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Suplementacja wodoru molekularnego ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia procesu
produkcji energii, usuwania rodników powstałych podczas tego
procesu, a ostatecznie samego
życia jako zdrowego kompletnego organizmu.
Wodór molekularny ma zdolność działania na poziomie komórkowym, przekracza barierę
krew-mózg, wchodzi do mitochondriów, a także ma zdolność
do translokacji do jądra komórkowego w określonych warunkach.
Po znalezieniu się w tych idealnych lokalizacjach komórki, dotychczasowe badania wykazały,

że wodór wywiera właściwości przeciwutleniające, przeciw
apoptotyczne, przeciwzapalne
i cytoprotekcyjne, które są korzystne dla komórki.
Jakie są zalety wody wodorowej?
• Poprawia
stan
zdrowia
i ochrania komórki.
• Poprawia absorpcję składników
odżywczych w organizmie.
• Umożliwia lepsze nawodnienie organizmu.
• Poprawia
funkcjonowanie
mięśni i tkanek oraz ruchomość stawów.
• Poprawia jakość życia chorych
na raka poddawanych leczeniu chemioterapią.

PEŁNIA ZDROWIA

rabat 10%

• Zwiększa krążenie krwi.
• Pomaga obniżyć poziom
tłuszczów nasyconych.
• Opóźnia starzenie się komórek,
dając zdrowo wyglądającą skórę.
Zmniejsza problemy z zaparciami,
biegunką i ogólne złe samopoczucie.
• Pomaga w obniżaniu poziomu
cholesterolu.
• Pomaga w obniżaniu ciśnienia
tętniczego krwi.
• Pomaga odtruć organizm. Codzienna detoksykacja .

• Szybsza regeneracja po treningu przy czym likwiduje tzw.
Zakwasy. Lepsza wytrzymałość i koncentracja.
• Poprawia kondycję skóry i zachowuje piękną skórę. Poprawia poziom glukozy we krwi.
• Redukuje poziom kwasu
moczowego w leczeniu dny
moczanowej.
Zauważalna
poprawa gojenia owrzodzeń
i redukcja nawrotów.
• Poprawia wzrok.
10:45 - 12:45 Andrzej Kawka | Kawka Je (dietetyk kliniczny, naturoterapeuta)
Wprowadzenie do diety ketogennej
Sławomir Gacka | Prezes Zarządu Probiotics Polska Sp. z o.o.
Sekretarz Rady Polskiej Izby Technologii i Wyrobów
Naturalnych
Bioasekuracja naszej przestrzeni życia

Andrzej Kwiatkowski - współwłaściciel marki Energetix Polska
energetix.com.pl/

jak nam ułatwiają życie również
nam szkodzą. Potwierdzają to
liczne badania naukowe robione w wielu krajach. Na przeciw
zagrożeniom dnia codziennego wychodzi ENEREGTIX, producent biżuterii i akcesoriów z
magnesami. Jak takie produkty
mogą pomóc? Przede wszystkim pole magnetyczne pomaga
nas chronić przed otaczającym
elektrosmogiem, poprawia cyrkulację krwi, dzięki czemu mamy

Jest nam niezwykle miło, że organizatorzy
Międzynarodowych Targów EKOstyl 2019 w BielskuBiałej zwrócili się do nas z prośbą o pomoc
w zorganizowaniu konferencji towarzyszącej
targom. Moderatorem tego spotkania będzie
niezwykle pozytywny i energiczny dietetyk kliniczny,
naturoterapeuta - Andrzej Kawka (KawkaJe). Wygłosi
też pierwszy wykład „Wprowadzenie do diety ketogennej”.

PROGRAM

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED PROMIENIOWANIEM
ELEKTROMAGNETYCZNYM

We współczesnym świecie, w
którym przyszło nam żyć, nasz
nasz organizm jest narażony na
szereg niewystępujących nigdy
wcześniej w naszej historii zagrożeń. Szybki rozwój technologii, która nas otacza sprawia,
że jesteśmy ze wszystkich stron
narażeni na działanie szkodliwego dla zdrowia promieniowania
elektromagnetycznego. Komputery, telefony komórkowe, bezprzewodowe sieci WiFi tak samo

to projekt, który ma na celu propagowanie wiedzy
o naturalnych metodach wspierających zdrowie
oraz integrację osób zainteresowanych zdrowym
stylem życia, a także budowanie świadomości
społeczeństwa na temat prawidłowego odżywiania,
profilaktyki zdrowotnej i naturalnych metod leczenia.

na hasło „Pełnia Zdrowia”

lepiej dotleniony organizm, a
przy okazji zmniejszają się dolegliwości bólowe i stany zapalne.
Naszym marzeniem jest dążenie do sytuacji, w której ludzie
mogliby cieszyć się otaczającą
rzeczywistością i czerpać z niej
jak najwięcej dla siebie. Wierzymy, że jest to możliwe tylko
dzięki sprawnie funkcjonującemu organizmowi, a to możemy
osiągnąć  wspomagając się m.in.
biżuterią magnetyczną.

