krajach o długiej 

historii i kulturach, teorie etiologii i patologii, metody diagnozowania i leczenia lekami 

ziołowymi lub innymi metodami, stopniowo tworzyły swoje własne kompletne systemy 

medyczne. Aby w pełni zbadać mechanizmy zapobiegawcze i terapeutyczne tradycyjnych 

leków ziołowych, konieczne jest dogłębne zrozumienie teorii w ich systemach medycznych. 

(Schultes R.E.1962) 



 

Stosowanie leków ziołowych w leczeniu chorób zostało udokumentowane kilka tysięcy lat 

temu. Zdecydowana większość ludzi na tej planecie nadal polega na swojej tradycyjnej 

Materii Medica (rośliny lecznicze i inne materiały) w codziennej opiece zdrowotnej.  

Wiedza na temat ziołowych środków leczniczych w tradycyjnych kulturach rozwinęła się na 

przestrzeni wieków w wyniku prób i błędów, a najważniejsze leki były starannie 

przekazywane werbalnie z pokolenia na pokolenie.   

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) medycyna tradycyjna odnosi się do praktyk 

zdrowotnych, podejść, wiedzy i przekonań obejmujących leki roślinne, zwierzęce i mineralne, 

terapie duchowe, techniki manualne i ćwiczenia, stosowane pojedynczo lub łącznie 

w leczeniu, diagnozowaniu i zapobieganiu chorobom lub utrzymaniu dobrego samopoczucia. 

Jeśli materiał jest pochodzenia roślinnego, to nazywa się go tradycyjnym lekiem ziołowym 

(THM).   

Nowoczesna medycyna alopatyczna ma swoje korzenie w starożytnej medycynie i jak to było 

do tej pory, jest prawdopodobne, że wiele ważnych nowych leków zostanie odkrytych 

i skomercjalizowanych w przyszłości, poprzez śledzenie tradycyjnej wiedzy i doświadczeń. 

Ludzie, którzy stosują tradycyjne środki lecznicze, mogą nie rozumieć naukowych przesłanek 

leżących u podstaw ich leków, ale obecnie mamy lepsze zrozumienie funkcjonowania 

organizmu, dzięki czemu lepiej rozumiemy naturalną uzdrawiającą siłę roślin i ich potencjał 

jako wielofunkcyjnych jednostek chemicznych w leczeniu skomplikowanych problemów 

zdrowotnych.  

W XIX wieku najważniejszą dyscypliną farmaceutyczną i matką wszystkich współczesnych 

dyscyplin farmaceutycznych była farmakognozja. 

Farmakognozja po raz pierwszy została zdefiniowana jako dyscyplina farmaceutyczna 

w 1815 roku przez Seidlera. Farmaceutyka (która wywodzi się z greckiego 

pharmakon,"zaradzić" i gignosco,"wiedza") jest nauką o biogennych lub pochodzących 

z natury lekach i truciznach. 

Farmakognozja dotyczy wszystkich roślin leczniczych, w tym tych stanowiących złożone 

mieszaniny, które są stosowane w postaci surowych ziół (skroplonej substancji ziołowej) lub 

ekstraktów (fitoterapia), czystych związków, takich jak digoksyna, oraz żywności mającej 

dodatkowe korzyści zdrowotne tylko w kontekście działania zapobiegawczego 

(utraceutyków).  

Istnieją trzy rodzaje leków pochodzenia roślinnego: 

 Leki ziołowe pochodzące z określonych części roślin leczniczych, np. Hypericum 

perforatum 

 Naturalne produkty lub związki wyizolowane z natury, np. digoksyna z Digitalis spp. 

 Nutraceutyki lub "żywność funkcjonalna", taka jak czosnek, kurkuma itp. 

