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Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka nie jest poradnikiem dla leczenia 

jakiejkolwiek choroby. Jest opisem długoletnich badań własnych oraz 

wyszukiwanych badań naukowych oraz praktyki klinicznej i ambulatoryjnej 

wielu specjalistów i ośrodków na świecie, włączających często osobiste 

doświadczenia lub rodzinne, które zobligowały ich do znajdowania 

optymalnych rozwiązań, wspomagających zasadę Hipokratesa „po pierwsze 

nie szkodzić”.  Żaden fragment niniejszej książki nie może być 

reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Autorki 

/Wydawcy. Książka chroniona prawem autorskim i własności intelektualnej. 

Oświadczenia zawarte w tym przewodniku reprezentują profesjonalne opinie 

autorki, która dedykowała tej pracy ponad 50 lat swojego życia. 

Celem tego przewodnika nie jest stawianie jakiejkolwiek diagnozy czy 

zalecenia leczenia konkretnej choroby. Jest on zapisem wieloletnich 

poszukiwań Autorki na polu nauki i praktyki, dla zrozumienia funkcjonowania 

własnego organizmu oraz innych osób, w tym wielu lekarzy, pragnących 

ratować siebie i członków własnej rodziny. Ta informacja jest przeznaczona 

wyłącznie dla celów edukacyjnych, a każda osoba jest zobligowana do 

współpracy z  licencjonowanym specjalistą opieki zdrowotnej. 
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Niech będzie dla ciebie światłem  

w ciemnych miejscach,  

gdy zgasną wszystkie inne światła.  

J.R.R. Tolkien 
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Aby wyzdrowieć, 

trzeba najpierw zachorować 

Edward Stachura 

 

 

PRZEDMOWA 
 

Jak już pisałam we wcześniejszych książkach, nie byłoby ich, podobnie 

jak i tej – kolejnej - dotyczącej chorób autoimmunologicznych.  

Temat chorób autoimmunologicznych stał się moją idea fix, gdyż 

cierpiąc na różne dolegliwości od najwcześniejszego dzieciństwa, a 

następnie będąc naukowcem z pasji, musiałam nieustannie poszukiwać 

odpowiedzi na nękające mnie samą problemy zdrowotne, nie 

„zaopiekowane” właściwie przez dziesiątki lat w klasycznym leczeniu 

symptomów. To redukcjonistyczne podejście usuwania z pola widzenia 

objawu, nie pozwalało mi bowiem na odnalezienie drogi prowadzącej do 

pierwszej przyczyny, a następnie powrotu do zdrowia. Objaw bowiem tkwił 

we mnie, transformując w kolejne nowe formy i choroby, diagnozowane 

na ich podstawie, nigdy nie pozwalając mi osiągnąć poziomu zdrowia.  

Jako immunolog z wykształcenia oraz diagnosta kliniczny, 

uświadomiłam sobie, że biochemiczne parametry są obrazem skutku, 

znajdowanego w ciele, ale nigdy nie sięgają przyczyny. 

Szczęśliwie, moje życie tak się układało, że dostawałam od niego 

„prezenty” w postaci ludzi, kursów, ukierunkowania na to, co mnie 

najbardziej interesowało – mój sens, tego, co robię – skąd przyszłam i 

dokąd zmierzam. I tak moje traumatyczne doświadczenia wczesnego 



dzieciństwa stale wracały jako fundament, na którym zbudowana byłam ja 

i jakość mojego zdrowia/życia. Tak więc „przyszły” do mnie sympozja 

Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, potem Polska i Światowa 

Akademia Medycyny im. Alberta Schweitzera i medycyna zintegrowana, 

wreszcie pobyt w Klinice zintegrowanej medycyny (IMC). To były zresztą 

kierunki moich poszukiwań – syntezy, psychosyntezy. Głównym celem 

była bowiem stale przyczyna choroby i odkodowanie dróg, jakim rozeszła 

się ona, a właściwie jej konsekwencje po całym organizmie, wywołując 

ogólnoustrojowe skutki. 

Psychosynteza pojawiła się w połowie mojego życia, gdy ustawia się 

na nowo swoje priorytety, znajduje misję i cel swojego istnienia. Właśnie 

wtedy zaczęłam zbierać wszystko razem w jedną, spójną całość, pisać 

książki, m.in. o podejściu  psychosomatycznym do chorób, rozumiejąc 

coraz bardziej, że stres (który przeżywałam przez lata od 

najwcześniejszego dzieciństwa) był stymulatorem autodestrukcji. Gdy 

dopadła mnie fibromialgia, otworzyła mi nową perspektywę – 

całościowego pomagania sobie. Leczenie klasyczne nie miało, oprócz 

sterydów i leków psychotropowych, żadnej propozycji, która w moim 

odczuciu, prowadziłaby do zmiany  jakości mojego życia i zdrowia. 

