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Wiemy od dawna, że przewlekły stres niszczy nam zdrowie.
Epigenetyka wykazuje, że zniszczenie naszego zdrowia przez stres następuje na poziomie genetycznym. Jednym z bardzo niedocenianych problemów medycznych jest zmęczenie nadnerczy.
Przewlekły stres, to również niszczące nam zdrowie przewlekłe stany zapalne. Wielu
naukowców badających wpływ stresu na zdrowie człowieka uważa, że ponad 90%
schorzeń jest spowodowanych chronicznym stresem.
Warto więc tematem tym się zainteresować, jeśli we właściwy sposób chcemy dbać
o nasze zdrowie. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego czym naprawdę jest
stres, a ma on wiele odmian, których jesteśmy nieświadomi. W książce Ciało i stres,
jej autor dr Krzysztof Krupka wyjaśnia to w prosty i zrozumiały dla każdego sposób.
Wiedza ta jednak nie rozwiązuje problemu ponieważ najważniejszym pytaniem jest:
jak pozbyć się stresu? Innymi słowy, jak usunąć źródło wielu naszych schorzeń.
I tutaj Autor podaje konkretne, praktyczne, proste i tanie rozwiązania. Z tego właśnie
powodu, z nieukrywaną przyjemnością polecam tę książkę każdemu, kto we właściwy
sposób chce zadbać o swoje zdrowie.

Jerzy Zięba, naturoterapeuta, autor bestsellera „Ukryte terapie”
www.ukryteterapie.pl
www.polacydlapolakow.pl
www.facebook.com/ukryteterapie

Książka doktora Krupki, jako jedna z niewielu na rynku wydawniczym, przywraca
prawdziwe znaczenie słowa HOLIZM.
Dla mnie, lekarza z ponad 30-letnim stażem pracy, zajmującego się leczeniem ludzi,
głównie z chorobami przewlekłymi, książka ta będzie stanowić doskonałe i podstawowe narzędzie pracy z pacjentem.
Ogromnym jej walorem jest uniwersalne – holistyczne spojrzenie na człowieka, z jednoczesnym brakiem jakiegokolwiek śladu fanatyzmu. Doktor Krupka uzmysławia
nam, że jeśli zrozumiemy i zaakceptujemy siebie, takimi jakimi jesteśmy, to w prosty,
choć niekoniecznie łatwy sposób, możemy osiągnąć pełnię zdrowia.
Każdy z nas, kto chce zmienić swoje życie i być w zgodzie z samym sobą, powinien
przeczytać tę książkę. Osobiście będę polecał jej przeczytanie każdemu pacjentowi,
który zrozumie, że aby odzyskać zdrowie musi współuczestniczyć w terapii swojej
choroby. Książka Ciało i stres wskazuje jak świadomie i aktywnie współuczestniczyć
w tym procesie.
		
lek. Artur Markowski, dermatolog, lekarz medycyny estetycznej,
założyciel Collegium Cosmeticum
www.pcme.pl
www.przyjaznakosmetyka.org
www.facebook.com/stowarzyszeniekosmetyczne

Wydawać by się mogło, że o stresie napisano już wszystko.
A tu taka niespodzianka!
Książka pokazuje nowe i świeże spojrzenie na stres i absolutnie nowatorskie, a przede
wszystkim logicznie spójne podejście do jego źródeł, konsekwencji zdrowotnych oraz do
metod uwalniania się od jego destrukcyjnego wpływu na… CUD – Ciało, Umysł i Ducha.
Kiedy za dużo chcesz, tworzysz chaos. Kiedy za dużo musisz, tworzysz nadmierny porządek. Życie jest pośrodku: trochę chaotyczne i trochę uporządkowane.
Publikacja ta poza świetnie opisanymi podstawami teoretycznymi przedstawia rzecz
najistotniejszą z punktu widzenia człowieka „zestresowanego” (czyli prawie każdego
z nas), a mianowicie szeroki wachlarz metod samopomocy w uwalnianiu ciała od efektów stresu.
Harmonia i zdrowie polegają na jak najlepszej synchronizacji umysłu z ciałem. To właśnie
harmonijne połączenie Ja chcę z Ja muszę tworzy Ja mogę – postawę, którą realizujemy
zawsze TU i TERAZ. Życie istnieje bowiem tylko w tej chwili. Nie ma nic innego.
Dopiero wtedy, gdy zrozumiemy, że objawy, dolegliwości i choroby są informacją, z którą
należy pracować, a nie walką – będziemy mogli sobie pomóc. Szeroko pojęta profilaktyka powinna polegać na zrozumieniu informacji płynących z naszego organizmu. Jeśli
to uczynimy, choroba nie będzie potrzebna.
Wiedza autora zawarta w tej publikacji otwiera przed nami możliwość ZROZUMIENIA,
a więc budowania naszej świadomości.

