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1.	Mam otwarty umysł i akceptuję innych
• Wszystkie konflikty na świecie dzieją się w wyniku braku
akceptacji światopoglądu innych ludzi. Nie muszę zgadzać
się z opiniami innych, ale nie walczę z nimi, nie zmuszam
ich do zmiany poglądów na swoje, czyli „lepsze”.
• Jestem otwarty/a na nowe idee, pochodzące z całego świata, nie tylko z mojej strefy kulturowej, nie uważam, że
wszystko wiem najlepiej.
• Ciągle się uczę, poszukuję odpowiedzi, „o co tak naprawdę
chodzi w tym świecie”, pracuję nad rozwojem świadomości.
• Moja akceptacja ludzi nie oznacza bierności i np. zgody
na przemoc.
2. 	Ważną miarą mojego sukcesu jest
bycie dobrym człowiekiem. Kieruję się
w życiu wartościami
• Wierzę, że to, co posiadam, nie jest wynikiem tylko moich zasług i ciężkiej pracy, ale także jest wytworem wysiłku
innych ludzi i całego świata. Nic bym nie osiągnął/ęła bez
wsparcia mojego otoczenia. Dlatego nie myślę tylko w kategoriach „to moje, moje”.
• Pomagam innym, nie oczekując w zamian poklasku ani
wdzięczności.
• Być dobrym nie oznacza być głupim. Jeśli ktoś mnie oszukuje, to niekoniecznie na to pozwalam.
• Bycie dobrym człowiekiem nie oznacza potulności. Czas,
aby dobrzy ludzie zaczęli głośniej mówić, jaki powinien
być ten świat.
3. Zdrowo się odżywiam
• Wybieram żywność ekologiczną lub naturalną.
• Nie używam żywności wysoko przetworzonej, często jem
produkty świeże i samodzielnie przygotowane.
• Preferuję pokarmy roślinne w diecie.
4. Stosuję naturalne kosmetyki i środki
czystości do domu
• Wiem, że chemia stosowana w popularnych kosmetykach
i środkach czystości wnika do mojego organizmu i go zanieczyszcza, powodując podrażnienia.
• Cenię naturalne środki czystości, bo nie zatruwają środowiska.
• Nie używam kosmetyków testowanych na zwierzętach.
5. Segreguję śmieci, dbam o środowisko
naturalne
• To chyba oczywiste.

6. Jestem energooszczędny/a
• Instaluję energooszczędne urządzenia w domu.
• Dbam o wyłączanie niepotrzebnych źródeł prądu.
• Wybieram w miarę możliwości ekologiczne środki lokomocji.
7. Kupuję odpowiedzialnie, czyli nie
wyrzucam pieniędzy w błoto
• Nie ulegam pokusom, aby posiadać ciągle nowe rzeczy
i realizować każdą swoją zachciankę. Zastanawiam się nad
każdym nowym zakupem, czy rzeczywiście będę go używać i czy tak naprawdę go potrzebuję.
• Wybieram produkty, które podczas swojej produkcji nie
niszczyły bez potrzeby środowiska naturalnego.
• Nie kupuję produktów wytwarzanych w sposób nieetyczny, np. w wyniku niewolniczej pracy dzieci.
• Daję drugie życie rzeczom, jeśli stają się niepotrzebne dla
mnie, przekazuję je innym ludziom, którym mogą jeszcze
także posłużyć.
• Wspieram „ekonomię współdzieloną”, car pooling, coach
surfing itp.
8. Nie przyczyniam się do cierpienia
zwierząt
• Mam świadomość, że zwierzęta to nasi „bracia mniejsi”.
Mają takie same emocje jak my i niesamowicie cierpią,
umierając.
• Nie noszę futer, skórzanych ubrań i staram się ograniczyć
spożycie mięsa.
• Nie jestem ortodoksyjny i używam np. skórzanych buttów, dopóki nie stworzymy jakiegoś lepszego materiału
zastępczego.
9. Wolę zapobiegać, niż leczyć
• Zdrowy styl życia jest dla mnie najważniejszy, preferuję
go bardziej niż różne chwilowe przyjemności smakowe/
towarzyskie.
• Wiem, że farmakologiczne metody leczenia mają skutki
uboczne, staram się je ograniczać.
• Ciągle rozwijam swoją wiedzę o naturalnym zdrowiu.
• Dbam o siebie na co dzień, dzięki temu choroby nie stanowią dla mnie wielkiego problemu.
10. Stosuję holistyczną higienę dla ciała,
ducha i umysłu
• Znam jakąś holistyczną formę samorozwoju, prowadzącą
do harmonijnego rozwoju ducha i ciała (np. joga, tai-chi,
medytacja chrześcijańska, stress management).
• Regularnie poświęcam czas na doskonalenie siebie.

Które z tych wartości są Wam najbliższe?

