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Badania dowodzą, że prawie dwie trzecie ludzi „czuje” w ten czy inny 

sposób pogodę. Oznacza to, że określona faza pogody wywołuje u nich różnorodne 

dolegliwości, a inna przeciwnie – sprawia, że czują się lepiej. 

 Nie wszyscy ludzie reagują jednakowo na zmieniającą się pogodę, i nie 

wszyscy miewają w związku z nimi zły nastrój czy wręcz dolegliwości ale 

najczęściej nadwrażliwość na pogodę pojawia się w miarę upływu lat, kiedy to 

organizm osłabiony chronicznymi chorobami, czy doznanymi urazami nie jest już  

w stanie uporać się ze zmianami pogody i reaguje wyraźnymi zaburzeniami 

zdrowotnymi. 

 Pod wpływem zmian pogody mogą pojawić się u osób nadwrażliwych ataki 

migreny czy astmy a u osób, które wcześniej doznały jakichkolwiek urazów 

„przypomina się” ból w tych miejscach. 

Pojawiających się objawów w żadnym wypadku nie należy ignorować, można 

wówczas sięgnąć po środki farmakologiczne ale przede wszystkim warto pomyśleć  

o naturalnych sposobach podniesienia odporności organizmu na zmiany pogody. 



 Medycyna naturalna pozwala złagodzić objawy u osób nadwrażliwych,  

a z czasem może spowodować, że  takie osoby nie będą już tak podatne na wpływ 

aury. 

Proces budowania odporności na bodźce pogodowe  powinien odbywać się 

stopniowo i systematycznie a najważniejszymi jego elementami powinny być 

ćwiczenia hartujące: wodolecznictwo, głównie z zastosowaniem zimnej wody, oraz 

ćwiczenia ruchowe, z których najbardziej godne polecenia są wykonywane  na 

świeżym powietrzu. Dobre efekty osiąga się także stosując terapię akupunkturową 

(istnieją punkty specjalnie przeznaczone do osłabiania wrażliwości na pogodę). 

Również są rośliny lecznicze, które znalazły tutaj zastosowanie. 

 

 

 

 Najważniejsze punkty które regularnie nakłuwane lub masowane przynoszą 

ulgę przy nadwrażliwości na pogodę znajdują się w okolicach karku i ramion. 

Pierwszy leży pośrodku między siódmym kręgiem szyjnym a wyrostkiem 

kolczystym pierwszego kręgu piersiowego. Siódmy kręg szyjny  jest zazwyczaj 

najbardziej wystającą kością. 

Dwa pozostałe punkty znajdują się mniej więcej pośrodku każdego z ramion  

i ich uciskanie u osób wrażliwych na zmianę pogody jest zawsze bolesne. Masując go 

zbyt mocno można spowodować ból głowy. 

  



Z pośród roślin leczniczych zalecane są: melisa- chroni organizm przed  stresem, 

rozmaryn- ożywia i wzmacnia krążenie, jemioła- łagodzi drażliwość  

i zawroty głowy, ziele dziurawca rozjaśnia umysł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zmieszanych w równych ilościach ziół zalać 3 łyżki 1/3 l wrzątku  

i zaparzyć 15 min, odcedzić i pic 2-3 razy dziennie przez 6 tyg. najlepiej kurację 

stosować dwa razy w roku. 

Natomiast przy bólach kończyn związanych ze zmianą pogody stosuje się mieszankę 

owsa siewnego (wyciąg), który stabilizuje psychikę i zapobiega odruchom 

nerwowym i passiflory (wyciąg) , która działa uspokajająco i ogólnie uśmierza ból 

spowodowany napięciem mięśni. Stosować trzy razy dziennie po 10 kropli w stanie 

czystym lub z odrobiną płynu. 

 Podane sposoby radzenia sobie z nadwrażliwością nie są skomplikowane  

a zwłaszcza masowanie wybranych punktów więc może warto spróbować by poczuć 

się lepiej i złagodzić skutki negatywnego wpływu pogody na nasz organizm. 

 


