
  

ÉÉPPIILLOOBBEE  ÀÀ  PPEETTIITTEESS  FFLLEEUURRSS  ((EEppiilloobbiiuumm  ppaarrvviifflloorruumm))  
                    
UUnn  ppèèrree  ddee  ffaammiillllee  mm’’eennvvooyyaa  uunn  jjoouurr  uunnee  lleettttrree  ooùù  iill  ddiissaaiitt  ::  ““JJee  vvoouuss  
pprriiee  dduu  ffoonndd  ddee  mmooii--mmêêmmee  ddee  mmee  mmoonnttrreerr  ssii  ppoossssiibbllee  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  
rreettrroouuvveerr  mmaa  ssaannttéé,,  aaffiinn  ddee  rreeddoonnnneerr  àà  mmaa  ffaammiillllee  ssii  éépprroouuvvééee  ppaarr  mmaa  
mmaallaaddiiee  uunn  ppèèrree  eenn  bboonnnnee  ssaannttéé..    
  
AAuuppaarraavvaanntt,,  iill  mmee  rraaccoonnttaaiitt  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ssaa  mmaallaaddiiee  ::  eenn  11996611,,  
uunnee  pprroossttaattiittee  cchhrroonniiqquuee  ddeevviinntt  aaiigguuëë  lloorrssqquu’’iill  ssee  bbaaiiggnnaa  ddaannss  uunnee  eeaauu  
rraaddiiooaaccttiivvee..  IIll  aallllaa  dd’’uunn  hhôôppiittaall  àà    ll’’aauuttrree,,  mmaaiiss  aauuccuunn  mmééddeecciinn  nnee  
ll’’ooppéérraa,,  eett  iill  ééttaaiitt  aauu  bboorrdd  dduu  ddéésseessppooiirr..  
                                                            
SSeess  sseelllleess  ccoonntteennaaiieenntt  ttoouutteess  dduu  ssaanngg  eett  dduu  ppuuss..  LLeess  nnoommbbrreeuuxx  
mmééddiiccaammeennttss  lluuii  pprroovvooqquuèèrreenntt  ddeess  uullccèèrreess  dduu  dduuooddéénnuumm,,  ddééttrruuiissiirreenntt  
ssaa  fflloorree  iinntteessttiinnaallee  eett  lluuii  ccaauussèèrreenntt  ddee  ggrraavveess  ttrroouubblleess  hhééppaattiiqquueess..  IIll    ssee  
ttrroouuvvaaiitt  pplluuss  pprrèèss  ddee  llaa  mmoorrtt  qquuee  ddee  llaa  vviiee  eett  ddûûtt  aarrrrêêtteerr,,  ssuurr  
oorrddoonnnnaannccee  dduu  mmééddeecciinn,,  ddee  pprreennddrree  ttoouuss  lleess  mmééddiiccaammeennttss..    
  
PPuuiiss  iill  ffuutt,,  ccoommmmee  iill  ll’’ééccrriitt,,  ooppéérréé  ppaarr  ttrraaiitteemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee..  EEnn  ddééppiitt  ddee  
ll’’ooppéérraattiioonn,,  lleess  iinnffllaammmmaattiioonnss  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  ddiissppaarruu  jjuussqquu’’aalloorrss..  DDeess  
ccoommpprriimmééss  eett  ddeess  ppiiqqûûrreess  ffiirreenntt  ddee  nnoouuvveeaauu  eemmppiirreerr  ssoonn  ééttaatt..  IIll  eeuutt  
rreeccoouurrss  àà  ddee  llaa  ttiissaannee  dd’’oorrttiiee  eett  àà  uunnee  ttiissaannee  ccoonnssttiittuuééee  ppoouurr  lleess  
mmaallaaddiieess  ddee  llaa  vveessssiiee,,  eett  ssoonn  ééttaatt  ss’’aamméélliioorraa  ddee  tteellllee  ssoorrttee  qquu’’iill  ppuutt  
rreeccoommmmeenncceerr  àà  ttrraavvaaiilllleerr..  CCee  ccaallvvaaiirree  aauurraaiitt  ééttéé  ééppaarrggnnéé  àà  ccee  
mmaallhheeuurreeuuxx  ppèèrree  ddee  ffaammiillllee  ss’’iill  aavvaaiitt  eenntteenndduu  ppaarrlleerr  ddee  ll’’ééppiilloobbee  àà  
ppeettiitteess  fflleeuurrss  qquuii  ppeeuutt  gguuéérriirr  lleess  ttrroouubblleess  ddee  llaa  pprroossttaattee  àà  lleeuurr  bbaassee..  
                    
