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W medycynie komplementarnej bardzo istotne łączenie różnych naturalnych metod
diagnostycznych i leczniczych. Stosując terapię indywidualną,uwzględniamy
specyficzny sposób reakcji chorego organizmu , który zakłada ,że każdy człowiek jest
inny. Bo każdy człowiek odznacza się odmienną, niepowtarzalną psychiką,
odmiennymi, reakcjami fizycznymi,innymi sposobami myślenia oraz odczuwania
zjawisk powstających w jego otoczeniu. Już wiele razy pisaliśmy na temat medycyny
komplementarnej w naszym czasopiśmie „Crystal”.
O wypowiedź na temat łączenia różnych metod diagnostycznych i leczniczych
poprosiliśmy dr Zofię Górnicką – Kaczorowską lekarza med. ogólnej, specjalistę
homeopatii i irydologii.

Istotne jest żeby metody diagnostyczne były różne. Dokładna szczegółowa diagnoza opiera
się na oglądaniu całego organizmu chorego. Bardzo istotny jest sposób zachowania,
poruszania,wyglądu zewnętrznego, w tym koloru skóry, wyglądu twarzy,zabarwienia ust
wyglądu języka,tęczówek oczu itd. Te metody zostały, można powiedzieć, trochę
zepchnięte na bok z powodu poznania dużej ilości innych metod diagnostyki klinicznej.
Jest to bardzo istotne, że mamy nowoczesne metody badania ,bowiem świadczy to o
postępie medycyny. Jednak te trochę zapomniane są bardzo istotne i powinno używać się je
jako pierwsze w diagnozie u człowieka. Taka metodą jest diagnozowanie z tęczówki oka.
Irydologia jest metodą wstępnej oceny stanu zdrowia ,zajmuje się oceną aktualnego stanu
zdrowia, skłonnościami do zachorowań na określone schorzenia,w tym te które możemy
odziedziczyć po przodkach. W Niemczech,Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych
jest ona uznana przez obecną medycynę, w Polsce jeszcze jest metodą mało używaną
.Profesor ksiądz Włodzimierz Siedlak pracując wiele lat sformułował elektromagnetyczną
teorię życia, minął poziom chemiczny i sięgnął poziomu kwantowego. Stwierdził , że na tym
poziomie zachodzą procesy życiowe. Na tym opiera się połączenia stanu narządów
człowieka z tęczówką oka. Irydolog oceniają wygląd oczu dostrzeże nie tylko chorobę
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,którą przeszliśmy w dzieciństwie, czy przebytą operację lecz zauważy chorobę na długo
przed pojawieniem się pierwszych symptomów i zdiagnozuje istniejącą dolegliwość.
Odzwierciedlenie skłonności narządowych do zmian chorobowych jest bardzo istotne
szczególnie u dzieci. A to dlatego ,że możemy odpowiednią profilaktyką niedopuścić do
powstania schorzenia. Dziecko można diagnozować już od 6 roku życia.,Możemy poprzez
odpowiednią diagnozę popartą dobrym dokładnym wywiadem rodzinnym,przebytymi
schorzeniami u dziecka, jego przodków, warunków życia nie dopuścić do wystąpienia
choroby. Homeopata stosuje wówczas odpowiednie leczenie homeopatycznie wraz z
zmodyfikowaną dietą oraz propozycją zmiany sposobu życia. Od dziecka aż do wieku
podeszłego można taką diagnozę wykonywać używając umiejętności irydologicznych oraz
lampy szczelinowej. Jest to badanie które jest nieinwazyjne , niebolesne i zawsze można a
nawet często trzeba potwierdzić je badaniami klinicznymi, jednak bardzo szybko możemy
się zapoznać z metodą leczenia ,którą należy zastosować u chorego.
Według tego badania można stwierdzić czy człowiek jest zdrowy czy chory? U zdrowego
człowieka tęczówka ma bardzo spoistą strukturę. Przypomina ona dzianinę o gęstej
regularnej fakturze i wskazuje na dużą odporność organizmu zarówno fizyczną jak i
psychiczną. Włókienka poprzedzielane podłużnymi polami oznaczają ,że pacjent jest mało
odporny na infekcje ,jest słaby i zmęczony. Miejsca w których tkanki tęczówki są
rozluźnione i nieregularne wskazują na słabe punkty. Pozwala to przewidzieć irydologowi
kłopoty zdrowotne.
O skłonnościach chorobowych może też świadczyć kolor oczu. Ludzie o tęczówkach
niebieskich, szaroniebieskich częściej zapadają na nieżyty błon śluzowych dróg
oddechowych, schorzeń reumatycznych, alergicznych, patologii nerek, tarczycy. Natomiast
osoby z ciemnymi tęczówkami są bardziej narażone na schorzenia układu pokarmowego
oraz częściej u nich występuje przeciążenie układu nerwowego. Źrenice też mają
znaczenie. Powinny być równe ,okrągłe i prawidłowo reagować na światło..Pod wpływem
zwiększenia oświetlenia powinny zwężać się a zmniejszać w ciemności.
Każda zmiana szerokości oraz przesunięcia źrenicy musi być brana pod uwagę,ważne są
także zmiany zniekształcenia źrenicy. Wokół źrenicy przebiega pierścień autonomiczny,
jego kształt świadczy o stanie współczulnego układu nerwowego..Szeroki i wyraźnie
zaznaczony świadczy o wzmożonym napięciu,inne zmiany pierścienia mają znaczenie w
zależności od tego gdzie są zlokalizowane i w jaki sposób. Pierścienie kurczowe pod
postacią zagłębień na obwodzie tęczówki występują w wyniku nadmiernego obciążenia
układu nerwowego. Wspomnę jeszcze o rozarium limfatycznym w postaci białych kłębków
waty, odzwierciedla ono stan układu limfatycznego, ponieważ pojawia się w przypadkach
przeciążenia., lub przewlekłych stanach zapalnych. Jest bardzo dużo innych znaków, które
należy odpowiednio interpretować, żeby właściwie zdiagnozować pacjenta.
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Ja łączę te dwie bardzo stare metody uznawane w medycynie wschodu oraz
rozpowszechniane w medycynie akademickiej.
Zofia Kaczorowska
www. irydolog.pl , email: hommed@ wp.pl
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