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Wstęp
Łuszczyca jest szczególnie przykrą chorobą skóry.
Nie jest ona co prawda chorobą zakaźną, ale objawia się powstawaniem brzydkich ran i płytki
łuszczycowej. Kiedy zmiany te pojawiają się na odsłoniętych częściach ciała, powodują przykre
komplikacje związane z życiem towarzyskim chorego. Nic nie da się zrobić: większość ludzi uważa, że od
chorego należy trzymać się z daleka, mimo że w rzeczywistości nie istnieje nawet najmniejsze ryzyko
zakażenia.
Jednakże to nie jedyny problem osób chorujących na łuszczycę: nietrudno zgadnąć, że wykwity skórne
wiążą się z poważnymi – a nieraz bardzo poważnymi – konsekwencjami. Zmiany skórne umiejscowione
w fałdach skóry, na przykład w zgięciu łokcia, powodują mrowienie, swędzenie i powstawanie ran.
U niektórych chorych łuszczyca atakuje dłonie lub podeszwy stóp; wtedy nawet najlżejsze zadania
i najdrobniejszy ruch sprawiają potworny ból.
A może być jeszcze gorzej! Łagodna forma łuszczycy objawia się zmianami występującymi przede
wszystkim na skórze głowy, paznokciach, kolanach, łokciach, stopach, dłoniach i czasami na genitaliach,
ale może ona także objąć całe ciało!
U niektórych osób (około 5% chorych) rozwija się poważniejsza forma łuszczycy, która powoduje dalsze
powikłania; łuszczyca jest co prawda chorobą skóry, ale wywołuje ona także bóle i opuchliznę stawów,
które są wynikiem osłabienia tkanki chrzęstnej. Czytelnicy zapewne rozpoznali tę wyniszczającą organizm
chorobę: nazywamy ją reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Na ten smutny obraz pada jednak drobny promień słońca: łuszczyca postępuje etapami. Stan chorego
może się poprawić, a sama choroba niekiedy zanika samoistnie na jakiś czas. Chorzy mogą więc na krótko
znów cieszyć się życiem.
Jednakże choroba nigdy nie zanika na zawsze i od 2% do 4% całej populacji, czyli osoby chorujące na
łuszczycę, muszą szukać innych sposobów. Tylko jakich?

Bezradna medycyna
Co więc należy robić? Tu właśnie tkwi problem. Jeśli zajrzymy do encyklopedii zdrowia, dowiemy się, że
podobnie jak w przypadku wszystkich chorób przewlekłych (czyli takich, które nawracają), „nie ma
obecnie leku, który pozwoliłby na całkowite wyleczenie chorych na łuszczycę”.
Chorzy dostają maści z kortyzonem, które skutecznie łagodzą objawy… a łuszczyca z czasem wraca, na
dodatek w ostrzejszej formie. Główną wadą kortyzonu jest fakt, że nie można go stosować na dłuższą
metę: nie tylko powoduje on poważne skutki uboczne, ale organizm łatwo się do niego przyzwyczaja, co
oznacza konieczność ciągłego zwiększania dawki.
Aby znaleźć rozwiązanie, eksperci zastanawiają się nad przyczyną łuszczycy. Jedni twierdzą, że ma ona
podłoże psychologiczne; inni uważają, że jest to choroba „autoimmunologiczna”, czyli wywoływana przez
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układ odpornościowy chorego, atakujący własny organizm zamiast ciał obcych. Inni specjaliści winią
środowisko. Z kolei nowa generacja naukowców zajmujących się medycyną doszła do wniosku, że choroba
ta jest w 30% przypadków dziedziczna.
Kimże jesteśmy, Drogi Czytelniku, aby podważać tę teorię? Teoria genetyczna wydaje się prawdopodobna.
Jest taka nowoczesna. Z drugiej strony jednak – skoro łuszczyca jest chorobą genetyczną, czy możemy
mieć jakąkolwiek nadzieję? Nie wynaleziono jeszcze urządzenia, które byłoby w stanie zmienić sekwencję
genów znajdujących się w setkach tysięcy miliardów komórek naszego ciała (tak, tak, dwanaście zer!) i na
pewno długo jeszcze przyjdzie nam na takie urządzenie poczekać.

Choroba, która jest stanem zapalnym
Jedno jest pewne: jeżeli przyjrzysz się płytce łuszczycowej pod mikroskopem, to zauważysz, że przyczyną
zmiany nie są ubytki w warstwie naskórka.
Wręcz przeciwnie: w łuszczycy komórki skóry regenerują się zbyt szybko. Tak szybko, że nie mają czasu
rozwijać się ani umierać, aby zrobić miejsce nowym komórkom. Pod warstwą nowych komórek bez
przerwy narastają komórki jeszcze nowsze. W miejscach, w których powinna być jedna warstwa naskórka,
pojawia się ich kilka, tworząc wykwit, który twardnieje, a następnie odrywa się, pozostawiając krwawiącą
ranę.
W płytce łuszczycowej znajduje się sporo małych naczyń krwionośnych, ale przede wszystkim – bardzo
dużo leukocytów, czyli białych krwinek, charakterystycznych dla stanu zapalnego.
Dobra wiadomość jest taka, że znamy wiele naturalnych sposobów walki ze stanem zapalnym.
Z doświadczenia wiemy też, że kompleksowe leczenie stanów zapalnych naturalnymi środkami jest
również skuteczne w przypadku łuszczycy!
Ten artykuł to praca zbiorowa. Po opublikowaniu przeze mnie opartej na metodach naturalnych strategii
walki z łuszczycą setki czytelników Dossier Naturalnych Terapii, którym udało się dzięki temu częściowo
lub w całości pokonać łuszczycę, opisało swoje historie. Owe relacje zostały przytoczone poniżej i stanowią
one unikalne źródło informacji oparte na prawdziwych doświadczeniach różnych pacjentów.
Nie wszystkie metody leczenia można stosować u wszystkich chorych. Należy pamiętać, że są to osobiste
doświadczenia poszczególnych pacjentów, a nie wyniki przeprowadzonych zgodnie ze standardami
naukowymi badań klinicznych. Niemniej mogą one być cenne dla osób dotkniętych tą chorobą. W każdym
razie setkom tysięcy osób dają one nadzieję i warto się nad nimi jak najszybciej zastanowić.
Życzę Państwu miłej lektury!
Jean-Marc Dupuis
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Cztery naturalne strategie walki z łuszczycą
według Jeana-Marca Dupuis
Strategia pierwsza: dieta przeciwzapalna
Wiele produktów żywnościowych może powodować stany zapalne w Twoim organizmie. Nie zwracasz na
nie uwagi, ale po ich zjedzeniu zatyka Ci się nos, swędzą oczy, ciężko Ci się oddycha i cierpisz na
zaburzenia ze strony układu trawiennego. Gdybyś mógł zajrzeć do wnętrza tętnic i do narządów swojego
organizmu, być może zauważyłbyś oznaki stanu zapalnego. Stanu, którego konsekwencje mogą być na
dłuższą metę bardzo poważne (jeśli będzie się on powtarzał). Może on prowadzić do zwiększenia ryzyka
wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (zawału serca, udaru mózgu) i niektórych rodzajów
raka.
Stany zapalne u różnych ludzi wywoływane są przez różne produkty, lecz niektóre z nich są wspólne dla
wszystkich: nabiał, wędliny, gluten (białka zawarte przede wszystkim w pszenicy, owsie, jęczmieniu, życie
i orkiszu), duże ilości nasyconych tłuszczów i kwasów tłuszczowych omega-6 (olej słonecznikowy
i kukurydziany), czerwone mięso, skrobia, syrop glukozowy.
Istnieje tez wiele produktów żywnościowych, które mają działanie przeciwzapalne: kwasy tłuszczowe
omega-3 (które znajdziesz między innymi w oleju rzepakowym, orzechach, tłustych rybach czy
skorupiakach). Świeże warzywa i owoce (surowe lub lekko podgotowane) o intensywnej barwie
i czerwone wino mają nie tylko działanie przeciwzapalne, ale są również źródłem antyoksydantów, gdyż
zawierają dużo flawonoidów. Obecnie popularność zdobywa dieta tęczowa: wystarczy na talerzu ułożyć
tęczę z surowych lub gotowanych na parze warzyw. Do przyprawiania potraw warto użyć żółtopomarańczowej kurkumy. Ta przyprawa ma fantastyczne właściwości przeciwzapalne.
Jest ona także pomocna w walce z rakiem. Osobom chorym na łuszczycę zaleca się również picie zielonej
herbaty, która zawiera wiele antyoksydantów (zieloną herbatę należy parzyć około dziesięciu minut, czyli
dłużej niż czarną).
Kiedy tylko możesz, zastąp jeden biały składnik potraw kolorowym.

Strategia druga: cudowne właściwości słońca
Eksperci od marketingu starają się nam sprzedawać „światłoterapię” lub „fototerapię”. Obie te kuracje
można zastąpić środkiem starym jak świat i w dodatku całkiem darmowym: ekspozycją na słońce.
Podczas zimy staraj się wychodzić na dwór zawsze wtedy, gdy jest ładna pogoda. Wystawiaj na słońce jak
największą powierzchnię skóry, a jeśli temperatura na to pozwala, wychodź bez czapki i rękawiczek,
odsłaniaj przedramiona; w ten sposób organizm wytworzy witaminę D, która jest pomocna w walce
z łuszczycą.
Jednak najskuteczniejsze jest wystawienie na działanie słońca samych zmian łuszczycowych. Należy jednak
uważać, aby nie narazić skóry na oparzenia słoneczne. Najlepszym lekarstwem jest częste i krótkie
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wystawianie skóry na działanie słońca. Skóra zacznie się szybko goić, a efekt utrzyma się na długo
(w przeciwieństwie do trądziku, który powraca po kilku dniach).

Strategia trzecia: kąpiele i rybki Garra Rufa
Bierz częste kąpiele, pływaj w morzu, w wodach termalnych i stosuj kąpiele błotne, kiedy tylko masz
okazję (1). Dzięki temu Twoja skóra złuszczy się w naturalny sposób, a stan zapalny ulegnie złagodzeniu.
W walce z łuszczycą szczególnie skuteczna jest sól z Morza Martwego.
Skuteczność kąpieli można zwiększyć dzięki małym rybkom-lekarzom, czyli Garra Rufa, żyjącym w ciepłych
wodach Turcji. Zabiegi z wykorzystaniem tych rybek to niezapomniane wrażenie. Ryby łagodzą objawy
łuszczycy, zjadając martwy naskórek. To nie żart: takie leczenie zaleca się przede wszystkim w ośrodkach
w Austrii, Niemczech i we Francji.
Niektórzy ludzie hodują Garra Rufa w akwarium. W filmie, który znajduje się pod adresem
http://www.youtube.com/watch?v=6CRWmtC1fDM, pewien Duńczyk pokazuje akwarium o pojemności
325 litrów, w którym umieścił 25 takich rybek.

