
Cieszymy się, że nowy numer Gazetki
Pełnia Zdrowia wita uczestników

Konferencji „CZEGO CI LEKARZ NIE
POWIE”. Spotykamy się w Poznaniu

już po raz ósmy, a naszymi
prelegentami będą: dr Adam

Przygoda, Barbara Jentschura, dr
Krzysztof Krupka, dr Hubert Czerniak,
dr Filip Porzucek, lek. med. Andrzej
Więckowski, prof. dr hab. Andrzej

Frydrychowski, lek. med. Rafał Baron
i diet. klin. Andrzej Kawka. Dobrze, że

w czasach, gdzie często wokół nas
toczy się wyścig szczurów, my się

wzajemnie wspieramy. W ten sposób
wytwarzamy niesamowitą energię

naszych spotkań.

Edyta Klessa i Bogusław Tęczar
IPZ (Instytut Promowania Zdrowia)
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wydawca

Fragment wywiadu ze
Zdzisławem Oszczędą
Przedstawiam kolejny fragment
wywiadu, który przeprowadziłem ze
Zdzisławem Oszczędą, właścicielem
marki Nantes.

Artykuł to fragment nowego wydania
książki Mit chorób nieuleczalnych i wielki
biznes, dostępnego w zestawie z książką
Kuchnia Neo, autorstwa Neo Jacka
Safuty.

Prowadzisz sklep
zielarski? Chcesz zadbać o
jelita swoich pacjentów?

Poznaj ceny hurtowe
produktu.

Zadzwoń 606 413 983

Ryszard Sadłoń: Zacząłem odkrywać wodę, dowiadywać się, że jest strukturyzowana, że ma pamięć, że
istnieje woda martwa jak i żywa, że jest woda alkaiczna, woda kwaśna. Ja tymi wszystkimi tematami
bardzo się interesowałem i parę urządzeń z nią związanych w domu jest. Piję tą wodę i kiedy usłyszałem
o twojej wodzie, to generalnie olałem temat. Stwierdziłem, że mam wystarczającą wodę. Dopiero jak
słyszałem, że Hubert Czerniak zaczyna polecać tą wodę, to stwierdziłem, że coś w tym musi być. I to był
taki mój pierwszy moment, że zacząłem się tą wodą interesować. No i poznaliśmy się wtedy u Tadka
Rolnika, gdzie miałeś wykład o wodzie. Powiedzi mi skąd ta twoja fascynacja i praca nad tą wodą?
Zdzisław Oszczęda: Zaczęło się w 2008 roku, gdy poznałem dwóch naukowców z Białorusi. Przywieźli mi
wodę i powiedzieli, żebym sobie sprawdził, bo oni tą wodą leczą pacjentów. No troszkę byłem
sceptyczny... ale spróbowałem. Okazało się, że miałem przypadki w rodzinie, którym ta woda bardzo
pomogła. Mając firmę medyczną, prowadziłem NZOZ, miałem jeszcze kontakty na uczelniach.
Spróbowałem zaszczepić pomysł badania tej wody najpierw na wrocławskiej uczelni, potem na innych,
ale to się nie udało. Każdy podchodził tak jak ty. Mówił „woda jest wodą”. Przy takim teoretycznie
przypadkowym spotkaniu z panią prof. Haliną Car udało mi się przekonać ją do pewnych eksperymentów,
badań. W Białymstoku i Lublinie na Uniwersytetach Medycznych zostały wprowadzone pilotażowe
badania jak ta woda strukturyzowana, plazmowana, zdeklastrowana, nanowoda – nazw jest kilka - może
wpływać na ludzkie komórki. I tu były wybrane komórki raka jelita grubego i sześć komórek białaczek.
Żeby nam było łatwiej później rozmawiać obejrzyjmy sobie fragment filmu, który został nagrany u prof.
Car w Białymstoku.

