
FITOTERAPIA-O MEDICINĂ
CARE IUBEŞTE OMUL



De ce există pe lume 
suferinţa şi boala?

Boala este incalcarea legilor
naturii (Charles Simmons)



,,Când va pieri ultimul copac, cînd vom otrăvi ultimul rîu și va fi
prins ultimul pește, ne vom da seama ca nu putem mânca bani.,,

• Toate făpturile au fost
dotate cu înțelepciunea
instinctivă de a nu-și
distruge habitatul.

• Doar omul a pierdut
această înțelepciune, cu cît
a avansat mai mult
tehnologia cu atat ne-am 
îndepărtat mai mult de 
natură.

• E timpul să ne
reconsiderăm poziția în
lume, să devenim conștienți
că depindem de tot ce ne
înconjoară, să învățăm de la 
lumea vie și să ne
manifestăm recunoștința
față de ea pentru tot ce
ne-a oferit printr-o
atitudine de respect și 
iubire frățească și pentru
semenii noștri cu blană, 
pene, chitină sau solzi.



Tot ceea ce există pe această planetă se compune din aceleaşi 
elemente, comune întregii noastre lumi:
foc, apa, aer si pamant.
Integ Pamantul, cu plantele, animale şi oameni, formează "trupul 

comun“
Regulile jocului s-au schimbat: acum, in loc de a ne folosi unul pe
celalalt asa cum fac individualitatile separate, trebuie sa avem grija
de fiecare ca elemente ale unui sistem interconectat. Si pina cind o 
sa facem acest lucru, criza va continua. 

"trupul comun“



Înţelepciunea Naturii
Baal HaSulam
„Fiecae persoană care incalca legile

naturii, deviază de la scopul pentru
care natura l-a programat, si de aceea
natura il va pedepsi fara mila“

Sa luam ca exemplu corpul uman. 
Este complet dependent de comportamentul

altruist ale celulelor sale. 
Fiecare celula functioneaza pentru a 

beneficia intregul organism, pastrind
doar ceea ce are nevoie pentru a continua 

sa isi indeplineasca functiile.
De fapt, vorbim despre o lege a naturii, 

deoarece fiecare sistem natural depinde
de corectarea interactiunii partilor sale. 

Indata ce o celula incepe sa raneasca
organismul,

restul celulelor se unesc pentru a ajuta
organismul sa revina la echilibrul sau. 



„Hrănind lumea, având grijă de Pământ”,
• Motto-ul Zilei Mondiale a 

Alimentației 2014, atrage atenţia
asupra importanţei fermelor de 
familie şi a micilor fermieri, 
pentru securitatea alimentară şi
îmbunătăţirea condiţiilor de trai.

Ele sunt conduse şi se bazează în
principal pe munca membrilor
familei,având, la nivel local, un 
important rol socio-economic, 
ecologic şi cultural

• La momentul actual, în lume, 
există, conform statisticilor FAO, 
mai mult de 570 de milioane de 
ferme, din care peste 500 de mii
sunt ferme de familie care produc
cel puţin 56 % din producţia
agricolă a lumii.



Grădinăritul Organic este un hobby popular

să păstreze vie tradiția ca un element al identității culturale și factor de coeziune socială.



De ce să cultivi plante medicinale ecologice
Sănătatea nu are preţ!

• După cum ne indică statisticile ,peste 70% 
din persoanele adulte din mediul urban 
consumă cel puţin un tip de ceai
din plante medicinale si plante aromatice.

• în Europa există mai mult de 400 de plante
medicinale, care sunt cultivate.

• Plantele medicinale, sub diverse forme -
ceaiuri, tincturi, uleiuri esentiale si altele
slujesc sanatatea cu succes, inca de la 
inceputurile lumii.

• Plantele medicinale si aromatice pot 
valorifica si unele terenuri mai putin
productive

• Datorita parfumurilor pe care le emana pot 
stopa proliferarea bolilor și dăunătorilor in 
gradina de legume 

• Şi nu în ultimul rând, ţări ca Germania, 
Anglia,Olanda si chiar tari din nordul Europei
solicita tone de plante medicinale si
aromatice.



