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30 stycznia 2016 roku odbędzie się w Dublinie
wyjątkowe wydarzenie, którego bohaterem będzie
Jerzy Zięba, autor książki „Ukryte Terapie, – czego
Ci lekarz nie powie. To seminarium i wykład skiero-
wane do wszystkich, którzy zainteresowani są tym,
jak utrzymać swój organizm w świetnym zdrowiu
przez wiele, wiele lat, jak zapobiegać chorobom,
jak zdrowo się odżywiać oraz jak w prosty, szybki i
skuteczny sposób leczyć się, kiedy już zachorujemy.

Rozmawiam z organizatorką, Marzeną Kolano, dyplomowa-
nym doradcą żywieniowym i trenerem personalnym, prakty-
kiem stosowania diety i substancji odżywczych, jako
naturalnego lekarstwa dla ludzkiego organizmu wg tezy Hi-
pokratesa „Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo
pożywieniem” Hipokrates (460-370 p.n.e.). Jest również człon-
kiem Polskiej Akademii Zdrowia, a także mamą dwóch córe-
czek. “Dzięki nim odkryłam możliwości lecznicze, które daje
nam natura. Pomagam osiągnąć równowagę zdrowotną przy
pomocy naturalnych metod przywracania sił naprawczych or-
ganizmu: diety, jako fundamentu oraz dodatkowej suplemen-
tacji prozdrowotnej. Pomagam w zbudowaniu zdrowych
nawyków żywieniowych, w doborze zdrowych produktów
spożywczych korzystnych dla zdrowia oraz odpowiednich na-
turalnych produktów suplementacyjnych (preparatów pro lecz-
niczych ze źródeł naturalnych), dzięki czemu osoby mogą
poprzez profilaktykę cieszyć się zdrowiem lub wesprzeć orga-
nizm podczas odzyskiwania dobrego zdrowia – jednego z naj-
cenniejszych darów i jedynego, jakiego mamy” - mówi o sobie.

AAnneettaa  KKuubbaass  ::SSkkąądd  ppoommyyssłł  nnaa  oorrggaanniizzaaccjjęę  sszzkkoolleeńń  ii  ddllaacczzeeggoo
ttaakkaa  tteemmaattyykkaa??
MMaarrzzeennaa  KKoollaannoo:: Pomysł na organizację spotkania wziął się z
zapytań osób z mojego otoczenia. Kilka osób zapytało mnie,
czy byłoby możliwe zorganizowanie spotkania z Jerzym Ziębą.
Pan Jerzy bowiem stał się przez ostatnie miesiące popularny
w internecie, poprzez wypuszczoną serię nagrań video na you-
tube na kanale niezależna telewizja, w których to uświadamia
Polaków na temat prostych mechanizmów funkcjonowania or-
ganizmu człowieka, a które można w dość łatwy sposób po-

