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Wstęp

„Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy  

i nie doceniamy, dopóki się nie wyczerpią“ 

– Denis Waitley –

Profilaktyka to kluczowa kwestia w utrzymaniu dobrego 
zdrowia. Jeżeli tylko wiemy jak, sami możemy zadbać 

o równowagę w naszym organizmie – dotyczy to również 
gospodarki hormonalnej. Poziom hormonów jest zależny 
zarówno od wpływów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 
Szczególnie szkodliwie wpływają na niego braki substancji 
odżywczych oraz działanie toksyn. 

Jednak wiedza na temat hormonów, a w  szczególności 
na temat regulacji gospodarki hormonalnej, jest ciągle mało 
popularna. Często nawet fachowcy nie widzą różnic między 
hormonami naturalnymi, nazywanymi bioidentycznymi, 
a hormonami syntetycznymi, które są do nich tylko podobne, 
a nie identyczne – jak na przykład tabletki antykoncepcyjne. 
Bardzo często lekarze przepisują tabletki antykoncepcyjne 
młodym kobietom, a czasem wręcz dziewczętom, aby „uregu-
lować” im cykl menstruacyjny, poprawić stan skóry, złagodzić 
bóle miesiączkowe, zmniejszyć obfitość miesiączek itd. Ale czy 
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to jest fizjologiczne i zdrowe dla kobiety? Czy rzeczywiście 
tabletki antykoncepcyjne mogą uregulować poziom hor-
monów? Wiedząc, że tego typu leki obniżają o około 70% 
fizjologiczną produkcję hormonów żeńskich, powinniśmy sami 
się zastanowić, czy jest to właściwe podejście i odpowiednia 
terapia. Wystarczy chwilę pomyśleć. Spotykam na co dzień 
kobiety, które przyjmują sztuczne hormony i nic na ich temat 
nie wiedzą. Po prostu nic. Nie czytają ulotek, a spirali hor-
monalnej przed założeniem nawet nie dostają do ręki. Przy 
dolegliwościach związanych z klimakterium lekarze prze-
ważnie nawet nie badają pacjentkom poziomu hormonów, 
tylko na ślepo przepisują estrogeny. W  razie wystąpienia 
jakichkolwiek objawów niepożądanych kobiety przyjmujące 
sztuczne hormony nawet nie pomyślą o tym, że ich dolegli-
wości mogą wynikać z niewłaściwego poziomu hormonów 
oraz skutków ubocznych działania leku. A lista tych ostatnich  
jest bardzo długa. 

Niniejsza książka ma przede wszystkim przekazać czytelni-
kom podstawową wiedzę na temat hormonów, ich działania 
i symptomów ich niedoboru lub nadmiaru. Ma także za zada-
nie uświadomić wszystkim, iż zwalczanie symptomów nie 
ma sensu, ponieważ takie działanie to nie leczenie, a raczej 
tuszowanie problemu. Organizm działa jak zegarek – do pra-
widłowego funkcjonowania potrzebna jest mu każda, nawet 
najmniejsza śrubka i sprężynka. Tylko wspólnie osiągną cel, 
jakim jest harmonijne funkcjonowanie. Dlatego praca wątroby 
oraz układu pokarmowego jest tak istotna, a reakcje zachodzące 
w tych narządach mają ogromny wpływ na poziom hormonów 
oraz regulację ich działania. 
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Odpowiedzią na problemy typu PMS, mięśniaki macicy, 
endometriozę, kłopoty z zajściem w ciążę na pewno nie są 
tabletki antykoncepcyjne. Musimy wejść w rolę detektywa 
i  zacząć po kolei sprawdzać potencjalnych winowajców. 
Do tego nie wystarczy wywiad – niezbędna jest konkretna 
diagnostyka. Musimy mieć pewność, a nie tylko się domyślać. 

W tej książce znajdują się dokładne informacje na temat 
wpływu tarczycy oraz nadnerczy na pracę jajników, a także 
roli, jaką odgrywają w organizmie pojedyncze mikro- oraz 
makroelementy. Są też odpowiedzi na pytania często zadawane 
przez pacjentów. 

Niestety coraz częściej mamy do czynienia z zaburzeniami 
hormonalnymi. Są one wywoływane przez ogromne ilości 
szkodliwych substancji zawartych w wodzie, jedzeniu, środkach 
czystości itd. Równie często spotykamy choroby autoimmuno-
logiczne. Musimy najpierw zrozumieć podstawy mechanizmów 
prowadzących do ich powstawania i poznać ich przyczyny,  
a dopiero potem wprowadzać zmiany w naszym życiu.

Od ponad ośmiu lat regularnie prowadzę szkolenia i warsz-
taty na ten temat, a jest on coraz bardziej aktualny. W moich 
szkoleniach uczestniczą m.in. lekarze, farmaceuci, naturote-
rapeuci. Wymiana doświadczeń oraz poglądów to doskonała 
forma edukacji. Zapraszam wszystkie osoby otwarte na holi-
styczne podejście do zdrowia. 

Nauka nigdy się nie kończy. To tylko ten, kto zakończył 
edukację, staje w miejscu. 