Choć wiadomo, że ruch to zdrowie,
teraz nie musisz ruszać się z domu,
by cieszyć się nowymi magazynami e!stilo.
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Dr n. med. Marzanna Radziszewska

Podążając
za wyzwaniami
Jestem w nieustających procesach zmian. Na szczęście mam dość dużą łatwość rozstawania się ze starymi poglądami.
Nigdy się z nimi nie utożsamiałam na tyle, by ich zaciekle bronić. Zawsze miałam gotowość rezygnacji z tego,
co do tej pory wiedziałam o życiu, gdy pojawiała się szersza perspektywa, nawet, gdy nie była ona w pełni wytłumaczalna
naukowo. Dlatego moje odejście od medycyny akademickiej, która patrzy na człowieka jak na zbiór elementów,
zamiast postrzegać go jako kompletną całość, było wcześniej, czy później nieuniknione. Jestem zwolenniczką łączenia,
nie dzielenia– mówi dr n.med. Marzanna Radziszewska – w rozmowie z Teresą Szczepanek
Rozmawiała: Teresa Szczepanek
Zdjęcia: Julita Ledzińska
n Jest Pani lekarzem z ogromną praktyką i wieloma

sukcesami, a jednak zajmuje się Pani tzw. psychobiologią. Jaka jest Pani historia – co doprowadziło
Panią do obecnego miejsca?
Od zawsze fascynowała mnie złożoność istoty ludzkiej,
a w szczególności to, co czyni nas unikalnymi mimo
tak wielu podobieństw. Od wczesnego dzieciństwa
czytałam wiele książek i śledziłam losy ich bohaterów,
zastanawiając się, co sprawia, że nasze życiowe ścieżki
są tak różne. Skąd biorą się „źli” i „dobrzy”? Dlaczego to, co jest oczywiste dla jednego człowieka, wydaje
się być niezrozumiałe dla innego? Dlaczego jedni są
wrażliwi na krzywdę, podczas, gdy inni ją czynią bez
mrugnięcia okiem? Na początku liceum byłam przekonana, że zostanę psychologiem. W pierwszej klasie
studiowałam dostępne podręczniki akademickie, ale
nie znajdowałam tam odpowiedzi na swoje pytania.
Byłam rozczarowana. W drugiej klasie nagle poczułam, że muszę zacząć od studiowania cudu ludzkiego

ciała. Wybrałam studia, które przygotowały mnie do
zawodu lekarza, nie tracąc nadziei, że z czasem pojawi
się też rozumienie ludzkiej psychiki. Stale pozostawałam więc otwarta na poznawanie tego, co niematerialne, obserwując w swojej codziennej, lekarskiej pracy
powiązania pomiędzy psyche i somą.
Przez wiele lat trudno je było wyjaśnić w sposób, który
byłabym w stanie zaakceptować jako kompletny. Nie
ignorowałam jednak tego, co pojawiało się jako doświadczenie tylko dlatego, że nie potrafiłam wyjaśnić
jego istoty, posługując się wiedzą zdobytą na tamten
czas. Zadawałam wiele pytań. Z czasem zaczęły pojawiać się odpowiedzi. Podążałam za wyzwaniami,
które się pojawiały. Wiązały się z wychodzeniem
przed szereg, ale czułam, że kierunek jest słuszny. Nie
rozważałam, czy przekraczać granice, tylko jak wydobyć z siebie odwagę, by to zrobić. Wierzę, że medycynę akademicką można połączyć z dyscyplinami,
które widzą człowieka w kontekście szerszym niż

materialny, bo wówczas można do każdego podchodzić w sposób bardzo zindywidualizowany,
zamiast opierać się na schematach, standardach
i protokołach. Nie jesteśmy maszynami, których
działanie jest w miarę dokładnie przewidywalne.
Szybko zrozumiałam, że medycyna akademicka pomija najważniejszą część naszej istoty – świadomość. Każdy z nas postrzega rzeczywistość w unikalny sposób.
W szczególny, niepowtarzalny sposób definiujemy siebie, innych i relacje z nimi oraz wpływ okoliczności
na nasze życie. Ta unikalna perspektywa wynika z poziomu naszej świadomości, bazy, która w decydujący
sposób determinuje nasze możliwości i ograniczenia.
Każdy z nas ma inną gotowość do wzięcia odpowiedzialności za siebie, inaczej zachowa się w obliczu
wyzwania, jakim jest choroba i będzie potrzebował
innego wsparcia w procesie przechodzenia przez swoje
cierpienie. W medycynie brakowało mi tego indywidualnego podejścia. Tym, co jest w nas najważniejsze,

co jest naszą istotą – jest świadomość. W akademickim podejściu rozumie się ją jako zdolność rejestrowania faktów i ich łączenia lub analizowania w logiczny
sposób. Według obowiązującego materialistycznego
paradygmatu, świadomość jest wynikiem procesów
biochemicznych i wyładowań neuronalnych, zachodzących w mózgu, co jednak ciągle ku zmartwieniu
naukowców nie zostało udowodnione, więc traktuje
się ją jako kłopotliwy temat do rozważań. Od czasów, gdy dziesięciokrotnie nominowany do Nagrody
Nobla Hans Seyle (znamienne jest, że nigdy jej nie
otrzymał!) opublikował swoje spostrzeżenia na temat
stresu, podnosi się istotną rolę emocji w przyczynach
chorób, jednak ich udział w tej kwestii sprowadza się
do jednego schematu – uruchamiania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i uwalniania hormonów takich
jak adrenalina i kortyzol. Zwykła ciekawość prowadziła mnie od zawsze do oczywistego pytania: dlaczego ten jeden mechanizm prowadzi do tak wielkiej
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różnorodności chorób? Co tu zostało przeoczone? W
pewnym momencie mojej ścieżki wiodącej przez medycynę akademicką zrozumiałam, że tu już więcej nie
zdziałam. Czułam się spełniona i potrzebowałam iść
dalej. Nie zmienia to mojej opinii, że medycyna robi
dla człowieka wiele dobrego i mam dla niej głęboki
szacunek. Ważne jest jednak, by wybierać optymalne
rozwiązania i łączyć różne możliwości prowadzące do
wyjścia z choroby. Do tego potrzeba lekarzy gotowych
do rezygnacji z radykalnego trzymania się poglądów,
które są jedynie słuszne, bo udowodnione naukowo.
Pamiętajmy, że wartość nauki sprowadza się do paradygmatu, na którym jest osadzona. Współczesna
nauka akademicka opiera się na paradygmacie materialistycznym, co oznacza, że istnieje według niej tylko
to, co da się w jakiś sposób zmierzyć, zważyć, policzyć.
Najważniejszy ludzki aspekt – świadomość – wymyka
się z możliwości zrozumienia w takim podejściu.

