
----- Original Message -----  
From:  andrew  
To:  …….   
Sent:  Saturday, July 07, 2012 5:05 PM 
Subject:  refleksologia 
 
Witam Pana 
przepraszam, ze nie odpisalam zaraz po otrzymaniu Panskiego listu. 
Przyjmuje Pana uwagi i komentarz, i w celu unikniecia dalszych niejasnosci zdecydowalam na zdjecie tej 
korespondencji  ze strony, a z Panem będę w forme wyjasniajacej.  
  
Zacznijmy od tego,ze rozmawiamy o refleksologii - alternatywnej metodzie pracy wplywajacej na poprawe 
stanu zdrowia zainteresowanej osoby. 
Refleksolodzy do swej pracy w zawodzie uczą sie anatomii, fizjologii i patologii tylko w podstawowych 
zarysach z ogólno dostępnych podręcznikow i  atlasów. 
  
Refleksolog  nie ma zamiaru konkurowac w sferze teoretycznej ze studentem  lub pracownikiem sluzby 
zdrowia, w żadnej dziedzinie,  tym bardziej w neurologii,  
Doskonale Pan wie, że nawet jak ktos poczyta podręcznik neurologii to nie znaczy, że  zrozumie co 
czyta.Wymaga to wielu lat nauki, pracy, wielu wyrzeczeń, aby opanowac to zagadnienie. 
Dla mnie samej również nie do opanowania...ale 
  
Na swoich studiach w młodych latach anatomia, fizjologia, psychologia były moją pasją - nigdy nie 
przypuszczalam wtedy ze połączę te mądrości usprawnienia zdrowia osoby zainteresowanej z praca na 
stopach. Jestem dumna z tej pracy i przyznam sie, ze dla mnie to nie praca ale przygoda życia w 
poszukiwaniu dobrego zdrowia w schorowanym ciele człowieka . Nigdy nie kieruje się diagnozą lekarza w 
pracy na stopach, bo to nie jest moja odpowiedzialność, ani moje wykształcenie 
  
 Refleksolog ma obowiazek znac jak pracuje ciało człowieka, co z czym wspołpracuje,co za co 
odpowiada i jak nawzajem uzupełnia się w tej pracy, a potem technikami pracy chodzenia kciuka i 
palcami po stopach - naszym lustrzanym odbiciu ciała usprawnić prace krwiobiegu, zlikwidować stresy i 
napiecia, doprowadzić pracę ciała do balansu biologicznego, idealnie  tymi zabiegami likwiduje sie bóle. 
  
Chcialam Panu wyjaśnić że refleksolog w swej pracy i zawodzie nie ma aspiracji stania sie "lekarzem 
medycyny", to jest zwykły fizyczny "wyrobnik" na stopach, jako terapeuta, ktoremu często w czasie 50-60 
minut zabiegu pot spływa po plecach, aż do krzesla na ktorym siedzi. 
Refleksologia i refleksolog jako taki  nie ma zamiaru zastąpic pracy lekarza a jedynie uzupelnic ja jak np 
radiotechnik uzupelnia pracę lekarza odpowiednim zdjeciem naszego wnetrza..  
Artykuł pozwoliłam zamieścić  na stronie osobiscie. 
  
Zawsze uczę aby refleksolodzy uczyli sie pokory w swej pracy na stopach, bo to co dzieje się w pracy 
ciała w czasie zabiegu i po zabiegach to nie ich zasługa tylko madrości pracy ciała człowieka. Oni mają 
doskonale znać techniki pracy, wykonywac zabieg w całosci na obu stopach bez wzgledu na chorobę lub 
choroby z jakimi przychodzi na zabieg człowiek. 
  
W zawodzie refleksologa pracuję w całości 23 lata z tego 12 lat w gabinecie medycznym  w pełnym 
wymiarze godzin, refleksologia jest utrzymaniem domu i rodziny . 
  