Strategia czwarta: roślinne suplementy diety i olejki eteryczne
Olej z ogórecznika (Borago officinalis) w połączeniu z owsem (Avena sativa) i zażywany jako suplement
diety, ma interesujące właściwości. Mieszanka ta jest bogata w kwasy gamma-linolenowe (niezbędny
kwas tłuszczowy omega-6), które pomagają zachować miękkość skóry i łagodzą stany zapalne (2).
Ziele bratka (Viola tricolor) jest również niezwykle interesujące: ma ono sporo taniny, która poprawia
pracę gruczołów łojowych (które natłuszczają i wygładzają skórę). Zawiera ono śluz, czyli substancję
roślinną podobną do żelatyny i lepką po namoczeniu, flawonoidy (ważne źródło antyoksydantów)
i witaminę E, która ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Podobnie jak ogórecznik i owies,
zawiera ono nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki czemu działa w głąb skóry. Działanie ziela bratka
można wzmocnić, dodając łopian (Arctium lappa), który ma właściwości przeciwbakteryjne
i przeciwgrzybicze. Badania laboratoryjne prowadzone nad łopianem wykazały, że ma on właściwości
antyseptyczne(3).
Powyższe suplementy diety przyjmuj doustnie. Zaleca się robienie od czasu do czasu przerw w kuracji,
aby ciało mogło przyswoić nowe składniki i przygotować się na kolejne.
Warto także spróbować olejków eterycznych.
Przygotuj bazę (olej rzepakowy, olej ze słodkich migdałów lub orzechów laskowych), a następnie dodaj po
jednej kropli olejku: z nieśmiertelnika (Helichrysum italicum ssp serotinum), z pelargonii pachnącej
(Pelargonium x asperum) i niaouli (Melaleuca quinquenervia CT cineole) (4). Mieszankę tę nakładaj na
łuskowate plamy na skórze dwa razy dziennie.

WWW.POCZTAZDROWIA.PL

5

Podczas stosowania aromaterapii (olejków eterycznych) należy pamiętać o zachowaniu środków
ostrożności, ponieważ kuracje takie nie są pozbawione ryzyka. Nie zaleca się stosowania olejków
eterycznych u kobiet w ciąży i dzieci w wieku poniżej sześciu lat.

Strategia piąta: radykalna zmiana
Jednakże bez radykalnej zmiany stylu życia nie można oczekiwać złagodzenia objawów łuszczycy. Chorzy
muszą zmniejszyć poziom stresu, niepokoju, unikać produktów wywołujących stany zapalne (palenie
papierosów ma w przypadku łuszczycy katastrofalne skutki), unikać ekspozycji na zanieczyszczenia
(spaliny, dym) i toksyny (znajdujące się w wodzie pitnej oraz w lekach syntetycznych) (5).
Na zakończenie chciałbym dodać, że zdaję sobie sprawę, jak trudno jest wprowadzić takie zmiany,
ponieważ dla wielu z nas wydają się one niemożliwe do osiągnięcia.
Jednakże powrót do zdrowego i naturalnego stylu życia, stosowanie zdrowej diety, ćwiczenia na świeżym
powietrzu i wysypianie się są bez wątpienia niezbędne, aby zwalczyć łuszczycę. Podane powyżej strategie
powinny jednakże pomóc chorym i pozwolić im na odzyskanie normalnego życia, bez konieczności
narażania się na pełne obrzydzenia spojrzenia innych, które mogą wywoływać uczucie smutku
i odrzucenia. Dzięki stosowaniu tych technik można złagodzić objawy choroby i odsunąć ją na drugi plan.
Na zdrowie!
Jean-Marc Dupuis i Xavier Kern
PS Chciałbym serdecznie podziękować Xavierowi Kernowi za pomoc w przygotowaniu tej publikacji. Xavier
Kern jest biotechnologiem i pasjonatem naturopatii. Na swojej stronie internetowej
www.whitneycrossroads.com zamieszcza artykuły dotyczące dbania o zdrowie i dobre samopoczucie za
pomocą naturalnych metod.
-------------Bibliografia
1) Tsoureli Nikita E., Menchini G. et al., Alternative treatment of psoriasis with balneotherapy using
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Historie Czytelników
Tekst rozdziału drugiego tej publikacji został opublikowany na francuskiej stronie internetowej Poczty
Zdrowia (www.santenatureinnovation.fr) 12 grudnia 2011 roku i wywołał liczne reakcje Czytelników,
których osobiście dotknęła łuszczyca i którym udało się z niej wyleczyć.
Ich metody były bardzo zróżnicowane. Dlatego zdecydowałem się dodać ten rozdział i opublikować
historie, które wydały mi się najbardziej interesujące i przynoszące nadzieję ludziom cierpiącym na tę
chorobę.
Ale raz jeszcze powtarzam – to są osobiste historie, a nie wyniki kontrolowanych naukowo badań
klinicznych. Dla mnie mają one sens i przywracają nadzieję. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy je
nadesłali.
Na koniec chciałbym dodać, jak bardzo jestem szczęśliwy i dumny z tego, że Poczta Zdrowia stwarza tak
duże możliwości spotykania się i dzielenia doświadczeniami. Poznanie tych wszystkich pacjentów, którzy
do nas napisali i ich historii zajęłoby jednemu lekarzowi wiele lat życie, a tymczasem my zgromadziliśmy je
w zaledwie kilka dni, przy czym niektóre z nich mogą dosłownie uratować komuś życie.
Mam nadzieję, że z czasem będziemy mieli szansę ponownie wykonać tę zbawienną pracę w odniesieniu
do innych chorób nie najlepiej rozumianych przez współczesną medycynę. To obecnie jeden z naszych
najpilniejszych celów.
Z pozdrowieniami,
Jean-Marc Dupuis
PS Wybrałem te historie, które wydały mi się najbardziej znaczące i podzieliłem je na trzy kategorie:
1. sprawdzone strategie, które były już opisywane przez ekspertów lub osoby zajmujące się
tematem od wielu lat;
2. produkty lub metody postępowania, które pomogły ludziom, którzy wcześniej „próbowali już
wszystkiego”, a przynajmniej tak im się wydawało;
3. i na koniec, te najbardziej osobiste historie, z których najtrudniej wyciągnąć ogólne wnioski, ale
które stanowią ciekawe ujęcie problemu i stwarzają szerszą perspektywę dla zrozumienia tej
choroby.
W niektórych historiach pacjentów wymienione są konkretne metody leczenia i produkty. Oczywiście nie
ma tu konfliktu interesów. Gwarantuję, że nic na tym nie zarabiam.
Miłej lektury!
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Sprawdzone strategie
Zaliczenie łuszczycy do chorób związanych z akumulacją
toksyn eliminowanych przez skórę
„Wspomnieli Państwo o czterech strategiach: strategii pierwszej: diecie przeciwzapalnej; strategii drugiej:
cudownych właściwościach słońca; strategii trzeciej: kąpielach i strategii czwartej: roślinach i olejkach
eterycznych.
Zasadniczo się z nimi zgadzam, ale... w moim odczuciu brakuje informacji o tym, że łuszczyca należy do
chorób związanych z akumulacją toksyn, które są wydalane przez skórę”.

Różne zaburzenia związane z eliminacją toksyn, w tym nadmierna
przepuszczalność ściany jelita cienkiego
„Dieta naszych przodków nie zmieniała się przez tysiące lat. W dzisiejszych czasach dieta jest źle
zbilansowana. Wynika to między innymi stąd, że nadmierna obróbka termiczna wywołuje reakcję
Maillarda (wiązanie się cukrów z białkami), ale także z obecności w produktach spożywczych dodatków,
pestycydów, substancji konserwujących, nasyconych kwasów tłuszczowych, aminokwasów typu L, które
przekształcają się w aminokwasy typu D, jak również z niedoboru witamin i pierwiastków śladowych.
Wszystkie te zmiany, które zaszły w naszej diecie, sprawiają, że enzymy trawienne, prawdziwe katalizatory
trawienia, które wspomagają witaminy i mikroelementy i które stanowią klucz do prawidłowego
trawienia, stają się nieskuteczne, ponieważ napotykają nieznane sobie substancje. Skutkuje to niepełnym
trawieniem niektórych substancji, które podrażniają błonę śluzową jelita cienkiego. Z czasem ściana jelita
staje się przepuszczalna, umożliwiając wnikanie szkodliwych cząsteczek i bakterii.
Błona śluzowa jelita cienkiego to bardzo ważna struktura, ponieważ stanowi ona jedyną barierę chroniącą
nasz organizm przed niebezpiecznymi substancjami znajdującymi się w przewodzie pokarmowym
(niestrawionym pożywieniem i bakteriami).
W efekcie mogą rozwinąć się 3 poważne rodzaje zaburzeń:
1) choroby autoimmunologiczne (związane z kumulacją białek),
2) choroby związane z kumulacją toksyn (nagromadzeniem dużych cząsteczek,
3) choroby związane z eliminacją toksyn (eliminacją dużych cząsteczek).
Ze względu na nadmierną przepuszczalność konieczna jest eliminacja wielu cząsteczek. Jedynym wyjściem
dla organizmu jest związanie tych cząsteczek przez białe krwinki: makrofagi i neutrofile wielojądrowe
posiadają zdolność fagocytozy i stają się prawdziwymi zbieraczami śmieci. Wiążą one wszystkie szkodliwe
cząsteczki i transportują je poza organizm, korzystając z różnych dróg wydalania (skóry, oskrzeli, okrężnicy,
błony śluzowej nosa).
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Aby usprawnić swoje działanie, wysyłają one sygnały do limfocytów T, limfocytów B, plazmocytów
i mastocytów. W efekcie bardzo dużo białych krwinek wydostaje się poza organizm, na wiele sposobów
i wywołując po drodze stan zapalny. Miejsca te stają się tkliwe i bolesne, podatne na wtórne infekcje, co
może powodować rozwój chorób związanych z eliminacją toksyn, takich jak:
•
•
•
•

w przypadku skóry: trądzik, egzema (sucha lub sącząca, łuszczyca, pokrzywka),
w przypadku okrężnicy: zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna,
w przypadku oskrzeli: zapalenie oskrzeli, astma,
w przypadku błony śluzowej nosa: katar sienny, zapalenie nosa i gardła, obrzęk
naczynioruchowy.