cji. Logika tych nauk była dla mnie zdumiewająca,
a praktyka pozytywnie weryfikowała tę wiedzę. Jednak
u każdego z nauczycieli czegoś mi brakowało. Tak naprawdę chodziło o brak esencji, która wszystko łączy.
Sama niejednokrotnie doświadczałam bardzo szybkiego wyzdrowienia z różnych chorób. Działo się to wtedy, kiedy zdolna byłam dostrzec emocjonalny kontekst choroby. Ten sam proces obserwowałam u wielu
osób. Jednak nie zawsze działało to w taki sam sposób.
Potrzebne było spojrzenie na przeżyte doświadczenie
ze znacznie szerszej perspektywy. Trzeba było dostrzec
przekonania, które wywołały taką właśnie reakcję
emocjonalną i pracować nad ich zmianą.
Stało się dla mnie oczywiste, że cała wiedza, którą zdobyłam u swoich nauczycieli nie ma służyć wyzdrowieniu – czego przede wszystkim mnie uczono – tylko
zrozumieniu tego, kim jestem, jak postrzegam świat
i ludzi, według jakich przekonań oceniam innych

psychobiologia
Stan ciała podąża za tym, co dzieje się na poziomie umysłu.
Głębiej jest prawda o tym, kim rzeczywiście jestem

n Odbyła Pani cykl szkoleń u dr. Gilberta Renaud,
dr. Gerarda Athiasa i Roberto Barnai, podczas
których poznawała Pani związki pomiędzy tym,
co dzieje się na poziomie psychiki, a fizycznymi
chorobami. Czy zatem można wysnuć wniosek, że
psychobiologia bierze swój początek w wiedzy z takich obszarów jak Totalna Biologia, Biologika, czy
Recall Healing?
To prawda. Uczyłam się u kilku nauczycieli: Gilberta Renaud, Gerharda Athiasa, Roberto Barnai. Każdy
z nich na swój sposób rozwinął koncepcję stworzoną
przez dr. Ryke Hamera, który opisał Pięć Praw Natury, bardzo jasno pokazując biologiczne zależności
pomiędzy emocjami i chorobami. Kluczowym było
tu opisanie tzw. Specjalnego Sensownego Programu
Natury, który w powszechnym języku nazywamy chorobą i wykazanie, że nie jest to zaburzenie wynikające
ze złośliwości, czy błędu natury, ale sensowne rozwiązanie tzw. biologicznego konfliktu – doświadczenia,
któremu towarzyszyło przeżycie intensywnych emo-

i siebie. Stan ciała podąża za tym, co dzieje się na poziomie umysłu. Głębiej jest prawda o tym, kim rzeczywiście jestem – bez wszystkich koncepcji umysłu, które nieuchronnie sprowadzają cierpienie. To dlatego
pojawiła się nazwa psychobiologia, oznaczająca nie co
innego, jak ścieżkę zrozumienia kim jestem poprzez
język, którym posługuje się moje ciało.
n To, czym się Pani obecnie zajmuje nazywa Pani
psychobiologią, inaczej niż Pani nauczyciele. Skąd
wzięła się taka nazwa?
Odkąd pamiętam, obserwowałam jak emocje przekładają się na poziom fizyczny, manifestując się pod
postacią chorób. Z czasem, kiedy zaczęłam uczyć się
związków pomiędzy przeżytymi emocjami i chorobami, mogłam się też przekonać, że uświadomienie
sobie emocjonalnego doświadczenia lub zastosowanie
praktycznego rozwiązania prowadzącego do wyjścia
z trudnej emocjonalnie sytuacji, skutkuje wyzdrowieniem. Mogłoby się wydawać, że nie było tu już niczego więcej do odkrywania, ale ponieważ równolegle
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od wielu lat zgłębiałam istotę rozwoju świadomości,
było dla mnie oczywiste, że ponad tym emocjonalno-fizycznym poziomem, istnieje kolejny wymiar choroby. Czułam, że choroba niesie przekaz, który w konkretny sposób może wspierać nas w naszym rozwoju,
w duchowej transformacji. Dlatego nigdy nie czułam
mocy w praktycznych rozwiązaniach emocjonalnych
problemów przekładających się na choroby. Miałam
wrażenie, że w wielu przypadkach takie rozwiązania
nie przyniosą trwałych efektów i nie myliłam się. Poszukiwałam głębszego zrozumienia, dlaczego tak różnie postrzegamy tę samą rzeczywistość i jak można
w praktyczny sposób wykorzystać to do duchowego
wzrostu. Pojawiły się książki Davida R. Hawkinsa opisujące Mapę Świadomości, pojawiła się w moim życiu
Jola Toporowicz ze swoją Mapą Świadomości Ego
i wszystko zaczęło mi się układać w sensowną całość.

