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Pytanie pierwsze: czy tylko dzieci?
Pytanie drugie: wyrok czy wyzwanie?

Zanim odpowiemy na postawione w tytule pytania, przedstawmy 

problem. Opiszmy cz∏owieka z zespo∏em ADHD. W∏aÊnie – cz∏o

wieka, a nie dziecko. ADHD jest zespo∏em, który najcz´Êciej  

i najch´tniej rozpoznajemy rzeczywiÊcie u dzieci. A tymczasem – 

badania nad przyczynami zespo∏u nadpobudliwoÊci dowodzà, ˝e 

jest on uwarunkowany genetycznie. Oznacza to, ˝e istnieje gen lub 

zespó∏ genów, który jeÊli si´ ujawni, daje typowy zespó∏  

objawów choroby. Skoro to jednak gen, to nie zanika on wraz  

z ukoƒczeniem iluÊ lat ˝ycia ani osiàgni´ciem jakiegoÊ poziomu 

dojrza∏oÊci. Ten gen jest obecny przez ca∏e ˝ycie i istnieje 

wywo∏ana przez niego choroba. WyjaÊniliÊmy zatem pierwszà 

istotnà cech´ ADHD – choroba zaczyna si´ w dzieciƒstwie, ale 

ujawniona trwa ca∏e ˝ycie.

Jakie ma objawy? Najkrócej – objawów ADHD jest mnóstwo i bar

dzo ró˝nych.

– NadpobudliwoÊç – wielka szybkoÊç i chaotycznoÊç reagowania, 

nieproporcjonalnoÊç reakcji – zazwyczaj nadmiernoÊç, gwa∏tow

noÊç reakcji – nag∏e wybuchy radoÊci, gniewu, p∏aczu, agresji.

– NadruchliwoÊç – nadmiernym reakcjom psychicznym towarzyszy 

nadruchliwoÊç, obfita gestykulacja, cz´sto bez∏adne wymachiwa

nie r´kami i nogami, nieumiej´tnoÊç spokojnego siedzenia, le˝enia, 

cz´sto równie˝ spania. Wymienione objawy wyglàdajà na pospoli

te i niegroêne. Rozpatrywane pojedynczo nie budzà cz´sto nawet 

podejrzenia choroby. I pewnie gdyby wyst´powa∏y pojedynczo, 

nie stanowi∏yby ˝adnego problemu. A jednak – dopiero obserwujàc 

funkcjonowanie cz∏owieka z ADHD w Êrodowisku, poznajemy 

ogrom problemu.

Wyglàda inaczej w przypadku dzieci, inaczej u doros∏ych. Dziecko 

– najcz´Êciej okreÊlane jako nieznoÊne, niedobre, agresywne, nie

wychowane, nienormalne. Jest w prawie ciàg∏ym ruchu, zatrzymu

je si´ rzadko i na krótko, nie potrafi si´ skupiç, skoncentrowaç uwa

gi. Swoim zachowaniem rozprasza otoczenie, potrafi zdezorganizo

waç przebieg wspólnej zabawy, pracy. Samo ma trudnoÊci z zapa

mi´tywaniem, naukà czytania, chaotycznie i niesk∏adnie wyra˝a 

swoje myÊli. Pisze zazwyczaj bardzo brzydko, cz´sto nie umie od

czytaç samego siebie.

Przez otoczenie jest postrzegane zawsze negatywnie. Cz´sto staje 

si´ „dy˝urnym” zawsze i wszystkiemu winnym. Bardzo trudno 

nawiàzuje przyjaênie, dobre relacje kole˝eƒskie. Odtràcane przez 

otoczenie, jest wobec niego agresywne. Cz´sto staje si´ samotni

kiem, wykorzystujàcym ka˝dà okazj´ do zaatakowania w celu zwró

cenia na siebie uwagi. 

Gdzie le˝y prawdziwa przyczyna rozwoju ADHD u dzieci?

Rodzàcy si´ niemowlak, nawet ten, który nie jest obcià˝ony genem 

ADHD, wkracza do okreÊlonego Êrodowiska domowego. Jest 

ca∏kowicie zdany na obecnoÊç, zachowania, sposób bycia rodziny 

i atmosfer´ panujàcà w domu. Dziecko w swoich zachowaniach 

jest zatem powielonym obrazem Êrodowiska, w jakim roÊnie. Jest 

wspaniale, gdy rodzinny dom jest oazà spokoju, szcz´Êcia, 

∏agodnoÊci, daje dziecku poczucie bezpieczeƒstwa, stabilizacji, 

daje obficie akceptacj´ i mi∏oÊç. W takim Êrodowisku wzrastanie 

przebiega harmonijnie, spokojnie. Nawet jeÊli narodzone dzie

cko przynios∏o na Êwiat gen ADHD, to w takich warunkach szan

se na jego ujawnienie sà minimalne. Jaki jest los dziecka nie 

obcià˝onego genem ADHD w rodzinie, która jest nià tylko  

z nazwy? Chcàc prze˝yç, musi bardzo szybko nauczyç si´ komu

nikowaç przy pomocy wrzasku, tupania. 

Mamy zatem w miar´ prawdziwy obraz sytuacji dziecka. 

ADHD – zespó∏ nadpobudliwoÊci 
psycho-ruchowej dzieci dr Maria Kraczka
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Jak podchodzi do chorego dziecka otoczenie: przedszkole, 

szko∏a, lekarz?

