
listopad / grudzień 201918  |  HARMONIA Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność

CZŁOWIEK — brzmi dumnie! Tak sądzi 
zdecydowana większość przedstawicieli 
rasy ludzkiej. Stoimy na szczycie drabiny 
ewolucyjnej, nasze osiągnięcia w wielu 
dziedzinach budzą niekłamany  podziw. 
Czy naprawdę jesteśmy władcami Ziemi? 
Karol Darwin zakładał, że podstawowym 
elementem ewolucji jest międzygatunko-
wa rywalizacja, w wyniku której wygry-
wają silniejsi. W świecie biologów coraz 
bardziej staje się popularna hipoteza, za-
kładająca, że najważniejszym elementem 
rozwoju ewolucyjnego nie jest rywaliza-
cja, ale współpraca gatunkowa i między-
gatunkowa. Najkorzystniej rozwijają się 
te gatunki, których ewolucja jest konse-
kwencją symbiozy i wymiany korzyści 
ze swym otoczeniem. Ludzkość, która 
uparcie trzyma się darwinowskiego mo-
delu ewolucji, dominuje na kuli ziemskiej. 
Jednak zbliżający się kryzys ekologiczny 
zmusza do szukania nowych rozwiązań 
i nowego modelu życia.

Celem tego artykułu jest przekona-
nie Czytelnika do korzyści, jakie ludzie 
mogą osiągnąć ze współpracy z przed-
stawicielami Królestwa Roślin. Nauka 
obaliła już niejednokrotnie błędne po-
strzeganie świata. Wyniki badań po-
święconych florze ziemi są fascynujące 
i u niejednej osoby mogą wywołać pozy-
tywny „zawrót głowy”.

Żyjemy dzięki roślinom. Rośliny jako 
pośrednicy pomiędzy słońcem a ziemią, 
w procesie fotosyntezy (jednej z naj-
ważniejszych reakcji biochemicznych na 
Ziemi), przekształcają energię słoneczną 
— asymilując dwutlenek węgla i produ-
kując tlen oraz glukozę. Stanowi ona naj-
ważniejsze źródło energii dla wszystkich 
przedstawicieli przyrody ożywionej. Tak 

więc — bez roślin nie byłoby możliwe ży-
cie na ziemi. Jak podaje Stefano Mancu-
so, profesor Uniwersytetu Florenckiego, 
dyrektor Międzynarodowego Laborato-
rium Neurobiologii Roślin, organizmy ro-
ślinne, żyjące od 3,5 miliarda lat stanowią 
około 99,7% biomasy na Ziemi, natomiast 
zwierzęta i ludzie już tylko 0,3% bioma-
sy. Gdyby zniknęły rośliny, życie zamar-
łoby już po jednym miesiącu. Gdyby tak 
samo stało się z człowiekiem, to rośliny 
potrzebowałyby około 100 lat, aby za-
maskować jego istnienie.  Rośliny, nieza-
leżnie od tego, że są producentami nie-
zbędnego nam do życia tlenu, są również 
źródłem zasobów energetycznych i nie 
chodzi tu tylko o glukozę, ale również 
o paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, 
gaz), dostarczają nam oraz zwierzętom 
pożywienia w formie bezpośredniej i po-
średniej. Wchodzą w skład lekarstw, są 
niezastąpionym materiałem produkcyj-
nym i budowlanym, cennym surowcem, 
od którego w coraz większym stopniu 
uzależniony jest nasz rozwój naukowy 
i technologiczny.

Od świata zwierząt, rośliny odróżnia-
ją się między innymi tym, że w procesie 
ewolucji nie wykształciły aparatu ruchu. 
Natomiast zwierzęta przemieszczają się, 
dzięki czemu mają możliwość zdobywania 
pokarmu, nowych przestrzeni życiowych 
oraz ucieczki przed ewentualnym zagro-
żeniem. Rośliny musiały nauczyć się życia 
w jednym miejscu. Budowa wewnętrz-
na roślin całkowicie odbiega od budowy 
zwierząt i ludzi. Człowieka charakteryzu-
je rozwój wyspecjalizowanych układów 
(nerwowy, trawienny, moczowo-płciowy, 
wydzielniczy) i narządów (mózg, serce, 
wątroba). Zniszczenie którejś z części 
ciała, układu lub narządu wiąże się prze-