w życiu są ściśle powiązane z tym, co przeżyli nasi rodzice i dalsi przodkowie. Uwarunkowani tymi rodowymi historiami, stajemy się szczególnie wrażliwi na
jakiś rodzaj nieprawości – jedni na nieuczciwość, inni
na niesprawiedliwość, jeszcze inni na brak szacunku ze
strony innych ludzi – i przeżywamy emocjonalne rozterki, kiedy zderzamy się w życiu z sytuacjami, które
uderzają w nasze czułe punkty. Gdy cierpienie nie jest
w adekwatny sposób wyrażone to wcześniej, czy później przekłada się na poziom ciała w postaci choroby.
To, czy i w jaki sposób jesteśmy gotowi zmierzyć się
z naszymi przekonaniami na temat tego jak powinien
funkcjonować świat, zależy już od poziomu naszej
świadomości. Każdy z nas potrzebuje zupełnie innego
wsparcia do zmiany swoich przekonań. Najpierw potrzebna jest praca z niewyrażonymi uczuciami, które
towarzyszyły traumatycznym wydarzeniom w naszym

świadomość
Gdy cierpienie nie jest w adekwatny sposób wyrażone
to wcześniej, czy później przekłada się
na poziom ciała w postaci choroby.

Moje aktualne podejście do istoty chorób tak bardzo
odbiega od tego, czego uczyłam się tylko o związkach
emocji z chorobami, że w naturalny sposób zrodziła się potrzeba znalezienia nowego określenia na to,
czym się zajmuję. Psychobiologia wydała mi się najbardziej adekwatną nazwą. Trzeba zaznaczyć, że jest to
moje rozumienie psychobiologii, a nie jej uniwersalna
definicja. Nie każdy, kto praktykuje psychobiologię,
czy jej naucza, rozumie ją w taki sposób jak ja.
n Jak więc najprościej wyjaśnić, czym jest psychobiologia w Pani rozumieniu?
Jest to podejście służące podnoszeniu poziomu świadomości, czyli poszerzaniu perspektywy postrzegania
rzeczywistości i umieszczaniu tego, czego doświadczamy w coraz szerszym kontekście poprzez zgłębianie rozumienia istoty świadomości, emocjonalnego kodu języka ciała i powtarzających się życiowych schematów.
Za około 95 procent podejmowanych przez nas decyzji odpowiadają programy funkcjonujące poza naszym
racjonalnym myśleniem. Schematy, które powielamy

życiu. Na mojej stronie internetowej znajdują się bezpłatne nagrania wspomagające taką pracę (https://vedica.pl/uwalnianie-emocji/). Ważne jest jednak zrozumienie, że praca z przekonaniami i proces uwalniania
traumatycznych uczuć będzie wyglądać zupełnie inaczej np. w przypadku osoby funkcjonującej na poziomie dojrzałym, nie przywiązanej do swoich poglądów,
niż w przypadku osoby funkcjonującej na poziomie
egocentrycznym, której trudno jest rozstać się ze swoimi przekonaniami. Nie każdy potrafi poradzić sobie
bez zewnętrznej pomocy.
n Od 10 lat praktykuje Pani psychobiologię, a od
5 lat także jej Pani naucza. Prowadzi też Pani autorski projekt o nazwie Akademia Psychobiologii,
w którym dzieli się wiedzą dotyczącą zależności pomiędzy psyche i somą. To już piąta edycja stacjonarnej Akademii Psychobiologii. Czy pojawiły się
jakieś wnioski z realizacji tego projektu?
Prowadzę obecnie równolegle czwartą i piątą edycję
stacjonarnej Akademii Psychobiologii. Podczas dru-

giej edycji nagrano wykłady i powstał projekt Akademia Psychobiologii Online, który jest w sprzedaży.
Patrzę czasem na fragmenty tych wykładów i gdyby
nie ten dokument, nie byłabym w stanie zdać sobie
w pełni sprawy z tego, w jak bardzo odległym od tamtego miejscu dziś jestem, a przecież minęły zaledwie
dwa lata. Sama baza się nie zmieniła, ale kontekst dość
radykalnie uległ zmianie. Dziś wiem, że wartość wiedzy, którą posiadamy zależy wyłącznie od kontekstu,
w którym ją umieścimy, a ten poszerza się w miarę,
jak uzdrawiamy swoje stare
rany. Obejmujemy akceptacją coraz większe obszary życia. Jesteśmy coraz bardziej
zdolni do współodczuwania,
co można w uproszczeniu
nazwać głębokim rozumieniem emocjonalnych doświadczeń innych ludzi bez
osądu i własnego emocjonalnego zaangażowania.
Choć wiem, że tą opinią
narażam się wielu psychoterapeutom, którzy mają
sztywne poglądy na temat
swojej pracy, jasno widzę, że
stacjonarna Akademia Psychobiologii jest dla każdego
uczestnika przede wszystkim
intensywną psychoterapią,
a dopiero w drugiej kolejności zdobywaniem wiedzy.
Na inauguracyjnym spotkaniu zwykłam mówić: jeśli
uda się wam przejść przez cały kurs, nic już w waszym
życiu nie pozostanie takie samo, będziecie patrzeć na
świat z zupełnie nowej perspektywy. Zróbcie sobie
zdjęcia, bo nawet rysy waszych twarzy będą inne.
Projekt systematycznie się rozwija. Tematy, które
wcześniej przemycałam „pomiędzy slajdami” stały się
obecnie odrębnym punktem programu w ramach serii
Lekcji Twórcy. Podczas tych spotkań zgłębiamy istotę
świadomości oraz nasz potencjał na różnych poziomach świadomości.
n A co jest w Pani pracy najważniejsze? Na co zwraca Pani szczególną uwagę?

