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AM napisała bez pozwolenia (wrzesień’2013 r.): 

„A oto okazał się mój talent ogrodniczy: 

potrafię zasuszyć nawet aloesa.” 

 

Komantarz własny  do komentarza  

bez pozwolenia 

do zasuszonego aloesa (bez pozwolenia):  

Dariusz Smakulski

 

 

Aloes i System 3–kowy 

Zioła – Komentarz do aloesa bez pozwolenia 

– DS`.PL.EU. – SEP.2013 

HorrorWeekend AUG–SEP'2013 

Herbs Healin' Night… 

w Pełni… 
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[..] 

 

Super. A gdzie on jest? Masz zdjęcie? Jak się 
suszy aloesa? Aloes jest zdrowotny. Leczy rany i 
przecięcia… tam, gdzie krew się leje… zasusza i 
ozdrawia… ma dobre związki… leczą od razu i 
odkażają. Jak Babka Lekarska na wsi – rośnie 
przez cały sezon pracy chłopów na roli – od 
wiosny do jesieni – jak u Pana Reymonta. 
Zasuszyłaś w Książce? Czasem w bibliotekach i 
starych książkach na strychu są stare zioła 
zasuszone. kiedyś tak się robiło. Jeszcze pachną, 
nawet z 1885 roku niektóre… jak się otwiera 
strony, to jeszcze się nie sypią w całość na 
proszek od razu… można rozpoznać bez 
medycyny i botaniki, jakie to zioło – wzrokiem… 
a ewentualnie w roztworze homeopatycznym w 
spirytusie lekkim albo miodzie albo innym… 
gorącym… można wyczuć, co to za zioło. Wiele 
leczy różne schorzenia, że nawet leków nie ma 
w aptekach. Zioła leczą wszystko… absolutnie. 
Jedzenie leczy wszystkie choroby. 100%.  

Ojciec Klimuszko podobno znał się na Ziołach… 
ja nie wiem… nie sprawdzałem, ale mają ładną 
stronę… oto: 

 

 

http://www.klimuszko.pl
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We Fromborku przy Szpitalu Świętego 
Ducha jest śliczny mały Ogródek Botaniczny z 
ziołami i karteczkami jaka roślinka czym jest – 
nazwy polskie i łacińskie, zdaje się. Pan Biskup 
Mikołaj Kopernik miał niedaleko swoją 
pracownię na Wieży na Wzgórzu Katedralnym. 
Badał Obroty Słońca i Ziemi i co wokół czego… 
potem był Galileusz gdzieś w Europie, ale go 
spalili chyba… był heretykiem… uważał, że 
Ziemia się kręci wokół słońca… niebezpieczny… 
opowiadał dziwne rzeczy… powtarzał po 
Koperniku… nie dziwne… jeszcze bezczelnie jak 
go prowadzili na rzeź pyskował księżom, że ‘a 
jednak się kręci…’ – no tylko po ryju strzelić… i 
to w obliczu zachwilejszej zagłady i tortur… 
tragedie z bezbożnikami… nie ma słów 
normalnie… tyle lat Tradycji a ciągle jakieś 
niepewne prawd wiary pewnej… zagłada 
normalnie… jak nie paść przed ołtarzem i wołać 
o pomstę… że tylu niewierzących co mówią… 
Boże… a byłoby tak pięknie na Ziemi… i Słońcu… 

Babki lekarskiej się chyba nie suszy, bo 
rośnie gdzie popadnie na wsiach w czasie pracy 
rolników… najlepsza jest świeża – jak nasączony 
opatrunek lekarski wtedy działa… odkażający… 
nie powinno się zrywać na zapas… bo i tak 
rośnie… dla każdego… i najlepsza świeża… 
oczywiste… zawsze można znaleźć pod 
nogami… wystarczy się rozejrzeć, jak potrzeba – 
jak jest rana… i zawinąć w listek jak 
opatrunkiem ranę… i zdrowa. Od razu… aby do 
wieczora… bo rano znowu do pracy na wsi na 
roli… fajnie działa babka lekarska. Niezły 
wynalazek. przydatny. Ratuje życie na co dzień… 
i można żyć i pracować w spokoju do starości… 
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a jeszcze ile innych ziół dookoła… Boże… … 
same pyszności… wiem, używałem i badałem… 
lubię takie sprawdzania i obserwacje jak działa. 
Niektóre są gorzkie, inne słodkie, inne smakowe 
– trudne do określenia… ale chyba jak z 
kolorami RGB (czerwony–zielony–niebieski) – 
można zrobić absolutnie całą paletę barw 
istniejącą we Wszechświecie Całym… 

