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OŚWIADCZENIE
Świadomy

odpowiedzialności

prawnej

oświadczam,

że

złożona

praca

licencjacka na temat „Wpływ oczyszczania jelita grubego na dobrostan zdrowia” została
przeze mnie napisana samodzielnie.
Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach

pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym.
Ponadto niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób
nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur związanych z uzyskaniem
dyplomów lub tytułów zawodowych szkoły wyższej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne
udostępnienie mojej pracy w celu oceny samodzielności jej przygotowania przez system
elektronicznego porównywania tekstów oraz przechowywania jej w bazie danych tego
systemu.
Oświadczam także, że wersja pracy znajdująca się na przedłożonej przeze mnie
płycie CD jest zgodna z wydrukiem komputerowym pracy.
Nadto oświadczam, iż przestrzegając postanowień regulaminu zarządzania
prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz
komercjalizacji w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
w Chorzowie, potwierdzam iż wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów
stworzonych w toku studiów (w tym w szczególności w zakresie prac zaliczeniowych,
projektowych), z chwilą ich ustalenia przysługują Uczelni na poniżej wskazanych
zasadach:
I. Uczelni przysługuje prawo do korzystania z Utworów na następujących polach
eksploatacji:
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b –
publiczne

wykonanie,

wyświetlenie,

wystawienie,

odtworzenie

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym. Uczelnia jest upoważniona do dokonywania zmian
w utworze.
II. Autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych przysługują
Uczelni na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W tym w szczególności Uczelni przysługuje uprawnienie do
korzystania z programu komputerowego na następujących polach eksploatacji:
a) trwałego

lub

czasowego

komputerowego w całości

lub

zwielokrotnienia
w

części

programu
jakimikolwiek

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu
komputerowego

niezbędne

jest

jego

zwielokrotnienie,

czynności

te wymagają zgody uprawnionego;
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych
zmian dokonała;
c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego
lub jego kopii.
III. Utworów, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują w
jakiejkolwiek części Uczelni nie wolno wykorzystywać, bez jej zgody, w
działalności zawodowej lub zarobkowej poza Uczelnią.
……………………
Podpis autora pracy
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WSTĘP
Współczesna

medycyna

akademicka

obrała

kierunek

zmierzający

do

wykorzystania zarówno w warunkach fizjologicznych jak i w określonych stanach
patologicznych nowy kierunek, który jest

powrotem

do medycyny naturalnej

wykorzystującej zarówno procesy fizjologiczne jak i środki otrzymane w wyniku
biosyntezy.
Jednym z czynników fizjologicznych, któremu nauki medyczne poświęcają
coraz więcej uwagi jest naturalny proces detoksykacyjny. Wiąże się to z fizjologią
układu pokarmowego i układu moczowego. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania
ustroju człowieka są procesy wydalania metabolitów powstałych w przemianie
układowej a nawet komórkowej.

Brak wydalania tych produktów spowodowany

różnymi stanami patologicznymi doprowadzają w konsekwencji do
farmakologicznej a

ingerencji

niekiedy chirurgicznej. Newralgicznym punktem w tym

przedmiocie jest jelito grube jako miejsce zakończenia procesów metabolicznych
przewodu pokarmowego i miejsce zbioru metabolitów, które powinny być usunięta
poza obręb organizmu. Jest to warunek, który nie dopuszcza do resorpcji związków
toksycznych zawartych w wydalinie, która powinna być przedmiotem defekacji. Przy
zaburzeniu tych funkcji wymagana jest szybka interwencja albo mechaniczna, albo
farmakologiczna.

W

pierwszym

przypadku

stosowana

jest

lewatywa

lub

hydrokolonoterapia. W drugim natomiast przypadku stosowane są doustnie środki
aktywujące perystaltykę jelit, która również przyczynia się do wydalania mas kałowych
zalegających w jelicie grubym. Zwolennikiem mechanicznego leczenia obstrukcji był
dr Richard Schultze1.
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Dr. Richard Schultze „Detoxification” Natural Healing Publications,2011, s.50
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Rozdział 1 Anatomia i patologia jelita grubego.
1.1

Anatomia i patologia jelita grubego.

Końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego jest jelito grube. Jego długość
dochodzi do 150 cm. Składa się z następujących segmentów: kątnicy (jelito ślepe),
okrężnicy (wstępującej, poprzecznej, zstępującej), esicy i odbytnicy wraz z odbytem.
Część wstępująca biegnie po prawej stronie jamy brzusznej i rozciąga się od jelita
ślepego (kątnicy), aż do zgięcia prawego okrężnicy (obok wątroby), gdzie przechodzi w
okrężnicę poprzeczną. W dalszej części przebiega poprzecznie pod żołądkiem na drugą
stronę ciała, gdzie zagina się na wysokości śledziony i przechodzi w okrężnicę
zstępującą, biegnącą po lewej stronie jamy brzusznej. Na dole zatacza podwójną pętlę o
kształcie poziomo ułożonej litery S, zwaną esicą i przechodzi w odbytnicę z kanałem
odbytowym kończącym się zwieraczem odbytu. Odbytnica ma pionowe ułożenie i przy
prawidłowo funkcjonującym organizmie przez większość doby jest pusta, a wypełnia
się tylko podczas defekacji. Średnica różnych odcinków jelita grubego nie jest
jednakowa. W jelicie ślepym i odcinku wstępującym osiąga 7-9 cm, a w okrężnicy
esowatej tylko 3-4cm. Ściany okrężnicy są pofałdowane, fałdy na zewnątrz zwane są
wypukleniami, a wpuklenia do światła jelita – fałdami półksiężycowatymi.
Rysunek 1-1 Schematyczny obraz jelita grubego z kośćcem w tle

Źródło: zygotebody.com
Ściana okrężnicy zbudowana jest z kilku warstw. Pierwszą od strony zewnętrznej jelita
jest błona surowicza, pod nią znajduje się błona mięśniowa obejmująca dwie warstwy
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włókien mięśni gładkich: podłużną i okrężną. Ich zadaniem jest wprawienie w ruch
zawartości okrężnicy. Kolejną warstwą jest tkanka podśluzowa z licznymi małymi
skupiskami tkanki chłonnej: grudkami chłonnymi. Najbardziej wewnętrzną warstwę
tworzy pofałdowana błona śluzowa. Zawiera ona komórki kubkowe, które wydzielają
śluz ułatwiający przemieszczanie się treści kałowych w kierunku odbytnicy2.
W okrężnicy wstępującej odbywają się ruchy mieszania treści, które nie
występują już w innych odcinkach jelita grubego. Oprócz nich parę razy w ciągu dnia
pojawiają się również ruchy nagłe i wielkie, dzięki którym okrężnica podczas
oddawaniu stolca może być opróżniona od razu. Jelito grube nie wytwarza enzymów
trawiennych, ale odgrywa ważną rolę w procesie trawienia. Podstawową jego funkcją
jest tworzenie stolca. Podczas procesu zagęszczania, z 2000 g papki kałowej wchłania
95% wody i soli mineralnych zostawiając 200–300 g kału. Wydalanie uformowanego
stolca na zewnątrz nazywa się defekacją. Czas przejścia treści kałowej przez jelito
grube wynosi 12–18 godzin. O zaparciu stolca mówimy wtedy, gdy następuje
zatrzymanie masy kałowej i brak stolca w czasie 24–32 godzin.
Wymieniając patologie jelita grubego można je podzielić ze względu na często
współtowarzyszące chorobie zaparcia Poniżej ilustruje to tabela 1-1.

Tabela 1-1 Wybrane patologie jelita grubego współobecne z obstrukcją/zaparciem

Fizyczne

Patologie z zaparciami

Patologie bez zaparć

Rak jelita grubego

Wrzodziejąca zapalenie j. grubego

ZJD (Zespół jelita drażliwego)

Zakażenie

Hemoroidy

Ropień odbytu

Uchyłki jelita grubego
Zaparcia czynnościowe
Mikroskopowe zapalenie j. grubego
Choroba Leśniowskiego Crohna
Mentalne ADHD, ADD
Dyspraksja, Dysleksja
Depresja
Schizofrenia

2

Steve Parker Atlas Anatomii Człowieka Bellona 2009,2010, s.181
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Źródło: opracowanie własne
Coś co od lat wzbudzało zainteresowanie lekarzy, ale z różnych przyczyn nie
było wyjaśnione, dzięki współpracy endokrynologów, neurologów, hematologów dzisiaj staje się bardziej dostępne. Jeszcze w początkach XX wieku Anthony Bassler,
redaktor naczelny „American Journal of Gastroenerology” pisał: „prawdopodobnie
przyszłe lata pokażą, że choroby dzisiaj klasyfikowane jako te niejasnego pochodzenia
zostaną zrozumiane jako pośrednio lub bezpośrednio związane z chronicznym
zatruciem krwi pochodzenia jelitowego”. W drugiej dekadzie XXI wieku nasza
znajomość zależności pomiędzy jelitami a mózgiem jest znacznie większa i jest to
obszar wiedzy wnoszący nowe możliwości w leczeniu zaburzeń mentalnych i
fizycznych. Poniżej w podpunktach zestawiono najistotniejsze aspekty.3
a.

Sieć neuronalna układu pokarmowego człowieka ze względu na obfitość
przełączników i różnorodność typów neuroprzekaźników zwana jest „drugim
mózgiem”

b.

Śledząc szlaki komunikacyjne między jelitami a mózgiem wykazano, że sygnały
z jelit docierają nie tylko do ośrodków głodu i sytości, ale do:
- wyspy: która odpowiada za generowanie poczucia „ja”
- układu limbicznego: odpowiadającego za przetwarzanie emocji
- kory przedczołowej: odpowiadającą za ocenę moralną
- ciała migdałowatego: odpowiadającego za odczuwanie lęku
- hipokampu: odpowiadającego za pamięć
- przedniego zakrętu kory obręczy: odpowiadającej za motywację.
Nie wnioskuje się, że jelita zarządzają naszym zachowaniem, ale mogą mieć na
nie znaczny wpływ.

c.

Badacze z zespołu irlandzkiego naukowca Johna Cryana wykazali w testach na
myszach, że podanie im znanej z pozytywnego wpływu na jelita bakterii
Lactobacillus rhamnosus JB-1 wpływa na zwiększenie motywacji i zmniejszenie
poziomu hormonu stresu u testowanych mysz.

d.

O ile narządy zmysłów informują mózg o środowisku zewnętrznym człowieka i
wpływają na świadomość o tyle doskonale unerwiony obszar jelit „rejestruje”
środowisko wewnętrzne człowieka i wpływa na podświadomość.

3

Gulia Enders Historia wewnętrzna JK 2015, s.139-159

7

e.

Osoby z zespołem jelita drażliwego częściej doświadczają stanów lękowych i
chorują

na

depresję.

Natomiast

Bakterie

Lactobacillus

plantarum

i

Bifidobacterium infantis odgrywają pomocniczą rolę w leczeniu dolegliwości
towarzyszących zespołowi jelita drażliwego.
f.

Zespół badaczy z Chin dowiódł, że Lactobacillus reuteri hamuje działanie
receptorów bólowych w jelicie.

g.

Jednym z najistotniejszych bodźców pozwalających zaobserwować komunikację
jelit i mózgu jest stres. W sytuacji stresowej proces trawienia ulega znacznemu
zwolnieniu, a energia która byłaby przeznaczona na trawienie, w sytuacji
stresowej jest kierowana w stronę mózgu, dla szybszego rozwiązania sytuacji
generującej stres.

h.

Do 95% serotoniny wytworzonej przez organizm człowieka powstaje w
komórkach jelit.
Miliardy mikroorganizmów zasiedlających ludzki układ pokarmowy, wspólnie

zwany mikrobiotą, stanowi “przedłużenie/wsparcie” dla układów trawiennego:
immunologicznego, nerwowego. Te mikroby modulują centralny układ nerwowy mózg. Z kolei centralny układ nerwowy wywiera wpływ na regulację góra-dół, kształt
flory bakteryjnej przez podwzgórze i reakcje zapalne. Ta dwukierunkowa komunikacja
przejawia się poprzez różne i w większości niezbadane mechanizmy z udziałem
endokrynnych, odpornościowych i nerwowych szlaków.4 Rysunek 1- 2 ilustruje
zagadnienie.
Komórki nabłonkowe i immunologiczne wzdłuż przewodu pokarmowego,
uwalniają prozapalne cytokiny podczas infekcji. Sygnały zapalne mogą pokonywać
barierę krew mózg, wywołując stany depresyjne. Jelitowe mikroby produkują
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które są wchłaniane do układu krążenia.
SCFA mogą przekraczać barierę krew mózg i wpływać na zachowanie gospodarza.
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA) stymulują komórki enterochromafinowe
w obrębie jelita grubego, zwiększając syntezę serotoniny.