  
 O ile bedzie chciał Pan doczytać do konca moje myśli, to zrozumie mnie Pan dlaczego dałam ten artykuł 
na stronę. 
  
Jestem zafascynowana zagadnieniem czego  dokonuje schorowane ciało człowieka poprzez prace na 
przeszło 7200 zakonczeniach nerwowych, merydianach chinskiej medycyny, punktach akupunktury i 



refleksach z nauki refleksologii jakie przebiegają rownolegle wzdłuż ciała. Moja umiejetnośc pracy to 
odszukanie w stopach czegoś co powoduje zablokowania w pracy ciała. Jest to najwyższej klasy sztuka i 
artyzm. 
  
Mowa o neurologii   to przedstawię Panu przypadek swojej pracy w ciagu ostatnich 6 miesięcy. 
Niesamowita sprawa nie tylko dla mnie. 
  
Kobieta  44 lata w polowie stycznia 2012  przychodzi na zabieg z bardzo silnymi bólami głowy, wymioty, 
mowi z trudem, noga ucieka jej na bok.... określiłam przy pierwszym zabiegu na stopach 11 niedomagań 
w pracy jej ciała . Trwa to juz dwa lata, a lekarz rodzinny powiedzial jej, aby nie udawala, bo urodziła w 
tym czasie dziecko (teraz  ma 2 latka) i nie umie sie pozbierać, bo to nie wiek na rodzenie dzieci. 
  
- proszę aby szła ponownie do lekarza i prosiła o jak najszybsze skierowanie do specjalisty - neurologa, 
spisalam na kartce papieru wszystko to co poprzez stopy widzę i czuje pod palcami jako MS./ moja 
praktyka obejmowala rowniez prace z pacjentami dotknietymi MS przez ponad 6 lat prowadzone 
badania.  
Nie mówie, że to MS bo ja nie potrafię tego stwierdzić. Specjalista musi badać i decydowac. Jej ciało ma 
okropny zapach potu, tak jakby gniło w jej wnętrzu wszystko, trudno wywietrzyć gabinet po jej stopach!  
 Robie  systematyczne zabiegi, ciało jej bardzo sprawnie  likwiduje już w czasie zabiegu ból głowy, 
sztywność w nodze popuszcza, w jamie brzusznej odczuwa natychmiastowe zrelaksowanie, zamglone 
oczy nabieraja blasku, drętwe ręce i palce nabierają czucia,..lepiej, lepiej.... się czuje. 
W stopach wyczuwa sie problemy pracy układu moczowego, wyprożnianie jej jest co 2-3 dni z trudem w 
stopach zrogowacenia tych powierzchni, płynów prawie wcale nie pije bo nie ma pragnienia,  
Na wizyte  do lekarza rodzinnego zostala zapisana za 3 tygodnie - prosze aby ponaglała - że bardzo 
pilne. Nie wyszło.  Mamy wiec juz 6 zabiegow na stopach, zmieniła zdecydowanie dyscypline żywienia, 
picia, pije już duze ilosci soku kiszonego buraka + czosnek+ocet jablkowy - smacze picie , sok z marchwi, 
selera i bialej rzepy, nie je wędlin, miesa czerwonego, cukru, białej mąki, kaszy gryczanej i innych 
produktów o które prosiłam. 
  
W palcach stóp odnalazłam silne zgrubienia, bardzo wrażliwe, w dloniach na palcach te powierzchnie są 
jak rozlazłe ciasto. Proszę aby systematycznie w domu nakłuwała patyczkami drewnianymi / forma 
domowej clawiterapii/ cale powierzchnie na dloniach, które pokazałam jako zadanie domowe. 
Opanowalysmy wymioty, zaczęlo się b.dobre wyprożnianie jelita grubego, nie ma sztywności w 
konczynach po prawej stronie, ale wciąz wiem że problem jest w lewej połowie mózgu. 
Duży paluch i stopa sztywnieje zdecydowanie mniej  jak u ludzi z MS 
  
