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Dlaczego taki temat?
• załamanie się regularnych dostaw szczepionek p/SARS-CoV2,

• coraz częstsze doniesienia o MOŻLIWYCH powikłaniach poszczepiennych,

• narastanie trzeciej fali zachorowań,

• pojedyncze doniesienia o zakażeniu osób zaszczepionych pełną dawką,

• pojawienie się nowych szczepów wirusa.

aptekagemini.pl



Medycyna jest jedna, ale:
• ponad 100 lat temu rozpoczął się podział na medycynę narządową, 

objawową, specjalizacyjną,
• ok. 50 lat temu rozpoczął się proces rozwoju medycyny 

holistycznej/zintegrowanej, przyczynowej.

facebook.com pogotowieubezpieczeniowe.pl

John D. Rockefeller
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https://gdynia.naszemiasto.pl/

Dr Franz Enzmann
„Ludzie nie chorują z braku leków”

Medycyna mitochondrialna

https://mito-med.pl/l



Medycyna mitochondrialna
• całościowe, ale spersonalizowane podejście do zdrowia w oparciu o 

polimorfizm enzymatyczny,
• mitochondria jako centra energetyczne komórek naszego ciała,
• ocena parametrów biochemicznych w komórce i jej organellach a nie tylko w 

surowicy krwi,
• mitochodriopatie wtórne jako efekt stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego,
• zaburzenia czynności mitochondriów są skutecznie leczone 

mikroskładnikami odżywczymi.

mito-med.pl
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https://gdynia.naszemiasto.pl/

Dr Mattias Rath
„Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów..?”

Medycyna komórkowa

medycynakomorkowa.com



Medycyna komórkowa
• niedobór naturalnych (komórkowych) składników odżywczych jest jedną z 

głównych przyczyną nieprawidłowej przemiany materii w komórkach i 
powstawania chorób,

• Program Podstawowy uwzględnia ponad 30 składników w tym: witaminy, 
minerały, aminokwasy i pierwiastki śladowe.

aptekagemini.pl



Program podstawowy:

• Vit C – 600 -3000 mg,
• Vit E – 130 – 600 IU,
• Beta-karoten 1600 – 8000 IU,
• Vit B1 - 5 - 40mg,
• Vit B2 - 5 – 40 mg,
• Vit B3 – 45 – 200 mg,
• Vit B5 – 40 – 200 mg,
• Vit B6 – 10 - 50 mg,
• Vit B12 – 20 – 100 mcg,
• Vit D3 – 100 – 600 IU,
• Kwas foliowy – 90 -400 mcg,
• Biotyna – 60 -300 mcg

MINERAŁY:

• Wapń – 30 – 150 mg,

• Magnez – 40 -200 mg,

• Potas – 20 – 90 mg,

• Fosfor – 10-60 mg,

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

• Cynk – 5m- 30 mg,

• Mangan – 1- 6 mg,

• Miedź – 300 – 2000 mcg,

• Selen - 20-100 mcg,

• Chrom – 10 – 50 mcg,

• Molibden – 4 – 20 mcg,

muscle-zone.pl

WITAMINY:



AMINOKWASY i inne składniki odżywcze:

• L- prolina - 100-500 mg,

• L- lizyna – 100 – 500 mg,

• L- karnityna – 30 – 150 mg,

• L-arginina – 40 – 150 mg,

• L-cysteina - 30- 150 mg,

• Inozytol – 30 – 150 mg,

• Koenzym Q 10 – 5 – 30 mg,

• Pyknogenol – 5 -30 mg,

• Bioflawonoidy – 100-450 mg,

• Witaminy E, karoten, zeaksantyna, kryptoksantyna, luteina.

zdrowie.gazeta.pl
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https://gdynia.naszemiasto.pl/

Dr Ryke Geerd Hamer

Nowa Medycyna Germańska 

zdrojzycia.pl/



Nowa Medycyna Germańska
• zależność między psychiką, mózgiem, a organami i tkankami.
• choroba rozumiana jako - NATURALNA zmiana zachodząca równolegle w psychice, 

mózgu i odpowiednim narządzie lub tkance realizowana wg specjalnego naturalnego
programu w celu zapewnienia przetrwania,