4

Bauer, K. C., Huus, K. E., and Finlay, B. B. (2016) Microbes and the mind: emerging hallmarks of the
gut microbiota–brain axis. Cellular Microbiology, 18: 632–644. doi: 10.1111/cmi.12585.
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Rysunek 1-2 Szlaki komunikacji mózgowo - jelitowo mózgowej

Źródło: https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/le-microbiote-allie-denotre-cerveau_105135
Większość ludzi zna wpływ doustnego spożycia alkoholu na zachowanie
człowieka. Mniejsza część wie, że doodbytnicze podanie alkoholu powoduje szybsze
upojenie, ponieważ część jelita grubego ukrwiona jest w sposób pomijający krążenie
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wrotne. To w sytuacji, gdy jesteśmy zdrowi. A gdy występują zaburzenia trawienia i
wchłaniania, gdy chorobotwórcze bakterie, grzyby i wirusy uszkadzają ścianę jelita,
która następnie przepuszcza do krwiobiegu niestrawione białka, lub metabolity
patogennej flory bakteryjnej: występuje znacznie więcej zaburzeń.
Neurolog i dietetyk dr Natasha McBride zajmując się pacjentami z problemami
gastrycznymi, zauważyła wiele zbieżności pomiędzy: ADHD (zespół nadpobudliwości
psychoruchowej), ADD (deficyt koncentracji uwagi bez zachowań nadpobudliwych i
impulsywnych), autyzmem, dyspraksją (syndrom niezgrabnego dziecka), depresją,
dysleksją, schizofrenią, psychozami, i nazywa roboczo zespołem psychologiczno –
jelitowym GAPS (ang. Gut and Psychology Syndrom). Można wyróżnić kilka
elementów, które dr McBride zauważyła jako elementy wspólne dla osób cierpiących
na zespół psychologiczno-jelitowy GAPS:
a. dieta ograniczona do kilku produktów najczęściej będących węglowodanami
b. problemy z defekacją (objawy zespołu jelita wrażliwego),
c. wyniki badań krwi: wysoki poziom opiatów:(kazomorfiny, gliadomorfiny),
wyniki podobne do osób cierpiących na anemie
d. niedobory
•

immunoglobin IgA (typowe dla zubożałej flory bakteryjnej)

•

witamin (B1, B2, B3, B6, B12, C, A, D, kwas foliowy, NNKT, kwas
alfaketoglarowy, glutation)

•

minerałów (Mg, Zn, Se, Cu, Ca, S, Fe, P, K, Na)

e. nadmierna antybiotykoterapia
Według dr McBride punktem wyjścia do różnych ukrytych schorzeń, które mogą się
manifestować w kombinacjach objawów są jelita. Problemy te są konsekwencją
problemów gastrycznych z różnym stopniem nasilenia. Rysunek nr 1. Ilustruje
zagadnienie.
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Rysunek 1-3. Współistnienie zaburzeń mentalnych i zaburzeń gastrycznych

Źródło: Dr Natasha Campbell-McBride: „Zespół psychologiczno jelitowy GAPS”, s.4

Ojciec nowoczesnej psychiatrii, francuz Philippe Finel (1745-1826), po
wieloletniej praktyce i badaniach osób mających problemy psychiczne stwierdził:
„Pierwsze miejsce szaleństwa przypada generalnie w żołądku i trzewiach”.
Niezależnie od opinii wybitnych i zasłużonych, bogatsi o kolejne lata obserwacji
dysponujemy

klinicznym

doświadczeniem.

A

ono

pokazuje,

że

większość

schizofreników cierpi na dolegliwości gastryczne. C.Dohan, R.Cade, K. Rahelt. A.
Hoffer, C. Pheiffer oraz inni lekarze i naukowcy postawili hipotezę związku mózgjelito ze schizofrenią, popartą poważnymi badaniami5. Istnieje wiele badań
przeprowadzonych na osobach z zaburzeniami psychicznymi, które potwierdzają
wysoki poziom kazomorfiny i gliadomorfiny w ich krwiobiegu. To przykład substancji
psychoaktywnych, które przy nieszczelnym jelicie trafiają do krwiobiegu i przenikając
barierę krew mózg negatywnie wpływają na zachowanie człowieka. „W przypadku
autyzmu i schizofrenii, źródłem choroby są jelita, gdzie chore osoby przyswajają
betakazomorfinę-7, która to normalnie powinna być rozłożona do aminokwasów, a nie
jak to ma miejsce do wiązań peptydowych 12 łańcuchowych aminokwasów” powiedział
dr J Robert Cade z uniwersytetu na Florydzie podczas wykładu w Health Scence
Center w 1999r. W badaniach radiologicznych autystyków stwierdza się „zagęszczenie
mas kałowych z zaklinowaniem stolca.6 Dokładniej sprawie przyjrzał się dr Andrew
Wakefield, gastroenterolog z Royal Free Hospital w Londynie, który w 1998
5
6

Dr Natasha Campbell-McBride Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS, Stenka 2013, s.10
tenże
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opublikował badanie dzieci autystycznych, u których wykryto przerost krętnicowolimfatyczno-guzowaty i nieswoiste zapaleniem okrężnicy.
Lekceważenie zaburzeń pracy jelita grubego (obstrukcje, biegunki) przyczynia
się do pogłębiania konsekwencji dysbiozy jelitowej. Biochemik Alan Friedman odkrył
u dzieci autystycznych toksyczne substancje jak deltorfina i dermorfina. Są to silne
neurotoksyny, które pierwszy raz zostały znalezione na grotach strzał mieszkańców
południowej ameryki. Groty maczano w śluzie trujących żab aby paraliżować trafione
ofiary. Dr Friedman jest przekonany, że neurotoksyny nie są produkowane przez same
żaby, ale przez grzyby bytujące na ich wilgotnej skórze. Jeśli te same neurotoksyny,
które

pozwalają

paraliżować

trafioną

zwierzynę

powstają

w

jelicie

dzieci

autystycznych, zdecydowanie jest to obszar, któremu warto się przyjrzeć.
Ponadto historia zna wiele przykładów lekarzy psychiatrii, którzy zwracając
uwagę na dietę i stan flory bakteryjnej byli w stanie zapobiegać zaburzeniom jak:
depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy schizofrenia. Wśród tych lekarzy
należy wymienić Abrama Hoffera (1917-2009). Jednak jak napisał Harold Foster:
„tworzenie nowego paradygmatu nigdy nie przysparza człowiekowi popularności” 7.
Przykłady Kopernika czy Galileusza nie stanowią wyjątku od tej reguły.
Wszelkie dysbiozy jelitowe wiążą się z gorszym przygotowaniem na odparcie
ataku patogenów. Astma, egzema, choroby autoimmunologiczne to przykłady schorzeń,
które możemy rozważać w tym dziale. Jednym z wielu poznanych mechanizmów
destabilizującym układ odpornościowy jest przerost fizjologicznych drożdży candida,
które w sprzyjających warunkach rozwijają się w grzyb candida. Organizm człowieka
większość energii czerpie z metabolizmu węglowodanów, gdzie z cząsteczki glukozy
powstaje kwas mlekowy, woda i główny produkt czyli chemiczna forma energii w
postaci adenozynotrifosforanu. Grzyb candida przetwarza glukozę podczas fermentacji
alkoholowej. W tym procesie biochemicznym, glukoza jest przetwarzana w etanol a
produktem ubocznym jest aldehyd octowy. Efekt ten zauważono, gdy, pacjenci
zdradzali objawy upojenia alkoholowego, choć wcześniej nie spożywali żadnych
napojów/produktów alkoholowych. Większe objawy zaobserwowano po posiłkach
bogatych w węglowodany. Negatywny wpływ alkoholu na zdrowie człowieka jest
powszechnie znany, ale warto się przyjrzeć aldehydowi octowemu. Najbardziej
niszczycielski wpływ aldehyd octowy wywiera na białka poprzez zmianę struktury tych,

7

Abram Hoffer, Harold Foster, Andrew W.Saul Niacyna w leczeniu, oficyna wydawnicza ABA, s.15
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z którymi ma kontakt. A zmienione białka mogą być odpowiedzialne za wiele reakcji
autoimmunologicznych. Przyłączając się do białek, aldehyd octowy zmienia ich
strukturę i blokuje wiele najpotrzebniejszych substancji odżywczych, przyczyniając się
do niedoborów funkcjonalnych. Zagadnienie to przedstawia inny wymiar alkoholizmu,
który może występować u dzieci.8 Jeżeli flora bakteryjna jest w dysbiozie, to nawet
pożywienie najwyższej jakości nie ma szans na prawidłowe strawienie i wchłonięcie. W
takiej sytuacji mamy do czynienia z niedoborami funkcjonalnymi. Badania dowiodły,
że

uszkodzona

flora

bakteryjna

wpływa

na

deregulacje

całego

układu

immunologicznego człowieka. Stąd jedyne rozbieżności dzisiaj dotyczą miary w jakiej
jelito grube jest odpowiedzialne za naszą odporność (60 czy nawet 85%).
Kał ludzki zbudowany jest w 1/3 z bakterii, w 1/3 z włókien roślinnych, a 1/3
stanowią substancje, których organizm pragnie się pozbyć (pozostałości lekarstw,
martwe komórki, barwniki a także cholesterol). W 1997 roku, na uniwersytecie w
Bristolu, Heaton i Lewis opracowali tzw. skala bristolską, która mówi o uformowaniu
stolca. W zależności od konsystencji, stolec podzielono na 7 typów. Tabela 1 – 2
ilustruje zagadnienie.

8

Dr Natasha Campbell-McBride Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS, Stenka 2013, s.41-42
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Właściwy proces trawienia zapewnia odpowiednią ilość wody w kale (powinna wynosić
75% masy kału). Oprócz odmiennej konsystencji, kał może mieć różną barwę. Za
każdym razem jest to istotna informacja, której lekceważenie może mieć niekorzystnie
rokujące skutki. Barwa jasnobrązowa do żółtej może pojawiać się zarówno po kuracji
antybiotykowej jak i po biegunce, w sytuacji nierównowagi flory jelitowej – gdy jej
praca nie przebiega prawidłowo lub gdy mamy do czynienia z zespołem Gilberta.
Dolegliwość ta polega na zmniejszonej wydajności rozkładania krwi, w wyniku czego
występuje niedobór barwnika. Stolec w kolorze jasnoszarym do szarego: może
sygnalizować, że pomiędzy jelitami a wątrobą występują zakłócenia (m.in. z
Tabela 1-2 Skala Bristolska
wizualizacja

Typ
Typ 1

Opis kału
Pojedyncze zbite grudki

Stan jelit
mocne zatwardzenie

Typ 2

Grudkowaty stolec

lekkie zatwardzenie

Typ 3

Stolec z pęknięciami na powierzchni

normalne

Typ 4

Smukłe, wężowate kawałki stolca

normalne

Typ 5

Drobiny w wyraźnymi krawędziami

Niedobór błonnika

Typ 6

Kłaczaste postrzępione kawałki

zapalenie

Typ 7

Wodnisty, bez stałych elementów

zapalenie

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_stool_scale#/media/File:BristolStoolChart.png

wydajnością pęcherzyka żółciowego.) Taki kolor kału powinien być skonsultowany z
lekarzem. Kolor czarny lub czerwony pojawia się w kale, gdy mamy do czynienia z
krwawieniem w jelicie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dzień wcześniej mieliśmy okazje
spożywać buraczki.9 Im bardziej czerwona krew, tym źródło krwawienia jest bliżej
odbytu, a im dalej tym kolor jest bardziej czarny. Wówczas mówi się o krwi utajonej.
W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

9

Gulia Edners Historia wewnętrzna JK 2015, s.82-83
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Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do zaburzenia
regularności wypróżnień wywołując zaparcia, które sprzyjają powstawaniu kamieni
kałowych (koprolitów). Wśród najważniejszych należy wymienić:
• nieprawidłowa dieta (bogata w wysoko przetworzone produkty, uboga w
błonnik, z niedostateczną ilością płynów)
• niedostateczna aktywność fizyczna lub unieruchomienie
• nadużywanie środków przeczyszczających (które rozleniwiają jelita) lub
stosowanie leków spowalniających perystaltykę jelit (morfina)
Czynność, którą większość ludzi kojarzy z nieprzyjemnym obowiązkiem, jest
jednym z najważniejszych czynników wpływających na warunki panujące w jelicie
grubym. Jeżeli nie zadbamy o regularność wypróżnień, tym samym przyczyniamy się
do zagęszczania mas kałowych i zaburzeń flory bakteryjnej, których wybrane
konsekwencje opisywane były w poprzednich rozdziałach. Jeżeli trzeba byłoby
odpowiedzieć na pytanie: „na to nigdy nie ma czasu: kiedy to robić?”: odpowiedzi jest
kilka. Patrząc z perspektywy jednego z najstarszych systemów leczniczych na świecie:
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej mamy podpowiedź w formie „zegara narządów”,
według którego najwłaściwszą porą na defekację jest czas pomiędzy godz. 5 a 7 rano.
Jeśli z różnych względów nie możemy sobie pozwolić na defekację o tej porze doby,
dobrze jest zwrócić uwagę na regularność wypróżnień.
Regularność wypróżnień jest różnie rozumiana w zachodniej cywilizacji.
Ciekawych obserwacji dokonał dr Richard Schultze pisząc, że w Stanach
Zjednoczonych, za normalną częstotliwość defekacji uznaje się 3 do 5 razy na tydzień
Podczas gdy ludzie zamieszkujący mniej rozwinięte obszary świata i odżywiający się
nie

przetworzonym

pożywieniem

defekują

od

1

do

3

razy

dziennie.