Wizyta do neurologa ustalona przez lekarza rodzinnego za 3 miesiące. Jestem przerażona  przecież ten 
przypadek nie ma czasu na czekanie. Prosze o ponaglenia każdego dnia, udało się po 6 
tygodniach. Prosiłam aby poszła z wypisaną uprzednio kartką jakie były problemy pierwotnie ktore, teraz 
sie wyciszyły. Dostaje skierowanie na MRI i receptę na wyciszenie pracy nerwów. Nie wykupuje recepty, 
bo sprawdza je radiascezją - którą dobrze zna . 
Znowu czekanie 6-8 tygodni jak dobrze pójdzie. 
Wciąż proszę aby ponaglała telefonicznie sekretarki, ktore mają inne mozliwosci wpisania wczesniej jak 
ktoś wypadnie z wizyty. Powiedziano jej ze jest 12-ta w kolejce. Czeka... ja robię zabiegi, ona "zadanie 
domowe" na rękach. 
Jak zaczyna ją boleć glowa po najmniejszym zdenerwowaniu, nakłuwa opuszki palcow rąk miejsca na 
dłoni i opanowuje bóle, albo wlewa na glowe Amol i głowa momentalnie wycisza się..../brzmi smiesznie - 
ale pomaga- często powtarza Ewa. 
Chociaż bóle głowy wracają, jej cieżkośc jest tylko od czasu do czasu, ale przesypia całe noce, wstaje 
wypoczeta. Jeżdzi samochodem bez trudu.  
Są wyniki kolejnych badan specjalistycznych, dzwoni inny specjalista neurolog  osobiście do niej i prosi 
aby natyczmiast odstawiła tabletki przepisane przez doktora  xx. Za tydzien prosi o spotkanie. 
Nareszcie! tyle tygodni!!! 
Do zabiegów refleksologii wprowadziła zabiegi klawiterapii ( są informacje na internecie) jeden raz w 
tygodniu .Prosze ja aby unikała słońca, nagrzania ciała, upały okropne! 



Zadne zabiegi nie mają pokrycia finansowego. Placi sama za nie. 
  
Specjalista Neurolog Chirurg - chińczyk otwiera komputer i mowi:  dobrze pani chodzi jak na taki problem 
chorobowy, OPONIAK w mozgu jest wielki 4-6 cm, galaretowata masa, ciężka do usunięcia 
chirurgicznego bo wpleciona w nerwy mózgu. 
Pyta się , jak to sie dzieje ze ona chodzi  bo ludzie w takim stanie - tylko na wózkach przychodzą. 
Odpowiada , ze robi zabiegi refleksologii i zmieniła  zywienie. Uśmiechnął się i powiedzial, aby ta 
refleksologia rozplotła , rozdzieliła jej nerwy od OPONIAKA to wtedy bedzie łatwiej operowac i bedzie 
zabieg ten trwał 6-7 godzin. 
Wyznacza termin na zabieg chirurgiczny w m-cu lipcu, a jest m-c maj 2012. 
  
Pani Ewa wraca na zabieg na stopach opowiada o wszystkim, jest przerażona, ja wiem że to nie jest MS, 
zabiegi, zywienie, picie sokow, i wiele wiecej - jej ciało z zabiegu na zabieg przestaje wydzielac przykry 
zapach potu, twarz jej sie zmienia na świeżą i ładną, lepiej chodzi, ale dyskomfort w glowie jest od czasu 
do czasu. Zastanawiam się , co jest gorsze  MS czy OPONIAK na mozgu - oba mało ciekawe dla matki 3-
ga dzieci.  
Jest juz 5 tygodni od poprzedniego MRI .  Ma wizyte na ponowne zdjęcie przed operacją na lipiec. 
  