 

 

. 1 Barwy proste – rozszczepienie 
światła białego w pryzmacie 

 

 

. 2 Barwa 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwy_proste
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
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. 3 Podwójna tęcza uwidoczniona na obrazie olejnym 
Petera Rubensa 

 

Tester kolorów 

 

[..] 

 

… To może ze smakami też tak jest. 
Chyba są jakieś podstawowe 3 pewnie… 
analogicznie. Bo 3 to ładna liczba… może Bozia 
jak stwarzała świat, używała tej Liczby… 
możliwe… bo ładna i sensowna. To może 
Komputer Bozi jest w systemie 3–kowym? Np. 
1– jest 0 – nie ma 3 – nie wiadomo (w zależności 
od przyszłości albo stanu układu w czasie, czyli 
w przyszłości… albo i nie w przyszłości… to 

http://www.kurshtml.edu.pl/generatory/kolory.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%99cza
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zależy jak liczyć… aby po linii w czasie… no nie 
ważne… potem pomyślę… fajne…) Koło to też 3. 
A podobno jest Doskonałe… tylko ten dodatek 
był chyba niezbędny… bo inaczej się nie dało… 
to może Idealne Koło jest zbudowane na 3. a nie 
na 3,1415etc. w nieskończoność niewymierną… 
hm… byłoby super… 

 

 

Każdym trójkątem da się narysować 
okrąg, a nawet dwa – aby trzymać szpilką w 
miejscu jeden róg trójkąta i kręcić do koła.  

Jak cyrklem… 

[animacja GIF – rysowanie różnych możliwych 
okręgów trójkątem, a nawet brył 3D, aplikacje 
matematyczne i do projektów architektonicznych –  
przykładu MathCad, Derive, AutoCad, 3D Studio, etc.]  

To może tak się buduje idealne koła i 
okręgi, a nawet kule? Hmm… dla porządku na 4–
ce pewnie bryły… 

Czyli okręgi idealne buduje się na 
idealnie 3.000000 etc. infiniti 0. Fajnie by było… 
He… :) 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CFkQFjAK&url=http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_Leonarda_da_Vinci&ei=9ksuUtSmKsiN7QbSr4HIDw&usg=AFQjCNGkSxbxZE_QtvFlTzrC3Vfa09cEtw&bvm=bv.51773540,d.ZGU&cad=rja
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Ale nie wiem… Bozia wie lepiej… 
ciekawe… fajnie tego szukać i odkrywać… na wsi 
szukałem ziół… znam się… pyszności… … Aloes 
jest dobry… też leczy i odkaża… ale suszony to 
nie wiem… może w proszku do roztworu z 
jakichś innych ziół… jak pieprz albo sól do 
smaku do potrawy… w niewielkiej ilości… to 
może tak… nie wiem… sok z aloesu jest 
wartościowy i zdrowotny… a suszony to nie 
wiem… nie próbowałem… jak wysuszysz, to 
chyba zniknie to, co najważniejsze i 
najwartościowsze w aloesie… hm… lepiej do 
słoiczka zlać… w homeopatycznie potem 
zgodnie z zaleceniem lekarskim albo recepturą 
sprawdzoną zbadaną medycznie, czy nie szkodzi 
– używać czasem jako krople do czegoś… sok z 
aloesu jest bardzo zdrowy i bogaty w dobrości… 
tylko nie wiem, jak się to rafinuje, czy coś, jak to 
się mówi… że przygotować do zdatności do 
spożycia zdrowotnego… hm… nie wiem. Ale za 
to Difenbachia Domowa jest trująca… sama 
strychnina… szczególnie na wiosnę pełno soku 
skapuje z liści i jak się zetnie difenbachię (takie 
duże liście ma pręgowane zielone) i grubą 
łodygę – to pełno strychniny widać aż… biała – 
sok… od razu zabija i konwulsje i piana na 
gębie… i jak epilepsja wygląda… i straszna 
tortura dla spożywającego zanim umrze… 
bardzo niebezpieczny kwiatek… można dodać 
do herbaty komuś i od razu zabić. Domowy taki 
kwiatek. Ładny… ślicznie 'płacze' na wiosnę – 
jak ciekną z niego soki po liściach… skapują… no 
i konwulsje, jak do szklanki skapnie… od razu 
boli wszystko i serce i mozg i nerwy wysiadają i 
pękają i epilepsja… i śmierć w konwulsjach… to 
difenbachia… ładny kwiat… mam zawsze przy 
kawie na parapecie… ale już serce mnie nie 
kłuje… zaczynam tolerować… to dobrze… 



