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RENESANS FITOTERAPII

Lekarz leczy, natura uzdrawia 
Hipokrates

Odkąd	ludzkość	istnieje,	stosuje	się	zioła	w	lecznictwie	
i	profilaktyce.	Pod	konie	XIX	i	w	pierwszej	połowie	
XX	wieku	nauka	i	technika	zrewolucjonizowały	me-

dycynę.	Długo	dominowało	przeświadczenie,	że	poradzą	sobie	
one	 z	wszelkimi	 bolączkami	 ludzkości,	 chorobami,	 a	 nawet	
śmiercią.	Gdy	medycyna	wzbogaciła	się	o	naukę	–	odwróciła	
się	 od	natury	 i	 prostych	metod	 leczenia,	 które	 były	 przeka-
zywane	przez	pokolenia.	Obecnie	wiedza	o	ziołach	przeżywa	
renesans.	
W	 Łomiankach	 pod	 Warszawą	 ist-
nieje	 ośrodek,	 który	 kontynuuje	
dzieło	 naszego	 rodaka,	 salezjanina	
o.	 Edmunda	 Szeligi,	 założyciela	 in-
stytutu	IPIFA	w	Peru.	Ośrodek	ten,	
pod	 nazwą	 Centrum	 Ziołolecznic-
twa	 Wilcaccora,	 skupia	 pasjonatów	
fitoterapii,	 lekarzy	 którzy	 pomaga-
ją	 wrócić	 do	 zdrowia	 w	 chorobach	
cywilizacyjnych	 (SM,	 RZS,	 alergie,	
choroby	 skórne	 i	 inne),	 szczególną	
uwagę	poświęcając	przypadkom	no-
wotworowym.
Dziś	 rozmawiamy	 z	 Martą	 Skol-
mowską,	 założycielką	 i	 właścicielką	
Centrum	w	Łomiankach.

n Czym Wasze Centrum różni się 
od innych tego typu ośrodków?
Przez	 ponad	 20	 lat	 (firma	 powstała	
w	1994	r.)	wypracowaliśmy	własne,	
unikalne	kuracje	specjalnie	dobranymi	roślinami	leczniczymi.	
Oczywiście	korzystamy	też	z	doświadczeń	innych,	a	szczegól-
nie	 z	wiedzy	 zdobytej	w	 Instytucie	 im	O.	Edmunda	Szeligi	
(tam	 się	 szkoliliśmy),	 którego	 jesteśmy	 jedynym	 oficjalnym	
współpracownikiem	 w	 Polsce.	 Ojciec	 Szeliga	 przez	 ponad	
40	 lat	uczył	 się	działania	 roślin	amazońskich	od	rodowitych	
Indian	 z	 tamtego	 rejonu	 świata.	 Współpracował	 z	 różnymi	
ośrodkami	naukowymi	we	Włoszech	jak	i	USA	(San	Marcos).	
Przesyłał	te	rośliny	na	uniwersytet	do	Włoch	lub	San	Marcos,	

gdzie	 badany	 był	 ich	 skład	 chemiczny.	Centrum	Ziołolecz-
nictwa	 jest	 również	organizatorem	konferencji	 i	 seminariów	
naukowych.	
n Czy w Polsce także prowadzone są jakieś badania nad 
tymi roślinami?
Tak,	 oczywiście.	 Przeprowadzane	 są	 one	w	 różnych	Ośrod-
kach	Naukowych	 np.	 przez	 prof.	 dr	 hab.	Mieczysława	Ku-
rasia	w	Zakładzie	Ekotoksykologii	Roślin	UW,	prof.	dr	hab.	