prawić dzięki medycynie „skutecznej” tzw. „holistycznej”. I ja
również przeglądając poranną pocztę i najnowsze nowinki,
posty, video w internecie natknęłam się na wypowiedzi Pana
Jerzego Zięby. Były one odzwierciedleniem tego, co kilka
dobrych lat nauczyłam się dzięki kilku osobom podchodzącym
do zdrowia holistycznie. Zainteresowały mnie jego wykłady,
ze względu na prostotę przekazu, w których dowiedziałam się
wiele dodatkowych i cennych informacji z zakresu zdrowia,
które również dodałam do swojej praktyki.
AAKK  ::CCzzyy  PPoollaaccyy  ww  IIrrllaannddiiii  ssąą  zzaaiinntteerreessoowwaannii  sspprraawwaammii  sswwoojjeeggoo
zzddrroowwiiaa??
MMKK::  Oczywiście. Jestem zdumiona zainteresowaniem dotar-
cia do prawdziwych rozwiązań w przypadku czy to profilaktyki
zdrowotnej, czy leczenia. Obecnie wiele osób czuje, że jest coś
więcej w medycynie, że są prostsze metody na utrzymanie
dobrego zdrowia jak jedynie leki, po które jest się zmuszonym
sięgnąć, gdy potrzebna jest interwencja lekarska, a nie mając
żadnych informacji na temat zapobiegania i alternatywy dla
obecnie działającego systemu leczenia, nie mają innej opcji.
Osoby, które są najbardziej zainteresowane sposobami lecze-
nia, które daje natura to ci, u których leczenie farmakologiczne
(pozwól, że nazwę to leczenie medycyną alternatywną na
opak, bo to medycyna farmakologiczna – akademicka jest al-
ternatywą dla medycyny holistycznej rozwijającej się o wiele
dłużej niż akademicka) nie daje im żadnych rezultatów,
niesłusznie cierpią z powodu nieudolności tego leczenia i ich
stan się pogarsza. Również osoby, które są zainteresowane
spotkaniem to osoby bardzo świadome tego, jak dbać o zdro-
wie używając profilaktyki zdrowotnej, a chcą ugruntować
swoją wiedzę i pozyskać nową.
AAKK;;    DDllaacczzeeggoo  wwaarrttoo  wwzziiąąćć  uuddzziiaałł  ww  ttyymm  wwyyddaarrzzeenniiuu,,  cczzeeggoo
mmoożżeemmyy  ssiięę  ssppooddzziieewwaaćć??  
MMKK:: Warto wziąć udział i w wykładzie i w seminarium, po-
nieważ każde z tych spotkań będzie niezwykle ciekawe. Dla-
czego? Bo potrzeba nam dużej świadomości zdrowotnej, jak
nasz organizm działa, jak możemy korzystać z prostych metod
przywrócenia zdrowia. I o tym będzie mowa - o zdrowiu.
Wykład będzie bogaty w ogólne zasady utrzymania zdrowia,
natomiast seminarium będzie w formie warsztatowej z
ogromną dawką konkretnej wiedzy, propozycji zwrócenia
uwagi bardziej szczegółowo na lecznicze działania w stosunku
do konkretnych przypadków. Warto zapisać pytania, które
można mi przesłać na kontakt@marzenakolano.com, bym
mogła je jeszcze przed spotkaniem przekazać Jerzemu Ziębie.
Będzie w ten sposób wiedział, o jakie sprawy najczęściej osoby
będą pytać.
AAKK::  DDoo  kkooggoo  sskkiieerroowwaannee  jjeesstt  ttoo  wwyyddaarrzzeenniiee??
MMKK:: Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, dla któ-
rych ważne jest zdrowie ich samych i ich rodzin. Na spotkanie
z Jerzym Ziębą zapraszam wszystkie osoby, bo każdy znajdzie
temat dla siebie. Nigdy nie ma tak, że zdrowie jest nam przy-
pisane na zawsze. By być zdrowym, należy prawidłowo
odżywiać nasz organizm oraz zapewniać różne czynniki, które
warunkują odpowiednie jego działanie. Wypracowanie, więc
zdrowych nawyków żywieniowych to podstawa. Kiedy być
może już mamy dolegliwości w wyniku nierównowagi w or-
ganizmie, ubytków substancji odżywczych, nadmiaru stresu,
braku balansu i tego psychicznego i fizycznego, objawów cho-
robowych, takich jak alergia, astma, zgaga, spadek odpor-
ności, przewlekłe infekcje, rozregulowane funkcjonowanie
tarczycy, cukrzyca, nadwaga, niedowaga i przeróżne inne scho-
rzenia to warto przyjść i posłuchać o podstawach zapobiega-
nia chorób i ich leczenia metodami skutecznymi.
AAKK::  CCzzyymm  ddllaa  CCiieebbiiee  jjeesstt  ddbbaanniiee  oo  zzddrroowwiiee??
MMKK::  Zdrowie jest jednym z najważniejszych czynników, dzięki
którym możemy cieszyć się i spełniać się w życiu robiąc to, co
kochamy. Wiedząc, że dzięki pewnym czynnościom, które wy-
konujemy, wspieramy i dbamy o zdrowie, jestem przekonana
o słuszności tych działań. Co to oznacza? Czynności te dotyczą
sfery fizycznej, mentalnej i duchowej, bo w wyniku balansu na
tych trzech płaszczyznach możemy cieszyć się dobrym zdro-
wiem. W tych dwóch ostatnich sferach najważniejszymi są dla
mnie czynnościami to uczucie wdzięczności w moim życiu za
wszystko, co mnie spotyka, regularnych ćwiczeń relaksacyj-
nych oraz osiągnięcie spokoju ducha, tak bardzo potrzebnego
w dzisiejszym zagonionym świecie. Dzięki temu zapewniona
jest równowaga w tych obszarach. Z punktu zdrowotnego, te
dwie sfery: mentalna i duchowa bardzo wpływają na zdrowie
fizyczne organizmu. I wtedy przychodzi trzecia sfera – fizyczna.
Dbanie o zdrowie na poziomie fizycznym oznacza dla mnie

