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By Twoje Ŝycie było jaśniejsze i znośniejsze wystarczy
sukcesywnie krok po kroku zmienić, dostosowywać otoczenie do
swej egzystencji, do swoich obecnych i przyszłych potrzeb,
i ćwiczyć codziennie, równolegle z postępem choroby, bo walka
jest długa a Ty zwycięŜysz.
Jest rok 2010, zmagam się z chorobą 32 lata i CIĄGLE
NIE TRACĘ NADZEI, śE ZWYCIĘśĘ .
Gdy zmiany temperatury będą płynne i częste nie potrafisz
zrozumieć, odróŜnić czy zastosowana medycyna
alternatywna pomogła czy odwrotnie.
Schudłem od I-szego rzutu (był to rok 1978)
aŜ 25kg mając 82 kg dotąd stale i będąc zdrów
przy wzroście 191 cm a w 2 lata po
wypowiedzeniu walki (1995r.) tyję. ZAWARTE
PONIśEJ PORADY, CHOĆ JESZCZE NIE
WSZYSTKIE, MOGĄ POMÓC I ULśYC W śYCIU
CODZIENNYM Z SM-EM.
Niezmiernie istotne dla procesu leczenia i komfortu dnia
powszedniego jest utrzymanie stabilnego ciśnienia
krwi.
W domu mam juŜ stałą temperaturę 25o C i stosuję dietę
niskotłuszczową, piję olej lniany, jogurt z płatkami owsianymi
i pyłkiem pszczelim. Na śniadanie codziennie 2 łyŜeczki od
herbaty laktulozy w/g zasady czym się strułeś tym się lecz itd. o innych za chwilę .
Dn. 23. i 24.12.2009R na zewnątrz niskie ciśnienie, pada śnieg
z deszczem razem lub naprzemiennie. Czuję się coraz gorzej,
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wieczorem wózka, na którym siedzę nie mam sił pchać. Nigdy tak
się nie czułem. Pytam siebie, co zmieniłem w diecie w dn.23.12. OtóŜ
przestałem pić rano laktulozę. Interpretuję to tak: na zewnątrz
b. niskie ciśnienie - wtedy pory w jelitach powiększają się, do krwi
przenikają toksyny i niestrawiony do końca pokarm, a gdy to dotrze
do mózgu czyni spustoszenie. Po laktulozie nie notuję takich
pogorszeń tak jakby zmniejszała pory , utrudniała przenikanie
do krwi. Ostatnio było tak po posiłkach - ten płyn (laktuloza),
a kolejno herbata ziołowa na SM o. Bonifratów oczyszczająca
krew i uszczelniająca jelita . Jednak w poniedziałek jadłem kluski
z makiem i bakaliami. Jest to cięŜkostrawne więc za dwa dni
powtórzenie załamania i odpływ sił.
Tu kłaniają się stenty. Tylko co one dają
choremu z zaawansowanym SM? Gdy ja np. juŜ
na wózku inwalidzkim siedzę, więc zniszczenie
juŜ się dokonało, czy mogę liczyć na remisje czy jedynie lub
aŜ na nie pogorszenie?
Zabieg jest drogi czy więc sztuka dla sztuki ? Ja poczekam na
przyszłe opinie..
Tak bywało wcześniej: po wzlotach nawrót
i pogorszenie ale były równieŜ i duŜe radości, wtedy gdy mocz
oddawałem co 27 min. Tak częsta mikcja narastająca stopniowo
przez lata spowodowała Ŝe po 5- tym odwiedzonym lekarzu
i kolejnym zaleceniu ditropamu powiało grozą, lekarze byli
bezradni. Jednak 21.09.1993r. zostałem sam w domu z moim
kłopotem. Analizowałem, myślałem o ostatnich wydarzeniach
krok po kroku, chwila po chwili. Wniosek był jednoznaczny - to
jest reperkusja uczulenia na białko np. kurzego jaja, twaroŜek
mleko i inne .To moŜe być alergia - pomyślałem gdy stwierdziłem,
Ŝe w miarę konsumpcji niektórych posiłków puls i ciśnienie
wzrastało. Wiec gdy Ŝona wróciła z lasu poprosiłem o lek na
alergię, a ona odstąpiła mi bezpieczny aleric, którego sama
uŜywała.
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Wizualizacja i ćwiczenia izometryczne
w zaleŜności od potrzeb, stanu zdrowia
i okoliczności. Korzystać z nich moŜe nawet
osoba leŜąca w łóŜku i ja byłem w takim
momencie. Ksero zalecanych ćwiczeń
załączę w następnej korespondencji przy omawianiu
szczegółowym kolejnych podpunktów. W kolejności stawianych
pytań na adres „Komrówki”.
