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Rozszyfruj tajemnicę 
swojego zdrowia

Czy miewacie sytuacje, że coś Was pobolewa 
w różnych miejscach, ale nie wiecie dlaczego? 
Czujecie się osłabieni, macie złe samopoczucie 
lub po prostu macie świadomość, że coś niedo-
brego dzieje się w Waszym organizmie, ale nie 
potraficie wskazać jednej przyczyny? Często to 
zmiany na poziomie energetycznym mogą po-
wodować takie objawy. Nie są one uporczywe, 
dlatego nie traktujemy ich na poważnie. Tymcza-
sem zmiany te mogą być sygnałem od naszego 
organizmu, że dzieje się coś złego i należy podjąć 
jakieś działanie. Jak rozszyfrować sygnały, które 
wysyła nam organizm? 

Pomocą w zdiagnozowaniu zmian na pozio-
mie energetycznym jest Skaningowa Diagno-
styka Termoregulacyjna (w skrócie nazywana 
STRD). Jest to bezinwazyjna metoda diagno-
styczna umożliwiająca ocenę stanu zdrowia 
człowieka już na poziomie zmian energetycz-
nych. Zmiany te, jako pierwsze obrazują choro-
bę, jaka dopiero może rozwinąć się w naszym 
organizmie. 

Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna 
STRD to wyróżniająca się w skali globalnej, 
bezpieczna metoda, polegająca na bezdotyko-
wym i bezinwazyjnym pomiarze temperatury 
ciała człowieka, pirometrem – czujnikiem pod-
czerwieni. Co istotne, pomiar trwa zaledwie 
kilka minut. Co właściwie mierzymy? Zmiany 
pola cieplnego w zakresie podczerwieni w po-
szczególnych punktach/strefach ciała. Co nam 
to daje? Możemy przyjąć, że życie to reakcja 
organizmu na bodziec: jemy – trawimy, jest go-
rąco – pocimy się, na natężenie światła reagują 
źrenice kurcząc się lub rozszerzając etc. Na każdy 

bodziec możemy zareagować na jeden z czterech 
sposobów: 
1. prawidłowo-umiarkowanie
2. nadmiernie
3. niedostatecznie
4. wcale bądź chaotycznie (blokada).

Jak wiemy najgorszym działaniem jest brak 
działania, dlatego też przedłużająca się blokada 
jest stanem najmniej korzystnym. Wykonując 
skan STRD obserwujemy zmiany wartości 
temperatury w konkretnym punkcie, w 1, 2 
i 3 pomiarze, a bodźcem jest rozebranie się 
(wystawienie skóry na temperaturę niższą niż 
ciało). Wyobraźmy sobie, że jeśli przy tak ma-
łym bodźcu jakiś ośrodek/część naszego orga-
nizmu zareaguje blokadą np. żołądek, to co się 
z nim stanie w przypadku napiętej atmosfery 
w pracy? Kłótni? Czy to jak funkcjonuje nasz 
organizm można odczytać na skórze? Tak, gdyż 
poszczególne obszary skóry przypisane są po-
szczególnym narządom i połączone są systemem 
nerwowym. Zauważył to już Hipokrates, który 
diagnozował swoich pacjentów okładając ich 
ciała gliną i obserwował tempo jej wysychania 
(najszybsze, najwolniejsze).

Podczas badania otrzymujemy szereg warto-
ści, które poddane są matematycznej analizie, 
celem znalezienia korelacji ze zdrowiem lub 
chorobą człowieka. Metoda ta umożliwia ocenę 
stanu zdrowia człowieka na poziomie zmian 
energii. Każda choroba rozpoczyna się zawsze w 
strukturach ciała dotkniętych zaburzeniem prze-
pływu energii. Jeżeli zmiany przepływu energii 
są chroniczne, to choroba ujawnia się w ciele pod 
postacią chorób somatycznych. Metoda STRD 
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pozwala na zastosowanie wczesnej i skutecznej 
profilaktyki zdrowotnej oraz kontroli efektów 
leczenia. 

Aktualnie na świecie nie ma jednolitej me-
tody prewencji zdrowia emocjonalnego, która 
oceniałaby wpływ stresu na organizm człowieka 
w sposób powtarzalny i zgodny z metodologią 
naukową. Obecnie, aby wykonać całościową 
diagnostykę zdrowia psychoemocjonalnego 
trzeba zrobić wiele różnych analiz, począwszy 
od morfologii i biochemii krwi i moczu poprzez 
badania elektrofizjologiczne jak EKG, czy EEG 
do bardzo wyrafinowanych badań obrazowych 
jak CT, NMR, PET. Wszystkie te badania opisują 
stan organizmu poprzez pryzmat norm anato-
micznych czy też chemicznych – natomiast nie 
są w stanie wykryć zaburzeń z punktu widzenia 
wpływu stresu na organizm, na tzw. poziomie 
energetycznym, który przejawia się zmianami 
ciepła. Klasyczne analizy nie opisują człowieka 
jako całości, tylko jako zbiór cząstek chemicz-
nych lub narządów.

Badanie STRD pozwala widzieć człowieka, jako 
jedność anatomiczno-chemiczno-psychiczną.

Co przekonało osoby zainteresowane swoim 
zdrowiem do badania STRD?
- posiada certyfikację medyczną
- jest całkowicie nieinwazyjne
- pozwala powiązać zaburzenia psyche ze sta-

nem organizmu
- wykrywa chorobę na poziomie energetycznym 

(zanim pojawią się objawy)
- pozwala zobaczyć zasadniczą przyczynę 

choroby
- krótki czas i niska cena badania
- charakteryzuje się wiedzą opartą na zaawan-

sowanych dyscyplinach naukowych
- powtarzalność badania potwierdzona klinicznie

Badanie STRD może być przeprowadzone pod 
kątem kręgosłupa, suplementacji czy diety.