Krzysztofa	 Gulewicza	 w	 Instytucie	
Chemii	 Bioorganicznej	 PAN	 w	 Po-
znaniu,	prof.	dr	hab.	Bożenę	Bukow-
ską	 w	 Katedrze	 Biofizyki	 i	 Skażeń	
Środowiska	 Uniwersytetu	 Łódzkie-
go.	 Także	 zespół	 dr	Grażyny	Hoser	
z	Centrum	Medycznego	Kształcenia	
Podyplomowego	 w	 Warszawie	 pro-
wadził	 badania	 na	 teście	 ludzkich	
komórek	 białaczkowych	 HL60.	
Dotychczasowe	 wyniki	 tych	 badań	
zostały	 opublikowane	 w	 ok.15	 cza-
sopismach	anglojęzycznych	o	zasięgu	
światowym.	Jeszcze	w	tym	roku	uka-
że	się	również	monografia	w	wydaniu	
książkowym	 pt.	 „Tropikalne	 rośliny	
lecznicze	z	rodzaju	Uncaria”	pod	re-
dakcją	naukową	dr	Radosława	Pilar-
skiego	z	IChB	PAN	z	Poznania.	
n Ale w swojej ofercie masz nie tyl-
ko zioła z Peru?
Szukając	 dalej,	 nawiązałam	 kontakt	

z	 chińską	 firmą	 o	 bogatych	 tradycjach	 i	wielu	 certyfikatach	
uznawanych	w	świecie. Nie	ustaję	w	poszukiwaniach	prepa-
ratów,	 które	 mogą	 być	 pomocne	 ludziom	 borykającym	 się		
z	 różnymi	 problemami	 zdrowotnymi.	 Ostatnio	 furorę	 robi	
nasz	 krem	 na	 bazie	 Reishi,	 który	 bardzo	 łagodzi	 odczyny	
pierwszego	stopnia,	po	radioterapii	oraz	hipertermii.
n Jakie metody wspomagania leczenia są stosowane w Wa-
szym Centrum?
Każdą	terapię	zaczynamy	od	oczyszczenia	ziołami	z	Peru	(Ma-

MARTA	SKOLMOWSKA,	
założycielka	i	właścicielka	Centrum		

Ziołolecznictwa	Wilcaccora	w	Łomiankach.

Z Martą Skolmowską, właścicielką Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora  
w Łomiankach, rozmawiała Jo.An. 
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logiem,	doktorem	osteopatii	i	medycyny	chińskiej,	internistą	
i	 reumatologiem.	 Wszyscy	 oni	 są	 pasjonatami	 naturalnych	
metod	wspierających	leczenie.	Wiedzą	jak	ważna	jest	immu-
noterapia.	Razem	z	nimi	możemy	pomóc	w	odbudowywaniu	
układu	odpornościowego,	a	także	przy	alergiach	i	w	opraco-
wywaniu	odpowiedniej	diety,	regulującej	zaburzenia	żywienia,	
szczególnie	u	osób	otyłych,	która	 zredukuje	wagę,	usprawni	
matabolizm	i	sprawi,	że	nie	wystąpi	efekt	jo-jo.	Oferujemy	też	
pomoc	w	trudnych	przypadkach.
n Sztandarową Waszą rośliną jest vilcacora (Uncaria to-
mentosa). Dlaczego?
„Święte	Ziele	Inków”	–	wspaniała	roślina,	która	w	maju	1994	
roku	przez	I	Międzynarodową	Konferencję	w	Genewie	uzna-
na	została	za	drugą	(po	drzewie	chinowym)	najważniejszą	ro-
ślinę	prozdrowotną.	Indianie	pijąc	herbatę	z	jej	liści	nie	mają	
zawałów	serca,	nie	chorują	na	nowotwory	czy	alzheimera.	Jej	
fenomen	polega	między	innymi	na	tzw.	wybiórczym	działaniu	
na	komórki	nowotworowe	–	hamują	podział	komórek	nowo-
tworowych	nie	uszkadzając	komórek	zdrowych.	Jest	wiele	ba-
dań	vilcacory	na	świecie	i	w	Polsce	(prof.	dr	hab.	Mieczysław	
Kuraś,	prof.	dr	hab.	Krzysztof	Gulewicz	i	inni).
n Jest dużo vilcacory na rynku, którą wybrać?
Powiem	nieskromnie	–	sprowadzamy	surowiec	o	jakości	po-
twierdzonej	certyfikatami,	zbadany	pod	względem	fitochemii	
i	mikrobiologii	(Wydział	Biologii	UW,	Firma	Hamilton).	Na	
naszym	 surowcu	 prowadzone	 są	 badania	 naukowe	 –	 www.
unadegato.pl,	strona	główna,	zakładka	badania	naukowe.
n A inne rośliny?
Graviola	 (Annona muricata),	 wiecznie	 zielone	 drzewo	 dora-
stające	do	5-6	m	wysokości	o	dużych,	błyszczących	 liściach.	
Wszystkie	części	rośliny	są	wykorzystywane	w	medycynie	tro-
pikalnej	 jako	 środek	 uspokajający,	 przy	 astmie,	 pasożytach,	
cukrzycy,	 chorobach	 skórnych.	 Jednak	wiele	badań	w	klini-