lek. med. Jacek Giovanoli-Jakubczak, internista, propaguje medycynę holistyczną, założyciel Instytutu Medycyny Holistycznej Vegamedica
www.vegamedica.pl
www.facebook.com/Vegamedica

Śledząc piśmiennictwo, zarówno krajowe jak i zagraniczne, można odnieść wrażenie,
że o stresie napisano już wszystko. Przełomem w tej dziedzinie była wydana w roku
1974 w USA, a u nas trzy lata później ostatnia praca Hansa Hugo Selye: Stres okiełznany,
traktująca stres jako źródło chorób somatycznych.
A jednak autor prezentowanej publikacji przedstawił zjawisko stresu w nowym ujęciu, odwołując się do wiedzy odkrytej jeszcze w okresie starożytności. Udało się połączyć dawne koncepcje z nowoczesnym podejściem do człowieka zniewolonego stałym
napięciem, uwzględniając interakcję poszczególnych elementów psychiki i ciała, która
dąży do pełnej harmonii.
Zdaniem autora zaburzenia wywołane stresem w optymalnym funkcjonowaniu
można redukować, a nawet kompensować poprzez odpowiedni styl życia, dietę, korzystanie z naturalnych środków, których dostarczają rośliny, odpowiednio preparowana
woda, a także przez odpowiednie ćwiczenia cielesne i psychiczne.
Książka ta może stanowić przewodnik dla osób, które poszukują niekonwencjonalnych sposobów usprawnienia swojego funkcjonowania, nie godząc się by ich „życie
było wyłącznie stresem”.

mgr Wojciech Korchut, psycholog
www.psychotronics.pl

Po przeczytaniu tej książki łatwiej mi przyjąć, że stres jest po prostu częścią życia i nie
musimy z nim nieustannie walczyć. Warto przyjrzeć się jego prawdziwym przyczynom
i naszym reakcjom. Najważniejsze – jak pisze dr Krupka – jest to, w jaki sposób będziemy
przez stresowe sytuacje przechodzić, a na to, jak się okazuje, sami mamy ogromny
wpływ i wielu sprzymierzeńców.
Jeśli uda się nam zastosować tę wiedzę w praktyce, będziemy nie tylko lepiej się czuć, ale
i ładniej wyglądać. W branży beauty, w której od lat pracuję, minimalizowanie skutków
stresu powinno być podstawą profilaktyki anti-aging.
		
Ilona Kurczaba, redaktor naczelna LNE,
magazynu branży beauty & healthy aging
www.lne.pl