Zatem jeśli za normę przyjmuje się tak niską częstotliwość defekacji w USA, to trzeba
pogodzić się z faktem, że to USA przypada pierwsze miejsce w świecie pod kątem
zaburzeń pracy okrężnicy i raka jelita grubego.10 Wniosek jaki wysnuł dr Schultze:
brzmi: „Detoksykacja jelita grubego jest jednym z pierwszych i najważniejszych
kroków w jakimkolwiek programie/procesie leczniczym.”11

10

Dr Richard Schultze Detoxification A Clinical Doctor/Patient Manulal, Natural Healing Publications
2011, s.16
11
tenże, s.40
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1.2

Fizjologia i czynniki wpływające na oczyszczanie jelita grubego
Ludwik Pasteur (1882-1885), ojciec antybiotykoterapii wiedział, że bez

mikroorganizmów nie byłoby życia na ziemi. Ten wybitny lekarz i naukowiec walczył z
przekonaniem, że choroby są jedynie skutkiem przypadku i wolą opatrzności12. Bogatsi
o 100 lat doświadczeń z antybiotykami, z lektury strony internetowej światowej
organizacji zdrowia WHO dowiadujemy się, że obecnie największym wyzwaniem dla
medycyny jest oporność na antybiotyki.13 Według statystyk w USA 70% szczepów
bakterii związanych z zakażeniami szpitalnymi jest opornych na co najmniej jeden lek
wykorzystywany wcześniej w leczeniu danej bakterii.14 Zadaniem antybiotyków jest
anihilacja niepożądanych bakterii, lecz skutkiem ubocznym antybiotykoterapii jest
uszkadzanie symbiotycznej flory bakteryjnej człowieka. Taka terapia może powodować
infekcję grzybiczną, problemy trawienne a to otwiera drogę do zaburzeń mentalnych.
Do końca XX wieku, dane na temat ludzkiego mikrobiomu (wszystkie mikroby
zamieszkujące ciało człowieka) pochodziły głównie z badań opartych o izolację i
fenotypową

identyfikację

drobnoustrojów.

Takie

podejście

nie

uwzględniało

możliwości, że mikroorganizmy potrafią porozumiewać się nie tylko ze sobą, ale z
komórkami gospodarza.

15

A właśnie ten aspekt jest kluczowy dla tzw. oporności

antybiotykowej. Human Microbiota Project znacznie poszerzył naszą wiedzę w zakresie
wpływu mikrobiomu na człowieka, natomiast zdecydowanie nie wyczerpał tematu.
Wiemy na pewno, że pod kątem ilości i różnorodności mikroorganizmów tworzących
mikrobiom, występuje znaczne więcej różnic między jednym a drugim człowiekiem.
Badania dotyczące microbiomu człowieka, prowadzone przez profesora Jeroen Raes w
Raeslab dowodzą, że (A) - liczba różnorodności bakterii jelitowych rośnie wraz z
liczbą badanych ludzi, (B) -

włączenie kolejnych kohort (grup badawczych) –

potwierdza wniosek (A), (C) – liczba wspólnych bakterii określona jako te obecne u
95% badanych zmniejsza się wraz z ilością badanych. Rysunki 1-3 oraz 1-4 obrazują
zagadnienie16

12

http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Ludwik-Pasteur z dnia 15.05.2017
http://www.who.int/publications/10-year-review/health-guardian/en/index3.html z dnia
15.05.2017
14
Piotr Marciniak, „Gazeta Farmaceutyczna” 12/2008. Oporność bakterii na antybiotyki. s.30
15
http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5112012027.pdf z dnia 16.05.2017
16
Christine Rodriguez „The human microbiom”, Harvard Outreach 2012, s.24
13
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Rysunek 1-4 Różnica w ilości i rodzaju mikrobów zamieszkujących jelita 2 osób

Rysunek 1-5 Podsumowanie dla składu mikroflory jelitowej obecnej w grupie
badawczej w Europie zachodniej

Źródło: http://www.raeslab.org/companion/vlaams-darmflora-project.html
Temat związany z równowagą mikroflory organizmu i jej wpływem na człowieka,
może być również rozpatrywany z punktu widzenia ilościowego. Ludzki organizm
outsoursuje niezliczoną ilość życiowych funkcji z symbiotycznej mikroflory –
organizmy zasiedlające ciało człowieka, przewyższają liczebnie komórki ciała w
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stosunku 10:1,17 i mają w sumie 150 razy więcej genów niż ludzie18. Współczesne
badania wykazały skuteczność spożywania soi w profilaktyce raka prostaty, chorób
naczyniowych i problemów z kośćmi. Ponad 50% Azjatów wykorzystuje tą właściwość
soi, jednak ta sama soja działa u 25-30% osób w krajach zachodnich. Za taką różnicę
odpowiadają bakterie, które częściej występują u Azjatów niż Europejczyków.19
Wśród elementów, które determinują stan flory bakteryjnej, jej różnorodność,
zdolność do produkcji endogennych substancji, możliwości zachowania homeostazy
poprzez kontrole i neutralizacje substancji toksycznych należałoby wymienić:
a. Sposób przyjścia na świat (cesarskie ciecie czy poród siłami natury)
b. Pierwsze trzy lata życia (czy było karmienie piersią)
c. Antybiotykoterapie, sterydy, hormony, niesterydowe leki przeciwzapalne,
d. Stres
e. Dieta
f. Aktywność fizyczna
g. Oczyszczanie jelita grubego.
O ile nie mamy wpływu na przeszłość, która determinowała stan naszej flory
bakteryjnej, cały czas mamy możliwość na jej optymalizacje między innymi poprzez
dietę bogatą w symbiotyki, techniki antystresowe, aktywność fizyczną i oczyszczanie
jelita grubego.
Ludzki organizm ma w dyspozycji wielostopniowy system auto oczyszczania.
Od jelita grubego zaczynając poprzez wątrobę, nerki, tkankę łączną, płuca i na skórze
kończąc. Każdy z wymienionych elementów ma swoją rolę w usuwaniu toksyn z
organizmu, ale organem, którego stan najbardziej wpływa na intoksykacje i
efektywność usuwania toksyn z organizmu jest jelito grube. 20
Wielu może zadać sobie pytanie: po co to całe szaleństwo z zabiegami
oczyszczania jelita grubego? Ponieważ naturalnym stanem jest regularny pasaż
jelitowy, w wyniku którego mają miejsce systematyczne wypróżnienia. Mechanizm ten
zapobiega zaleganiu mas kałowych, które mogą dawać początek procesom
fermentacyjnym i gnilnym z wszystkimi tego konsekwencjami.

Dr Kelly Brogan „Change your food, heal your mood” PDF, s 11, wwww.kellybroganmd.com z dnia
19.05.2017
18
Giulia Enders Historia Wewnętrzna, Wydawnictwo JK 2015, s.190
19
Tenże, s191
20
Gienadij Małachow Oczyszczanie organizmu, ABA 2004, s.74
17
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„Szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać innych rezultatów” mówił Albert
Einstein. Jeżeli odpowiedzialny za co najmniej 60% odporności obszar jelita grubego,
nie wypełnia swoich funkcji a nadto jest źródłem toksyn (niestrawionych białek jak
kazomorfina, gliadomorfina, metabolitów flory patogennej (np. aldehydu octowego),
koprolitów), to próba jakiegokolwiek leczenia, będzie daleka od oczekiwanej
skuteczności.

Autointoksykacja

jest

główną

przeszkodą

w

osiągnięciu

długowieczności.21 Nieregularność i zaburzenia wypróżniania są często lekceważone.
W konsekwencji tego w badaniach profilaktycznych praktycznie zdrowych ludzi,
zachorowania proktologiczne stwierdzono u 306 na 1000 badanych22. Dopóki obszar
jelita grubego nie zostanie przywrócony do warunków homeostazy jelitowej, trudno jest
spodziewać się pozytywnych efektów jakiegokolwiek leczenia.
Zastanawiających danych dostarcza Global Cancer Statistics

23

. Dane dotyczą

stanu faktycznego na rok 2002. Najczęściej występującą chorobą nowotworową na
świecie zarówno w krajach rozwiniętych jak i tych rozwijających się był nowotwór
płuc. Nie mniej ilość przypadków raka prostaty jest częściej notowana w krajach
rozwiniętych. Z grafiki przedstawionej przez badaczy można wyciągnąć bardzo istotny
wniosek dotyczący zachorowań na raka okrężnicy/odbytnicy. Rak okrężnicy /
odbytnicy jest nie tylko jedną z najczęściej występujących chorób nowotworowych w
krajach rozwiniętych (trzecia lokata), ale występuje w nich prawie dwukrotnie częściej.
Poniżej przedstawiono rysunek 1-3 ilustrujący powyższe zagadnienie.

Gienadij Małachow Oczyszczanie organizmu, ABA 2004, s.64
Prof. W.P.Pietrow „Fakultet Zdrowia”, 1986, Nr.9
23
Dr. D.Max Parkin MD, Dr. Paola Pisani PhD, Mr Freddie Bray, Mr. J. Ferlay Article “Cancer Journalfor Clinicians” Volume 55, Issue 2, March/April 2005, s. 74-108
21
22
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Rysunek 1-6 Szacowana liczba zachorowań na raka (Incidence) i zgonów (Mortality) w 2002r. Dane
przedstawione w tysiącach dla rozwiniętych i rozwijających się krajów z podziałem na płeć
(Mężczyzna – Male i kobieta – Female) i rodzaj raka.

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/canjclin.55.2.74/full
Dokładniejsze rozróżnienie pomiędzy występowaniem raka jelita grubego w
poszczególnych krajach dostarcza rysunek nr 1-4.
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Rysunek 1-7 Częstotliwość występowania raka jelita grubego w liczbie na tysiąc z podziałem
uwzględniającym kraj oraz płeć

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/canjclin.55.2.74/full
Lewatywy z kawy są nieodłączną, częścią terapii Gersona: będącej jedną z
bardziej popularnych metod antynowotworowych. Celem lewatywy jest stymulacja
wątroby do efektywniejszej eliminacji toksyn i przyspieszenie usuwania wolnych
rodników z krwi. Poprzez utrzymywanie lewatywy przez 12-15 min, dzięki krążeniu
wrotnemu, cała krew ustrojowa może przepłynąć przez wątrobę 4-5 razy. Dr Gerson,
pisał: „Heubner i Meyer z Gottingen University wykazali na modelach zwierzęcych, że
doodbytnicze podanie kofeiny rozszerzało drogi żółciowe i pobudzało przepływ żółci.
Teofilina i teobromina, główne składniki kawy, poszerzają naczynia krwionośne i
działają przeciwzapalnie w jelitach. Palmityniany w kawie wspomagają S-transferazę

21

glutationową, która jest odpowiedzialna za usuwanie wielu toksyn z krwi.”
Dokładniejsze wyjaśnienie dostępne było już w latach ’80 XX wieku, gdy okryto w
kawie sole kwasów palmitynowych (kafeol i palmitynian kafestolu).
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Są one

odpowiedzialne za stymulowanie S-transferazy glutationowej, która katalizuje wiązanie
toksyn w obiegu krwi do grupy tiolowej glutationu. Tym samym lewatywa z kawy
stymulując oczyszczanie organizmu z toksyn stanowi podstawę antynowotworowej
terapii Gersona. Uzupełnieniem lewatyw z kawy są soki warzywno owocowe.
Dokładniejsze omówienie terapii Gersona dostępne jest w dziale 1.4.1

1.3

Sposoby oczyszczania jelita grubego

Wymienione rodzaje oczyszczania jelita grubego mają typowe dla siebie zasady
bezpieczeństwa. Podczas lewatywy należy zadbać o to, aby temperatura wlewki
mieściła się w zakresie 36-38°C, gdyż zbyt gorąca może spowodować nieodwracalne
zmiany błony śluzowej odbytnicy, a nawet śmierć. Użycie nieodpowiedniego płynu,
może spowodować ostre podrażnienie błony śluzowej jelita grubego i stać się przyczyną
dotkliwych podrażnień odbytnicy. Ponadto należy przestrzegać rygorystycznie zasad
higieny i dla jednej osoby powinien być przeznaczony do lewatywy jeden zestaw,
którego nie powinny używać inne osoby. Głębokość wprowadzenia sztywnej rurki do
odbytu nie powinna przekraczać 6 cali, czyli 15cm. Przekroczenie takiej wartości może
wiązać się z uszkodzeniem struktur jelita w tym: (perforacją, uszkodzeniem polipa,
przerwaniem fałdu poprzecznego odbytnicy). Ważnym aspektem dotyczącym
zachowania zasad bezpieczeństwa przy oczyszczaniu jelita grubego jest częstotliwość
wykonywania tego zabiegu. Zbyt częste wykonywanie lewatyw, może powodować
zakłócenia pracy jelita grubego jak zaparcia atoniczne lub zaburzenie gospodarki
mineralnej. Lewatywy z kawy realizowane w ramach terapii Gersona (czyli w
połączeniu z sokami warzyno-owocowymi), nie podlegają ograniczeniu jeśli chodzi o
częstotliwość stosowania. Zabieg hydrokolonoterapii dozwolony jest w maksymalnej
częstotliwości 3 zabiegi na tydzień raz na pół roku.
W wyniku zastosowania metod oczyszczania organizmu lub podania
antybiotyku, często dochodzi do pogorszenia samopoczucia. Potocznie zespół objawów
24
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towarzyszących oczyszczaniu organizmu określany jest „kryzysem ozdrowieńczym”, a
w środowisku medycznym znany jest jako reakcja Jarischa Herxheimera. Przyczyną
tego zjawiska jest uwolnienie do krwioobiegu toksyn powstających na skutek
obumierania patogennych bakterii i pasożytów. Objawy i stopień ich nasilenia mogą się
różnić ze względu na stopień obciążenia danego organizmu endogennymi substancjami
toksycznymi. Najczęściej obserwuje się: świąd, wysypki skórne, zwiększona potliwość,
mdłości, bóle i zawroty głowy, bóle: kości, mięśni, stawów, oczu, gardła, kręgosłupa.
Oprócz objawów fizycznych często pojawiają się objawy mentalne: stany lękowe,
depresja, chwilowa utrata pamięci, niemożliwość koncentracji, trudności w mówieniu i
nadwrażliwość na dźwięki i zapachy. Długość trwania kryzysu ozdrowieńczego notuje
się od kilku godzin do kilku miesięcy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia
organizmu.
Łagodzenie

objawów

reakcji

Jarischa

Herxheimera

związane

jest

z

unormowaniem perystaltyki jelit i gęstości mas kałowych. Może to być realizowane
poprzez: podanie środków chelatujących, zioła poprawiające perystaltykę jelit,
właściwą aktywność fizyczną lub lewatywę / hydrokolonoterapię.
Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi technikami oczyszczania
jelita grubego, aspekt wskazań i przeciwskazań należy rozpatrzeć osobno dla
poszczególnych metod.
Hydrokolonoterapia jest zabiegiem wspomagającym leczenie chorób:
•

Ukł. pokarmowego (zaparcia, wzdęcia, biegunka, uchyłki jelit, zaburzenia
flory bakteryjnej, infekcje pasożytnicze, grzybice, pleśnie, zaburzenie
trawienia.

