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Przedmowa 

 

Witam serdecznie, na wstępie dziękuje za zainteresowanie się tym ebookiem, to znaczy że zdrowie 

nie jest dla Ciebie obojętne i chcesz się dowiedzieć jak zbudowany jest nasz organizm i co może 

mu szkodzić.  

 

W tym krótkim ebooku przedstawiam 4 pierwiastki które nie powinny znajdować się w naszym 

organizmie, ponieważ gdy się znajdują, wtedy chorujemy i to bardzo, a w niektórych przypadkach 

śmiertelnie.  

 

Te toksyczne pierwiastki zbieramy głównie z jedzenia, oraz powietrza, ale często nasz organizm ich 

nie wydala tylko kumuluje, a to z kolei przekłada się na przyczynę różnego rodzaju chorób.  

 

Dlaczego akurat wybrałem te 4 najbardziej toksyczne pierwiastki? 

Z prostego powodu, bo gdy nam coś dolega, a lekarze nie wiedzą co to jest, robią z nas króliki 

doświadczalne faszerując nas lekami i często skutecznie „podleczą”, ale niestety nie wyleczą 

przyczyny i choroba nawraca.  

 

Nie sadzę żeby lekarze mieli złe intencje, ale wychodzi to tak, jak by zbyt często trzymali się 

narzuconych procedur. Dlatego to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie i warto wiedzieć 

na co zwracać uwagę, co i gdzie przebadać.    

 

Wystarczy jeden z tych 4 pierwiastków, gdy zaśmiecą nasz organizm, pomijając już złe 

samopoczucie, nasze ciało zaczyna niedomagać. 

 

Jeżeli nam coś dolega przewlekle, a lekarze nie mogą nam skutecznie pomóc i mamy ciągłe 

nawroty choroby, to warto poszukać przyczyny w obciążeniu toksynami, oraz niedoborów 

minerałów i witamin.  

 

Na początek warto zbadać pod względem toksyczności, a po sprawdzeniu tych 4 toksycznych 

pierwiastków, będziemy mieli pogląd czy to one mogą mieć wpływ na to, co dzieje się z nami nie 

tak. Jeżeli upewnimy się że nie ma ich w naszym organizmie, wtedy będzie nam łatwiej 

wyregulować nasz organizm, bo dolegliwości jakie nam doskwierają łatwiej jest wyleczyć, gdy nie 

jesteśmy obciążeni chociaż by rtęcią.   

 

Jeżeli usuniemy rtęć z naszego ciała, wtedy organizm bardziej skutecznie zacznie wydalać inne 

neurotoksyny. Odżywiając nasze komórki odpowiednimi dawkami witamin, minerałów, oraz dietą. 

 

Cześć, jestem Robert Jurdzinski i na wstępie warto wyjaśnić że nie jestem lekarzem, a informacje 

które tutaj przedstawiam, poszukiwałem dla siebie i rodziny, aby zrozumieć dlaczego pewne 

jednostki chorobowe powracają do nas mimo stosowania wcześniej tradycyjnych metod, które 

zaleczały problem, ale nie eliminowały go.  

 

Jeżeli nie dbam o siebie mam przewlekły suchy kaszel od 14 lat i mimo iż żadne tradycyjne  

badania zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii nie wykazały nieprawidłowości, a miałem 

robione prześwietlenia płuc, rezonans – byłem wkładany w kręcącą się tubę, miałem badania 

wydolnościowe, czy alergiczne i nic, a kaszel jak był tak był.    

 

Moja ukochana natomiast, miała problemy z tarczycą, i o dziwo badania krwi w UK nie wykryły 

nieprawidłowości, a jakimś cudem miała dwa poronienia, jedno po drugim, więc coś musiało być 

ich przyczyną, dopiero jak zrobiliśmy badania w laboratorium wskazanym przez zaprzyjaźnionego 

lekarza ginekologa w Polsce, badania wyszły pozytywnie, czyli okazało się że jest nie sprawna 



tarczyca (niedoczynność) - teraz wiemy jak ważne jest laboratorium które przeprowadza badania.  

 

Dzięki tej wiedzy i wyregulowaniu jednego narządu, mamy drugiego synusia, a wcześniej płód 

zatrzymywał się w 7 tyg ciąży i umierał.  