Inaczej mówiąc, w zależności od drogi wydalania toksyn, mogą wystąpić różne choroby, jednak przyczyna
ich jest jedna: nadmierna przepuszczalność ściany jelita cienkiego.
1) Jeżeli chodzi o skórę właściwą:
• naskórek: złuszczanie → łuszczyca lub egzema (sucha lub sącząca),
• gruczoły łojowe → trądzik.
2) Jeżeli chodzi o błonę śluzową jelita:
• zapalenie jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
3) Jeżeli chodzi o oskrzela:
• nadmierna produkcja wydzieliny wywołująca zapalenie oskrzeli lub astmę.
4) Jeżeli chodzi o jamę nosowo-gardłową:
•
podatność na infekcje: zapalenie ucha, zapalenie migdałków, zapalenie zatok, katar sienny,
obrzęk naczynioruchowy,
•
afty”.

Co więc należy robić?
„Po pierwsze odbudować naturalną barierę, czyli wzmocnić błonę śluzową jelita cienkiego.
W jaki sposób? Poprzez dostosowanie diety pod kątem mikroelementów, przyjmowanie suplementów
diety zawierających mikroelementy oraz symbiotyków (prebiotyków i probiotyków).
1) Dostosuj swoją dietę pod kątem mikroelementów:
◦
wyklucz z diety mleko i produkty nabiałowe;
◦
wyeliminuj z diety zboża modyfikowane, czyli zboża hybrydowe (pszenicę, żyto, jęczmień, owies,
pszenicę orkisz); natomiast bezpiecznie możesz spożywać ryż, grykę, pszenicę samopsza oraz sezam;
◦
gotuj na parze (unikaj korzystania z piekarnika, w którym temperatura dochodzi do 300°C, unikaj
grillowania, smażenia, gotowania w kuchence mikrofalowej, które też wpływa na budowę cząsteczek,
choć w nieco innym mechanizmie niż przez oddziaływanie wysokiej temperatury);
◦
wprowadzaj do diety ekologiczne oleje z pierwszego tłoczenia na zimno: oliwę zawierającą kwasy
omega-9 (kwasy jednonienasycone, oleinowe), olej rzepakowy lub, jeszcze lepiej, olej z orzechów włoskich
WWW.POCZTAZDROWIA.PL
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zawierające kwasy omega-3 (wielonienasycone, alfa-linolenowe) oraz olej z wiesiołka i ogórecznika
zawierające kwasy omega-6 (wielonienasycone, gamma-linolenowe);
◦
wybieraj produkty ekologiczne pozbawione pestycydów, nawozów, herbicydów i antybiotyków.
Spożywaj produkty nieprzetworzone. Unikaj barwników, konserwantów, substancji żelujących,
stabilizatorów oraz emulgatorów itp., które, choć podobno nietoksyczne, mogą szkodzić, jeśli są
spożywane regularnie i w dużych ilościach.
2) Korzystaj z suplementów diety:
◦
witamin z grupy B (potrzebnych do wszystkich reakcji z udziałem enzymów) i innych witamin (A,
C, E), aby zapobiec oksydacji na poziomie komórkowym;
◦
mikroelementów;
◦
glutaminy, aby odbudować błonę śluzową jelita.
3) Przyjmuj symbiotyki (prebiotyki i probiotyki):
◦
prebiotyk: błonnik lub fruktooligosacharydy pochodzące ze skrobi kukurydzianej, inulina.
Substancje te są niezbędne dla kolonizacji i rozwoju bakterii;
◦

probiotyki: dobre szczepy bakterii (bifidobakterie, Lactobacillus itp.)”.
Anne Baiardi
Członkini Rady Lekarzy Medycyny Naturalnej w Quebecu
DEA Endocrinologie Paris VI

Oleje
„1) Olej arganowy
Tradycyjny środek stosowany w leczeniu łuszczycy przez plemiona berberyjskie z południowego Maroka.
Nakłada się go po kąpieli na zmienioną skórę; z opisów wynika, że jest skuteczny, zwłaszcza jeśli
dodatkowo zmiany są wystawiane na łagodne działanie słońca.
2) Olej z awokado
Kilka kropli oleju z awokado nałóż na zmienioną skórę.
3) Olej z orzechów nerkowca
Smarowanie zmienionych obszarów olejem z orzechów nerkowca jest skutecznym sposobem leczenia
łuszczycy.
4) Olej z rośliny Carapa procera
Badania kliniczne z udziałem pacjentów z łuszczycą o stopniu nasilenia od łagodnego do średniego
wykazały wyjątkową skuteczność tego środka, wynoszącą 94%. (http://www.labosmascareignes.com)
5) Aloes zwyczajny
Aloes zawiera mleczan magnezu, który łagodzi swędzenie. Ponadto zawiera on substancje o działaniu
przeciwzapalnym. Kupując krem, upewnij się, że zawiera on duży procent aloesu.
6) Przepękla ogórkowata
Uważa się, że przepękla ogórkowata jest skuteczna w leczeniu łuszczycy. Do szklanki wlej trochę soku
z przepękli ogórkowatej i dodaj łyżeczkę soku z cytryny. Wypijaj szklankę soku dziennie przez około 4–6
miesięcy.
WWW.POCZTAZDROWIA.PL
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7) Inne rośliny
Rośliny, które mają wpływ na wątrobę, takie jak czarna rzepa, karczochy, boldo, a zwłaszcza ostropest.
◦
Krem zawierający rumianek, aloes, dziurawiec i oczar wirginijski nawilża skórę i łagodzi stany
zapalne oraz świąd.
◦
Kombucha: dzięki enzymom, bakteriom, witaminom, kwasowi glukonowemu, witaminom B1, B2,
B3, B6, B12, polifenolom, kwasowi mlekowemu i związkom pełniącym funkcję naturalnych antybiotyków,
które wytwarza.
◦
Lecytyna pochodząca ze zwierząt morskich to suplement diety zawierający skoncentrowane
fosfolipidy zwierząt morskich bogate w DHA-PC (lecytyna pochodząca ze zwierząt morskich estryfikowana
DHA-PC). Jest ona dostępna w postaci preparatu Psoriacalm marki Oemine ( w Polsce niedostępny).
Aby stan skóry uległ poprawie, suplement ten należy przyjmować przez co najmniej 6–8 miesięcy.
Zalecana dawka to cztery kapsułki rano i wieczorem lub jedna do dwóch łyżeczek do herbaty wyciągu.
Dawkę tę stosuj aż do uzyskania poprawy stanu skóry. Następnie przeprowadź leczenie podtrzymujące,
w którym dawka wynosi od czterech do sześciu kapsułek na dobę.
http://www.psoriacalm.com/
◦
Możesz również stosować ocet jabłkowy, zarówno zewnętrznie na skórę, jak i wypijając go
w postaci rozcieńczonej, po dodaniu jednej łyżki na szklankę wody. Pij raz do dwóch razy dziennie.
◦
Kuracja oczyszczająca: sok z owoców lub warzyw z ziołami oczyszczającymi. Zalecane są
wszystkie soki o działaniu alkalizującym. W tym celu wybieraj owoce zawierające mało kwasów, takie jak
melony, banany, słodkie jabłka, słodkie winogrona. Jeśli chodzi o warzywa, zaleca się zwłaszcza sok
z marchwi, buraków, kapusty lub selera. Możesz również stosować kilkudniowe głodówki.
◦
Profesor Ibrahim Saracoglu specjalizujący się w medycynie naturalnej proponuje rozwiązanie
pozwalające na pozbycie się świądu spowodowanego łuszczycą. Preparat z czarnych rodzynek
(z pestkami): rozetrzyj w moździerzu 15 rodzynek z pestkami i zjedz (powinno się czuć gorzkawy smak
pestek). Przez 15 dni jedz rodzynki dwa razy dziennie przed posiłkiem, raz przed południem, raz po
południu.
◦

Nie zapominaj o antyoksydacyjnych właściwościach cynku i witamin C i E oraz działaniu wit. D.

◦
Wreszcie homeopatia dostosowana do stanu organizmu danej osoby: Według paryskiego
dermatologa-homeopaty leczenie homeopatyczne przynosi doskonałe rezultaty w łuszczycy trwającej
krócej niż pięć lat. Część przypadków łuszczycy zostało nawet w pełni wyleczonych. Jeśli łuszczyca trwa
dłużej, leczenie jest trudniejsze. Jeżeli homeopata przepisze lek dopasowany do stanu organizmu
pacjenta, wyniki można zaobserwować w ciągu 3–4 miesięcy. Przykłady leczenia homeopatycznego, które
należy dostosować do objawów, stanu organizmu i psychiki pacjenta: Arsenicum album, Arsenicum
iodatum, Berberis Aquifolium, Calcarea Carbonica, kwas fluorowodorowy, Graphites, Hydrastis,
Hydrocotyle asiatica, Manganum, Mercurius solubilis, Natrum muriaticum, Natrum arsenicosum,
Petroleum, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia itp.
◦

Radzenie sobie ze stresem, o czym wspomniano w dalszej części publikacji.
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◦
Wreszcie aspekt psychologiczny łuszczycy, któremu należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi,
gdyż psychika ma wpływ na nasze ciało i jej ignorowanie grozi nawrotem choroby lub jej zaostrzeniem.
Dermatolodzy wiedzą, że niektórzy pacjenci wykorzystują – zwykle nieświadomie – wtórne korzyści
wynikające z choroby skóry. Łuszczyca służy im za swego rodzaju parawan, który zasłania problemy
psychiczne.
Przykład: Skutek napięcia wynikającego z odmowy pogodzenia się z pewnymi rzeczami i ich akceptacji.
Często chorzy na łuszczycę to osoby wycofane, które nie potrafią się bronić i dlatego odgradzają się one
swego rodzaju zbroją (w końcu łuszczyca to zgrubiała skóra). Łuszczyca to ich sposób trzymania ludzi na
dystans. Mówi się też o zaburzeniach afektywnych (stosunki z matką itp.).
Choroba ta zawsze pojawia się w sytuacji konfliktowej związanej z podwójną separacją. Łuszczyca zawsze
pojawia się wówczas, gdy istnieją dwa obiekty rozłąki: w związku z pierwszym obiektem rozłąki powstaje
sytuacja czynnego konfliktu (rozłąka), podczas gdy, jeśli chodzi o drugą sytuację rozłąki, trwa faza
zdrowienia (Totalna biologia).
Każdy musi wybrać metodę, która najlepiej mu pasuje”.
Alain H.