•

Ukł. sercowo-naczyniowego: (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń,
zaburzenia krążenia, pajączki naczyniowe,

•

Ukł. nerwowego: (depresja, bezsenność, zaburzenia pamięci, zaburzenia
koncentracji, stres)

•

Ukł. moczowo-płciowego:

(przerost prostaty, nawracające

torbiele,

grzybice, nietrzymanie moczu)
•

Choroby dermatologiczne: (atopowe zapalenie skóry, cellulitis, egzema,
łuszczyca, wypryski skórne),

Wśród ogólnych wskazań do hydrokolonoterapii wymienia się: przygotowanie do
kolonoskopii, przygotowanie do zabiegu chirurgicznego, syndrom przewlekłego
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zmęczenia, spadek odporności, migrena, nadwaga i otyłość, przewlekłe stany zapalne
oraz wsparcie procesu oczyszczania organizmu. 25
Wśród przeciwskazań do wykonania hydrokolonoterapii wymienia się: ciężkie choroby
naczyniowo – sercowe, ciąża, krwawiące hemoroidy, krwawienie z układu
pokarmowego, niewydolność serca w stopniu zaawansowanym, niewydolność wątroby
i nerek w stopniu zaawansowanym, owrzodzenie jelit, przepuklina brzuszna, pęknięcia i
szczeliny odbytu w stanie ostrym, stany po zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej (6
miesięcy), uchyłkowatość jelit, wysokie nieustabilizowane ciśnienie tętnicze.
Zalecenia i przeciwskazania do lewatywy pokrywają się w znacznym stopniu z
tymi do hydrokolonoterapii. Uwzględniając fakt, że lewatywa umożliwia zastosowanie
różnych substancji stanowiących wlewkę (mocz, napar z rumianku, odwar z kawy,
woda z sokiem z cytryny lub octu jabłkowego), tym samym zwiększa się spektrum jej
zastosowań. Przykładem są lewatywy z odparowanego moczu stosowane jako
remedium na polipy jelita grubego. 26
Szerszym spektrum działania cechuje się ziołowa terapia oczyszczająca, której
zadaniem jest nie tylko przywrócenie sprawności jelita grubego, ale oczyszczenie
organizmu z organizmów pasożytniczych, które mogą zasiedlać się w jelicie, wątrobie,
trzustce, oczach czy mózgu. Wskazania do ziołowej terapii oczyszczającej obejmują:
alergie, anemia, biegunki, bóle stawowe i mięśniowe, ciągłe zmęczenie, depresja, gazy,
gorączka, migrena, nocne zgrzytanie zębami, niedowaga, nadwaga, nerwowość, objawy
przeziębienia, pokrzywki, powiększenie węzłów chłonnych, rozdrażnienia, wzdęcia,
zaczerwienienie oczu, zaburzenia snu, zaparcia, żółtaczka. 27 Przeciwskazania
dotyczące ziołowej metody oczyszczania dotyczą nieprzekraczania zalecanej dziennej
dawki i jest to metoda przeznaczona dla pacjentów dorosłych.
Pierwszym podstawowym wskazaniem do diety warzywno – owocowej jest
promocja zdrowia, czyli stosowanie diety u ludzi zdrowych celem wzmocnienia
zdrowia, oczyszczenia z toksyn, zwiększenia energii, poprawy snu, większej wydolność
psychofizycznej organizmu, poprawy pamięci, kojarzenia, wyciszenia.
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Wśród

wskazań do diety warzywno owocowej wyróżnia się:
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•

Schorzenia

neurologiczne:

(epilepsja,

udary

niedokrwienne

mózgu,

zaburzenia pamięci, stwardnienie rozsiane, nerwica, choroba Parkinsona)
•

Schorzenia

endokrynne:

(zaburzenia

klimakteryczne,

niedoczynność

tarczycy, torbiele jajników, nadmiar estrogenów)
•

Osłabiona odporność: (częste infekcje, nietolerancje pokarmowe, migrena,
mięśniobóle,

•

Choroby autoimmunologiczne: (gościec reumatoidalny, zapalenie tarczycy
Hashimoto, toczeń trzewny,

•

Choroby skórne: (trądzik, łuszczyca, skórna porfiria, egzema).

Przeciwskazaniem do stosowania diety warzywno-owocowej jest stosowanie leków
immunosupresyjnych (hormony sterydowe, cytostatyki) a także posterydowa lub
autoagresywna niedoczynność nadnerczy. Listę przeciwskazań uzupełniają: krańcowa
niewydolność narządów, choroba nowotworowa w stadium zaawansowanym, okres
ciąży, karmienia, u małych dzieci, u dziewcząt w okresie dojrzewania. Dieta jest
przeciwwskazana w przypadku transplantacji narządów np. nerek i w ciężkich
depresjach.
Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym bezpieczeństwa korzystania z
zabiegów oczyszczania jelita grubego jest ich częstotliwość. O ile ograniczenie
dotyczące ilości zabiegów hydrokolonoterapii istnieje i wynosi maksymalnie trzy
zabiegi na 6 miesięcy, to w przypadku lewatywy nie odnaleziono jednoznacznego
zalecenia, więc należałoby się opierać na zdrowym rozsądku. Zbyt duża częstotliwość
lewatyw może przyczynić się do pogorszenia gospodarki mineralnej organizmu oraz do
zaparć atonicznych wynikających z rozleniwienia jelita grubego. Oczyszczanie
organizmu połączone z odrobaczeniem mieszanką ziołową zalecane jest jeden raz na
sześć miesięcy. (Częstotliwość identyczna jak zalecenie weterynarzy dotyczące
odrobaczania psów i kotów.)
Tabela 1-3 Dopuszczalna częstotliwość zabiegów oczyszczających
Rodzaj oczyszczania

Ilość zastosowań w ciągu roku

Lewatywa

z zachowaniem zdrowego rozsądku
(rozdział 1.4.1)

Hydrokolonoterapia

2
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Dieta warzywno-owocowa

2

Mieszanka ziołowa

2

Wybrane metody oczyszczania mają większy lub mniejszy wpływ na odczuwalną
temperaturę ciała. Najbardziej wychładzająco na organizm wpływa dieta warzywno
owocowa. Jest to związane z zmniejszoną ilością kilokalorii, którą dostarcza się do
organizmu, w stosunku do zalecanej dziennej dawki. Aspekt ten warto uwzględnić
podczas planowania, w którym okresie roku podejmowana jest w/w dieta. Poprawne
planowanie może zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania przeziębień po
kuracji i zwiększyć jej komfort.
Osoba świadoma wpływu kondycji jelit na zdrowie człowieka, jest uzbrojona w
solidną wiedzę, potrafi korelować swoje nawyki żywieniowe. Tym samym cieszy się
zdrowiem, witalnością, optymizmem i osiąganiem życiowych celów. Ta wysoka
dyspozycja ma w znacznej mierze pochodzić ze zdrowego, wolnego od substancji
toksycznych ciała, który to stan możliwy jest dzięki regularnemu oczyszczaniu jelita
grubego. W taki sposób o korzyściach płynących z irygacji jelit pisał Bernard Jensen w
1981r29. Tabelaryczne ujęcie korzyści z oczyszczania jelita grubego ułatwia
dokładniejszy ogląd potencjalnych korzyści. Najczęściej obserwowane korzyści z
oczyszczania jelita grubego wymieniono w tabeli 1- 4

Tabela 1-4 Zestawienie potencjalnych fizycznych i psychicznych korzyści z
oczyszczania jelita grubego.

Korzyści z Oczyszczania Jelita Grubego
Fizyczne

Psychiczne

Poprawa jakości skóry

Zwiększona jasność umysłu

Większa efektywność ukł. immunologicznego

Poprawa pamięci

Większa przyswajalność skł. odżywczych

Poprawa koncentracji

Możliwa regeneracja śluzówki

Zwiększenie odporności na stres

James. C. Whorton „Inner Hygiene Constipation and the pursuit of health in modern society”, Oxford
University Press 2000, s.239
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Zatrzymanie wzrostu hemoroidów

Wyraźna poprawa samopoczucia

Zapewnia lekkość
Zapobiega wzdęciom, zaparciom
Zapobiega zapaleniu wyrostka robaczkowego
Przygotowuje do badań diagnostycznych

Dotychczas najczęściej oczyszczanie jelita grubego stosowane było przed
zabiegami chirurgicznymi, przed porodem i badaniami jelita grubego. Jednak wachlarz
metod służących do oczyszczania jelita grubego znacznie rozszerza zakres ich
stosowania. Funkcjonując w XXI wieku, którego plagami są choroby metaboliczne i
nowotworowe: odnotowuje się większą popularność:
•

metody Gersona, której podstawą jest lewatywa z kawy: jako metody
antynowotworowej

•

diety

warzywno-owocowej,

jako

jednej

z

najpopularniejszych

i

najskuteczniejszych metod oczyszczania organizmu i redukcji masy ciała
•

lewatyw: jako pierwszego elementu w terapiach oczyszczających organizm

•

mieszanek ziołowych: mających na celu usunięcie z organizmu pasożytów,
przyczyniając się do zmniejszenia intoksykacji a także do znormalizowania
pracy jelita grubego.

Znając uzasadnienie konieczności oczyszczania jelita grubego: mamy do
wyboru kilka technik. Ich przegląd jest konieczny, aby unaocznić silne i słabsze strony
danej metody. Najstarszą metodą jest enema (lewatywa) a jej młodszą siostrą jest
hydrokolonoterapia (początki XX wieku). Obszarem organizmu, na który metody te
wpływają bezpośrednio jest jelito grube, pośrednio zaś wpływają na cały organizm. Do
metod oczyszczania jelita grubego należy zaliczyć dietę warzywno – owocową i terapię
ziołową, które wpływają bezpośrednio na cały organizm a pośrednio na jelito grube.
Każda z metod ma inny mechanizm i spektrum działania. Poniższe działy omawiają
poszczególne metody.
Lewatywa (łac. Enema) to zabieg medyczny polegający na wprowadzeniu do
okrężnicy wody, względnie wody z rozpuszczonymi w niej substancjami lub moczu,
celem wymuszenia wypróżnienia. Oprócz pierwotnego celu jakim jest opróżnienie jelita
grubego z zalegających mas kałowych, lewatywa może mieć dodatkowe właściwości w
zależności od użytego do wlewki płynu. Lewatywa z kawy ma właściwości
27

przeciwbólowe, detoksykacyjne i jest stosowana w terapiach antynowotworowych.
Przeciwpasożytniczo stosowana jest lewatywa z czosnku.

Właściwości gojące ma

wlewka z rumianku. Przed zabiegiem medycznym stosowana jest lewatywa z solą
fizjologiczną. Krótkotrwałe zaparcie u obłożnie chorych często przemawiają za
zastosowaniem lewatywy, w przeciwieństwie do środków przeczyszczających. To samo
dotyczy długotrwałych zaparć nawykowych lub wybranych chorób jelita grubego. W
czasie połogu 25% kobiet cierpi na zaparcia, stąd lewatywa jawi się jako bezpieczne
rozwiązanie. Lewatywa jest skuteczną metodą wypłukania z obszaru jelit gnijących
kamieni kałowych (koprolitów), będących źródłem endotoksyn. Zbyt częste lewatywy
mogą naruszać równowagę mikroelementów w organizmie, dlatego istotnym
elementem jest spożywanie produktów o wysokiej wartości odżywczej.

