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Po studiachwyszła zamà˝, urodziła dwójk´ dzieci. Ukoƒczy-
ła zarzàdzanie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
w Lublinie, wi´c gdy po odchowaniu dzieci zdecydowała si´
wróciç do pracy (po 10 latach, zało˝yła kancelari´ windyka-
cyjnà. Szło jej nieêle, natomiast szybko uznała, ˝e to praca
nie dla niej. Gdy zacz´ła si´ rozglàdaç za nowym polem
działania, okazało si´, ˝e jej córka – wówczas uczennica
szkoły podstawowej i adeptka ogniska baletowego – nabawi-
ła si´ skrzywienia kr´gosłupa. Ortopeda skierował dziecko
na rehabilitacj´, zaÊ jej powiedział, i˝ skrzywienia wyleczyç
si´ nie da, a rehabilitacja jest tylko po to, by kifoza si´ nie
pogł´biała.

Gdy rehabilitacja nie przyniosła ˝adnej poprawy, Mag-
dalena si´ przeraziła. Przypomniała sobie wówczas, ˝e gdy
jej mama dwadzieÊcia lat wczeÊniej chorowała na kr´gosłup,
pomógł jej tzw. kr´garz. Jadàc do niego, zabrała wtedy ze
sobà małà Magd´, która widziała na własne oczy, jak mama
do gabinetu weszła zgi´ta, a wyszła z prostymi plecami...

Dla swojej córki Magdalena Boroƒ znalazła w Lublinie
pomoc w osobie kr´garza Romana Masłyka. Rok pracy nad
kr´gosłupem dziecka zakoƒczył si´ pełnym sukcesem: 18-
letnia dzisiaj córka Magdaleny ma proste plecy.

NA WŁAŚCIWEJ DRODZE ŻYCIA
Towarzyszàc córce podczas zabiegów, przyglàdajàc si´

pracy kr´garza, Magdalena odkryła, ˝e i ona chciałaby nieÊç
pomoc cierpiàcym ludziom, ˝e mogłaby si´ nauczyç anato-
mii, pracy z kr´gosłupem i tego wszystkiego, co robił Roman
Masłyk. Poprosiła go wi´c o cykl prywatnych lekcji i okazała
si´ uczennicà nadzwyczaj bystrà, pracowità i cierpliwà.

Po dwóch latach praktykowania u kr´garza zapisała si´
do prywatnej Akademii Chiropraktyki w Toruniu, gdzie
uczyła si´ pod okiem dr. nauk medycznych Henryka Dycz-
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Dłonie zamiast skalpela
Z każdej obolałej części kręgosłupa potrafi odczytać problemy zdrowotne, ale również rodzinne,
zawodowe, psychologiczne. Nie tylko ustawia kręgi, lecz doradza, co zmienić w myśleniu, działaniu,
relacjach z ludźmi, aby stać się zdrowszym i szczęśliwszym. MAGDALENA MARIA BOROŃ jest
chiropraktykiem, naturoterapeutką, znachorką i wciąż jeszcze czegoś się uczy, doskonali,
pędzi do przodu – jak przystało na numerologiczną Jedenastkę i astralnego Wodnika w jednym.

Anna Frankowska



ka. Wzbogaciła swojà wiedz´ i umie-
j´tnoÊci, zdobyła uprawnienia i doku-
menty pozwalajàce uruchomiç własnà
praktyk´. Gdy zadebiutowała w zawo-
dzie chiropraktyka, miała 37 lat i stupro-
centowà pewnoÊç, ˝e nareszcie znala-
zła si´ na właÊciwej drodze zawodowej.

– Córka, nad której kr´gosłupem
teraz ja sprawuj´ piecz´, jest w Êwietnej
formie – opowiada Magdalena. – Ale
gdy zacz´łam pracowaç z wi´kszà grupà
chorych, pojawiły si´ przypadki, kiedy
nie potrafiłam pomóc. Na przykład
przychodził do mnie m´˝czyzna cier-
piàcy na silne bóle stawów. Robiłammu
starannie zabiegi według mojej najlep-
szej wiedzy, a jego nadal te stawy moc-
no bolały. Zacz´łam wi´c szukaç no-
wych informacji na temat kr´gosłupa,
mi´Êni, ludzkiego ciała. Skoƒczyłam kil-
ka bardzo specjalistycznych kursów, po
dziÊ dzieƒ lubi´ si´ dokształcaç i zwi´k-
szaç zakres swych terapeutycznych
mo˝liwoÊci.