                                                                         cdn.
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Hydrokolonoterapia
Hydrokolonoterapia jest to zabieg irygacji, 

inaczej płukania jelita grubego. Jest on rozsze-
rzoną formą lewatywy i cieszy się sporą popular-
nością w środowiskach związanych z medycyną 
alternatywną przy jednoczesnym sceptycznym 
podejściu większości związanej z medycyną 
konwencjonalną. 

Tradycje zabiegu hydrokolonoterapii sięgają 
najdawniejszych czasów. Już w starożytnych cy-
wilizacjach malowano naskalne rysunki przed-
stawiające wykonywanie płukania okrężnicy. 
Pierwsze wzmianki dotyczące metody płukania 
jelita odnotowano już 1500 p.n.e. w staroegip-
skim, medycznym Papirusie Ebersa. Również 
Hipokrates (IV/V w. p.n.e.) opisał zastosowanie 
lewatyw w terapii przeciwgorączkowej. Późniejsi 
uczeni lekarze m.in Galenius czy Amroise Pare 
także uznawali zasadność stosowania tej formy 
zabiegu w leczeniu. Przez tysiąclecia udosko-
nalano metody jego wykonywania, zarówno  
w warunkach domowych jak i ambulatoryjnych. 
Zabieg był popularny szczególnie na początku 
XX w. zaś w latach 30. i 40. od metody tej zaczęto 
odchodzić na rzecz coraz większej popularno-
ści antybiotykoterapii, farmakologii i chirurgii. 
Praktyki oczyszczania jelita uznano za archaicz-
ne i na wiele lat o nich zapomniano. W ostatnich 
latach zabieg ten przeżywa niejako odrodzenie 
stając się coraz powszechniej stosowaną metodą 
oczyszczania organizmu bądź uzupełniającą inne 
metody leczenia na całym świecie. Na wszyst-
kich kontynentach działają tysiące ośrodków 
stosujących tę procedurę w profilaktyce, leczeniu 
lub wspomaganiu leczenia wielu schorzeń lub 
dolegliwości. 

Zabieg ten jest coraz częściej wykonywany 
również w Polsce. Ze względu na niezbyt przy-
chylne stanowisko establishmentu lekarskiego 
zabiegi te oferowane są głównie w gabinetach 
odnowy biologicznej. Wzrasta jednak liczba 
ośrodków medycznych, które szukają rozwią-
zań wspomagających konwencjonalną terapię  
i w których kluczowym elementem holistyczne-
go podejścia do człowieka i troski o jego zdrowie 
jest profilaktyka.

Podczas gdy zwolennicy metody przedstawia-
ją szereg korzyści wynikających z oczyszczenia 
jelita grubego z zalęgających w nim produktów 
przemiany materii, sceptycy powołują się na brak 
wystarczających dowodów, które wskazywałyby 
na owe korzyści i podkreślają potencjalne ryzyko 
wystąpienia skutków ubocznych. Warto podkre-
ślić w tym miejscu, że nie przeprowadzono żad-
nych badań kwestionujących skuteczność me-
tody. Zamiast tego w przeszłości miała miejsce 
kampania przeciwko temu zabiegowi, poparta 
jedynie kilkoma udokumentowanymi przypad-
kami powikłań. Wynikały one z nieumiejętnie 
wykonanego zabiegu, przeprowadzonego bądź 
przez niewyszkolony personel, bądź przy użyciu 
nieprofesjonalnego, niesterylnego sprzętu. Kam-
pania ta przyczyniła się do odejścia od tej formy 
terapii bez przeprowadzenia naukowych badań 
nad jej skutecznością. 

Chociaż jest niewiele fachowej literatury doty-
czącej płukania całej okrężnicy, istnieją badania 

dotyczące pokrewnych zabiegów tj np. lewatywy, 
które wskazują na fakt, iż ryzyko wystąpienia po-
ważnych skutków ubocznych jest znikome, jeśli 
irygacja przeprowadzona jest przez odpowiednio 
przygotowany personel i przy użyciu odpowied-
niego sprzętu wysokiej klasy. O tym, że lewatywa 
to zabieg, za którym kryje się minimalne ryzyko, 
świadczy fakt, że w aptekach sprzedawane są 
zestawy przeznaczone do wykonania lewatywy  
w warunkach domowych i może je zakupić każdy 
bez konieczności posiadania recepty. Niektórzy 
twierdzą, że wprowadzenie kilkucentymetrowej 
końcówki i płynu w odbytnicę samemu obar-
czone jest większym ryzykiem uszkodzenia niż 
wprowadzenie końcówki użuwanej do hydroko-
lonoterapii przez osobę wykonującą zabieg.

Hydrokolonoterapia jako naturalna metoda 
jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nor-
malne funkcjonowanie jelit jest zaburzone. Ce-
lem terapii jest wypełnienie i przepłukanie wodą 
całej okrężnicy, a nie tylko jej końcowego odcin-
ka. Dzisiejsze standardy wykonywania zabiegu 
bardzo różnią się od tych sprzed 30 lat. Dzisiaj 
zabieg przeprowadzany jest w gabinetach zabie-
gowych wyposażonych w nowoczesny, atestowa-
ny sprzęt, który pozwala kontrolować przepływ 
wody, jej temperaturę i ciśnienie, a także bardzo 
dokładne filtry wodne i ultrafioletowe lampy 
dezynfekcyjne. Zastosowanie jednorazowych 
rurek i końcówek, zapewnia całkowitą higienę. 
Zadaniem wody przepływającej przez okrężni-
cę jest usunięcie zalegających w niej produktów 
przemiany materii, złogów kałowych, nadmiaru 
gazów, pleśni, grzybów, pasożytów. Temperatu-
ra i ciśnienie wody są dokładnie monitorowane  
i regulowane podczas serii wprowadzania i od-
prowadzania wody, co wspomaga perystaltykę 
jelit. Metodzie tej nie towarzyszy nieprzyjemny 
zapach czy dyskomfort ze względu na fakt, iż 
przeprowadzana jest w systemie zamkniętym. 
Temperatura wody zbliżona jest do temperatu-
ry ciała natomiast ciśnienie nie przekracza tego, 
które wytwarzamy w jelitach podczas parcia  
w toalecie.

