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INNE CYKLE SPOTKAŃ

Wszystkie spotkania odbywają się w poniedziałki o godzinie 18:00
w sali teatralnej pałacyku „Sokół” w Skawinie



Czym jest zdrowie?

Uczyń zdrowie swoim priorytetem

 jest to dobrostan w zakresie ciała, 

psychiki i ducha;

 zdrowie … nie jest tylko brakiem 

choroby;

 nasze zdrowie jest…

największym darem i wartością

dla nas, ale również dla naszych 

najbliższych



Medycyna zintegrowana
czym jest?

 całościowym podejście do pacjenta, uwzględniającym wszystkie aspekty 
zdrowia i różne terapie w przypadku zachorowania;

 połączeniem przyczyny i skutku, czyli działaniem u podstaw choroby 



Czy zdrowie jest rzeczywiście 

w Twoich rękach ?

Dopóki nie poznasz faktów na temat zdrowia nie znajdziesz 
odpowiedzi na to pytanie

Drogowskazy:

 piramida żywienia,

 jakość żywności,

 warunki spożywania posiłków,

 suplementacja moda czy 
konieczność?,

 zadbaj o jelita,

 co z żywieniem w chorobie?, 

 detoksykacja organizmu jak i 
dlaczego?...czego się spodziewać?

 sen… Twój dobroczyńca,

 ruch… znajdź coś dla siebie,

 psychika i emocje,

 zadbaj o odporność …również o tę 
przeciwnowotworową.



Piramida
żywienia



Jakość żywności – ważne pojęcia:

Produkty organiczne 
– organiczny tzn. uprawiany lub hodowany w sposób  tradycyjny:

 bez sztucznych : pestycydów, nawozów, dodatków,

 bez napromieniowywania,

 z niemodyfikowanych genetycznie nasion,

 bez antybiotyków.

Uwaga pułapka –„organiczny” nie zawsze równa się zdrowy,
patrz na stopień i rodzaj przetworzenia.



 sposób i miejsce upraw – bez gleby czyli na matach odżywczych, 
hydroponiczni

 tzw. żywność cyfrowa -pomysł holenderski,  

 żywność modyfikowana genetycznie czyli tzw. produkty GMO, najczęściej 
pszenica, kukurydza

 bez dostępu do słońca, 

 szybko czyli z użyciem przyśpieszaczy wzrostu,

 z użyciem zanieczyszczonej wody np. metalami ciężkimi, chlorem,              
bakteriami, hormonami,

 przetwarzanie żywności – sposób produkcji , dodatki,

 sposób i czas transportu.,



 płyny – filtruj wodę wodociągową z chloru, metali ciężkich, hormonów i 
innych zanieczyszczeń np. filtrem węglowym,

 pij - wody mineralne, niegazowane, napary ziołowe, zieloną herbatę, 
zielone koktajle głównie warzywne, smothe

 nawet gdy nie czujesz pragnienia,

 małymi łyczkami a często, 

 najlepiej poza posiłkami.

Uwaga pułapka – kawa i czarna herbata odwadniają… 
zwłaszcza komórkę. 



Kilka ogólnych zasad żywieniowych:

 jedz 5 posiłków dziennie,

 jedna porcja to wielkość twojej dłoni,

 stosuj produkty: - sezonowe, lokalne, kolorowe ( antyoksydanty),

 proporcje  na talerzu dania głównego : - ½ warzywa, ¼ mięso, ¼  
kasza/ryż/ziemniaki ( opcjonalnie), ( może być  zdjęcie )

 jedz najlepiej produkty surowe lub półsurowo ( aldente),

 mięso tylko 2x w tyg.

 jedz ryby 2x w tyg. po ok. 30 dag , najlepiej drobne gatunki ,
nie wędzone z eko hodowli

 wykreśl z diety drób fermowy i jego podroby,



 tłuszcze - najlepiej oleje roślinne tłoczone na zimno ( zwróć uwagę na ich 
zastosowanie opisane na etykiecie)

 powrót masła,

 odstaw tłuszcze sztucznie utwardzane np. margaryny ( zwróć uwagę na ich 
zawartość w produktach gotowych)

 inne tłuszcze np. kokosowy

 Uwaga pułapka - tłuszcz palmowy.