Na wizyty zaprasza
doktor Szymon Grzywacz

Kompleksowe leczenie m.in.:
- Boreliozy
- Hashimoto
- Chorób zapalnych
- Alergii
- Zapalenia zatok
- Zespołu przewlekłego zmęczenia
- Cukrzycy
Instytut Ozonoterapii Salus
ul. Batuty 7
02-743 Warszawa

13:15 - 15:15 Andrzej Kwiatkowski | współwłaściciel marki Energetix Polska
- producenta biżuterii magnetycznej i produktów Wellness
Jak się zabezpieczyć przed cichym zabójcą - 5G?
Jacek Safuta (NEO) | autor książki „Mit chorób nieuleczalnych
i wielki biznes”
Przyczyny chorób cywilizacyjnych i sposoby radzenia z nimi
15:45 - 17:30 Zdzisław Oszczęda | prezes firmy Nanolaboratory Nantes,
prowadzącej od lat badania nad nanotechnologią i Nanowodą
Woda jakiej nie znacie
18:00 - 19:30 Eugeniusz Winiecki | Właściciel firmy PUT KAS w ofercie
której znajdują się m.in. urządzenia ochrony zdrowia
Zastosowanie wodoru molekularnego w profilaktyce
i promocji zdrowia

ZAPRASZAMY

www.instytutozonoterapii.pl
Wykonywane zabiegi:
- Ozonoterapia
- Wlewy dożylne
- Terapie naturalne
- Fotostymulacja
- Medycyna mitochondrialna
- Dieta Ketogenna
tel. (22) 25359 93
kom. 785 05 86 76
salus@instytutozonoterapii.pl

Zapraszamy na kolejne nasze wydarzenie Pełnia Zdrowia - Festiwal Kultury
Zdrowia - z udziałem prof. Walentyny Nikołajewna Burkowa z Instytutu Biolit

ODKRYCIA NAUKOWE SYBERYJSKICH LEKARZY
W PRZYWRACANIU ZDROWIA JELIT. INNOWACJE
NA SKALĘ EUROPY. BADANIA KLINICZNE
Podczas spotkania odbędzie się dodatkowo pokaz filmu Janusza Zagórskiego
„Ałtaj - Zielarstwo na wielką skalę”
Spotkanie to odbędzie się 28.11.2019r (czwartek), godz. 18:00 w Kinie Grajfka
w Chorzowskim Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów - w bardzo kameralnym
gronie. | Ilość miejsc ograniczona! | Bilety w cenie 25 zł dostępne na: www.ticketportal.pl

O przyczynach chorób cywilizacyjnych i sposobach
radzenia z nimi opowie Jacek Safuta (NEO) - autor
książki „Mit chorób nieuleczalnych i wielki biznes”.
Dowiemy się także jak się zabezpieczyć przed cichym
zabójcą - 5G - w prelekcji Andrzeja Kwiatkowskiego
(współwłaściciel marki Energetix Polska). Natomiast
prezes zarządu Probiotics - Sławomir Gacka wygłosi
wykład na temat „Bioasekuracja naszej przestrzeni
życia”. Na zakończenie garść informacji o wodzie oraz
wodorze molekularnym w prelekcjach Zdzisława
Oszczędy (prezes firmy Nanolaboratory Nantes)
„Woda jakiej nie znacie” oraz Eugeniusza Winieckiego
www.aleeko
.pl
(Właściciel firmy PUT KAS) „Zastosowanie
wodoru
molekularnego w profilaktyce
i promocji zdrowia”.
ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Bez konserwantów
Mamy nadzieję, że prelekcje te zainspirują
Was do
Dla
wegan
i wegetarian
wprowadzenia zmian w swoim stylu życia mających
korzystny wpływ na zdrowie :) Dla alergików

