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ŻYWIENIE JEST WAŻNE WYWIAD EKSTRA

W jakich chorobach 
autoimmunologicznych  
skuteczna jest terapia dietą 
warzywno-owocową?
Choroby autoimmunologiczne, zwa-
ne inaczej chorobami z autoagresji, 
stanowią grupę wielu chorób współ-
czesnej cywilizacji, które związane są 
z naszym „wewnętrznym lekarzem”, 
czyli układem immunologicznym. 
Zadaniem tego układu jest lecze-
nie nas, ale niestety w przypad-
ku chorób autoimmunologicznych 
ten układ zamiast nas leczyć, nisz-
czy nas, wytwarzając przeciwciała  

na choroby 
autoimmunologiczne

autoagresyjne skierowane przeciw 
naszym tkankom. W takich przy-
padkach tradycyjne leczenie, na 
przykład sterydami, niestety jest 
mało skuteczne, natomiast dieta 
warzywno-owocowa okazała się tu 
wielką pomocą. 

Obecnie obserwujemy prawdzi-
wą „epidemię” zapalenia tarczycy 
zwanego chorobą Hashimoto. Przy-
jeżdżają do nas na dietę warzywno-
-owocową, która jest odmianą postu, 
setki osób z różnych stron kraju 
i z zagranicy cierpiących na Hashi-
moto i rzeczywiście wracają zado-
woleni, gdyż następuje poprawa i to 
nie tylko samopoczucia, ale również 
obniżają się przeciwciała przeciwtar-
czycowe i normalizują hormony tar-
czycy. Mamy przypadki, że po diecie 
nastąpiła regeneracja tarczycy, którą 
zniszczyły przeciwciała. 

Widzimy, że dzięki diecie nastę-
puje poprawa także w innych choro-
bach autoimmunologicznych, takich 
jak reumatoidalne zapalenie stawów, 
stwardnienie rozsiane, toczeń trzew-
ny, agresywne zapalenie wątroby, 
także zapalenie gruczołów łzowych, 
które jest związane z brakiem łez.

Na czym polega 
mechanizm działania 
diety, że może zwalczyć 
powyższe choroby?
Do powstania chorób z autoagresji 
przyczynia się niewątpliwie skłon-
ność genetyczna, ale także styl życia, 
który pozostawia wiele do życzenia. 
Wszechobecny cukier i biała mąka 
prowadzą do rozwoju drożdżycy je-
lit, gdy nieczynny dotąd drożdżak 
przeradza się w postać czynną, roz-
szczelnia ściany jelit, produkuje kil-
kadziesiąt toksyn. 

Zespół „przeciekających jelit” 
sprzyja przedostawaniu się frag-
mentów nadtrawionych pokarmów 
białkowych do krwi, a układ immu-
nologiczny rozpoznaje je jako obce 
antygeny i atakuje przeciwciałami. 
Gdyby nie było takiego mechani-
zmu neutralizacji obcych cząsteczek, 
np. mleka, to sytuacja byłaby nie-
bezpieczna, analogicznie jak niebez-

pieczne jest podanie mleka krowiego 
do krwi, co groziłoby wstrząsem. Od 
kilkunastu już lat wykonujemy te-
sty wykrywające we krwi obecność 
przeciwciał przeciw takim pokar-
mom, które nazywają się nietole-
rancjami pokarmowymi. Ponieważ 
białka budujące nasz organizm są 
podobne do białek nietolerowanych 
pokarmów, stąd ilekroć spożywa-
my najczęściej nietolerowane po-
karmy, a więc mleko, jajka, gluten, 
drożdże, to u osób z predyspozycją 
genetyczną do chorób z autoagresji, 
przeciwciała atakują jednocześnie te 
pokarmy i również nasze tkanki, np. 
osłonki mielinowe mózgu, co pro-

wadzi do stwardnienia rozsianego, 
komórki wątroby – rozwija się auto-
agresyjne zapalenie wątroby, stawy 
– dochodzi do ich reumatoidalnego 
zapalenia, tarczycy – powstaje cho-
roba Hashimoto, jądra komórkowe 
– powstaje toczeń trzewny itd. Die-
ta warzywno-owocowa nie zawiera 
tych nietolerowanych pokarmów, 
a błonnik z diety dzięki korzystnym 
probiotykom zamienia się w kwas 

masłowy, uszczelniający bariery je-
lit, co odcina dopływ do krwi tych 
obcych antygenów. Obserwujemy 
wtedy, jak szybko na takim poście 
obniża się miano przeciwciał auto-
agresyjnych i następuje poprawa kli-
niczna. 

Ile czasu powinniśmy 
być na diecie warzywno-
-owocowej, aby była 
skuteczna w przypadku 
omawianych chorób?
Zwykle czas diety uzależniamy od 
wysokości miana przeciwciał auto-
agresyjnych, które w czasie kuracji 
monitorujemy. Zazwyczaj czas die-
ty w chorobach autoimmunologicz-
nych wynosi około sześciu tygodni, 
ale z doświadczenia wiemy, że do 
diety trzeba często powracać. Moż-
na też później być na diecie nawet 
jeden dzień w tygodniu, a w między-
czasie nie jeść nietolerowanych po-
karmów, które wykazał test. Ważna 
jest radykalna zmiana stylu życia, 
zwłaszcza zaprzestanie spożywania 
cukru.

