
SPIS TREŚCI 
 

 
 

“Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie”  
Dostępna tutaj: 

https://akumata.pl/sklep/zdrowie-czlowieka-w-niezdrowym-swiecie-borys-bolotow/ 
 

https://akumata.pl/sklep/zdrowie-czlowieka-w-niezdrowym-swiecie-borys-bolotow/


Od redakcji 
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Początek walki: biopole 
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Część pierwsza 
Praktyczna 
Wstęp 
 
Rozdział 1: Wyznawajcie pięć zasad, a będziecie zdrowi 
Znajomość z medycyną ludową 
Enzymy oczyszczają i odmładzają organizm 
Podobne leczy podobne 
Życie wieczne jest możliwe 
 

Pięć zasad zdrowia 
Zasada pierwsza: zwiększenie liczby młodych komórek 
Zasada druga: przekształcenie zanieczyszczeń w sole 
Zasada trzecia wydalanie soli 
Zasada czwarta: walka z bakteriami chorobotwórczymi 
Zasada piąta: regeneracja osłabionych narządów 
Leczenie przeziębionych nerek 
Leczenie marskości 
Leczenie chorób serca 
 

Przewód pokarmowy 
Podstawy funkcjonowania przewodu pokarmowego 
Zaburzenia deformacyjne w układzie pokarmowym 
Jak schudnąć? 
Efekt Bołotowa - Naumowa 
 
Rozdział 2: Co i jak działa na człowieka? 
Kanał trawienny 
Kanał oddechowy 
Kanał skórny 
Kanał energokinetyczny 
Kanał spektralny 
Kanał bioenergetyczny 
Kanał informacyjny 
Kanał astralny 



Rozdział 3: Symptomatyka 
 

Układ pokarmowy 
Jama ustna i zęby 
Przełyk 
Żołądek 
Dwunastnica 
Jelito czcze 
Jelito grube 
Jelito proste 
Wątroba 
Pęcherzyk żółciowy 
Kanał żółciowy 
Żyła wrotna wątrobowa 
Tkanka krezki 
Trzustka 
Kanał trzustkowy 
 

Układ sercowo-naczyniowy 
Serce 
Krążenie duże 
Krążenie małe 
Prawe płuco 
Lewe płuco 
Prawa nerka 
Lewa nerka 
Śledziona 
 

Układ limfatyczno - endokrynny 
Tarczyca 
Prostata i przydatki 
Grasica 
Przysadka mózgowa 
Limfa serca 
Limfa aorty z węzłami podżuchwowymi 
Limfa aorty z węzłami dołu pachowego 
Limfa aorty z węzłami pachwinowymi 
 

Układ kostno - krwiotwórczy 
Kręgosłup 
Czaszka 
Lewa połowa klatki piersiowej 
Prawa połowa klatki piersiowej 
Kości rąk 
Kości nóg 
Mięśnie, tkanka łączna, ścięgna i chrząstki 
Mięśnie, ścięgna i tkanka łączna kręgosłupa 
Mięśnie, ścięgna i tkanka łączna głowy 



Mięśnie, ścięgna otrzewnej i perystaltyki 
Mięśnie, ścięgna i tkanka łączna rąk 
Mięśnie, ścięgna i tkanka łączna nóg 
 

Układ powłok skórnych 
Skóra dłoni 
Skóra stóp 
Skóra twarzy, głowy i szyi 
Skóra pleców 
Skóra piersi i brzucha 
Skóra pośladków 
 

Układ nerwowy 
Mózg 
Rdzeń kręgowy 
 

Układ informacyjny 
Nerwy wzrokowe 
Nerwy smakowe 
Nerwy słuchowe 
Nerwy powonienia 
Receptory czuciowe 
Receptory termiczne 
 