NATURALNE
Zapraszamy na kolejne spotkania
z PEŁNIĄ SUPLEMENT
Visanto
ZDROWIA. Informacje o następnych
naszych
wydarzeniach są zamieszczaneDr
na Rath
stronie
www.facebook.com/pelniazdrowiafestiwal
Jentschura
Emilia Kordek i Ryszard Sadłoń Biolit i wiele innych

EKOLOGICZNE KOSMETY
Naturalne składniki
Bez alergenów i SLS

Wchodząc ze strony
pelniazdrowia.info

nych szczepów (w sporebiotics jest ich
zaledwie kilkanaście, więc to nie to samo).
Dopiero zaczynamy dostrzegać niewielki
wycinek tego mechanizmu, dzięki którym
ewoluowaliśmy razem z bakteriami, które
pomagają nam w zachowaniu zdrowia. Cywilizacja, która narzuca nam zasady higieny
z jednej, a zatruwa gleby z drugiej, niszczy
te mechanizmy.

O BRUDZIE I BAKTERIACH
W GLEBIE ORAZ
O PROBIOTYKACH
Jacek Safuta - Neo | autor książki „Mit chorób
nieuleczalnych i wielki biznes”
www.facebook.com/groups/Neo.grupa/

Wiele osób przyjęło postawę, że brud to
coś złego, ale kiedy pochodzi on z naturalnego (niezanieczyszczonego chemicznie)
środowiska, w rzeczywistości jest odwrotnie. W wielu częściach świata jedzenie
ziemi (brudu) jest powszechne, zwłaszcza
wśród kobiet w ciąży! To wydaje się niedorzeczne… Pisząc w Emerging Infectious
Diseases, Gerald Callahan, profesor na wydziale mikrobiologii, immunologii i patologii na Colorado State University sugeruje,
że można to robić, aby wzmocnić układ odpornościowy matki, pomagając jej wytwarzać wysoki poziom przeciwciał przeciwko
patogenom w środowisku. Przeciwciała
następnie pojawią się w mleku matki, które oferuje dziecku dodatkową ochronę.
„Spożywanie brudu, zamiast być nienormalnym, może być ewolucyjną adaptacją,
nabytą przez tysiąclecia interakcji z bakteriami - adaptacja, która zwiększa odporność płodu, zwiększa ilość wapnia, eliminuje problemy żołądkowe, usuwa niektóre
toksyny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz być może zwiększa odporność
matek ”, zauważa Callahan.
Wskazuje on również na powszechny zwyczaj „spożywania” brudu (czyli ziemi) przez
dzieci. Jest to tak powszechne, że amerykańska Agencja Ochrony Środowiska szacuje, że dzieci podczas zabaw spożywają
od 200 do 800 miligramów brudu dziennie. Podczas, gdy rodzice mogą próbować
temu zapobiegać, ekspozycja na brud
i znajdujące się w nim mikroby jest prawdopodobnie integralną częścią zdrowego
rozwoju dziecka.

Podczas hodowli zwierząt laboratoryjnych
w absolutnie sterylnych warunkach (króliki,
myszy, świnki morskie i szczury) stwierdzono, że ich układ odpornościowy nie rozwijał
się normalnie… Dowody sugerują, że wyniki
byłyby takie same u dzieci.
Niestety wielkie połacie ziemi są zanieczyszczone metalami ciężkimi, agrochemią
i innymi toksynami, które powodują, że jedzenie takiej ziemi jest niebezpieczne.
Ale podstawowa zasada jest następująca:
NIE BÓJ SIĘ BRUDU Spędzaj czas na świeżym powietrzu, pracuj w ogrodzie i ciesz
się własnymi warzywami i owocami.
Zarodniki bakterii, rezydujące w glebie
(sporebiotics), to jedna z opcji, której możesz użyć, aby wprowadzić do organizmu
bardziej korzystne mikroby (ten temat opisałem też w książce, bo potrzeba tu dodatkowej wiedzy o szczepach bakterii), ale możesz także podjąć świadomy wysiłek, aby
wyjść na łono natury, położyć ręce i stopy
na ziemi, co spowoduje również uziemienie
(o którym również napisałem w książce)
i przywróci naturalną łączność człowieka
z naturą.
Z kolei badacze z Colorado Boulder odkryli
w glebie bakterie, które są źródłem tłuszczu przeciwzapalnego. Zwrócili uwagę na
jego korzystne działanie dla zdrowia psychicznego. Te bakterie to Mycobacterium
vaccae (M. vaccae). Więcej szczegółów
w modułach szkoleniowych w grupie: www.
facebook.com/groups/Neo.grupa/
To tylko jeden szczep bakterii, który znajduje się w glebie, a są w niej miliony in-