Skupiam się na pracy z emocjami i rozwijaniu świadomości z użyciem narzędzi adekwatnie dostosowanych
do poziomu świadomości. To, co na jednym poziomie będzie bardzo skuteczne, na innym nie zadziała.
Każdy z nas ma inny potencjał, na który składają się
zarówno możliwości, jak i ograniczenia. Ten potencjał
wynika z poziomu świadomości i nie ma wiele wspólnego z wiedzą, którą posiadamy. Ten potencjał decyduje o tym, jak oceniamy siebie, innych, jak postrzegamy siebie w relacjach z innymi, jak oceniamy świat
i czego od świata oczekujemy. Wiedza to rzecz nabyta i nie ma kluczowego
znaczenia, choć to trudne
do przyjęcia w dobie składania hołdów umysłowi
i racjonalnej inteligencji.
Można mieć wysoki poziom świadomości i nie
mieć rozległej wiedzy.
I odwrotnie.
Moja mama opowiadając mi o moim dziadku,
który zmarł jeszcze przed
moim poczęciem mówiła
tak: dziadek miał podstawowe wykształcenie, ale
to nie przeszkadzało mu
posiadać wrodzonej mądrości, co oznaczało, że
szanował wszystkich ludzi,
próbował być mediatorem
w sporach, starał się widzieć jasną stronę życia,
a nie skupiać się na ciemnej, brał odpowiedzialność
za siebie i za swoje czyny. I właśnie to coś, o czym
opowiadała mi mama ja nazywam poziomem świadomości.
Z niezrozumienia istoty rozwoju świadomości wynika
wiele niejasności. Zakładamy na przykład, że wszyscy
mamy ego. Tymczasem, stabilna struktura ego pojawia się dopiero na poziomie egocentrycznym. Na
wcześniejszych poziomach świadomości – a tak funkcjonuje wielu ludzi – tej struktury jeszcze nie ma. Jest
niestabilna, rozmyta i człowiek szuka wsparcia w tym,
co istnieje na zewnątrz. W środku, w sobie, nie ma sta-
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bilnych punktów odniesienia. Co ciekawe, większość
nauk duchowych mówi o rozwoju duchowym w kontekście dekonstruowania ego, o wychodzeniu ponad
ego, pomijając zupełnie fakt, że dekonstruować można tylko coś, co jest skonstruowane. Prawdopodobnie
wynika to stąd, że duchowi nauczyciele mówili o własnych doświadczeniach przejścia z dojrzałego poziomu świadomości do poziomów niedualnych i, będąc
na nich skupieni, nie mieli dostępu do tego, co dzieje
się w innych obszarach Mapy Świadomości. Możemy
więc dziś już mówić nie tylko o konieczności zmiany paradygmatu, na którym osadzona jest nauka, ale
także o konieczności zmiany paradygmatu, na którym
opiera się koncepcja rozwoju duchowego.
To, co w moim odczuciu mamy do zrobienia w życiu
polega na pracy nad konstruowaniem struktury ego
tam, gdzie jeszcze nie jest stabilna, i uzdrawianiem
doświadczonych emocjonalnych ran, tak, by zintegrować dojrzałe, uzdrowione ego ze świadomością.
Kiedy stało się to dla mnie jasne, zrezygnowałam
z indywidualnych konsultacji w gabinecie i postawiłam
na pracę warsztatową. Podczas kilku dni wyjazdowego treningu można wyłonić kluczowy na ten moment
problem i zrobić pierwsze kroki ku jego rozwiązaniu
przy profesjonalnym wsparciu. Pracuję w dobrze zgranym duecie z doświadczoną psychoterapeutką, Jolą
Toporowicz, autorką Mapy Poziomów Świadomości
Ego. Obie postrzegamy istotę ludzkich problemów
i możliwości ich rozwiązywania z tej samej perspektywy
i doskonale się uzupełniamy. Oferta stale się rozwija.
Trening podstawowy służy poznaniu idei Mapy Świadomości i zasad pracy z emocjami. Uczestnicy uczą
się identyfikowania emocji, rozpoznawania emocjonalnych i mentalnych blokad, nawiązywania kontaktu
z ciałem. Przechodzą przez praktyczny proces pracy
z konkretnym życiowym problemem. Prowadzimy
dwa treningi tematyczne – jeden poświęcony uwikłaniom w relacjach, drugi chorobom. Podczas takich
warsztatów uczestnicy mają swoje indywidualne konsultacje, które służą wyłonieniu głównego schematu
leżącego u podłoża choroby, czy problemów w związkach. Na parkiecie treningowym mogą zmierzyć się
z nimi w praktyczny sposób. Najnowsza oferta to
warsztaty dla biznesmenów. Oferujemy im możliwość spojrzenia na własny biznes z perspektywy Mapy