 

Dlatego informacje tu zawarte są zbiorem wiedzy, jaką zgromadziła ludzkość na temat 

pierwiastków i ich oddziaływania na nasz organizm. Wiedzę głównie zaczerpnąłem z laboratorium 

NZOZ Biomol Med, oraz internetu (stron medycznych) i innych badań jak np. British Jurnal of 

Nutrirtion, a na koniec do tego wszystkiego dodaje swój komentarz.  

 

Mówi się „poznaj dzieło Boga”, a jak bardziej można poznać jego dzieło, niż poznając jak działa 

nasz organizm, z jakich pierwiastków chemicznych jest zbudowany i jaki mają one wpływ na nas 

samych i choroby XXI w.  

 

Jeżeli twoje zdrowie nie jest Ci obojętne to zapraszam do krótkiej lektury na temat nie pożądanych 

pierwiastków w naszym organizmie.  
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4 najbardziej toksyczne pierwiastki jakie mogą znajdować się w nas: 

glin, rtęć, ołów, kadm. 
 

  

 

 

 

Al - GLIN/ALUMINIUM 

 

Powszechnie uważano, że związki zawierające glin są nieszkodliwe dla naszego zdrowia, a 

koncerny farmaceutyczne znalazły jego zastosowanie w leczeniu, gdzie alkaliczne związki 

aluminium stosuje się między innymi w leczeniu stanów nadkwaśności, a w szczególności chorobie 

wrzodowej. Do tego często stosowany jest jako środek „konserwujący” w szczepionkach, aby 

dłużej można było je przechowywać.  

 

Żeby nie opisywać tego swoimi słowami poniżej przeczytaj co na temat glinu pisze NZOZ Biomol 

Med   

 

 

 



Po pierwsze u nas w domu, tak jak i w większości kuchni na świecie, mamy garnki aluminiowe, 

więc są stosowane co najmniej raz w tygodniu, no ale na serio?! Ja mam wątpliwości czy z garnka 

aż tak duża ilość glinu przedostaje się do naszego organizmu żeby nas podtruwała. 

 

Jeżeli chodzi o warzywa pochodzące z gleb zakwaszonych (skoro 60% w Polsce gleb są 

zakwaszone, to podejrzewam że w Niemczech, czy Anglii również), a właśnie warzywa i owoce 

które kupujemy w marketach, na dobrą sprawę nie wiemy z jakiej gleby pochodzą i nie mamy na to 

wpływy, do tego sztuczne nawozy.  

 

Śmiem twierdzić, że jeśli u człowieka pojawiają się ilości glinu, to w znacznej mierze pobieramy go 

z pożywienia.    

 

Leki alkalizujące, co to takiego?  

Jak możemy przeczytać w internecie, są to leki „zobojętniające”, czyli zawierające związki 

chemiczne o odczynie zasadowym, które alkalizują/zobojętniają kwaśną treść żołądka, czyli można 

powiedzieć że tymi lekami leczymy objawy zgagi.  

 

Ale zgaga, to przecież objaw, a nie przyczyna, a co za tym idzie usuwamy objawy, czyli 

neutralizujemy złe odczuwanie zgagi, a nie jej przyczynę.  

 

To trochę tak jak wypicie wódki, lecząc smutki - w danej chwili nam pomoże, ale na drugi dzień 

wracają one ze zwiększoną siłą, bo raz, zatrucie organizmu w postaci kaca i odwodnienia, a dwa 

nasilone nie rozwiązane problemy, przez które piliśmy dnia poprzedniego. 

 

Jedną z chorób która może zostać wywołana tym pierwiastkiem jest demencja, na którą chorują 

statystycznie coraz to młodsi ludzie, więc z mojego subiektywnego punktu widzenia, warto znać 

poziom aluminium w organizmie, w szczególności że jemy sporo warzyw i owoców niewiadomego 

pochodzenia, z upraw gdzie pestycydy są stosowane regularnie w produkcji jedzenia niemal na 

całym świecie. 

 

 

 

 

  

Hg – RTĘĆ  
 

 

Oto kolejny pierwiastek który w dużej ilości nas zabije, ale w małej … no właśnie. 

 

Nie trzeba być chemikiem, żeby wiedzieć że rtęć może zatruć człowieka na śmierć.  