Nauczyła si´ Magdalena Masa˝u
Tkanek Gł´bokich (Rolfing) i Rozluênia-
nia Powi´ziowego, czyli takiej szczegól-
nej pracy z tkankà mi´Êniowà, którà
opracowała ponad pół wieku temu
amerykaƒska lekarka Ida Pauline Rolf.
Dodatkowo nauczyła si´ chiropraktyki
metodà Ackermana i metodà Timony
Corley’a, SOT (Sacral Occipital Techni-
qe), klawikoterapii (pinopresury), aku-
presury, refleksoterapii, terapii baƒkà
chiƒskà, terapii manualnej kr´gosłupa,
elektroakupunktury, bioenergoterapii

i innych jeszcze metod pozwalajàcych
szczegółowo analizowaç zaburzenia
układu ruchu, usuwaç lub minimalizo-
waç je, a przede wszystkim likwidowaç
ból i dyskomfort, które towarzyszà klien-
tom zjawiajàcym si´ po raz pierwszy
w jej gabinecie w Lublinie, Sandomie-
rzu czy Warszawie.

Dwa lata temu zdobyła dyplommi-
strzowski w zawodzie naturoterapeuty,
pi´ç lat temu – dyplom bioenergotera-
peuty. Bardzo mocno interesuje si´
znachorstwem i ludowymi metodami
leczenia. Ponad pół roku praktykowała
u pewnej szeptuchy na wschodzie Pol-
ski, wi´c jeÊli trzeba, potrafi równie˝
zadziałaç metodami bardzo niekon-
wencjonalnymi: zdjàç urok czy klàtw´,
„odczyniç chorob´”, oczyÊciç aur´,
wesprzeç działanie odpowiednimi mo-
dlitwami.

Bywa, ˝e podczas terapii kr´gosłu-
pa wykorzystuje elementy tych ró˝nych
systemów wiedzy, by na przykład szyb-
ciej usunàç ból, ale domenàMagdaleny
Boroƒ jest i zawsze b´dzie to, co po-
tocznie nazywa si´ „nastawianiem kr´-
gosłupa”, a bardziej elegancko – chiro-
praktykà.

Magdalena Boroƒ nale˝y do Sto-
warzyszenia „Chiropraktycy Polscy”,
którego celem jest rozpowszechnianie
rzetelnej informacji o tym, czym jest chi-
ropraktyka i takie wypromowanie tej
metody pracy z kr´gosłupem, aby nie
kojarzyła si´ ona ludziom z ciemnogro-
dem, ale ze Êwietnie wykształconym
specjalistà, który doskonale zna swój
fach i bierze pełnà odpowiedzialnoÊç za
skutecznoÊç tego, co robi.

– Mam gł´boko w sercu takà ide´
– mówi – aby udowodniç, i˝ dzi´ki
mo˝liwoÊciom, jakie stwarza chiroprak-
tyka, mo˝na uniknàç wielu operacji or-
topedycznych, ul˝yç w wielu schorze-
niach kr´gosłupa bez u˝ywania skalpela,
bez faszerowania ludzi silnymi Êrodka-
mi przeciwbólowymi, bez trzymania
chorego miesiàcami w szpitalu.

Pi´ç lat temu zało˝yła sieç swoich
własnych prywatnych gabinetów pod
nazwà Studio Medycyny Holistycznej
– Centrum Terapii Schorzeƒ Kr´gosłupa
i Narzàdu Ruchu. W gabinetach chiro-
praktyki i naturoterapii w Lublinie, San-
domierzu iWarszawie pracuje sama, ale
dowspółpracy zaprosiła zdolnego i mło-
dego chiropraktyka i naturoterapeut´
Mariusza Dàbrowskiego, który pracuje
w Rzeszowie.

