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Czarnuszka siewna – nigella stativa 
ozłoci Ci życie

Życie nie musi być szare i wcale nie potrzeba mnóstwa pieniędzy, by pławić się w złocie  
i pozwolić sobie na luksus jakim jest zdrowie. Wszystko jest dla nas dostępne. Złoto Fara-
onów też, tylko trzeba po nie sięgnąć.

Gdy nadchodzi choroba, nadchodzi też rozum
We współczesnym świecie, nękani dolegliwościami 
w większości wynikającymi z rozwoju cywilizacji, zaczy-
namy sięgać do źródeł natury.
Zadziwiające, że już w starożytności korzystano w tak 
mądry sposób z darów natury, a przecież nie było la-
boratoriów, urządzeń diagnostycznych i badań na wiel-
ką skalę. Ludzkość słuchała siebie. Czemu teraz o tym 
zapominamy? Dlaczego nie słuchamy sygnałów, które 
wysyła nam nasze ciało, a słuchamy bzdur z reklam? 
Czasami, gdy obserwuję zachowania żywieniowe ludzi, 
to myślę, że mają w zanadrzu drugie ciało, które wycią-
gną w razie potrzeby z szafy, gdy to pierwsze już znisz-
czą. Niestety, nie ma tak dobrze, więc dbajmy o siebie, 
bo drugiego ciała nie dostaniemy, a zmiany w organi-
zmie wynikające z długotrwałych żywieniowych błędów, 
nie zawsze są odwracalne.

Małe ziarenko, a wielka w nim moc
Czarnuszka siewna – bo to o niej mowa – zwana Złotem 
Faraonów, znalazła się nawet w grobowcu Tutenchamo-
na, który miał przy sobie fiolkę z olejem  z czarnuszki. 
Czarnuszka uznana była jako bogactwo składników, któ-
re pomaga na większość dolegliwości. 

Karolina Kamińska – księżniczka zdrowia, pedagog, 
profilaktyk społeczny, studiowała filozofię, autorka 
„Zdrowych bajek” oraz artykułów poświęconych pro-
filaktyce zdrowotnej, zmianie nawyków żywieniowych  
i świadomemu odżywianiu, które publikuje na swojej 
stronie: www.ksiezniczka-zdrowia.pl   

Niegdyś mawiano, że czarnuszka leczy wszystko za wy-
jątkiem śmierci. 
Oczywistym jest, że śmierć kiedyś nadejść musi, ale za-
nim przyjdzie, lepiej być w dobrej formie i cieszyć się 
zdrowiem.

Czarna odporność
Czarnuszka wzmacnia odporność. Jej działanie im-
munoprotekcyjne jest wynikiem pobudzenia syntezy 
interferonu, czy limfocytów i makrofagów, strażników 
naszego zdrowia. Na przełomie sezonów, gdy wie-
le osób często ma infekcje czy przeziębia się, warto 
wzmocnić się olejem z czarnuszki siewnej lub nalewką  
z czarnuszki.
Polecam też samodzielnie przyrządzić miód czarnusz-
kowy, który jest wspaniałym środkiem na przeziębienie, 
kaszel, chore zatoki.