Gdy z sukcesem opanowałam bóle, stosując zarówno techniki 

psychosyntezy, systematycznie powtarzaną rehabilitację (mając na nią 

wpływ i regulując ją według własnych potrzeb) i suplementację, 

wiedziałam już, że moja droga jest właściwa i zupełnie odstaje od 

klasycznego podejścia.  

I wtedy wróciła do mnie immunologia, ale w głębszym wydaniu – 

jako immunologia duszy. Spotkałam też w Oxfordzie twórczynię tego 

wspaniale pasującego do mnie pojęcia – pediatrę i psychiatrę, dr Ursulę 

Anderson, leczącą traumatycznie poharatane dzieci. Te dzieci na 



przestrzeni lat były często zamykane w ośrodkach resocjalizacyjnych z 

powodu niewłaściwych zachowań, czy wreszcie szpitalach 

psychiatrycznych, zamiast przyjrzenia się wzorcom wychowawczym i 

traumom ich dziecięcej duszy. 

W tym czasie przychodziły już do mnie informacje ze świata, 

dotyczące całościowego podejścia w medycynie funkcjonalnej i liczne 

webinary na temat np. choroby Hashimoto, alergii, cukrzycy, „złamanego” 

mózgu czy wyczerpania nadnerczy. 

Wszystko to było napełniające mnie wiedzą i nadzieją, wypełniając 

lukę w tym, czego zabrakło przez lata mojego życia w klasycznym 

podejściu w leczeniu. 

Kiedyś na jednej z telekonferencji usłyszałam, że choroby 

autoimmunologiczne przechodzą jedne w drugą w miarę upływu czasu i 

niewłaściwego podejścia do ich leczenia, co stawało się normą. Wtedy 

właśnie cieszyłam się już parę lat sukcesem wyzdrowienia z fibromialgii, 

niemniej coraz bardziej odczuwałam objawy nasilających się alergii „na 

wszystko”. Wtedy też napisałam pierwszą książkę o tej tematyce p.t. 

Choroby autoimmunologiczne a ciało-umysł-dusza. Co mają wspólnego?, 

gdzie porównałam objawy fibromialgii z alergiami i innymi chorobami 

autoimmunologicznymi. Już wtedy wiedziałam, że fibromialgia – jej objawy 

– to ciąg skutkowy przyczyny – choroby autoimmunologicznej, która 

atakuje wszystko, a więc to, co już wiedziałam dawno, od czasu napisania 

książki p.t. Psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób 

ze stresu. Trauma, a potem cała reszta okoliczności życia wywołuje 

destrukcję na najwyższych poziomach organizacji organizmu – jego 

„centrum dowodzenia”. Potem są już tylko skutki…mniejsze lub większe, 

a zatrucie środowiska, przetwarzana żywność, niewłaściwy styl życia i 



wzorce pokoleniowe myślenia i emocjonalnego reagowania na stres 

dokładają się do całości. 

Mamy więc pełnoobjawowy zespół choroby systemowej, 

metabolicznej, zespół toksyczny, gdzie stres, toksyny.. są 

prowokatorami skutków. 

Oddaję w ręce Czytelnika tę kolejną książkę, która służy,  jak 

wszystkie poprzednie EDUKACJI, aby po latach i przez kolejne długie lata 

życia nie trzeba było terapii przewlekłej, postępującej i bez efektu. 

W tej książce zawarłam następną odsłonę chorób 

autoimmunologicznych, tym razem już w kontekście całości i odwracania 

skutków. Osiągnęłam to dzięki podejściu, które poznawałam ostatnio 

dzięki lekarzom endokrynologom medycyny funkcjonalnej, którzy pokazali 

mi np. ścieżkę powiązania fibromialgii i chorób tarczycy czy nadnerczy, 

jako części układanki dla chorób autoimmunologicznych. 

Książka nie jest przepisem leczniczym. Jest poszerzaniem 

świadomości zwykłego Czytelnika o sobie, życiu i wszystkich czynnikach, 

które powinny być znane każdemu, a które mają zasadniczy wpływ na 

zdrowie i jakość całego życia. Jeśli nie jesteśmy – jako dorośli – tego 

świadomi, sami dokonujemy niewłaściwych wyborów, a z tego powodu 

cierpimy przez kolejne lata życia na choroby z autoimmunoagresji. To 

nasz osobisty, indywidualny wybór i tylko my sami poniesiemy za niego 

konsekwencje. Nikt bowiem nie może za nas tego wyboru dokonać.  