Rozdział 4: Krótkie porady dotyczące leczenia chorób 
Angina 
Zapalenie stawu, zapalenie wielostawowe 
ASTMA 
Kandydoza 
Niepłodność kobiet 
Choroba Bechterewa 
Choroby zębów i ich odrastanie 
Ból zębów podczas spożywania zimnej wody lub pokarmu 
Ból podczas przełykania 
Zapalenie oskrzeli 
Zastrzał 
Zapalenie pęcherza moczowego 
Zapalenie jelit 
Zapalenie napletka 
Zapalenie nerwu trójdzielnego (migrena) 
Procesy zapalne w oczach 
Po raz pierwszy zabolał ząb 
Regeneracja nerek 
Wypadanie jelita prostego 
Gangrena 
Hemoroidy 
Robaki pasożytnicze 
Kłębuszkowe zapalenie nerek 



Wodogłowie 
Nadciśnienie 
Obniżone ciśnienie 
Jaskra 
Ropnie na dziąsłach i na powierzchni jamy ustnej 
Jąkanie 
Zaparcia 
Zęby chwieją się lub wypadają (paradontoza) 
Czkawka 
Impotencja u mężczyzn 
Wylew 
Zawał mięśnia sercowego 
Kamienie w drogach żółciowych 
Kamienie w nerkach i ich kanałach 
Zaćma 
Torbiel mózgu 
Kolagenoza 
Zapalenie spojówek 
Krwawienie z dziąseł 
Kurza ślepota 
Zapalenie drobnych naczyń krwionośnych 
Zapalenie nerek 
Zarostowe zapalenie tętnic 
Odmrożenia i odparzenia 
Nowotwory wątroby 
Nowotwory języka, warg i gruczołów jamy ustnej 
Osteochondroza 
Obrzęk kończyn 
Zapalenie ucha 
Odwarstwienie siatkówki 
Zapalenie trzustki 
Słaby apetyt 
Dna moczanowa 
Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia 
Biegunka 
Utrata głosu, chrypka 
Ostry atak osteochondrozy 
Rwa kulszowa 
Żylaki 
Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego 
Cukrzyca 
Arytmia serca 
Słoniowacizna 
Sole w pęcherzu moczowym 
Spondyloza 
Zwężenie naczyń serca 
Tężec 
Ropne zapalenie gruczołu ekrynowego 



Jaglica 
Zakrzepowe zapalenie żył 
Wrzody troficzne 
Gruźlica płuc 
Zapalenie ścianek naczyń 
Oziębłość u kobiet (impotencja) 
Zapalenie pęcherzyka żółciowego 
Marznące kończyny, dreszcze 
Porażenie mózgowe 
Chrapanie 
Marskość wątroby 
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
Jęczmień 
 

Część Druga 
Uwagi na temat nowotworów złośliwych  
Kilka ważnych informacji na temat opinii autora o nowotworach złośliwych 
Krótko o limfie 
Jak autor rozumie budowę białek i rolę alkaloidów? 
Alkaloidy 
Kwasy tłuszczowe 
Rola węglowodanów w procesie nowotworowym 
Rola wolnych rodników w powstawaniu komórek rakowych 
Niektóre właściwości negatywnej biochemii 
Biochemia negatywna 
Trucizny organiczne lub wirusy 
Przestrzenna tablica biologiczna Biologiczna “tabliczka mnożenia” 
Warunki powstawania komórek rakowych 
Optymizm przy leczeniu raka 
Taktyka walki z nowotworami 
 

Ogólna metoda leczenia raka 
Zabiegi lecznicze 
Naświetlanie słabymi strumieniami elektronów 
Podstawowe zasady odżywiania 
Zaburzenia równowagi w układach parzystych 
Zasady odżywiania przy nowotworach złośliwych 
Profilaktyka i leczenie początkowego stadium raka 
Rak żołądka 
Rak wątroby 
Nowotwory wątroby 
Rak trzustki 
Rak śledziony 
Rak nerki 
Włókniakomięśniak macicy 
Rak macicy 
Rak płuc 
Ziarnica złośliwa 