 żywność probiotyczna czyli kiszonki, zakwaski, jogurty itp.
– 1 filiżanka /dobę .

 ostatni posiłek spożyj nie później niż 2 godz. przed snem, 

 technika jedzenia:  uważnie, powoli, estetycznie, w miłej atmosferze żując 
każdy kęs ok. 20 -30 razy, delektuj się, nie oglądaj telewizji w czasie posiłku, 
pij wg zasad podanych poprzednio.



Ciekawostki żywieniowe:

 nie bój się jajek – możesz zjeść 2/dobę ,najlepiej na miękko,

 najlepszy naturalny kolagen na tzw. „stawy” to wywar z kurzych łapek 
zakwaszony lekko sokiem z cytryny,

 owoce - jedz razem z gniazdami nasiennymi ,rozgryzając pestki 
(amigdalina),

 wycinaj szeroko wokół szypułki – miejsce dużego nagromadzenia środków 
ochrony roślin,

 zjadaj je najpóźniej do godz. 16.00,

 jedz pestki z dyni najlepiej przysmażone ( pycha!!!) – odrobaczają,  

 dobre dla Panów …chronią prostatę ( pyszna przekąska np. przed TV, do 
brydża itp.),



 pomidory …tym razem najzdrowsze podsmażone, bo wtedy powstaje 
likopen, substancja przeciwnowotworowa,

 czosnek, naturalny antybiotyk – posiekaj, posól i …odczekaj 10 minut, 
wtedy wydzieli się allicyna,

 aronia …zalecana nawet przez kardiologów,

 stosuj miód i produkty  pszczele …nawet cukrzycy – ważna jest dawka.



„Szczelność” jelit … a cóż to ?



Czas wprowadzić pojęcie –

SUPLEMENTACJI
- CELOWANEJ 
- TERAPEUTYCZNEJ

Analiza pierwiastkowa włosa - jedno z narzędzi diagnostycznych do oceny 
niedoborów mikroelementów oraz obecności metali ciężkich w organizmie. 
(zdjęcie ze strony firmy Biomol)



Co z żywieniem w chorobie?

 inne w chorobie ostrej ,a inne w przewlekłej,

 czy da się uniknąć zachorowania lub wyjść z choroby  dzięki tzw. 
immunożywieniu?,

 …nie tylko diety.



A teraz kilka cytatów ze 

źródeł medycznych :

 niedożywiony chory na raka nie wytrzymuje trudów leczenia, 90 proc. 
chorych na raka cierpi z powodu niedożywienia

 warzywa krzyżowe np. brokuły, kalafior, kapusta, brukselka, rzepa czy 
jarmuż - jedzmy je prewencyjnie przeciw nowotworom (zdjęcie) 

 zdrowie zaczyna się w jelitach,

 jelita …Twój drugi mózg? …np. hormon szczęścia serotonina.

…i innych 

 Powiedz „stop” szaleństwu wszechobecnej chemii 

 Zasady przetrwania w supermarkecie – warto je poznać

 Supermarket: jaka choroba kryje się w Twoim wózku sklepowym?



Jeśli produkty bio są dla Ciebie 

zbyt drogie, to ...?

 stosuj pozostałe zasady zdrowego żywienia,

 kupuj u małych producentów …ich nie stać na drogą „chemię” do uprawy 
roślin i hodowli zwierząt,

 sam oczyszczaj warzywa i owoce – mocząc w roztworze: sody oczyszczonej 
lub octu jabłkowego,

- oczyszczaj mechanicznie np. 
urządzeniem emitującym ultradźwięki
(zdjęcie - Cean bar)

- przed zakupem testuj warzywa,
owoce, ryby i mięso np. urządzeniem…



 kupując produkt sprawdzaj jego skład 
– przydatne do tego narzędzia to: okulary, lupa, skaner kodów kreskowych 
w telefonie – aplikacja „Zdrowe zakupy” ,

 jeśli skład produktu jest zbyt – długi lub niezrozumiały, odłóż go na półę. 
Stosując tę zasadę …”głosujesz” portfelem, 

Anegdota : 

Biała śmierć to: cukier, sól, namiar glutenu … i oby nie był to również lekarz,
nie tylko pierwszego kontaktu.      