ważnie z kalectwem, a nawet śmiercią or-
ganizmu. Natomiast rośliny wypracowały 
inny model budowy wewnętrznej. Mają 
strukturę modułową, rozproszoną, gdzie 
gałęzie, pień, liście i korzenie składają się 
z jeszcze prostszych samodzielnych mo-
dułów. Nie ma konkretnych narządów 
umieszczonych w określonym miejscu. 
Mamy tu raczej do czynienia z rozprosze-
niem podstawowych funkcji po całym or-
ganizmie, np. wszechobecny chloroplast. 
Oddychają bez płuc, odżywiają się bez 
żołądka, stoją bez kręgosłupa. Z części ro-
śliny może wyrosnąć nowa, a zniszczenie 
lub oderwanie jednej z części nie zagraża 
jej życiu i funkcjonowaniu.

To dopiero początek fascynujących moż-
liwości roślin. Posiadają one bowiem nie 
tylko funkcję zmysłu wzroku, słuchu, wę-
chu, czucia, ale rozpoznają smaki! Rośliny 
posiadają 15 zmysłów więcej niż organizm 
człowieka. Za pośrednictwem związków 
chemicznych potrafią się komunikować 
ze sobą, wymieniać informacjami, zasta-
nawiać się, podejmować decyzje, uczyć się 
i zapamiętywać informacje. Między inny-
mi miliony związków chemicznych stano-
wią poszczególne „słowa” roślinnego ję-
zyka, którego dzisiejsza nauka w zasadzie 
nie rozumie. Wiadomo jedynie, że każdy 
zapach przekazuje precyzyjną informację 
— na przykład ostrzega przed grożącym 
niebezpieczeństwem, wyraża przychyl-
ność lub niechęć itp. Dzięki temu potrafią 
rozpoznawać przyjaciół (zawierać sojusze) 
oraz wrogów (skutecznie się przed nimi 
bronić). Rośliny charakteryzują się inteli-
gencją zbiorową, która pozwala im na roz-
wój określonych form zachowania. W cią-
gu miliardów lat wypracowały skrajnie 
inne (w stosunku do świata zwierząt) for-
my komunikacji i wymiany informacji. Ży-
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jąc w jednym miejscu, potrafią reagować 
ruchem łodyg, liści, kwiatów czy korzeni 
na zmieniające się warunki życia. A system 
korzeniowy roślin to już prawdziwa ma-
gia. To nieprawdopodobnie rozbudowany 
system zdobywania informacji (za pomocą 
stożków wzrostu będących zakończeniem 
włośniczek – odpowiednik naczyń wło-
sowatych u ludzi) porównywalny przez 
niektórych naukowców nawet do sieci 
internetowej, pod względem zdobywania, 
przechowywania i przekazywania infor-
macji. To zestaw niewyobrażalnej ilości 
„biologicznych serwerów”, będących ze 
sobą w stałym kontakcie. W krótkim ar-
tykule nie ma możliwości, aby opisać zło-
żoność świata roślin, którego fizjologiczne 
możliwości w wielu przypadkach, są bar-
dziej rozbudowane w stosunku do możli-
wości człowieka, choć w całkowicie inny 
sposób. I dlatego tak trudno nam jest ten 
temat zrozumieć.

Świat roślin to nie tylko skomplikowana 
budowa i fizjologia czy źródło tlenu, ener-
gii i surowców. Królestwo świata łąk i la-
sów to dla człowieka niewyobrażalna „ko-
palnia” zdrowia, zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego. Prowadzone w wielu kra-
jach badania naukowe udowadniają, że bez 
kontaktu z Naturą żyje się coraz gorzej. 
Homo Sapiens istnieje od około 200 000 
lat. Człowiek od początku swego istnienia 
przebywał w kontakcie z roślinami, czer-
piąc z tego korzyści pełnymi garściami. 
Dopiero utrata tego kontaktu uświadamia, 
co możemy stracić. Jak podaje dr Qing Li, 
autor książki „Shinrin – Yoku” - według 
danych Działu Populacji Departamentu 
Spraw Społecznych przy ONZ, w miastach 
w 1950 roku mieszkało 746 milionów lu-
dzi. W 2050 roku - 75% z prognozowa-
nej na 9 miliardów populacji Ziemi będzie 
mieszkać w miastach, a więc w oderwa-
niu od przyrody. Według Amerykańskiej 
Agencji Ochrony Środowiska przeciętny 
Amerykanin spędza w pomieszczeniach 
zamkniętych około 93% czasu. W wyniku 
wielu badań naukowych udowodnio-
no, że aktywne przebywanie w na łonie 
Matki Natury powoduje obniżenie ci-
śnienia krwi, zmniejsza poziom stresu, 
obniża poziom adrenaliny i kortyzolu, 
przynosi ulgę w depresji, poprawia pra-
cę układu krążenia i przemiany mate-
rii, zwiększa aktywność układu odpor-

