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Sztuka obserwacji  
i słuchania siebie

Sztuka obserwacji siebie należy do takich umiejętności,  
która jest przez większość ludzi zaniedbywana.

Efektywne słuchanie swojego organizmu i dostrzeganie wy-
jątków od reguły, to ogromnie ważna kwestia. Uważna oso-
ba, dbająca o swoje zdrowie, nie przegapi momentu, z które-
go nie będzie odwrotu. Nie mówimy tu o hipochondrykach, 
którzy potrafią uprzykrzyć sobie życie i zamęczyć otoczenie, 
ale o umiejętności patrzenia w głąb siebie, wsłuchiwania się 
w swoje ciało i wyciągania racjonalnych wniosków.

W dzisiejszych czasach, w dobie łatwego dostępu  
do różnego rodzaju mediów, gdzie reklamy czyhają na 
nas wszędzie, podaje się szybkie, głównie farmaceutycz-
ne rozwiązania na każdą dolegliwość, dysfunkcję, ból, 
czy chorobę (zapominając o profilaktyce). A suplemen-
tów jest tak wiele, że nie wiemy które z nich zastosować, 
bo teoretycznie wszystkie mogłyby nam pomóc. Wydaje 
się również, że prawie codziennie słyszymy inną poradę 
dotyczącą zdrowia, która zaprzecza poradzie usłyszanej 
wcześniej. W związku z tym pobudza nas to do refleksji  
i nie zawsze wiemy, co jest dla nas najlepsze. Zastanawia-
my się, czy nie zostać wegetarianami? A może przejść na 
dietę tłuszczową? Czy może węglowodanową? Większość 
z nas nie zdaje sobie sprawy, że przed podjęciem rady-
kalnej zmiany należałoby się przebadać i zidentyfikować 
swój typ metaboliczny. Jednym osobom lepiej będą słu-
żyły węglowodany, a inni potrzebują wysokobiałkowego 
jadłospisu opartego na mięsie. Nie oszukujmy się! Nie ist-
nieje jedna, uniwersalna recepta na prawidłowe żywienie 
i leczenie chorób. Współczulny i przywspółczulny układ 
nerwowy kontrolują inne rodzaje przemian metabolicz-
nych, narządów i gruczołów. Jak odkryli William Kelley 
i William Wolcott, na większość ludzi jeden z tych sy-
stemów wpływa silniej niż drugi. Oznacza to, że „każdy 
człowiek ma inne związane z dietą fizyczne, behawioralne 
i psychologiczne cechy, uzależnione od tego, który z ukła-
dów - współczulny czy przywspółczulny - jest u niego  
dominujący”. 

Dlatego tak ważna jest sztuka obserwacji siebie i sztuka 
słuchania specjalistów – autorytetów świata medycyny, 
fizjoterapii, psychologii i sportu, a nie reklam! 

Wielkopolski Klaster Medycyny i Zdrowia pragnie zwró-
cić uwagę, że profilaktyka jest nagminnie bagatelizowa-
na i zaczynamy dbać o zdrowie dopiero wtedy, gdy coś 
się złego dzieje. W dzisiejszych czasach szybko żyjemy, 
szybko jemy (nie zawsze to, co powinniśmy), szybko pra-
cujemy, a nasza odporność maleje. Zapraszamy więc raz 
w miesiącu na tzw.: „Zdrowe Środy”, podczas których 
spotkania ze specjalistami z danych dziedzin medycyny  
i nie tylko, będą okazją do poznania sposobów na zdrowe 
życie, posłuchania o nowych, nieraz innowacyjnych me-
todach leczenia oraz profilaktyki. W lekki i bardzo przy-
stępny sposób, znane osoby – autorytety w swojej branży, 
przedstawią sposoby na świadomy styl życia, odporność 
i możliwości naszego organizmu. Intencją będzie uświa-
domienie, zrozumienie i wytłumaczenie z medycznego 
punktu widzenia – lekceważonych i zagubionych w pę-
dzie życia starych prawd: wsłuchiwania się w swoje ciało, 
intuicję i psychikę oraz wyciąganie wniosków.

Zaproszeni na wykłady Goście są wybitnymi postaciami. 

W dniu 20 marca br. od godz.  
18.00 do 19.30, naszym Gościem 
będzie Prof. dr hab. n. med. 
Grzegorz Dworacki - Immuno-
log, Patomorfolog, Kierownik 
Katedry Patomorfologii i Immu-
nologii Klinicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, Sty-
pendysta programu TEMPUS  
w Grenoble we Francji oraz 
współpracownik Pittsburgh Can-
cer Institute w USA. 

Specjalnie dla Członków Wielkopolskiego Klu-
bu Kapitału, ich pracowników, rodzin i bliskich 
(prosimy o przekazanie tej informacji zaintereso-
wanym), Profesor Dworacki poprowadzi wykład 
pt.: „IMMUNOLOGIA DLA ODPORNYCH. 
JAK NASZ ORGANIZM BRONI SIĘ PRZED 
NOWOTWORAMI?” oraz odpowie na zadawane 
pytania. Mimo, iż każdy z nas zna przypadki cho-
rych osób z nowotworem i wydaje się nam, że już 
wszystko na ten temat zostało powiedziane, to te-
mat nadal kryje sporo tajemnic, które zamierzamy 
odkryć. Serdecznie zapraszamy! 
Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły prześlemy  
w przypomnieniu mailowym.
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Jego zainteresowania zawodowe, to: związki układu 
odpornościowego i nowotworów w interakcjach tkan-
kowych i znaczenie stylu życia na sprawność układu 
odpornościowego. Prywatnie – od niedawna miłośnik 
mroźnych kąpieli, który morsując, bacznie obserwuje 
swój własny organizm i układ odpornościowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zróbmy coś dla SIEBIE, „zatrzymajmy się” na chwilę, obser-
wujmy siebie i swój organizm oraz dbajmy o zdrowie, bo bez 
niego wszelkie inne dobra nie mają jakichkolwiek wartości!
Z życzeniami dobrego zdrowia, 
Renata Batkiewicz, Właściciel ATAO, Koordynator  
Wielkopolskiego Klastra Medycyny i Zdrowia, Członek WKK. 
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