W XVII i XVIII wieku wiedza o lekach pochodzenia roślinnego poszerzyła się, ale wszelkie 

próby "destylacji" aktywnych składników roślin nie powiodły się. Główny krok nastąpił na 



 

początku XIX wieku, kiedy stało się jasne, że właściwości farmaceutyczne roślin wynikają 

z określonych cząsteczek, które można wyizolować i scharakteryzować. Doprowadziło to do 

rozwoju dziedziny badań zwanej obecnie chemią produktów naturalnych lub, 

w szczególności dla roślin, fitochemią. (Laird S.A, 2002) 

Rośliny lecznicze zazwyczaj zawierają mieszaninę różnych związków chemicznych, które 

mogą działać indywidualnie, w sposób uzależniający lub synergiczny w celu poprawy 

zdrowia. Pojedyncza roślina może zawierać różne substancje chemiczne, takie jak związki 

przeciwbólowe i przeciwzapalne, zmniejszające obrzęki i bóle, substancje gorzkie 

pobudzające trawienie, związki przeciwutleniające, antybakteryjne i przeciwgrzybicze, które 

działają jak naturalne antybiotyki, ale także substancje moczopędne, które wspomagają 

eliminację odpadów oraz toksyny i alkaloidy, które zmieniają nastrój i percepcję. 

Biorąc pod uwagę fakt, że aktywność biologiczna może być wynikiem połączenia wielu 

związków chemicznych, proces izolacji może prowadzić do jej utraty lub redukcji (Raskin & 

Ripoll, 2004), nawet jeśli nowoczesna medycyna alopatyczna zazwyczaj ma na celu 

opracowanie jednego, nadającego się do opatentowania związku lub magicznego eliksiru 

w celu leczenia specyficznych schorzeń.  

W rzeczywistości już wiadomo, że czasami złożone mieszaniny związków w lekach ziołowych-

fitokompleksach mają większe działanie niż wyizolowane związki (Gomez Castellanos i in., 

2009).  Medycyna ziołowa często ma na celu przywrócenie równowagi poprzez 

wykorzystanie chemicznie złożonych roślin, lub poprzez mieszanie razem kilka różnych roślin, 

w celu maksymalizacji efektu synergistycznego lub poprawy interakcji z odpowiednim celem 

molekularnym. Rozsądne jest założenie, że mieszanina związków (fitochemicznych lub 

syntetycznych) miałaby większą bioaktywność niż jedna mieszanina, ponieważ mieszanina 

związków bioaktywnych może wpływać na wiele celów (Schmidt i in., 2008). W większości 

dzisiejszych społeczeństw alopatyczne i tradycyjne systemy medycyny wzajemnie się 

uzupełniają. Pierwsza z nich leczy poważne ostre problemy, natomiast druga stosowana jest 

w chorobach przewlekłych w celu zmniejszenia objawów i poprawy jakości życia w opłacalny 

sposób.  

 

Namyata Pathak- Gandhi Ashok D.B.Vaidya, Dziennik Etnofarmakologii  2017 



 

Tradycyjna medycyna ziołowa (TCM) obejmuje botanikę, chemię, biologię, farmakologię, 

toksykologię, badania kliniczne i inne dyscypliny. Skład chemiczny i biologiczne lub 

biochemiczne działanie wielu ziół zostały zbadane przez naukowców na uniwersytetach i w 

firmach farmaceutycznych do celów badawczych lub opracowania nowych leków. 

Chociaż medycyna konwencjonalna jest głównym lekarstwem w krajach zachodnich, 

stosowanie medycyny tradycyjnej, w tym leków ziołowych, rośnie na całym świecie z wielu 

powodów, w szczególności z powodu skutków ubocznych lub nieskuteczności nowoczesnych 

leków. 

Niemniej jednak phyto medycyna nie jest akceptowana przez społeczność medyczną 

i przemysł farmaceutyczny z powodu przekonania, że brakuje jej zatwierdzenia i przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, a także obaw dotyczących słabej standaryzacji 

i kontroli jakości, błędów w nazewnictwie (Houghton, 1998), trudności w identyfikacji 

składników aktywnych i określenia ich złożonych sposobów działania (Raskin i Ripoll, 2004). 