• În ultimii 30 de ani numărul deceselor la 
100 mii locuitori a crescut cu 48%, dintre 
care cele cauzate de boli canceroase sau 
cele ale tractului digestiv a crescut cu 
55%.

• În acest fenomen un rol decisiv il au 
alimentele produse în mediu poluat şi cu 
ajutorul îngrăşămintelor chimice, 
respectiv folosirea apei de băut din ce în 
ce mai poluată.

• ,,În zilele noastre sângele unei persoane 
de vârstă matură conţine reziduurile a 
mai multor sute de substanţe chimice, 
elemente care nu constituie parte 
organică a organismului uman şi care pot 
cauza îmbolnăviri grave sau leziuni ce 
durează o viaţă întreagă ,,

• (Dr. Solti Gabor – Ungaria).

„Spini şi pălămidă
şi bacterii "



Mici molecule cu rol magistral

• Principala caracteristică a 
plantelor medicinale ,este faptul
că în ele există prezentă '' esența
", sau ceea ce noi numim în mod 
obișnuit ulei esențial: dar atunci
când această substanță se 
găsește în planta se numește" 
esență "și numai dacă este 
extras este numit "ulei esențial.“

• Esența este un produs
al metabolismului secundar cu 
rol în 

• interacțiunea între o plantă și 
celălaltă sau atragerea de 
insectele polenizatoare, sau chiar
ca antifungice și acțiune
antibacteriană, sunt utile în
apărarea plantelor împotriva
agenților patogeni.



E bine să ştii....!
Evită greşelile incepătorului

• Cultivarea plantelor medicinale trebuie să
fie o alegere cu strategie pe termen lung, 
care necesită dăruire și bani.

• Trebuie să ştii destinaţia produsului incă 
de la inceput

• În mod ideal, pentru a începe cultivarea 
de plante medicinale cu succes și în
condiții de siguranță, se va începe pe o 
scară mică pe suprafețe nu mai mult de 5 
mii de metri pătrați, cultivand o duzină de
specii, dintre cele mai cunoscute și 
utilizate (și impuse de de piață).

• Valorifică zona (observă ce plante cresc in 
sălbăticie)

• Daca nu esti specialist ,apelează la 
consultanţă



• Decizia de a dedica viața noastră muncii intr-o fermă ecologică nu
trebuie sa fie doar răspunsul la o dorinţă de a câştiga bani sau 
pasiune pentru plante ,animale și pământ, ci trebuie sa fie o 
acţiune mică , dar concretă față de economia globală.



O lume Perfectă

Agricultura ecologică
-o uniune armonioasă
maximă a agricultorului
și a terenului de care se 
ocupă.
Și în această uniune nu
este loc pentru produse
chimice și otrăvuri



7 plante binecuvantate
7plante condiment



"Dorinta salviei este sa-i faca pe oameni nemuritori", 

se spunea in Evul Mediu.

. Se credea ca acela care va consuma salvie 
inca de la inceputul primaverii va intineri si el 
odata cu natura. 
Exista multe mituri terapeutice legate de 
aceasta planta sacra, mituri pe care stiinta 
moderna se straduieste sa le inteleaga si sa le 
dea o utilitate practica
Salvia este o planta cercetata intens, careia 

medicina ii descopera tot mai multe aplicatii 
practice. Ea nu este doar un medicament natural 
cu multiple aplicatii, ci si un leac excelent 
pentru mentinerea sanatatii. 

Salvia 
„iarba sfântă a latinilor“ sau „planta vieţii fără de moarte“.

De ce să mori cînd salvia îţi creşte în grădină?
Acest proverb promovat de celebra şcoală din 
Salermo este doar un exemplu pentru statutul de 
plantă medicinală pe care salvia îl dobândise în 
trecut. Însăşi originea cuvîntului salvia ne indică 
valoarea terapeutică care i se atribuia - latinescul 
salvare însemnând a vindeca. 



*Recent au fost descoperite noi proprietăţi ale uleiului de 
salvie. 
El are efect anticanceros la etapa incipientă a maladiei.

*Elimină din organism complexele cu  cationi 
de plumb



. 