Nie widzialam jej dwa tygodnie - moje oczy w szpitalu okulistycznym na wizycie z meżem dla 
sprawdzenia jego oczu dostały  zakażnego wirusa /placowka przyznala , ze jest osrodkiem infekcyjnym-i 
co zrobic?/. Zabiegi wykonuje Andrzej - mąż. Likwiduje sztywnośc nogi, która trwala juz dwa dni, 
przeziębienie z klimatyzatora zimnego powietrza szybko rozchodzi sie po ciele, likwiduje dyskomfort w 
ręce prawej. 
  
Od dzisiaj jak pisze( trzy tygodnie wstecz )dzwoni telefon, do mnie do domu , nie bardzo widzę jeszcze 
na swoje oczy, ale rozmawiam: pani Ewa opowiada: 
  
Syn Ewy prosi aby odwieźć kolege do domu bo jego mama nie może byc na czas, jest zajęta w pracy, 
Ewa wiezie chłopca on slyszy od kolegi jaki problem ma mama i jaka operacja ją czeka za 5 tygodni. 
Chlopiec odpowiada, że jego mama jest sekretarką profesora, który specjalizuje sie w operacje na 
mozgu, pracuje na uniwersytecie medycyny University of Toronto i prowadzi wyklady dla swoich 
studentow .  
Na drugi dzień telefon z kliniki neurologiczej, matka chłopca ktorego wiozla wczoraj do domu Ewa ,prosi o 
podanie informacji skąd może ściągnąć wszystkie dotychczasowe badania medyczne jakie były 
wykonane. 
Trwało to jeden dzień, nieprawdopodobne na nasze warunki życia, tak szybko!!! 
Na trzeci dzień uzgodniona już wizyta u profesora neurologii , pojechała z mężem i synem, jesteśmy 
drugojęzyczni z angielskim więc każdy z nas w takich przypadkach zabiera osobę towarzyszącą. 
  
Pani Ewa z mężem i synem wchodzą do sekretariatu - poznaje matkę kolegi, przechodzi do profesora na 
spotkanie, i teraz ciekawa rozmowa : 
  
Profesor mowi: oczekiwałem że pani przyjedzie na wózku inwalidzkim. Nigdy w swej 30-to letniej pracy w 
tej chirurgii nie widziałem osoby aby przyszła na wlasnych nogach w tak dobrym stanie fizycznym, 
psychicznym, tylko nieco przerażona. Profesor tłumaczy wszystkie szczególy operacji, ktora jest 
niezbedna bo zagraża zyciu, a i tak dziwi sie że jeszcze nic zlego sie nie wydarzyło. 
Nie może jej przeprowadzic zabiegu w lipcu bo jedzie na urlop, ale osobiście zrobi to w sierpniu 2012. 
  
teraz Pan Profesor prosi panią Ewę aby w szczegółach powiedziała mu co robi do tej pory że jest w takim 
dobrym stanie zdrowia. 
  
Ewa opowiada : dwa razy w tygodniu refleksologia i jej "zadanie domowe", zmienilam dyscyplinę żywienia 
pod kierunkiem spojrzenia refleksologa, ćwiczenia, oddychanie, wyprożnianie, jak zaczyna bolec głowa to 
wylewam na nią Amol -  



Profesor pyta - co to jest Amol - niemiecki płyn ziołowy , jak jestem zdenerwowana czymkolwiek piję 
kropelki Resque Remedies - Profesor pyta co to jest - nie znam tego -  Ewa odpowiada: wyciąg z 
kwiatków Bacha, 
Każdego dnia piję  sok kiszony z czerwonych burakow polączonych z czosnkiem i octem jablkowym, 
sama szykuję, Profesor mowi  : to jest chyba wstr ętne, soki z marchwi, selera i białej rzepy - Profesor 
mówi : to moge pi ć, ale kto to b ędzie szykował?  Moje ciało i zapach potu były bardzo śmierdzące, 
teraz wszystko zginęło.Stopy też nie śmierdzą, czuję się bardzo dobrze , ubyło 7 kg wagi ale została ta 
dobra waga, reszte wydaliłam ze stolcem i moczem . 
  