Powszechnie uważa się, że w przypadku leków ziołowych ilość rzekomo aktywnych 

składników jest zbyt niska, aby w ogóle mieć jakikolwiek odpowiedni efekt terapeutyczny. To 

założenie skłoniło sceptyków do odrzucenia tych leków jako placebo (Williamson, 2001). Nie 

jest to prawdą. W niedawnym badaniu obejmującym około 1000 leków ziołowych, tylko dla 

156 z nich, pojawiły się badania kliniczne potwierdzające określone działania 

farmakologiczne i zastosowania terapeutyczne. Istotnie, złożoność ekstraktów roślinnych 

sprawia, że opracowanie opartego na dowodach ziołolecznictwa jest trudnym zadaniem 

wymagającym ogromnego wysiłku analitycznego i umiejętności produkcyjnych w celu 

wytworzenia dobrze zdefiniowanych, standaryzowanych preparatów ziołowych (Cravotto 

i in., 2010). 

 

BADANIA I ROZWÓJ LEKÓW ZIOŁOWYCH 

Leki ziołowe i leczenie chorób zaczęły się od stosowania ziół. Przez ponad 1500 lat klasyczną 

i najbardziej wpływową książką w Europie był Dioscorides' De materia medica. Kiedy 

pojawiły się monografie roślin, przedstawiały one ilustrację rośliny leczniczej, botaniczną 

nazwę rośliny i jej synonimy, działanie oraz wskazówki dotyczące jej użycia. Gdy weźmiemy 

pod uwagę, że historia klasycznej ziołowej medycyny rozciąga się na ponad 2500 lat, można 

założyć, że wiele leczniczych ziół stosowanych w tym okresie nie tylko ma określone 

działania, ale są one również wolne od niebezpiecznych skutków ubocznych. Musimy 

oszacować to empiryczne doświadczenie ponad 70 pokoleń pacjentów i lekarzy i nie 

uznawać go za zwykły "placebo effect". (Benedum, 1998). 

 



 

      

Mak lekarski                                                   Pieprz                                                                 Pieprz 

 

Fitoterapia jako nauka dzisiaj 

Fitoterapia jest nauką o stosowaniu roślin w leczeniu chorób. Obejmuje ona wszystkie leki, 

począwszy od roślin leczniczych o silnych skutkach, takich jak daktyle, mandragory, aż po leki 

o łagodnym działaniu, takie jak rumianek, mięta pieprzowa itp. Fitoterapia jest 

komplementarną lub alternatywną praktyką terapeutyczną ukierunkowaną na całościowe 

leczenie pacjenta. W rozwój fitoterapii jako nauki zaangażowani zostali specjaliści z różnych 

dziedzin badawczych w celu lepszego wykorzystania właściwości ziołowych. Ziołowe 

produkty lecznicze zawierają mieszaniny aktywnych i nieaktywnych składników 

pochodzących z różnych części roślin, innych materiałów roślinnych lub ich kombinacji, są 

zdefiniowane jako suplementy diety lub alternatywne środki terapeutyczne. 

Poniższe definicje zostały opisane dla różnych form środków fitoterapeutycznych: 

Ziołowy produkt leczniczy jest zdefiniowany jako produkt zawierający wyłącznie jako 

składnik aktywny jedną lub więcej substancji ziołowych, jeden lub więcej preparatów 

ziołowych lub jedną lub więcej kombinacji tych substancji. 

Substancje roślinne definiuje się głównie jako całe lub cięte rośliny, części roślin, glony, 

grzyby, porosty, które są nieprzetworzone, zazwyczaj w postaci suchej, ale czasami również 

świeże. Niektóre wydzieliny, które nie zostały poddane specjalnej obróbce, są również 

uważane za substancje ziołowe. Gatunki roślin są precyzyjnie określone, na podstawie 

zastosowanej części rośliny, jak również nazwy rośliny według systemu dwumianowego 

(rodzaj, gatunek, odmiana i autor). 