LL’’ééppiilloobbee,,  qquuii  eesstt  rreessttéé  lloonnggtteemmppss  iinnccoonnnnuu  ccoommmmee  ppllaannttee  mmééddiicciinnaallee,,  eett  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  mmeennttiioonnnnééee  ddaannss  lleess  lliivvrreess  
aanncciieennss  ssuurr  lleess  ssiimmpplleess,,  aa  ccoommmmeennccéé  ssaa  ccrrooiissaaddee  ccoouurroonnnnééee  ddee  ssuuccccèèss  ccoommmmee  ppllaannttee  mmééddiicciinnaallee  ccoonnttrree  lleess  ttrroouubblleess  ddee  
llaa  pprroossttaattee  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  qquuee  jj’’eenn  aaii  ffaaiittee  ddaannss  mmaa  pprreemmiièèrree  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  llaa  bbrroocchhuurree  ““LLaa  
SSaannttéé  àà  llaa  PPhhaarrmmaacciiee  dduu  BBoonn  DDiieeuu””..  EEnn  ppeeuu  ddee  tteemmppss,,  eellllee  eesstt  ddeevveennuuee  ccééllèèbbrree  ddaannss  ttoouuttee  ll’’EEuurrooppee  eett  mmêêmmee  aauu--ddeellàà,,  
ssaannss  ddoouuttee  ppoouurr  llaa  rraaiissoonn  qquu’’eellllee  aa  aaiiddéé  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  ssoouuffffrraanntt  ddeess  ttrroouubblleess  qquuee  jj’’aaii  mmeennttiioonnnnééss..  CCeess  
ddeenniieerrss  tteemmppss,,  eellllee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  cciittééee  ddaannss  lleess  lliivvrreess  ssuurr  lleess  ssiimmpplleess  eett  lleess  rreevvuueess  ssppéécciiaalliissééeess..  
                    
CCeeppeennddaanntt,,  dduu  ffaaiitt  ddeess  nnoommbbrreeuusseess  eessppèècceess  dd’’ééppiilloobbee,,  uunnee  cceerrttaaiinnee  iinnssééccuurriittéé  ss’’eesstt  ffaaiitt  sseennttiirr..  LLeess  eessppèècceess  aayyaanntt  uunnee  
aaccttiioonn  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  ll’’ééppiilloobbee  rroosséé  ((EEppiilloobbiiuumm  rroosseeaa)),,  ll’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss  ((EEppiilloobbiiuumm  
ppaarrvviifflloorruumm)),,  ll’’ééppiilloobbee  ddeess  mmoonnttaaggnneess  ((EEppiilloobbiiuumm  mmoonnttaannuumm)),,  ll’’ééppiilloobbee    ssoommbbrree  ((EEppiilloobbiiuumm  oobbssccuuttuumm)),,  ll’’ééppiilloobbee  
llaannccééoolléé  ((EEppiilloobbiiuumm  llaannzzeeoollaattuumm)),,  ll’’ééppiilloobbee  ddeess  ccoolllliinneess    ((EEpplllloobbiiuumm  ccoolllliinnuumm)),,  ll’’ééppiilloobbee  ddeess  mmaarraaiiss  ((EEppiilloobbiiuumm  ppaalluussttrree)),,  
ll’’ééppiilloobbee  ppééttrrééee  ((EEppiilloobbiiuumm  fflleeiisscchheerrïï))  eett  ll’’ééppiilloobbee  ddeess  AAllppeess  ((EEppiilloobbiiuumm  aannaaggaalllliiddiiffoolliiuumm>>..  
                    
((NN..DD..TT..  ::  mmaallggrréé  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rreecchheerrcchheess  ddaannss  ddeess  lliivvrreess  ddee  bboottaanniiqquuee  eett  ddee  mmééddeecciinnee,,  iill  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ppoossssiibbllee  ddee  
rreettrroouuvveerr  ll’’ééppiilloobbiiuumm  oobbssccuurruumm,,  ccoolllliinnuumm  eett  aannaaggaalllliiddiiffoolliiuumm>>..  
                    
LLeess  ééppiilloobbeess  ppoossssééddaanntt  ddeess  vveerrttuuss  tthhéérraappeeuuttiiqquueess  ssoonntt  ttoouutteess  rreeccoonnnnaaiissssaabblleess  àà  lleeuurrss  ppeettiitteess  fflleeuurrss  ddee  ccoouulleeuurr  
rroouuggeeââttrree,,  rroossee  ppââllee  oouu  pprreessqquuee  bbllaanncchhââttrreess..  EElllleess  ssoonntt  ccoommmmee  cclloouuééeess  ssuurr  ddeess  ccoosssseess  lloonngguueess  eett  ééttrrooiitteess  dd’’ooùù  ssoorrtteenntt,,  
ddèèss  lleeuurr  oouuvveerrttuurree,,  ddeess  ggrraaiinneess  rreeccoouuvveerrtteess  ddee  ppooiillss  bbllaannccss  eett  ccoottoonnnneeuuxx..  AAuu  TTyyrrooll,,  oonn  aappppeellllee  aasssseezz  ccuurriieeuusseemmeenntt  
ll’’ééppiilloobbee  ““CChheevveeuuxx  ddee  ffeemmmmee””..  
                    
EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  eessppèècceess  tthhéérraappeeuuttiiqquueess  mmeennttiioonnnnééeess,,  ll’’oonn  eenn  ccuueeiillllee  llaa  ppllaannttee  ttoouutt  eennttiièèrree,,  ddoonncc  lleess  ttiiggeess  aavveecc  
lleess  ffeeuuiilllleess  eett  lleess  fflleeuurrss,,  ttoouutt  eenn  ffaaiissaanntt  bbiieenn  aatttteennttiioonn  ddee  ccuueeiilllliirr  llaa  ppllaannttee  eenn  ssoonn  cceennttrree  ((iill  eesstt  aaiisséé  ddee  llaa  rroommpprree))  aaffiinn  
qquu’’eellllee  ppuuiissssee  rreeffoorrmmeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  ppoouusssseess  llaattéérraalleess..  LL’’oonn  ccoouuppee  lleess  ppllaanntteess  qquuee  ll’’oonn  aa  ccuueeiilllliieess  aalloorrss  qquu’’eelllleess  ssoonntt  
ffrraaîîcchheess,,  mmêêmmee  ddaannss  lleess  ccaass  ttrrèèss  ggrraavveess,,  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  bbooiirree  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  ttaasssseess  ddee  ttiissaannee  dd’’ééppiilloobbee  aauu  mmaaxxiimmuumm  ppaarr  
jjoouurr,,  àà  ssaavvooiirr  uunnee  ttaassssee  llee  mmaattiinn  àà  jjeeuunn  eett  uunnee  ttaassssee  llee  ssooiirr..  MMaaiiss  cceeccii  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  qquuee  ll’’oonn  ppuuiissssee  ss’’ééppaarrggnneerr  uunnee  
ccoonnssuullttaattiioonn  cchheezz  llee  mmééddeecciinn..  PPoouurr  ttoouuttee  mmaallaaddiiee  ggrraavvee,,  llee  mmééddeecciinn  ddeevvrraaiitt  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  êêttrree  ccoonnssuullttéé..  
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DDeeuuxx  ssoorrtteess  dd’’ééppiilloobbeess  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnffoonndduueess  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ssoorrtteess  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  
ccuueeiilllliieess..  CCee  ssoonntt  ll’’ééppiilloobbee  hhéérriisssséé  ((EEppiilloobblluumm  hhiirrssiittuumm))  eett  ll’’ééppiilloobbee  àà  ffeeuuiilllleess  ééttrrooiitteess  ((EEppiilloobblluumm  aanngguussttiiffoolliiuumm))..  PPoouurr  llaa  
pprreemmiièèrree  eessppèèccee,,  lleess  fflleeuurrss  ddeevviieennnneenntt  ggrroosssseess  ccoommmmee  ll’’oonnggllee  dduu  ppoouuccee  eett  oonntt  uunnee  ccoouulleeuurr  lluummiinneeuussee  rroouuggee  ppoouurrpprree..  
OOnn  lleess  ttrroouuvvee  ffrrééqquueemmmmeenntt  ddaannss  lleess  ssuurrffaacceess  ppoouurrvvuueess  ddee  ssoouuss--aarrbbrriisssseeaauuxx,,  iillss  ppeeuuvveenntt  aatttteeiinnddrree  uunnee  hhaauutteeuurr  ddee  
115500  ccmm,,  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ppeeuu  pprrooffoonnddeess  eett  aauu  bboorrdd  ddee  cceelllleess--ccii  ::  lleess  ttiiggeess  eett  lleess  ffeeuuiilllleess  ssoonntt  cchhaarrnnuueess  eett  llééggèèrreemmeenntt  
vveelluueess  ssuurr  llaa  ffaaccee  iinnfféérriieeuurree..  LLee  ccééllèèbbrree  bbiioollooggiissttee  aauuttrriicchhiieenn  eett  ssppéécciiaalliissttee  ddeess  ppllaanntteess  MM..  RRiicchhaarrdd  WWiillllffoorrtt,,  qquuii  
ccoonnnnaaiissssaaiitt  ttrrèèss  bbiieenn  ll’’ééppiilloobbee  ccoommmmee  ppllaannttee  mmééddiicciinnaallee,,  nnee  llee  mmeennttiioonnnnee  ppaass  ddaannss  ssoonn  lliivvrree..  CCoommmmee  iill  llee  ddiissaaiitt,,  iill    
ppoouurrrraaiitt  ffaacciilleemmeenntt  êêttrree  ccoonnffoonndduu  aavveecc  ll’’ééppiilloobbee  hhéérriisssséé,,  ddoonntt  lleess  fflleeuurrss  ssoonntt,,  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  ddeess  ééppiilloobbeess  àà  ppeettiitteess  
fflleeuurrss,,  cciinnqq  ffooiiss  pplluuss  ggrraannddeess,,  ddoonntt  lleess  ttiiggeess  eett  lleess  ffeeuuiilllleess  ssoonntt  pplluuss  cchhaarrnnuueess,,  eett  qquuii  eesstt  dd’’uunnee  ttaaiillllee  bbiieenn  pplluuss  
iimmppoorrttaannttee,,  mmaaiiss  ddoonntt  ll’’eeffffeett  eesstt  ccoonnttrraaiirree..  LL’’ééppiilloobbee  àà  ffeeuuiilllleess  ééttrrooiitteess,,  aappppeelléé  ddaannss  llaa  llaanngguuee  ppooppuullaaiirree  oossiieerr  fflleeuurrii,,  
llaauurriieerr  ddee  SSaaiinntt--AAnnttooiinnee,,  ééppiilloobbee  eenn  ééppiiss  aatttteeiinntt  uunnee  ttaaiillllee  ddee  11,,5500  mmeett  ppoouussssee  vvoolloonnttiieerrss  ddaannss  lleess  ccllaaiirriièèrreess,,  aauuxx  oorrééeess  
ddeess  bbooiiss,,    lleess  ccoouuppeess  àà  bbllaanncc  eessttoocc  eett  lleess  ccoouuppeess  ddee  ffrraammbbooiissiieerrss..  LLeess  ggrraannddeess  fflleeuurrss  rroouuggee  ppoouurrpprree  ssoonntt  ggrroouuppééeess  eenn  
lloonngguueess  ggrraappppeess  ppyyrraammiiddaalleess  ssuurr  uunnee  ttiiggee  rroouuggeeââttrree..  CCeess  ééppiilloobbeess  àà  ffeeuuiilllleess  ééttrrooiitteess  ssoonntt  ttrrèèss  ffrrééqquueennttss  eett  ffoorrmmeenntt  aauu  
mmoommeenntt  ddee  lleeuurr  fflloorraaiissoonn  ddeess  ssuurrffaacceess  dd’’uunn  rroouuggee  ppoouurrpprree  lluummiinneeuuxx..  DDeess  aappppeellllaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess  aauuttrriicchhiieennnneess  ccoommmmee  
““hheerrbbee  ddeess  mmaallhheeuurrss””  mmoonnttrreenntt  bbiieenn  qquu’’iill  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  eemmppllooyyéé  eenn  ccaass  dd’’eennnnuuiiss  ddee  pprroossttaattee..  
                    