Świadomości – dajemy im praktyczne wskazówki
do pełnego wykorzystania ich osobistego potencjału
i pracowników prowadzonej przez nich firmy, owocujące korzyścią dla wszystkich zaangażowanych w realizację rozwoju ich biznesu.
n Niestety nie każdy, kto ma rozległą wiedzę na
jakikolwiek temat ma wysoko rozwiniętą świadomość. Reaguje Pani na to, próbując prostować sposób postrzegania rzeczywistości?
Kiedy rozumie się istotę ewolucji świadomości, to rozumie się też, że niezależnie od tego kim kto z nas jest,
wszyscy pochodzimy z jednego źródła i w tym sensie
jesteśmy równoważni. Nie równi w sensie ewolucji
świadomości, ale równoważni i to stanowi o wartości
każdego z nas. Z tego rozumienia bierze się pokora,
żeby nikogo nie krytykować, nie atakować. Nawet jeśli w naturalny sposób burzy się we mnie wszystko,
kiedy słucham czegoś z czym się nie zgadzam, nie
mam potrzeby prostowania czyichś poglądów. Wiem,
że na wszystko jest miejsce we wszechświecie.
n Dla kogo, Pani zdaniem, przeznaczone są zajęcia
w prowadzonej przez Panią Akademii Psychobiologii?
Akademia jest dla osób, które chcą w sposób usystematyzowany rozwijać własną samoświadomość w nurcie
psychobiologii i nauczyć się bio-logicznego myślenia.
W swoim pierwotnym koncepcie Akademia miała służyć doskonaleniu zawodowemu specjalistów różnych
dziedzin, zajmujących się zdrowiem. Dziś przychodzą
do niej głównie ci, którzy uczą się dla samych siebie,
dla swoich rodzin i przyjaciół. Z uczestnikami dzielę się wiedzą, którą przekazali mi moi nauczyciele,
odkryciami które znalazłam, poszukując logicznych
i naukowych wyjaśnień, ale przede wszystkim tym, co
najcenniejsze – doświadczeniem płynącym z własnych
zmian i z pracy z ludźmi.
n A gdybym zapytała na czym, pracując z ludźmi,
najbardziej Pani zależy?
Na tym, żeby mieli poczucie kim są, uzyskali narzędzia
do tego, by być w pełni samodzielnymi. By czerpali od
nauczycieli inspirację, ale nie oddawali swojej mocy
żadnemu z nich, bezkrytycznie za nimi podążając. By
każdy potrafił wziąć odpowiedzialność za siebie i nie
szukał rozwiązań na zewnątrz. n

Prawdziwa moc natury
Grejpfrut znany i nieznany

Autor: Krzysztof Mencel

Historia powstania grejpfruta jako gatunku oraz jego
międzynarodowej kariery jest fascynująca. Większość z nas zna
charakterystyczny słodko-gorzko-kwaśny smak tego owocu,
jednak nie wszyscy wiemy jak wiele dobrego dla zdrowia może
zrobić ten właśnie „rajski owoc”.

G

rejpfrut to owoc, który ma stosunkowo
krótką historię – jego początki sięgają zaledwie XVII w. Ważną rolę odegrał kapitan
James Shaddock, który zawinął w swoich podróżach
na Barbados (Wyspy Karaibskie) i przywiózł tam ze
sobą nasiona pomelo czyli tzw. pomarańczy olbrzymiej. Nasiona te trafiły do karaibskiej gleby i wkrótce
mieszkańcy wyspy mogli oglądać pierwsze drzewko
cytrusowe. Była to jedna ze starych odmian pomelo,
którego owoce (zwane shaddockami) były dość gorzkie i nie cieszyły się powodzeniem. Jakiś czas później
w ogrodzie botanicznym prowadzonym przez generała Williama Asygell Williamsa pojawił się mieszaniec
pomelo i pomarańczy chińskiej – zwany dziś grejpfrutem. Jego łacińska nazwa brzmi cirtus paradisi – czyli
rajski cytrus.
Nie wiemy czy powstał on jako wynik działania
natury, czy starań człowieka, jednak faktem jest, że
grejpfrut okazał się gatunkiem bardzo podatnym na
przeróżne krzyżówki i spontaniczne mutacje. Drze-

Jamajka

wa nowego gatunku dostarczały owoców, które pod
każdym względem przewyższały pomelo. Grejpfruty
były niezwykle soczyste, smaczne i aromatyczne i bardzo szybko zyskiwały uznanie wśród konsumentów.
Następnie owoce trafiły na Jamajkę, gdzie nazwano
je „zakazanymi” prawdopodobnie dlatego, że były
niezwykle kuszące dla podniebienia, co kojarzyło się
z rajskim drzewem.
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Pomelo

Dopiero 100 lat po pojawieniu
USA są zdecydowanie najwiękGrejpfrutowe
się na naszej planecie, nowy owoc
szym producentem grejpfrutów na
ciekawostki:
doczekał się ostatecznej łacińskiej
świecie a te owoce uprawia się na
nazwy oraz opisu naukowego jako
Największy grejpfrut świata Florydzie, w Teksasie i Kalifornii.
gatunku (dokonał tego James
ważył 3,21 kg i miał obwód Wiele hoduje się także w Chinach,
Macfadyen, który był szkockim
Izraelu, Turcji oraz od niedawna
70 cm. Wyrósł na jednej
lekarzem i botanikiem). „Rajskie
także w Unii Europejskiej.
z
brazylijskich
plantacji
owoce” ciągle zyskiwały na poNa jednej z plantacji na Floryw 2006 r.
pularności, a drzewa grejpfrutodzie doszło do ważnego odkrycia,
we stały się ulubionym cytrusem
Cudowny aromat grejpfruta które znowu zmieniło historię gawśród hodowców z Jamajki. Kotunku. W 1910 jeden z pracownito miks zapachu konwalii,
lejny ważny krok w popularyzacji
ków plantacji Atwood Grove zapelargonii i cytryny.
grejpfruta dokonał hrabia Odet
uważył, że na jednym z krzewów
Zaskakujące, prawda?
Philippe, który – zafascynowany
pojawiły się owoce o czerwonym
jego smakiem – rozdawał nasiozabarwieniu miąższu.
na każdemu, kto tylko chciał zająć się jego uprawą. Ta spontaniczna mutacja spotkała się
W ten sposób drzewka grejpfrutowe trafiły na Flory- z niesamowitym przyjęciem konsumendę i tam się tak rozpowszechniły, że dziś wiele osób tów i bardzo przyczyniła się do międzyuważa go wręcz za „ojczyznę” grejpfruta. Obecnie narodowej „kariery” grejpfruta.