O

bezpieczeństwie, wskazaniach i przeciwskazaniach lewatyw napisano w rozdziale BHP
oczyszczania jelita grubego. Na skuteczność zabiegu wpływa wiele czynników. Wśród
najważniejszych należy wymienić:
• pozycja podczas zabiegu: (embrionalna na prawym boku lub kolanowo
łokciowa)
• czas utrzymania wlewki w jelicie (10-15 min.)
• aktywność fizyczna (przybranie kilku pozycji, aby wlewka rozlała się w
całej objętości okrężnicy
Znanych jest kilka metod wykonywania lewatywy. Pierwszą jest metoda
Walkera. Polega ona na przygotowaniu wlewki (2 litry ciepłej wody zakwaszonej 2
łyżkami stołowymi soku z cytryny lub octu jabłkowego) i przy pomocy irygatora
wlaniu jej w jelito grube. Częstotliwość stosowania zabiegu: w pierwszym tygodniu
kuracji, zabiegi przeprowadzać codziennie, w drugim – co drugi dzień, w trzecim co
trzeci dzień, w czwartym – co czwarty a w następnych raz w tygodniu. Zatem metoda
Walkera przewiduje co najmniej 15 zabiegów lewatyw w ciągu 5 tygodni.
Za skuteczniejszą metodę uznaje się tą, podczas której w trakcie jednego
zabiegu oczyszczania wykonuje się do 4 wlewów irygacyjnych. Na zabieg składają się:
dwie pierwsze oczyszczające lewatywy z ciepłej wody, którą można lekko posolić lub
zabarwić na lekko różowy kolor nadmanganianem potasu, a następnie 2 lewatywy
(ciepła woda z dodatkiem soku z cytryny lub octu jabłkowego – zgodnie z koncepcją
Walkera) lub z leczniczym dodatkiem ziołowym. Takie zabiegi sugerowane są w
częstotliwości co drugi dzień w ilości od 5 do 8 zabiegów. Według Małachowa te 8
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zabiegów po 4 lewatywy w czasie 16 dni jest skuteczniejsze niż wcześniej opisana
metoda Walkera.30
Metoda Małachowa wykonywania lewatyw, oparta jest o płyn irygacyjny, który
ma kilka przewag w stosunku do płynów używanych w metodzie Walkera. Chodzi o
mocz własny osoby decydującej się na oczyszczanie jelita grubego. Poniżej
zaprezentowano listę argumentów przemawiających za uryną jako cennym płynem
irygacyjnym:
• współczynnik ph właściwy dla organizmu
• obecność składników mineralnych w urynie
• wybiórczy wpływ na florę bakteryjną (negatywny na patogenną i
pozytywny na symbiotyczną)
• wyższe stężenie soli w urynie aniżeli w plazmie krwi zapewnia
skuteczniejsze oczyszczanie jelita grubego na drodze osmozy.
• (istnieje operacja włączenia moczowodów do odbytnicy stosowana u
ludzi a ptaki mają wspólny układ moczowy i wydalniczy.)
Od lewatyw z uryny skuteczniejsze są lewatywy z uryny odparowanej do ¼ objętości
(tzw. moczogon). 4 krotnie większe stężenie soli w moczogonie zwiększa właściwości
chłonące wlewki irygacyjnej.
Najbardziej popularną wersją lewatywy jest lewatywa z kawy, której
właściwości antynowotworowe zostały spopularyzowane i opisane przez dr. Gersona.
Mechanizm jej działania polega nie tylko na mechanicznym oczyszczaniu jelita
grubego, ale przede wszystkim na pobudzaniu wątroby do efektywniejszego usuwaniu
substancji toksycznych z organizmu. Mechanizm ten został dokładniej zbadany w
drugiej połowie XX wieku przez wielu naukowców i lekarzy m.in: (Wittenberga,
Sparminsa, Lama) z departamentu Patologii na Uniwersytecie w Minnesocie, dr Peter
Lechner z Departamentu Onkologii w austriackim Gratz. Zauważono, że lewatywy z
kawy stymulują układ enzymatyczny (transferazę S-glutationową) w wątrobie, co
pozwana na usunięcie toksycznych wolnych rodników z krwiobiegu. Normalna
aktywność enzymów jest zwiększana poprzez lewatywy z kawy o 600-700%, co
wydatnie poprawia jej oczyszczanie. Ponadto kawa jest bogatym źródłem potasu, co
zapobiega skurczom jelit i zwiększa zawartość potasu w mięśniach gładkich okrężnicy.
Wykazano, że za wzrostem s-transferazy glutationowej stoją kafestol i kahweol, które
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znajdują się w lewatywie z kawy31. Powyższe argumenty ułatwiają zrozumienie,
dlaczego lewatywa z kawy jest integralną częścią antynowotworowej metody dr.
Gersona. Dr Peter Lechner z Departamentu Onkologii w Gratzu, opisał trwające 6 lat
badania kliniczne nad zmodyfikowaną wersją terapii Gersona, stosowaną przez 60
chorych na raka pacjentów, którzy byli także leczeni w sposób konwencjonalny.
Najważniejsze wnioski jakie wyciągnął dr Lechner:
• Pacjenci

cierpieli

mniej

z

powodu komplikacji

pooperacyjnych

oraz

niekorzystnych skutków ubocznych naświetlania i/lub chemioterapii
• Pacjenci potrzebowali mniej środków przeciwbólowych i psychotropowych
• Stan psychiczny pacjentów był dobry przez cały czas trwania terapii
• Wyniszczenie spowodowane niedożywieniem, które normalnie pojawia się w
zaawansowanym stadium choroby, było zatrzymane lub co najmniej mocno
spowolnione w większości przypadków.
O ile lewatywy z kawy przyczyniają się do szybszego wypłukiwania substancji
toksycznych przy udziale wątroby, mogą również przyczyniać się do wypłukiwania
minerałów z obszaru jelita grubego. Dlatego drugim niezbędnym elementem
antynowotworowej terapii dr Gersona są soki warzywno owocowe: które uzupełniają
możliwe wypłukiwanie minerałów. Włączenie soków warzywnych usprawiedliwia
większą częstotliwość stosowania lewatyw z kawy, w stosunku do pozostałych
mechanizmów oczyszczania jelita grubego
Na cele terapii antynowotworowej, dr Gerson określił częstotliwość stosowania
lewatyw z kawy a długość jej stosowania uzależnił od ilości substancji toksycznych w
ciele chorego człowieka, która przekładała się na stopień zaawansowania choroby. Dla
osób ze zdiagnozowanym nowotworem, które nie stosowały chemioterapii dr. Gerson
zaleca rozpoczęcie terapii czterogodzinnym programem aplikowania lewatyw w ciągu
doby, np. 6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00, przy jednoczesnym spożywaniu soków
warzywnych (12 szklanek soków w ciągu doby). W kolejnych tygodniach stosowania
terapii Gersona częstotliwość lewatyw się zmniejsza, natomiast dla bezpieczeństwa
należy uwzględnić zasadę, że właściwa proporcja to trzy 250ml soki (warzywno
owocowe) na jedną lewatywę. Uwzględniając fakt, że lewatywa z kawy ma właściwości
przeciwbólowe, w przypadku odczuwania bóli przez pacjenta nowotworowego, oprócz
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co czterogodzinnych lewatyw, dr Gerson sugerował wykonanie lewatywy pomiędzy 2 a
3 w nocy, aby uniknąć budzenia się z bólem, bólem głowy czy nawet stanem
półśpiączki.32 Według Tradycyjnej medycyny Chińskiej, czas największej aktywności
wątroby przypada między 1 a 3 nad ranem, zatem sugestia dr Gersona ma swoje
uzasadnienie. W połowie XX wieku, w czasie kiedy funkcjonował dr Gerson, 18
miesięcy terapii było zalecane w przypadkach onkologicznych. W XXI wieku
uwzględniając zwiększoną ilość toksyn z jaką człowiek ma kontakt, sugerowana jest 24
miesięczna terapia. Dr Gerson przestrzega przed zbyt wczesnym zakończeniem terapii,
twierdząc, że bardziej niebezpiecznym dla organizmu jest wcześniejsze zakończenie
terapii niż możliwość uzależnienia jelita grubego od lewatyw.

Kończenie terapii

(wychodzenie z terapii) ma następować stopniowo. Po 2 latach terapii pacjent ma się
ograniczyć do 1 lewatywy dziennie i do 8 soków i jeżeli jelito grube dobrze pracuje
ilość lewatyw ograniczyć do 2 w ciągu tygodnia.33
„Irygacja okrężnicy”, „płukanie okrężnicy” i hydrokolonoterapia to terminy
używane zamiennie i mają to samo znaczenie. Płukanie jelita różni się od lewatywy
kilkoma aspektami. Przede wszystkim lewatywa może być wykonana samodzielnie
natomiast irygacja jelita przeprowadzana jest przez pod nadzorem lekarza. Podczas
lewatywy płyn w ilości do 2 litrów dostaje się jednokrotnie do okrężnicy, a
hydrokolonoterapia polega na kilkukrotnym płukaniu okrężnicy (podawanie i
odprowadzanie wody z jelit), co powoduje, że przez jelito przepływa do 20 litrów płynu
podczas ok 45 min zabiegu. Hydrokolonoterapia prowadzona jest przy pomocy
urządzenia monitorującego i regulującego: temperaturę, ciśnienie i przepływ wody.34
Rozróżnia się na hydrokolonoterapię ciśnieniową i bezciśnieniową. Bezciśnieniowa jest
bardziej komfortowa. O ile Hydrokolonoterapia ma wielu przeciwników: trudno wśród
nich spotkać kogoś kto korzystał z tego zabiegu. Zwolenników płukania jelit
znajdujemy wśród tych, którzy mieli okazję skorzystać z tego zabiegu lub ich
znajomych.
Kolejną bardzo efektywną metodą oczyszczania organizmu jest dieta warzywnoowocowa. Metoda ta nie tylko zmniejsza intoksykacje organizmu i przyspiesza
detoksykację, ale zapewnia pokarm bogaty w błonnik, enzymy trawienne,
mikroelementy i witaminy.

Dieta warzywno – owocowa ma charakter czasowej
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głodówki leczniczej i jest stosowana jako kuracja okresowa. Termin głodówka
lecznicza uzasadniony jest tym, że jest to dieta oparta na warzywach i owocach o
niskim indeksie glikemicznym. W skutek użytych w diecie składników w ciągu doby
dostarcza się do organizmu maksymalnie 800 kcal. Jest to znacznie mniej niż dzienne
podstawowe zapotrzebowanie energetyczne liczone w kaloriach. Dla organizmu
oznacza to pewnego rodzaju głodówkę. Podczas diety warzywno – owocowej w moczu
pojawiają się ciała ketonowe oznaczające, że organizm realizuje pozyskiwanie energii z
tłuszczu, w skutek zmniejszenia ilości glukozy w krwioobiegu. Oprócz pozyskiwania
energii z tłuszczu, organizm pozyskuje glukozę trawiąc białka (również te
nieregularne). Propagatorka diety dr Ewa Dąbrowska pisze: „W przypadkach nagłych i
poważnych zachorowań lub w stanach zagrożenia życia leczenie farmakologiczne jest
często jedynym ratunkiem, lecz jeśli ono zawodzi, a choroba przedłuża się, zachęcam
do stosowania diety warzywno – owocowej, jako nowatorskiej metody profilaktyki i
leczenia.”35
Alternatywą dla irygacji jelitowych są mieszanki ziołowe. Dobrze dobrana
mieszanka umożliwia nie tylko przyspieszenie perystaltyki jelitowej, ale pozytywnie
wpływa na funkcjonowanie narządów odpowiedzialnych za usuwanie toksyn z
organizmu (m.in.: wątroba i nerki).
Pierwszym zadaniem takiej mieszanki jest usprawnienie perystaltyki jelit. Jest to
realizowane poprzez wprowadzenie błonnika nierozpuszczalnego w wodzie, którego
zadaniem jest absorbcja wody i pęcznienie włókien pokarmowych, co przyczynia się do
zwiększenia objętości masy kałowej i stymulowania perystaltyki jelit.

W efekcie

końcowym możemy obserwować uregulowanie procesu wypróżnienia. W skład takiej
mieszanki wchodzą: nasienie babki płesznika, skórka cytrynowa, kwiat hibiskusa, owoc
orzecha włoskiego, kwiat wrzosu, kwiat bratka polnego, aloes, owoc pieprzu cayenne,
kora cynamonu, znamię kukurydzy, korzeń mniszka lekarskiego, nasienie kozieradki,
czosnek, korzeń imbiru, owoc papai, liść mięty pieprzowej, liść jeżyny pofałdowanej,
pestka

dyni,

guma

arabska.

Drugim

zadaniem

mieszanki

jest

działanie

przeciwpasożytnicze. Jest to bardzo istotny element, ponieważ pasożyty mogą zasiedlać
zarówno obszar jelit, jak i innych strategicznych części ciała jak mózg. W skład takiej
mieszanki przeciwpasożytniczej wchodzą: owoc orzecha włoskiego, ziele rdestu
ptasiego, goździki, liść szałwii, czosnek, korzeń goryczki, nasiona kozieradki, kwiat
35
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rumianku, owoc pieprzu czarnego, liść mięty pieprzowej, liść tymianku, owoc kopru
włoskiego.