*Amplifică protecţia nespecifică, 
manifestă activitate 
imunomodulatorie.

*Majorează conţinutul de 
corticosteron în sânge. 

*Reduce dependenţa narcotică la 
bolnavii tbc.

*Normalizează statutul hormonal.

*Reduce indicii majoraţi de insulină. 

*Este util în vindecarea artritelor,
infecţiilor bacteriene, edemelor şi 
maladiilor infecţioase ale faringelui. 



Menta„planta cu o sută de virtuţi“
Era folosită zilnic în
palatele de mozaic din 
ţările arabe ca măsură
de prevenire a 
epidemiilor provocate de 
muşte.



Datorită conţinutului ridicat în mentol, a intrat în compoziţia
faimosului „oţet al celor 4 tâlhari“, având acţiune de protejare
contra ciumei.



♣Alte tratamente au dovedit eficacitate în stimularea circulaţiei sanguine, reglarea
tensiunii arteriale şi a tulburărilor cardiace.

♣Efectul antiseptic gastro-intestinal şi antifermentativ permite utilizarea în
combaterea colicilor hepatice, greţuri, vome, diaree cronică, intoxicaţii şi în curăţirea
intestinelor infestate de paraziţi.

♣De asemenea, fortifică sistemul nervos la  şi combate stările de ameţeli, vertij, 
migrene, isterie, depresii psihice, dureri de cap, insomnii şi oboseală generală. 



”Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi, spăla-
mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi”. 
(Psalmul 50)



Această plantă are calitatea de a inhiba reflexul vomitiv, de a reda apetitul şi
 induce chiar o stare de bună dispoziţie, fiind un imens ajutor în bolile grave

• Datorită taninurilor isopul are 
acţiune tonic-amară şi uşor 
astringentă.

• - favorizează eliminarea apei din 
ţesuturi

• - uşurează expectoraţia şi transpiraţia

• - stimulează pofta de mâncare şi 
reglează funcţiile digestive

• Extern are acţiune antiseptică şi 
cicatrizantă asupra rănilor.

• Uleiul esenţial de isop prezintă acţiune 
antiseptică, antispastică, antivirală, 
bactericidă, carminativă, cicatrizantă, 
digestivă, diuretică, emenagogă, 
febrifugă, hipertensivă, sedativă, 
tonică, vermifugă.



Este considerata ca fiind una din cele mai folosite plante medicinale din lume 



Este recomandata în alergii, elimină eczemele, psoriazisul, 
neurodermitele, ameliorează starea generală în cazul 

astmului bronşic

• Are o accentuată acţiune antivirotică, uşurează evoluţia infecţiilor virotice respiratorii, 
calmează febra. 

• În bronşite şi traheite, facilitează eliminarea  sputei, accelerînd procesul de vindecare.

• Este un remediu excelent pentru dezodorizare şi răcorire. 



• Influenţează activ sfera psihică şi emotivă a persoanei. Calmează, înlătură 
stările depresive şi melancolice, normalizează somnul, ameliorează memoria. 
diminuează tensiunea arterială, este eficient în accesele de tahicardie.



Cimbrişorul a fost denumit “antibioticul
săracului” datorită multiplelor sale 

proprietăţi:
♣expectorante, antiseptice pulmonare şi

intestinale, antiastmatice, sudorifice, 
antitusive;
♣ hepatoprotectoare, colagoge, coleretice, 
carminative, stomahice, antidiareice, 
antispastice, antihelmintice;

♣ diuretice, diaforetice, uşor depurative, 
stimulatoare ale funcţiilor rinichilor

♣ antihemoragice, hemostatice;

♣ sedative ale sistemului nervos;vulnerare, 
puternic antiseptice extern, bactericide, 
antivirale, dezinfectante

♣ stimulente generale, tonice locale, 
reconfortante;

Cimbrul de grădină este o specie aromatică ce conţine ulei volatil 
în întreaga plantă. Se utilizează în scopuri medicinale pentru 
stimularea poftei de mâncare, în tratamentul bronşitelor cronice şi 
al dispepsiilor, precum şi ca aromatizant şi condiment în industria 
alimentară.