JJ’’ééttaaiiss  uunnee  jjeeuunnee  ffeemmmmee  lloorrssqquuee  mmoonn  bbeeaauu--ppèèrree  mmoouurruutt  ddaannss  llaa  ffoorrccee  ddee  ll’’ââggee,,  dd’’uunn  aaggrraannddiisssseemmeenntt  mmaallaaddiiff  ddee  llaa  
pprroossttaattee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  dd’’uunnee  hhyyppeerrttrroopphhiiee  ddee  llaa  pprroossttaattee..  UUnn  vvooiissiinn  qquuii  ss’’yy  ccoonnnnaaiissssaaiitt  eenn  ssiimmpplleess  mmee  mmoonnttrraa  ll’’ééppiilloobbee  àà  
ppeettiitteess  fflleeuurrss  eett  mmee  ddiitt  qquuee  ssii  mmoonn  bbeeaauu--ppèèrree  aavvaaiitt  bbuu  uunnee  ttiissaannee  pprrééppaarrééee  àà  ll’’aaiiddee  ddee  cceettttee  ppllaannttee,,  iill  sseerraaiitt  eennccoorree  eenn  
vviiee..  IIll  mmee  ddiitt  eennccoorree  ::  ““PPrreenneezz  nnoottee  ddee  cceettttee  ppllaannttee!!  VVoouuss  êêtteess  uunnee  jjeeuunnee  ffeemmmmee  eett  vvoouuss  ppoouurrrriieezz  vveenniirr  eenn  aaiiddee  àà  
bbeeaauuccoouupp  ddee  ppeerrssoonnnneess  ggrrââccee  àà  eellllee..  MMaaiiss  ccoommmmee  eesstt  llaa  vviiee,,  lloorrssqquuee  ll’’oonn  eesstt  jjeeuunnee  eett  eenn  bboonnnnee  ssaannttéé,,  jjee  nnee  mmee  
pprrééooccccuuppaaii  pplluuss  ddee  cceettttee  ppllaannttee..  MMaaiiss  mmaa  mmèèrree!!  
                    