Musimy być zdrowi – to imperatyw kategoryczny. Nie możemy się 

też zgodzić na to, co nam się mówi, że lek zlikwiduje chorobę, a 

tymczasem mamy go brać do końca życia. Niestety, jeśli likwiduje, to tylko 

objaw i do tego tymczasowo, a on powraca po kilku godzinach i musimy 

powtarzać ten proceder przez lata bez efektu, wywołując „choroby 



jatrogenne” – z powodu przewlekłego brania leków lub niewłaściwej 

procedury, nie biorącej pod uwagę indywidualizacji chorowania. 

 Nie powinien to być temat tabu, a problem wyboru każdej 

świadomej osoby, jaki efekt chce osiągnąć – zdrowie czy przetrwanie, 

zresztą nie dbając sama o siebie, a powierzając najcenniejszy swój dar – 

własne zdrowie i życie w obce ręce.  

Tego powinno się uczyć dzieci – świadomego wyboru jakości życia 

i dbania o zdrowie od najmłodszego wieku poprzez swój wkład, a nie 

leczenia objawu, gdy on zaistnieje. To powinna być też sfera medycyny 

przyszłości, która dba o zdrowie każdej osoby na przestrzeni jej życia i 

edukuje „jak być zdrowym”. Nie może być ona jedynie „karetką pogotowia” 

i usuwać na chwilę objaw czegoś, co już zaistniało w ciele, jest potem 

„hodowane” na przyszłe diagnozy - choroby, często pokoleniowe. 

 

WPROWADZENIE 

Oddaję w ręce Czytelnika kolejną książkę dedykowaną chorobom 

autoimmunologicznym, gdyż temat ten jest wyjątkowo ważny dla 

społecznej świadomości, ale także obecnej opieki zdrowotnej. Choroby te 

bowiem są często diagnozowane, zarówno w Polsce, jak i w różnych 

krajach świata, przypisując konkretnemu pacjentowi jednostkę 

chorobową, jednocześnie informując go o zaliczeniu jej do chorób 

immunologicznych.  

Temat chorób autoimmunologicznych jest też punktem 

zainteresowania naukowców w sferze medycyny, ale i lekarzy praktyków, 

którzy sami, bądź członkowie ich rodzin stają się często ofiarami tych 

problemów. Z tego też powodu ci lekarze-praktycy są zainteresowani 



osobiście skutecznymi rozwiązaniami, które często znacznie odbiegają od 

tego, co dotychczas stosowano w mono-terapiach pojedynczych 

jednostek chorobowych, zaliczanych zresztą do chorób 

autoimmunologicznych.  

W świecie, w którym funkcjonujemy z reguły mało dbamy o ciało, ale 

też psychikę i sferę duchową. Żyjemy niczym automaty, zaprogramowane 

na podążanie w pośpiechu coraz dalej i szybciej. Trzymamy też w 

gotowości ciało do wykonywania stawianych często przez ten świat 

wyzwań. Wielu z nas poświęca odpoczynek, aby dążyć do kolejnych 

celów. Kładziemy się coraz później spać, aby jeszcze coś zdążyć zrobić, 

a potem  potrzebujemy odreagować ten pośpiech przez bezmyślne 

oglądanie filmu, czy surfowanie w Internecie. Kiedy ciało daje oznaki 

zmęczenia, ogłuszamy je kolejną kawą czy napojami energetycznymi, aby 

dalej być wydolnym.  

Rezultaty nie dają na siebie zbyt długo czekać. Coraz więcej osób 

zgłasza się do lekarzy różnych specjalności ze zmęczeniem, 

zaburzeniami hormonalnymi, przewlekłymi bólami głowy, zaburzeniami 

zasypiania i snu, aż wreszcie bólami w różnych częściach ciała i 

problemami zapalnymi. One towarzyszą jedne drugim, nie są pojedyncze, 

choć często lekarz przerywa opowiadanie pacjenta o objawach, skupiając 

się na jednym z nich. Nie pozwala to wprowadzić problemu „całości”, 

ograniczając się tylko do „części”, tego co odczuwa pacjent „dzisiaj”. 

 Choroby autoimmunologiczne dotykają ponad 250 milionów ludzi 

na całym świecie, a wiele innych cierpi na różne przewlekłe stany zapalne, 

których etiologia nie jest badana, ani rozpoznawana. Z reguły pomoc 

ogranicza się do likwidowania objawu, podczas gdy przyczyna, istniejąca 

często od lat, drąży nadal w ciele. 
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