Zapalenie węzłów chłonnych 
Chłoniakomięsak 
Niektóre dodatkowe warunki sprzyjające powstawaniu raka oraz walka z nim 
Tryb odżywiania przy dyskomforcie i chorobach żołądkowych powstałych na skutek przestawienia się na             
produkty surowe 
Komórki rakowe nie mutują 
“Witamina T” 
Krew krokodyla 
Zgniłe mięso i ryba 
Regeneracja jako podstawa zwyrodnienia tkanek rakowych 
Preparaty farmaceutyczne w terapii nowotworów 
Rak i kozy 
Stymulatory do leczenia nowotworów 
 

Krótki przegląd roślin 
Tojad dżungarski 
Tojad Fischera 
Berberys amurski 
Barwinek różowy 
Zimowit jesienny 
Szczwół plamisty 
Głóg 
Borówka brusznica 
Czarny bez 
Kozłek lekarski 
Wawrzynek genkwa 
Gorysz rosyjski 
Dzięgiel chiński 
Dzięgiel litwor 
Goździkowiec 
Dziurawiec 
Centuria 
Kalina 
Kopytnik pospolity 
Pokrzywa 
Krwiściąg 
Kruszyna pospolita 
Laurowiśnia 
Cebula 
Jaskier ostry 
Mak 
Marchew uprawna 
Mięta pieprzowa 
Nagietek lekarski 
Rokitnik zwyczajny 
Jemioła pospolita (biała) 
Rozchodnik ostry 
Piwonia 



Przestęp biały 
Babka zwyczajna 
Stopkowiec tarczowaty 
Bylica 
Rumianek 
Jarzębina 
Sporysz 
Popłoch pospolity 
Taraktogenos kurzii 
Fiołek trójbarwny 
Chrzan 
Huba grzyb brzozowy 
Czosnek 
Glistnik jaskółcze ziele 
Szałwia 
Szafran uprawny 
Szczaw omszony 
Elektroforeza przy pomocy impulsów prądu 
 

Część trzecia 
Państwo to też model biologiczny 
Ochrona narodowości i grup etnicznych 
Zapewnienie niezależności państwa 
Umocnienie gospodarki 
Technologie naukowe jako krew w gospodarce państwa 
Rządzenie państwem, prezydent i system wyborczy 
Jaki powinien być prezydent państwa? 
Reforma, wsparcie uczonych i placówek kulturalnych 
Symbolika i godło 
 

Część czwarta 
Model świata 
Postulaty 
 

Prawda Zasady 
Zasada prawidłowości  
Zasada jedności cząstki i fali 
Zasada oddziaływania na odległość 
Zasada dwoistości 
Zasada parzystości 
Definicja prawa 
Wyjaśnienie prawa 
Zasada zachowania masy i energii 
Zasada odwracalności 
Zasada entropii 
Zasada samoutrawalnia 
Zasada chaosu i harmonii 
Zasada symterii 



Zasada chiralności (zasada wzajemności) 
Zasada przekształceń rastrowo-integralnych 
Zasada przyczyny i skutku 
Zasada przekształceń czasoprzestrzennych 
Zasada lidera 
Zasada objętości 
Zasada adekwatności 
Zasada podobieństwa 
Zasada zgodności 
Zasada inwariantu 
Zasada myśli 
Zasada umysłu 
 

Fotosynteza 
Beta-synteza 
 

Dane porównawcze fotosyntezy i beta-syntezy 
Synteza fotoatomowa 
Synteza beta-atomowa 

Energetyka eterowa 
Podstawowe pojęcia 
Zjawisko samoutrwalania 
Największe serce świata 
Adrenalina (epinefryna - hormon rdzenia nadnerczy) 
Fermentacja 
Sole 
Mikroelementy 
Mikroelementy dudnienia 
W laboratorium Bołotowa 
Opinie czytelników na temat książki Bołotowa 