(rysunek Mleczki)



Podsumowanie: 

cytat  mgr dietetyki, absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego Alicji Golonki:

„Jeśli w sklepach spożywczych są działy ze zdrową żywnością ...
to czym jest reszta produktów przeznaczonych do jedzenia?  
…jedzeniopodobne?



Stąd już niedaleko do stwierdzeń:

 że… jesteśmy drugą Afryką, 
tam jest głód ilościowy u nas jakościowy,

 niskowartościowe jedzenie ze względu
na niedobory jakościowe wzmaga 
w nas apetyt na więcej… 
a to już prosta droga do objadania się 

i otyłości,

 zawarte w diecie „toksyny” środowiskowe 
gromadzą się w różnych narządach naszego 
ciała prowadząc do zmian degeneracyjnych 
kości, mózgu, wątroby ,trzustki itp.,



Detoksykacja organizmu… 
moda czy konieczność!

Drogi naturalne:

 dbaj o swoje narządy oczyszczające: 

‒ wątrobę – niealkoholowe stłuszczenie wątroby… czyli jakie? 

‒ kamienie w pęcherzyku żółciowym …usuwać czy nie?    

‒ nerki – niewydolność …aż do przeszczepu, kryształki szczawianów o czym świadczą?, kamica,   

‒ jelita – ureguluj wypróżnienia,

‒ usuń z nich pasożyty …ale nie zwierzęta ze swojego domu ( je też regularnie odrobaczaj),

‒ oczyszczające lewatywy …tak czy nie? A może hydrokolonoterapie?



 oczyszczasz się też  przez: 

‒ skórę- pot znacznik i regulator zdrowia, blokować go czy nie?

‒ co z temperaturą, czy od razu ją obniżać?

‒ świąd – czynnik diagnostyczny nie tylko alergii czy świerzbu

‒ układ oddechowy – oddech jako indykator zdrowia, np.  zapach …czy maskowanie jest          
rozwiązaniem,

‒ kaszel palacza - czy D……..  to na pewno dobre rozwiązanie,

‒ wydolność oddechowa płuc czyli nasza …butla z tlenem,  wady postawy, nadwaga.                

‒ Oddech to  pierwsza i ostatnia rzecz …jaką robimy w życiu, 

‒ mózg - nie „ karm” go złymi myślami, obrazami, słowami itp.

‒ medytuj, przebaczaj, módl się ( hagioterapia)

 posty – jako oczyszczenie ciała i …ducha, 



inne

 chelatacja – wypłukiwanie toksyn poprzez ich wypieranie chemiczne z 
tkanek,

 ozonowanie – leczenie tlenem podanym dożylnie, 

 komora hiperbaryczna – leczenie w atmosferze podwyższonego ciśnienia 
tlenu,

 hipertermia - leczenie ciepłem ,

 ziołolecznictwo – pokrzywa, ostropest plamisty, mniszek lekarski, znamiona 
kukurydzy, guz brzozy, czystek i inne,

 „uziemiaj się” – np. nie unikaj chodzenia boso.



Co to są tzw. kryzysy ozdrowieńcze?...

bać się ich czy nie? 

 spotykane w czasie intensywnego leczenia, odtruwania organizmu,

 wynikają  głównie z uwolnienia toksyn tkankowych do krwi,

 zaostrzeniu ulegają wówczas objawy choroby i/lub pojawiają się dodatkowe,

co robić?... 

 zmniejszyć tempo leczenia, odtruwania,

 „płukać” organizm czyli dużo pić , rzadko potrzebne jest podanie płynów 
dożylnie,

 włączyć postępowanie objawowe:  p/bólowe , p/wymiotne, p/ biegunkowe i itp.

 uzupełniać elektrolity,

 zastosować napary z ziół oczyszczających, tonizujących,

 zastosować kąpiele np. w roztworze sody oczyszczonej, ziół, soli leczniczych. 