Kompleksowe rozwiązanie
„Podaję sposoby, które pozwoliły mi uwolnić się niemal całkowicie od uporczywej łuszczycy trwającej
25 lat. Wciąż jeszcze mam jej objawy, ale są one na tyle łagodne, że można je zaakceptować, poza tym
z czasem ustąpią całkowicie:
◦
zrezygnowanie z alkoholu, kawy i palenia tytoniu;
◦
wyeliminowanie z diety GLUTENU i wszystkich PRODUKTÓW NABIAŁOWYCH! spożywanie jak
największej ilości produktów surowych lub gotowanych w niskiej temperaturze, patrz: dieta doktora
SEIGNALETA;
◦
spożywanie produktów ekologicznych, stosowanie zróżnicowanej i zdrowej diety;
◦
używanie MYDŁA ALEPPO, jako mydła i jako szamponu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jest ono
bardzo łagodne i ma działanie lecznicze;
◦
wreszcie, odkryłem też OLEJ Z JAŁOWCA. Jego stosowanie jest nieco kłopotliwe (ma bardzo silny
zapach i plami), ale jest bardzo skuteczny i szczerze go polecam; można go też dostać w postaci mniej
uciążliwej w stosowaniu. Dawkowanie: stosować raz w tygodniu do uzyskania pożądanego rezultatu;
kurację powtórzyć, jeśli łuszczyca nawróci lub nadal się utrzymuje. Stopniowo zmiany będą ustępować”.
Paolo
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Produkty i sposoby postępowania skuteczne przeciwko
łuszczycy
Nalewki i olejki eteryczne
„W wieku 29 lat zauważyłam niewielki strup na swojej głowie, który następnie rozprzestrzenił się na całą
skórę głowy, czoło, klatkę piersiową, brzuch. Trwało to rok. Oszczędzę Państwu opisu gehenny, którą
przeszłam, ogromnych sum wydanych najpierw na produkty naturalne i ekologiczne, potem na kortyzon,
medyczne „cuda” w Paryżu, szpital itp. Próbowałam wszystkiego.
Aż znalazłam lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Marsylii – panią Ghislaine Grimaldi. Jej gabinet
znajduje się przy rondzie Prado. Koszt konsultacji jest standardowy. Pani doktor przepisała mi nalewkę
z mieszanki różnych olejków eterycznych, którą przygotowuje farmaceuta i którą należy pić przed każdym
posiłkiem.
Po dwóch tygodniach nie miałam już łuszczycy i zmiany nigdy nie powróciły. Nie mogę powiedzieć, że ta
kobieta uratowała mi życie (chociaż właściwie, czemu nie?), ale bardzo mi pomogła. Jest tylko jeden
minus: pani doktor zaleciła mi, aby jeść mniej, co przy moim łakomstwie jest trudne do osiągnięcia!”
Juliette D.

Eliksir szwedzki
„W czasie zaostrzeń stosuję eliksir szwedzki, który sprawdza się świetnie! Miłego dnia dla całego zespołu
i dziękuję za wszystkie dobre rady!”
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Gabrielle I.

Homeopatia
„Wszystko, o czym Pan mówił sprawdza się świetnie, ale nie wspominał Pan o homeopatii, która podobnie
jak wspomniane przez Pana sposoby, daje świetne rezultaty. Łuszczyca dotyka głównie osoby cierpiące na
lęki, które wyrażają swoje emocje poprzez eliminowanie różnych toksyn przez skórę.
Przyjmowanie kortyzonu skutkuje jedynie ponownym wniknięciem tego, co organizm wydalił i nawrotem
objawów. Dostosowana zindywidualizowana terapia pomoże pacjentowi pokonać chorobę i chociaż nigdy
nie ustąpi ona całkowicie, możne będzie zaobserwować fazy remisji. Nie rozwijam tematu bardziej
obawiając się, że dla osób niewtajemniczonych mogłoby to być zbyt długie i mało zrozumiałe”.
Richard P.
doktor farmacji, homeopata, nauczyciel, autor czterech publikacji
WWW.POCZTAZDROWIA.PL
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Balsam Majów
„Najskuteczniejszy krem, którego używam przeciwko łuszczycy (aczkolwiek mam tylko kilka zmian)
zawiera tepezcohuite: jest to „balsam Majów” (wytwarzany przez Janine Benoit, skład: wosk pszczeli, olej
jojoba, propolis, tepezcohuite, epalina). Może warto też wypróbować tepezcohuite w większym stężeniu
(tepezcohuite: mimosa tenuiflora lub „drzewo skórne” Majów). Jego skuteczność odkryto w latach 80.
ubiegłego wieku, kiedy po wybuchu w Meksyku świetnie sprawdził się w leczeniu rozległych oparzeń”.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Valérie

Metoda NAET
„Przeczytałem Pana list dotyczący łuszczycy i dziękuję za podzielenie się swoimi metodami. Chciałem
podzielić się własnymi doświadczeniami, które być może pomogą niektórym osobom. Przez około półtora
roku zmagałem się z ciężką postacią sączącej egzemy, objawiającej się bardzo silnym świądem.
Moje ręce nie były już rękami, tylko czerwonymi kawałkami mięsa, które musiałem regularnie wycierać
z sączącego się z nich płynu. Egzema powoli się rozprzestrzeniała i wkrótce zajęła też moją twarz (usta
i powieki). Wkrótce potem moje dotknięte egzemą dłonie zakaziły się gronkowcem złocistym.
To, co opisuje Pan w odniesieniu do łuszczycy, przypomina egzemę; wygląda na to, że choroby te należą
do tej samej grupy. Z perspektywy mojego życia towarzyskiego, zawodowego i rodzinnego (moja rodzina
nie mogła patrzeć na moje ręce), to była bardzo trudna sytuacja. Po wypróbowaniu wszystkich metod
naturalnych, zastosowaniu drastycznej diety, poddaniu się hipnozie, chromoterapii itp., znalazłem
wreszcie cudowne lekarstwo.
Spotkałem bardzo kompetentną terapeutkę stosującą metodę NAET i już po pierwszym seansie moja
egzema zmniejszyła się w stopniu zauważalnym. Metoda NAET pozwala rozpoznać wszystkie alergie
i udział procentowy każdej z nich. Metoda ta polega na przekonaniu organizmu, że alergeny są dla niego
dobre. W tym celu stosuje się próbki różnych alergenów oraz technikę reprogramowania. Ja osobiście
byłem uczulony na każdy składnik pokarmowy!
Teraz już wiem, że moja egzema była codziennie „dokarmiana” i dlatego zajmowała coraz to większą
powierzchnię skóry.
Specjaliści od metody NAET zaobserwowali, że wiele problemów zdrowotnych ma związek z alergią, która
rozwija się bez wyraźnego powodu. Moja alergia na składniki pokarmowe miała swoją przyczynę, którą
udało się wyeliminować dzięki lekom, ale powikłania w postaci alergii utrzymały się i udało się je zwalczyć
dopiero dzięki metodzie NAET. Na tej stronie można znaleźć listę terapeutów stosujących metodę NAET:
http://www.naet-europe.com/fr/liste-de-praticiens/france.html?catid=7
Niestety, leczenie to jest dosyć kosztowne, ponieważ wymaga wielu wizyt, przynajmniej ja musiałem
odbyć wiele wizyt, ponieważ byłem uczulony na wszystko (z wyjątkiem sałaty), i to w wysokim stopniu.
Faktem jest, że wiele czasu upłynęło, zanim spotkałem tę terapeutkę. Mam nadzieję, że moje
doświadczenia okażą się dla kogoś pomocne”.
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Kąpiele w Morzu Śródziemnym i metoda Amaroli
(urynoterapia)
„Wszystkie Państwa propozycje są dobre i działają lepiej lub gorzej u różnych osób, a przynajmniej tak
wynika z mojego osobistego doświadczenia i historii innych pacjentów, które usłyszałem na spotkaniach
z ludźmi cierpiącymi na tę samą chorobę. W moim przypadku zaledwie dwa dni nad Morzem
Śródziemnym, kiedy pływam, a następnie kilka minut leżę na słońcu, po czym znowu pływam i tak na
zmianę, wystarczają, aby zniknęły wszystkie moje zmiany łuszczycowe, nawet te najbardziej nasilone.
Jeżeli jakieś zmiany pojawią się w ciągu roku (najczęściej w związku z bardzo stresującymi sytuacjami),
uciekam się do metody Amaroli. To ogólna nazwa terapii wykorzystujących mocz, które są szeroko
opisane w literaturze. Dla mnie to najlepsza gwarancja szybkiej i długotrwałej remisji, która nie wiąże się
z koniecznością odejścia od zaleceń dietetycznych. Używanie ryb (od dawna stosowane w Japonii
w chorobach skóry) również przynosi dobre efekty, jak twierdzą ci, którzy próbowali, jednak ja osobiście
nie mam takiego doświadczenia”.
Z pozdrowieniami,
F. L.

Propionian flutykazonu
„Mam 74 lata, mieszkam w Londynie i czuję się dobrze.
Choruję na łuszczycę od kliku lat. Zmiany łuszczycowe występują u mnie na paznokciach i płatkach uszu.
Nie znalazłem żadnego skutecznego środka na paznokcie. Natomiast na płatki uszu mój dermatolog zalecił
mi stosować aerozol do nosa, którego używam mniej więcej raz na dwa dni. Ulga jest natychmiastowa
i teraz rzadko już pojawiają się rany. To naprawdę działa!
Ten środek to propionian flutykazonu w dawce 50 mikrogramów w postaci aerozolu do nosa. Mam
nadzieję, że komuś jeszcze ten środek pomoże! Gratuluję świetnego newslettera!”

Aloes zwyczajny
„Przeczytałam Pana artykuł o łuszczycy; zarówno ja, jak i mój mąż mamy nasilone zmiany łuszczycowe,
które udaje nam się łagodzić, stosując aloes zwyczajny! Żeby ta metoda była skuteczna, trzeba stosować
aloes regularnie! Dziękuję za ciekawe publikacje, bardzo ważne i dobrze udokumentowane”.
Jane B.

Dieta dr. Seignaleta
„Od dawna cierpię na egzemę (jest to choroba bardzo podobna do łuszczycy) i nie byłam w stanie nic
z tym zrobić: byłam regularnie faszerowana kortyzonem, jak również dowiadywałam się, że to związane
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z psychiką oraz musiałam zmagać się z konsekwencjami, takimi jak utrudnienie życia towarzyskiego, świąd
itp.
Wiem, że pisał Pan już o tym w swoim newsletterze, ale naprawdę dzięki DIECIE DR. SEIGNALETA
WYLECZYŁAM SIĘ Z EGZEMY. Stosuję tę dietę od roku i stan mojej skóry nie ma nic wspólnego z tym,
który był wcześniej. Przez 17 lat cierpiałam z powodu tej choroby i teraz wreszcie widzę, jak powoli
ustępuje. Piszcie jak najwięcej!”
Federica G.

