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Reasumpcja przeprowadzonej
uprzednio analizy porównawczej
•

Skupienie uwagi! na:

Czynniki:

Hamer: udar psychiczny - Psyche
Askhar: kancerogen, promotor
Burzyński: antyneoplastony Chem.
Wiśniewski: witaminy, zioła AV i strefy
geopatyczne deficyty dietetyczne
Tołpa: mikroelementy
naturaliści
Gerson: enzymy
Metabolicy
Guolin i Butejko: oddychanie
…
…
Holistyka i synergia w homeostazie!!! =

HPSS
[Holistyka Psychosomatycznej
Synergii]

•
•
•
•

•
•
•

•

eliminacji stref geopatycznych.
diagnozie z uzupełnieniem witamin oraz
mikroelementów,
oczyszczaniu organizmu w tym jego
detoksykacji,
bieżącym utrzymaniu zdolności do
homeostazy (zasób energii),
odbarczeniu obciążeń psychiki z wyszukaniem
rozwiązań dla napięć emocjonalnych,
właściwym dotlenienianiu organizmu, także na
poziomie komórkowym,
profesjonalnym doborze diet i niezbędnej
suplementacji,
innych zaleceniach profilaktycznych i
energoterapeutycznych oraz ich
sharmonizowanu z leczeniem,

* HPSS: Jednoczesność i synergia !!!
Warunkują one skuteczność NT wsparcia
w pokonywaniu dolegliwości i przywracaniu
homeostazy !!!
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Dietetyka - czyli
co jesz – tym jesteś
warsztat - narzędzia diagnostyczne i naprawcze
W diecie antyrakowej nie może brakować m.in.
warzyw i owoców (najlepiej z upraw
ekologicznych), świeżo wyciśniętych soków,
oliwy, orzechów, produktów bogatych błonnik i
w kwasy omega-3 (ryby, siemię lniane). Żywność
ta przeciwdziałała stanom zapalnym, które
przyczyniają się do rozwoju nowotworów, także
grzyby – wzmacniają system odpornościowy i
hamują rozwój zmutowanych komórek.

•

•

8 przypraw: oregano, natka pietruszki,
papryka, chilli, czosnek, kurkuma,
szafran, imbir: granat, greaphrut +
zielona herbata/ yerba mate.
10 naturaln. antybiotyków czosnek,
cebula, żurawina, propolis, tymianek,
oregano, bazylia, szałwia, cynamon,
sosna zwyczajna. Chrzan, jaskółcze
ziele (aV).

TOP 30 przypraw:
awokado, burak, brokuł, cebula, chili,
chrzan, czosnek, fenkuł, herbata,
jagody, jogurt naturalny, kakao,
kapusta, kasza gryczana, kozi ser,
hatka pietruszki, nasiona dyni,
marchew, miód, oliwa, orzechy,
papryka czerwona, pieprz czarny,
pomidory, ryby, ryż brązowy,
szpinak, śliwki, wino czerwone,
zioła. [źr:Boutique], grzyby [endoderma karmiona]

Kuchnia 5 przemian
BAZA DIAGNOSTYKI I TERAPII
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„Antyrak” dr David Servan Schreiber
Na liście produktów, które mogą przyczynić się do rozwoju nowotworu
znajdują się przede wszystkim tłuste, słodkie i pełne chemii produkty.
•
Aby nie dać się chorobom, warto nie tylko przejść na
zdrową dietę (zwiększyć ilość pokarmów antyrakowych,
ograniczyć cukier i kwasy omega 6). Trzeba też się
ruszać – choćby 30 minut dziennie. przebywać na
słońcu, medytować i, co ogromnie istotne, uporać się
z emocjami. Stres, depresja i zgorzknienie są jak oliwa
dolewana do ognia choroby.
•
Dieta antyrakowa: tłuszcze z kwasami omega-3 i
warzywa *
•
Każdy z nas może zachorować, bo wszyscy miewamy
wadliwe komórki. Tylko że organizmy niektórych potrafią
je pokonać, a inne nie dają rady – uważa dr David ServanSchreiber, autor bestsellerowej książki "Antyrak – nowy
styl życia". Pisze, że aż 80 proc. (!) nowotworów to efekt
diety i stylu życia. Co więc jeść, aby nie dać się chorobie?
•
Czy wiesz, że codziennie jemy produkty, które pobudzają
rozwój komórek rakowych?
•
Jak pisze autor "Antyraka", są to np. biały cukier i mąka,
produkowane przemysłowo mięso, mleko i jaja (bo mają
prawie same kwasy omega6). I to m.in. ich powszechność
w naszej diecie odpowiada za współczesną epidemię
zachorowań. Na szczęście są pokarmy, które działają jak
leki. Gaszą stany zapalne w organizmie (które inicjują
wiele nowotworów), podnoszą odporność, ograniczają
rośnięcie komórek rakowych.
•
– Onkolodzy jednak nie mówią pacjentom, co jeść –
przyznaje Bożena Ziemińska, dietetyk. – A przecież aby
wygrać z chorobą, trzeba z nią walczyć. Istotnym orężem
w tej walce jest dieta. Takich właśnie informacji
potrzebował młody francuski neuropsychiatra, dr Servan
Schreiber, gdy okazało się, że ma raka mózgu.
•
Jak pisze autor "Antyraka": wykazano, że 30 g mielonego
siemienia jedzonego dziennie np. z jogurtem, zmniejsza
już istniejące nowotwory prostaty o 30–40 proc.! Warto
mieć też w kuchni oliwę, olej lniany, ekologiczne masło

