
„ M o j e  ż y c i e  z  ł u s z c z y c ą ”

Witam 

Urodziłem się 29 10 55 w Radomiu. Mam na imię Andrzej. Moje współżycie z partnerką Ł

1975 r - pobór do wojska - Zamość, Dęblin
Wiosna 1976 - pierwsza plamka, swędzi, drapię, plamka coraz większa, idę do lekarza. 

Zostałem skierowany do lekarza specjalisty do Lublina, który stwierdził, że jest to 
łuszczyca choroba dziedziczna, nieuleczalna - nikt w rodzinie nie chorował, chyba ze w 
poprzednich wcieleniach.

Teraz już wiem, że łuszczyca, jest chorobą naszego wnętrza, naszych myśli, a plamki są ich 
skutkiem.

W sierpniu 1977 przebywałem w szpitalu w Lublinie. Moja głowa była pokryta łuską czułem 
się jakbym nosił hełm, na ciele wysyp był niewielki. 

Październik 1977 powrót do cywila. Pracowałem jako ślusarz, a więc do pracy trzeba było się 
przebrać. Wyglądało, to tak. Przychodziłem do pracy wcześniej, z warsztatu do szatni 
schodziłem wcześniej lub później, żeby się umyć, przebrać. Najgorzej było latem ciągle w 
koszuli z długim rękawem, żadnej plaży, kąpieli, zawsze gdzieś w ukryciu. Po przyjściu z 
pracy odbywało się drapanie, smarowanie, a gdy już brakowało rąk do drapania (błąd - 
całkowity zakaz drapania) szedłem do lekarza. Od pani lekarz otrzymywałem maści, 
kremy, wit. A+E. Raz byłem na naświetlaniu, raz byłem w sanatorium w Świnoujściu w 
1996 i oczywiście zwolnienie lekarskie. Po przyjściu od lekarza, smarowanie od stóp do 
głów i całkowita izolacja, zakładałem stare ciuchy, strzyżenie włosów u siostry. Praca, 
drapanie, lekarz, smarowanie i zwolnienia lekarskie, których miałem ok.630 dni. Zaczęły 
się problemy z pracą, bezrobocie, zasiłek, zadłużenie mieszkania, kłótnie, problemy w 
związku mał. Zamknąłem się w sobie, Uciekłem od rodziny, kumpli, bałem się napić piwa, 
były myśli samobójcze (alkohol – toksyny).

W kwietniu 1996 r wyjechałem do sanatorium do Świnoujścia Tu spotykam Aleksandrę 
z Poznania, która mówi mi, że moje zdrowie jest w moich rękach, jeśli to, co najcenniejsze 
(zdrowie) oddamy w obce ręce to jak możemy być zdrowi. Jeżeli coś oddamy to nie mamy.

Zdrowie w 60% zależy od naszego stylu życia, 20% od środowiska, 15% geny, 5% 
lekarze. Nikt jeszcze nie udowodnił, że choroba jest konieczna. To, co nazywamy „opieką 
zdrowotną” naprawdę jest „opieką nad chorobą”.

Wyobraźcie, sobie, że tak tę Olę słuchałem, aż się zakochałem. Po turnusie wróciliśmy do 
swoich miast, przez jakiś czas mieliśmy kontakt listowny. Po powrocie z sanatorium mój 
związek padł. Zostałem sam, bez pracy, z długami. Trwało to dwa lata, wspierali mnie 
rodzice, którzy już odeszli. Kupiłem książkę „Potęga podświadomości”, którą poleciła mi 
Ola. Ukończyłem kurs Reiki.
Moje życie z każdą chwilą stawało się inne, lepsze. Spotykałem na swojej drodze ludzi, 
którzy mi pomagali. ŁUSZCZYCA jakby zeszła na dalszy plan, nie miałem czasu dla niej. 
Ciągle byłem sam, dużo czasu spędzałem w samotności, spacerując po lesie. Pewnego dnia 



poszedłem na spotkane medytacyjne, tu spotykam kobietę, z którą jestem obecnie, mamy 
wspólne zainteresowania, tj. medycynę naturalną. 

Od 1996r nie byłem u lekarza (badania lek.), leczę się na własną rękę, ograniczyłem 
spożywanie alkoholu, słodyczy, kawy, białe pieczywo, jadam więcej owoców, warzyw, 
ryby, piję więcej płynów, dużo słońca, od 2006 zajmuję się rozprowadzaniem produktów z 
Morza Martwego, które osobiście stosuje z dobrym skutkiem (zdjęcia) Przez ostatnie 10 lat 
szukałem, piłem różne ziółka łącznie z uryną.

Kochani, weźcie zdrowie w swoje ręce. Czy lekarzom i firmom farmaceutycznym jest 
potrzebny zdrowy pacjent? Jest to armia osób żyjąca kosztem nas, ludzi chorych, 
a reklamowanie tych wszystkich trucizn jest to zbrodnia przeciw ludzkości.
Ja osobiście, dziękuję Bogu, za to, że ta choroba mnie dotknęła. Dzięki niej zmieniło się moje 
życie, poznałem wielu ciekawych ludzi, przecież jest wiele bardziej przykrych dolegliwości, 
trzeba to zaakceptować. Wszystko, co dostajemy od życia, to jest dla naszego dobra, na miarę 
naszych sił, tylko my o tym nie wiemy. Pokochajcie swoją chorobę będzie wam łatwiej żyć.
Jestem wolontariuszem w „Stowarzyszeniu poszkodowanych w wypadkach i kolizjach 
drogowych”. To dopiero są tragedie, gdy młoda dziewczyna potrącona zostaje na przejściu, 
a sprawca wypadku ucieka. Mam na codzień kontakt z ludźmi niepełnosprawnymi.
Przepraszam, że troszkę odbiegłem od tematu. Do napisania tych paru słów skłoniła mnie 
data. 29 październik - to jest data moich urodzin.

O Stowarzyszeniu, o stronie, dowiedziałem się niedawno. Super że jest, wierzę że pomogła, 
już niejednej osobie, najważniejsze żeby się nie poddawać.

ŻYCZĘ DUŻO ŻDROWIA.

Zdjęcia sprzed roku i obecnie