Hydrokolonoterapia porównywana jest 
często przez lekarzy do kosztownej lewatywy,  
a więc traktowana jako zabieg drogi i zbyteczny. 
Opinia ta jest jak najbardziej nieuzasadniona 
przede wszystkim dlatego, że lewatywa pozwala 
przepłukać jedynie 20-30 cm dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego (odbyt, esica, końcowy 
fragment okrężnicy zstępującej). Dzięki hydro-
kolonoterapii, w konsekwencji najczęściej kilku 
zabiegów dotrzeć możemy do zastawki kątni-
czo-krętniczej, a więc miejsca gdzie jelito grube 
łączy się z cienkim. Jest to długość od 100-200 
cm w zależności od osoby. Efektywne oczysz-
czenie jelita to zazwyczaj kilka zabiegów, gdyż 
w pierwszej kolejności oczyszczane są odcinki 
położone najbliżej odbytu, a dopiero później te 
położone dalej. 

Dlaczego warto oczyścić jelito grube?
Zgodnie z informacjami podanymi na stro-

nie Polskiego Towarzystwa Hydrokolonoterapii  
w ostatnich latach powoli wzrasta liczba 
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placówek naukowych, które prowadzą badania 
nad wykorzystaniem hydrokolonoterapii w prak-
tyce klinicznej. Wyniki wskazują, że zabieg ten 
wspomaga leczenie wielu dolegliwości. Oczysz-
czenie jelita grubego ma istotne znaczenie  
w funkcjonowaniu całego organizmu. Pozbycie 
się zalegających w nim, stwardniałych resztek 
pokarmowych, ale i grzybów, pleśni, pasożytów 
i toksyn przywraca prawidłowe funkcjonowanie 
całego przewodu pokarmowego, w tym wątro-
by, przyspiesza przemianę materii, a pośrednio 
wpływa na oczyszczenie krwi. Badania przepro-
wadzone na Uniwersytecie w Katanii dowodzą, iż 
wdrożenie hydrokolonoterapii wraz z probioty-
koterapią w leczeniu nietolerancji pokarmowych 
dało lepsze rezultaty niż sama dieta eliminacyjna. 
Coraz częściej przeczytać można artykuły doty-
czące związku pomiędzy florą jelitową a całym 
szeregiem chorób autoimmunologicznych.

Układ pokarmowy to zespół narządów 
pełniących funkcje ściśle ze sobą powiązane. 
Trafiające tam pożywienie zostaje rozłożone na 
czynniki proste i wchłaniane do krwioobiegu,  
a następnie rozprowadzane do wszystkich ko-
mórek. Do jelita grubego w ciągu doby trafia  
ok. 1,5 litra treści pokarmowej zawierającej wodę 
i elektrolity, które to wchłaniane są następnie do 
krwioobiegu. Tutaj żyje miliardy bakterii two-
rzących mikroflorę jelitowa. Bakterie jelitowe 
w okrężnicy to zarówno te korzystne jak i te 
niekorzystne dla organizmu. Te pierwsze przy-
spieszają proces trawienia, produkują enzymy,  
a także niezbędne witaminy K, B12, biotynę, 
kwas pantotenowy, foliowy i nikotynowy.  
W trakcie procesu trawienia wytwarzają się 
także gazy. W jelicie grubym wchłaniana jest 
również woda. Za sprawne oddziaływanie na-
szego organizmu odpowiedzialny jest również 
układ immunologiczny. Mieści się on w 80%  
w ściankach jelita cienkiego i grubego. Immu-
noglobuliny (białko o zdolnościach obronnych) 
w większości produkowane są w jelitach. Błona 
śluzowa jelita grubego stanowi pierwszą i naj-
ważniejszą barierę immunologiczną człowieka. 
Często ze względu na styl życia i jakość spoży-
wanego jedzenia, wysterylizowane i zdenatury-
zowane produkty spożywcze, zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego oraz nadmierne sto-
sowanie leków zostaje zaburzona równowaga  
w organizmie skutkiem czego jest osłabienie jego 
sił obronnych. Jelito wypełnione jest niestrawio-
nymi resztkami pokarmowymi zalęgającymi  
w nim niejednokrotnie bardzo długo. Jakość po-
żywienia dramatycznie się pogorszyła skutkiem 
czego zdolności organizmu do prawidłowego 
rozłożenia i przyswojenia wartości odżywczych 
zmniejszyły się. Obciążony jest cały układ po-
karmowy, również jelita. To sprzyja powstawaniu 
niekorzystnej flory bakteryjnej, inwazji grzybów 
i pleśni, a także pasożytów produkujących prze-
nikające do krwi toksyny. Jeśli są one systema-
tycznie usuwane, nie wpływają na dysfunkcje 

organizmu, natomiast jeśli zbyt długo zalęgają, 
po przeniknięciu przez błonę śluzową do krwi, 
wywołują liczne dolegliwości. Jeżeli naturalna 
równowaga mikrobiomu zostaje zaburzona 
pogarsza się także nasza kondycja zdrowotna. 
Dolegliwości wskazujące na dysfunkcje okręż-
nicy to m.in. zaparcia, biegunki, cuchnące gazy 
i oddech, wzdęcia, bóle brzucha, zmiany skórne, 
przewlekłe zmęczenie, bóle głowy, nadwaga, zga-
ga, infekcje pasożytnicze, grzybicze i wirusowe.