EEllllee  llaa  ccuueeiilllliitt  ttoouuss  lleess  aannss  eett  vviinntt  eenn  aaiiddee  àà  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppeerrssoonnnneess  ssoouuffffrraanntt  ddee  mmaallaaddiieess  dduu  rreeiinn  eett  ddee  llaa  vveessssiiee..  SSeess  
vveerrttuuss  tthhéérraappeeuuttiiqquueess  ssoonntt  ssii  ggrraannddeess  qquu’’iill  éélliimmiinnee  ppaarrffooiiss  ttoouuss  lleess  mmaauuxx  eenn  ccaass  ddee  mmaallaaddiieess  ddoollaa  pprroossttaattee..  IIll  yy  aa  eeuu  
ddeess  ccaass  ooùù,,  cchheezz  ddeess  hhoommmmeess  qquuii  aallllaaiieenntt  êêttrree  ooppéérrééss,,  nnee  ppoouuvvaanntt  pplluuss  uurriinneerr  qquuee  ppaarr  ggoouutttteess,,  uunnee  sseeuullee  ttaassssee  ddee  
ttiissaannee  aappppoorrttaa  ddééjjàà  uunn  ssoouullaaggeemmeenntt..  LLaa  ttiissaannee  ddooiitt  nnaattuurreelllleemmeenntt  êêttrree  bbuuee  pplluuss  lloonnggtteemmppss  lloorrssqquuee  ll’’oonn  vveeuutt  aatttteeiinnddrree  
uunnee  gguuéérriissoonn..  
                    
                    
MMaa  mmèèrree  aattttiirraa  mmoonn  aatttteennttiioonn  ssuurr  ll’’hhiissttooiirree  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  aavvaaiitt  ddééjjàà  ssuubbii  ttrrooiiss  ooppéérraattiioonnss  dduu  ccaanncceerr  ddee  llaa  vveessssiiee,,  uunn  
ccaanncceerr  ddee  llaa  vveessssiiee  qquuee  ll’’oonn  aavvaaiitt  rreeccoonnnnuu  aauu  ccoouurrss  dd’’eexxaammeennss  cclliinniiqquueess;;  cceett  hhoommmmee  ssee  ttrroouuvvaaiitt  ddaannss  uunn  ééttaatt  pphhyyssiiqquuee  
ddéépplloorraabbllee..  JJee  lluuii  ccoonnsseeiillllaaii  ddee  bbooiirree  ddee  llaa  ttiissaannee  dd’’ééppiilloobbee..  CC’’eesstt  ssoonn  mmééddeecciinn  qquuii  mm’’aapppprriitt  pplluuss  ttaarrdd  ssaa  gguuéérriissoonn..  CC’’ééttaaiitt  

àà  uunnee  ééppooqquuee  ooùù  jjee  nnee  mmee  pprrééooccccuuppaaiiss  ppaass  eennccoorree  ddeess  ssiimmpplleess..  LLaa  gguuéérriissoonn  ffiitt  uunn  eeffffeett  
sseennssiibbllee  eett  dduurraabbllee  ssuurr  mmooii..  MMaa  mmèèrree  mm’’aavvaaiitt  ssoouuvveenntt  rraappppeelléé  qquuee>>  ddeevvrraaiitt--eellllee  nnee  pplluuss  
vviivvrree>>  nnee  jjaammaaiiss  oouubblliieerr  ddee  ccuueeiilllliirr  ccee  ssiimmppllee..  ÀÀ  llaa  CChhaannddeelleeuurr  ddee  11996611,,  mmaa  mmèèrree  bbiieenn--
aaiimmééee  mmoouurruutt,,  eett  jj’’oouubblliiaaii  cceett  ééttéé--llàà  ddee  ccuueeiilllliirr  lleess  ééppiilloobbeess..  
                  