Każdy stres manifestuje się w jelitach. Nerwowe przejadanie się, niedojadanie lub całkowite zatrzymanie ich pracy to typowe reakcje w sytuacjach stresowych. Zwłaszcza
przewlekły stres prowadzi do poważnych zaburzeń trawienia, których skutki odczuwa
nie tylko nasze ciało, ale i psychika.
Tyle przeczytasz w każdej publikacji na temat stresu, ale ta książka jest inna.
Niewiele jest pozycji na polskim rynku wydawniczym, które w tak kompleksowy sposób
podchodzą do tego zagadnienia i proponują praktyczne rozwiązania pomagające chronić nasze ciała przed skutkami stresu.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoją świadomość żywieniową w oparciu o sprawdzoną wiedzę
dalekiego wschodu oraz najnowsze osiągnięcia medycyny zachodniej, to ta książka jest
właśnie dla Ciebie.
Dowiesz się z niej, jaka dieta, adaptogeny i ćwiczenia są dla Ciebie odpowiednie ze
względu na dominującą postawę życiową („ja chcę”, „ja muszę”, „ja nie wiem, co robić”)
i typ psychometaboliczny (sensoryczny, behawioralny, emocjonalny).
A wiesz, co to woda deklastrowana, biofotony albo mumio? Jeżeli nie, koniecznie sięgnij
po tę książkę!
Na koniec poznasz przełomową i całkowicie bezinwazyjną metodę skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej, która pomaga określić odpowiednie zalecenia żywieniowe
i suplementację.

dr n. hum. Maria Tymczyńska,
blogerka prowadząca Kuchnię z zasadami
www.kuchniazzasadami.com
www.facebook.com/kuchniazzasadami
O stresie napisano wiele książek. Ta ma wymiar szczególny – w nowatorski sposób
łącząc ze sobą szerokie spektrum spojrzenia na stres, często takich aspektów zjawiska,
które rzadko są przedstawiane w tym kontekście.
Główną zaletą książki jest bogactwo spojrzenia i wieloaspektowość ujęcia zagadnienia
stresu. Autor przybliża również możliwości radzenia sobie z nim dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu dostępnych zasobów.
		
dr n. hum. Jerzy Korzewski, psycholog
www.psychoterapiaindywidualna.pl
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Nieważne, ile dni jest w Twoim życiu.
Ważne jest, ile życia jest w Twoich dniach.
MIRSAKARIM NORBEKOV

Stres dotyka każdego, na wszystkich etapach życia. Jego źródła są jednak
bardzo różne – każdy z nas doznaje napięć pod wpływem innych czynników.
W życiu nie unikniemy stresu, bo tak naprawdę życie to właśnie stres. Ważne
jest jednak, jak ten stan przechodzimy, jak sobie z nim radzimy. Źle przeżywany
stres odbiera nam bowiem energię do życia: często powoli, a czasem nagle.
Książka ta pomaga zrozumieć, czym jest stres, jak sobie z nim radzić i jak
„odblokować” swoją energię – czyli po prostu, jak żyć w harmonii z sobą
samym. Zazwyczaj sami jesteśmy swoimi największymi wrogami – to nasze
postrzeganie powoduje, że coś odczuwamy jako dyskomfort, czyli stres, a coś
innego jako komfort. Jednak na pewnym poziomie u wszystkich występują
bardzo podobne reakcje stresowe. I to właśnie o nich piszę w tej publikacji.
Książka ta powstawała powoli. Pisałem ją, gdy moje poczucie harmonii było
największe. Jest ona wyrazem moich osobistych doświadczeń oraz mnogości
doświadczeń moich pacjentów. Sam nie jestem wolny od skutków stresu – jak
każdy inny człowiek. Wiem jednak, że dzięki odpowiedniemu postrzeganiu
samego siebie, w sytuacji stresowej, można łatwiej odzyskać energię i harmonię z otaczającym światem. Skoro udało się to mnie i wielu moim pacjentom, to także ty możesz się uwolnić od negatywnych skutków stresu i wejść
na optymalną ścieżkę życia. Jeżeli niniejsza publikacja choć trochę pomoże ci
w uświadomieniu sobie, jak stres odbiera ci energię życiową i podsunie drogę
rozwiązań, to moje zadanie jako autora zostanie spełnione.
Na koniec, jak zawsze, pragnę podziękować wszystkim, którzy w różnym
stopniu przyczynili się do napisania tej książki. W szczególności dziękuję
wszystkim moim pacjentom za naukę, jaką mnie obdarzyli, Romkowi Grzeszykowskiemu za podzielenie się tajnikami jogi, zespołowi Energomedica
za naukę wzajemnych relacji, Wojtkowi Zacharkowi za znaczącą pomoc
w napisaniu tej książki, Ilonie Kurczabie za cenne uwagi i inspiracje, moim
rodzicom za to, że zawsze mnie wspierali, mojemu synowi za to, że pokazał
mi, czym jest stres w relacjach ojciec–syn, oraz Joannie za spokój, którym
mnie obdarza.
						