nayupa,	Flor	de	Arena,	Hercampuri).	Następny	etap	 to	ku-
racja	zasadnicza,	w	której	stosujemy	zioła	i	własne	preparaty	
o	 unikalnych	 w	 świecie	 połączeniach	 składników,	 np.	 kory	
Uncaria	tomentosa,	czyli	vilcacory,	z	zarodnikami	grzyba	Re-
ishi	(preparat	Ganomix:	proszek	i	kapsułki).	Wykorzystujemy	
wiedzę	i	doświadczenie	zdobyte	w	IPIFA.	Do	każdego	przy-
padku	podchodzimy	indywidualnie.	Istnieje	możliwość	usta-
lenia	kuracji	na	podstawie	przesłanych	wyników	badań,	gdy	
stan	fizyczny	pacjenta	nie	pozwala	na	przyjazd	 (info	 tel.	 22	
751	65	07).	Nasi	pacjenci	mogą	być	pewni,	że	proponowane	
przez	nas	kuracje	są	skuteczne	i	bezpieczne,	ponieważ	pracu-
jemy	pod	stałym	nadzorem	instytutu	IPIFA.	Skupia	on	leka-
rzy,	 farmaceutów,	naukowców	–	kontynuatorów	dzieła	ojca	
Szeligi,	 który	 „leczył	 to	 co	nieuleczalne:	AIDS,	nowotwory,	
marskość	wątroby…”.	Dokumentacja	 znajduje	 się	 w	 karto-
tekach	IPIFA.
n Wierzący tylko w medycynę konwencjonalną twierdzą, 
że nie ma badań naukowych na temat tych roślin, a ja 
wiem, że Twoje Centrum współpracuje na stałe z naukow-
cami.
W	ostatnim	dziesięcioleciu	powstało	wiele	prac	o	naszych	ro-
ślinach.	Publikacje	na	 temat	vilcacory	ukazały	 się	w	 świato-
wych, renomowanych	pismach	naukowych	(www.unadegato.
pl,	zakładka	badania	naukowe).	Potwierdza	się	jej	skuteczność	
w	leczeniu	wielu	chorób,	w	tym	nowotworów,	a	ostatnio	tak-
że	boreliozy.	Poza	tym	każdy,	kto	przyjmuje	nasze	preparaty,	
może	być	pewien	ich	jakości	i	czystości	ponieważ	każda	dosta-
wa	badana	jest	przez	naukowców:	prof.	Mieczysława	Kurasia		
z	Uniwersytetu Warszawskiego	oraz	prof.	Krzysztofa	Gulewi-
cza	z	PAN	w	Poznaniu.	
n Jacy lekarze u Was przyjmują i na jakie porady można 
u Was liczyć?
Na	 stałe	 współpracujemy	 z	 onkologiem,	 onkologiem-radio-