Aby jelito grube poprawnie funkcjonowało 
należy odbudować jego mikroflorę. W tym celu 
należy najpierw oczyścić okrężnicę ze wszelkich 
toksyn tak, aby mogła ona poprawnie funkcjono-
wać. Oczyszczanie organizmu to bardzo ważne  
i istotne zabiegi szczególnie w dzisiejszym świe-
cie. Najważniejszy w tym procesie jest oczywiście 
sposób odżywiania i dieta. Jesteśmy tym, co jemy. 
Jedzenie to lekarstwo, ale może niejednokrotnie 
być tym, co obciąża nasz organizm i powodu-
je najróżniejsze dolegliwości. Jedząc wysoko 
przetworzone jedzenie, pełne konserwantów 
barwników, ulepszaczy i antybiotyków obciąża-
my nasz system, a organizm niejednokrotnie nie 
jest w stanie sam pozbywać się toksyn. Zmiana 
niezdrowych nawyków żywieniowych to podsta-
wa. Równie ważna jest aktywność fizyczna, której 
nam coraz częściej brak. Kolejną istotną rzeczą 
w dietach oczyszczających jest również regular-
ne wypróżnianie, a więc usuwanie w naturalny 
sposób wszystkiego, czego organizm powinien 
się pozbyć w wyniku procesu detoksykacji. Z tego 
względu wielu lekarzy, chociażby dr Dąbrowska 
podczas takich kuracji zaleca lewatywy, jako 
jeden z elementów stanowiących o efektywności 
oczyszczenia. Dzięki hydrokolonoterapii oczyści-
my całą okrężnicę. Zabieg w przeciwieństwie do 
środków przeczyszczających, stymuluje pracę jelit 
zapobiegając ty samym zaparciom i wzdęciom. 
Aby pobudzić jelita do jak najszybszej odbudowy 
korzystnej flory bakteryjnej, zaleca się przyjmo-
wanie probiotyków i prebiotyków przez okres 
minimum 14 dni. Dodatkowo należy zadbać 
o właściwą podaż płynów, a więc nawadnianie 
organizmu oraz zdrową dietę. Ponadto niezwy-
kle ważne jest, abyśmy pamiętali o aktywności 
fizycznej. Jeżeli zabiegów oczyszczania jelita nie 
uzupełnimy zdrową dietą i zmianą złego stylu ży-
cia, korzyści z niego wynikające będą okresowe. 
Traktowanie i stosowanie zabiegów nazbyt często 
jako cudownego remedium na szczupłą sylwet-
kę może być z kolei niekorzystne dla zdrowia. 
Przeciwwskazania do zabiegu to ostre i przewle-
kłe zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie jelit, 
wrodzona deformacja jelit, ostra niewydolność 
serca, krwawiące żylaki odbytu (hemoroidy), 
ciąża, krwawienia z przewodu pokarmowego, 
niedawno przebyta operacja okrężnicy (poniżej 
pół roku), uchyłkowatość jelita, przepuklina 
brzuszna, pęknięcia i szczeliny odbytu w stanie 
ostrym, niewydolność nerek, marskość wątroby, 
nowotwór jelit.
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Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Radomiu
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Wstydliwy problem – proste rozwiązanie
Hirudoterapia jest całkowicie naturalną 

metodą leczenia wielu chorób. Związki zawarte 
w ślinie pijawek przenikają do organizmu czło-
wieka i wywołują szereg zmian biochemicznych. 
Substancje te posiadają właściwości przeciwza-
krzepowe, przeciwhistaminowe, przeciwbólowe, 
antybiotyczne oraz rozszerzające i uszczelniające 
naczynia krwionośne jak również regenerujące 
skórę i komórki nerwowe. Naukowcy potwier-
dzają skuteczność stosowania hirudoterapii w le-
czeniu bądź wspomaganiu leczenia wielu chorób.

Występują też różnego rodzaju schorzenia,  
w których medycyna akademicka odnosi mierne 
efekty, natomiast przystawianie pijawek powodu-
je znaczną poprawę stanu pacjenta i niemal na-
tychmiastową ulgę w dolegliwościach bólowych. 
Do tej grupy zaliczamy m.in. guzki krwawnicze. 
Są one położone w kanale odbytu i ich zadaniem 
jest uszczelnianie mięśni zwieracza. Ich pato-
logiczne przekrwienie i powiększenie, często 
połączone ze stanami zapalnymi i miejscowymi 
dolegliwościami w postaci swędzenia, krwawie-
nia i wypadania nosi nazwę hemoroidów. Czę-
stotliwość występowania tej choroby zwiększa 
się wraz z wiekiem. U osób powyżej 40 roku 
życia blisko 60% ludzi ma wyżej wymienione 
dolegliwości. Często pierwszym i jedyny obja-
wem jest pojawiający się świąd okolicy odbytu, 
który nie jest kojarzony z chorobą hemoroidalną,  
a często opóźnia właściwe rozpoznanie i leczenie 

tej choroby. Częstym objawem jest uczucie nie-
pełnego wypróżnienia, które jest spowodowane 
przez patologicznie powiększone i przekrwione 
guzki krwawnicze. Są one efektem zwiększonego 
zastoju żylnego w naczyniach miednicy małej. 
Najczęściej niepokojącym nas objawem, jest 
krwawienie z okolicy odbytu, albo w zaawan-
sowanych stadiach choroby, wypadniecie guzka 
krwawniczego. Chory powinien sam spróbować 
wprowadzić guzek do odbytu, ponieważ może 
dojść do całkowitego zaburzenia przepływu krwi 
i powstania zakrzepu. Zakrzep krwi w guzku po-
woduje silny ból. Jest on trudny do wytrzymania, 
ma charakter ciągły i trwa tak długo, aż ponad 
zakrzepem dojdzie do martwicy błony śluzowej 
i samoistnego odbarczenia zakrzepu, czyli pęk-
nięcia i oczyszczenia.

Preparaty w postaci czopków i maści nie 
likwidują choroby, ale tylko wyciszają jej 
niepokojące objawy. Powoduje to uspokojenie 
chorego, a choroba rozwija się dalej, okresowo 
nasilając swe objawy, które zaleczane są prepa-
ratami farmakologicznymi. Proces taki potrafi 
trwać latami aż do powstania III lub nawet IV 
stopnia choroby, kiedy to, niestety, zalecane jest 
już tylko leczenie operacyjne. Bardzo uciążliwe 
i bolesne w przebiegu pooperacyjnym.