Głodówka
„Moja żona miała zmiany łuszczycowe na skórze głowy od dziesiątek lat. Pomimo konsultacji z licznymi
specjalistami, między innymi ze szpitala Saint-Louis w Paryżu, zajmującymi się chorobami skóry, żadne
leczenie nie przyniosło satysfakcjonujących efektów i łuszczyca nawracała.
Po wielu poszukiwaniach trafiliśmy na kogoś, kto doradził nam głodówkę, którą mieliśmy prowadzić
w domu przez 23 dni.
Moja żona piła tylko wodę; łuszczyca w cudowny sposób ustąpiła i nigdy nie powróciła. W trakcie tej
głodówki byłem przy niej i straciła wówczas 7 kilogramów. Nie prowadźcie głodówki samotnie, istnieją
specjalne stowarzyszenia”.
Życzę odwagi,
Guy M.

Metoda Jacquesa Gesreta
„Dziękuję za newslettery, dziękuję za wszystkie interesujące i przydatne informacje, które bardzo sobie
cenię!
Ponieważ jest Pan zainteresowany innymi metodami walki z łuszczycą, pozwolę sobie podzielić się moim
doświadczeniem. Przeglądając Internet w poszukiwaniu informacji na temat tego, jak pokonać łuszczycę
i swoje alergie, natrafiłam na stronę internetową Jacquesa Gesreta.
Poszukałam i zalazłam w swojej okolicy osteopatę, który stosuje jego metodę. Poddałam się leczeniu
w 2009 roku i w ciągu trzech tygodni zostałam wyleczona, nawrotu nie miałam do dzisiaj. W tym samym
czasie mój 15-letni wnuk także poddał się leczeniu i został wyleczony z astmy o podłożu alergicznym, którą
miał, od kiedy skończył pięć czy sześć lat.
Po tym jak przez lata trzy razy dziennie przyjmował kortykosteroidy i Ventolin, od czasu leczenia, które
trwało pięć tygodni, nie bierze już żadnych leków.
Dziękuję za wszystko i powodzenia w dalszych działaniach,
Susanna B.
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Medycyna ajurwedyjska
Terapeuta i zarazem czytelnik Dossier Naturalnych Terapii twierdzi, że miał kilku pacjentów z łuszczycą
(zmiany na łokciach, głowie i uszach oraz dłoniach): „Z powodzeniem wypróbowali oni olejek ajurwedyjski
Pinda tailam, który zamawiam na stronie Univeda http://www.univeda.com à huiles ayurvédiques;
http://www.univeda.fr/41-huile-pro-bleme-de-peau.”
Uwaga: Poczta Zdrowia nie jest w żaden sposób powiązana z firmą Univeda i nie otrzymuje żadnego
wynagrodzenia ani innych korzyści z tytułu umieszczenia tej nazwy w swoim tekście. Dotyczy to wszystkich
produktów i marek wymienionych w tej publikacji.

Zalety gliny
„Od sześciu lat mam łuszczycę, która, chociaż jest średnio nasilona, jest uciążliwa; na szczęście ostatnio
choroba ustępuje, gdyż od około półtora roku stosuję produkty na bazie błota wulkanicznego
z dodatkiem olejków eterycznych. Dzięki nim odzyskałem normalne życie w ciągu zaledwie sześciu
miesięcy: nie cierpię już z powodu świądu ani nadmiernego złuszczania się skóry. Myślę, że dzięki nim
pewnego dnia całkowicie wyleczę się z łuszczycy. Dodam, że nie jestem człowiekiem stroniącym od imprez
(czasami piję alkohol i okazjonalnie wypalam około 15 papierosów dziennie). Próbowałem odstawić
zarówno alkohol, jak i papierosy, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Oprócz tego prowadzę w miarę
zdrowy tryb życia, na tyle, na ile to możliwe”.

Nietolerancje pokarmowe
„Aby uzyskać pełną remisję łuszczycy, należy wykonać badanie krwi i zdiagnozować nietolerancje
pokarmowe, a następnie wyeliminować z diety produkty, które nam nie służą. Gwarantuję, że to działa.
Mam kolegę, który miał zmiany łuszczycowe na całym ciele, poradziłem mu wykonać to badanie krwi.
Kolega odstawił produkty, których nie tolerował i od tamtego czasu jego życie się odmieniło. Niedawno go
widziałem i to jest prawdziwa metamorfoza. Sam nie mogę w to uwierzyć. Nie sądziłem, że
wyeliminowanie z diety niektórych produktów może sprawić taką różnicę. Wszystkie zmiany łuszczycowe
zniknęły.
Uwaga: nietolerancja pokarmowa to nie to samo, co alergia, więc jeśli od czasu do czasu złamiemy zasady,
nie wyrządzi nam to wielkiej krzywdy, a może poprawić nasze samopoczucie psychiczne”.

Mleko klaczy
„Szanowny Panie, chociaż sam nie mam łuszczycy, interesuję się chorobami. Czytałem, że mleko klaczy to
doskonałe lekarstwo i można je kupić w aptekach. Nie wiem, jak działa, ale ta propozycja wydaje mi się
interesująca. Oczywiście trzeba też zmienić swój styl życia i sposób myślenia”.
Olivier B.
WWW.POCZTAZDROWIA.PL
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Maść z oliwy, wosku pszczelego i tymianku
„Prenumeruję i czytam Pana newsletter. Chciałbym poinformować, że u moich pacjentów stosuję na
łuszczycę maść domowej roboty składającą się z oliwy z pierwszego tłoczenia, wosku pszczelego
(w najczystszej dostępnej postaci) i tymianku w określonych proporcjach.
Po namagnesowaniu pacjentów nakładam tę maść na ich skórę i uzyskuję bardzo dobre rezultaty, nawet
całkowite ustąpienie łuszczycy.
Następnie przekazuje tę maść danej osobie i osoba ta sama nakłada ją na swoją skórę tyle razy, ile
potrzebuje, bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Może komuś przyda się ta informacja…
Dziękuję za wszystko, co Pan robi, dzięki czemu poznajemy nowe, zdrowe i bezpieczne sposoby
rozwiązywania naszych problemów”.
Dołączam pozdrowienia!
Jean-Claude A, magnetyzer

Środki myjące i czyszczące
„Chciałbym opowiedzieć o tym, co pomogło mi na moje zmiany łuszczycowe na dłoniach:
1) Należy UNIKAĆ KONTAKTU ze ŚRODKAMI CZYSZCZĄCYMI, zwłaszcza płynami do mycia naczyń. Aby
uniknąć macerowania skóry w rękawiczkach gumowych, kupuję w aptece rękawiczki bawełniane i dopiero
na nie nakładam rękawiczki gumowe w moim rozmiarze.
2) Aby unikać kontaktu z kurzem domowym, do wycierania kurzu i sprzątania zakładam bawełniane
rękawiczki.
3) Jeśli chodzi o dietę: NALEŻY UNIKAĆ MLEKA, z wyjątkiem jogurtów z mleka owczego, UNIKAĆ
SACHAROZY (nie jest to łatwe!) (do słodzenia używać tylko ksylitolu lub miodu i nie jeść żadnych
produktów przetworzonych czy konserw).
4) Mam też to szczęście, że mam doskonałego psychologa. Nie poddaję się”.
D.T.

Propolis
„Od około 15 lat jestem pszczelarką i swoje produkty sprzedaję na targach. Sprzedaję bardzo wiele
nalewek z propolisu, które ludzie stosują w LECZENIU ŁUSZCZYCY, zarówno objawów skórnych, jak
i ogólnych, a w szczególności zmian na skórze głowy.
Pewna młoda kobieta miała zmiany łuszczycowe na skórze głowy i w stawach. Na zmiany łuszczycowe na
skórze głowy stosowała ona krem z propolisem, a na zmiany w stawach (łuszczycowe zapalenie stawów
– przyp. red.) piła nalewkę z propolisu w ilości 2 kropli na szklankę wody, codziennie w porze obiadu.
Minęły trzy lata; zmiany na skórze głowy ustąpiły w ciągu kilku miesięcy. Jeżeli chodzi o zmiany w stawach,
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zajęło to nieco więcej czasu, tj. około dwóch lat, przy czym dodatkowo kobieta ta poddawała się
akupunkturze.
Obecnie prowadzi ona zupełnie normalne życie. Bardzo mnie dziwi i jest mi przykro, że nie opisano tej
metody w żadnych publikacjach, ponieważ gwarantuje ona trwałe wyleczenie z łuszczycy”.
Mary H.
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Inne ogólne metody leczenia i rozważania dotyczące
łuszczycy
Mieszanka roślin
„Szanowny Panie, otrzymałem niedawno newsletter Poczty Zdrowia, który zawsze czytam
z zainteresowaniem, ale ten ostatni dotyczący łuszczycy szczególnie mnie poruszył, ponieważ swego czasu
sam miałem ciężką łuszczycę i udało mi się z niej wyleczyć.
Zmiany łuszczycowe miałem na całych plecach, pośladkach, nogach, ramionach i trochę na klatce
piersiowej. Mogło być gorzej. Nie miałem zmian na twarzy ani na dłoniach, dzięki czemu mogłem nadal
pracować, pomimo silnego fizycznego zmęczenia. Chciałbym podkreślić, że przez dwa lata nie jadłem
mięsa, nie piłem kawy ani alkoholu, jadłem bardzo mało jajek, nie piłem w ogóle mleka i przez większość
czasu jadłem wyłącznie produkty surowe. Niestety w żaden sposób nie przeszkodziło to moim zmianom
łuszczycowym się rozwijać.
W najgorszym momencie choroby moje ramiona i nogi były silnie opuchnięte. Z moich pleców, ramion
i rąk sączył się płyn i trudno mi było przespać choć jedną noc. Najlepszym rozwiązaniem okazało się
stosowanie bezbarwnego sprayu merkurochromu o działaniu wysuszającym. Myślę, że opuchlizna bierze
się stąd, że układ limfatyczny nie może już sobie poradzić z usuwaniem martwych komórek. Tak, czy
inaczej, istnieje obawa, że dojdzie do zakażenia.
W tym okresie piłem też herbatkę ziołową polecaną przez Marię Trében w książce pod tytułem „Łuszczyca
– nieuleczalna choroba”. Tytuł, jak widać, niezbyt zachęcający. W swojej książce „La santé à la pharmacie
du Bon Dieu” (Zdrowie w Bożej aptece) na stronie 181 poleca ona napar z mieszanki kory dębu, wierzby,
wiązówki błotnej, dymnicy, skorupy orzecha, glistnika, pokrzywy, przetacznika, nagietka i krwawnika.
Ulgę przynosiło mi też nacieranie skóry liśćmi aloesu zwyczajnego. Łuszczyca jest oczywiście chorobą
o podłożu genetycznym. Nie dotyka ona wszystkich ludzi. Łuszczyca ma też z pewnością podłoże
psychologiczne. Jest to choroba skóry, a więc choroba związana z kontaktem z czymś, z interakcją.
Organizm wytwarza nadmierną liczbę komórek skóry, budując w ten sposób zewnętrzną barierę. Moim
zdaniem nie da się w pełni wyleczyć łuszczycy bez zdania sobie sprawy z różnych doświadczeń związanych
z relacjami z innymi ludźmi, bez nauczenia się mówienia „nie”, czyli odmowy dalszego tolerowania
niemożliwych do zaakceptowania sytuacji. Oczywiście to wiąże się z dużą zmianą w życiu, koniecznością
wprowadzenia modyfikacji w relacjach z innymi ludźmi i dopuszczeniem do głosu swoich najgłębiej
skrywanych uczuć.
Nie ma takiego leku czy diety, które wyleczyłyby łuszczycę. W najlepszym razie łagodzą one objawy, co,
samo w sobie, jest bardzo pożądane, ponieważ jest to niezwykle bolesna choroba. To, co leczy, to zdanie
sobie sprawy z tego, czego nie można zaakceptować i przyjęcie postawy, która jest zgodna z naszymi
prawdziwymi uczuciami.
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Od momentu, w którym zdałem sobie sprawę z mojej sytuacji w niektórych moich związkach i zmieniłem
ją, choroba ustąpiła w ciągu kilku tygodni. Ostatnio znowu znalazłem się w sytuacji podobnej do tych,
których doświadczałem w przeszłości. Kryzys nastąpił w ciągu kilku godzin i zakończył się, kiedy tylko
zdałem sobie sprawę, że moja postawa znów uległa zmianie. Tak więc obecnie jestem wyleczony
z łuszczycy, ale tylko tak długo, jak długo pozostaję uczciwy wobec samego siebie.
To wszystko, co chciałem powiedzieć i czym chciałem podzielić się z Czytelnikami”.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Antoine