Trzecim zadaniem dobrej mieszanki ziołowej jest usuwanie substancji

toksycznych z całego obszaru ciała, nie tylko tych zgromadzonych już w jelicie
grubym. W skład takiej mieszanki mogą wchodzić: owoc bzu czarnego, owoce głogu,
liście pokrzywy, korzeń cykorii, ziele rdestu ptasiego, korzeń mniszka lekarskiego,
skórka dzikiej róży, siemię lniane, liść mięty, owoc kopru włoskiego, skórka
pomarańczy, kwiat rumianku. Na rynku jest wiele produktów zawierających mieszanki
ziołowe. Na potrzeby pracy licencjackiej wykorzystano ankiety od osób które stosowały
zestaw Colonpack składający się z trzech produktów: herbaty oczyszczającej, błonnika i
ziół przeciwpasożytniczych.
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Rozdział 2 ZAŁOŻENIA I CEL PRACY
Podstawową metodą wykorzystywaną dla uzyskania odpowiedzi na treść
założeń były badania epidemiologiczne oparte na treści ankiet w opracowaniu własnym.
Badaniom poddano 29 osób zebranych w 3 podstawowych grupach badawczych.
Pierwszą grupę stanowiło 12 osób, u których uzyskano warunki fizjologiczne procesów
defekacyjnych poprzez stosowanie równocześnie diety warzywno-owocowej i
wykonanego przez lekarza zabiegu hydrokolonoterapii. Drugą grupę stanowiło 5 osób u
których stosowano tylko hydrokolonoterapię. Do trzeciej grupy zakwalifikowano 8
osób u których w procesach terapeutycznych wykorzystano terapię ziołową. Dla
lepszego zróżnicowania uzyskanych efektów do porównania w grupie 4-tej zebrano 4
osoby, które stosowały jedynie lewatywę.
1.4

Przedmiot i cele badań własnych
Przedmiotem moich badań, było oszacowanie wpływu oczyszczania jelita

grubego na samopoczucie stosujących go ludzi, a także odnotowanie najczęstszych
dolegliwości fizycznych, które w znacznym stopniu ustępują po takim zabiegu.
Celem poznawczym było określenie wskaźnika będącego wartością procentową
wskazującą w jakim stopniu poprawia się nastrój/samopoczucie u ludzi podejmujących
poszczególne metody oczyszczania jelita grubego. Celem praktycznym było dokonanie
przeglądu dostępnych metod oczyszczania jelita grubego wraz z uporządkowaniem
zasad dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania. Kolejnym celem praktycznym było
przełamanie oporu społecznego wobec wiedzy, która dotyczy sfery intymnej a która
może mieć znakomity wpływ na profilaktykę patologii jelita grubego. Ostatnim celem
praktycznym było przedstawienie zasadności i korzyści wynikających z oczyszczania
jelit grubego.

1.5

Problemy i hipotezy badawcze
Problemem, czy też wyzwaniem tej pracy licencjackiej było znalezienie

odpowiedzi na pytania:
• czy osoby poddające się oczyszczaniu jelita grubego decydują się na
powtarzanie tego zabiegu w przyszłości,
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• w jakim procencie poprawia się nastrój u osób korzystających z
zabiegów oczyszczanie jelita grubego,
• jakie są najczęstsze dolegliwości, których nasilenie zmniejsza się po
zastosowaniu oczyszczania jelita grubego.
• Która płeć i w jakim wieku jest bardziej zainteresowana oczyszczaniem
jelita grubego
Uwzględniając literaturę dotyczącą jelita grubego, jego anatomii, fizjologii,
wyprowadzono następującą hipotezę:
Hipoteza główna:
Stosowanie regularnego oczyszczania jelita grubego, zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa wykazuje pozytywną korelację z poprawą nastroju i zmniejszeniem
objawów wielu zaburzeń gastrycznych.
1.1

Wskaźniki i zmienne
Aby zweryfikować hipotezę pracy zaproponowano następujące wskaźniki i

zmienne:
a. Wskaźnik: poprawa samopoczucia/nastroju [W1]
Zmienną będzie wartość procentowa odczuwana przez te osoby w
następującym porządku:
• 0% braku poprawy nastroju
• 30% lekka poprawa nastroju
• 60% znaczna poprawa nastroju
• 100% diametralna poprawa nastroju
b. Wskaźnik: ilość zabiegów OJG w ostatnich 10 latach [W2].
Zmienna: wartość z zakresu (0 – 1000)
c. Wskaźnik: wiek osób poddających się zabiegom (OJG) [W3]
Zmienna: liczba z zakresu (0-100)
d. Wskaźnik: płeć [W4]
Zmienna: litera (M/K)
1.2

Metody pomiaru efektów oczyszczania jelita grubego / narzędzia badawcze.
Najdogodniejszą dla badanych formą pomiaru wymienionych czynników była

ankieta. Oprócz informacji o płci, wieku i kontakcie w ankiecie postawiono 5 otwartych
pytań:
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a. Jaka Twoim zdaniem jest największa korzyść oczyszczania jelita grubego,
jaką odczuwasz?
b. Ile razy korzystałeś/aś z (*) w ostatnich 10 latach?
c. Jak często stosujesz stosujesz (*) jako sposób oczyszczania?
d. Czy zauważyłeś/aś poprawę nastroju po zabiegach (*)? Jeśli tak to w jakim
procencie?
e. Co Cię skłoniło do zastosowania (*)?
(*) – sposób oczyszczania jelita grubego (lewatywa / hydrokolonoterapia /
terapia ziołowa)
O ile podanie wieku i płci wydawało się naturalne badanym, o tyle nie wszyscy byli
entuzjastycznie nastawieni na dzielenie się kontaktem. Częściowo mogło być to
związane ze wstydliwym aspektem, którego dotyczyła ankieta. Ankieta rozpoczynała
się krótkim opisem, który wyjaśniał jej cel. Wzór ankiety stanowi załącznik do pracy
licencjackiej.
Oprócz ankiety dotyczącej hydrokolonoterapii, przygotowano ankiety dla osób
stosujących inne formy oczyszczania jelita grubego: mieszankę ziołową w postaci
Colonpacku, oraz osobne ankiety dla osób stosujących lewatywy.

1.3

Charakterystyka grup badawczych
Pierwszą i największą grupę badawczą, stanowiły osoby uczestniczące w

zorganizowanym turnusie w ośrodku wypoczynkowym w Gołubiu w województwie
Pomorskim. Podczas turnusu osoby te odżywiały się zgodnie z dietą dr Ewy
Dąbrowskiej: (dieta warzywno owocowa), korzystając z profesjonalnie do tego
przygotowanej infrastruktury (kuchnia + restauracja). Oprócz diety kuracjusze mieli
możliwość korzystania z zabiegu hydrokolonoterapii. Wśród tych osób (około 50%)
mieszkało i pracowało za granicami Polski, a pobyt w Gołubiu był dla nich czasem
regeneracji. Było to najlepsze miejsce, aby w jednym miejscu znaleźć i przebadać
ankietowo osoby korzystające jednocześnie z diety warzywno owocowej i zabiegu
hydrokolonoterapii. Grupę oznaczono symbolem [G1].
Drugą grupę badawczą stanowiły osoby korzystające tylko z zabiegu
hydrokolonoterapii w gabinecie Borys Boligar Therapy na ulicy Ligockiej w
Katowicach. Jest to miejsce, w którym klienci korzystają głównie z zabiegu
hydrokolonoterapii, ale nie zawsze korzystają z oczyszczającej diety warzywno
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owocowej. Dzięki ankiecie, osoby te miały możliwość wypowiedzenia się co do
częstotliwości stosowania diety (warzywno

– owocowej). Zatem wspólnym

mianownikiem dla grupy badawczej pierwszej i drugiej był zabieg hydrokolonoterapii a
to co wyróżnia pierwszą grupę to jednoczesne stosowanie diety warzywno-owocowej i
hydrokolonoterapi. Grupę osób stosujących wyłącznie hydrokolonoterapię oznaczono
symbolem [G2].
Trzecią grupę badawczą tworzą osoby które stosowały ziołowy zestaw
usprawniający pracę jelit. Oznaczenie grupy: [G3].
Czwartą, ostatnią grupę stanowiły osoby stosujące lewatywę. Oznaczenie grupy
[G4]. Ilościowe zestawienie przebadanych ankietowo osób ilustruje poniższa tabela 2-1

Tabela 2-1 Zestawienie nazw grup badawczych i liczb stanowiących je osób

Oznaczenie grupy

G1

G2

G3

G4

Ilość przebadanych ankietowo osób

12

5

8

4

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet

1.4

Analiza badań własnych
Badania

dotyczące

rezultatów

oczyszczania

jelita

grubego

zostały

przeprowadzone w pierwszej połowie 2017 r. Ankietowo zbadano 29 osób, które
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korzystały z 4 różnych metod oczyszczania jelita grubego. Badaniu poddały się osoby z
własnej nieprzymuszonej woli. Zestaw poniższych tabel ukazuje wyniki badania.

1.4.1 Płeć badanych
Tabela 2-2 Płeć badanych osób
Płeć

Ilość

Wartość procentowa

Kobieta

20

69

Mężczyzna

9

31

Razem

29

100

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet

Na podstawie zgromadzonych ankiet stwierdzono, że wśród 29 osób
korzystających z różnych sposobów oczyszczania jelita grubego 69% stanowią kobiety.
Pozwala to wyciągnąć wniosek, że kobiety zdecydowanie częściej decydują się na
oczyszczanie jelita grubego
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1.4.2 Przekrój wiekowy badanych

Tabela 2-3 Wiek badanych osób
Zakres wieku w latach Ilość badanych
0 – 10

0

11 – 20

0

21 – 30

4

31 – 40

8

41 – 50

10

51 – 60

4

61 – 70

3

71 – 80

0

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet
Powyższa statystyka pozwala wyciągnąć wniosek, że wiekiem w którym potrzeba
oczyszczania organizmu jest największa to piąta dekada życia, której reprezentanci
stanowili 33 % wszystkich ankietowanych. Warte odnotowania jest, że osoby w wieku
od 31 – 50 lat stanowiły 60% osób zbadanych. Wśród ankietowanych osób
korzystających z jakiejkolwiek formy oczyszczania jelita grubego nie było ani jednej
osoby w wieku do 20 roku życia.
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1.4.3 Największa korzyść
Drugim najistotniejszym pytaniem ankietowym było to dotyczące, zauważonej
zmiany/największej korzyści z zastosowania kuracji oczyszczającej. Pytanie było
otwarte, a niektóre odpowiedzi powtarzały się. Postawione pytanie celowo było otwarte,
aby uniknąć sugerowania odpowiedzi. Tabela 2-5 zestawia powtarzające się odpowiedzi
we wszystkich grupach.
Autor pracy podkreśla, że odpowiedzi nie były sugerowane, ale wynikały z odczuć osób
badanych. Zapewne, gdyby w ankiecie pojawiły sugerowane korzyści (które
historycznie zostały zauważone u osób stosujących poszczególne metody) z opcją ich
zaznaczenia, wyniki wyglądałyby inaczej. Przykładem jest pytanie o poprawę
nastroju/samopoczucia. W pytaniu otwartym dotyczącym zauważonych korzyści,
poprawa nastroju została wymieniona tylko w 20% przypadków. Osobne pytanie
dotyczące oszacowania w jakim procencie zauważono poprawę nastroju po
zastosowaniu poszczególnych metod, wynik oscylował od 48 do 78% w zależności od
grupy badawczej.
Tabela 2-4 Rodzaj zmian zauważonych po zastosowaniu kuracji oczyszczającej
Jaka jest największa

Częstotliwość

korzyść/zauważona zmiana po

występowania

Wartość [%]

zastosowaniu kuracji oczyszczającej
Lekkość

16/29

50

Ustąpienie dolegliwości bólowych

8/29

27

Poprawa nastroju

7/29

20

Pozbycie się wzdęć

5/29

13

więcej energii

4/29

10

Poprawa jakości snu

2/29

7

Poprawa jakości skóry

2/29

7

Mniejsze łaknienie

2/29

7

Łatwość wypróżniania

3/29

7

Mniejsza nerwowość

1/29

3
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Żródło: obiczenia własne na podstawie ankiet

1.4.4 Poprawa samopoczucia/nastroju w grupach badawczych
Jednym z najważniejszych celów pracy było określenie w jakim procencie
poprawia się nastrój osób korzystających z poszczególnych sposobów oczyszczania
jelita grubego. W nagłówku 2.5 opisano grupy badawcze. Poniżej krótkie
przypomnienie:
• G1 – osoby korzystające z diety warzywno owocowej i hydrokolonoterapii
• G2 – osoby korzystające tylko z hydrokolonoterapii
• G3 – osoby korzystające z zestawu ziołowego „Colonpack”
• G4 – osoby korzystające z Lewatyw

Tabela 2-5 Poprawa nastroju w grupach badawczych
Grupa badawcza

Ilość ankietowanych

Poprawa nastroju [%]

G1

12

64

G2

5

65

G3

8

48

G4

4

78
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Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet
Największa wartość poprawy nastroju została odnotowana wśród osób
stosujących lewatywy.