Kilka miesi´cy temu uruchomiła
w Lublinie OÊrodek Doskonalenia
Zawodowego „HOLISTYKA” wpisany
do rejestru placówek niepublicznych
wWydziale OÊwiaty w Lublinie – szko-
ł´, gdzie mo˝na zdobyç uprawnienia
zawodowe z zakresu radiestezji, natu-
roterapii, biomasa˝u, refleksoterapii,
bioenergoterapii oraz chiropraktyki.
W Rzeszowie, w Cechu Rzemiosł, po-
wołała do ˝ycia sekcj´ naturoterapeu-
tów, gdzie mo˝na b´dzie si´ szkoliç
w tym kierunku, a tak˝e zdawaç egza-
miny i zdobywaç paƒstwowe uprawnie-
nia do wykonywania tego zawodu.
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CHIROPRAKTYKA jest nauką, sztuką i fi-
lozofią, która zajmuje się związkiem pomię-
dzy strukturami aparatu ruchu, miednicy,
kręgosłupa, czaszki i kończyn, a układem
nerwowym. To terapia usuwająca bóle gło-
wy i kręgosłupa, nerwobóle, a także bez-
senność. Pomaga leczyć wady postawy,
dyskopatię i wynikające z nich dolegliwości,
np. rwę kulszową, barkową, bóle korzon-
ków, mrowienie i drętwienie kończyn. Przy-
nosi pozytywne rezultaty zarówno u kobiet,
jak i u mężczyzn, dzieci i osób w podeszłym
wieku. Chiropraktykę można z dobrym skut-
kiem stosować u każdego

Mam gł´boko w sercu
takà ide´ aby udowodniç,
i˝ dzi´ki mo˝liwoÊciom,

jakie stwarza chiropraktyka,
mo˝na uniknàç wielu operacji

ortopedycznych.
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RĘCE ZAMIAST SKALPELA
Gdy pytam Magd´ Boroƒ o naj-

wi´ksze sukcesy, odpowiada, ˝e suk-
cesem jest ka˝dy człowiek, któremu
pomo˝e lub choçby tylko ul˝y w jego
cierpieniu. Odsyła do strony interneto-
wej, gdzie klienci wpisujà podzi´ko-
wania. Oto przykłady:

Nigdy nie mów „nigdy”. Ból był tak
du˝y, ˝e nawet taki oponent jak ja wy-
szukał telefony kilku kr´garzy. Dlaczego
padło na Studio Holistyki, nie wiem.
Wiem natomiast, ˝e Pani Magda przy-
wróciła mnie do grona chodzàcych,
siedzàcych i samodzielnie wià˝àcych
buty. Pani Magda swoje dłonie dzieli na
leczenie i malowanie, tutaj i tutaj jest
Artystkà.

Mirek

���

W imieniu swoim i syna Marka
pragn´ podzi´kowaç za szybki powrót
do zdrowia. Pani Magdalena uczyniła
cuda z naszymi kr´gosłupami. Mój kr´-
gosłup i rwa kulszowa ju˝ nie dajà po-
wodu do płaczu. Syn Marek funkcjo-
nuje na 100 procent i o bólu ju˝ nie
pami´ta. Mam jedno zdanie podsu-
mowania: w Lublinie jest uzdrowiciel-
ka z NIEBA.

Monika i Marek
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Od dawna m´czył mnie ból kr´go-
słupa zarówno na odcinku piersiowym,
jak i l´dêwiowym. Chodziłam do ró˝-
nych masa˝ystów i kr´garzy. Pani Mag-
da łàczy umiej´tnoÊci masa˝ysty i kr´-
garza, a tak˝e wspaniałego rozmówcy.
Polecamwszystkim. Pani Magda pomo-
gła mi pomimo mojego stanu – gdy do
niej trafiłam, byłam ju˝ w 2 trymestrze
cià˝y, a ostatnia wizyta była w 35 tygo-
dniu cià˝y. Po porodzie mam zamiar
kontynuowaç u niej leczenie.