•
•
•
•

•

•

Oprócz mięsa i jaj unikajmy też nasyconych tłuszczów typu
trans.
Nie jełczeją (dlatego są w ciastkach, chrupkach, krakersach),
ale trudno je strawić. I margaryn – w nich jest nawet 70 razy
więcej omega-6 niż omega-3!
Wielka siła w warzywach
To ich powinniśmy jeść najwięcej. Tam, gdzie są podstawą
diety (np. w Azji), notuje się najmniej zachorowań na raka. I
tak np. warzywa kapustne (m.in. brukselka, kalafior) nie
pozwalają komórkom zarodkowym nowotworów złośliwieć,
przyczyniają się także do ich obumierania. Uwaga: kapusty i
brokułów nie należy gotować, bo proces ten niszczy ich
wartości. Lepiej dusić pod przykryciem lub smażyć z odrobiną
oliwy.
Z kolei jarzyny zawierające karotenoidy (marchew, dynia,
buraki itp.) oraz te o jasnym zabarwieniu (pomarańczowym,
żółtym, zielonym, czerwonym) dzięki witaminie A i likopenowi
ograniczają wzrost kilku rodzajów raka, np. szczególnie
złośliwego glejaka. Zawarta w nich luteina oraz likopen
pobudzają organizm do walki. Aby jednak likopen wydzielił się
z pomidorów, trzeba je ugotować, najlepiej z oliwą (łatwiej się
przyswaja). Udowodniono, że przedłużył życie chorym, którzy
spożywali go dwa razy w tygodniu. Warto polubić też warzywa
strączkowe, np. soję – przeciwdziała mechanizmom
potrzebnym do rozwoju raka (produktami z soi można zastąpić
mleko i mięso).

A jeśli warzywa są z pestycydami? I tak je jeść!
Bo szkodliwość skażenia jest mniejsza niż korzyść z ich
antyrakowych wartości. Warto jednak wiedzieć, że nie
wszystkie owoce i warzywa tak samo zbierają
zanieczyszczenia. Więcej chłoną ich np. jabłka, gruszki,
truskawki, papryka, ziemniaki, sałata. Mniej banany,
pomarańcze, arbuzy, brokuły, kalafiory, pomidory. Wykazano
też, że nawet sporadyczne jedzenie ekożywności przynosi
wyraźną ulgę organizmowi.
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Źródło: internet

Wnioski prof.. I. WAWER

•Okazało się, że codziennie
jedzenie owoców i warzyw o 13%
zmniejszyło ryzyko zachorowania w
stosunku do tych osób, które jadły
owoce raz w tygodniu lub rzadziej.
•Narażenie na promieniowanie 1 Sv
(Sieverta) powodowało aż 48-49%
wzrost ryzyka choroby
nowotworowej. Jednak nawet po
otrzymaniu dużej dawki
promieniowania, dieta bogata w
owoce i jarzyny miała ogromny
wpływ, powodując zmniejszenie
tego ryzyka nawet o 34-52%.
prof. Iwona Wawer
•Sivert a inne skale:

10 μSv/h = 1mrem/h (1 milirem) wrażliwość napromieniowanego medium.
Grej (Gy) i miligrej (mGy)to jednostki określające ilość przeniesionej energii
przez promieniowanie do każdego kilograma materii, przez którą przechodzi
(jednostki te są stosowane przede wszystkim w radioterapii).
Czasem używa się jeszcze starej jednostki o nazwie rem: 1Sv=100 rem.
Siwert (Sv) milisiwert (mSv) są jednostkami określającymi ilość promieniowania
lub dawkę jaką otrzymał żywy organizm, przy uwzględnieniu promieniowania
alfa, beta, gamma oraz rodzaju tkanek 1 Sv = J/kg = dżul/kilogram