DDaannss  llee  ccaabbiinneett  ddee  mmoonn  mmééddeecciinn,,  jj’’aapppprriiss  qquu’’uunn  hhoommmmee  ddee  mmaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ééttaaiitt  àà  
ll’’hhôôppiittaall,,  ssaannss  eessppooiirr  ddee  gguuéérriissoonn,,  aavveecc  uunn  ccaanncceerr  ddee  llaa  vveessssiiee..  ‘‘NNoonn’’,,  mm’’ééccrriiaaii--jjee,,  ‘‘cceett  
hhoommmmee  ssii  ccaappaabbllee  nnee  ddooiitt  ppaass  mmoouurriirr’’..  JJee  ppeennssaaii  aalloorrss  àà  ll’’ééppiilloobbee..  BBiieenn  qquuee  llee  mmééddeecciinn  
eeûûtt  uunnee  aattttiittuuddee  ppoossiittiivvee  eennvveerrss  lleess  ssiimmpplleess,,  iill  ddééccllaarraa  qquu’’eenn  ccee  ccaass,,  rriieenn  nnee  ppoouuvvaaiitt  pplluuss  
aaiiddeerr..  MMaaiiss  jjee  nn’’aavvaaiiss  ppaass  rrééccoollttéé  dd’’ééppiilloobbeess  eett  jjee  ppeennssaaii  aavveecc  eeffffrrooii  qquuee  nnoouuss  ééttiioonnss  mmii--
ooccttoobbrree  eett  qquuee  ttoouutt  ddeevvaaiitt  êêttrree  ffaannéé  eett  sséécchhéé..  JJee  mmee  mmiiss  cceeppeennddaanntt  eenn  rroouuttee  ppoouurr  eenn  
cchheerrcchheerr..  JJee  ccoonnnnaaiissssaaiiss  uunn  eennddrrooiitt  ooùù  iill  fflleeuurriissssaaiitt  eenn  ééttéé..  JJee  nnee  ttrroouuvvaaii  cceerrtteess  pplluuss  qquuee  
qquueellqquueess  ttiiggeess  jjaauunniieess,,  mmaaiiss  jjee  lleess  eennvvooyyaaii,,  ccoouuppééeess  mmeennuu,,  àà  llaa  ffeemmmmee  dduu  mmaallaaddee  
ggrraavvee..    
EEllllee  lluuii  eenn  ddoonnnnaa  ddeeuuxx  ttaasssseess  ppaarr  jjoouurr,,  uunnee  llee  mmaattiinn  eett  uunnee  llee  ssooiirr  eett  aauu  bboouutt  ddee  1144  jjoouurrss  
jj’’aapppprriiss  ppaarr  uunn  ccoouupp  ddee  ttéélléépphhoonnee  dduu  mmééddeecciinn  qquuee  ll’’ééttaatt  dduu  mmaallaaddee  ss’’ééttaaiitt  nneetttteemmeenntt  
aamméélliioorréé..  IIll  mmee  ddiitt  eenn  rriiaanntt  ::  ““EEhh  bbiieenn,,  ttoonn  ssiimmppllee  aaiiddee!!””  
  
DDeeppuuiiss,,  jj’’aaii  ppuu  aaiiddeerr  ddeess  cceennttaaiinneess  eett  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  ttoouutt  ccoommmmee  ccee  vviieeiill  
hhoommmmee  ddee  mmoonn  ppaayyss  mmee  ll’’aavvaaiitt  ddiitt  ::  ««  PPrreenneezz  nnoottee  ddee  cceettttee  ppllaannttee,,  vvoouuss  ppoouurrrreezz  vveenniirr  
eenn  aaiiddee  àà  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppeerrssoonnnneess  ggrrââccee  àà  eellllee..  »»  
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UUnn  pphhaarrmmaacciieenn  ddee  MMuunniicchh  mmee  mmoonnttrraa  ddaannss  uunn  vviieeuuxx  eett  ééppaaiiss  rreeccuueeiill  ddee  pphhaarrmmaacciiee  llee  ppaassssaaggee  oouu  ll’’ééppiilloobbee,,  eenn  11888800,,  
ééttaaiitt  eennccoorree  mmeennttiioonnnnéé  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ddaannss  llaa  lliissttee  ddeess  ppllaanntteess  ooffffiicciinnaalleess..  LLeess  mmééddiiccaammeennttss  cchhiimmiiqquueess  oonntt  pprriiss  lleeuurr  
ppllaaccee..  GGrrââccee  àà  mmeess  ccoonnfféérreenncceess,,  àà  mmeess  rraannddoonnnnééeess  ““àà  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  ssiimmpplleess””  eett  àà  mmeess  ppuubblliiccaattiioonnss,,  ll’’ééppiilloobbee  àà  
ppeettiitteess  fflleeuurrss  eesstt  ccoonnnnuu  ddee  nnoouuvveeaauu  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ccoouucchheess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..    
  
MMeess  ccoonnsseeiillss  oonntt  uunn  éécchhoo  ppuuiissssaanntt  cchheezz  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  ccaarr  ppaarrttoouutt  ooùù  jjee  vvaaiiss  mmee  pprroommeenneerr  aavveecc  mmoonn  mmaarrii,,  
qquuee  ccee  ssooiitt  ddaannss  lleess  mmoonnttaaggnneess,,  ssuurr  lleess  sseennttiieerrss  ffoorreessttiieerrss,,  aauu    bboorrdd  ddeess  rruuiisssseeaauuxx  oouu  ssuurr  lleess  ccllaaiirriièèrreess,,  oouuii,,  mmêêmmee  ssuurr  
llee  PPooeessttlliinngg  eett  llee  FFrriinnbbeerrgg  àà  LLiinnzz,,  nnoouuss  ttrroouuvvoonnss  àà  nnoottrree  ggrraannddee  jjooiiee  qquuee  llaa  ppoouussssee  cceennttrraallee  ddee  ll’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss  
aa  ééttéé  ccuueeiilllliiee  aavveecc  pprrééccaauuttiioonn..  TToouuss  cceeuuxx  qquuii  ccoonnnnaaiisssseenntt  cceettttee  ppllaannttee  mmééddiicciinnaallee  ll’’aapppprréécciieenntt  eett  llaa  pprréésseerrvveenntt  ddee  llaa  
ddiissppaarriittiioonn  eenn  llaa  ccuueeiillllaanntt  aavveecc  ssooiinn..  LLaa  ppllaannttee  
rreeppoouussssee  ddeeuuxx  àà  ttrrooiiss  ffooiiss,,  uunnee  ffooiiss  qquu’’oonn  ll’’aa  ccuueeiilllliiee..  
SSii  lleess  rraacciinneess  rreesstteenntt  ddaannss  llee  ssooll,,  llaa  ppllaannttee  rreeppoouussssee  
aauu  pprriinntteemmppss  ssuuiivvaanntt..  
                    