II.
DLACZEGO SIĘ STRESUJEMY?

Stresujemy się pod wpływem bodźców, które uznajemy za zagrażające, czyli takich, które uważamy za niewłaściwe dla nas. Okazuje
się, że lęk towarzyszący zagrożeniu może przybierać trojaką postać:
lęku zaufania, wstydu lub utraty. Każdy z nas podlega nieco innej
kombinacji tych trzech postaci lęku.

Lęk zaufania
Występuje, gdy nie ufam:
•

sobie − uważam na przykład, że nie jestem w stanie zrobić czegoś ważnego w miejscu pracy, że nie podołam obowiązkom, nie
utrzymam mojej rodziny, że nie sprawdzę się jako ojciec/matka,

•

innym − mam przymus sprawowania kontroli nad wszystkim i wszystkimi, jestem zazdrosnym mężem/żoną, czy nieufnym rodzicem; uważam, że inni nie dadzą sobie rady, ja zrobię
to lepiej, albo że inni będą mnie tylko oszukiwać).

Lęk wstydu
Odczuwam, gdy uznaję, że nie jestem dość dobry, aby zasłużyć
na cokolwiek; może się to objawiać np. potrzebą permanentnego sukcesu i perfekcjonizmem. Lęk wstydu przejawia się w dwóch wymiarach:
•

naszego myślenia − świadomie myślę, że jestem niewystarczająco dobry w ...,

•

naszych reakcji podświadomych − np. wstydzę się mówić
o swoich preferencjach seksualnych albo odmówić komuś
pomocy.

Lęk utraty
Jawi się jako lęk najbardziej pierwotny. Odczuwam go, gdy boję
się stracić życie, rodziców, dzieci, pieniądze itd. Im bardziej jestem
21

do czegoś przywiązany, tym bardziej przeżywam stres związany
z lękiem przed utratą tego. Oznacza to, że każdy z nas doświadcza
tego rodzaju lęku, choć do pewnego stopnia, dzięki rozwojowi duchowemu, możemy go minimalizować.
Szczególnym jest tu lęk przed śmiercią gdyż dotyczy nas wszystkich. Śmierć bowiem oznacza utratę wszystkiego. Prawdopodobnie
najsilniej odczuwają go osoby niewierzące, które nie mogą znaleźć
pocieszenia w sferze nadprzyrodzonej.
PRAWO REZONANSU – sformułował jes Pierre Franckh znany
niemiecki seminarzysta i aktor.
Oparł je na najnowszysch odkryciach z pogranicza fizyki i świadomości.
Każdy z nas posiada unikalne
pole rezonansowe, choćby pole
serca (naukowcy z Heart Math
Institute dowiedli, że zajmuje ono
2-3 metry). Pole to wprawia w ruch
zarówno materię, jak i otaczającą
nas energię. Ponieważ wszystko
jest drgającą fala, to każda nasza
akcja wywołuje właściwy dla niej
rezonans. Nasze działania są albo
mocne i łatwo zauważalne, albo
znacznie słabsze i często umykające naszej świadomości. Dla
przykładu, gdy kogoś uderzymy,
efekt jest natychmiastowy, ale
na przykład trudno nam zauważyć długotrwały wpływ telefonu
komórkowego, złego odżywiania,
czy też naszych myśli i słów.

