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Jak sobie pościelesz, 
tak się wyśpisz

 WIELKOPOLSKI KLASTER MEDYCYNY I ZDROWIA – SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI.

Nikomu z nas tytułowe przysłowie nie jest obce. Na dodatek towarzyszy nam przez 
całe życie – w różnych jego aspektach. Nawet nie zastanawiamy się jakie jest mą-

dre, a mówi nam o tym, że MY sami mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym 
życiu. Inaczej - „jesteśmy kowalami naszego losu”. To wyłącznie kwestia dokonania 
naszego wyboru i konsekwencji w dążeniu do celu. Wielkopolski Klaster Medycyny i 
Zdrowia przy Wielkopolskim Klubie Kapitału podejmuje temat przysłowia w kontek-

ście zdrowia, a przede wszystkim profilaktyki zdrowotnej. 

Jednym z ważniejszych aspektów determinujących 
zdrowie człowieka jest prozdrowotny styl życia. Składa 
się na to między innymi: odpowiednia jakość snu, sposób 
odżywiania, aktywność fizyczna, metody radzenia sobie 
ze stresem, unikanie substancji psychoaktywnych i inne. 
Mówiąc krótko, efektem wyborów mogą być świadome 
działania człowieka w kierunku utrzymania zdrowia  
w dobrym stanie i działania w kierunku poprawy zdrowia, 
albo zachowania powodujące bezpośrednie, czy odległe 
szkody zdrowotne. Często mamy tzw. nawykowy wzorzec 
postępowania wobec własnego organizmu - dobry lub 
zły. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
- „zdrowie, to stan pełnego, dobrego samopoczucia 
fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak 
choroby, czy niedomagania”. Podkreślony jest zatem 
aspekt wielowymiarowości. 

Kiedy się czujemy dobrze, to jesteśmy pełni energii. 

Praca, nauka, sport, relaks – wszystko wymaga energii. 
Elektrowniami ludzkiego organizmu są mitochondria 
komórkowe. Mają one ogromny wpływ na nasze zdrowie. 
Dobrze odżywione, dobrze natlenione sprawiają, że 
jesteśmy zdrowi. Od tego zależy nasza sprawność 
fizyczna i umysłowa. Im sprawniej przebiegają procesy 
energetyczne, tym lepiej jesteśmy chronieni przed 
chorobami i mamy szansę na lepsze i dłuższe życie  
w zdrowiu i radości. Należy podkreślić, iż aby to wszystko 
funkcjonowało, nieocenione jest prawidłowo działające 
MIKROKRĄŻENIE. To warunek właściwego działania 
mitochondriów komórkowych w naszym organizmie. 
Ta ogromna sieć maleńkich naczyń krwionośnych 
zabezpiecza potrzeby wszystkich komórek naszego 
organizmu – zaopatruje w składniki odżywcze, tlen  
i odtransportowuje składniki zbędne przemiany materii 
i toksyny. Zaburzenia tego obszaru ludzkiego organizmu 
pośrednio lub bezpośrednio, związane są z ok. 80% 

opisanych problemów chorobowych, z którymi zgłaszamy 
się do lekarzy pierwszego kontaktu. Tą wiedzą podzieliła 
się z nami na spotkaniu Klastrowym w kwietniu Liliana 
Michalska, której pasją jest propagowanie wiedzy  
o zdrowiu. Fascynacją w zakresie mikrokrążenia, popartą 
wieloletnimi badaniami naukowymi światowej klasy 
laboratoriów medycznych, dzieli się z innymi ludźmi. 
Podczas swojego wykładu, przedstawiła liczne przypadki 
spektakularnych wyleczeń z chorób uznanych przez 
medycynę klasyczną jako beznadziejne, podzieliła się 
opiniami mistrzów różnych dyscyplin sportowych oraz 
licznych organizacji światowych, w tym NASA. Mówiła 
również o Fizykalnej Terapii Naczyniowej BEMER, 
która jest jedyną, najlepiej przebadaną na świecie 
technologią „naprawy” mikrokrążenia. Stymulując pracę 
mikrokrążenia, BEMER pozwala na lepszą dystrybucję 
i wykorzystanie tlenu oraz przywraca prawidłowe 
czynności metaboliczne i narządowe, co jest konieczne 
we wspomaganiu procesów leczenia różnych chorób, 
szczególnie tych przewlekłych. Prelegentka podkreśliła, 
jak ważna jest profilaktyka dotycząca krążenia krwi, czyli 
jak usprawnić proces leczenia lub jak NIE zachorować 
w przyszłości na zawał serca, cukrzycę, nadciśnienie 
tętnicze, czy zator płucny.

