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Myśli miesiąca:                                "Lecz nie ma nic lepszego nad prawdę wydającą się nieprawdziwą!"
Stefan Zweig Magellan

Szanown… ????...
Nie bardzo wiem o czym i jak pisać. W ostatnim czasie mam wrażenie, że powoli przenoszę się do
Krainy Czarów Alicji Lewisa Carrolla. To wszystko pod wpływem  „mądrego internetu”. Jestem
zdezorientowany,  jak mam się  do Was zwracać,  by Was nie  obrazić  a zarazem być w zgodzie
z zaleceniami europejskiego areopagu. 
Dowiedziałem  się  między  innymi,  że  unia  chce  zakazać  święta  Bożego  narodzenia,  używania
imienia Maria i jeszcze kilku dalszych słów. Wytyczne wyszły spod ręki komisarz eu dla równości
Heleny Dallii. (Święta Helena, Flavia Iulia Helena (ur. ok. 248–250 w Drepanum lub Niszu, zm. ok.
328[3] według części żywotów w Nikomedii, ale bardziej prawdopodobne, że w Trewirze w roku
330) – cesarzowa rzymska, święta Kościołów katolickiego i prawosławnego).
Władza znalazła sobie nowego wroga publicznego, dezinformację (co to jest; kto będzie decydował
o jedynie słusznej prawdzie) o tym miała by zadecydować ustawa.
Po piątkowych treningach na skoczni w Wiśle (4.12.2021), wyjątek z wywiadu z Piotrem Żyłą:
Skoki narciarskie. Wisła. Piotr Żyła krytykuje zarządzanie pandemią przez FIS
Mieliśmy nadzieję, że po zaszczepieniu nie będzie testów pozytywnych, tylko same negatywne.
- Ja się nie znam na tym. Dla mnie to jest jeden wielki absurd! Testują nas każdego dnia, a później
nas wywalają do jednego autobusu, gdzie nie ma miejsca, aby usiąść. Z kolei na skoczni musimy
zachować odstęp. Dla mnie to jest nieporozumienie. Albo robisz coś tak, albo siak. Tymczasem
wychodzi na to, że w autobusie covidu nie ma, jest tylko na skoczni. I tak w kółko. Jeden wielki
absurd! Ale co ja mogę? Jedynie skakać! I cieszyć się, że mnie jeszcze nie zamknęli.
Więcej  na  https://sport.interia.pl/skoki-narciarskie/news-skoki-narciarskie-wisla-piotr-zyla-to-jest-
wielki-absurd,nId,5685224#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Do tego jeszcze kilka perełek w załącznikach do tego biuletynu.

5.12.2021 Józef Słowik

P.S.
W ramach adwentowych refleksji załączam króciutki fragment artykułu Pani Dr n. med. Wandy
Terleckiej z Częstochowy. Całość znajdziecie na naszej stronie www w zakładce warto przeczytać.

WOLNOŚĆ I GODNOŚĆ LEKARZA
Ten wysoki szacunek dla zawodu lekarskiego jest dobrze znany również współczesnym ideologiom
społeczno-politycznym oraz elitarnym grupom nacisku, które kształtują znany nam świat i ludzką
mentalność. Nieliczne, ale władające globalnymi wpływami i finansami liberalne elity wymuszają
na społeczeństwach,  narodach i  państwach pożądane przez siebie  postawy i  działania  instytucji
kulturotwórczych i opiniotwórczych, które budują mentalność i postawy członków społeczeństwa.
Wypracowana  przez  Antonio  Gramsciego  idea,  wyrażająca  się  w  haśle:  „Zdobyć  kulturę",
skutecznie  oddziałuje  destrukcyjnie  na  społeczeństwa  różnych  krajów  przez  sponsorowanie
wybranych  prawników,  profesorów  wyższych  uczelni,  urzędników  państwowych,  dziennikarzy,
artystów,  nauczycieli,  ale  i  lekarzy.  Nie  ma  wątpliwości,  że  zgoda  na  wymaganą  poprawność
polityczną przekłada  się  na liczne przywileje.  Jednakże drugą stroną takiej  zgody jest  osobiste
przyzwolenie na zawłaszczenie własnej wewnętrznej wolności ludzkiej (i lekarskiej godności) przez
określonego typu ideologie, instytucje i ludzi.  Takiego przyzwolenia udzielają również lekarze,
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stosując samozniewolenie.
Wykład  opublikowany  w  książce:  „DOKTOR  WŁADYSŁAW  BIEGAŃSKI  -  POLSKI
HIPOKRATES"   Materiały  z  Obchodów  100-lecia  śmierci  doktora  Władysława  Biegańskiego
w ramach Roku Władysława Biegańskiego pod redakcją Beaty Zawadowicz, Częstochowa 2019.