Preparaty ziołowe są preparatami otrzymanymi poprzez poddanie substancji roślinnych 

takim zabiegom jak ekstrakcja, destylacja, wytłaczanie, frakcjonowanie, oczyszczanie, 

kondensacja lub fermentacja. Obejmują one krojone w plastry lub sproszkowane substancje 

ziołowe, nalewki, ekstrakty, olejki eteryczne i soki otrzymywane w wyniku tłoczenia 

i poddawania działaniu wysięku.  

W zależności od skuteczności i bezpieczeństwa ziołowych produktów leczniczych rozróżnia 

się je (http://www.ema.europa.eu) na: 

http://www.ema.europa.eu/


 

1. Fitoterapeutyki o naukowo udowodnionym bezpieczeństwie i/lub skuteczności 

terapeutycznej (Herbal Medicinal Products HMP)  

2.W fitoterapeutyce tradycyjnie stosowanej w "terapii popularnej" (THMP). 

W odniesieniu do ich dotychczasowego stosowania ziołowe produkty lecznicze wyróżnia 

się w następujący sposób (Directive 2004/24 / EC - 20/04/2011): 

1. Ziołowe produkty lecznicze (HMP) lub dobrze ugruntowane stosowanie (Produkty 

lecznicze) o naukowo udowodnionym bezpieczeństwie terapeutycznym i/lub skuteczności. 

2. Produkty fitoterapeutyczne tradycyjnie stosowane w tradycyjnych ziołowych produktach 

leczniczych (THMP) lub w tradycyjnym zastosowaniu. Kategoria ta wymaga potwierdzenia 

bezpieczeństwa. Aby produkt był skuteczny i bezpieczny, jego stosowanie powinno trwać 

dłużej niż 30 lat. 

3. Czyste substancje roślinne, takie jak digoksyna. W takim przypadku wymagana jest "pełna 

dokumentacja dowodowa", jak w przypadku leków konwencjonalnych. 

W ostatnich latach podejmowano starania, aby w dziedzinie fitoterapii zastosować 

w środowisku naukowym zasady badań naukowych wypracowane w ostatnich 

dziesięcioleciach. Fitoterapia jest nauką prowadzącą badania naukowe w celu znalezienia 

i potwierdzenia korzystnych właściwości roślin w różnych codziennych problemach 

zdrowotnych, bez przeciwwskazań i skutków ubocznych. Jest to naturalne i kompleksowe 

leczenie. Nowoczesna wiedza naukowa ostatnich dziesięcioleci, dzięki rozległym badaniom 

klinicznym, konsekwentnie potwierdza wielką wartość "tajemnic" fitoterapii w zdrowiu 

człowieka! Prawie 80% aktywnych składników konwencjonalnych leków, takich jak aspiryna, 

morfina i chinina, ma swoje korzenie w nauce o fitoterapii! (Newall, C. A., Anderson, L. A., 

Phillipson, J. D. 1996). 

Aby zrozumieć zakres nauk o fitoterapii, należy pamiętać, co następuje: 

 80 % z 30.000 znanych chemicznych cząsteczek pochodzenia naturalnego pochodzi 

z roślin. 

 Ponad 7000 preparatów farmaceutycznych pochodzenia roślinnego, które są 

wprowadzane na rynek farmaceutyczny, pochodzi od 100 gatunków roślin, a 121 

leków na receptę pochodzi z roślin leczniczych. 

 75% identyfikowalnych preparatów ziołowych, które są używane, opiera się na 

tradycyjnych lekach (Ravinshankar, 2002). 

Zasady fitoterapii 

Fitoterapia opiera się na relacjach między roślinami i ludźmi a roślinami i planetami. 

Wykorzystując rośliny do uzdrawiania, mamy możliwość świadomego leczenia planety, 

na której żyjemy. Kiedy koordynujemy nasze życie z uzdrawiającą mocą planety, całe nasze 

biologiczne życie zmienia się na zawsze. Termin "holistyczny" został użyty do określenia 

"całości", a nie "części". Wiele systemów terapeutycznych jest uważanych za holistyczne, 

ponieważ nie koncentrują się one na chorobie narządu, ale traktują człowieka jako zespół 



 

organów i funkcji. Spróbujemy opisać zasady, na których opierają się terapie holistyczne 

oparte na teorii systemowej i stosowane w fitoterapii. (Volker Schulz,  Rudolf Hansel, Mark 

Blumenthal, Varro Tyler 2004) 

Zasada współdziałania – jedność 

Natura nie jest przypadkową akumulacją oderwanych od siebie obiektów i zjawisk. Jest to 

pojedynczy zestaw i każda część współdziała ze sobą. 