Hirudoterapia hemoroidów ZAWSZE przy-
nosi bardzo dobre wyniki w leczeniu tego scho-
rzenia. W praktyce stosuje się kilka sposobów 

przystawiania pijawek, w zależności, z jakim 
stadium choroby mamy do czynienia, łącznie  
z metodą obstawiania w odpowiedni sposób, ob-
szaru odbytu, czego obawia się wielu pacjentów. 
Występują jednak tzw. miejsca projekcji, które 
mogą być miejscami zamiennymi, mniej krępu-
jącymi dla chorego, a równie skutecznymi. Te-
rapia pijawkami jest potwierdzonym (naukowo  
i praktycznie) NAJSKUTECZNIEJSZYM  
i najbardziej efektywnym sposobem leczenia 
tej choroby, ponieważ (jak wspomniałam na 
wstępie) gruczoły ślinowe pijawki wytwarzają 
liczne substancje mające leczniczy wpływ na 
nasze ciało. Mają one właściwości znieczula-
jące, przeciwbólowe, rozszerzające naczynia 
krwionośne, antykoagulacyjne (zapobiegające 
tworzeniu zakrzepów), fibrynolityczne (rozbi-
jające i rozpuszczające istniejące już skrzepy, 
ale niepowodujące ich odrywania). W ślinie 
pijawki występują też, bardzo ważne dla nas, 
związki zmieniające napięcie włókien tkanki 
łącznej: elestaza, kolagenaza. Powodują one lep-
sze ukrwienie, na napięcie i elastyczność tkanek 
organizmu. Efektem działania tych związków jest 
odbudowa i regeneracja tkanek, co ma znaczący 
wpływ na poprawę zdrowia. Tak szerokiego za-
kresu działania i spektakularnych efektów, jak 
zastosowanie tu pijawki, nie daje żadna tabletka. 
Co najważniejsze, są one trwałe i często przyno-
szą natychmiastową ulgę. 

Na bezpłatne konsultacje i po więcej infor-
macji, również w skutecznym pozbywaniu się 
innych dolegliwości, zapraszam do gabinetu 
w Studio Urody „Idalia”, mieszczącego się  
w Radomiu przy ul. Sienkiewicza 26 (w pobliżu 
Katedry), nr tel. 48 384 75 55 lub 606 471 648.

Zapraszam 
Iwona Tyczyńska-Woźniak

Dyplomowany hirudoterapeuta

Hirudoterapia w krajach takich jak Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy czy 
Rosja traktowana jest jako przyjęta metoda 
leczenia stosowana przez lekarzy. Jednakże  
w świetle polskiego prawa ten sposób leczenia 
jest niekonwencjonalny. 

Radom, ul. Bernardyńska 3A
biuro@centrumbernardynska.pl
www.centrumbernardynska.pl

511 511 234
48 386 95 00

LEKARZE
SPECJALIŚCI
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Czy masz te objawy?
A może nie możesz schudnąć? 
Jeśli tak, to potrzebujesz detoksu!

Złe odżywianie, brak aktywności fizycznej, 
stres i nadmiar zażywanych leków sprawiają, 
że nasz organizm przepełniony jest toksynami 
i związkami, które wpływają na pogarszanie się 
stanu zdrowia, spadek odporności i chroniczne 
zmęczenie. W ciągu całego życia gromadzimy 
w swym organizmie wiele zanieczyszczeń, które 
nawet jeśli z początku nam nie szkodzą, to po 
pewnym czasie mogą spowodować poważne 
dolegliwości. Toksyny blokują swobodny prze-
pływ energii i krwi w ciele, co może prowadzić 
do niedotlenienia narządów i wielu chorób.

Oto najczęstsze dolegliwości przy zbyt dużej 
ilości toksyn w organizmie:
•	 otyłość
•	 choroby	wątroby,	nerek,	płuc
•	 nowotwory
•	 stwardnienie	rozsiane
•	 grzybica
•	 alergie
•	 kłopoty	z	krążeniem
•	 cukrzyca
•	 częste	bóle	głowy
•	 chroniczne	zmęczenie,	rozdrażnienie,	depre-

sja, bezsenność
•	 obniżona	odporność	i	większa	podatność	na	

choroby
•	 zaparcia,	gazy,	bóle	brzucha

Wszechobecne toksyny są również główną 
przyczyną kłopotów z likwidacją otyłości lub 
nadwagi u większości osób w średnim wieku. Jak 
to możliwe? Otóż ciało używa tkanki tłuszczowej 
jako magazynu substancji toksycznych. Toksyny 
są to takie związki, które nie posiadają wartości 
odżywczej, bądź zagrażają naszemu zdrowiu. Or-
ganizm musi je zutylizować lub zmagazynować  
w bezpiecznym miejscu. Problem w tym, że po-
daż toksyn znacznie przekracza możliwości me-
chanizmów odpowiedzialnych za oczyszczanie 
organizmu. Rezultatem tego jest ich częściowe 
magazynowanie. Najlepszym chemicznym bu-
forem jest tkanka tłuszczowa. Z założenia jest 
to rozwiązanie tymczasowe. Niestety w wielu 
przypadkach organizm nie może doczekać się 
dnia, w którym znajdzie się w czystym środo-
wisku i będzie mógł rozpocząć pozbywanie się 
toksycznego balastu. A my, zamiast się go po-
zbywać, ciągle go dostarczamy! Ale skąd on się 
bierze? Większość z nas nie zdaje sobie zupełnie 
sprawy z ilości zagęszczaczy, stabilizatorów, 
herbicydów, pestycydów, sztucznych aromatów 
i barwników zawartych w pożywieniu. Żywność 
tą dodatkowo modyfikuje się, naświetla i dodaje 
sztucznych nawozów oraz konserwantów. Ilość 
nowych toksycznych związków chemicznych 
wprowadzanych każdego roku do naszego po-
żywienia liczy się w setkach. Jaki jest związek 
odchudzania z toksynami gromadzonymi w ko-
mórkach tłuszczowych? To proste. Skoro tłuszcz 
zabezpiecza toksyny, organizm go broni upośle-