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71 a e-mail: vilcacora@biorelax.pl
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kach	Japonii,	Szwajcarii,	Rosji,	Kanady,	Niemczech	i	Chinach	
wykazały	silne	działanie	na	komórki	nowotworowe	i	wirusy.	
Naukowcy	 wykazali,	 że	 substancja	 annonaceous	 acetogeni-
nus	 powoduje	 apoptozę	 (programowana	 śmierć)	 komórek	
nowotworowych	 bez	 szkody	 dla	 komórek	 zdrowych.	 Dużą	
aktywność	Gravioli	odnotowano	w	przypadku	komórek	no-
wotworowych	 trzustki,	 najtrudniejszej	 do	 leczenia	 odmiany	
raka.	 Universytet	 of	 Nebrasca	 –	 Nebrasca	 Medical	 Center,	
USA	2012.
Z	 innych	 roślin	 należy	 wymienić	Macę	 (Lepidium	 meyenii)	
uważaną	przez	tubylców	za	„dobro	narodowe	Peru”.	Roślina	
ta,	 ze	 względu	 na	 posiadane	 unikalne	walory	 odżywcze	 jest	
stosowana	od	wieków	przez	tamtejszą	ludność.	Amerykańska	
NASA	wpisała	Macę	na	listę	żywności	kosmonautów	(wyso-
kiej	 jakości	 białko,	 fitohormony,	 żelazo,	 potas,	 aminokwasy		
i	wiele	innych).
W	naszym	 ośrodku	 stosujemy	Macę	w	 przypadkach	 przed-
wczesnego	klimakterium	(kobiety	około	40	r.	ż.	–	znak	czasu),	
w	meno	i	andropauzie,	w	osteoporozie.	Dla	mężczyzn	dla	po-
prawy	libido	proponujemy	czarną	Macę.
n A co polecacie dla urody i dla serca?
Ambrozja	dla	serca	to	owoce	Camu	camu	(Myrciaria	dubia)	
rosnące	na	drzewach	w	lasach	Peru	i	Brazylii.	Bogate	źródło	
mające	 drugie	miejsce	 na	 świecie	 pod	 względem	 zawartości	
witaminy	 C.	 Oprócz	 działania	 odmładzającego	 (pobudza	
kolagen)	ma	silne	działanie	przeciwza-
palne	 oraz	 wirusobójcze	 (opryszczka,	
półpasiec	 –	 badania	 amerykańskie),	
zawartość	 luteiny	 korzystnie	 wpływa	
na	 wzrok,	 profilaktykę	 przeciwmiaż-
dżycową	oraz	przy	otyłości	 (stymuluje	
spalanie	tkanki	tłuszczowej),	silny	prze-
ciwutleniacz.	 Porównywalna	 dawka	
witaminy	 C	 dostępnej	 na	 rynku	 nie	
ma	tak	silnego	działania	jak	taka	sama	
dawka	 Camu	 camu	 (przyswajalność		
i	działanie	przeciwzapalne).
n Co proponujecie swoim pacjentom w przypadku nowo-
tworów?
W	takich	przypadkach	zalecamy	najpierw	oczyszczanie	orga-
nizmu:	nerek,	krwi	 i	wątroby	przy	pomocy	odwarów	z	Ma-
nayupy,	 Flor	 de	 Areny	 i	Hercampuri.	Następnie	 podajemy	
preparaty	 naturalne	 lub	 zalecamy	 dalsze	 picie	 odwarów	 lub	
naparów	z	roślin	leczniczych.	To	jest	nasza	„żelazna	zasada”,	
którą	stosujemy	w	leczeniu.	Najskuteczniejsze	w	działaniu	są	
rośliny	 nieprzetworzone,	 czyli	 odwary	 z	 odpowiednich	 ich	
części.	W	Instytucie	IPIFA	nie	stosują	kapsułek	ani	tabletek.
n Która roślina lub preparat jest najskuteczniejszy?
Każdy	 człowiek	 i	 każda	 historia	 choroby	 jest	 inna,	 dlatego	
do	 naszych	 pacjentów	 podchodzimy	 indywidualnie.	 Prze-
ważnie	trafiają	do	nas	z	zaawansowaną	chorobą	i	kurację	dla	
nich	 ustalamy	na	 podstawie	 dokumentacji	medycznej	 i	wy-
wiadu.	Na	 ogół	 zachodzi	 konieczność	 podania	 kilku	 roślin,	
aby	 zachodził	 tzw.	 synergizm,	 czyli	wzajemnie	wzmocnione	