Numele grecesc al plantei este de obicei pus în legatură cu thymos “spirit”,

În agricultura biologică
Cimbrişorul se asociază bine cu diferite specii de 
legume, de exemplu, varză. 
Are efect fungicid, pentru agenţi patogeni ce
produc pătarea frunzelor şi, de asemenea, 
repelent, de exemplu faţă de dăunătorii verzei
(fluturi). 
Protejează solul, printr-o bună acoperire şi prin
efectul său antierozional, datorită sistemului
radicular bine dezvoltat

Pus în coteţele păsărilor distruge păduchii şi căpuşele.



Cimbrul “IARBA FERICIRII”

• Călugării de pe vremuri nu aveau 
voie să planteze cimbru în grădinile 
lor, fiindcă era o «plantă a amorului»!



Numele busuioc provine din grecescul “basileus” care înseamnă “rege”, datorită aromei
sale extraordinare.
Este considerat ca o plantă aducătoare de sănătate şi de noroc în viaţă fiind folosit ca adjuvant in 
tratarea unor boli

Are proprietăţi antimicrobiene şi antifungice. 



Frunzele  conţin: caroten (până la 8 mg%), vitamina C (până la 30 mg%), rutină 
(până la 160 mg%), fitoncide, săruri minerale etc.
În agricultura biologică

Este o plantă repelentă eficientă, de aceea este bine să fie cultivată în casă sau în
sere pentru a îndepărta dăunătorii de pe plantele din apropiere. 

Se asociază bine la cultivare cu tomatele, dar nu cu salvia, iar lângă zmeur întârzie
fructificarea acestuia



• boli ale aparatului digestiv: colită de fermentaţie, enterocolită, crampe la stomac, ulcer 
gastric

• -boli cardiovasculare: insuficienţă cardiacă cu edeme intoxicaţiicu venin; boli ale gâtului
şi gurii: răguşeală, amigdalită, afte, inflamaţiile gingiilor;

• -stimularea lactaţiei la femei;
• -boli ale sistemului nervos central: cefalee (dureri de cap), ameţeli (vertij), angoase,  



, medicina naturală, populară este o sursă
de învăţăminte.,,

Natura însăşi este o farmacie,
în orice parte a lumii te-ai

înbolnăvi,afli pe cîmp materia
primă — plantele — pentru
prepararea leacurilor cu care 
să te vindeci : ceaiurile şi
unguentele necesare. 

Din timpuri străvechi, idealul
urmărit de oricare medicină
naturală, populară a fost
păstrarea rezistenţei
organismului, astfel încît
acesta să nu poată fi atacat de 
boală .



ÎMPĂCAREA CU PLANETA

1.Totul este interconectat. 2. Nimic nu dispare fără urmă. 3.Totul în natură dictează cursul.



Potrivit estimarilor în ultimii 20 ani, ca urmare a eroziunii, agricultorii au pierdut 500 de miliarde
de tone de sol fertil. Acest lucru inevitabil a dus la o scădere a producției de alimente.

În mod evident, neglijarea naturii amenință viețile a milioane de oameni.



Tu trebuie să opreşti lupta cu 
natura, precum și unii cu alții !!!!







Daca iubim natura, vom dobândi 
întelegerea, cunoasterea.



,,Doamne, ce bine e sa fii oaspetele zidirii Tale.....,,
,,Prin puterea Sfântului Duh imprăştie mireasmă orice floare, tainică adiere de 
parfum, gingasă alcatuire de culori, frumuseţea Celui Mare întru cele smerite. 
Laudă şi cinste Făcătorului de viaţă Dumnezeu, Cel Care a încununat  ţarina cu 

aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor 
tainice,,



Sufletul Satului

Copilo, pune-ti manile pe genunchii
mei. 

Eu cred ca vesnicia s-a nascut la 
sat. 

Aici orice gand e mai incet, 
si inima-ti zvacneste mai rar, 
ca si cum nu ti-ar bate in piept,
ci adanc în pamant undeva. 
Aici se vindeca setea de mantuire
si daca ti-ai sangerat picioarele
te asezi pe un podmol de lut
• Lucian Blaga





,,Să se bucure pământul de 
lucrarea mainilor noastre...,,!
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