
© Kulisz & Dahlmann, 2019.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                                  Page 1 of 3 Pages 

 

World-Wide Naturopathic Health Service Seminar 

Wychodząc z Cienia 
Naturopatyczne podejście do leczenia dzieci z poszczepiennym spektrum autyzmu  

Jednodniowe seminarium dla rodziców, terapeutów i lekarzy dotyczące sposobów pomocy i 
przywracania zdrowia dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu po szczepieniu. Seminarium 
prowadzone przez dr Andre Kulisz, ND (USA), DNM (UE), ACN, akredytowanego przy Unii Europejskiej 
oraz eksperta w dziedzinie neurotoksyczności i przewlekłych stanów zapalnych przy Komisji Europejskiej. 
W 2008 r. dr Kulisz i jego żona, dr Tommie Dahlmann (również lekarz naturopatyczny specjalizująca się w 
uzależnieniach, obecnie na emeryturze), zorganizowali World-Wide Naturopathic Health Service prawie 
wyłącznie zaangażowaną w pomoc dzieciom z autyzmem. 

Seminarium to opiera się na 15-letnim międzynarodowym doświadczeniu i stanowi doskonałą okazję do 
poszerzenia poglądów i kontekstu choroby oraz lepszego zrozumienia zindywidualizowanych metod 
leczenia, specyficznych dla wieku, płci, wagi zaburzeń i innych elementów, które mogą być ważne w 
ocenach i leczeniu konkretnych pacjentów. 

Seminarium zawiera wskazówki dotyczące opieki nad pacjentem z autyzmem, konkretne etapy leczenia, 
takie jak przywrócenie działania przewodu pokarmowego, metylacja, odtruwanie, odżywianie, dobór 
potrzebnych terapii itp. 

Czas seminarium wynosi 9 godzin włącznie z dwiema 15-minutowymi przerwami i 30 minutową przerwą 
na obiad. 

 

9:00 - 11:00 Sesja poranna 

1. Wprowadzenie 
2. Zapoznanie się z materiałami seminaryjnymi 
3. Protokoły leczenia 

a. Identyfikacja konkretnych problemów / symptomów 
i. Zachowanie 

ii. Poznawczy 
iii. Fizyczny 
iv. Ogólne zdrowie 
v. Specyficzne problemy zdrowotne 

vi. Środowisko 
b. Identyfikacja i usuwanie przyczyn 

i. Narażenie na toksyny / neurotoksyny 
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1. Ciąża 
2. Post-partum 

ii. Szczepionki 
iii. Niedożywienie (przykłady) 

1. Przemysłowa żywność, dodatki syntetyczne 
2. Cukier 
3. Uszkodzony przewód pokarmowy 

iv. Infekcje pasożytnicze 
1. Wprowadzenie do pasożytów i robaków 
2. Dziesięć najczęściej występujących pasożytów 
3. Połączenie Candida-pasożyt 
4. Protokoły leczenia 

v. Inne problemy zdrowotne 
1. Wzrok 
2. Sluch 
3. Nieskordynowanie 
4. Atrofia itp. 

11:00 - 11:15 Przerwa na kawę 
11:15 - 13:15 Sesja mid-morning 

c. Przywrócenie przewodu pokarmowego i jego zasadniczych funkcji 
i. Wyżywienie 

ii. Płyny - nawodnienie 
iii. Metylacja 
iv. Neurologia (przewód pokarmowy to drugi najbardziej neurologiczny organ po 

mózgu!) 
v. Detoksyfikacja / wydalanie 

vi. Odporność 
vii. Dobre samopoczucie / nastrój 

d. Przywrócenie wzorców żywieniowych - 25 min 
i. Domowe, pełne pożywienie, najlepiej ekologiczne 

ii. Usuwanie cukru, skrobi, dodatków i przetworzonej żywności 
iii. Uzupełnianie diety ekstraktami z pełnej żywności (Catalyn lub podobne) 

13:15 - 13:45 Lunch 
13:45 - 15:45 Popołudniowa sesja 

e. Odtruwanie z toksyn / neurotoksyn 
i. Metale ciężkie / adiuwanty 

ii. Metabolity pasożytów / efekt Herxheimera 
iii. Wytworzenie procesów metabolicznych przy zasadniczym włączeniu 

aminokwasów i przeciwutleniaczy. 
iv. Osłona wątroby - efekt Herxheimera 

f. Odtworzenie profili metabolicznych i fizjologicznych 
i. Zasadniczy proces tworzenia / przywracania zdrowych profili neurologicznych 

niezbędnych do rozwoju poznawczego / intelektualnego 
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g. Rozwój zdolności poznawczych i intelektualnych: współpraca z innymi praktykami, 
nauczycielami i terapeutami  

i. Wchodzenie do świata abstrakcji 
ii. Rozwój mowy - artykułowanie myśli i potrzeb 

iii. Integracja sensoryczna, logopedia 
iv. Inne potrzebne terapie 

16:00 - 17:30 Sesja popołudniowa 

h. Wejście w środowisko rówieśników bez ograniczeń 
i. Zrozumienie pojęcia odpowiedzialności - połączenie decyzji z konsekwencjami 

ii. Zrozumienie abstraktów, w szczególności wartości liczbowych. 
iii. Operacje na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ... - nowy 

świat niezależności. 
iv. Czas na naukę języków obcych! 

4. Monitorowanie postępów pacjenta 
a. Nawiązanie dobrych stosunków z lekarzem i jego personelem. Bycie w kontakcie z 

lekarzem 
b. Harmonogram tygodniowych sprawozdań. Harmonogram konsultacji (wizyty w 

gabinecie, Skype, telefon) 
c. Inna komunikacja - e-mail, wiadomości, Viber itp. 
d. Postepowanie wg zaleceń. 

5. Zdrowie rodziców 
a. Zdrowie rodziców jest ważniejsze niż zdrowie dzieci 

i. Chorzy rodzice nie mogą wychować zdrowych dzieci 
ii. Chore dzieci łatwiej dochodzą do zdrowia niż chorzy rodzice 

iii. Chorzy rodzice częściej się rozwodzą niż zdrowi rodzice 
iv. Rodzice są przykładem dla dzieci 

b. Zdrowie psychiczne jest wskaźnikiem zdrowia fizycznego 
c. Zdrowa psychika to optymizm.  
d. Tak długo dzieci maja szanse wyzdrowieć, jak długo rodzice maja nadzieje. 

17:30 - 18:00 Pytania i odpowiedzi 
18:00 Koniec seminarium 

 

 

Organizator: 

 