Przypomnę jeszcze, czym zajmują się bakterie w jelicie grubym, na podstawie mojej
książki:
„Oto lista zadań, które wypełniają odpowiednie bakterie, kiedy już szczęśliwie dotrą
do Twojego jelita grubego, gdzie jest ich dom:
- „trenują” układ odpornościowy,
- wytwarzają składniki odżywcze i wzmagają ich przyswajalność,
- wspomagają procesy detoksykacji przewodu pokarmowego,
- chronią jelita przed przerostem szkodliwych bakterii,
- wspomagają trawienie celulozy,
- wspomagają angiogenezę (proces tworzenia się naczyń włosowatych),
- wspomagają funkcje jelitowego układu nerwowego (nazywanego drugim mózgiem)”
I na koniec, jak już brudzimy sobie ręce i stopy – poznaj korzyści z uprawiania ogrodu.
Ogrodnictwo ma wielorakie korzystne działanie na człowieka. Jest to:
- aktywność fizyczna
- ekspozycja na korzystne światło słoneczne
- ekspozycja na drobnoustroje
- uziemienie
- redukuje stres
Ten artykuł stanowi uzupełnienie do s. 380
- 382 mojej książki „Mit chorób nieuleczalnych i wielki biznes”. Jest dostępny, pośród
wielu innych, dla członków grupy zamkniętej, przeznaczonej dla czytelników. Są tam
również podane materiały źródłowe, a więc
wyniki badań naukowych. | Książka jest
dostępna podczas Targów EKOStyl oraz w
Internecie: www.mediasklep24.pl/ksiazka-mit-chorob-nieuleczalnych.html

Klinika Medycyny Zintegrowanej KawkaJe

przy Fundacji Zdrowie Wszystkich Pokoleń „KAWKAJE”
Już niedługo otwarcie nowej kliniki w Katowicach | Styczeń 2020 r.
ZAKRES USŁUG:

ESENCJA PROBIOTYCZNA
to fermentowany suplement
diety na bazie 11 żywych
i aktywnych gatunków
pożytecznych mikroorganizmów
i ich metabolitów.
1 łyżka stołowa zawiera min.
4,5x106 bakterii probiotycznych

www.probiotics.pl/o-nas.html

www.kawkaje.pl

tel.: 575 808 500
- dietetyka kliniczna, terapie żywieniowe;
- diagnostyka urządzeniami medycznymi takimi jak biorezonans,
termograf STRD;
- osteopatia, fizjoterapia, aurikuloterapia, akupunktura;
- wizyty lekarskie;
- psychoterapia, terapia totalnej biologii;
- wlewy (w tym witaminowe);
- ozonoterapia;
- kamertony;
- terapie usuwania toksyn i patogenów (w tym biorezonans).

Emilia Kordek
Andrzej Kawka

Indywidualny dobór żywienia, ziół (w tym medycyny chińskiej),
suplementów i neuroprzekaźników pod konkretne jednostki chorobowe
z zakresu wszelkich chorób autoimmunizacyjnych, przewlekłych,
metabolicznych, nowotworowych.
Profesjonalne leczenie otyłości oraz indywidualne programy dla sportowców.

WODA - ELIKSIR
ŻYCIA
Andrzej Kawka - Kawka Je (dietetyk
kliniczny, naturoterapeuta)
www.kawkaje.pl http://www.kawkaje.com

Woda to życie. Życie bez wody
jest niemożliwe. Woda nie tylko uczestniczy we wszystkich
procesach biochemicznych naszego organizmu, ale również
jest transporterem wszystkich
substancji zarówno do jak i z komórek. Jej niedobór może spowodować właściwie wszystkie
możliwe objawy chorobowe od
zatwardzenia, przez zaburzenia
metaboliczne, po choroby nowotworowe. Dlatego głównym
aspektem w mojej pracy z pacjentami jest woda, która stanowi
podstawę powrotu do zdrowia.
Nie tylko ilość wypijanej wody,
ale przede wszystkim jej jakość
i właściwości mają olbrzymie
znaczenie w utrzymaniu zdrowia
i dobrej kondycji i fizycznej.
Do poprawy parametrów wody
osobiście używam jonizatora
wody i również go polecam moim
pacjentom. Urządzenie zmienia parametry wody na tyle, iż
taka woda staje się w pełni wodą
leczniczą - alkalizuje wodę, dzięki
czemu możemy kontrolować Ph
naszych komórek, co daje nam
możliwość uniknięcia wszelakich
chorób związanych z magazynowaniem kwasów w naszym ciele.
Alkalizacja Ph oznacza również
profilaktykę nowotworową, jak
również uniknięcie zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybicznych. Jonizator zmienia współczynnik oksydacyjno-redukcyjny