Schemat jest prosty. Wszyscy sà zgodni, ˝e takie dziecko wymaga 

porady psychologa, pomocy psychiatrycznej, psychoterapii, leków 

uspokajajàcych. Od niedawna zaczyna si´ mówiç o potrzebie tera

pii rodzinnej. Tymczasem od momentu zauwa˝enia problemu po

mocy psychologicznej wymaga ca∏a rodzina. Zjawisko nadpobud

liwoÊci jest bowiem schorzeniem rodzinnym.

Najwy˝sza pora wyjaÊniç, jak FLP, a konkretnie naturalne suple-

menty mogà pomóc osobom z ADHD.

Wielokrotnie podkreÊla∏am, jak istotne dla prawid∏owego rozwoju 

jest dobre, pe∏nowartoÊciowe od˝ywienie organizmu – sprawa na

biera szczególnego znaczenia, gdy dotyczy dzieci.

Âwiatowa Organizacja Zdrowia w oparciu o liczne badania wyda∏a 

raporty opisujàce katastrofalne wr´cz niedobory elementów 

od˝ywczych w ró˝nych populacjach, na ró˝nych kontynentach.  

W opisach dotyczàcych Europy na pierwszà pozycj´ wybijajà si´ 

niedobory mineralne, z których najwa˝niejszy jest niedobór mag

nezu. Raporty podkreÊlajà równie˝ niepokojàco wysoki poziom 

o∏owiu w glebie i spo˝ywanych warzywach. Nad tà informacjà 

nale˝y zatrzymaç si´ d∏u˝ej. O∏ów jest bowiem wysoko toksycz

nym pierwiastkiem, którego sole rozpuszczajà si´ w t∏uszczach  

i z wielkà ∏atwoÊcià gromadzà si´ w mózgu. Zajmujà w nim miejsce 

magnezu. Skutki toksycznego dzia∏ania o∏owiu to hamowanie roz

woju intelektualnego cz∏owieka, cz´sto degradacja jego inteligen

cji oraz destrukcyjny wp∏yw na ca∏à sfer´ psychiki poprzez genero

wanie nadpobudliwoÊci i zachowaƒ agresywnych.

Aloe Vera 

jest roÊlinà, 

która posiada nies∏ychanà 

mo˝liwoÊç oczyszczania orga

nizmu cz∏owieka z toksycznych 

soli o∏owiu. Mià˝sz Aloe Vera to  

zatem pierwszy produkt  

w istotny sposób u∏atwiajàcy le

czenie ADHD. ¸atwy w podawaniu, 

bezpieczny. U wielu dzieci ju˝ sam 

aloes wywo∏uje wyraêne uspokojenie i zmniejsze

nie objawów ADHD. Niezwyk∏a jest rola prepara

tu Forever Nature-Min w profilaktyce  

i leczeniu ADHD. Dostarcza on bowiem 

wszystkich budulcowych i uzupe∏niajàcych pierwiastków 

w doskona∏ej, bo naturalnej formie. Sà one dzi´ki temu 

znakomicie wch∏aniane i bardzo szybko przynoszà ocze

kiwane efekty. Dzi´ki magnezowi i innym mikroelementom wzmoc

nieniu ulegajà wszystkie struktury centralnego systemu nerwowe

go, zmniejsza si´ toksyczne dzia∏anie o∏owiu. 

Nawet jeÊli specjalista zaleci dla chorego na ADHD Êrodki farmako

logiczne, mo˝na je cz´sto podawaç w mniejszych dawkach lub sto

sowaç s∏absze, delikatniejsze preparaty.

Bardzo du˝y wp∏yw na prawid∏owy rozwój mózgu ma nasze Mlecz-

ko Pszczele – poprawia mo˝liwoÊci koncentracji, zwi´ksza umiej´t

noÊç zapami´tywania i odtwarzania posiadanych wiado

moÊci. Dziecku pomaga odnosiç choçby ma∏e sukcesy  

w szkole. W istotny sposób poprawia to postrzeganie 

dziecka przez rówieÊników, rodziców i nauczycieli –  

zawsze wp∏ywa to na obni˝enie poziomu agresji.

A teraz jeszcze par´ moich w∏asnych uwag na temat ADHD  

i innych nadpobudliwoÊci, które teraz ch´tnie do worka ADHD 

wrzucamy. NadpobudliwoÊç – cz´sto psychoruchowa – bywa kon

sekwencjà trapiàcych cz∏owieka chorób. U dzieci ogromne znacze

nie majà równie˝ trudnoÊci szkolne.

Zanim zatem rozpoczniemy leczenie zespo∏u ADHD, ka˝dy  

cz∏owiek powinien byç wnikliwie zbadany, szczególnie dziecko.  

Z mojego lekarskiego doÊwiadczenia wynika niezbicie, ˝e u znacz

nej cz´Êci alergików – dzieci z przewlek∏ym zapaleniem zatok oraz 

dzieci o obni˝onej odpornoÊci, cz´sto chorujàcych – mo˝na rozpo

znaç zespó∏ ADHD. Do jego wyleczenia niezb´dna jest jednak  

przede wszystkim poprawa ogólnego stanu zdrowia, poprawa 

odpornoÊci.

Wtedy najcz´Êciej okazuje si´, ˝e zespó∏ ADHD zniknà∏. Nie musz´ 

nikomu podpowiadaç, jak nale˝y wykorzystaç produkty FLP dla 

uzyskania takich wyników.

A mo˝e warto zaprzyjaêniç si´ z aloesem i minera∏ami na sta∏e? 

Mo˝e warto zwyczajnie nie mieç ADHD? 
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