Tabela 2-6 Wpływ stosowania zestawu Colonpack na częstotliwość wypróżnień
Czy zauważono poprawę

Ilość

częstotliwości defekacji podczas

ankietowanych w

stosowania zestawu ziołowego?

grupie G3

Tak

3

Nie

5

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet
W grupie G3 stosującej zestaw ziołowy Colonpack zadano pytanie dotyczące
częstotliwości wypróżnień, aby przekonać się jak 30 dniowa terapia wpływa na
uregulowanie tej istotnej dla zdrowia czynności. 72% osób mających zdrową
częstotliwość defekacji (7/7), nie zauważyły zmian. Osoby z zaburzoną częstotliwością
wypróżnień (4/7, 5/7 i 6/7) zauważyły poprawę w częstotliwości wypróżnień podczas
stosowania zestawu Colonpak. Po zakończeniu kuracji osoby te zauważyły na powrót
zaburzenia częstotliwości defekacji, w takim samym stopniu jak przed kuracją.

42

Stosowanie zestawu ziołowego Colonpack wykazuje pozytywną korelację z poprawą
częstotliwości defekacji u ankietowanych z częstotliwością wypróżnień mniejszą niż 7
razy w tygodniu. Osoby defekujące się ze zdrową częstotliwością zauważyły
zwiększenie objętości mas kałowych podczas stosowania zestawu. Warto zauważyć, że
po zakończeniu 30 dniowej kuracji ankietowani ponownie odnotowali zaburzenia w
częstotliwości defekacji.
Grupie stosującej zestaw ziołowy Colonpack [G3] i Lewatywę [G4]: zadano
bezpośrednio pytanie odnośnie zamiaru powtarzania metody w przyszłości. Zestawienie
przedstawia tabela 2-7. O ile wśród stosujących lewatywę 100% chce powtórzyć zabieg
w przyszłości, zestaw ziołowy chce powtórzyć 57% badanych. Wśród powodów
niechęci do powtarzania oczyszczania ziołowego pojawiły się:
• Zbyt wysoka cena (1/7) – (Ankieta AZ/48/K/45/C)
• Kryzys ozdrowieńczy (1/7) – (Ankieta AK/35/K/hx/C)
• Brak efektu terapeutycznego (1/7) – (Ankieta RH/40/M/x/H)

Tabela 2-7 Chęć powtarzania zabiegu w przyszłości
Czy zamierzasz

Ilość osób w grupie

procent

powtórzyć metodę w

odpowiadająca

[%]

przyszłości

[Tak]

G3 (Colonpack)

5/8

63

G4 (Lewatywa)

4/4

100

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet

Stosującym

Hydrokolonoterapię

wraz

dietą

warzywno-owocową

w

ośrodku

wypoczynkowym w Gołubiu (grupa [G1]), oraz korzystającym z Hydrokolonoterapii w
Gabinecie Borys Boligar Therapy w Katowicach (grupa [G2]) zadano pytanie: jak
często w ciągu ostatnich 10 lat korzystali z tej metody oczyszczania. Tabela 2 – 8
przedstawia wyniki.
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Tabela 2-8 Częstość stosowania Hydrokolonoterapii

Jak często korzystano z Hydrokolonoterapii
w ciągu ostatnich 10 lat

Ilość w
grupie
G1

1

5/12

2

2/12

3

2/12

5

2/12

7

1/12

G2

5/5

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet
Warto odnotować, że 43 % grupy G1 korzystało pierwszy raz z hydrokolonoterapii i
diety warzywno owocowej, natomiast zdecydowana większość (57%) grupy [G1] wraca
do tych metod z różną częstotliwością.
Osoby z grupy [G2] to te stosujące Hydrokolonoterapie niekoniecznie łącząc ją z dietą
warzywno owocową. W 100% osoby te korzystały z 3 zalecanych zabiegów w ciągu 2
tygodni.

O

mniejszej

częstotliwości

stosowania

Hydrokolonoterapi

wśród

przedstawicieli grupy [G2] może decydować dostępność zabiegu. Podczas gdy
przedstawiciele grupy [G1] uczestniczyli w tygodniowym lub dwutygodniowym
turnusie wypoczynkowym z dietą warzywno owocową dr Ewy Dąbrowskiej w Gołubiu
i mieli łatwiejszy dostęp do zabiegów Hydrokolonoterapii na miejscu, przedstawiciele
grupy [G2] mają gorszy dostęp i motywację do podejmowania zabiegu oczyszczania.
Jednym z elementów determinujących jest społeczny dowód słuszności, który polega na
tym, że skoro większość osób coś robi to najprawdopodobniej to jest właściwa rzecz.
Dodatkowym elementem wspierającym popularność zabiegów Hydrokolonoterapii
wraz z dietą warzywno – owocową w ośrodku wypoczynkowym w Gołubiu jest
możliwość wymiany opinii / spostrzeżeniami, między ludźmi korzystającymi z
oferowanych form oczyszczania organizmu.
Stosującym wyłącznie Hydrokolonoterapie [G2], zapytano o częstotliwość stosowania
diety dr Ewy Dąbrowskiej (warzywno owocowej). Tabela ilustruje wyniki
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Tabela 2-9 Popularność diety warzywno-owocowej w grupie [G2]
Jak często stosujesz dietę

Ilość

dr. Ewy Dąbrowskiej

ankietowanych

procent [%]

w grupie [G2]
Codziennie

1/5

20

Nie znam

1/5

20

Nie korzystam

1/5

20

Raz w roku

2/5

40

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet
Ankietowani w grupie [G2], którzy korzystali tylko z zabiegu hydrokolonoterapii (w
odróżnieniu do tych łączących dietę warzywno-owocową i hydrokolonoterapie [G1]
udzielali różnych odpowiedzi odnośnie diety warzywno owocowej. 60% udzieliła
odpowiedzi, która sugeruje, że albo nie znają samej diety albo zasad dotyczących
bezpiecznej częstotliwości stosowania diety dr. Ewy Dąbrowskiej (warzywno –
owocowej). Statystyka ta umożliwia wyciągnięcie wniosku, jak istotną rolę mają grupy
wsparcia, których mogą doświadczać osoby z grupy [G1]
1.4.5 Co skłoniło do zastosowania poszczególnych metod oczyszczania
Aby zbadać motywację ludzi do stosowania metod oczyszczania, zadano im
pytanie co ich skłoniło do podjęcia takiego działania. Zanim odpowiedzi umieszczono
w tabeli w poszczególnych kategoriach przytoczono oryginalnie brzmiące powody
wymienione przez badanych: „gromadzenie wody i nadwaga, oczyszczanie organizmu
+ odrobaczanie zmęczenie i ciężkość, problemy trawienne, oczyszczenie organizmu,
wykład Borysa Boligara, przeczytałam, wykład Borysa Boligara, stan zdrowia,
zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha, żona, zagrożenie dializą, odbudowa flory jelitowej,
namówiony przez kolegę, oczyszczenie organizmu, wykłady Borysa Boligara,
pozytywne opinie, ciągle wzdęty brzuch, choroba nowotworowa, problemy zdrowotne,
nowotwór, rekomendacja kolegi, choroba nowotworowa, nowotwór, metoda Gersona,
informacje z książek, chęć wypróbowania na własnej skórze, dolegliwości jelitowe,
przewlekłe kłucie, sugestia naturoterapeuty, chęć pozbycia się candidy, chęć
schudnięcia, polecenie znajomej, dobre opinie znajomych, sugestia naturoterapeuty”.
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Aby lepiej zobrazować przyczynę, zaproponowano zgrupowanie powyższych
przyczyn w kategorie je obejmujące:
• Polecenie
• Pozytywne opinie
• Problemy zdrowotne
• Zwiększona świadomość zdrowia
Tabela 2-10 Przyporządkowanie motywów osobistych do zaproponowanych kategorii
Symbol Motywacja osobista

Kategoria

Grupy
G1

wykład Borysa Boligara

Polecenie

G1

Żona

Polecenie

G1

namówiony przez kolegę

Polecenie

G1

wykłady Borysa Boligara

Polecenie

G3

polecenie znajomej

Polecenie

G3

dobre opinie znajomych

Pozytywne opinie

G1

Stan zdrowia

Problemy zdrowotne

G1

Pozytywne opinie

Pozytywne opinie

G2

gromadzenie wody i nadwaga

Problemy zdrowotne

G2

zmęczenie i ciężkość

Problemy zdrowotne

G2

problemy trawienne

Problemy zdrowotne

G1

Zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha

Problemy zdrowotne

G1

zagrożenie dializą

Problemy zdrowotne

G1

ciągle wzdęty brzuch

Problemy zdrowotne

G1

choroba nowotworowa

Problemy zdrowotne

G1

problemy zdrowotne

Problemy zdrowotne

G1

nowotwór, rekomendacja kolegi

Problemy zdrowotne

G1

choroba nowotworowa

Problemy zdrowotne

G1

nowotwór, metoda Gersona

Problemy zdrowotne

G3

dolegliwości jelitowe, przewlekłe

Problemy zdrowotne

kłucie
G3

sugestia naturoterapeuty

Problemy zdrowotne
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G3

chęć pozbycia się Candidy, chęć

Problemy zdrowotne

schudnięcia
G3

sugestia naturoterapeuty

Problemy zdrowotne

G2

oczyszczanie organizmu +

Zwiększona świadomość zdrowia

odrobaczanie
G2

oczyszczenie organizmu

Zwiększona świadomość zdrowia

G1

Przeczytałam, zobaczyłam

Zwiększona świadomość zdrowia

G1

odbudowa flory jelitowej

Zwiększona świadomość zdrowia

G1

oczyszczenie organizmu

Zwiększona świadomość zdrowia

G1

informacje z książek

Zwiększona świadomość zdrowia

G3

chęć wypróbowania na własnej

Zwiększona świadomość zdrowia

skórze
Tak przyporządkowane osobiste motywatory pozwalają łatwiej zanalizować różnice w
motywacji przy wyborze poszczególnej techniki oczyszczania.
Tabela 2-11 Motywacja do zabiegu w poszczególnych grupach
Ilość w grupie

Przyczyna zastosowania
terapii

G1

Polecenie

4/12

Pozytywne opinie

2/12

Problemy zdrowotne

3/12

3/5

5/8

3/4

3/12

2/5

1/8

1/4

Zwiększona świadomość
zdrowia

G2

G3

G4

2/8

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiet
W grupie stosującej lewatywy [G4] najczęstszą przyczyną jest stosowania są problemy
zdrowotne (75%) i zwiększona świadomość zdrowia (25%). Co ciekawe, korzystający z
lewatywy w mniejszym stopniu opierają się na opinii innych. To mogłoby sugerować,
że główna motywacja do podjęcia zabiegu jest oparta na solidnym przygotowaniu
merytorycznym i wyjątkowo dokuczających jednostek chorobowych. Pozytywne opinie

47

i polecenia stoją za motywacją 50% uczestników grupy [G1] stosujących
hydrokolonoterapię w połączeniu z dietą warzywno owocową.
Polecenia i problemy zdrowotne stanowią motywację do zastosowania terapii ziołowej
colonpack dla 87% członków grupy [G3]. Podobnie jak w grupie stosującej lewatywę,
osoby poddające się hydrokolonoterapi [G2], nie opierały się na opiniach, ale ich wybór
metody oczyszczania oparty był w największym procencie (40%) na zwiększonej
świadomości zdrowia.
1.5

Zestawienie metod i korzyści

Tabela 2-12 Zestawienie metod i korzyści
Cecha Metody

Metoda
G1

G2

G3

G4

Zapewnia intymność

N

N

T

T

Uznana w środowisku naturoterapeutów

N

N

N

T

N

N

N

N

metoda antynowotworowa
Umożliwia usunięcie pasożytów z całego ciała,
nie tylko z jelit
✓

Najkorzystniejsza ekonomicznie
Dopuszczana częstotliwość stos w roku

2

2

2

*

Umożliwia wsparcie innych korzystających

T

N

N

N

Jest znacznie uzależniona od opinii

T

N

N

N

Umożliwia detoksykacje całego organizmu

T

N

T

T

Wywołuje poprawienie nastroju

T

T

T

T

Niweluje objaw Herxa (kryzys ozdrowieńczy)