Świadectwa wyleczonych 
osób zawsze do nas 
przemawiają. Czy może 
Pani Doktor przytoczyć 
przykłady pacjentów, 
którzy pozbyli się chorób?
Dziewczynka miała zaledwie 13 lat, 
gdy zachorowała na autoagresyjne 
zapalenie mięśni nóg. Od 3 miesię-
cy cierpiała na bóle i sztywność mię-
śni nóg do tego stopnia, że nie mogła 
wstać z pozycji siedzącej czy klęczą-
cej ani nawet wejść po schodach. 
Stwierdzono niemal ośmiokrotny 
względem normy wzrost aktyw-
ności enzymów martwicy mięśni. 
Zamiast proponowanego jej trady-
cyjnego leczenia sterydami wzięli-
śmy ją na post warzywno-owocowy, 
uprzednio wykonując test na nie-
tolerancje pokarmowe. Już po 
3-tygodniowej kuracji nastąpiła ra-
dykalna poprawa, powróciła siła 
mięśni, mogła normalnie chodzić, 
siadać, wstawać, enzymy martwicy 
obniżyły się z 315 j. do 78 j., a po 
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kilku tygodniach stosowania diety 
pełnowartościowej z wykluczeniem 
pokarmów nietolerowanych (glu-
ten, mleko, jaja) osiągnęły zakres 
normy, czyli 40 j. Obecnie ma 24 
lata, a więc minęło 11 lat, w tym 
roku wyszła za mąż, jest w ciąży, jest 
zupełnie zdrowa.

Inna kobieta, lat 68, od 20 lat 
cierpiała na reumatoidalne zapale-
nie stawów, nie mogła nawet zginać 
kolan, sztywność dotyczyła również 
stawów skokowych i biodrowych, 
lekarz mówił, że będzie chodziła 
o kuli. Dzięki często powtarzanym 
kuracjom warzywno-owocowym 
może biegać, poruszać się bez kul, 
powróciła sprawność, może bez pro-
blemu zginać i prostować wszystkie 
stawy, chodzi swobodnie, dawniej 
chodziła jak kaczka. Wykluczyła 
nietolerowane pokarmy (żyto, ryż, 
soję, grzyby). Stosuje żywienie boga-
te w surówki, nie potrzebuje leków, 
czuje się dobrze, minął już ósmy rok.

Pacjent lat 35, od 7 lat chorował 
na stwardnienie rozsiane, miał trud-
ności z chodzeniem, co 3 miesiące 

następowały kolejne rzuty choroby, 
w wyniku czego przestał chodzić, 
a jest z zawodu listonoszem. Przed 
dwoma laty zastosował 6-tygo-
dniową dietę warzywno-owocową, 
schudł wtedy 16 kg, a miał nadwa-
gę, i od tej pory nie było już więcej 
rzutów choroby, czuje się bardzo do-
brze, może bez problemu chodzić, 
także znormalizowały się ciśnienie 
krwi i poziom cholesterolu, a wcze-
śniej miał nadciśnienie i hiperchole-
sterolemię. Mógł powrócić do pracy, 
jest bez leków. Neurolog jest „w szo-
ku”, jak mówi pacjent, widząc efek-
ty diety.

To tylko kilka przykładów na 
skuteczność diety, która jest po-
stem mającym zdolność przywra-
cania równowagi zdrowotnej na 
poziomie genów. W przypadku 
chorób autoimmunologicznych tę 
równowagę zaburzają przeciwciała 
autoagresyjne. Kiedy przed laty 
odwiedziłam klinikę leczenia postem 
w Tarnopolu na Ukrainie, pokazano 
mi zdjęcie z mikroskopu elektro-
nowego, jak po 20 dniach takiego 

postu leukocyt fagocytuje (pożera) 
limfocyty, sprawcę m.in. autoagre-
syjnych przeciwciał. Jak widzimy, 
taki radykalny sposób samoleczenia 
jest niezwykle skuteczny i nie ma 
działań ubocznych. Nasz wspaniały 
samoregulujący się organizm rzeczy-
wiście potrafi nas wyleczyć, trzeba 
tylko go oczyścić postem.
 
Dziękuję za rozmowę.

kapusta

gruszka

jabłko

oczyszczający

Kapusta biała 
stanowi doskonałe źródło 

witaminy C, witamin z grupy 
B, witaminę A i E, rutynę, 

a z minerałów – siarkę, magnez, 
potas i wapń. Dba o kondycję 
naszych komórek, wzmacnia 

odporność.

Zielony detoks
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Jabłko oraz gruszkę obrać i pozbawić gniazd nasiennych. 
Kapustę porwać na drobne kawałki. Dodać umyty szpinak 
oraz ewentualnie pół szklanki wody. Zmiksować na 
wysokich obrotach blendera.  Smacznego!

• 1 jabłko • 1 gruszka • garść szpinaku • kilka liści kapusty
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Książkę Ewy Dąbrowskiej  
„Ciało i ducha ratować  

żywieniem” można nabyć  
w księgarniach „Naszego  

Dziennika”.

zamowienia@naszdziennik.pl
22 850 60 20, 22 850 60 00

s. 192 | 26,00 zł

szpinak

Koktajl