nościowego, zwiększa ilość komórek 
układu odpornościowego „NK” (natural 
killers – naturalni zabójcy komórek no-
wotworowych), obniża poziom cukru, 
podnosi poziom bólu, poprawia kon-
centrację i pamięć, wywołuje stan od-
prężenia i dodaje energii. Wykazano, że 
większa ilość zieleni w miastach wpływa 
w zdecydowanym stopniu na zmniejsze-
nie poziomu agresji i stanów lękowych 
u mieszkańców. Drzewa, ale również 
trawniki i kwiaty pochłaniają znaczną 
ilość zanieczyszczeń (jedno drzewo w cią-
gu roku może wychwycić z powietrza 
około 4,5 kg zanieczyszczeń), redukują 
poziom hałasu, zmniejszają siłę wiatrów 
(przeciągów), a ponadto wytwarzają jo-
nizację ujemną, zapewniającą nam dobre 
samopoczucie. Powierzchnie leśne wy-
twarzają fitoncydy, czyli naturalne związki 
chemiczne, które są elementem systemu 
odpornościowego drzew i jednocześnie 
chronią je przed szkodliwymi bakteriami, 
grzybami i owadami. Fitoncydy są pod-
stawowym składnikiem „zapachu” lasu. 
Nikogo nie trzeba przekonywać do wpły-
wu zapachu przyrody na ciało i psychikę 
człowieka. Jednym z elementów „zapachu” 
lasu są nieszkodliwe, żyjące powszechnie 
w ściółce leśnej bakterie z gatunku My-
cobacterium vaccae. Na Uniwersytecie 
w Bristolu wykazano, że wydzieliny tych 
bakterii podane myszom miały istotne 
działanie antydepresyjne. W Japonii od 
2004 roku prowadzi się zaawansowane 
badania naukowe nad wpływem przyro-
dy na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. 
Od 1982 roku popularyzuje się tzw. kąpiele 
leśne, po japońsku Shinrin – Yoku. Ideą ką-
pieli leśnych jest organizowanie kilkudnio-
wych wycieczek do wybranych Parków 
Narodowych (w Japonii jest ich 34) dla pra-
cowników korporacji. Pomimo znacznych 
kosztów trend ten rozwija się i dlatego 
powstało Międzynarodowe Towarzystwo 
Medycyny Naturalnej i Leśnej, którego ce-
lem jest propagowanie korzyści płynących 
z kontaktu z przyrodą.  

Światowa Organizacja Zdrowia określiła 
stres mianem epidemii XXI wieku. Moż-
na powiedzieć, że ten wiek będzie prze-
łomowym w historii ludzkości. Nie ma 
sensu bawić się w proroctwa pytaniami 
– „jak będzie?”. Lepiej szukać wizji, które 
mogą zmienić losy Ziemi i mieszkających 

na niej ludzi. Jednym z najważniejszych 
elementów przetrwania ludzkości jest 
ochrona Przyrody. Naukowcy obliczyli, 
że podobno posadzenie 1 biliona drzew 
jest w stanie schłodzić Ziemię.

A co można zrobić dla siebie na co dzień? 
Iść na spacer i delektować się darami 
Ziemi — wszystkimi naszymi zmysłami, 
a więc wzrokiem, słuchem, węchem i do-
tykiem. Można podziwiać Naturę, wsłu-
chiwać się w jej odgłosy – śpiew ptaków, 
szum drzew, szmer płynącego strumyka. 
Można wdychać „pełną piersią” uzdrawia-
jące zapachy traw, ziół, kwiatów, krzewów 
i drzew. Można dotykać roślin, gładzić ich 
liście, przytulać się do drzew.  