W zbliżajacej się do konca wizycie , prawie 1.5 godziny: Profesor wyjaśnia : wykonywać systematycznie 
zabiegi na stopach jak dotychczas, pić co dobre i nie dobre, bo dobrze pracuje , zalatwić sobie w 48 
godzin po operacji 5-6 godzinnej systematyczne zabiegi na stopach , pracują lepiej niżeli fizjoterapia. W 
przyszłości chciałbym sie spotkać z twoim refleksologiem na zabieg. Znam doskonale korzyści z pracy na 
stopach. 
  
W tej chwili p. Ewa dalej przychodzi na zabiegi z bardzo drobnymi szybkimi efektami likwidowania 
problemów w pracy ciała poprzez stopy. 
Jest spokojna pogodna i ostatnia rozmowa z Profesorem upewniła ją, że to co robiła dotychczas, 
ukierunkowana przez Wandę, refleksologa z pasją swej pracy - zrobiła bardzo dobrze. 
Zabieg chirurgiczny odbedzie sie w pierwszych dniach sierpnia 2012. 
  
Nie wiem czy b ędzie Pan miał cierpliwo ść i ochot ę na czytanie tej opowie ści mojej codziennej 
pracy, z pewno ścią równie  fascynuj ącej  jak Pa ńska Praca dla schorowanego ciała człowieka.  
  
Naprawd ę nie wiem jak ciało pracuje, skad ma w sobie tyle s iły dla poszukiwania zdrowia?  
  
Teraz kilka krótkich przykładów: 
  
Trzy miesiace opuchnięte jadra u mężczyzny 52 lata na wysokim stanowisku rządowym, nie może juz 
chodzic, w szpitalu wojskowym leżał już cały tydzień. Zadecydowano operacja. Jego żona wcześniej 
skończyła reflksologię, nie chcial jej dac stóp do wykonania zabiegów. Tym razem zdesperowany : 4 
zabiegi na stopach, po trzech już była zdecydowana ulga. Przyjechał na spotkanie aby mnie podziękowac 
za nauczenie żony madrej pracy i zlikwidowania tego problemu, 
  
W Klinice Onkologii w Warszawie kiedys pracowała moja uczennica , przed operacjami przychodzil lekarz 
chirurg i prosił aby koleżanka zlikwidowała "upierdliwy" ból kolana, bo nie wystoi przy stole operacyjnym 
  
W klinice w ktorej pracujemy: ojciec przywozi 26-letnią córke w drugim dniu po porodzie ze sparaliżowaną 
buzią, ( po zastrzyku w kręgosłup, przy porodzie) nie mógl znieść opinii lekarza, ktory powiedział że 
kanadyjski Prime Minister tez ma krzywą buzie i żyje.Zabiegowi przygląda sie nasz lekarz, stoi za moimi 
plecami, widzi jak oko sie zaczyna sie  domykać, jak ginie opuchlizna całego policzka, jak usta nabieraja 
normalnej formy, jej blada twarz nabiera rumieńcow.W następnym tygodniu nowy problem - brak mleka w 
gruczołach piersiowych 
Trzy zabiegi na stopach, wróciło mleko w piersiach, a nasz lekarz powiedział: nigdy tego nie zrobi moja 
wypisana recepta. 
  
Kolega, ordynator oddziału ginekologii mowi że wciąz ma bardzo ciężkie nogi do chodzenia, przy operacji 
nie umie wystać na nogach badania w normie a cos  pracuje nie tak w jego ciele, zabieg refleksologi 
zrobiłam u niego w domu, stopy "powiedziały" aby zwrocić uwage na prace nerek i ukladu moczowego. 
trzy miesiace później był już po zabiegu likwidowania kamieni nerkowych. 
  
Swoją codzienna pracą na stopach staram sie, przekonać ludzi, że jak fundament naszego domu jest 
solidny - to i dom w którym mieszkamy jest solidny w codziennym życiu. Nasze ciało to nasz dom. Nie 



poszukuje choroby tylko zdrowia przez stopy. To one wołają o pomoc swoim bólem przy chodzeniu 
kciukiem . 
  