działanie	poszczególnych	składników	zawartych	w	roślinach.	
Bardzo	dobre	wyniki	odnotowujemy	po	zastosowaniu	naszego	
nowego	preparatu	o	nazwie	handlowej	Ganomix	puder.	Naj-
nowsza	publikacja	przyjęta	do	druku	w	czasopiśmie	„Caryolo-
gia”	pt.	„Mitotic	activity	of	a	new	phytotherapeutic	product	
with	a	trade	name	of	„Ganomix”.
n Co to za preparat?
Unikalne,	pierwsze	w	świecie	połączenie	kory	z	peruwiańskiej	
liany	–	vilcacory	(Uncaria	tomentosa)	z	zarodnikami	czerwonej	
odmiany	grzyba	Reishi	(Ganoderma	lucidum),	nazywany	przez	
tubylczą	ludność	„Chińskim	Bogiem	Długowieczności”.	Jest	
to	niezwykle	skuteczny	preparat	o	działaniu	antynowotworo-
wym,	 przeciwzapalnym,	 immunostymulującym.	 Jego	 skład	
chemiczny	 tworzą	 liczne	 związki	 farmakolologicznie	 czynne	
jak:	alkaloidy	indolowe,	triterpeny	(kwas	ursolowy,	oleanowy	
i	ich	pochodne),	polifenole,	polisacharydy,	trójglicerydy	oraz	
substancje	odżywcze	 jak	białko,	 tłuszcze.	Grzyb	Reishi,	któ-
ry	stosujemy	w	tym	preparacie,	jest	znany	jako	„Chiński	Bóg	
Długowieczności”.
n W jakich przypadkach ten preparat pomógł?
Mamy	wiele	takich	przykładów,	podam	więc	tylko	kilka.	Za-
cznę	od	najprostszych:	gdzie	po	tygodniu	stosowania	zniknęła	
u	pacjenta	uciążliwa	wysypka	alergiczna	na	rękach,	aż	po	cał-
kiem	poważne:	po	miesiącu	 aplikacji	 zniknęły	 guzki	w	płu-
cach,	 co	 zostało	udokumentowane	badaniami	RTG.	 Już	po	

dwóch	 tygodniach	 przyjmowania	 wy-
raźnie	 spadły	wskaźniki	PSA	 i	 cofnęły	
się	stany	zapalne	prostaty.	Nastąpiła	też	
znacząca	poprawa	w	przypadku	pacjen-
ta	z	rakiem	trzustki,	któremu	medycy-
na	konwencjonalna	nie	miała	już	nic	do	
zaoferowania.
n A co proponujecie przy otyłości 
oraz na cellulit – kolejną chorobę 
będącą utrapieniem szczupłych i tych 
walczących z nadwagą kobiet?
Mamy	bardzo	skuteczne	zioła	amazoń-

skie	 oczyszczające	 organizm:	 Manayupę	 –	 oczyszcza	 nerki,	
zapobiega	zatrzymywaniu	płynów	w	organizmie,	usuwa	tok-
syny,	konserwanty,	Flor	de	Arenę	–	oczyszcza	krew	i	magicz-
ne	 zioło	Hercampuri	–	oczyszcza	wątrobę	 i	 bardzo	 skutecz-
nie	likwiduje	„pomarańczową	skórkę”.	Zioła	te	są	niezwykle	
skuteczne	w	 leczeniu	otyłości	 i	 cellulitu	pod	warunkiem,	 że	
są	podawane	w	postaci	odwarów	(czas	przyjmowania	i	dawki	
są	ustalane	pod	nr	telefonu	22	751	65	07).	Nie	będzie	efek-
tów	jeśli	nie	zastosuje	się	kuracji	oczyszczającej	organizm.	Już		
w	trakcie	kuracji	oczyszczającej	pacjenci	tracą	zbędne	kilogra-
my.	Cellulit	likwiduje	magiczne	zioło	Hercampuri	–	należy	je	
stosować	przez	dwa	miesiące,	ale	nie	dłużej.	Zioła	działają	na	
każdy	rodzaj	cellulitu	(wodny,	tłuszczowy...).	Inne	preparaty:	
Camu	camu,	Reishi,	Maitake	frakcja	D15	(potwierdzone	ba-
daniami	naukowymi	Pub	Med).
n To rzeczywiście imponujące i dające nadzieję tym, któ-
rzy do Was trafią. Dziękuję za rozmowę. n

„POMOC	LEKARSKA	
JEST	NIEZBęDNA	
DOPIERO	WTEDy,	
GDy	NATURALNE	

SIŁy	ORGANIZMU	NIE	
WySTARCZAJą.”

Hipokrates	(460	–	377	p.n.e.)