Zdzisław
Oszczęda

10 października 1955 r. „Life Magazine” (amerykańskie czasopismo, które wówczas
było tygodnikiem) opublikowało całostronicową reklamę, z której wynikało, że
według badań naukowych cukier pomoże ludziom kontrolować apetyt i utrzymać
wagę pod kontrolą. Za chwilę w innych głównych czasopismach, takich jak
„Newsweek” i „Time”, pojawiły się podobne ogłoszenia i artykuły o zaletach cukru,
często zajmując pierwsze strony. Jednocześnie ten sam „Life” epatował czytelników
sloganem: „Nieważne skąd pochodzą kalorie, ze steka czy z szarlotki”, przy okazji
publikując sfałszowane badanie, rzekomo przeprowadzone na znanym
uniwersytecie, według którego podwyższony poziom cukru we krwi zmniejsza
uczucie głodu. W rzeczywistości jest dokładnie przeciwnie. To była zmasowana
kampania, więc Amerykanie uwierzyli i zaraz po nich, jak zwykle, reszta świata. Ten
sam cukier, który przez lekarzy, w tamtym czasie, był powszechnie uważany za
szkodliwy dla zdrowia, z dnia na dzień stał się zdrowy. Producenci żywności odtąd
dodawali cukier niemal do każdego produktu (przecież był zdrowy, więc robili to dla
zdrowia konsumenta). Zyski skoczyły do nieba. Spożycie tej silnie uzależniającej
toksyny wzrosło z kilku do kilkudziesięciu kilogramów rocznie na osobę. Podobnie
gwałtownie wzrosła w populacji otyłość, zachorowalność na miażdżycę, cukrzycę,
nowotwory i choroby neurodegeneracyjne. Producenci farmaceutyków zaczęli
zarabiać jeszcze więcej. Jak już wiesz, te same grupy finansowe kontrolują zarówno
„zdrową” słodzoną żywność, jak i „leki” oraz „leki” na skutki uboczne innych „leków”.
Niektóre grupy finansowe są też w posiadaniu mediów albo mają w nich udziały. Nie
jest to jednak konieczne dla skutecznej dezinformacji. Wystarczy tylko jeden
skorumpowany członek kolegium redakcyjnego, który za odpowiednie
wynagrodzenie skłonny jest zamieścić pożądaną treść. Najlepiej jeśli jest to redaktor
renomowanego środka przekazu. Jest on dodatkowo instruowany, jakie źródła
informacji ma podać. Inną metodą jest ukryte finansowanie firmy wydawniczej.
Wtedy redaktor naczelny jest całkowicie posłuszny.

Uzależnienie mediów od dochodów
z treści reklamowych, których
dostarczają producenci przetworzo-
nej, toksycznej żywności i farma-
ceutyków

Obejrzyj całość wywiadu na:
www.youtube.com
Pełnia Zdrowia TV

Książkę można kupić na:
www.bio-chemik24.pl
www.mediasklep24.pl

ŚW. HILDEGARDA 1098-1179
– ŚREDNIOWIECZNA ŚWIĘTA NAWSPÓŁCZESNY CZAS
Wiola Urbańska

Św. Hildegardę najlepiej
poznać stosując jej
wskazania życiowe
i żywieniowe.

Hyzop – roślina o szafirowych kwiatach.
Wywodzi się z obszaru śródziemnomo-
rskiego. Przekaz św. Hildegardy o hizopie w
niczym nie odbiega od słów psalmisty
„Pokrop Mie hyzopem a stanę się
czysty…”(Ps 51). Mówi ona bowiem „hyzop
jest z natury suchy, umiarkowanie ciepły i ma
dużą siłę działania (…). Często spożywany
przepędza chore i zgniłe piany soków, to
znaczy zbiera z nich pianę (czyli oczyszcza
je)”. „Także ten, komu dolega kaszel i bóle
wątroby, kto ma duszności i cierpi na płuca,
niech jada hyzop albo z mięsem, albo z
tłuszczem, a poczuje się lepiej”. Wg
Hildegardy powinien być gotowany z
potrawami, najlepiej mięsnymi – oczyszcza
mięso, sprawia, że jest łatwiej przyswajalne

dla człowieka. Lepiej używać wg świętej
sproszkowanego zioła niż świeżego.
Szczególnie zalecany przy dolegliwościach
wątroby i płuc, w problemach z trawieniem
(rozkłada „stwardniałe” w żołądku jedzenie),
świetny środek antydepresyjny – oddala
smutek i melancholię, należy do przypraw
„dających pogodę ducha”. Hyzop należy
dodawać do potraw gotowanych, można do
smalcu w czasie jego wytapiania, gdyż wtedy
potrawy te łagodzą siłę hyzopu aby nie
zaszkodził człowiekowi. Nie należy podawać
kobietom w ciąży i przy epilepsji.