Na przykładzie tego lęku doskonale widać,
jak działa prawo rezonansu: możemy bać się
odejść z tego świata tylko dlatego, że widzimy,
jak cierpi nasz bliski, który boi się, że nas
straci – w efekcie cierpimy podwójnie. Jest
to częsty dramat osób chorujących na nowotwory, które zamiast wsparcia ze strony
rodziny odczuwają jej cierpienie z powodu ich
choroby.
Problem polega na tym, że współcześnie nie
umiemy poradzić sobie ze śmiercią: lekarze
nie potrafią rozmawiać o niej z pacjentami,
rodzice unikają tego tematu w kontakcie
z dziećmi. Zdarza się, że bliscy osoby zmarłej sami następnie „odchorowują” jej chorobę
przez wiele lat.

Aby zrozumieć, czym dokładnie jest dla nas stres i jaką pełni rolę,
musimy najpierw zobaczyć:

Jaką postawę zwykle przyjmujesz w życiu?

22

IV.
CO POWODUJE, ŻE NIE ULEGAMY
STRESOWI?

Nasze pragnienia
Gdy zaczniemy ufać sobie i nie będziemy podświadomie odczuwać
wstydu, zaczniemy budować równowagę pomiędzy postawami Ja
chcę i Ja muszę – a to oznacza wspominany już dostęp do naszych
pragnień. Ich respektowanie jest drogą środka, pozwala na harmonijne poruszanie się między chcę a muszę.

Nasze możliwości
Korzystanie ze swoich możliwości wymaga względnie pełnego
zrozumienia, co mogę, a czego nie. Kiedy oceniamy to spokojnie
i realistycznie, unikamy niepotrzebnych lęków. Czujemy się pewniej
i łatwiej jest nam realizować pragnienia.

Stan optymalnej ścieżki życia
Gdy odkryjemy, jakie mamy pragnienia i możliwości ich realizacji,
zbliżamy się do naszej optymalnej życiowej ścieżki. Musimy zrozumieć, że nasze pragnienia mają strukturę warstwową. Kolejne warstwy odsłaniają się w miarę eliminowania lęków. Innymi słowy, im
mniej się boimy coś stracić, tym bardziej nasze pragnienia ewoluują.
Mało kto z nas wie od razu, czego naprawdę pragnie, bowiem dostępu
do tej świadomości bronią nasze lęki, które wszyscy posiadamy.
Zapewne nikt z nas nie pozbędzie się lęków w zupełności. Wystarczy
jednak, że będziemy kroczyli ścieżką optymalną w danym momencie.
Nie musimy od razu dążyć do jej wersji idealnej! Chodzi o to, by jak
najdłużej pozostawać świadomym swoich aktualnych pragnień i możliwości – wiedzieć, co jest dla nas ważne i dobre w danym momencie
życia.
To właśnie jest nasz stan komfortu, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy. Stres wynika z niepewności, czego chcemy, a co
musimy, i związanego z nią subiektywnego poczucia, że na nic nie
mamy wpływu, że rządzą nami czynniki zewnętrzne. Wtedy właś41

nie nie wiemy, jak się zachowywać, a to skutkuje popadnięciem
w postawę zatrzymania.
Wejście na optymalną ścieżkę życiową wykracza poza materię
naszego ciała i strukturę naszych emocji. Postępując w zgodzie ze
sobą, stopniowo zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie:
— Po co tu jestem?