W tej chwili kolega za 3 tygodnie ma mieć zabieg cieśni nadgarstka, jest po 3-cim zabiegu na stopach i 
zadanie domowe na rękach , palce już nie drętwieją, są elastyczne potrafi już sam jeść, ubrać sie, ukroić 
kromkę chleba, a najważniejsze zaczyna spać po nocach. Ale u niego są jeszcze inne problemy w pracy 
ciała,....te wymagaą wielu zabiegów refleksologii i jego codziennych obowiązków, i zmian wobec samego 
siebie. 
  
Lekarz chirurg - 48 lat 6 miesięcy po złamaniu nogi w kostce, kilka śrub, blaszka, stopa fioletowa, chodzi 
o kulach a wracać do pracy musi za 2 tygodnie, jej kolega proponuje przyjście do mnie na zabieg. 
Przychodzi o kulach, nasz dr.....mówi jej, że pójdzie swoimi nogami po zabiegu - tak się stało, nie 
dotykałam wcale chorej nogi tylko praca na rękach, na końcu dopiero praca na stopach, cały zabieg, kule 
poniosła pod pachą. Drugi zabieg za dwa dni i... wróciła o czasie do pracy. 
Czy nie zakrawa to na czarna magię? - to nie moje działanie - to siła wewnętrznego naszego "lekarza" , 
niemal w każdym przypadku tak sie dzieje. 
  
Chciałabym sie kiedyś spotkać z Panem, zrobić zabieg na stopach dla pełnego zrozumienia zagadnienia. 
Kiedyś marzyłam, a teraz już nie chciałabym być lekarzem, to bardzo trudna, czasami mało wdzięczna 
praca, chorzy uważają, że to problem lekarza jest ich wyleczyć, są leniwi nie chcą ponosić żadnej 
odpowiedzialności za swoje działania każdego dnia. 
  
  
Śmiem twierdzić, że przypadek o którym napisał pan Jan mógł być podobny, zlikwidował bóle, dyskomfort 
na jakiś czas, a po kilku tygodniach problemy mogły wrócić. Będę z nim rozmawiała w miesiącu 
październiku na warsztatach. 
  
Ze swojej praktycznej  refleksologii napisałam książkę, która poprzez stopy ukierunkować ma 
przeciętnego człowieka, w jaki sposób poszukiwać zdrowia w sobie, co robić aby go pielęgnować i 
utrzymać trwale. 
Wiele razy pisze, mówię, że pacjenci po szpitalach leżą bezczynnie, zamiast wykorzystywać siły własnej 
pracy rąk. 
  
Mam 67 lat - dotychczas nie biorę żadnych tabletek, lekarstw, suplementów, - dbam o dobre zdrowie, ale 
moja terapia jest moją wizytówką zdrowia. Jestem takim samym człowiekiem jak i Pan. 
W Kanadzie tu gdzie mieszkamy na emigracji rozkrokiem z krajem trzeba mieć obowiązkowo w naszych 
latach : lekarza - więc co pół roku pokazać sie w gabinecie, księdza- aby pogrzebał kiedyś, albo podpisał 
jakieś oficjalne papiery, na przykład na zmianę paszportu, i adwokata - oczywiście chodzi o wszystkie 
sprawy spadkowe. 
  
Pozdrawiam Pana, dziękuje za cierpliwość w czytaniu moich myśli. 
Mam nadzieję, że wybaczy mi Pan burzę jaka Pana zbulwersowała  na naszej stronie internetowej. 
Może Pan znajdzie czas aby napisać kilka słów w odpowiedzi ? 
Nigdy do nikogo nie pisałam tak długiej odpowiedzi. 
  
Pozdrawiam Wanda Bratko 
Założyciel PIR w roku 1995 
  
  
  
  
  
 