Jedne z objawów zatrucia to odwodnienie, wstrząs, niewydolność krążenia i to te objawy mogą być 

przyczyną śmierci nawet w pierwszych 24 godzinach od silnego zatrucia.  

 

Oczywiście wszystko zależy od dawki, ale nie trudno się domyśleć że małe dawki też nie wpływają 

korzystnie na nasz układ immunologiczny, a jeżeli nasz organizm podtruwany tym pierwiastkiem 

nie umie sobie poradzić z jego wydalaniem, to mamy spory problem.  

 

Do tego, jeżeli mamy w organizmie rtęć, nawet śladowe jej ilości, to nasz organizm ma trudności w 

wydaleniem innych neurotoksyn. 

 

A co piszą eksperci na ten temat?  



 

 

 

Rtęcią można zatruć się przez przypadek z rozbitego termometru, no ale niby skąd my dorośli 

ludzie mogli byśmy się zatruć tym pierwiastkiem? skoro raz - termometry z rtęcią zostały wycofane 

ze sprzedaży, a dwa - jesteśmy dorośli i wiemy że w kontakcie z tym metalem, musimy uważać.  

 

Więc zacząłem szukać, czytać i analizować informacje w internecie i to co znalazłem, otwarło mi 

oczy, że jednak nie raz miałem możliwość aby Hg dostało się do mojego organizmu.  

 

Po pierwsze rtęcią można się zatruć wdychając skażone powietrze, a to w moim przypadku nie było 

problemem.  

 

Źródła emisji rtęci możemy znaleźć w „komunalnym, jak również indywidualnym ciepłownictwie”, 

bo to właśnie spalanie węgla powoduje zanieczyszczenie środowiska tym pierwiastkiem. A czy 

czasami nie jest tak że w Polsce w zimie większość domostw, posiada piece węglowe, a znaczna 

większość kominów nie posiada specjalnych filtrów?!  

  

Ale to nie wszystko. Źródeł emisji jego możemy szukać w przemyśle papierniczym, hutnictwie 



metali kolorowych, przemysłowe wytwarzanie cementu i wapnia, oraz wytwarzanie smoły i asfaltu, 

oraz przy rafinacji ropy naftowej, na przemyśle farmaceutycznym i stomatologicznym kończąc.   

 

 

 

 

Pb – OŁÓW  

 

 

Jak przeczytałem o objawach zatrucia się ołowiem, to od razu skojarzyłem z częstym złym 

samopoczuciem, mimo iż należę raczej do osób wesołych, zdrowych, wysportowanych i cieszących 

się życiem.  

 

 
 

Od razu nasuwa się pytanie „skoro mogłem się podtruć to gdzie i jak?” 

 

Wychodzi na to że najbardziej narażone są osoby mające kontakt z tym metalem na co dzień, czyli 

przy produkcji akumulatorów, wytwarzających szkło kryształowe, kable, czcionki drukarskie – no 

ok, ale ja nie mam z tymi branżami nic wspólnego.  

 

Mimo iż zatrucie może nastąpić poprzez drogi oddechowe, skórę, czy przewód pokarmowy, to 

przecież ja nie mam do czynienia nawet z farbami zawierającymi ten związek.  

 

Ale grzebiąc głębiej w internecie, okazało się że ołów można znaleźć także w jedzeniu, czyli eureki 

nie odkryli, bo kółko się zamyka, a na tapetę wrzucamy znowu jedzenie. 

 



Specjaliści żywieniowi twierdzą że dzisiejsze pokarmy dostarczają nam nawet do 10 razy mniej 

wartości odżywczych niż 30 lat temu jest zrozumiałe, ale nikt nie bardzo w menstrimowych 

mediach omawia zawartości metali ciężkich w pożywieniu, a szkoda, bo warto mieć świadomość 

tego co możemy zjeść nawet w „zdrowym jedzeniu”.   

 

 

 

 

Cd – KADM 

 

Ostatnim pierwiastkiem toksycznym na jaki warto zwrócić uwagę jest kadm, dlaczego? Ponieważ 

jeżeli mamy takie objawy jak … a zresztą sam zobacz.  