Tu gdzie głównie przebywasz we dnie i odpoczywasz w nocy
zapewnij stałą temperaturę .Dla mnie jest to 25o C, bo przy 23o C
nie uczynię Ŝadnego wysiłku, nie potrafię toczyć choćby, a moŜe
przede wszystkim wózka inwalidzkiego, na którym siedzę. A gdy
powyŜej 25o C wolniej lecz słabnę.
Drugim waŜnym czynnikiem jest dieta, którą - z uwagi na
łatwość stosowania - zastosuj od zaraz. Od zaraz herbata
odtoksyczniająca i ćwiczenia oddechowe zaczerpnięte równieŜ
z kwartalnika „SAMI SOBIE”. Ćwiczenia joginów prześlę w kolejnej
korespondencji.
Kriokomora to jak kroplówki solumedrolu ale
krio jest bez działań ubocznych. Trzeba powtarzać co
rok ale najlepiej co 6 -7 miesięcy (w/g lekarza
baleontologa z sanatorium gdzie umoŜliwiono mi tak długą
kurację krio). Rzutów nie miałem przez 6 lat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dzięki
alericowi przetrzymałem okres w komorze będąc suchy. Od
roku 2004 do komory krio wchodziłem ~~ 150 razy na
najniŜszą temperaturę – 160o C
a nawet -165o C. Jednak
kolejny raz nie zachowałem ani przepisowego okresu przerwy ani
wymaganej minimalnej temperatury bo jedynie – 125o C co
przypłaciłem rzutem w dniach 8,9,10,11. 01,2010 r. Wcześniej kilka
tygodni wstecz były sygnały, Ŝe coś się złego dzieje: jak ból
prawego ucha środkowego, rosnąca spastyka nóg, lewej reki
i nogi, ból prawej części tyłu głowy (ukłucia).

Mieszkańcy piszą…

Będąc tym razem w domu nerwowy i wystraszony,
odwołałem się tym razem do medrolu
i osłaniającego Ŝołądek ranigastu.
A zapomniałem całkowicie o profilaktycznie podawanym
solumedrolu (podawanym w szpitalu w kroplówce), który jest
skuteczniejszy, bezpieczniejszy a przede wszystkim pomocny
i do zaakceptowania jako schemat w celu utrzymania sprawności,
tym samym samodzielności, przez cały okres choroby
w naszej rodzinie by nie być nadmiernym cięŜarem w naszej
codzienności. Po wzięciu medrolu 12 h na 20 h zrobiło mi się
gorąco w dłonie i nogi tak, Ŝe spałem bez dodatkowego koca a
jedynie pod kołdrą .
Pamiętajmy by nie ubierać się za ciepło, ale szkodliwe
jest być ubranym za oszczędnie.
Bardzo często towarzyszą nam objawy wstrzymujące
defekacje czyli obstrukcje, które teŜ moŜemy opanować
uchwycić i uczynić posłusznymi sobie.
Cudze chwalicie swego nie znacie………i tak np. jak znani mi
Brazylijczycy, którzy po obfitych i i tłustych posiłkach podają na
deser ananasa z rusztu. A Argentyńczycy do wieczornych posiłków
spoŜywają duŜe ilości sałat z octem winnym i popijają
rozcieńczonym czerwonym winem prowadząc wielogodzinne
rozmowy. W obu wypadkach jest to bardzo smaczne
i sympatyczne. Czy wiecie, Ŝe my równieŜ mamy nie mniej udany
zestaw. Chodzi mi o nasze wspaniałe, gotowane
w całości w woreczkach foliowych, bądź
smaŜone jabłka - a efekt ten sam. To i my
będziemy szczupli jak Argentyńczycy
i zdrowsi jak Brazylijczycy bo i my po takim
poczęstunku oczyścimy jelita, więc nie będzie to niestrawione
zalegało, psuło się i produkowało szkodliwe toksyny. Przed snem
wesprzeć się moŜesz kandyzowaną papają lub ananasem.
Zakupisz je w duŜych marketach spoŜywczych. Zakup sporo papai,
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śliwek suszonych, gruszek suszonych i ananasów a keks będzie
wyborny i pomocny w pozbyciu się naszych problemów. Pozostawione
i niestrawione w jelitach pokarmy są źródłem szkodliwych dla
naszego samopoczucia i rozwoju choroby (szczególnie sm-u)
toksyn.
Jelita szybko się oczyszczają , nic tam nie zalega, nie gnije,
nie zatruwa organizmu. Proporcje dobierz sam, rób to stopniowo
z przerwami 24h i zawsze rano. Defekacja a więc i t o k s y n y
usuwamy z organizmu codziennie pijąc chłodną herbatę na SM
3 razy dziennie 15 min. przed posiłkiem .