Strona 8 z 14 

 

 

czasem tylko krzyczę po nocach jeszcze, ale już 
mniej… sok cytrynowy pomaga i magnez i 
Potas… i orzechy włoskie… i warzywa inne 
(pomidory np.). A potem mówią, ,że to przez 
kawę nie śpię po nocach… hm… ciekawe… chyba 
poszukam odtrutki na difenbachię… może ten 
aloes pomoże… gdzieś rośnie pod blokiem… 
wait… powiedzą, że kwiatki zrywam… hm… A 
suszyłaś filodendrona? Czasem ma owoce… ale 
musi być w dobrych warunkach szklarnianych 
chowany. Duże liście… ładne… z przecięciem… 
takie stylizowane… świetne… jak cytrusowy 
kwiat. Olbrzymi może być. Trzeba mieć dużą 
doniczkę. najlepiej gliniana… hm… Zrobiłaś tę 
pracę z myAdminPHP SQL? Czy nie znalazłaś? … 
Działa? Bo ja lubię takie rzeczy informatyczne z 
ciekawości… 

 

Tu mówią o podstawowych smakach… 
jak podstawowych zmysłów człowieka… też 5. 
Fajne… nie wiedziałem… 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Smak_(fizjologia)
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NAWIĄZANIA: 
 
 
 

 
 
 
Młode wino – Może nie wypracowane jeszcze… to musieli dodać ze 
40proc. bimbru – Fajna litografia… życie i smak – pyszności… – 
DS`.PL.EU. – SEP.04.2013 –  
 
Polona–Posts–Biblioteka–Narodowa–Digi–Classics–Comments–To–
2013–Archives–of–Historical–Records–Kolekcja–DS–PL–EU–Set–OCT–
02–2013#page=165 
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To dopiero Początek Uczty… 

Zapraszamy Miłośników Ucztowania… 

Komentarz do Polona Post – O zieleninie… – DS`.PL.EU. – 

AUG.26.2013 – 

 
 
Polona–Posts–Biblioteka–Narodowa–Digi–Classics–Comments–To–2013–Archives–
of–Historical–Records–Kolekcja–DS–PL–EU–Set–OCT–02–2013#page=41 
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ROŚLINY I ZIOŁA 
 
 
 

LECZNICZE… 
 
 
 

  
 
4. Babka zwyczajna (Plantago maior) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Babka_zwyczajna
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. 5 Aloes zwyczajny (Aloe vera) 

 

 

[..] 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aloes_zwyczajny
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TRUJĄCE! 

 

 
 

 
. 6 Difenbachia (Dieffenbachia Schott) – na fot. odmiana 'Amoena' 

 
 
 
 
 
 
 

[..] 
 
 
 

‘SEP.2013. 
 

 
Szlachta Polska – Projekt Firmowy 

 
ISBN 978–83–63973–30–8

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Difenbachia

