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PRZEDMOWA 
 

 Ponad 23 lata mojego życia dedykowałam medycynie – pracując 

naukowo w diagnostyce klinicznej i immunologii. Kolejne 23 lata, aż do 

chwili obecnej, poświęciłam psychosyntezie – zgłębianiu siebie i 

funkcjonowania człowieka na głębokich psychoduchowych poziomach 

jego istnienia, dla rozwiązania fascynującej zagadki czym jest życie i po 

co żyjemy. 

 Każda z moich książek jest kolejnym fragmentem puzzla, który ma 

obrazować rozwikływanie gordyjskiego węzła przyczyn chorób. Jeśli tego 

nie zrozumiemy i nie zakończymy tej drogi autodestrukcji, w efekcie 

doprowadzimy do dramatycznych skutków, skracających życie i 

prowadzących do przedwczesnej śmierci. Ważne jest, aby 

rozpoczynając od poziomu fizycznego (objawów, bólów w ciele, zmian w 

narządach), zacząć „kopanie głębiej” dla obejrzenia, co tkwi pod spodem. 

Ten puzzel ma wyjaśnić meandry oddziaływania choroby w organizmie i 

drogi skąd przybyła, co uczyniła i jak ewentualnie można cofnąć się do 

początku jej zaistnienia. 

 Cała klasyczna medycyna skupia się na likwidowaniu objawu, 

zwykle zaistniałego w jednym konkretnym miejscu czy narządzie. Mnie 

od wielu lat to podejście nie satysfakcjonowało, gdyż kolejno 

rozpoznawałam, obserwując siebie i swoje problemy zdrowotne, że 

każda choroba, a tym bardziej długotrwała, ma wiele objawów. Tym  

samym jest ona wielowątkowa, oddziałująca na wiele stron, często także 

na te przestrzenie skąd wyruszyła, podobnie jak i na te, które 

zaatakowała po drodze. Te ostatnie dają też feedback temu, skąd 

powstały. 
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 Klasyczne podejście medyczne, określające efekt w danej chwili, 

skupia się na jego „zasłanianiu”, a więc schowaniu „za kurtynę” tego, co 

dokucza najbardziej. Niestety tego rodzaju procedura usuwa z pola 

widzenia drogi rozprzestrzeniania się choroby i jej najbardziej 

widocznego efektu - objawu, ale i drogi powrotnej. Schowanie zupełnie 

objawu nie likwiduje problemu, a jedynie stwarza złudzenie, że go już nie 

ma. Choroba przenosi więc symptom w inne miejsce, co jednak nie jest 

wiązane przez nikogo z faktem, że dotyczy to tej samej jednostki 

chorobowej. W ten sposób proces leczenia nowego objawu rozgrywa się 

podobnie, ale w innej już przestrzeni, a czasem u innego specjalisty, 

który „leczy” kolejny objaw. 

 Tymczasem choroba pokazuje swoje postępujące oblicze, 

uwidaczniając osobom myślącym, że tak naprawdę ujawnia się wszędzie 

w organizmie, ponieważ od zawsze byliśmy całością, a nie częścią. 

Kwestią jest to, czy włączymy w rozszyfrowanie zagadki jej przyczyn 

maksymalną ilość dróg jej rozprzestrzeniania. Dotyczy to także wielu 

warstw istnienia człowieka, składającego się z ciała, umysłu i duszy. 

 Gdy połączymy siebie w całość, zrozumiemy także, że 

przywracanie zdrowia powinno odbywać się we wszystkich 

przestrzeniach siebie, a nie jedynie w fizycznym ciele, w postaci 

usuwania objawu z pola widzenia. Musimy bowiem sięgnąć głębiej – do 

ciała „przyczynowego” - i skupić się na odkodowaniu tego, co dało 

skutek w fizycznej sferze. Wszystko razem żyje bowiem w ciele i daje w 

nim ewidentne skutki. Nie można rozdzielać siebie na odrębne części. 

Trzeba je połączyć razem. 

 Czas wreszcie pozbyć się złudzeń leczenia chorób człowieka 

poprzez tymczasowe likwidowanie objawu przez substancje chemiczne, 



 7 

wprowadzane do organizmu, trzy razy na dzień, powtarzane każdego 

dnia – przewlekle...aż do końca dni jego życia. 

 Warto pokusić się do zajrzenia do wewnątrz i wyruszenie w podróż 

w głąb siebie, aby odkryć przyczynę i jej skutek i zająć się nimi 

obydwoma naraz. 

1. Przewód pokarmowy a mózg 
 
 Na początku listopada 2018 roku Towarzystwo Medycyny 

Funkcjonalnej ze Stanów Zjednoczonych zorganizowało konferencję p.t. 

MICROBIOME MASTERCLASS. W trakcie tego wydarzenia dr Keesha 

Ewers zauważyła, że wiele lat prowadzone duże badania naukowe, 

obejmujące dzieci i młodzież, (które żyły w dysfunkcjonalnych rodzinach  

i podlegały przez lata nadużyciom fizycznym i psychicznym, zaniedbaniu, 

odrzuceniu siebie i w rodzinie), wykazały, że traumy w wyniku tych 

sytuacji wywołały nie tylko niewłaściwe zachowania, ale i psychiczne i 

fizyczne choroby.   

 Zarówno więc traumatyczne doświadczenia, stres i w konsekwencji 

oddziaływanie na układ immunologiczny wiąże się obecnie ze stanem 

mikrobiomu w organizmie. Coraz częściej uważa się, że stres, depresja, 

zaburzenia funkcji poznawczych, niepokój czy problemy z pamięcią i 

koncentracją mają wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego i 

jego problemów i że mikrobiom oraz mózg są zależne od siebie. Jak 

trawimy pokarm, tak wchłaniamy też myśli i przekonania. 

 Trawienie, perystaltyka jelit, deficyty pokarmowe czy wreszcie 

równowaga lub jej brak w obrębie mikrobiomu oddziałują na układ 

immunologiczny. Wpływ mózgu na jelita wiąże się zarówno z 

neurotransmiterami (serotoniną i dopaminą), kontrolą nerwowo-

mięśniową perystaltyki, reakcją „walcz i uciekaj” i odpowiedzią na  stres 