• przebieg choroby – konflikt biologiczny (emocjonalny) – rozłączenie synaps w mózgu 
(ogniska Hamera-widoczne w rezonansie magnetycznym czynnościowym), obrzęk, 
guz lub zanik odpowiedniej tkanki /narządu w zależności od fazy konfliktu.

pubmedinfo.wordpress.com/



Fazy powstawania choroby wg 
Nowej Medycyny Germańskiej

pinterest.com



Techniki relaksacji – przykłady:
• hobby,

• muzyka,

• taniec,

• książki,

• terning relakscyjny wg Schultza,

• medytacja, yoga, hagioterapia.

efa.edu.pl
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Medycyna naturalna wg zasady 

• protokoły ziołowe wg Stephena H. Buhnera,
• odbudowa radykalnej odporności organizmu wg Sayer Ji.

„Leki leczą, NATURA uzdrawia”

twitter.com/bialywiatr.com

Stephen H. Buhner Sayer Ji



Protokoły ziołowe wg 
Stephena H. Buhnera

1. zmniejszenie ryzyka pojawienia się infekcji: 
żeńszeń syberyjski, traganek, maczużnik, różeniec, mango 
syberyjskie (mangiferyna), rdestowiec ostrokończysty, 
Lumbrokinaza (nattokinaza/serrapeptaza), kwas l- jabłkowy, 
pyłek pszczeli, pierzga,

2. leczenie aktywnej infekcji (nie dłużej niż 5-6 dni):
• p/wirusowo - tarczyca bajkalska, urzet, pstrolistka, lilia 

pajęcza czerwona, wawrzyn szlachetny, lukrecja, rdestowiec,
• p/ zakrzepowo – dziki bez, kasztanowiec pospolity, rabarbar 

lekarski, kudzu root, szałwia czerwona, miłorząb japoński, 
głóg,
• regulacja cytokin prozapalnych - bodziuszka wiechowata, 

sadziec przerośnięty, pstrolistka sercowata,



• ochrona śródbłonka - rdestowiec ostrokończysty, 
szałwia czerwona, tarczyca bajkalska,

• ochrona śledziony, układu limfatycznego – przytulia, 
uczep owłosiony,

• ochrona płuc, serca, nerek, mózgu - pokrzywa, głóg 
traganek, mango syberyjskie, lumbrokinaza, kwas L-
jabłkowy, gwajakol,

• układ pokarmowy - kalina śliwolistna, mięta 
pieprzowa, bożodrzew, berberyna,

• inne – glutation, probiotyk.

Protokoły ziołowe wg 
Stephena H. Buhnera

przytulia

wikipedia.orgecoblik.pl



Protokoły ziołowe wg 
Stephena H. Buhnera

3.  leczenie zespołu pokoronawirusowego - żeń-szeń syberyjski, D-
Ryboza, pyłek sosnowy, lukrecja, maca, różeniec, serdecznik, kelp, selen, 
L-arginina, kwas alfa liponowy, koenzym Q10, spirulina, ostropest, 
traganek, kurkuma, mniszek, chlorella, łopian, ashwaganda, morszczyn, 
pysznogłówka, jeżówka waskolistna, lobelia rozdęta, tulejnik, pelargonia 
afrykańska, bluszcz pospolity, tymianek, czarnuszka, kozieradka, podbiał, 
cynamon, morwa biała, jagody goji, chlorofil, tojeść bulwiasta, dzięgiel 
chiński, wiciokrzew japoński, tryptofan, n-acetylocysteina, glistnik, 
melatonina, tauryna, fofatydyloseryna, wąkrota, miłorząb japoński, 
soplówka, bacopa drobnolistna, melisa, konopie medyczne, krzyżownica 
wirginijska, wąkrotka azjatycka, werbena pospolita, imbir, mimoza 
wstydliwa,męczennica cielista, aminek egipski, migdałecznik, moringa, 
żywokost, prusznik, przytulia, boswelia, bromelina, czyściec błotny, 
inositol, lepiężnik.
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Odbudowa radykalnej odporności organizmu wg Sayer
Ji - etapy odbudowy odporności:

1. indukcja – monodieta przez 1 - 3 dni:

• jabłka – ze skórką i pestkami, odczyszczone z „toksyn” 
(wymoczone), dowolny gatunek i ilość,