dzając możliwość spalania tkanki tłuszczowej,  
w której gromadzi szkodliwe związki chemiczne 
i będzie tak robił, dopóty, dopóki toksyny nie zo-
staną zutylizowane. To najważniejszy powód dla 
którego oczyszczanie organizmu z toksyn musi 
być pierwszym krokiem w procesie skutecznego 
odchudzania. Zima jednak, zdecydowanie nie 
sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki. Często 
rezygnujemy z aktywności fizycznej, a mroźne 
wieczory spędzamy pasywnie w zaciszu swojego 
mieszkania z kocem, kubkiem ciepłej herbaty  
i ciastkiem, w efekcie czego w zimie przybiera-
my na wadze. Nic więc dziwnego, że na wiosnę 
chcemy szybko wrócić do formy, aby wyglądać 
atrakcyjnie. Należy jednak pamiętać, że nagła  
i drastyczna zmiana diety to nie najlepszy spo-
sób na odchudzanie. Nieracjonalny jadłospis czy 
głodówki – nawet jeśli zadziałają, to prędzej czy 
później spowodują efekt jojo, czyli powrót do 
wyjściowej masy ciała. A to za przyczyną tego, 
że nie pozbyliśmy się toksyn z naszego organi-
zmu. Zależność tą zauważyli inżynierowie Ame-
rykańskiej Agencji Badań Kosmicznych NASA 
i opracowali program zdrowotno-żywieniowy 
CELLRESET. Jest to jedyny program na świecie 
chroniony patentem. Polega na 28-dniowym 
procesie zresetowania wszystkich komórek  
w organizmie i oczyszczeniu go ze zbędnych tok-
syn i tłuszczu oraz zrównoważeniu pracy estroge-
nów, czyli hormonów odpowiedzialnych za tycie, 
zwłaszcza u kobiet. Sekret tkwi w zbilansowaniu 
metabolizmu przy pomocy specjalnie do tego 
ułożonego programu diety oraz wyjątkowych 
suplementów. Już w pierwszym tygodniu można 
osiągnąć pięciokilogramowy spadek wagi, a po 
28 dniach nawet 15 kg. 

W odróżnieniu od tradycyjnych diet, program 
CELLRESET nie powoduje: 
•	 wzmożonego	spadku	tkanki	mięśniowej
•	 złego	samopoczucia
•	 spadku	energii
•	 apatii
•	 rozdrażnienia	
•	 uczucia	głodu

Połączenie specjalnie dobranych suplementów 
i opracowanej diety spowoduje:
•	 oczyszczenie	i	dożywienie	organizmu
•	 wyregulowanie	metabolizmu
•	 zrównoważenie	hormonów
•	 dotlenienie	organizmu
•	 dostarczenie	dużej	dawki	energii
•	 znaczne	obniżenie	wieku	metabolicznego
•	 obniżenie	wysokiego	poziomu	cholesterolu
•	 zbilansowanie	pracy	całego	organizmu
•	 odbudowa	flory	bakteryjnej
•	 poprawa	stanu	włosów,	paznokci	oraz	skóry
•	 znaczny	spadek	wagi	(u	osób	z	problemem	

nadwagi)
•	 modelowanie	sylwetki
•	 redukcję	cellulitu
•	 zmniejszenie	przebarwień	na	skórze
•	 oczyszczenie	skóry	z	zanieczyszczeń
•	 zagęszczenie	mięśni
•	 pobudzenie	produkcji	kolagenu,	co	wpływa	na	

jędrność skóry

Program CELLRESET jest w pełni bezpieczny, 
posiada patenty, certyfikaty i normy bezpieczeń-
stwa, a wszystkie wykorzystane w nim produkty 
są akredytowane przez Międzynarodowy Komi-
tet Olimpijski i dopuszczone są dla sportowców 
olimpijskich. Już 125 tys. osób cieszy się niesa-
mowitymi efektami programu. 

W Studio Urody ELIKO, jako jedyni w Ra-
domiu, zajmujemy się pomocą w realizacji tego 
innowacyjnego programu. My osobiście, razem 
z licznym gronem naszych klientów cieszymy się 
efektywnością CELLRESET i zachęcamy wszyst-
kich do podjęcia walki o własne zdrowie. Udzie-
lamy szczegółowych informacji i pomagamy na 
każdym etapie. Dodatkowo dla osób, które chcą 
przede wszystkim schudnąć i wymodelować 
sylwetkę, oferujemy masaże liftingujące i bańką 
chińską oraz ćwiczenia na platformie wibracyj-
nej. Gwarantujemy 100% skuteczności. Więcej 
informacji na temat całego programu uzyskają 
Państwo podczas konsultacji w naszym salonie 
(mieszczącym się w Radomiu przy ul. Żerom-
skiego 116) po uprzednim zarezerwowaniu 
wizyty pod nr tel. 727 932 542. 

Dla wszystkich czytelników „Twojego Medyka” 
konsultacja połączona z analizą składu ciała 
i określeniem wieku metabolicznego – GRATIS!
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Odkryj w sobie 
siłę do działania
„Nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt” 

Stawiając sobie cele życiowe – prywatne, za-
wodowe, małe i większe – zawsze wyznaczamy 
sobie jakiś szczyt do zdobycia. Różnie jesteśmy 
do tej podróży przygotowani i różnie ta droga 
na szczyt wygląda. Niektórzy z nas stają u stóp 
góry wyposażeni w wiedzę, mapę, górskie sprzę-
ty, prowiant, wsparcie, a do tego jeszcze mogą 
liczyć na piękną pogodę. Inni stają samotnie,  
z ciężkim plecakiem, w letnich butach, a nad 
ich głowę nadciągają ciemne chmury i zrywa się 
wiatr. Jak to jest, że ci pierwsi często nie robią 
nawet pierwszego kroku do celu, a ci drudzy  
z zawziętością osiągają szczyt. Co takiego spra-
wia, że potrafimy mimo trudnych warunków 
sięgać po swoje, a co nas w tym zatrzymuje? Skąd 
się bierze nasza siła do działania?