Stan komfortu
Charakterystyczne dla optymalnej ścieżki jest to, że odsłania się
nam ona w trudnych momentach – wtedy gdy pojawia się lęk, na przykład gdy ktoś nas oszuka. Jeżeli w takich sytuacjach nie tracimy
poczucia komfortu, to oznacza, że rzeczywiście jesteśmy na właściwej ścieżce. Im natomiast silniejsza jest nasza reakcja emocjonalna
i stresowa, tym bardziej jesteśmy od niej oddaleni – błądzimy wówczas na manowcach życia.
Nikt nie jest w stanie nadużyć naszego zaufania, jeśli ufamy przede
wszystkim sobie. Nikt nie zdoła nas dotkliwie skrytykować, jeśli
znamy swoją prawdziwą wartość. Jeśli ktoś nas czegoś pozbawia,
a my nie boimy się tego stracić, nie wywołuje to w nas napięcia ani
niepokoju.
Dlatego w swojej praktyce lekarskiej pytam często pacjentów, dlaczego chcą wyzdrowieć. Odpowiedź: „ponieważ chcę żyć” w żaden
sposób nie rozwiązuje sprawy.
Życie samo w sobie nie może być celem – celem każdego z nas jest
odnalezienie swojej ścieżki w życiu i podążanie nią. Znanym zjawiskiem jest ustępowanie choroby u pacjentów w stanach terminalnych, którzy odkryli swoje pragnienia, przedefiniowali życiowe cele
i przystąpili do ich realizacji.
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Dochodzimy do momentu, gdy zaczynamy poszukiwać odpowiedzi
na pytanie:

Jak skutecznie radzić sobie ze stresem, a zwłaszcza z tym
nadmiernym?
Jak Ty sobie z nim radzisz?

VII.
JAK CHRONIĆ CIAŁO
PRZED SKUTKAMI STRESU?

JOGA
Ratunku przed skutkami stresu zaczynamy szukać najczęściej
wtedy, kiedy dotykają one nasze ciało, powodując dolegliwości. Przewlekły stres bardzo mocno odciska się na całym organizmie. Z tego
też powodu opracowaliśmy zestaw ćwiczeń jogi, które mogą służyć
skutecznemu „odblokowaniu” stresu w ciele (patrz DODATEK 1).

Dlaczego joga?
Ponieważ proponuje ona najbardziej spójny, ze znanych mi, systemów redukowania stresu oraz równoważenia energii w ciele. Dzięki
temu pozwala dopasować ćwiczenia do dominującego u nas, w danym
momencie, rodzaju konfliktów.
W naszym programie prezentujemy ćwiczenia, które mogą pomóc
w przypadku stresu związanego z poszczególnymi postawami: Ja
chcę (mózg sensoryczny), Ja muszę (mózg behawioralny), Ja mogę/
nie mogę (mózg emocjonalny).
Ćwiczenia są tak dobrane, aby mógł je zastosować każdy. Nie musisz
być joginem! Wystarczy, że poświęcisz 30 minut trzy razy w tygodniu. Tyle czasu potrzeba, aby uwolnić stres z ciała. Każde z ćwiczeń możesz wykonywać sam, choć jeszcze lepiej robić to pod okiem
instruktora jogi, który pomoże wyeliminować błędy.
Nie musisz wykonywać wszystkich ćwiczeń. Wybierz tylko te, co do
których czujesz, że są w tej chwili odpowiednie dla ciebie. Nie rób nic
na siłę. Ciało samo ci podpowie, jak z nim postępować.
Próbuj samodzielnie uświadomić sobie, w którym miejscu ciało jest
najbardziej zablokowane i zacznij ćwiczenia właśnie z tego rejonu.
Jeśli masz wątpliwości wykonaj skan STRD. Stale aktualizowana
lista gabinetów posługujących się diagnostyką termoregulacyjną jest
dostępna na stronie internetowej: www.strd.com.pl
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Zharmonizowana woda
Jednym z takich sposobów, według mnie najlepszym z obecnie
dostępnych, jest tak zwana deklastryzacja wody poprzez rozbicie cząsteczkowe w reaktorze niskotemperaturowej plazmy (RNP). Dzięki
PLAZMA – czwarty stan
skupienia materii, mający
odmienne właściwości od
fazy stałej, ciekłej i gazowej.

tej technologii woda jest poddawana procesowi

Charakteryzuje sie naładowaniem elektrycznym cząstek.

nazwać wodą żywą.