ÀÀ  mmaa  ggrraannddee  jjooiiee,,  jj’’aaii  aapppprriiss  ddaannss  ddeess  jjoouurrnnaauuxx  qquuee  
ddaannss  bbeeaauuccoouupp  ddee  jjaarrddiinnss,,  eennttrree  lleess  ffrraaiisseess,,  lleess  
lléégguummeess  eett  lleess  aarrbbuusstteess  oorrnneemmeennttaauuxx,,  ll’’oonn  ttrroouuvvee  
ll’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss..  JJaaddiiss,,  iill  ééttaaiitt  ccoonnssiiddéérréé  
ccoommmmee  mmaauuvvaaiissee  hheerrbbee  ggêênnaannttee  eett  aarrrraacchhééee..  ÀÀ  cceettttee  
ééppooqquuee,,  iill  aauurraaiitt  ppuu  aappppoorrtteerr  àà  bbiieenn  ddeess  ssoouuffffrraannttss  
gguuéérriissoonnss  eett  nnoouuvveellllee  rraaiissoonn  ddee  vviivvrree..  IIll  yy  aa  ppeeuu  ddee  
tteemmppss,,  jj’’aaii  ppuu  aaiiddeerr  uunn  pprrêêttrree  qquuee  lleess  mmééddeecciinnss  
aavvaaiieenntt  aabbaannddoonnnnéé  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssoonn  ccaanncceerr  ddee  llaa  
pprroossttaattee  eett  ddee  llaa  vveessssiiee  eett  qquuii  ppeeuutt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssee  
ccoonnssaaccrreerr    ddee  nnoouuvveeaauu  ddee  ttoouutteess  sseess  ffoorrcceess  àà  ssoonn  ssaacceerrddooccee..  
                    
UUnnee  lleettttrree  mmee  ppaarrvviinntt  ddee  FFoorrêêtt  NNooiirree::  ““MMaa  bbeellllee--ssooeeuurr  aa  ééttéé  aatttteeiinnttee  ddee  rraaddiioollééssiioonnss  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ccaanncceerr  
dduu  bbaass--vveennttrree,,  eellllee  aavvaaiitt  uunnee  ddéécchhiirruurree  ddaannss  ll’’iinntteessttiinn  eett  llaa  vveessssiiee..  EEllllee  aavvaaiitt  ddee  tteelllleess  ddoouulleeuurrss  ddee  vveessssiiee  qquuee  llee  
mmééddeecciinn  dduutt  lluuii  ddoonnnneerr  ddee  llaa  mmoorrpphhiinnee..  NNoouuss  aavvoonnss  cchheerrcchhéé,,  sseelloonn  vvooss  iinnddiiccaattiioonnss  ddaannss  llaa  ““PPhhaarrmmaacciiee  dduu  BBoonn  DDiieeuu””,,  
ddee  ll’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss,,  nnoouuss  eenn  aavvoonnss  ttrroouuvvéé,,  eett  mmaa  bbeellllee--ssooeeuurr  bbuutt  llaa  ttiissaannee;;  aauu  bboouutt  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee,,  ttoouutteess  lleess  
ddoouulleeuurrss  aavvaaiieenntt  ddiissppaarruu..  VVooiillàà  lleess  mmiirraacclleess  ddee  llaa  PPhhaarrmmaacciiee  dduu  BBoonn  DDiieeuu!!””  --  VVoouuss  ppoouuvveezz  lliirree  dd’’aauuttrreess  rréécciittss  ddee  
gguuéérriissoonnss  ddaannss  llaa  bbrroocchhuurree  ““LLeess    gguuéérriissoonnss  ddee  MMaarriiaa  TTrreebbeenn””,,  ppaarruuee  àà  llaa  mmaaiissoonn  dd’’ééddiittiioonn  VVeerrllaagg  WW..  EEnnnnsstthhaalleerr..  
                    