Można to wszystko robić fizycznie, będąc 
skupionym na swoich problemach, ale 
wtedy nasze doznania i odczucia dobro-
dziejstwa świata roślin będą mniejsze. 
Można też podejść do Przyrody, skupia-
jąc się na zachwycie nad jej pięknem, na 
wdzięczności za dobra, jakie nam okazu-
je, a wtedy osiągniemy dla siebie wiele 
korzyści. Ludzie, którzy kilka razy dzien-
nie potrafią zachwycić się pięknem Przy-
rody, są bardziej zrównoważeni emocjo-
nalnie, bardziej spokojni i radośni.

I tutaj dochodzimy do największego se-
kretu. Jeżeli uda Ci się wywołać kilka 
razy dziennie w swym sercu, w swej 
duszy i w swoim umyśle zachwyt nad 
doskonałością i pięknem tego świata, to 
prawdopodobnie łatwiej Ci będzie odna-
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leźć to piękno w drugiej osobie oraz w samym sobie. A to 
już bliska droga do równowagi fizycznej, emocjonalnej, du-
chowej i bliska droga do większego poziomu szczęścia. 

A więc Drogi Czytelniku… spróbuj wykonać proste ćwicze-
nie treningu Koherencji Serca i Mózgu™. Kilka razy dzien-
nie wyobraź sobie Piękno Natury, które otacza Cię z każdej 
strony. Na wdechu wchłoń w siebie piękno, a na wydechu 
podziel się swoją wdzięcznością. Jak tylko będzie to możli-
we, zwróć uwagę na otaczające Cię rośliny, krzewy i drze-
wa. Jeśli możesz, dotknij ich. Powiedz im w myślach lub na 
głos jakieś dobre słowa. Zrób z tego codzienną ceremonię, 
wystarczy nawet minuta kilka razy dziennie.

Może się okazać, że po jakimś czasie staniesz się innym czło-
wiekiem. Bardziej ciepłym, bardziej serdecznym i jednocze-
śnie bardziej uporządkowanym i zorganizowanym. Kiedy 
uda Ci się wywołać w swym sercu nawet odrobinę ciepła, 
to znaczy, że jesteś w stanie Koherencji Serca i Mózgu™, 
a wtedy łatwiej osiągnąć empatię. Aby dojść do tego odczu-
cia, nie musisz godzinami medytować (choć to dobra rzecz), 
po prostu zachwyć się pięknem i poczuj wdzięczność całym 
Twoim sercem, całą duszą i umysłem. Matka Natura odda Ci 
wielokrotnie więcej, niż Ty jej dałeś lub dałaś. Okaż Jej serce, 
wzmocnij ją, a ona zrobi to samo dla Ciebie.  

Polecane książki: 
XX „Shinrin Yoku” - dr Qing Li, Wydawnictwo INSIGNIS
XX „Shinrin Yoku” - Hector Garcia i Francesc Miralles, Wy-

dawnictwo ZNAK
XX „Rewolucyjny geniusz roślin” - Stefano Mancuso, Wy-

dawnictwo BUKOWY LAS
XX „Błyskotliwa zieleń” – Stefano Mancuso i Alessandra 

Viola, Wydawnictwo BUKOWY LAS

Władysław Batkiewicz 
Fizjoterapeuta, autor książki „Starosłowiański Ma-
saż Brzucha” (Wyd. KOS 2016r.), autor i współautor 
licznych publikacji popularnonaukowych, twórca 
Funkcjonalnej Terapii Trzewi, autorskiej formy te-
rapii wisceralnej, która powstała na bazie własnych 
doświadczeń zawodowych oraz wieloletnich kon-
taktów z Centrum Mikrokinezyterapii we Francji, 

z Uniwersytetem Medycznym (Katedra Medycyny Alternatywnej) we 
Lwowie oraz Instytutem HeartMath w Kalifornii. W kraju i za granicą 
prowadzi branżowe wykłady, a także kursy: Starosłowiański Masaż Brzu-
cha (SMB), Funkcjonalna Terapia Trzewi (FTT) oraz Mikrokinezyterapia. 
Obecnie, wraz z żoną, zaangażowany jest w obserwacje i badania nauko-
we związane z pracą fizjoterapeutów i terapeutów manualnych będących 
w stanie koherencji serca i mózgu. 

Zapraszamy na strony:
www.funkcjonalnaterapiatrzewi.pl;
www.staroslowianskimasazbrzucha.pl; 
www.mikrokinezyterapia.org; 
www.atao.co 
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