Gospodarstwo prowadzone przez naszą
rodzinę stawia na ekologię i szacunek dla
istot żywych i środowiska. W nieskażonych
terenach na glebach klasy 4-6 uprawiamy 18
hektarów ziemi dbając o glebę i rośliny
metodami mikroorganicznymi (probiotech-
nologia). Certyfikowane uprawy prowadzimy
od 2008 roku wzmacniając potencjał
plonowania przy pomocy probiotycznych
szczepów bakteryjnych. W naszej ofercie
mamy ziemniaki, dynie, topinambur, aronię,

proso oraz jabłka i wiśnie. Szczególnie dumni
jesteśmy z topinambura, którego smak
i właściwości zdrowotne powoli docenia
rynek. Od roku 2007 posiadamy status
Regionalnego Centrum Mikroorganizmów.
Można zakupić u nas wszystkie probiote-
chnologiczne wyroby oraz uzyskać poradę jak
przestawić się na rolnictwo bez chemii. W
naszym gospodarstwie zbieramy grykę i
proso nie stosując chemii do desykacji.
Mikroorganizmy o szczególnych cechach:

stymulujących powstawanie próchnicy w gle-
bie, ograniczających występowanie fuzarium
i innych patogenów oraz uodparniających
rośliny na stresy pogodowe (susza, przymroz-
ki, uszkodzenia gradowe).

Dworszowice Pakoszowe 98-338
tel. 798 619 214

e-mail: radekjochemczak@wp.pl

PEŁNA GARŚĆ - EKOLOGICZNE WARZYWA, OWOCE, KASZE

polub ekologicznego
rolnika na facebooku

Znajdź nas

www.facebook.com/
pelnagarsc

TV

Konflikt interesów wśród naukowców badających
problematykę odżywiania możesz zgłębić dodatkowo, jako

zadanie domowe, w tej pracy badawczej:

h�p://journals.plos.org/plosmedicine/ar�cle?id=10.1371/
journal.pmed.0040005#s3

h�ps://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040005



AleEko
oferuje Państwu certyfikowaną

żywność, naturalne kosmetyki, oraz
wysokiej jakości suplementy.

Alfa
prasa do tłoczenia oleju na zimno. Fachowe

porady i przepisy w cenie zakupu. Zadzwoń pod
numer 602-308-928 a przy zakupie otrzymasz
gra�s nasiona do tłoczenia o wartości 200zł

Aliness
to marka innowacyjnych suplementów
diety dla osób aktywnych i świadomie
dbających o zdrową suplementację.
ALINESS – Bo skład ma znaczenie !!!

Biolit
Produkty prozdrowotne

wyprodukowane na bazie syberyjskich
roślin, wyprodukowane wg własnej

technologii.

Biochemik24
Wyróżnia nas jakość. W naszym sklepie nie

musisz sprawdzać etykiet. Produkty znanych i
cenionych marek: VISANTO, Aliness, Formeds,

Colway, Dary natury, Genac�v, Hauster...

Dobrekonopie.pl
Sklep i hurtownia internetowa z

produktami z konopi siewnych Cannabis
Sa�va L.

Wyciskaj zdrowie
Uprawa i sprzedaż prastarych odmian
zbóż takich jak: orkisz, żyto, płaskurka
i samopsza. „Cała Polska piecze chleb”

KawkaJe
Klinika Medycyny Zintegrowanej
KawkaJe to miejsce, w którym

pomagamy w powrocie do zdrowia
i wskazujemy drogę do jego zachowania.

Nantes
Systemy Nanotechnologii. Producent

wody plazmowanej.

Narum
producent i dystrybutor probiotyku
Narine - najsilniejszej prozdrowotnej

bakterii świata.

ŻeńSzeń
korzeń życia. Od prawie 30 lat na

naszym gospodarstwie ekologoicznym
uprawiamy żeń-szeń. Oferujemy go pod

różnymi postaciami.