wody, co oznacza, że woda taka
ma w sobie więcej antyoksydantów niż świeżo wyciśnięty sok
z warzyw czy owoców. Zabezpiecza nas więc to przed większością
chorób związanych z nadmiarem
wolnych rodników i stresem oksydacyjnym. Wyraźnie też wpływa
to na spowolnienie tempa starzenia. Woda z jonizatora wyraźnie
zmniejsza stany zapalne w organizmie spowodowane chorobami
autoimmunologicznymi. Badania naukowe pokazują jasno, że
w znaczący sposób obniża poziom
przeciwciał będących przyczyną
tych właśnie chorób. Jest to również świetny izotonik, dostarczający takie minerały jak magnez,
wapń czy potas. Przez zmianę
heksagonalnej struktury cząsteczek potrafi nawadniać ciało na
poziomie około 90%. Co oznacza
pełne nawodnienie organizmu,
a zatem lepsze wykorzystanie
wody w organizmie i więcej energii. Już zaledwie 1% odwodnienie
zabiera nam 10% energii zarówno fizycznej jak i psychicznej. 2%
odwodnienie to już spadek sił witalnych o 20%. Woda taka o wiele
bogatsza jest w ujemne jony OH-,
dzięki czemu skuteczniej i silniej
dotlenia komórki naszego ciała.
Ilość korzyści, jakie dostarcza nam
woda jonizowana jest nie do przecenienia. Stąd jonizator to podstawa nie tylko mojego zdrowia, ale
i zdrowia moich pacjentów.

SKUTECZNA METODA
OCZYSZCZANIA NASZEGO
ORGANIZMU POPRZEZ LEPSZE
NAWADNIANIE WODĄ PLAZMOWANĄ
– ZWANĄ „NANOWODĄ”
Zdzisław Oszczęda - prezes firmy Nanolaboratory Nantes,
prowadzącej od lat badania nad nanotechnologią i Nanowodą
www.nantes.com.pl

rabat 10%

na hasło „Pełnia Zdrowia”

„Nanowoda” jest nazwą handlową wody plazmowanej. Jest
otrzymywana w wynalezionych do tego celu specjalnych
reaktorach w niskotemperaturowej plazmie. W ten sposób
otrzymana woda zmienia swoją
strukturę z dużych cząsteczek
giga-klastrów na małe klatraty
i co za tym idzie nabiera nowych
leczniczych właściwości. Dodatkowo w powstałych w tym
procesie klatratach udał się zawrzeć tlen singletowy. Struktura wody plazmowanej przypomina wodę z topiącego się
lodowca, jednak w przeciwieństwie do niej, struktura wody
plazmowanej jest trwała przez
wiele miesięcy.
Działanie wody plazmowanej
polega na tym, że jej cząsteczki
przenikają szybciej i lepiej przez
błony komórkowe docierając do
tkanek narządów. Taka woda
jest wspaniałym rozpuszczalnikiem substancji niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania komórek w ciągłym procesie zastępowania „zużytych”
komórek nowymi komórkami
tj. procesie apoptozy. Ponad-

to wiadomo, że jakakolwiek
substancja żeby być czynną
biologicznie musi rozpuścić się
w wodzie lub lipidach a woda
plazmowana jest wspaniałym
rozpuszczalnikiem. Dodatkowo
zawarty w wodzie plazmowanej tlen singletowy jest bardzo
reaktywną formą tlenu i pełni
wielką rolę w metabolizmie
komórkowym. W 2014 roku
laureat nagrody Nobla James
Watson przedstawił hipotezę
sugerującą, że niedobór RTF
(reaktywnych form tlenu) jest
związany z występowaniem
cukrzycy, otępienia, chorób
układu krążenia i niektórych
postaci nowotworów. Tak więc
można przyjąć, że woda plazmowana z podniesiona zawartością tlenu sigletowego
nie tylko oczyszcza organizm
ze szkodliwych dla Nas substancji ale również z uszkodzonych komórek występujących
w wielu chorobach.