 

 

 

 



Szukając informacji w internecie na stronach medycznych, dowiedziałem się że kadm występuje 

naturalnie jako ciężki metal toksyczny. Znajdziemy go w powietrzu, glebie, oraz oczywiście w 

żywności.   

 

Oprócz tego że ma skłonność do odkładania się w kościach oraz jądrach, a i tak najgorsze jest 

kumulowanie jego w nerkach oraz wątrobie, czyli narządach odpowiedzialnych za oczyszczanie 

organizmu z toksyn, co z kolei powoduje dysfunkcję tych narządów. 

 

Kolejna zła informacja jaką znalazłem to to, że raz wprowadzony do środowiska, pozostanie w 

ciągłym obiegu. Mało tego, kadm jest łatwo przyswajalny przez organizm ludzki, a zatrucia nim nie 

są rzadkim problemem. Warto dodać że w skrajnych przypadkach zatrucia pierwiastkiem Cd, 

dochodzi do niewydolności oddechowej, a w konsekwencji śmierci.  

 

Dowiedziałem się z badania British Jurnal of Nutrirtion że wszystkie warzywa i owoce zawierają 

ten metal, ale dobra wiadomość jest taka że ponoć w uprawach ekologicznych, jest go o 50% mniej.  

 

Ale jak to możliwe że on się znajduje w owocach?  

A no tak to, najzwyczajniej w świecie pobierają go sobie w 70% z gleby i 30% z powietrza, a tam 

dostają się przez rolnika, poprzez stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych, no i włala, mamy 

odpowiedź na pytanie dlaczego chorujemy, przecież jemy zdrowo, wielu z nas nie je mięsa, a 

dochodzi do chorób i to do poważnych, często śmiertelnych.  

 

 

Po sprawdzeniu tych pierwiastków nasuwa się wiele pytań, jak np. to czy warto się suplementować? 

Czy warto jeść zdrowo? Skoro nawet zdrowi ludzie chorują to czy warto dbać o siebie, uprawiać 

sport i dbać o swoją równowagę psychiczną?  

 

Jak dla mnie tak, bo wyznaję zasadę „bądź tu i teraz”, a ćwiczenia fizyczne i nie obżeranie się dają 

mi więcej energii niż litry kawy, a do tego picie jerbamate dostarcza mi jeszcze większej zdrowej 

dawki energii poprzez nawodnienie, orz witaminy, mikro i makro elementy się w niej znajdujące, 

ale poziomy pierwiastków chcę znać, bo w końcu jestem z nich zbudowany, chcę być sprawny gdy 

moje dzieci będą się żenić, to chcę z nimi świętować a nie siedzieć przy stoliku i obserwować jak 

oni to robią. 

 

 

 

Zakończenie  
 

To mi trochę otwarło oczy. Bo dlaczego leczymy raka od razu chemioterapią, przy czym warto 

wspomnieć że w niektórych przypadkach jak np. rak jąder daje ona skuteczność na poziomie niemal 

100% za sprawą leku „cisplatyna” i w żadnym wypadku nie neguję tradycyjnych metod, ale wiem 

że często leki przepisuje się bezmyślnie, nawet narażając zdrowie pacjenta.  

 

Często nawet udaje się wyleczyć objaw, więc leczymy tylko przyczynę a nie skutek. Bo jeżeli 

podejdziemy do tematu z innej strony i oczyścimy nasz organizm z syfu, zadbamy o to aby był 

odpowiednio naładowany, wtedy będziemy mieli energię i spore szanse że dożyjemy starości w 

zdrowiu psychicznym, fizycznym, a co najważniejsze energetycznym.  

 

Bo mamy wybór, albo będziemy mieli 50lat i czuli się jak „kupa” – zęby czarne, stawy bolą, 

ćwiczyć nie można bo ból, pociechy z życia żadnej, a jadąc na wakacje będziemy siedzieć przy 

hotelowym basenie pijąc drinka, udając że jest fajnie, zamiast grać w siatkówkę na plaży, tańczyć 

zumbe i cieszyć się sprawnością.  



 

Dlatego albo zdecydujemy się na zadbanie o siebie, „podłączenie do komputera i diagnostykę” tak 

jak się to robi w samochodach, a w wieku 65 lat będziemy aktywni fizycznie, wygłupiali się z 

wnukami, albo będziemy w wieku 50 lat starszymi panami z brzuszkiem, wspominać jak to było 

fajnie gdy mieliśmy 25 lat, żyjąc przeszłościom, zamiast cieszyć się z teraźniejszości.  