BBiieenn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ssoouuffffrraanntt  ddee  llaa  pprroossttaattee  ppeeuuvveenntt  rreettrroouuvveerr  lleeuurr  ssaannttéé  ggrrââccee  àà  ll’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss,,  ssoouuvveenntt  
mmêêmmee  ssaannss  ddeevvooiirr  ssuubbiirr  uunnee  ooppéérraattiioonn..  SS’’iill  yy  aa  eeuu  ooppéérraattiioonn,,  llaa  ttiissaannee  dd’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss  éélliimmiinnee  lleess  bbrrûûlluurreess  eett  
lleess  aauuttrreess  ttrroouubblleess  qquuii,,  ssoonntt  ssoouuvveenntt  ccoonnssééccuuttiiffss  àà  llaa  mmaallaaddiiee..  MMaaiiss  eenn  ttoouuss  lleess  ccaass,,  iill  ffaauuddrraaiitt  ccoonnssuulltteerr  uunn  mmééddeecciinn..  
                    
UUnnee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ss’’ééttaaiitt  rreemmiissee  dd’’uunnee  mmaallaaddiiee  ddee  llaa  pprroossttaattee  mm’’ééccrriitt  ddee  CCeebboouurrgg::  ««  LL’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess    fflleeuurrss  mm’’aa  aaiiddéé  
àà  gguuéérriirr  ddee  mmeess  ttrroouubblleess  ddee  llaa  pprroossttaattee..  JJee  mmee  ttrroouuvvaaiiss  aavveecc  uunn  iinnffaarrccttuuss  dduu  mmyyooccaarrddee  àà    ll’’hhôôppiittaall  rrééggiioonnaall  ddee  CCoobboouurrgg..  
JJ’’aavvaaiiss  eenn  oouuttrree  ddeess  ttrroouubblleess  ddee  llaa  pprroossttaattee  qquuee  ll’’oonn  nnee  ppoouuvvaaiitt  mmee  ttrraaiitteerr  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  mmoonn  ccooeeuurr..  AAuu  ccaass  ooùù  
ll’’ééttaatt  nnee  ssee  sseerraaiitt  ppaass  aamméélliioorréé,,  iill  aauurraaiitt  ffaalllluu  mm’’iinnttrroodduuiirree  uunnee    ssoonnddee  ppeerrmmaanneennttee..    
  
JJ’’eenntteennddiiss  ppaarrlleerr  ddee  ll’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss  qquuii  aavvaaiitt  aaiiddéé  ttaanntt  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llee    mmêêmmee  ccaass..  JJee  ccoommmmeennççaaii  àà  eenn  
bbooiirree  ttrrooiiss  ttaasssseess  ddee  ttiissaannee  ppaarr  jjoouurr;;  eenn  ll’’eessppaaccee  ddee  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  ttoouuss  lleess  aanncciieennss  pprroobbllèèmmeess  ddee  vveessssiiee  aavvaaiieenntt  
ddiissppaarruu..  JJ’’eenn  bbooiiss  mmaaiinntteennaanntt  eennccoorree  ddeeuuxx  ttaasssseess  ppaarr  jjoouurr,,  aaffiinn  ddee  gguuéérriirr  ttoottaalleemmeenntt..  JJee  rreemmeerrcciiee  nnoottrree  SSaauuvveeuurr  ddee  
ttoouutt  mmoonn  ccooeeuurr..  PPuuiissssiieezz--vvoouuss,,  MMaaddaammee  TTrreebbeenn,,    aaiiddeerr  aavveecc  ll’’ééppiilloobbee  àà  ppeettiitteess  fflleeuurrss  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  
ssoouuffffrraanntteess..  IIll  eesstt  iinnccrrooyyaabbllee  qquuee  lleess  ssiimmpplleess    ddee  DDiieeuu  aappppoorrtteenntt  uunnee  tteellllee  aaiiddee>>  lloorrssqquuee  llaa  mmééddeecciinnee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  nnee  
ssaaiitt  pplluuss  qquuee  ffaaiirree..””  
                    
                                                                  
FFOORRMMEE  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  
                    
  PPrrééppaarraattiioonn  ddee  llaa  ttiissaannee  ::  éébboouuiillllaanntteezz  11  ccuuiilllléérrééee  àà  ccaafféé  bboommbbééee  dd’’hheerrbbeess  aavveecc  11//44  ddee  lliittrree  dd’’eeaauu,,  llaaiisssseezz  rreeppoosseerr  
rraappiiddeemmeenntt..  BBooiirree  sseeuulleemmeenntt  22  ttaasssseess  ppaarr  jjoouurr,,  uunnee  llee  mmaattiinn  àà  jjeeuunn  eett  ll’’aauuttrree  llee  ssooiirr  uunnee  ddeemmii--hheeuurree  aavvaanntt  llee  ccoouucchheerr..  
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