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Istnieje pewna książka zawsze otwarta dla wszystkich: Przyroda
Rousseau (1712-1778)

Firma Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora powstała w 
1994 roku w Łomiankach pod Warszawą. Jest to ośro-
dek reprezentujący Instytut im. Ojca Edmunda Szeligi 

(IPIFA) w Chaclacayo pod Limą. Zajmuje się wspomaganiem 
leczenia chorób cywilizacyjnych, również nowotworowych. 
W ośrodku przyjmują lekarze – pasjonaci ziołolecznictwa. 
Można tam również otrzymać facho-
we doradztwo w zakresie profilaktyki 
zdrowia, diety oraz medycyny anty-
-aging, czyli przeciwdziałającej pro-
cesom starzenia. Firma współpracuje 
z dwoma ośrodkami naukowymi: 
Uniwersytetem Warszawskim (prof. 
dr hab. Mieczysław Kuraś) i Insty-
tutem Chemii Bioorganicznej PAN 
w Poznaniu (prof. dr hab. Krzysztof 
Gulewicz). 
Kuracje roślinne i preparaty natural-
ne stworzone przez Centrum opierają 
się na wielowiekowej tradycji i recep-
turach Indian Ameryki Południowej 
oraz badaniach naukowych (www.
unadegato.pl, zakładka badania na-
ukowe) z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszej wiedzy. Do każdego pa-
cjenta podchodzi się indywidualnie, 
co przekłada się na efekty terapii.

n Mówi się, że dżungla to apteka świata. Czy rzeczywiście 
rośliny amazońskie mają taką moc działania i pomagają 
nawet w ciężkich przypadkach chorobowych, jak np. no-
wotwory?
Peru to obszar uznany za teren nieskażony. Różnorodność 

gatunków roślin jest tam największa na Ziemi. Kraina In-
ków obfituje w cenne minerały i pierwiastki, co powoduje, 
że rosnące tam rośliny mają „niezwykłą moc oddziaływania”. 
Niepowtarzalne warunki klimatyczne Peru (aż 78 stref klima-
tycznych!), wilgotność, zróżnicowanie temperatur, ilość opa-
dów, osady rzeczne Amazonki – to daje niezwykłą, bujną florę 

Amazonii. Botanicy odkryli ok. 60 
tys. gatunków roślin, 80% z nich ma 
właściwości lecznicze, a wśród nich 
aż trzy tysiące wykazuje właściwości 
antynowotworowe. 
n Już Paracelsus powiedział, że 
„Przeciw każdej dolegliwości wyro-
sło zioło lecznicze”. Może opowiesz 
o jakiejś roślinie z Peru?
Tak, z chęcią. Chciałabym, aby czy-
telnicy poznali Abutę (Abuta gran-
difolia), w Peru znaną od wieków 
jako „zioło położnej”. Nazywana jest 
księżniczką z Iquitos, Lorato. Jest 
lianą rosnącą w dorzeczu Ukayali,  
stosowaną od wieków we wszystkich 
dolegliwościach kobiecych: bolesnym 
miesiączkowaniu, niepłodności, en-
dometriozie – łącznie z vilcacorą, ale 
też przy schorzeniach trzustki. Ma 
bogaty skład chemiczny: alkaloidy – 