Salus
Instytut Ozonoterapii Salus. Leczy
pacjentów korzystając z dorobku
medycyny komplementarnej. W

ośrodku przyjmuje dr Szymon Grzywacz

Powerbio�c
Czerpiąc zekologicznychwarzywiowoców
tworzymywyjątkoweprodukty, którew

naturalnysposóbprzywracają równowagę
mikroflorybakteryjnej jelit.

Nomak
Jakość płynąca z natury. Najwyższej

jakości produkty ekologiczne,
suplementy diety olejki eteryczne

i wiele więcej.

Neo
Książka: Mit chorób nieuleczalnych

i wielki biznes + Kuchnia NEO

Mediasklep24
W naszym sklepie internetowym znajdziesz

jonizatory wody i powietrza, ozonatory,
generatory aktywnego wodoru oraz wszystko,
czego potrzebujesz by mieć wodę i powietrze

pod kontrolą.

PASAŻ HANDLOWY ONLINE NA WWW.PELNIAZDROWIA.INFO
MINIMUM 5% RABATU Z KODEM "PZ1"
WIELE SKLEPÓW W JEDNYM MIEJSCU

KONTAKT
ryszard@rsadlon.pl

602 308 928

Jeśli masz pytania dotyczące
produktów, zadzwoń.

Małgorzata Kołodziej

www.instytutozonoterapii.pl
- Ozonoterapia
- Wlewy dożylne
- Terapie naturalne
- Fotostymulacja
- Medycyna mitochondrialna
- Dieta Ketogenna
tel. (22) 25 359 93; kom. 785 058 676
e-mail: salus@instytutozonoterapii.pl

ALGA AFA - naturalny suplement

• PRODUKTY BIO

• ŻYWNOŚĆ PROZDROWOTNA

• SUPLEMENTY DIETY

• AROMATERAPIA

32 2210 280
735 925 129

sklep internetowy

www.nomak.pl

CO SPRAWIA, ŻE ALGI AFA SĄ TAKIE WYJĄTKOWE
IWARTOŚCIOWE?

W przeciwieństwie do innych mikroalg, algi AFA
rosną dziko. 7000 lat temu, podczas ostatniego
gigantycznegowybuchuwulkanuMountMazuma,
rozsypał się popiół mineralny z najgłębszych
pokładów ziemi. Od tego czasu deszcz i wody
roztopowe nieustannie transportują cenne
substancje naturalne do jeziora Klamath, które w
postaci warstwy o grubości ponad jednego metra
tworzą spiżarnię zaspokajającą potrzeby pokarmo-
we alg. Odczyn tego górskiego jeziora ma wartość
pH 9-11, co jest niezwykle rzadkiew przyrodzie!

JAKOZONPOMAGA ZWALCZYĆ BORELIOZĘ?

Obecnie ozonoterapia w połączeniu z wlewami
witaminy C jest jednym z najskuteczniejszych
znanych sposobów eliminacji objawów boreliozy.
Wiemy już jak podstępną bakterią jest Borrelia
burgdorferi, powodująca boreliozę – chorobę z
Lyme. Teraz zastanówmy się, jakie jest miejsce
ozonuw jej leczeniu.

WCZESNE ROZPOZNANIE

Niestety, im później jest wykryta borelioza, tym
trudniejsza jest do wyleczenia. W pierwszych
dniach od ukąszenia przez kleszcza wystarcza
zwykle około 3-tygodniowa terapia antybiotykowa
(np.doksycykliną).Ale jużna tymetapiedołączenie
intensywnej ozonoterapii znacznie zwiększa
skuteczność leczenia i zmniejsza ryzyko
uodpornienia się bakterii na dany antybiotyk.

ALGA AFA – NIEBIESKI BARWNIK KONTRAWOLNE
RODNIKI

Fikocyjaniny, odpowiedzialne za niebieskawą bar-
wę algi AFA, mają silne działanie antyoksydacyjne.
Regularna jej suplementacja znacznie zwiększa
poziom endogennych antyoksydantów (witaminy
A, E oraz karotenoidów), dzięki redukcji stresu
oksydacyjnego. Co więcej, komplet karotenoidów
zawarty w tej cyjanobakterii wspomaga leczenie
chorób neurodegeneracyjnych.