Olejek eteryczny z jałowca i praca nad sobą
„Dzień dobry, właśnie przeczytałam artykuł o łuszczycy; był on bardzo ciekawy.
Po pierwszym ataku, który nastąpił, gdy byłam bardzo młoda i nie wiedziałam nawet, co to takiego,
łuszczyca zniknęła równie szybko, jak się pojawiła. Trwało to tylko kilka dni, ale wystarczyło, żebym na
długo o tym nie zapomniała. Dopiero 30 lat później choroba powróciła, ale tym razem na dłużej.
Przez kilka lat próbowałam ją zrozumieć, zwalczyć ją, w jakikolwiek sposób odmienić to zło, które
zaatakowało skórę na mojej głowie. Były momenty lepsze i gorsze, chwilami traciłam włosy garściami,
kolejne warstwy mojego naskórka dosłownie się dusiły. Kiedy pociągałam za włosy, warstwa łusek unosiła
się, odkrywając ranę.
Czułam się, jakbym przez cały czas miała na głowie kask. Nie chcąc rezygnować z żadnej metody, nawet
jeśli w głębi serca nie wierzyłam w jej skuteczność, udałam się do dermatologa, który, po tym, jak
odmówiłam doustnego kortyzonu, przepisał mi maść i szampon: po około dwóch tygodniach leczenia
miałam ciężkie zaostrzenie, być może mój organizm chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko tym
produktom.
Odstawiłam więc wszystko i szukałam dalej: zioła, olejki eteryczne, praca nad sobą, diety, szampony...
Olejek eteryczny z jałowca wraz z innym olejkiem nakładane bezpośrednio po umyciu głowy szamponem
znacząco złagodziły u mnie objawy. Była to wielka ulga.
Wreszcie skonsultowałam się z homeopatą. Po dwóch wizytach znalazłam lekarstwo, które całkowicie
uwolniło mnie od łuszczycy: zniknęły łuski i rany. Myślę, że owa terapia w skojarzeniu z olejkiem
eterycznym z jałowca pozwoliły mi wreszcie pokonać chorobę. Mam nadzieję, że moja historia pomoże
innym, którzy być może cierpią jeszcze bardziej, niż ja kiedykolwiek! Nie poddawajcie się, nie wpadajcie
w rozpacz, łuszczyca to choroba, z którą trudno żyć, ale, czy bez niej wykonalibyśmy całą tę pracę nad
sobą?”
Betty
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Trudny przypadek
„Mam 78 lat i choruję na łuszczycę od 45. roku życia. Mam zmiany na nogach, pośladkach, plecach
i ramionach. Zmiany te rozprzestrzeniły się i zajmują około 10% mojej skóry, a najbardziej nasilone są te
pod paznokciami i na żołędzi.
Mieszkałem w wielu krajach europejskich i odwiedziłem wielu dermatologów stosujących konwencjonalne
leczenie: kalcypotriol, kortyzon, terapię PUVA, mezoterapię, przebywanie na słońcu, kąpiele morskie.
Rozwijałem karierę zawodową z sukcesami i porażkami, chorowałem na depresję po śmierci mojej żony,
ale żadne z tych zdarzeń nie miało większego wpływu na moją łuszczycę.
Lekarze zawsze wiążą łuszczycę ze stanem psychicznym (niektórzy proponowali mi zażywanie valium), ale
w moim przypadku (i z tego, co wiem, także u innych) to się zupełnie nie sprawdza. Prowadziłem zdrowy
tryb życia (sport, omega-3, ryby, warzywa, dwa kieliszki czerwonego wina dziennie, BMI 25,7 itp.), ale nie
miało to żadnego wpływu na moją chorobę.
Pobyt nad Morzem Czerwonym sprawia, że zmiany całkowicie znikają, ale po 6–8 miesiącach wszystko
powraca do stanu sprzed wyjazdu, więc za kilka tysięcy euro można liczyć tylko na przejściową ulgę. Picie
własnego moczu pomaga na egzemę, ale nie próbowałem tego przy łuszczycy.
Używam więc kremu z kortyzonem, który łagodzi zaczerwienie i jakoś żyję.
Zgodnie z informacjami na amerykańskiej stronie internetowej o łuszczycy, jest to choroba genetyczna,
w której powstawanie zaangażowane są liczne geny. Według wielu lekarzy rybki czyszczące z łusek nie są
w ogóle skuteczne i efekt takiej terapii jest taki sam jak efekt placebo.
Jedyna rada, jakiej mogę udzielić, to polecenie bardzo skutecznej maści przeciwświądowej, która łagodzi
nawet najsilniejszy świąd niezależnie od jego przyczyny: jedna objętość maści (np. Coloplast) zmieszana
z jedną objętością kremu/maści o właściwościach przeciwgrzybiczym.
Zamierzam jeszcze, mimo wszystko, wypróbować kilka sposobów spośród zaproponowanych w innych
komentarzach”.
Pierre
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Filozofia Poczty Zdrowia
Jakość naszego pożywienia oraz warunki,
w których żyjemy, stale się pogarszają
Spada konsumpcja owoców, warzyw i świeżych produktów – jemy coraz więcej mrożonek, żywności z puszek,
przekąsek zawierających puste kalorie, a także makaronu, białego pieczywa, ryżu i ziemniaków.

Zresztą nawet gdy staramy się, aby w naszej diecie było
jak najwięcej świeżych owoców i warzyw, to obecnie
w krajach uprzemysłowionych nie mają one takiej samej
wartości odżywczej jak wcześniej.
Donald R. Davis, współpracownik naukowy Instytutu Biochemii Uniwersytetu Teksańskiego
w Austin przeanalizował dane zebrane przez Ministerst wo Rolnict wa Stanów Zjednoczonych
w 1950 i 1999 roku dotyczące wartości odżywczej
43 owoców i warzyw. Zawartość sześciu z trzynastu składników spadła, inne natomiast nie zmieniły się znacząco. Zawartość trzech minerałów:
fosforu, wapnia i żelaza zmniejszyła się o 9 do 16%,
białka spadła o 6%. Ryboflawiny było mniej aż
o 38%, a kwasu askorbinowego – o 15%.
Badanie zawartości minerałów w owocach i warzywach
uprawianych w Anglii między 1930 a 1980 rokiem
pokazuje, że nastąpił podobny spadek zawartości ważnych składników pokarmowych. Brytyjskie badania
wykazały, że poziom zawartości wapnia, magnezu,
sodu i miedzi w warzywach, a także magnezu, żelaza,
miedzi i potasu w owocach znacznie zmalały.
Agnes Rousseaux – dietetyk – wyjaśnia przyczyny tego
pogorszenia się jakości żywności: „Zmieniły się metody
uprawy: dziś normą jest stosowanie pestycydów i herbicydów. Nadmiar nawozów zwiększa tempo wzrostu
roślin i zmniejsza proporcjonalnie czas wytwarzania
mikroelementów. Intensywne techniki uprawy także
wyjaławiają glebę, co zmniejsza ogólną zawartość
składników pokarmowych w roślinach”.
Brian Halweil, amerykański specjalista od rolnictwa i żywności, wskazuje na praktykę selekcji roślin w zależności od ich wyników. Rolnicy
wolą rośliny, które rosną szybciej, dają duże plony
i mają piękny wygląd. Ich wydajność jest wysoka, mniejsze są więc koszty, ale zawartość mikroelementów
i składników odżywczych w takich roślinach jest niska1.
Wartość odżywcza jedzenia spada,
a nasze potrzeby rosną…

Rzeczywiście warunki współczesnego życia, zwłaszcza
w dużych miastach (duże natężenie ruchu, życie w ciągłym pośpiechu, hałas, zanieczyszczenia) powodują

stres, a tym samym zwiększenie naszego zapotrzebowania na mikroelementy.

Stan pewnego napięcia jest koniecznością – jest on
niezbędny dla przeżycia w nieprzyjaznym środowisku.
Pozwala na większą świadomość, dostrzeganie szczegółów, szybsze reakcje.
Ale gdy stres staje się stanem ciągłym lub dominującym, okazuje się być dla Ciebie niezwykle szkodliwy.
W rzeczywistości Twoje ciało wydziela hormony (m.in.
kortyzol, insulinę, leptynę, adrenalinę), które niekorzystnie wpływają na stan Twojego organizmu, odnowę
komórek i przyspieszają starzenie.

Stres może stać się tak intensywny i tak częsty, że nawet
w rzadkich chwilach wytchnienia, w tym podczas snu,
nie można się zregenerować.

O ile zazwyczaj nie jest ani możliwe, ani pożądane,
aby zrezygnować z szybkiego tempa życia lub dużego
natężenia ruchu, to zmiana diety i sposobu życia w celu
lepszego zwalczania stresu jest niezbędna dla utrzymania dobrego stanu zdrowia w dłuższej perspektywie.
Twój organizm potrzebuje
niezbędnych składników odżywczych

Aby właściwie funkcjonować, Twój organizm potrzebuje surowców energetycznych (węglowodany, w tym zboża, tłuszcze zwierzęce i roślinne)
i budulców tkanek (białka z mięsa, ryb, warzyw), których brak powoduje uczucie głodu.