 

Moje drogie Panie, wiem jak jest wam ciężko, chodząc do pracy, wychowywać dzieci, po pracy 

dom, pranie, sprzątanie, bo większości facetów się nie chce – jakiś absurd, ale tak ich nauczyliście. 

 

Spokojnie to się nazywa starzenie, o które możemy zadbać, tylko trzeba się tym zainteresować.  

Możemy cieszyć się jakością życia jak za czasów świetności, trzeba tylko zadbać o podstawy, 

wskrzesić energię i zadbać o nasz biologiczny pojazd, który niesie nas przez nasze życie, w 

pewnym wieku musimy robić w nim przeglądy, czasem zmienić oprogramowanie (np. dietę), wgrać 

nowe postanowienie np. 7min podskoków, skłonów codziennie przez 30dni.      

 

Namawiam Cię drogi czytelniku do sprawdzenia swojego stanu zdrowia. Oprócz tych toksycznych 

pierwiastków powinieneś zbadać sobie jeszcze pierwiastki których składa się nasz organizm, takich 

jak: wapń, sód, potas, fosfor, cynk, magnez, żelazo, miedź, molibden, kobalt, chrom, 

lit, stront, nikiel, mangan, selen, wanad, bor, bar, siarka, srebro, krzem, jod, cyna.  

 

Są to podstawowe pierwiastki które przebadają ci w większości laboratoriów za pomocą diagnozy 

APW. 

 

Jest wiele laboratoriów które przebadają twoje pierwiastki, sprawdzą gdzie masz niedobory, a w 

jakich obszarach jest ok, nie każde powie ci jak interpretować wyniki i jakie konkretnie suplementy 

zażywać, ale mając takie wyniki warto udać się do lekarza, dietetyka.  

 

Ale możesz również skorzystać z laboratorium poleconego przez nas, wystarczy że napiszesz do 

nas na contact@getbodyback.co.uk w tytule APW, a pokierujemy Cię co zrobić dalej. 

 

Co daje polecane przez nas laboratorium?  

1. Oprócz tego że będziesz miał przebadane 29 pierwiastków - 24 główne pierwiastki z których 

zbudowany jest twój organizm, oraz 5 pierwiastków toksycznych, poznasz najważniejsze proporcje 

pomiędzy pierwiastkami i ich interpretację. 

2. Dostaniesz charakterystykę typu metabolicznego, plus dwa programy suplementacyjne: 

wyrównawczy na 1-3 miesięcy, który wyreguluje twój organizm, oraz profilaktyczny na 6 miesięcy, 

który będzie utrzymywać odpowiedni stan zdrowia.  

3. Dodatkowo dostaniesz 7 dniową dietę z przepisami, plus zalecenia aktywności fizycznej, ale bez 

obawy nie zrobią one z ciebie sportowca, mają na celu pomału rozbudzić twój organizm i pomóc 

mu wolniej się starzeć. 

 

Ale nie nie wszystko  

A teraz co ekstra dostaniesz od nas?  

Dodatkowo dostaniesz opiekę Kamili Jurdzińskiej, dostęp do zamkniętej grupy wsparcia na FB – 

podawane są tam sprawdzone przez nas bardzo dobrej jakości suplementy, poruszane tematy 

zdrowotne, możliwość wrzucania postów, komentowania i otrzymania pomocy od uczestników 

grupy (ktoś miał taki problem i go rozwiązał), dodatkowo dostęp do materiałów na YT również 

zamkniętej grupy, w których zobaczysz jakie zmiany następowały u Kamili podczas suplementacji 

wyrównawczej i jak to wszystko przebiegało.  

 

Oczywiście nie namawiam Cię, możesz spokojnie poszukać innego laboratorium które wykona dla 

ciebie takie badanie, nie ma to znaczenia, najważniejsze abyś zadbał/a o siebie, bo czas płynie nie 

mailto:contact@getbodyback.co.uk


ubłagalnie, a o zdrowie jak nie zadbamy teraz, to później może być za późno.  

 

„Nie daj się, bądź zdrów”  

Robert 

 