REAKTOR NISKOTEMPERATUROWEJ PLAZMY – woda
przepływa w nim przez pole
promieniowania
elektromagnetycznego, emitowanego strumieniem plazmy,
którego cząstki znajdują się
lokalnie w stanie równowagi
termicznej.

w pewnym sensie podobnemu do wspomnianego
topnienia lodowców. Taką wodę śmiało możemy

Już najprostsze eksperymenty pokazują wielką
siłę jej działania. Wystarczy podlewać nią jedną
z dwóch identycznych roślin przez kilka dni, by
zaobserwować efekt.
Woda to życie. Odgrywa ona centralną rolę
w procesach życiowych. Nasze ciało starzeje

się, kiedy zaczyna w nim ubywać wody lub jest ona zanieczyszczona
poprzez przewlekły stres fizyczny, emocjonalny i mentalny.

CZĄSTECZKI WODY PRZED ZDEKLASTROWANIEM

CZĄSTECZKI WODY PO ZDEKLASTROWANIU
ILUSTRACJA XIV: Sfotografowana pod mikroskopem woda poddana działaniu RNP
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Nadmiar (czegokolwiek) jest bardzo niekorzystny dla prawidłowej
struktury wody. Kiedy nadmiernie pragniemy – jedzenia, środków
materialnych, miłości, uwagi innych, wiedzy – czujemy, że musimy
te rzeczy zdobyć, a to dosłownie zatruwa nasze ciała, czyli struktury
białkowe, prowadząc do tego, że woda w naszych ciałach zaczyna
przypominać przysłowiowy ściek.
Najlepszym przykładem jest tutaj choroba nowotworowa. Komórki
rakowe mają w sobie potężną siłę życia. To one w pierwszej kolejności
pobierają dostępną wodę i dosłownie pęcznieją. Dążą do odmłodzenia, a woda jest dla nich kluczowa. Mogą to osiągnąć tylko wtedy, gdy
organizm żywiciela jest odwodniony, a woda w jego ciele charakteryzuje się wysokim stopniem nieuporządkowania. Wytwarza się wówczas duża różnica potencjałów, niestety najczęściej na korzyść raka.
Mówiąc dosłownie, nowotwór żywi się naszymi „negatywami”.
Agresywne niszczenie komórek nowotworowych nie ma większego
sensu, gdyż mają one zbyt dużą siłę życiową. Ludzie chorzy na raka
powinni raczej zbudować w sobie własną siłę, wykorzystując moce
komórek nowotworowych. Dlatego tak ważne w chorobach nowotworowych jest oczyszczanie się z wszelkiego brudu fizycznego, emocjonalnego i mentalnego, a woda odgrywa tutaj kluczową rolę.
W terapii chorób nowotworowych wykorzystuje się często świeże
soki, owoce i warzywa (wspomniana wcześniej terapia wg. Maxa Gersona). Raczej nie chodzi tu tak bardzo o skład chemiczny roślin, choć
muszę być one zdrowe, a bardziej o zawartość uporządkowanej wody.
Im bardziej roślina była nasłoneczniona, tym wyższy jej potencjał
rewitalizujący z uwagi na wyższą zawartość uporządkowanej wody.
Gdyby udało się wymienić całą wodę w ciele chorego na raka, to prawdopodobnie natychmiast by wyzdrowiał.
Starajmy się więc dbać o czystość swojego organizmu i środowiska,
ale przede wszystkim o czystość myślenia. Myśli wpływają na ciało,
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DODATEK 2:
PROGRAM Balance of Energy