Wszyscy mamy szanse i narzędzia do tego, 
żeby walczyć o swoje poczucie wartości. Co więc 
zrobić, żeby przejąć kontrolę nad budowaniem 
swojej samooceny, nabrać dystansu do siebie  
i świata oraz sprawnie radzić sobie z wyzwa-
niami? Po pierwsze musimy uświadomić sobie, 
że wysokie poczucie własnej wartości nie jest 
podarunkiem i tak naprawdę sami pracujemy 
na nie niemal przez całe życie. Po drugie za-
cznijmy pracę nad sobą i przyjrzyjmy się swoim 
przekonaniom, samodzielnie decydując, kto i co 
może mieć na nas wpływ, uczmy się na błędach 
i skupmy się na działaniu.

Zmień destrukcyjne przekonania
Brak wiary w swoje możliwości i niska samo-

ocena blokują działania i sprawiają, że rezygnu-
jemy na starcie, nie robiąc nawet małego kroku  
w kierunku swoich celów i marzeń. Ocena tego, 
czy coś uda nam się osiągnąć, czy nie, to nic 

innego jak przekonanie. Subiektywna opinia czę-
sto oparta tylko na wrażeniach, a nie na faktach. 
Światowej sławy psycholog Steven C. Hayes pod-
kreśla, że wpadamy w pętlę własnych przekonań 
i tracimy realistyczny ogląd rzeczywistości, kiedy 
patrzymy na nią tylko z perspektywy swoich my-
śli. Chodzi tu o takie sytuacje, w których wydaje 
nam się, że to, co myślimy o świecie, innych 
ludziach czy o sobie, to jedyna i niepowtarzalna 
prawda. Nie przyglądamy się swoim przekona-
niom i zapominamy, że to właśnie one nadają 
rzeczywistości nasz indywidualny, subiektywny 
obraz sytuacji. To tak, jakbyśmy nosili okulary  
z żółtymi szkłami i byli przekonani, a także prze-
konywali innych, że świat jest żółty. Wystarczy 
zmienić okulary, żeby zmienił się kolor świata. 
Tak samo jest z przekonaniami, wystarczy sobie 
uświadomić, jakie przekonania w sobie nosimy, 
jak przez nie widzimy świat, a jak widzimy siebie. 
Umiejętność patrzenia na swoje przekonania to 
kluczowe odkrycie, bo to one determinują nasze 
samopoczucie i zachowanie. Jeśli wmówiono 
nam kiedyś, że nic nie jesteśmy warci – a my 
nadal bezrefleksyjnie w to wierzymy – to niewie-
le nam się w życiu uda. Natomiast jeśli widzimy  
w sobie potencjał – będziemy też widzieli  
w świecie zewnętrznym więcej możliwości 
dla siebie, odważniej będziemy podejmować 
wyzwania. Prawdziwe poczucie wartości musi 
mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, 
powinno być budowane na faktach i konkretach, 
a nie generalnych ocenach i wnioskach opartych 
tylko na emocjach.

Ucz się na błędach
Do porażek i popełnianych błędów możemy 

podejść dwojako – jak „ofiara” lub jak „uczeń”. 
„Ofiara”, kiedy popełni błąd, reaguje emocjonal-
nie, usprawiedliwia się, szuka winnych i użala się 
nad sobą. „Uczeń” analizuje sytuacje, bierze od-
powiedzialność za to, na co miał wpływ, wyciąga 
wnioski, żeby kolejny raz nie popełnić tego sa-
mego błędu. Aby wyjść z porażki mocniejszym, 
trzeba przyjąć postawę „ucznia”. Żeby natomiast 

coach
Marzena Figura
tel. 502 460 037

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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budować na niej przyszły sukces, trzeba skupić 
się na działaniu. 

Zainstaluj „bullshit detector” 
„Bullshit detektor” to mentalny filtr, który 

pomaga nabrać dystansu i wypracować odpo-
wiednią reakcję, który ma pomóc nam odróżnić 
wartościowe komunikaty od tych bezwartościo-
wych. Nie chodzi o to, żeby stosować go przy 
każdej opinii, która nam się nie podoba – tylko 
przy tych, które nie są oparte na faktach, budzą 
nasz lęk, smutek, zniechęcają do działania i pod-
cinają nam skrzydła.

Wiele informacji, które słyszymy na temat 
świata, nas samych czy naszych decyzji, nie 
ma żadnej wartości. Co gorsza, budzą w nas 
lęki, podcinają skrzydła i utrudniają realizację 
planów. Tak naprawdę to nasza decyzja, czy 
pozwalamy, by te bzdury miały na nas wpływ 
i hamowały działania. Możemy ulegać tym do-
łującym komunikatom, rezygnować z realizacji 
swoich marzeń i tłumaczyć się brakiem wsparcia 
czy złymi radami, w które uwierzyliśmy, ale to 
wcale nie zwalnia nas z odpowiedzialności za 
własne postępowanie. Z konsekwencjami swoich 
decyzji zostajemy sami. 

Bezwartościowe komunikaty oparte są na 
błędach myślowych, takich jak:
•	 wyciąganie	ogólnych	wniosków	na	podsta-

wie jednego lub zaledwie kilku faktów (ten 
błąd myślowy jest najczęstszy w przypadku 
stereotypów);

•	 przewidywanie	negatywnej	przyszłości	bez	
brania pod uwagę innych, bardziej prawdo-
podobnych możliwości;

•	 wybiórcze	skupianie	się	wyłącznie	na	negatyw-
nych aspektach sytuacji;

•	 wyolbrzymianie	 znaczenia	 negatywnych	
aspektów lub pomniejszanie znaczenia aspek-
tów pozytywnych w ocenie siebie;

•	 wyrażenie	opinii,	nie	 faktów	–	 ludzie	mają	
indywidualne mapy rzeczywistości zbudo-
wane na ich przekonaniach, doświadczeniach  
i interpretacjach. Na podstawie tych map bu-
dują swoje osądy i wypowiadają opinie, co nie 
znaczy, że to prawda o świecie czy o nas;