P.S. P.S.

Kiedy i gdzie będziemy się znowu spotkać osobiście, nie wiem. O tym decyduje teraz rząd, jako
najmądrzejszy autorytet medyczny, który ma dłuugie doświadczenie w walce z epidemiami.

J.S. 

Niech blask świątecznej choinki napełni nasze serca dobrem i miłością
i prowadzi nas przez cały rok drogami życzliwości i wyrozumiałości. 

Żebyśmy się nie dzielili, lecz byli posłami pokoju, radości i zgody.

Zdrowych, pogodnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

życzy wszystkim Członkom i Sympatykom
Rada PTM wraz z redakcją Biuletynu.

Czy wiecie, że…
Picie kawy i herbaty może obniżać ryzyko udaru i otępienia
2021-11-23 Źródło: PAP 
Picie zarówno na zmianę kawy i herbaty, jak i jedynie jednego z tych napojów wiąże się z niższym
ryzykiem wystąpienia udaru i otępienia – wynika z badań, o których donosi czasopismo „PLoS
Medicine”.

Kawa,  zawierająca  kofeinę,  jest  bogatym  źródłem  przeciwutleniaczy  i  innych  związków
bioaktywnych. Z kolei herbata, w której znajdziemy również kofeinę, a także takie składniki jak
katechiny i flawonoidy, odgrywa rolę neuroprotekcyjną – działa przeciwzapalnie, hamuje agregację
beta-amyloidu i zapobiega apoptozie komórek.

Badacze  z  Uniwersytetu  Medycznego  w Tianjin  w Chinach  i  Uniwersytetu  Yale’a  postanowili
sprawdzić, czy picie kawy i herbaty lub tylko jednego z tych napojów może wiązać się z ryzykiem
wystąpienia różnych chorób, w tym udaru i otępienia.

W badaniu wzięło udział ponad 365 tys. osób w wieku 50–74 lat. Dane użytkowników pobrano
z brytyjskiego Biobanku. Uczestnicy dołączyli do badania w latach 2006–2010 i byli obserwowani
do roku 2020. Badani na początku sami zgłaszali, ile dziennie kawy i herbaty wypijają. W czasie
trwania badania u nieco ponad 5 tys. uczestników rozwinęło się otępienie, a u 10 tys. wystąpił co
najmniej jeden udar.

Badacze  zauważyli,  że  picie  kawy i  herbaty  – zarówno osobno,  jak i  zamiennie – wiązało się
z niższym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu i otępienia. Osoby, które wypijały 2–3 filiżanki kawy
i  tyle  samo  herbaty  dziennie,  cechowały  się  o  32 proc.  mniejszym  ryzykiem  udaru  mózgu
i o 28 proc. – rozwoju otępienia w porównaniu z osobami, które nie piły ani kawy, ani herbaty.
Spożywanie  samej  kawy lub  w połączeniu  z  herbatą  wiązało  się  również  z  niższym ryzykiem
wystąpienia otępienia poudarowego.

Źródło: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003830. (PAP)
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