• woda źródlana (nie z gazem) z dodatkiem wody 
strukturyzowanej (zamrożonej i następnie rozmrożonej), 
naładowanej światłem słonecznym.

allegro.pl



Odbudowa radykalnej odporności organizmu wg Sayer
Ji - etapy odbudowy odporności:

2.  reindukcja – dieta naszych preindustrialnych przodków prowadzących 
zbieracko- łowiecki tryb życia ( 2 tyg.):

ELIMINUJEMY:
• produkty z glutenem,
• nabiał z wyjątkiem masła i mleka koziego,
• soję,
• cukier,
• hodowlane ryby i owoce morza,
• przetworzone produkty spożywcze,
• żywność zawierająca dodatki, wzmacniacze smaku, sztuczne barwniki i 

konserwanty,
• żywność pochodząca od zwierząt karmionych ziarnem, utlenione 

modyfikowane oleje roślinne, rośliny które najbardziej gromadzą 
glifosat.

zielonysklepik.pl



Odbudowa radykalnej odporności organizmu wg Sayer
Ji - etapy odbudowy odporności:
2.  reindukcja – dieta naszych preindustrialnych przodków prowadzących 

zbieracko- łowiecki tryb życia (2 tyg.):
SPOŻYWAMY:
• jaj od kur z wolnego wybiegu,
• dzikie ryby (1 x w tyg.),
• mięso z eko-hodowli (1x w tyg.),
• surowe pokarmy roślinne z upraw eko- i biodynamicznych które zawierają 

tzw. komórki merystematyczne, które zwiększają poziom energii życiowej 
wydłużając długość życia w zdrowiu,

• tłuszcze – masło ghee lub kozie, oleje z pierwszego tłoczenia: kokosowy, z 
awokado, orzechów makadamia, pestek dyni, czerwonej palmy, oliwy,

• napoje – kawa organiczna (1/dobę), woda i mleko kokosowe, herbata: 
zielona, ziołowa, rooibos, matcha, mleko kozie,

• naturalne substancje słodzące: ksylitol, miód, melasa, stewia, syrop klonowy,
• inne: kakao, gorzka czekolada > 72%.



3. suplementacja (uzupełnianie) – regeneratory: kurkuma, 
resweratrol, czarnuszka, CBD, siemię lniane, granat, kiszonki, imbir, chlorofil , 
magnez, miłorząb japoński, aloes, olej rybny, żeń-szeń czerwony i amerykański, 
oliwki, Vit C, warzywa z rodziny kapustowatych ( sulforafan),

4. uzdrawianie umysłu/ciała – detoksykacja, techniki świadomego 
ruchu, relaksacja:
• oczyszczenie ciała z toksyn – posty, hydrokolonoterapia, odrobaczenie, 

detoksykacja wątroby, nerek, jelit np. wg. Andreasa Moritza, kąpiele 
detoksykacyjne, sauna,
• oczyszczenie najbliższego środowiska z toksyn – nałogi, oczyszczacze 

powietrza, kosmetyki, środki czystości, rośliny doniczkowe: detoksykujące, 
jonizujące, aromatyzujące,
• praktyka świadomego ruchu – oddychanie, spacer, nordic-walking, bieganie, 

pływanie, turystyka górska,
• oczyszczenie umysłu – minimum TV, muzyka, taniec, książka, aromaterapia, 

masaż relaksacyjny, joga, medytacja, techniki akupresury psychologicznej: 
wizualizacja, afirmacja, trening uważności, życie w rytmie i w zgodzie z naturą 
wg zasady: Kochaj siebie, ludzi i świat.

Odbudowa radykalnej odporności organizmu wg Sayer
Ji - etapy odbudowy odporności:
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Polecam również:

1. Lactobacillus szczep er 
317/402,

2. Immunomodulator:
• wzrost produkcji  interferonu,
• aktywizacja makrofagów,
• wzrost reaktywności leukocytów.

ceneo.pl



Polecam również:

1. Substancje odżywcze dla 
organizmu i ich rola:

• glutation,
• kolagen,
• koenzym Q 10,
• magnez, 
• żelazo,
• jod,
• wapń,
• krzem,
• fosfor,
• metionina, cysteina.

ceneo.pl