Obecnie grejpfrut występuje w kilkudziesięciu odmianach w trzech liniach kolorystycznych. Miąższ
jasnożółty (najstarsze odmiany) oraz różowy i rubinowo-czerwony.
W każdej z nich istnieją odmiany pestkowe i bezpestkowe. Te pierwsze rozmnażane są  tradycyjnie,
czyli poprzez nasiona i kiełkowanie. Odmiany bezpestkowe nasion nie mają, zatem są rozmnażane przez
tzw. szczepienie – pędy egzemplarza szczepionego osadza się na innym już ukorzenionym drzewie.
Drzewo grejpfrutowe osiąga z reguły 5-6 metrów
wysokości. Co roku obsypuje się  20-50 tysiącami
kwiatów, z czego zaledwie 0,5– 2,5% przekształci się 
w dojrzałe owoce. Owoce osiągają do 15 cm średnicy (!) i wiszą na gałęzi w grupach – po 10-20 sztuk.
Oznacza to, że przy 20 pokaźnych i ciężkich owocach
rosnących w gronach, konar musi udźwignąć ponad
45 kg!
Każde drzewo grejpfrutowe rosnące w uprawach
komercyjnych dostarcza rocznie nawet 300-400
sztuk owoców. Od 10 do 15 lat – tyle czasu trzeba najczęściej czekać  na pojawienie się  pierwszych kwiatów
i owoców na drzewie grejpfruta.
Dojrzałe owoce mogą wisieć na
gałęziach przez wiele miesięcy –
nieraz aż  do wytworzenia pąków
w kolejnym sezonie. Na Florydzie
grejpfruty dojrzewają we wrześniu/

październiku, ale zaczynają  spadać  z drzew dopiero
w maju następnego roku. Całkowicie dojrzałe owoce wiszą  w naturalnych „przechowalniach” przez
7–8 miesięcy. Zamiast przechowywać cały zbiór
w magazynach, owoce są stopniowo zbierane z drzew
i wysyłane sukcesywnie do odbiorców.
Zerwany grejpfrut przestaje dojrzewać, czyli nie
wzrasta w nim ilość cukru w stosunku do kwasowości.
Grejpfrut zawiera z natury mało cukrów, dlatego
po zerwaniu jego smak pozostaje praktycznie bez
zmian. Jeśli zebrałoby się  niedojrzałe owoce, to byłyby po prostu niesmaczne…Ta cecha zdecydowanie zwiększa wartości odżywcze grejpfrutów i odróżnia je np. od bananów, które są zrywane zielone,
aby przetrwać podróż morską i później poddawane
są sztucznemu „dojrzewaniu” przed trafieniem do
sklepów. Grejpfruta nie poddaje się tej procedurze. Zrywa się je dojrzałe, gotowe do konsumpcji
i przewozi na miejsce docelowe.

Ekstrakt z grejpfruta – czyli jak
zachować to, co najcenniejsze.
Grejpfrut to jeden z najsmaczniejszych owoców
świata. Większość ludzi zachwyca się od dziesięcioleci smakiem świeżych grejpfrutów lub sokiem z tych
owoców. Jednak terapeutyczna moc grejpfruta została odkryta stosunkowo niedawno. Los tych owoców
odmieniło spostrzeżenie dr. Jacoba Haricha, że pestki grejpfruta, które lądują na kompoście nie ulegają
przetworzeniu czyli inaczej mówiąc „zepsuciu” przez
bakterie i grzyby. Ta wyjątkowa odporność doprowadziła do wielu prac badawczych, które udowodniły, że
w różnych częściach grejpfruta znajdują się ogromne
ilości bioflawonoidów – czyli naturalnych antyoksydantów, które mogą hamować rozwój niektórych
drobnoustrojów.
Skórka w grejpfrucie stanowi aż 1/3 jego zawartości.
Pulpa (czyli miąższ owocowy i sok) stanowi 63,667,3% owocu, z czego sam sok to 30,033,6% zawartości owocu (wg. badań
firmy Contento Trade).
Skórka z grejpfruta składa się
z dwóch warstw: flavedo i albedo (odpowiednio: zewnętrzna
i wewnętrzna). Jak to z reguły
bywa w owocach, w skórce znaj-
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duje się najwięcej „strażników zdrowia” =
bioflawonoidów.
Bioflawonoidy, czyli naturalne flawonoidy, to grupa składników, która wywiera
niezwykle silny wpływ na organizmy żywe.
Obecnie znamy ich już  ok. 8000. Ich zadaniem jest np. ochranianie komórek roślinnych
przed szkodliwym promieniowaniem UV-B,
ochrona przed wolnymi rodnikami i rozwojem
drobnoustrojów, a także ze względu na swój gorzki
smak, ochrona roślin przed atakiem zwierząt.
Grupa flawonoidów jest bardzo liczna i można ją 
podzielić na kilka podstawowych klas: flawony, flawonole, izoflawony, flawanony, katechiny, antocyjanidyny.
Flawanony stanowią aż 98% wszystkich flawonoidów w grejpfrucie. Przeważają one także w innych
owocach cytrusowych. Związkiem, który dominuje
w grejpfrutach jest naringina. Odpowiada za jego
gorzki smak. Znane jest jej działanie antyoksydacyjne.
Drugą pod względem ilości substancją jest narirutyna.