Zwłaszcza takie składniki odżywcze jak minerały (wapń,
magnez, siarka), pierwiastki śladowe (żelazo, cynk,
miedź, mangan, bor, selen, molibden itp.), witaminy
(A, B, C, D, E, K) i inne bioaktywne mikroelementy
mogą – a właściwie: muszą – być Ci dostarczone wraz
z pożywieniem.
Te składniki są niezbędne m.in. do regeneracji wszystkich tkanek i narządów: układu trawiennego, oddechowego, kostnego krążenia, odpornościowego,
hormonalnego itp.

W przeciwieńst wie do braku węglowodanów
i białek, niedobory składników odżywczych nie są natychmiast wykrywane przez organizm. Mogą zakłócić procesy życiowe po dłuższym lub bardzo długim okresie, ale
nie wywołują uczucia głodu ani niczego podobnego. Mogą
natomiast powodować zwiększoną podatność na stres
i infekcje, uczucie zmęczenia, lęk, niepokój, bezsenność, osłabienie mięśni, bóle, skurcze, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, tachykardię, zawroty
i bóle głowy, złe samopoczucie czy depresję.
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Problem leży też w tym, że lekarze, interpretując te
objawy, zwykle nie biorą pod uwagę niedoborów żywieniowych.
Niedobory, które mają poważne
konsekwencje

Przez całe lata, a nawet dziesięciolecia, nie dostarczasz
swojemu organizmowi potrzebnych składników, aż
pewnego dnia uświadamiasz sobie, że dokuczają Ci
rozmaite choroby zwyrodnieniowe, takie jak zapalenie kości i stawów, osteoporoza, choroba Alzheimera,
a także choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby
autoimmunologiczne, w tym nowotwory, oraz problemy neuropsychologiczne.
Wynika to stąd, że zwykle nie rozumiemy wystarczająco powiązania między jakością naszej żywności
i naszego zdrowia.

Jednak statystyki pokazują bezprecedensowy wzrost
liczby osób przewlekle chorych na przykład w populacji
polskiej. W roku 2010 aż 89% wszystkich zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami przewlekłymi2.

Badania starożytnych mumii egipskich wykazały, że
guzy nowotworowe prawie w tym okresie nie istniały.
Badania szkieletów pochodzących z paleolitu wskazują,
że nasi przodkowie ze społeczności łowiecko-zbierackich
nie mieli ani próchnicy, ani cukrzycy czy osteoporozy.

Dziś widzimy też, że plemiona, które nie przejęły stylu
życia powszechnego w krajach uprzemysłowionych,
mogą mieć bardzo niskie wskaźniki chorób, które wśród
nas występują powszechnie: Eskimosom niemal nie
dokuczają choroby układu krążenia, Maori – rdzennym plemionom Nowej Zelandii – prawie jest nieznana
choroba zwyrodnieniowa stawów, nawet w bardzo
zaawansowanym wieku, w tradycyjnych społeczeństwach Amazonii czy Nowej Gwinei nastolatkowie nie
mają trądziku, mieszkańcy japońskiej wyspy Okinawa
żyją ponad sto lat itp.

To właśnie na podstawie tych obserwacji badacze medycyny naturalnej (zwanej także „integracyjną”, ponieważ
często łączy ona w sobie naturalne środki lecznicze
i zdrowe nawyki żywieniowe z dokonaniami medycyny konwencjonalnej) twierdzą, że istnieje związek
między tymi dwoma zjawiskami: brakiem niezbędnych mikroelementów i brakiem równowagi w stylu
i sposobie życia z jednej strony a wzrostem liczby chorób przewlekłych (tzw. cywilizacyjnych, jak depresja,
astma, cukrzyca, zespół jelita drażliwego, zapalenie
nerek, choroby serca, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza,
nowotwory itp.) z drugiej strony.
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Nowe wyzwania współczesnej
medycyny
Obecnie w krajach uprzemysłowionych dwie z pięciu
osób umierają na choroby układu krążenia. Jedna osoba na cztery choruje na raka. Owszem, długość życia
wzrosła od II wojny światowej o 20 lat, ale długość
życia w „dobrym zdrowiu” nie rośnie od 1970 roku.
Ponadto, po raz pierwszy w historii nowoczesnych
społeczeństw, życie nowego pokolenia może być krótsze
niż poprzedniego.
Medycyna konwencjonalna przyczyniła się do wyleczenia chorób zakaźnych i ratowania życia w nagłych
przypadkach (zawał serca, udar mózgu, wirusowe
zapalenie wątroby, zatrucia, wypadki...).
Ale dziś „postęp” konwencjonalnej medycyny wiąże
się tak naprawdę głównie z leczeniem nowych chorób.

Czym jest to, że medycyna potrafi wydłużyć życie osób w złym stanie zdrowia. To sztuczne
przedłużenie życia kosztem mających ogromne
skutki uboczne terapii chemicznych lub bolesnych
i często niewystarczająco skutecznych operacji chirurgicznych.

Na obecnej sy tuacji nie korzyst ają pacjenci
– a jedynie sektor medyczny i przemysł farmaceutyczny.
Większość „nowych” leków pojawiających się na rynku
to tylko nieco zmodyfikowane, istniejące już preparaty.
Zmodyfikowane – aby umożliwić ich opatentowanie
i zarejestrowanie pod nową nazwą. Robi się tak głównie
z powodów finansowych i sprzedażowych, a nie medycznych. Możemy zatem mówić o kryzysie lub przynajmniej impasie, w jakim znalazł się obecny system
powszechnej opieki zdrowotnej.
Odpowiedź medycyny naturalnej
(lub integracyjnej)

Zwolennicy medycyny alternat y wnej i osoby,
które zawodowo ją praktykują, dostrzegają związek
pomiędzy przewlekłym niedoborem mikroelementów
i niezdrowym stylem (na który składa się stres, brak odpowiedniej aktywności fizycznej oraz problemy psychiczne)
a wzrostem liczby osób chorych przewlekle. Medycyna
naturalna ma na celu zwalczenie choroby nie poprzez
eliminację objawów, ale wyleczenie jej przyczyny, zmieniając nawyki żywieniowe pacjenta, jego
styl życia i ewentualnie, zalecając suplementy diety.
Medycyna naturalna (integracyjna) bazuje na metodach
leczenia i produktach całkowicie naturalnych, które
w żaden sposób nie są toksyczne dla organizmu, a więc
nie mają żadnych szkodliwych skutków ubocznych. Nie
stanowią one zagrożenia dla pacjentów korzystających
z tradycyjnej chirurgii i przyjmujących leki chemicz-
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ne. Oprócz konwencjonalnych metod leczenia mogą
odgrywać decydującą rolę we wzmacnianiu układu
odpornościowego, zmniejszyć skutki uboczne leczenia
i przyspieszać gojenie ran.

Oczywiście leki naturalne w ogromnej mierze pomagają zapobiec chorobie, ale często pomagają też w jej
zwalczeniu. Głównym celem medycyny naturalnej
jest pokazać ludziom, co robić, a czego unikać, aby nie
dopuścić do zachorowania.
Medycyna naturalna opiera się na większym
szacunku do człowieka

Naturalne leki są często nazywane „holistycznymi”, ponieważ leczą całego człowieka: jego ciało, umysł i duszę.

W medycynie naturalnej pacjent nie jest traktowany jako bierny „przedmiot“, do którego stosuje się
standardowy sposób leczenia. Przeciwnie – stara się
ona wzmocnić pacjentów, wyjaśnić im sposób funkcjonowania ich organizmów i mechanizmy, które
powodują choroby. Jej celem jest, by każdy pacjent
wiedział o przyczynach swoich dolegliwości, rozumiał
je i współuczestniczył w doborze odpowiedniego leku
– w zależności od swojego stylu życia, temperamentu
i specjalnych potrzeb.
Lekarze praktykujący medycynę naturalną odpowiedzialnie współpracują z pacjentem. Nie wykazują swojej
wyższości, a pacjenci nie czują się traktowani przedmiotowo.

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazywały również, że zaangażowanie w terapię i dobry osobisty kontakt pacjenta
z lekarzem lub z terapeutą mogą mieć decydujący wpływ
na jego powrót do zdrowia.

Obecny system opieki zdrowotnej, który skłania lekarzy do pracy jak na akord (poświęcania każdemu
pacjentowi tylko 10 minut), wpływa na jakość ich relacji
z pacjentem, co może mieć negatywny wpływ na szanse
odzyskania zdrowia.
Wreszcie medycyna naturalna, uznając wartość nowych
technik medycznych, w tym obrazowania i analizy, diagnozowania i leczenia chorób dotychczas nieuleczalnych,
podkreśla znaczenie lekarza. Nie pozostawia pacjenta
zależnym od technika odczytującego dane generowane
przez komputer.
Obserwacje kliniczne oznaczają dla lekarza medycyny
naturalnej, że musi nie tylko dokładnie obserwować
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pacjenta, ale także słuchać jego opowieści, dostrzegać subtelne zmiany objawów. W przeszłości lekarze
do diagnozowania używali nawet swoich zmysłów
węchu i smaku. Dziś rozwój techniki medycznej doprowadził do pogłębienia dystansu między pacjentem
a lekarzem. Dystansu, który może prowadzić do błędnej
diagnozy i nieodpowiednich interwencji medycznych.
Medycyna naturalna nie powinna być w żadnym wypadku kojarzona z zabobonami. Przeciwnie, jej zdolność do sięgnięcia do źródeł medycyny
i uwzględniania złożonej sytuacji, w której znajduje się
każdy pacjent, o wiele bardziej pasuje do nowoczesnej,
zaawansowanej medycyny. Stanowi ona prawdziwą
szansę dla każdej osoby, aby zapobiec chorobom i je leczyć, również w tych przypadkach, w których wszystkie
konwencjonalne metody leczenia zawiodły.
Trzeba zachować krytyczny osąd

Oczywiście bardzo ważne jest, aby zachować krytyczne
podejście do wszelkich leków naturalnych, tak by nie
popaść w sekciarstwo. Naturalne leki dają wiele nadziei,
ale niestety nie można nimi wyleczyć wszystkiego.
Nie ulega wątpliwości, że nigdy nie należy samodzielnie
modyfikować leczenia lub przerywać go bez konsultacji
z lekarzem!
Wreszcie, jeśli tylko zdarzy się nam nagły wypadek,
stosowanie jakichkolwiek środków medycyny integracyjnej pozbawione jest sensu. Nie ma wtedy innej
opcji, niż wezwać pogotowie ratunkowe lub straż pożarną i rozpocząć standardowe działania medycyny
ratunkowej, ponieważ tylko ona w takich sytuacjach
ratuje życie.