Teoria systemów posługuje się terminem system otwarty i zamknięty. Otwarty system to 

system, który wymienia materiały, działania lub informacje z otoczeniem. Zamiast tego 

w systemie zamkniętym nie ma wymiany z otoczeniem. Używając tej definicji, wszystkie 

systemy ekologiczne są otwarte biologicznie lub społecznie. Nie ma oddzielnych 

i odizolowanych instrumentów czy funkcji, ale całość jest zjednoczona w biologiczną 

rzeczywistość. 

Zasada zmian globalnych 

Wszechświat jest w ciągłym ruchu. Z każdą mijającą sekundą, zmienia się o różni się od tego, 

co było przed kolejną sekundą. Ta ciągła zmiana jest utrzymywana w granicach limitów, 

dzięki czemu system jest utrzymywany w kontrolowanej równowadze. Homeostaza jest 

możliwa dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących z otoczenia zewnętrznego 

i wbudowanych w system, w postaci informacji zwrotnej. Informacje zwrotne wyrażają 

opinię regulatora systemu, który zmienia swoje warunki wewnętrzne, ale zachowuje stałą 

formę. Dlatego homeostaza jest formą zmiany, w której forma jest stabilna. Morfogeneza 

jest rodzajem zmiany, w której pojawia się nowa forma. Tak więc, podczas gdy samo-

ochrona charakteryzuje homeostazę, to samokierunek charakteryzuje morfogenezę. Każdy 

system wykorzystuje oba te typy w procesie ciągłej zmiany. W codziennej praktyce 

fitoterapeutycznej terapeuta powinien pamiętać o tym, że stan narządów i funkcji jest 

zmienny i że może w każdej chwili być skierowany albo na uzdrowienie, albo na zniszczenie. 

Terapie fitoterapii są stałym wsparciem i aktywizacją uzdrawiających sił organizmu. 

Zasada walki z przeciwieństwami 

Każda manifestacja wszechświata jest zjawiskiem zdefiniowanym przez równowagę dwóch 

przeciwstawnych sił. Widoczny antagonizm tych dwóch sił jest faktycznie wspaniałą 

współpracą, jak na przykład półkule mózgowe. Podniecenie i zahamowanie, jako istotne 

elementy nadrzędnych funkcji nerwowych, są więc w nieprzerwanym związku i jawnej 

rywalizacji. Innym przykładem jest antagonistyczna współpraca sympatyków i przywiązań 

pasożytniczych. Współczulny układ nerwowy jest odpowiedzialny za reakcje organizmu 

ludzkiego w sytuacjach nagłych, kiedy mamy podjąć ogromny wysiłek w minimalnym czasie, 

używając maksymalnej siły. Model parasympatyczny ma na celu generowanie energii 

i odbudowę tego, co zostało stracone. Tak więc pozornie przeciwstawne, współdziałają one 

harmonijnie na różnych poziomach. Hormony organizmu oraz wszelkie związki chemiczne 

lub pierwiastki śladowe mogą być uważane, w zależności od swojej funkcji, za działania 

sympatyczne lub przywspółczulne. W ten sposób fizjologia jest badana systemowo, 

w oparciu o zasadę interakcji i zasadę walki przeciwieństw. 



 

W ten sposób można rozróżnić wszystkie związki chemiczne organizmu na 

sympatykotoniczne i parasympatykotoniczne. Wiele związków jest czasami 

sympatykotonicznych, a czasami przywiązanych do pasożytów. 