Czym jest dla nas ruch? 

 podstawą piramidy żywieniowej …bo dostarcza tlen? i …nie tylko :

 poprawia krążenie czyli lepszy „dowóz” wszystkich substancji odżywczych,

 odtruwa organizm – poprzez zwiększone wydzielanie moczu, potu oraz 
pogłębiony oddech

 podwyższa poziomu serotoniny czyli hormonu szczęścia,

 dba o prawidłowy bilans energetyczny czyli reguluje wagę ciała,

 podnosi odporność,

 usprawnia narząd ruchu, 

…ale również

 dba o nasze pozytywne emocje,

 prowadzi do rozwoju i poprawy kontaktów międzyludzkich, 

 relaksuje umysł i ciało.



Mamy już zdrowe ciało a teraz 

PSYCHIKA bo … „ w zdrowym ciele 

zdrowy duch” więc : 

 nie zamartwiaj się …przeszłości nie zmienisz, jutra nie poznasz dzisiaj, 
ale to co masz teraz to tę chwilę ,wykorzystaj ją w pełni,

 pamiętaj – w życiu nie ma porażek …są tylko informacje zwrotne,

 unikaj „ toksycznych „ ludzi,

 „karm „ się pięknem na co dzień,

 naucz cieszyć się z drobnych rzeczy,

 pokochaj również  ciszę,

 rozwijaj empatię,

 nie bądź „niewolnikiem” sprzętów, ludzi instytucji  np. banków, 
pracodawców,



 nie pozwól wzbudzać w sobie dodatkowych potrzeb… uwaga na reklamy, 
banki,

 posiadaj i pielęgnuj swoje  hobby,

 panuj nad stresem,

 mądrze korzystaj z mediów,

 dbaj o seks,

 przebaczaj sobie i innym. 

Aforyzmy:  

„ Naucz młode pokolenie, jak być szczęśliwymi”

„Miłość i ... sen to prawdziwe klucze do szczęścia ” (...zapomnij o pieniądzach)



Ostatnie doniesienia:
Wzrasta umieralność na raka po zamachu 

na World Trade Center  - dlaczego? 

Mówi  lekarz POZ-wól sobie uświadomić: 

 masz już :

‒ dobrze odżywione ciało,

‒ odtruty organizm, 

‒ usprawnione narządy,

‒ zrównoważoną psychikę  … to znaczy że masz  najcenniejszy dar dla siebie i „majątek”
dla Twoich bliskich - ZDROWIE

 lekarz powinien być przede wszystkim przewodnikiem po zdrowiu (!) 
a tylko czasami …po chorobie.

 badania profilaktyczne… są wczesną diagnostyką  schorzeń cywilizacyjny
a profilaktyka to wszystko to co zapobiega powstawaniu tych chorób, 
ale ich nie zaniedbuj,



 dłuższe życie to tylko połowa sukcesu :)...ważniejsza jest jego jakość,

 nie jest się zdrowym od chodzenia tylko …do lekarza i  apteki,

 rozwój cywilizacji jest ok ….ale zagrożeniem jest jej tempo, …więc zwolnij!!! 

 obowiązkiem lekarza jest wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami 
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej oraz z należytą starannością.        

 aby wiedza medyczna była rzetelna … „kluczowe znaczenie mają 
niekomercyjne badania kliniczne”  
wypowiedź dr Radosława Sierpińskiego, doradcy i pełnomocnika ministra zdrowia 
ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych.



TERAZ JUŻ WIESZ, 

ŻE TWOJE ŚWIADOME WYBORY

SĄ SPOSOBEM NA 

LEPSZE I DŁUŻSZE ŻYCIE


