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WPROWADZENIE
Tylko zielarze mogą zbierać zioła i tylko oni posiadają wiedzę potrzebną do ich poprawnego rozpoznawania.

WPROWADZENIE
Rośliny to osobliwe twory natury. Odpowiednio spreparowane mogą zaszkodzić lub wspomóc witalne siły.
Prawdziwą i wielką sztuką jest łączenie składników w odpowiednich proporcjach. Ci, którzy posiedli wiedzę na temat
ich przetwarzania i działania winni są zdawać sobie sprawę z wielkości fachu, jaki mają w rękach. Alchemia bowiem
groźniejsza bywa od oręża.

SAMBUCUS NIGRA

URTICA DIOICA

Występowanie: bardzo powszechne

Występowanie: bardzo powszechne

Delikatne białe kwiaty odurzają wonią bynajmniej rozkoszną.
Jednak to owoc tego krzewu, który zaś pachnie delikatniej, ma
przewrotne działanie. Mocnym wywarem z liści tej rośliny
można spędzić nawet największą wolę życia.

Kontakt skóry z powierzchnią tej diablicy inicjuje powstawanie
bolesnych białych grudek na ciele. Ku zdziwieniu wiedzie fakt,
że napary i maści przygotowane z liści i łodyg są doskonałym
lekiem na zmęczone stawy i porost włosów.

LARIX DECIDUA

BETULA PENDULA

Występowanie: bardzo pospolite

Występowanie: bardzo pospolite

Znajdziesz ją tam, gdzie słońce opiera się najdłużej. Jesienią
obsypie cię obficie swymi dobrami, dlatego w zimie na próżno
będziesz ich szukał. Są tacy, co wierzą, że w pniu tego
długowiecznego drzewa przebywają i straszą jękami dusze ludzi
zmarłych w nienaturalny sposób.

Osobliwą formą tego drzewa jest Betula zwana płomienną,
której wysuszone konary mają kolor jasnoróżowy, podobny do
płomieni. Częściej mamy mimo wszystko styczność z klasyczną
kredowo białą korą. Bez względu na barwę napary z jej liści są
moczopędne i koją ból powierzchownych ran i otarć.
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FAGUS SYLVATICA

AJUGA REPTANS

Występowanie: bardzo pospolite

Występowanie: pospolite

Gatunek ten jest wśród drzew najbardziej wydajnym
producentem ściółki. Napar z liści działa przeciwzapalnie
i odkażająco. Młode liście zaś można żuć w celu ukojenia
nerwów.

Czerwono purpurowe liście tej rośliny rozścielają się niczym
dywany w ciemnych i trudno dostępnych miejscach. Niech cię
nie zwiedzie powab kwiatu, bo odpowiednio przygotowany
powali niejednego mocarza. Wysuszona i starta, dodawana
w małej ilości do jedzenia wspomaga trawienie. I na coś jeszcze
był ten niebieski proszek...

ACHILLEA MILLEFOLIUM

PICEA ABIES

Występowanie: pospolite

Występowanie: pospolite

Przyciąga przyjemnym, aromatycznym zapachem. Gorzkim
naparem z jej liści można leczyć brak apetytu, wzdęcia, wrzody,
hemoroidy, a nawet krwotoki wewnętrzne. Jest również
pomocna w łagodzeniu stanów zapalnych skóry, ale wtedy
należy smarować takie miejsca maścią utartą z jej drobnych,
białych lub różowych kwiatów z żółtym środkiem.

Imponujące, a zarazem kruche szyszki, które mogą osiągać
długość dłoni dorosłego człowieka, doskonale wpływają na
skołatane nerwy, kiedy należycie się je przyrządzi. Drewno zaś
wykorzystywane jest do budowy instrumentów muzycznych.
Mają one wówczas nadzwyczajne brzmienie.
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TUSSILAGO FARFARA

LAMIUM MACULATUM
Występowanie: pospolite

Występowanie: pospolite

Jej drobne purpurowe kwiaty są jedną z cech, które odróżniają
ją od Utrici dioicji. Mimo różnic wielu głupców myli te dwie
rośliny. Trzeba pamiętać, że ich zastosowanie jest nader
rozbieżne. Wprawdzie bezpośredni kontakt z Lamium
maculatum nie niesie za sobą ryzyka poparzenia, jednakże
właściwie sporządzony napar może nawet pomieszać zmysły.