Europa nie dorobiła się holistycznego sytemu ochrony zdrowia.
Mówi się dużo o profilaktyce, która sprowadza się głównie do wcześniejszego wykrywania chorób. Mimo wszystko nadal jest to mechanizm promujący chorobę, a nie zdrowie.
Daleki Wschód stworzył kompletne systemy dbałości o zdrowie takie jak: Tradycyjna Medycyna Chińska (TMC) czy Ajurweda.
Przeniesienie bezpośrednio tych metod na grunt europejski jest
trudne, choć dzieje się to od dawna. Najnowsze odkrycia z dziedziny fizyki, biologii molekularnej czy psychologii potwierdzają,
że systemy oparte na tysiącach lat doświadczeń mają sens.
Inspiracja zachodnią myślą naukową i wschodnią mądrością
pozwoliła wykreować europejski, holistyczny sposób ochrony zdrowia. Nazwaliśmy go po angielsku, w języku powszechnym w Europie, Balance of Energy, czyli Równowaga Energetyczna. Zdrowie to
bowiem balans, równowaga i harmonia energii, metabolizmu i ogólnie, po prostu, życia.
Problemem wielu systemów ochrony zdrowia jest brak właściwej
diagnozy stanu pacjenta. W rezultacie ani profilaktyka, ani terapia
nie są skuteczne ponieważ nie odpowiadają aktualnym potrzebom
danego człowieka. Dlatego nasz program oparliśmy o dokładną diagnozę, dotyczącą nie jednostek chorobowych, ale stanu całego organizmu. Opracowaliśmy też proste metody radzenia sobie ze stresem,
które tworzą spójny system regulacji energii w ciele.
Program Balance of Energy (w skrócie BoE) dedykowany jest
przede wszystkim dla ludzi chcących:
•

kompleksowo troszczyć się o swoje zdrowie,

•

zwiększyć siły witalne,

•

szybko wracać do formy po wysiłku (fizycznym, emocjonalnym
i mentalnym),
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•

opóźnić proces starzenia,

•

zneutralizować skutki stresu oraz zregenerować organizm po
długotrwałym obciążeniu pracą umysłową, wysiłkiem fizycznym, czy też nadmiernymi emocjami,

•

ogólnie poprawić swoje samopoczucie – jakość życia – przywracając naturalny rytm pracy organizmu, a więc osiągnąć równowagę energetyczną.

Program BoE został stworzony przede wszystkim dla osób nadmiernie obciążonych stresem jednak zdrowych. Jeśli jesteś przewlekle
chory skontaktuj się ze specjalistą.
Zainteresuj się programem szczególnie jeśli odczuwasz:
•

permanentne zmęczenie,

•

brak energii fizycznej i wyczerpanie psychiczne,

•

wypalenie zawodowe spowodowane nadmiarem emocji,

•

zniechęcenie – brak potrzeb, chęci działania,

•

niechęć do zmian – potrzebę „stabilizacji”,

•

potrzebę „świętego spokoju”,

•

zaburzenia snu,

•

poczucie bezsensu.

Jeśli przynajmniej dwie z powyższych dolegliwości dotyczą ciebie
to najprawdopodobniej twój organizm przestał efektywnie radzić
sobie z nadmiernym obciążeniem i warto wziąć pod uwagę BoE.
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Balance of Energy umożliwia powrót organizmu do stanu naturalnej równowagi poprzez uruchomienie efektywnego cyklu regeneracji za pomocą:
•

prostej, powtarzalnej i opartej na naukowych dowodach diagnozie stresu i zmian energii, jaką jest skaningowa diagnostyka
termoregulacyjna (STRD – więcej na www.strd.com.pl),

•

odpowiednio dobranego pożywienia (diety, suplementacji)
i wody,

• oraz regulacji zasobów energetycznych poprzez światło i dźwięk.
Indywidualnie dobrane substancje aktywne, rozpuszczone w zharmonizowanej wodzie, dzięki poprawie krążenia (za pomocą uporządkowanego promieniowania podczerwonego) szybko wnikają do
komórek efektywnie je dotleniając, odżywiając oraz oczyszczając.
Metoda BoE wywodzi się z Polski. Polacy mają niebywałą zdolność
kreacji. Uważam, że to, czego trzeba naszemu narodowi, to więcej
harmonii, czyli równowagi.
Robimy krok w tym kierunku i mamy nadzieję, że dołączy do nas
wielu ludzi, którym zależy na harmonii życia. Już teraz współpracuje z nami wiele podmiotów, z którymi wspólnie budujemy Balance
of Energy.
Więcej informacji znajdziesz na stronach:
			

www.balanceofenergy.pl
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