berberyna, palmatyna i inne, również kwercetyna, saponiny, 
taniny i inne.
n Chyba nie wszyscy doceniają siłę roślin np. w leczeniu 
endometriozy [dwie menstruacje naraz – jedna na ze-
wnątrz, druga do środka organizmu. Dzieje się tak dlate-
go, ponieważ komórki śluzówki macicy (endometrium) 
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jako lek na syfilis, jest ciernistą, zdrewniałą winoroślą, wspi-
nającą się po drzewach amazońskiej dżungli. Zawiera bardzo 
dużo steroli, fitosterydy, saponiny i ma silne działanie prze-
ciwzapalne wykorzystywane np. w artretyzmie czy zapaleniu 
nerek (potwierdzone badaniami amerykańskimi). Zarzaparilla 
oczyszcza też krew i wiąże w niej endotoksyny, które np. w 
przypadku boreliozy uwalniane są przez martwe krętki. Dzięki 
Zarzaparilli zmniejsza się więc reakcja Herxheimera. Stosuję 
się ją również w – uwaga! - łuszczycy, egzemie i trądziku. 
n Słyszałam opinie botaników, że gdyby nawet ujawniły 
się nowe choroby ludzkości, to dżungla ma na nie odpo-
wiednie rośliny.
Tak, to prawda. Ale na to potrzebne są pieniądze, by przepro-
wadzić odpowiednie badania. Z drugiej strony wielkie kon-
cerny nie są szczególnie zainteresowane lekami roślinnymi, 
ponieważ substancji naturalnych nie można opatentować, a to 
nie zapewnia im odpowiedniego zysku…
n Czy te cenne lasy Amazonii naprawdę są tak zagrożone, 
jak się mówi?
O tak, barbarzyńska, bezmyślna gospodarka – wycinanie 
lasów w dorzeczu Amazonki – powoduje, że „zielone płuca 
świata” stają się coraz mniejsze. Po wycięciu lasów deszczo-
wych Amazonii grozi nam zagłada. Ziemia w pasie międzyzw-
rotnikowym zamieni się w pustynię. Mocne słowa, ale jakże 
trafne, padły z ust amerykańskiego badacza Edwarda O. Wil-
sona: „Wycinanie lasów jest takim samym barbarzyństwem, 
jak ocieplanie pomieszczeń palonymi płótnami renesanso-
wych mistrzów”. Tak, to niewątpliwie barbarzyństwo dzisiej-
szych czasów – czasów olbrzymiego postępu technicznego i 
wykształconych ludzi!

wędrują po organizmie i wszczepiają się w różne narządy – 
przypis redakcji], czyli choroby, która, mimo XXI wieku, 
jest zagadką? 
Tak, ale nie wszyscy też wiedzą, że około połowa światowej 
produkcji lekarstw zawiera w swym składzie aktywne substan-
cje z roślin lub zsyntetyzowane na ich podstawie. Botanicy 
zbadali dopiero ok. 800 roślin z dżungli. 
n Czy korzystacie z doświadczeń Instytutu IPIFA?
Tak, oczywiście. Konsultujemy przypadki również z lekarzami 
z IPIFA, opieramy się na ich wiedzy i doświadczeniu. Stosu-
jemy rośliny sprawdzone, przebadane, tam również się szko-
liliśmy. Pamiętamy o głównej zasadzie: Pomóżmy nie szko-
dząc! Rośliny stosowane przez nas to adaptogeny bez działań 
ubocznych w przeciwieństwie do leków chemicznych. Trzeba 
też pamiętać słowa amerykańskiego naukowca – brak badań 
medycznych nie świadczy o braku skuteczności metody lub 
rośliny. Aldous Huxley powiedział: „Badania medyczne zro-
biły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani 
jednego zdrowego człowieka”.
n A co można stosować w przypadku odkleszczowej cho-
roby – boreliozy?
Polecamy roślinę Uncaria tomentosa (koci pazur), u nas znaną 
jako vilcacora. Potwierdzają to liczne badania naukowe (Pub-
Med). Już Ojciec Szeliga leczył boreliozę i neuroboreliozę vil-
cacorą. Nasz ośrodek stosuje tę roślinę od lat. Vilcacora działa 
przeciwzapalnie, jako naturalny antybiotyk i immunomodu-
lator.
n Co jeszcze stosował Ojciec Szeliga przy boreliozie?
Abutę, zarzaparillę, mucurę, guaco i inne. Zarzaparilla (Smilax 
aspera, kolcorośl), w Europie znana od XVI wieku, stosowana 
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