• Za artykułem z portalu
http://www.naukadlazdrowia.pl

Dieta radioprotekcyjna | Aronia
13 Kwiecień 2011r.
Wnętrze samolotu jest przyjazne, ale na wysokości 10-11 km jest
środowisko niebezpieczne dla człowieka: rozrzedzone powietrze, bardzo
niska temperatura, silne promieniowanie kosmiczne. Pracownicy linii
lotniczych spędzający rocznie 600 godzin w powietrzu otrzymują dawki
promieniowania ok. 3 milisiwertów (mSv), więcej niż pracownicy elektrowni
jądrowych. Większe dawki dostają też często latający pasażerowie.
Skutkiem działania promieniowania jonizującego jest tworzenie się
wolnych rodników, które mogą uszkadzać lipidy, białka, DNA.
Genotoksyczne efekty można zmniejszyć podając antymutageny i
antyoksydanty. Najlepsze są te z owoców i warzyw, w tym najsilniejsze ze
znanych, obecne w aronii. Dla pilotów, stewardess i pasażerów
„zbierających mile” – polecamy sok z aronii i aronię kandyzowaną.
(cyt. z art. „Aronia dla pilotów i pasażerów” – www.naukadlazdrowia.pl )
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System immunologiczny narzędziem
immunoterapii
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Cytaty za Wiedza i Życie XI`2013r s.15-23.

Prognoza i wnioski
15.05.14r. pojawił się
w Internecie
komunikat, o ważnej,

negatywnej roli
LDL i integryn, w
procesie przerzutów ca. Ustalenia

WiŻ XI`2013r. s.23

dokonali naukowcy
z Uniwersytetu w
Sydney / Australia.

Wnioski:
1.

Łatwiej zapobiegać niż zwalczać.

2.

Naturoterapeutyczna strategia HPSS (Holistyki
Psychosomatycznej Synergii) zapobiega ciężkim
patologiom u źródeł homeostazy i celów profilaktyki
zdrowia – na poziomie przyczyn.

3.

Immunoterapie celowane to bezcenne metody zwalczania
skutków i szans na zdrowie. Komplementarność metod.

4.

Dotąd (15.05.14r.) w Polsce procedury nie obejmują immunoterapii –
procedury poza Krajem, w Europie, to koszt 40 -70 tys. euro. Nasze

wsparcie poprzez HPSS jest więc procedurą
komplementarną, naturalną, którą warto by zacząć
weryfikować kliniczni, nie tylko w gabinetach naturo i
bioenergoterapeutów. – por. z poglądami dra J. Ochorowicza i in.
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Z ostatniej chwili … polska
odpowiedź w zakresie diagnostyki
•

Polskie testy genetyczne na
każdego raka

•

Po kilku latach prac w Polsce jest już dostępny
test badający predyspozycje do rozwoju wielu
różnych nowotworów: panel nowotworowy 172
Plus – poinformowano na konferencji prasowej
w Warszawie.
Test do ogólnodostępnej diagnostyki predyspozycji
genetycznych do wszystkich nowotworów
opracowało Centrum Badań DNA i firma
"Medgenetix" we współpracy z lekarzami i
naukowcami z całej Polski.

•

•

•

"Pacjent otrzyma wskazówki w jaki sposób
ograniczyć ryzyko raka. Testy są dostępne już od
dziś" - powiedział Jacek Wojciechowicz, prezes
Centrum Badań DNA, współtwórca projektu. "Do
naszych badań wykorzystaliśmy przełomową
technologię, sekwencjonowanie nowej generacji,
która jednocześnie analizuje setki genów. Ogromną
zaletą jest krótki czas oczekiwania na wyniki testów
oraz bardzo niskie koszty" - dodał szef Centrum
Badań DNA.
Przez "niskie koszty" należy rozumieć sumę od
2900 do 3500 zł która na razie nie będzie
refundowana. Możliwe jest badanie wykrywające
ryzyko tylko nowotworów typowych dla mężczyzn 52 geny lub kobiet 48 genów (tańsza opcja) albo
wszystkich 94 geny (drożej).

Test analizuje ponad 170 istotnych klinicznie
genów i ponad 10 000 mutacji genetycznych,
które wpływają na procesy nowotworowe.
Obejmuje badania przesiewowe ponad 1,7 tys.
eksonów zawartych w 94 genach, o których
wiadomo, że odgrywają istotną rolę w rozwoju
raków, zarówno tych najczęstszych, jak i
rzadkich. Dodatkowo panel zawiera w sobie
analizę genów związanych z rozwojem jaskry,
choroby Parkinsona i choroby tętnic wieńcowych.

http://www.sklep.cbdna.pl

•

Onet, 10.04.14r
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Całą prezentację
• Można nabyć :
- Uczestnicząc w kursie stacjonarnym lub
indywidualnym, rzemieślniczym przygotowaniu
do zawodu - organizowanych przez Autora
niniejszej prezentacji;
- Zabiegając o licencję autoryzowanego przez
Autora wykładowcy zawodu (know how);
- Podnosząc wiedzę i doskonaląc umiejętności
jako samokształcenie z konsultacją Autora.
Kontakt: 601 805 111 (pon-pt, godz.17-18)
www.jmackiewicz.pl; jmackiewicz@onet.