•	 komunikaty,	które	nie	wspierają,	nie	dają	do	
myślenia, pobudzają za to negatywne emocje, 
często tak silne, że trudno nam znaleźć logicz-
ne argumenty, które podałyby ten komunikat 
w wątpliwość.
Możesz przejąć kontrolę nad swoim poczu-

ciem wartości, przejmując kontrolę nad przeko-
naniami na swój temat. Zacznij od rozpoznania 
myśli i opinii o sobie, które cię ograniczają  
i czynią nieszczęśliwym, a następnie zmień je na 
bardziej realne i korzystne dla ciebie. Coaching 
dzięki swoim narzędziom i odpowiednim 
ćwiczeniom coachingowym, z całą pewnością 
pozwoli Ci znaleźć siłę do działania i zbuduje 
Twoje poczucie własnej wartości.
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prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek

Radom, ul. Bernardyńska 3A
tel. 48 386 95 00, 511 511 234

specjalista chorób wewnętrznych
hematolog-transplantolog

przyjmuje 
we wtorki od 8.30

Chroń swoje stopy
Indywidualna wkładka ortopedyczna

Stopa człowieka zbudowana jest aż z 26 kości, 
co stanowi ¼ kości w całym ciele, 19 mięśni, 
33 stawów i 100 więzadeł. Ten skomplikowany 
aparat ruchu odpowiedzialny jest za dźwiganie 
całego ciężaru ciała w pozycji statycznej, jak 
również pełni funkcję lokomocyjną (w całym 
życiu robimy około 100 mln kroków). Starzenie 
się, tryb życia oraz sposób poruszania się mogą 
wpływać na zmiany zachodzące w stopach, co 
w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego 
ich funkcjonowania, wielu wad i deformacji (np. 
płaskostopia, haluksów). Duża część z nich jest 
efektem źle dobranego obuwia, który bez trudu 
można znaleźć w sklepach obuwniczych. Często 
takie buty mają płaskie wkładki fabryczne, a cho-
dzenie w nich stanowi bezpośrednie zagrożenie 
nie tylko dla stóp, ale także dla stawów skoko-
wych, kolan, a nawet kręgosłupa. W takim przy-
padku najlepszym rozwiązaniem są indywidu-
alne wkładki ortopedyczne, które we wczesnym 
i umiarkowanym stadium deformacji stóp nie 
tylko znacznie poprawiają komfort chodzenia  
i biegania, ale także pozwalają korygować stopy.

Indywidualny proces dopasowania 
wkładek do stóp

W Pracowni przy Poradni Rehabilitacyjnej 
Polmedic przy ul. Osiedlowej 9 zespół przeszko-
lonych fizjoterapeutów wykonuje na zaawanso-
wanym sprzęcie diagnostycznym specjalistyczne 
badanie komputerowe, które pozwala ocenić ich 
stan, rodzaj deformacji i stopień jej zaawanso-
wania. Dzięki dokonanemu pomiarowi oraz 
rzeczywistemu odwzorowaniu stóp w piance pe-
dilinowej, fizjoterapeuta może dobrać odpowied-
ni rodzaj indywidualnej wkładki ortopedycznej. 
Badanie pozwala na niezwykle precyzyjną dia-
gnozę dysfunkcji stopy, a dzięki temu optymalne 
dobranie indywidualnej wkładki ortopedycznej.

Kto może skorzystać z indywidualnej wkładki?
Indywidualna wkładka ortopedyczna de-

dykowana jest dla osób w każdym wieku, 
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Często  

Poradnia Rehabilitacyjna 
Polmedic 
ul. Osiedlowa 9
tel. 48 386 90 60
www.polmedic.com.pl

z indywidualnych wkładek korzystają sportowcy 
– narciarze, biegacze, koszykarze czy piłkarze. 
Wkładki ortopedyczne przeznaczone są dla 
osób, które cierpią z powodu:
•	 płaskostopia	podłużnego,
•	 płaskostopia	poprzecznego,
•	 ostrogi	piętowej,
•	 stopy	przywiedzionej,
•	 koślawości	kolan,
•	 haluksów,
•	 bolesnych	modzeli	i	odcisków,
•	 bolesnej	stopy	Morthona
•	 stóp	wrażliwych	i	cukrzycowych.

Bardzo ważne jest, by osoby z problemami 
kończyn dolnych zgłaszały się do pracowni jak 
najwcześniej, gdy dany problem jeszcze nie jest  
w stadium zaawansowanym. Wówczas można 
osiągnąć najlepsze efekty, unikając postępowania 
deformacji i zapobiegając poważnym konsekwen-
cjom, jakimi są operacje i żmudna rehabilitacja. 

Jeżeli podczas chodzenia czujesz dyskomfort, 
ból w stopach, ból w łydkach, czy kolanach, 
to koniecznie odwiedź naszą Pracownię przy 
Poradni Rehabilitacyjnej Polmedic. Zespół wy-
kwalifikowanych fizjoterapeutów służy pomocą 
w zakresie specjalistycznego badania stóp, wyko-
nania wkładek ortopedycznych przy współpracy 
z producentem ArmedOrt Sp. z o.o., a w razie 
potrzeby fachową rehabilitacją wad postawy. 
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Laboratorium wykonuje 
badania z zakresu:
• hematologii
• analityki ogólnej
• koagulologii
• chemii klinicznej
• hormonów
• diagnostyki tarczycy
• diagnostyki stanów zapalnych
• markerów nowotworowych
• diagnostyki cukrzycy
• diagnostyki anemii
• diagnostyki infekcji
• immunoglobulin
• autoimmunologii
• diagnostyki alergii
• diagnostyki bakteriologicznej

Laboratorium czynne 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.00-17.00

przyjęcia pacjentów 
7.00-9.30 
lub 16.00-17.00 
(tylko niektóre badania)

a także w soboty 
w godzinach 8.00-9.00

więcej na 

www.baldys-lab.eu

Laboratorium medyczne