ALGAAFA – SUPLEMENTDOSKONAŁY

Jednokomórkowa alga AFA stanowi suplement
idealny. Nasz organizm wchłania ją w 98%, w od-
różnieniu do słabo przyswajalnych witamin
i minerałów pochodzenia sztucznego. Co więcej,
jej skład znacznie przewyższa wiele syntetycznych
preparatów mających uzupełniać dietę. Ta cyjano-
bakteria dostarcza namponad 20 antyoksydantów,

PRZEGAPIONA SPRAWA

Jeżeli rozpoznanie postawione zostanie w
późniejszych stadiach, wówczas leczenie trwa
miesiącami, anawet latami. Krętki są „schowane”w
trudno dostępnych dla antybiotyków tkankach:
stawach czy układzie nerwowym. Wówczas
niektórzy (metoda ILADS) sięgają po kilka
antybiotyków, które przez długi czas sieją
spustoszeniew całejmikroflorze człowieka, niestety
w zamiannie dając gwarancji nawyleczenie.

W naszej Klinice Medycyny Zintegrowanej
„KawkaJe” dysponujemy nieinwazyjnymi metoda-
mi wspierającymi diagnostykę pacjenta, co uspra-
wnia opracowanie najbardziej spersonalizowanej
strategii postępowania zarówno pod kątem profi-
laktyki jak i działań terapeutycznych.

SO-CHECK– innowacyjna, nieinwazyjna i bezbolesna
metoda składająca się z następujących pomiarów:

� Oligo-check – badanie tkanki miękkiej umożli-
wiające określenie poziomu minerałów, mikroele-
mentów, witamin oraz przeciążeniametalami cięż-
kimi. Ponadto otrzymujemy wskaźniki dotyczące
m.in. stresu oksydacyjnego, równowagi kwasowo-
zasadowej, stanu trawienia, zanieczyszczenia
wątroby, poziomu pracy systemu odpornościowe-
go, nerwowego i hormonalnego, ocenę jakości
skóry, stanuwłosów, paznokci i stawów, tendencji

18 aminokwasów, 50minerałów i całego kompletu
karotenoidów. Znajdziemy w niej również witami-
ny z grupy B, w tym, coważne dlawegan i wegeta-
rian, biodostępną witaminę B12. Alga ta kryje w
sobie również cennepierwiastki śladowe, takie jak:
żelazo, organiczny fluor i wanad i inne.

AGENTO3

Agentem do zadań specjalnych, który wytropi
ukrytego intruza i wspomoże własny układ
odpornościowy w walce, jest właśnie ozon
(trzyatomowa cząsteczka tlenu: O3). Autohemo-
terapia, zarówno tzw. duża jak i mała, wspomagana
niekiedy ostrzykiwaniem ozonem okolicy bolących
stawów, przynosi wspaniałe rezultaty. Organizm,
któryotrzymujesprzymierzeńcawpostaciozonu, jest
wstanie rozprawić się zbakteriamiBorreli.

do otyłości/zagrożenia cellulitem, a także stanu
emocjonalnego.

� Cardi-check – dodatkowe badanie układu sercowo -
naczyniowego zapomocąOximetru.
*Pozostałe dostępne metody wspierające diagno-
stykę zostały opisanewwersji elektronicznej gazetki.

STRD (Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna)
Dzięki pomiarowi otrzymujemy m.in. grafikę z mapą
termicznąorganizmuobrazującą,wktórychobszarach
jest tendencja do stanów zapalnych, blokad, czy
innychdysfunkcji.

F-SCAN 4 – umożliwia wykrycie częstotliwości
patogenów występujących w naszym organizmie –
czyli bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów wraz z
możliwością terapii częstotliwościami, osłabiającymi /
eliminującymi wykryte patogeny, które zaburzają
prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

•

BORELIOZA - cichy i podstępny
„kameleon” cz. 2

Klinika Medycyny
Zintegrowanej „Kawkaje”
ul. Tuwima 13; 43-173 Łaziska Górne
tel. 575 808 500 oraz 690 844 455
www.kawkaje.pl

NIEINWAZYJNE METODY DIAGNOSTYCZNE – opracowane przez Zespół Kliniki Medycyny
Zintegrowanej „KawkaJe”