Roślina o niezwykle szerokim spektrum działania. Syrop
z żółtych kwiatów daje ulgę w chorobach piersiowych. Na sam
kaszel zaś zalecane jest wdychanie przez rurkę dymu z korzeni
tej rośliny spalanych na węglu (Rarytasem są podduszone liście
zmieszane z tytoniem). Napar z korzeni leczy schorzenia skóry
takie jak na przykład czyraki, ropnie albo wrzody.

SORBUS AUCUPARIA

RHAMNUS CATHARICA

Występowanie: pospolite

Występowanie: rzadkie

Owoce w stanie surowym są niezwykle trujące. Już jedna mała
czerwona kulka potrafi przyprawić o ból brzucha, a cała garść
sieje spustoszenia, które szybko prowadzą do śmierci.
Przemrożone lub zanurzone na chwilę we wrzątku tracą gorzki
smak i śmiercionośnie właściwości. Napar z filigranowych liści
ma działanie moczopędne.

Niepozorna roślina o działaniu zbliżonym do Sorbus aucuparii,
choć jest słabiej trująca. Na ten przykład 30 suszonych
owoców (dla dorosłego mężczyzny) – wywołuje tylko
biegunkę. Stosowane są przy przewlekłych zaparciach. Spożyte
przez karmiącą matkę przechodzą do mleka, działając
przeczyszczająco na niemowlę. Powoduje przekrwienie naczyń
i w nieodpowiedniej sytuacji może ułatwić wykrwawienie się
rannego.
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QUERCUS ROBUR

RUMEX

Występowanie: rzadkie

Występowanie: rzadkie

Grube, mięsiste liście o falowanych brzegach wystarczy
rozgnieść i położyć na opuchliźnie, by przyniosły ulgę. Brunatna
kora tego potężnego drzewa, z której robi się odwar, łagodzi
nadmierną potliwość.

Niełatwo dostrzec go w wysokiej trawie. Jednakże tym, którzy
nie dają za wygraną, znalezienie go przynosi niebywałe
korzyści. Ta roślina niesie za sobą bowiem ogromne możliwości
alchemiczne, a żucie tych kwaśnych liści w surowym stanie
zwalcza niemiłą woń i posmak w ustach.

SALIX ALBA

AEGOPODIUM PODAGRARIA

Występowanie: rzadkie

Występowanie: bardzo pospolite

Na pozór smutne drzewo. Niewielkie listki na wiotkich
gałęziach tworzą woalkę wokół krzywego pnia. Można je
znaleźć wzdłuż rzek i przy stawach. Korę zbiera się
z dwuletnich gałęzi wczesną wiosną, gdy ruszają soki i łatwo
jest ją oddzielić od drewna. Działa przeciwgorączkowo. Koi
zmysły i ułatwia zasypianie.

Wszędzie tego cholerstwa pełno, to też często bywa
ignorowana. Świeże liście przykładane na rany powodują
szybsze ich gojenie się, natomiast sokiem wyciśniętym z nich
można nacierać miejsca ukąszeń przez owady. Napar z tej
rośliny pomaga odzyskać spokój ducha i zjednoczyć się
z naturą.
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CHELIDONIUM MAJUS

ARCANUM CORYMBOSUM

Występowanie: pospolite

Występowanie: bardzo rzadkie

Soku z łodyg tego kwiatu o kolorze wiosennego słońca używa
się do usuwania kurzajek. Ponadto za pomocą naparów można
leczyć spuchnięte wymiona krów oraz usuwać pasożyty
wewnętrzne u świń. Dym powstający ze spalonej rośliny ma
własności owadobójcze.

Jeden z ciekawszych eksponatów, ale też jeden z najrzadszych.
Pomimo moich starań nie udało mi się nigdy odnaleźć ich
w całym pęku, ale na szczęście owoce są łatwo zauważalne
porą nocną. Długie wąskie patyczki, które jarzą się różnymi
kolorami w ciemnościach.
Zasada: W grze zioło to symbolizowane jest przez glowsticki
rozrzucone po lesie!
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