Zasada działania i reakcji 

Gdy siła jest wywierana na system, wtedy jako część składowa systemu będzie rozwijała się 

przeciwna siła.  Kiedy dana substancja jest podawana, powoduje pewne działanie 

w organizmie. Działanie to powoduje odchylenie od poprzedniego stanu równowagi. O tej 

zmianie informowany jest system samoregulacji organizmu. Po działaniu substancji 

mobilizuje się przeciwdziałanie z systemu samoregulacji organizmu. 

Najważniejsze dla praktyki terapeutycznej jest to, że terapeuta może wiedzieć, które 

z objawów pacjenta wynikają z choroby i jakie są próby przywrócenia równowagi. Dotyczy to 

również fitoterapii, terapeuta musi wiedzieć jakie objawy są spowodowane chorobą i jakie 

symptomy wynikają z braku substancji.  

Zasada cyklicznej ewolucji zjawisk 

Kiedy pomiędzy dwoma oddziaływującymi na siebie siłami jeden wzrasta za bardzo, wówczas 

prowadzi to do ostatecznego przyrostu także i przeciwstawnej. Następnie, w leczeniu, uwaga 

terapeuty nie powinna być skupiona na jednym tylko objawie, ale na wszystkich (Zasada 

interakcji - jedność). Ten zestaw reakcji, to nie tylko objawy choroby, ale także objawy, które 

są wysiłkiem organizmu w celu wyzdrowienia, jako objawy, które są uważane za mające 

tendencję do pozostania w równowadze. Uzdrowiciel nie jest zainteresowany znalezieniem 

źródła objawu, lecz po prostu podąża za swoim nurtem. Organizm stoi w obliczu systemu 

samoregulacji, który dąży do osiągnięcia własnej równowagi. 

Zasada indywidualności 

W jednym systemie nie występują dwa całkowicie identyczne podsystemy. Nie ma dwóch 

całkowicie identycznych pacjentów. Nie ma chorób, ale są pacjenci. Każdy człowiek jest 

zjawiskiem wyjątkowym, ma swoją własną, wyraźną historię. Zasada ta dotyczy również 

stosowania fitoterapii w praktyce. Fitoterapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb 

pacjenta podczas każdego badania. Leczenie jest najskuteczniejsze wtedy, gdy jest 

spersonalizowane. 

Zasada hierarchii 

W każdym systemie istnieje hierarchia jego członków. W ludzkim ciele istnieje hierarchia 

między organami oparta na ich funkcji. Istnieje również hierarchia pomiędzy schorzeniami 

zdrowotnymi. Z pewnością różnie nasilone są wyprysk, astma lub depresja u pacjenta. 

Zrozumienie hierarchii chorób jest bardzo ważne dla opracowania schematu 

terapeutycznego pacjenta. Lepiej jest, aby terapeuta nie odwoływał się do innych 

specjalistów dla każdego nowego objawu medycznego, ale starał się oszacować jego 

znaczenie jako część stanu pacjenta w tym czasie. Leczenie w żadnym wypadku nie powinno 

skupiać się na lokalnych objawach, lecz na całościowym obrazie przedstawianym przez 

pacjenta. 



 

Zrozumienie hierarchii choroby w odniesieniu do czasu jest również istotne w planowaniu 

planu terapeutycznego. 

Zasada przeliczania ilości na jakość 

Proces rozwoju nie jest prostym procesem rozwojowym, w którym zmiany ilościowe nie 

prowadzą do zmian jakościowych. Jest to ciągły rozwój, który przechodzi przez nieistotne 

i ukryte zmiany ilościowe w kierunku oczywistych i radykalnych zmian jakościowych. 

W klinicznej praktyce fitoterapii ma to również miejsce. W przypadku stosowania metod 

leczenia, mających na celu wyeliminowanie wrażliwości konstytucyjnej jednostki, osoba 

może nie dostrzec żadnej poprawy przez kilka tygodni i uznać, że leczenie może nie działać. 

Ale kiedy wydaje się, że jest stagnacja, nagle następuje okres gwałtownej recesji objawów. 
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