KaŜdy z nas ma swój wypróbowany tani lecz
skuteczny sposób. Mój skuteczny i tani sposób
ściągnąłem z kwartalnika Krakowskiego Towarzystwa
do Walki z Kalectwem im. Błogosławionej Salawy. Są
to zioła wg. o. Klimuszko lub prof. OŜarowskiego. Zabierałem je
równieŜ wtedy gdy opuszczałem kraj na kilka miesięcy. Ostatnio
z uwagi na konieczność leczenia: zespołu jelita draŜliwego, alergii,
stresu i innych oraz zminimalizowania kosztów / patrz Internet:
http://www.homeopatia.net.pl/czytelnia/stwarrozs.pdf lub
www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zrelaksuj-sie/rozladujstres_37170.html/ poprosiłem o zestaw na te kłopoty poradnię
ziołoleczniczą tel.042 685 51 17 . Koszt 1 opakowania
wystarczającego na ~3 miesiące to 12 zł.
Na własną odpowiedzialność piję herbatę
z lodówki (+7o C) - choć zalecają ciepłą - po to
głównie by przygotowywać raz na 2 dni i schładzać
splot słoneczny, jednocześnie tak jest lepiej
i wygodniej. Logika na to wskazuje, pod wpływem zimna
materiał się kurczy a więc nasze jelita teŜ, a tym samym pory
w nich, zmniejszają się. W czasie niskiego ciśnienia na zewnątrz
jedzmy lekkostrawnie, starannie przeŜuwając i zawsze chłodne
o ile nie zimne wg własnych moŜliwości.
RównieŜ b. waŜnym czynnikiem jest sprzęt inwalidzki, którym
się wspomagamy na co dzień w naszym Ŝyciu. ŁóŜko najlepiej
elektryczne z pilotem do korzystania z jego funkcji samodzielnie .
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Zakładamy, Ŝe nasze zmagania są w początkowej fazie, a więc
ręce i nogi są sprawne by w miarę postępu choroby odnajdywać
swoje inne moŜliwości.
Wózek inwalidzki o ile potrzebny, bo często
jest juŜ taki stopień inwalidztwa. Zadbaj by
były ciągi antypoślizgowe (musisz dokupić do tego
np. otrzymywanego z NFZ, dopisać w zamówieniu
w sklepie, bo nie ma w standardzie) i powinien
być jak najdłuŜej ręczny, a przede wszystkim
z ciągami ogumowanymi. Ogumowanie po to by kontakt z zimnymi
metalowymi ciągami nie spowodował z upływem czasu bólów
reumatycznych w nadgarstkach, poślizgi śliskie i zimne
i utrudniają wykorzystywać tą niewielką sprawność jaka nam
pozostała.
W pokoju zamontuj podwieszki bloczkowe do
codziennych ćwiczeń usprawniających. Kolejny zakup to
spręŜyna ściskowa do częstych ćwiczeń mięśni
nadgarstka .
Wiele z porad zastosowałem w swoim
Ŝyciu czerpiąc wiedzę z krakowskiego
kwartalnika "Sami Sobie", z poradnika
dr.JOANNY WOYCIECHOWSKIEJ " SOBIE
MOC", audycji radiowych w "RADIu MARYJA"
„Porady Lekarskie” dr KRUPY - eurodeputowanej,
lekarzy moich cierpliwych doradców, rodziny i
innych, którym zawdzięczam dzisiaj i optymizm,
i wiarę na kolejne dni zmagań z tą chorobą.
Zdradź nam na łamach tego pisma swoją tajemnicę co robić by
lepiej Ŝyć. Pisz na adres KOMR w Dąbku (j.marciniak@komr.pl),
a
wtedy
Jola
zadba
byśmy
to
przeczytali
w „Komrówce”.
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Rozmaitości…

Ksiądz podczas mszy w kościele:
- MałŜeństwo to tak, jakby dwa
okręty spotkały się w porcie.
Jeden z męŜczyzn odzywa się
szeptem do kolegi:
- To ja chyba trafiłem na okręt
wojenny.

*Wpisz jedynie nr KRS (0000077974 ) i nazwę: Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie
w
zeznaniu
podatkowym
za
2009
rok
a
pomoŜesz
niepełnosprawnym!
* Wpisz takŜe kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP, nie moŜe
ona jednak przekraczać 1 % podatku naleŜnego, wynikającego
z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek
groszy w dół.
* MoŜesz podać równieŜ dodatkowe informacje, mogące mieć wpływ
na rozdysponowanie pieniędzy z tytułu 1% przez organizację poŜytku
publicznego. Na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka.
Informacje te zostaną przesłane organizacji poŜytku publicznego
jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
*WyraŜenie zgody na podanie swoich danych osobowych będzie dla
nas bardzo waŜne gdyŜ w sytuacji ewentualnych niejasności pozwoli
nam zweryfikować wpłaty i rozdysponować odpowiednio środki.
*Podatnik nie wpłaca juŜ kwoty 1% samodzielnie na konto
organizacji, uczyni to za Niego urząd skarbowy.
Z góry dziękujemy za ten dar z serca płynący.
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