W marcu gościliśmy Agatę Płowecką – lekarza 
rodzinnego z 30-letnim stażem zawodowym, chirurga, 
Przewodniczącą Komisji Zdrowia działającą przy 
Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Optymalnych z siedzibą 
w Jaworznie. W bardzo ciekawy sposób omówiła - jak 
poszczególne modele żywienia wpływają na stan zdrowia 
i kondycję psychofizyczną człowieka, a także jaki model 
żywienia wybrać, aby uzyskać prawidłową czynność 
układu odpornościowego oraz maksymalną sprawność 
fizyczną organizmu.

W styczniu, na naszym pierwszym – inauguracyjnym 
spotkaniu Wielkopolskiego Klastra Medycyny i Zdrowia 
mieliśmy przyjemność gościć i wysłuchać Władysława 
Batkiewicza - licencjonowanego fizjoterapeutę, członka 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Naturalnej oraz 
członka Ukraińskiego Stowarzyszenia Narodowej 

Manualnej Terapii z siedzibą w Kijowie, wykładowcę 
francuskiej metody Mikrokinezyterapii, a także terapii 
wisceralnej - Funkcjonalnej Terapii Trzewi, autora książki: 
„Starosłowiański Masaż Brzucha” (Wyd. KOS 2016r.),  
w której dodatkowo przedstawił autorski program pracy 
z emocjami. Podczas Wykładu Terapeuta przedstawił, iż 
jedną z podstawowych przyczyn dysfunkcji narządów 
jamy brzusznej są napięcia emocjonalne. Dlatego 
też, zabieg Funkcjonalnej Terapii Trzewi powinien  
w delikatny sposób rozluźnić napięcia narządów układu 
żołądkowo jelitowego, moczowo płciowego, stawy 
kręgosłupa i stawy obwodowe oraz mięśnie, a także 
wyciszyć emocje. Uczestnicy wykładu zdobyli wiedzę 
- w jakim stopniu zdrowie każdego z nas, zależy od 
kondycji naszego brzucha i w sposób praktyczny poznali 
podstawowe techniki autoterapii. Należy podkreślić, że 
terapia narządów jamy brzusznej, prezentowana przez 
Władysława Batkiewicza wywodzi się z tradycji medycyny 
słowiańskiej. Prawie całkowicie zapomniana w Polsce 
w 2 poł. XXw., była przez wieki, oprócz ziołolecznictwa 
i kręgarstwa najważniejszym sposobem przywracania 
zdrowia przez uzdrowicieli Słowian. Obecnie wzbogacona 
jest o zdobycze naukowe XXIw.
Podsumowując – podczas spotkań Klastrowych  
z ciekawymi ludźmi – fachowcami w swojej branży, 
dowiedzieliśmy się, iż bardzo ważne jest - co zjemy, ale 
równie ważne jest - jak organizm strawi i wchłonie,  
a następnie rozprowadzi substancje odżywcze i tlen poprzez 
mikrokrążenie w organizmie, abyśmy byli zdrowi. 

Po wakacjach letnich chcielibyśmy wznowić spotkania 
Klastrowe z ciekawymi ludźmi, którzy dzielą się swoją 
ogromną wiedzą, pasją, doświadczeniem i praktycznymi 
poradami. 

Serdecznie zapraszamy Członków WKK, ich 
pracowników, rodziny i bliskich. 

Renata Gołaszewska - Koordynator  
Wielkopolskiego Klastra Medycyny i Zdrowia.
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