Złoty tłuszcz i inne kruszce na wirusy, pasożyty 
i Candide.
Nasiona czarnuszki zawierają 30–40% tłuszczu, w tym 
kwasy omega 3 i omega 6, czyli są szczególnie pomoc-
ne dla osób z AZS czy z łuszczycą. Zawierają enzymy, 
które wspomagają trawienie, garbniki, fotosterole, 
które wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu, 
alkoloid, tymochinion o działaniu przeciwbólowym. 
Olej z czarnuszki zawiera też olejki eteryczne karwon, 
cymen i delimonem o działaniu przeciwbakteryjnym 
i przeciwwirusowym. Czarnuszka stosowana jest rów-
nież w przypadku PASOŻYTÓW. Silnie oczyszcza je-
lita.Olej z czarnuszki ma wysoką zawartość witaminy F, 
zawiera witaminy B1, B2, B3, E, oraz pierwiastki: żelazo, 
potas i selen.
Na problemy skórne, bóle mięśni, bóle men-
struacyjne
Wiele młodych osób boryka się z trądzikiem. Przyczyn 
oczywiście jest wiele. Jednak niestety większość leka-
rzy proponuje w takim przypadku chemiczne maści, któ-
re problemu nie rozwiązują, a dodatkowo niekorzystnie 
wpływają na organizm. Olej z czarnuszki, jak też przyrzą-
dzane z niej napary, stosowane również zewnętrznie po-
mocne są w leczeniu trądziku, łagodzą zmiany i powstałe 
stany zapalne. Zaleca się go również w przypadku der-
matoz, atopowego zapalenia skóry, łuszczycy.
Warto również – przy obolałych mięśniach i chorobach 
reumatycznych – smarować się czarnuszką, gdyż za-
warty w niej tymochinion działa przeciwbólowo 
i przeciwzapalnie. Sprawdza się również w przypadku 
kontuzji sportowych i nerwobólach.
Gdy cierpimy z powodu takich dolegliwości przemywaj-
my skórę olejem bądź przyrządzoną nalewką.
Zawarty nigellon w czarnuszce działa przeciwskurczo-
wo, dlatego kobiety, które cierpią na bóle menstruacyjne 
również powinny z niej skorzystać np. dodawać olej do 
sałatek lub bezpośrednio na łyżeczce.

Pomoc alergikom i astmatykom
Zawarte w oleju z czarnuszki m.in. karwakrol i kwercyty-
na hamują objawy alergii, kataru siennego. 
Nalewka z czarnuszki pomocna jest również w przypadku 
astmy, gdyż jako wyciąg spirytusowy rozszerza oskrzela.

Czarny sezam do sałatki na trawienie i dla wą-
troby 
Czarnuszka, jako środek spożywczy w postaci ziaren, 
które przypominają kształtem sezam, może być doda-
wana do potraw. W kulturze azjatyckiej czarnuszka jest 
bardzo popularną przyprawą. Niektórzy do potraw uży-
wają prażone nasiona czarnuszki, by jeszcze bardziej 
uwydatnić jej walory smakowe. 
Przy problemach z trawieniem lub nękającymi wzdęcia-
mi warto dodać łyżeczkę tych nasion
Natomiast olej z czarnuszki, po zmieszaniu z innym ole-
jem tłoczonym na zimno można dodać do sałaty czy in-
nych warzyw lub polać nim twaróg, albo wypić na czczo.

Czarnuszka pomaga również w przypadku problemów 
z wytwarzaniem żółci, odtruwa i ochrania miąższ wą-
troby. Spożywanie czarnuszki przeciwwskazane jest ko-
bietom w ciąży ze względu na ryzyko skurczów macicy.
Nie wymieniłam wszystkich cudownych zalet czarnusz-
ki, bo jej właściwości zdrowotne są przeogromne.
Pisząc olej z czarnuszki, oczywiście mam na myśli nie-
oczyszczony olej z czarnuszki tłoczony na zimno, który 
musi być przechowywany w ciemnej szklanej butelce 
w lodówce, a nie przedziwne rafinowane i filtrowane 
bezwartościowe wynalazki.
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Miód czarnuszkowy:
Na łyżkę miodu dać 1 łyżeczkę czarnuszki i 1 łyżecz-
kę wina lub wódki 40%. Przy przeziębieniu, kaszlu, 
chorych zatokach – 1 łyżka co 6 godzin. W celu pro-
filaktycznym można również wieczorem stosować 
taki miodek.

Przepis na nalewkę: 
250 gramów zmielonych nasion czarnuszki,
zalej 40% procentowym alkoholem, odstaw na 7 dni 
i przefiltruj. Do przemywania należy rozcieńczyć  
1 łyżką na 200 ml.
Doustnie: po 5 ml z miodem, stosować 2–3 razy 
dziennie.