Co więcej, nie możemy zamykać oczu na to, że rynek suplementów diety – którego wartość jest dziś szacowana
na świecie na 25 000 000 000 dolarów – przyciąga wielu
ludzi, których bardziej interesuje ich własny portfel niż
zdrowie pacjentów. Kontrole są więc potrzebne, aby
nie okazało się, że „cudowne” tabletki to cukier puder
z dodatkiem witaminy C.
Przypisy:
1

http://whqlibdoc.who.int/publications/ 2011/9789241502283_
eng.pdf s. 152

2

„Wkrótce trzeba będzie jeść pięćdziesiąt owoców i warzyw
dziennie?” Bastamag.net, 16 września 2010.
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Rośliny, które leczą
Skarb ukryty w Twoim ogródku

W leczeniu chorób i dolegliwości nasi przodkowie od tysięcy
lat korzystali z dobrodziejstw natury: z roślin leczniczych.
Przygotowywali z nich cenne napary, wywary, nalewki,
olejki, okłady...
Z czasopismem Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka:

✔ o dkryjesz, jak łatwo jest wyhodować w swoim ogródku rośliny
od zawsze uprawiane przez naszych przodków,

✔ d owiesz się, jak można uprawiać wybrane rośliny wykorzystywane
do celów leczniczych w innych kulturach: w medycynie chińskiej,
indyjskiej czy amazońskiej.

Przygotuj swoje własne lekarstwa
Czasopismo Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka opisuje,
jak samodzielnie przygotować lekarstwa, które skutecznie zwalczą
choroby lub zapobiegną wielu dolegliwościom.
Nawet, jeśli nie masz ogródka, przekonasz się, że w zwykłej doniczce
na parapecie lub na balkonie możliwa jest uprawa całej naturalnej
apteki ratunkowej.

Rośliny i Zdrowie.
Twoja naturalna apteka
◾ 24-28 stron
Prenumerata 12 miesięcy + PREZENT
◾ wydanie elektroniczne 149 zł
◾ wydanie papierowe w Polsce 249 zł
◾ wydanie papierowe poza Polską 449 zł

Po zaprenumerowaniu Rośliny i Zdrowie otrzymasz w PRZEZENCIE:
wydanie specjalne miesięcznika Rośliny i Zdrowie
Znajdziesz w nim m.in.:
• Kompozycję 6 olejków eterycznych, które łagodzą bóle pleców.
•T
 ajemnicę bambusa, który poprawia sprawność stawów oraz zapobiega zwyrodnieniu
chrząstek stawowych.
•K
 ompletny zestaw informacji o preparatach roślinnych skutecznych w przypadku każdego
z 3 rodzajów cellulitu.

Następnie, regularnie co miesiąc będziesz w ramach prenumeraty
otrzymywać nowy numer miesięcznika Rośliny i Zdrowie.
Dane do przelewu N
 umer konta 79 2490 0005 0000 4600 1757 5307
Odbiorca Niezależne Wydawnictwo Informacyjne sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 200, 15-003 Białystok
Tytuł przelewu
W tytule przelewu wpisz: prenumerata Rośliny i Zdrowie oraz podaj
• swój adres e-mail (jeśli zamawiasz prenumeratę elektroniczną)
• imię i nazwisko oraz adres pocztowy, na który chcesz otrzymywać Twoją prenumeratę
(jeśli zamawiasz prenumeratę papierową)

Więcej na: www.RoslinyiZdrowie.pl

Najpoczytniejsze źródło informacji o naturalnych metodach leczenia:
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Dossier Naturalnych Terapii
to cykl raportów specjalnych na temat
nowych odkryć z zakresu medycyny naturalnej
potwierdzonych przez badania naukowe.
W każdym miesiącu jedna choroba jest omówiona w sposób
systematyczny: otrzymasz pełne informacje na temat zapobiegania
i leczenia jej metodami naturalnymi i wyjaśnienia,
jak te metody możesz od razu zastosować.
I nie mamy tutaj na myśli tylko katarów, lekkich oparzeń
i drobnych urazów: otóż mówimy także o poważnych
chorobach, takich jak artroza, cukrzyca, stwardnienie rozsiane,
choroby sercowo-naczyniowe, a nawet nowotwory.

Niezależna publikacja Dossier Naturalnych Terapii
jest całkowicie rewolucyjna w odniesieniu do
„poprawnego” leczenia akademickiego.
Dossier Naturalnych Terapii poszuka za Ciebie
– w ponad 150 specjalistycznych publikacjach
– najbardziej obiecujących wyników badań
prowadzonych przez specjalistów ze 120 krajów.
Po zaprenumerowaniu Dossier Naturalnych Terapii
otrzymasz w prezencie pakiet 2 ważnych raportów:

Dossier Naturalnych Terapii
◾ 8–12 stron

Prenumerata 12 miesięcy + 2 PREZENTY
◾ wydanie elektroniczne 118,80 zł
◾ wydanie papierowe w Polsce 248,80 zł
◾ wydanie papierowe poza Polską 422,80 zł

Raport specjalny nr 1: „Jak zwalczyć cukrzycę odpowiednią dietą.
Naukowa rewolucja w odżywianiu”
Raport specjalny nr 2: „Cała prawda o cholesterolu”
Następnie, regularnie co miesiąc będziesz w ramach prenumeraty
otrzymywać nowy raport Dossier Naturalnych Terapii.
Dane do przelewu N
 umer konta 79 2490 0005 0000 4600 1757 5307
Odbiorca Niezależne Wydawnictwo Informacyjne sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 200, 15-003 Białystok
Tytuł przelewu
W tytule przelewu wpisz: prenumerata Dossier Naturalnych Terapii oraz podaj
• swój adres e-mail (jeśli zamawiasz prenumeratę elektroniczną)
• imię i nazwisko oraz adres pocztowy, na który chcesz otrzymywać Twoją prenumeratę
(jeśli zamawiasz prenumeratę papierową)

Więcej na: www.DossierNaturalnychTerapii.pl

NATURALNIE
zdrowym być
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Gdy medycyna konwencjonalna zawodzi...
Medycyna konwencjonalna – ręka w rękę z przemysłem
farmaceutycznym – proponuje Ci coraz silniejsze i coraz bardziej
niebezpieczne leki i terapie. A jednocześnie ta sama medycyna
nie waha się zatajać przed Tobą naturalnych metod leczenia,
tylko dlatego, że nie pasują one do jej przekonań.
Poznaj i Ty nowe czasopismo o naturalnych metodach
ochrony zdrowia, które służy Czytelnikom w Europie
już od kilkunastu lat. W 100% niezależne od jakichkolwiek
nacisków lub wpływów, w pełni wiarygodne.

Naturalnie Zdrowym Być

◾ 24–28 stron

Prenumerata 12 miesięcy + PREZENT
◾ wydanie elektroniczne 144 zł
◾ wydanie papierowe w Polsce 299 zł
◾ wydanie papierowe poza Polską 468 zł

Naturalnie Zdrowym Być poda Ci konkretne wskazówki, które:

✔ pomogą Ci przy leczeniu drobnych dolegliwości w życiu codziennym za pomocą prostych
środków leczniczych, które często znajdują się już w Twoich kuchennych szafkach,

✔ ostrzegą Cię przed niebezpiecznymi i niepotrzebnymi lekami znacznie wcześniej niż
poinformują o tym wielkie media,

✔ odkryją przed Tobą najskuteczniejsze terapie z najodleglejszych zakątków świata.
Wraz z pierwszym numerem
Naturalnie Zdrowym Być otrzymasz:
PREZENT:  kompendium „Rak – wszystkie naturalne rozwiązania“
– zawierające syntezę najskuteczniejszych terapii
antynowotworowych.

Następnie, regularnie co miesiąc będziesz w ramach prenumeraty
otrzymywać nowy numer miesięcznika Naturalnie Zdrowym Być.

Dane do przelewu N
 umer konta 79 2490 0005 0000 4600 1757 5307
Odbiorca Niezależne Wydawnictwo Informacyjne sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 200, 15-003 Białystok
Tytuł przelewu
W tytule przelewu wpisz: prenumerata Naturalnie Zdrowym Być oraz podaj
• swój adres e-mail (jeśli zamawiasz prenumeratę elektroniczną)
• i mię i nazwisko oraz adres pocztowy, na który chcesz otrzymywać Twoją prenumeratę
(jeśli zamawiasz prenumeratę papierową)

Więcej na: www.naturalniezdrowymbyc.pl

ZDROWIE, WITALNOŚĆ
I DŁUGOWIECZNOŚĆ
Terapie młodości dra Thierry’ego Hertoghe’a

W doskonałym zdrowiu
do setnych urodzin – oto sekret
Dlaczego niektóre osoby są sprawne fizycznie nawet w wieku 100 lat, a inne
nie mogą podnieść się z fotela czy łóżka jeszcze przed siedemdziesiątką?
 Co jeść, aby mieć mocne i zdrowe serce?
 Jak zapobiec artrozie?
 Czego potrzebuje mózg, aby sprawnie funkcjonować

aż do późnej starości?

 Jak wzmocnić system odpornościowy, aby zapobiec infekcjom?
 Jak odzyskać prawidłowy poziom hormonów bez chemicznych

ć!
Nowoś

leków i ich ubocznych skutków?

Zdrowie, Witalność i Długowieczność
12–20 stron
Prenumerata 12 miesięcy + 2 PREZENTY
Wydanie elektroniczne 264 zł

Zapraszam Cię do otrzymywania porad i wskazówek
jak spowolnić proces starzenia się organizmu
od jednego z najlepszych światowych
ekspertów w dziedzinie medycyny Anti-Aging

Po zaprenumerowaniu Zdrowie, Witalność i Długowieczność
otrzymasz dwie publikacje (w formie pdf) w PREZENCIE:

ty!

Prezen

PREZENT NR 1 Naturalna substancja kluczem do miłości
i szczęścia
PREZENT NR 2 Rak – jak go uniknąć lub łatwiej pokonać
Następnie, regularnie co miesiąc będziesz w ramach
prenumeraty otrzymywać nowy numer miesięcznika
Zdrowie, Witalność i Długowieczność.
DANE DO PRZELEWU

Numer konta
Odbiorca 		
Tytuł przelewu 	
Kwota przelewu:

79 2490 0005 0000 4600 1757 5307
Niezależne Wydawnictwo Informacyjne sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 200, 15-003 Białystok
W tytule przelewu wpisz prenumerata Zdrowie, Witalność i Długowieczność
oraz swój adres e-mail
264 zł

Więcej na: www.terapiehormonalne.pl