T

T

T

T

Działanie przeciwbólowe

T

N

N

T

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet
• Legenda do tabeli 2-12
o T – Tak
o N – Nie
o Metoda Gersona, której podstawą jest lewatywa wymaga wysokiej
częstotliwości stosowania lewatyw. Aspekt opisano w punkcie 1.4.1
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ZAKOŃCZENIE
(podsumowanie i wnioski końcowe)
Praca jest poświęcona wpływowi oczyszczania obszaru jelita grubego na
dobrostan zdrowia. Przytłaczająca ilość informacji dotycząca argumentów za i przeciw
poszczególnym technikom oczyszczania jelita grubego wymagała usystematyzowania
oraz empirycznego doświadczenia. Praca licencjacka była do tego idealnym
narzędziem. Autor pracy był wyjątkowo zmotywowany do podjęcia tematu, ponieważ
m.in. dzięki lewatywie, w 2017 może cieszyć się życiem pomimo negatywnych
rokowań dla niego z 2010r, związanych ze zdiagnozowaniem nowotworu złośliwego
ośrodkowego układu nerwowego, o czwartym stopniu złośliwości (Medulloblastoma
PNET). Hipotezą pracy było założenie: „Stosowanie regularnego oczyszczania jelita
grubego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wykazuje pozytywną korelację z poprawą
nastroju i zmniejszeniem objawów wielu zaburzeń gastrycznych”.
Oprócz danych historycznych dotyczących stosowania lewatyw i rozwoju
poszczególnych technik oczyszczania jelita grubego, zebrano materiały dotyczące
wpływu zaburzeń pracy jelita grubego na choroby przewlekłe i mentalne. Choć w
kulturze zachodniej temat związany z defekacją jest kategoryzowany jako tabu,
wprowadzenie do ogólnej świadomości skali bristolskiej mówiącej o uformowaniu
stolca, może przyczynić się do szybszego zauważania / leczenia zaburzeń pracy jelita
grubego. Sama świadomość prawidłowej częstotliwości defekacji i uformowania stolca
powinna pozytywnie wpłynąć na profilaktykę chorób jelita grubego bezpośrednio, a
także pośrednio na większość jednostek chorobowych.
W pracy podkreślono rolę prawidłowej flory bakteryjnej, jej wpływ na
odporność człowieka oraz częściowo wskazano te elementy, którymi można wpłynąć na
jej regenerację. Wśród metod jakie przyczyniają się do regeneracji flory bakteryjnej
funkcjonują: dieta warzywno-owocowa, hydrokolonoterapia, lewatywa i terapia
ziołowa. Poszczególne metody opisano, uwzględniając mechanizmy ich działania i
elementy, na które warto zwrócić uwagę. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty,
których nieprzestrzeganie może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Zostały omówione
wskazania i przeciwskazania oraz bezpieczna częstotliwość stosowania wybranych
metod oczyszczania jelita grubego. Omówiono reakcję Jarischa Herxheimera, która
często odpowiada za gorsze samopoczucie podczas wdrażania terapii oczyszczających
organizm i jest odpowiedzialna za porzucanie wdrażanych metod przez osoby jej
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nieświadome. Zwracając uwagę na bezpieczeństwo wdrażania poszczególnych metod
omówiono kwestię związaną z wpływem oczyszczania jelita grubego na termikę ciała.
Bardzo istotną kwestią poruszoną w pracy jest zasadność oczyszczania jelita grubego.
Jeśli nie zwiększy się zainteresowania intoksykacją organizmu skutkującą zaburzeniami
flory bakteryjnej i sposobom ich nietoksycznej anihilacji, to trudno się dziwić rosnącej
liczbie osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mentalnymi jak: depresja, dyspraksja,
ADD, ADHD, autyzm, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa.
Podczas realizacji założeń do pracy udało się dokonać przeglądu dostępnych
metod oczyszczania jelita grubego i zasad bezpiecznego ich stosowania, w znacznym
stopniu uporządkować tą wiedzę, aby zbliżyć się do ostatniego celu pracy jakim było
przełamania

oporu

społecznego

wobec

wiedzy,

dotyczącej

sfery

intymnej.

Metodą badawczą była ankieta dopasowana do 4 grup badawczych.
Wśród osób które przyczyniły się do powstania pracy należy wymienić:
• Borysa Boligar, który umożliwił autorowi dostęp do pacjentów, korzystających
w Gołubiu z diety warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej i zabiegów
hydrokolonoterapii
• Konyukh Volodymyr - z gabinetu Borys Boligar therapy w Katowicach
• Piotra Wołoch – polskiego producenta mieszanki ziołowej służącej do
oczyszczania organizmu „Colonpack”
• Klientów Gabinetu Promocji Zdrowia i wszystkich którzy podzielili się swoimi
doświadczeniami/opiniami w ankietach, które posłużyły do zweryfikowania
hipotezy tej pracy w rzeczywistości.
• Promotora lek. Rafała Baron
Hipoteza pracy została potwierdzona w wyniku analizy 29 ankiet wypełnionych przez
osoby które tworzyły 4 grupy: grupę G1- korzystającą diety warzywno-owocowej i
zabiegów hydrokolonoterapii (12 osób), grupę G2 – tworzoną przez korzystających
tylko z hydrokolonoterapi (5 osób), grupę G3 – stosujący terapię ziołową w postaci
zestawu Colonpack (8 osób), grupę G4 – stosującą lewatywy (4 osoby). Poprawa
nastroju odnotowana w poszczególnych grupach mieściła się w zakresie od 48 do 78%.
Praca przebiegała w kilku etapach. W pierwszej kolejności skupiono się na
dobraniu właściwego spektrum lektur umożliwiającym udowodnienie zasadności
oczyszczania jelita grubego. Następnym było poszukiwanie metody badawczej.
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Rozpatrywano możliwość zastosowania aparatów medycznych dla monitorowania
efektów oczyszczania organizmu, ale zdecydowano wykorzystać ankietę, która
zapewnia zdecydowanie mniejszy błąd pomiarowy aniżeli jakikolwiek aparat
medyczny. W celu przebadania największej grupy badawczej autor udał się na północ
Polski do Gołubi wiosną 2017. Od kwietnia do czerwca 2017 trwało kompletowanie
ankiet od pozostałych osób badanych.
Wyniki badań w większości pokrywały się z założoną hipotezą, a te które
wyglądają na odstępujące od normy mają swoje uzasadnienie. Dwa przykłady dla
zilustrowania sytuacji. Pierwszy dotyczył mężczyzny, który wypełniła ankietę na
polecenie żony. Drugi dotyczy kobiety, która w wyniku reakcji Herxheimera bardzo źle
wspomina kurację oczyszczającą i nie zamierza jej powtarzać. Mało, że nie zamierza jej
powtórzyć w przyszłości, ale będzie informować swoje środowisko o niekorzystnym
samopoczuciu podczas terapii oczyszczania. Tak długo jak nie trafi na osobę świadomą,
która wytłumaczy jej mechanizm działania znany jako reakcja Herxa, osoba ta będzie
żyć w nieświadomości, nie pomoże sobie i zniechęci innych. Celem tej pracy jest m.in.
zapobieganie powyższej sytuacji. Im więcej ludzi będzie przygotowanych na
występujące po drodze trudności, tym zdrowsze będzie społeczeństwo.
Wśród wyników badań na uwagę zasługują także wymienione przez ankietowanych
objawy, które zmniejszają intensywność po zastosowaniu oczyszczania jelita grubego.
Najczęściej odnotowaną korzyścią były lekkość 50%, ustąpienie bóli 27%, poprawa
nastroju 20%, pozbycie się wzdęć 13%, więcej energii 10%. Warto odnotować, że
pytania w ankiecie w większości były otwarte i badanym odpowiedzi nie były
sugerowane. Znakomitym przykładem jest występująca na trzecim miejscu wśród
zauważonych przez badanych korzyść (poprawa nastroju), którą zauważyło 20%
ankietowanych. A gdy w kolejnym pytaniu poproszono o oszacowanie w jakim
procencie zauważono poprawę nastroju (pytanie sugerowane), to w zależności od grupy
badawczej wartość mieściła się w zakresie od 48 do 78%. Ten przykład ilustruje jak
dużo można byłoby zaobserwować, jeśli zamiast pytań otwartych użyć sugerowanych
odpowiedzi.
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Załącznik nr 1 Ankieta dla grupy badawczej [G1] i [G2]
Ankieta niniejsza stanowi część pracy licencjackiej na temat wpływu oczyszczania jelita
grubego na dobrostan zdrowia. Praca prowadzona jest pod opieką lek. med. Rafała
Barona Wszelkie dane zawarte w niniejszej ankiecie będą użyte jedynie w celach
realizacji w/w pracy licencjackiej. Wszelkie zebrane dane będą przechowywane zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych.
Email proszę wpisać jedynie w celu ewentualnej możliwości weryfikacji prawdziwości
wypełnienia ankiety (przez uczelnię) – nie będzie on wykorzystywany w żadnym innym
celu.
Płeć
[M/K]

Wiek

kontakt

1. Jaka Twoim zdaniem jest największa korzyść oczyszczania jelita grubego: jaką
odczuwasz?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Ile razy korzystałaś/eś z Hydrokolonoterapii w ostatnich 10 latach?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Jak często stosujesz dietę dr. Ewy Dąbrowskiej?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Czy zauważyłaś/eś poprawę nastroju po zabiegach hydrokolonoterapi? Jeśli tak
to w jakim procencie?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Co Cię skłoniło do poddania się zabiegowi Hydrokolonoterapii?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 2 Ankieta dla grupy badawczej [G3]

Ankieta niniejsza stanowi część pracy licencjackiej na temat wpływu oczyszczania jelita
grubego na dobrostan zdrowia. Praca prowadzona jest pod opieką lek. med. Rafała
Barona Wszelkie dane zawarte w niniejszej ankiecie będą użyte jedynie w celach
realizacji w/w pracy licencjackiej. Wszelkie zebrane dane będą przechowywane zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych.
Kontakt proszę wypełnić jedynie w celu ewentualnej możliwości weryfikacji
prawdziwości wypełnienia ankiety (przez uczelnię) – nie będzie on wykorzystywany w
żadnym innym celu.
Płeć
[M/K]

Wiek

Kontakt (e-mail)

Jakie zmiany zauważyłeś/aś u siebie po zastosowaniu Colonpacku?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Czy zauważyłaś/eś poprawę nastroju/samopoczucia
Colonpacku? Jeśli tak to w jakim procencie (0 - 100)?

po

zastosowaniu

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Jak często stosujesz ziołową metodę oczyszczania w postaci colonpacku? Czy
zamierzasz ją powtórzyć w przyszłości?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Jaka była częstotliwość defekacji (oddawania stolca) w ciągu tygodnia przed i
po zastosowaniu colonpacku? Przykład 5/7 przed kuracją i 7/7 po.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Co skłoniło Cię do zastosowania ziołowej terapii oczyszczającej w postaci
Colonpacku?
……………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 3 Ankieta dla grupy badawczej [G4]
Ankieta niniejsza stanowi część pracy licencjackiej na temat wpływu oczyszczania jelita
grubego na dobrostan zdrowia. Praca prowadzona jest pod opieką lek. med. Rafała
Barona Wszelkie dane zawarte w niniejszej ankiecie będą użyte jedynie w celach
realizacji w/w pracy licencjackiej. Wszelkie zebrane dane będą przechowywane zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych.
Kontakt proszę wypełnić jedynie w celu ewentualnej możliwości weryfikacji
prawdziwości wypełnienia ankiety (przez uczelnię) – nie będzie on wykorzystywany w
żadnym innym celu.
Płeć
[M/K]

Wiek

Kontakt (e-mail)

Jakie zmiany zauważyłeś/aś u siebie po zastosowaniu lewatyw?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Czy zauważyłaś/eś poprawę nastroju/samopoczucia po zastosowaniu lewatyw? Jeśli tak
to w jakim procencie (0 - 100)?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jak często stosowałaś/eś lewatywy? Czy zamierzasz ją powtórzyć w przyszłości?
Proszę o oszacowanie ilości zabiegów zastosowanych w ciągu ostatniego roku.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaka była częstotliwość defekacji (oddawania stolca) w ciągu tygodnia przed i po
zastosowaniu lewatyw? Przykład 5/7 przed kuracją i 7/7 po.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Co skłoniło Cię do zastosowania lewatyw?
……………………………………………………………………………………………
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Głównym

celem

pracy

było

wykazanie

pozytywnej

korelacji

pomiędzy

oczyszczaniem jelita grubego a poprawą nastroju i zmniejszeniem objawów wielu zaburzeń
gastrycznych.. W pracy skupiono się na czterech podstawowych metodach optymalizujących
środowisko wewnętrzne człowieka (diecie warzywno owocowej, hydrokolonoterapii, terapii
ziołowej i lewatywie).
Prace tworzą dwie części. W pierwszej omówiono podstawowe aspekty anatomii
fizjologii i patologii jelita grubego. Omówiono szereg dysfunkcji mentalnych i fizycznych
mających źródło w zaburzonym środowisku jelita grubego. Wyjaśniono podstawy
teoretyczne obejmujące poszczególne techniki oczyszczania jelita grubego oraz zasady
dotyczące bezpieczeństwa ich stosowania.
Część druga obejmuje omówienie grup badawczych oraz ich spostrzeżeń, które
zostały odnotowane w ankietach. Uzyskane rezultaty pozwoliły wykazać pozytywną
korelację między oczyszczaniem jelita grubego, a poprawą nastroju i zmniejszeniem
objawów wielu zaburzeń gastrycznych.
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The main aim of the thesis was to prove positive correlation between colon
cleansing and mood improvement as well as gastrointestinal disorders reduction. The
basic four colon cleansing methods were described as those partly responsible for internal
environment optimalisation: (vege and fruit diet, hydrocolonotherapy, herbal therapy and
enema).
Thesis consist of two parts. First includes anatomic, physiological and pathology
threads regarding colon. Mental and physical disorders were discussed as those with root
cause down to colon and intestines. Basics regarding particular colon cleansing techniques
were explained: (safety rules, crisis and coffee enemas place in anticancer Gerson’s
therapy).
Second part was dedicated to research groups, their observations and survey’s
analysis. Group of 29 people were questioned. Positive correlation between colon cleansing
techniques and mood improvements were proved. Other colon cleansing benefits has been
noted.
Results obtained, proved thesis hypothesis.
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