dbanie o wysoką jakość i dobór produktów spożywczych, które
jest nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszych
komórek, a w rezultacie tkanek, w końcu organów, a więc
całego ciała, a więc nawodnienie i prawidłowa „dieta” dobrze
dobrana i dopasowana, by substancje w niej były prawidłowo
wykorzystane przez nasz organizm, dobrze wchłonięte i były
źródłem odżywienia, a nie powodowały szkód, bo tak też jest
przy nieumiejętnym łączeniu produktów spożywczych. To,
czym codziennie karmimy nasz organizm ma zasadnicze zna-
czenie dla środowiska w naszym ciele i przekłada się na zdro-
wie. Ważne jest również jak jemy: wolno, czy szybko, kiedy
jemy: czy jesteśmy poddenerwowani, czy spokojni itp. W XXI
wieku zmierzamy się obecnie z nadmiarem zanieczyszczeń: w
żywności, wodzie i powietrzu. Dbanie o zdrowie polega wg.
mnie na wyborze najlepszej z możliwych źródeł pożywienia,
najmniej zanieczyszczających nasz organizm i wszelkich spo-
sobach na ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na nasze zdro-
wie. Muszę również wspomnieć o potrzebie regularnego
oczyszczania organizmu z toksyn, zanieczyszczeń, metali
ciężkich i odrobaczenia, które jest konieczne, by zachować
dobre zdrowie. Osoby mające zwierzaki w domu doskonale to
rozumieją, bo odrobaczają swoje pociechy regularnie i wg me-
dycyny skutecznej, „holistycznej”, jest to konieczne również u
ludzi. Dbanie o zdrowie to ogromny i szeroki temat, o którym
można mówić bez końca. Dodatkowa aktywność fizyczna jak
ruch cementuje, wzmacnia nasz organizm i wspomaga utrzy-
manie dobrego zdrowia.
AAKK::  JJaakkiiee  mmaasszz  ppllaannyy  nnaa  pprrzzyysszzłłoośśćć,,  cczzyy  mmoożżeemmyy  oocczzeekkiiwwaaćć
wwiięęcceejj  ttaakkiicchh  sseemmiinnaarriióóww??
MMKK:: Moją misją jest edukacja i podnoszenie świadomości zdro-
wotnej, nauka prostych metod dbania o zdrowie stosując pro-
filaktykę, czyli odpowiednią dietę i styl życia. Mamy narzędzia
do tego, by móc dbać o swoje zdrowie najlepiej, jak potrafimy.
Dlaczego z nich nie mamy korzystać, przecież jest nam to sza-
lenie potrzebne? Trzeba tylko o nich się dowiedzieć i zacząć
stosować w praktyce. Spotkanie z Jerzym Ziębą wynika z po-
trzeby, luki, ponieważ ludzie szukają rozwiązań nieinwazyj-
nych, nie farmakologicznych. Leczenie akademickie
niejednokrotnie powoduje większe problemy zdrowotne,
zwłaszcza, jeśli się stosuję je długotrwale, przewlekle tam,
gdzie nie jest ono korzystne dla zdrowia i kiedy stan się nie
poprawia, a nawet pogarsza. W swoim doświadczeniu patrzę
na potrzeby ludzi. Sama kilkanaście lat temu szukałam dla sie-
bie pomocy, a jeszcze kilka lat temu szukałam rozwiązań usu-
nięcia alergii u pierwszej córki, a także pomocy uratowania i
utrzymania życia swojej drugiej córce. Myślę, że spotkanie z
Jerzym Ziębą będzie ogromnie korzystne dla uczestników, po-
nieważ odnajdą drogowskaz tak jak ja kiedyś. Czy można ocze-
kiwać kolejnych seminariów? Myślę, że tak, jeśli będzie
potrzeba - dalszej edukacji. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Aneta Kubas

Proste metody przywrócenia zdrowia

Wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia oraz pragnących zadać py-
tania w tej kwestii zapraszają organizatorzy tego wydarzenia: Marzena Ko-
lano Infinite Progress oraz Polska Akademia Zdrowia, które odbędzie się
dnia 30 stycznia 2016 roku w Carlton Hotel Airport Dublin. Zapisu na
Wykład oraz Seminarium można dokonać na stronie: http://jerzyzieba.ma-
rzenakolano.com/jerzy-zieba-w-dublinie-rezerwacja-biletu. Liczba miejsc na
to wydarzenie jest ograniczona do maksymalnie 350, zatem warto się po-
śpieszyć, żeby nie przegapić tego Ważnego Wydarzenia. Dla Lekarzy oraz
Studentów Medycyny oraz osób niepełnosprawnych przewidziany jest
wstęp wolny.

MMaarrzzeennaa  KKoollaannoo,,  oorrggaanniizzaattoorrkkaa  wwiizzyyttyy  JJeerrzzeeggoo  ZZiięębbyy  ww  DDuubblliinniiee

JJeerrzzyy  ZZiięębbaa  uuśśwwiiaaddaammiiaa  PPoollaakkóóww  jjaakk  ppoopprraawwiićć  ssttaann  zzddrroowwiiaa  ddzziięękkii  mmee--
ddyyccyynniiee  ttzzww..  „„hhoolliissttyycczznneejj””..  