Renata

���

Jestem zachwycona pełnym pro-
fesjonalizmem oraz indywidualnym
podejÊciem do mojej osoby. Pani Mag-
da dokonała tego, czemu ˝aden lekarz
nie mógł podołaç: po kilku wizytach
niesamowity ból kr´gosłupa szyjnego
oraz rwa barkowa ustàpiły. Jestem
bardzo wdzi´czna i „przylepiona” do

Pani Magdy jeszcze na długi czas
– profilaktycznie. Polecam wszystkim
i dzi´kuj´.

Beata
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Pani Magdo, dzi´kuj´! Znowu czuj´
swojà nog´ – dokonała pani niemo˝li-
wego... Jestem bardzo, bardzo wdzi´cz-
ny za pomoc, której nigdy mi Pani nie
odmówiła, nawet przymocno napi´tych
grafikach. Oprócz fachowych umiej´t-
noÊci ma Pani złote serducho. Dzi´kuj´
i pozdrawiam serdecznie.

Rafał
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Jestem po dwóch ci´˝kich opera-
cjach kr´gosłupa (choroba Scheuer-
manna). Jedna polegała na wło˝eniu ty-
tanowego usztywnienia, które nie
dawało mi ˝yç przez okres 3 lat, druga
na szcz´Êcie polegała na wyj´ciu tego
˝elastwa. Niestety, 3 lata zmagaƒ z tyta-
nowym pr´tem zrobiły ze mnie prawie
kalek´ – z własnego doÊwiadczenia od-
radzam ka˝demu tego rodzaju leczenie
kr´gosłupa. Dzi´ki wizytom u Pani Mag-
dy znowu mog´ cieszyç si´ ˝yciem,
wracam do formy, z ka˝dà wizytà jest
coraz lepiej. Dzi´kuj´ bardzo.

Łukasz

���

Pół roku bólu, pomoc lekarza ro-
dzinnego, dwóch lekarzy specjalistów,
120 zastrzyków, rehabilitacja, siatka le-
ków nic mi nie pomogły na dolegliwo-

Êci zwiàzane z rwà kulszowà. Została
mi tylko operacja. Zaczàłem szukaç po-
mocy w internecie. Trafiłem do Studia
Medycyny Holistycznej. Pierwsza wizy-
ta u Pani Magdaleny i efekt: ból tylko
lekko wyczuwalny. Druga wizyta i ma-
sa˝, a i ból ustàpił całkowicie.

Jakub
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Leki nie pomagały, zastrzyki te˝. Ból
kr´gosłupa ciàgle istniał. Byłem przera-
˝ony, ˝e tak ju˝ zostanie na zawsze.
Myliłem si´. Pani Magda czyni cuda. Po
kilku wizytach pojawił si´ uÊmiech na
mojej twarzy – jest ok! Profesjonalizm
oraz ˝yczliwoÊç, z jakimi si´ spotkałem,
zasługujà na wielkie uznanie.

Wiesław
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Zdecydowanie polecam zabiegi
u Pani Magdaleny Boroƒ. Jest bardzo
profesjonalna w tym, co robi i ma
bardzo miłe podejÊcie do klienta. Od
kilku lat cierpiałam z powodu dysko-
patii i przepukliny kr´gosłupa szyjne-
go. Lekarz ortopeda nie znał ju˝
metody leczenia poza operacjà,
otrzymałam skierowanie do poradni
neurochirurgicznej. Dzi´ki kilku za-
biegom Pani Magdaleny Boroƒ, ustà-
pił ból kr´gosłupa oraz towarzyszàcy
mu ból szyi, barku i nóg. Dzi´kuj´
Pani serdecznie.

Juli

Anna Frankowska
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STUDIO MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ

tel. 535 859 706, 693 548 858, www.studioholistyki.pl
Studio.Medycyny.Holistycznej

Centrum Terapii Schorzeƒ Kr´gosłupa i Narzàdu Ruchu

Gabinety Chiropraktyki i Naturoterapii

OÊrodek Doskonalenia Zawodowego
HOLISTYKA z siedzibà w Lublinie

tel. 535 859 706, 693 548 858, www.studioholistyki.pl/ODZ Holistyka
ODZ.HOLISTYKA

Naturoterapia • Chiropraktyka • Radiestezja
• Bioenergoterapia • Rozwój Osobisty
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