Jest jej 10 razy mniej niż  naringiny. Pozostałe
substancje różnią  się  ilością  w zależności od
gatunku grejpfruta.
Bioflawonoidy znajdują  się  w każdej
części grejpfruta, ale najwięcej naringiny
i innych flawanonów znajduje się w albedo (białej, gąbczastej, wewnętrznej warstwie skórki grejpfruta). Z kolei najwięcej
flawonów i flawonoli kryje w sobie flawedo, czyli najbardziej zewnętrzna część  skórki
grejpfruta, składająca się m.in. z komórek wypełnionych olejkiem eterycznym.
To odkrycie rozpoczęło światowy trend produkcji tzw. ekstraktu z grejpfruta. Po wyciśnięciu soku,
ogromna masa suchych elementów takich jak skórka i błony komórkowe były wcześniej wyrzucane do
śmieci, jako produkty mniej wartościowe. Od 30
lat te elementy służą jako baza do wytwarzania ekstraktu, który zawiera w sobie najcenniejsze wartości
zdrowotne tego owocu. Co warto wiedzieć, zawartość
bioflawonoidów w ekstrakcie jest zawsze wyższa niż

w przypadku soku z grejpfruta (świeżego lub przetworzonego).
W zależności od miejsca pochodzenia plantacji rajskiego owocu, w jego soku lub ekstrakcie występują 
różne zawartości poszczególnych flawonoidów.
Za pomocą  różnych rodzajów ekstrakcji można
wyodrębnić selektywnie interesujące nas związki, ale
też niechcący zniszczyć flawonoidy bardziej wrażliwe na działanie światła lub temperatury. Można
spotkać preparaty zawierające tylko jeden flawonoid. Jednak nie jest to naturalny, prawdziwy ekstrakt
z grejpfruta lecz należy go traktować jako produkt
wysokoprzetworzony. Należy pamiętać, że ekstrakt

roślinny ma w swoim składzie różne związki, których
obecność  jest nieuniknionym i ważnym elementem.
Działanie związków naturalnych opiera się  bowiem
na odpowiednich połączeniach i obecności całej grupy
związków, co daje efekty synergii. Oczywiście najwyższą jakością i bogactwem substancji czynnych cechują
się ekstrakty certyfikowane ekologicznie.
Ekstrakt z grejpfruta posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Więcej informacji o sposobach jego
produkcji oraz zastosowaniach przekażemy w kolejnym numerze magazynu Estilo, do którego lektury
już teraz serdecznie zapraszamy.  n

Ekstrakt z grejpfruta
Zdrowotna moc natury

CITROSEPT®
ORGANIC

Główny składnik produktów z linii Citrosept to
ekstrakt z grejpfruta zawierający wysoką dawkę
naturalnych bioflawonoidów.
Witamina C zawarta w dziennej porcji Citroseptu
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.

CITROSEPT®
FORTE ACEROLA

Cintamani Poland
lider w produkcji
i dystrybucji ekstraktu z grejpfruta.
Zaufanie konsumentów i jakość
od ponad 22 lat.
Więcej informacji: www.citrosept.pl
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KOLAGEN – NIEZBĘDNE BIAŁKO?
Kolagen. Słowo nieobce tym, którzy dbają o sprawność organizmu
i o swój wygląd. Jednak znajomość słowa to nie wszystko. I choć
zewsząd słychać coraz to nowe informacje o kolagenie, to czy aby
tak naprawdę wiemy o nim to, co powinniśmy? Czym jest? Skąd się
bierze? Jakie spełnia funkcje? Kiedy zaczyna go nam brakować
i co wówczas robić? No właśnie. Warto się temu przyjrzeć.

N

ajprościej rzecz ujmując, kolagen to specyficzne białko, zbudowane z długich, spiralnych
łańcuchów peptydowych, w których występuje 20 aminokwasów. Najważniejsze z nich to: prolina,
glicyna, hydroksyprolina, lizyna i hydroksylizyna.
Ta specyficzna rodzina białek prostych tworzy postać lewoskrętnej superhelisy (sprężyny), złożonej z
trzech łańcuchów polipeptydowych. Nie ma więc co
się dziwić, że zapewnia tkankom sprężystość.
Kolagen stanowi około 30 procent białka, jakie
znajduje się w naszym organizmie. Porównać można
go do kleju, za przyczyną którego spajane są ze sobą komórki. Co ciekawe, nazwa pochodzi z języka greckiego,
gdzie „kolla” znaczy nie co innego jak
właśnie klej. Jako budulec skóry,
ścięgien i chrząstek stawowych

jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wypełnia także rogówkę oka,
występując tam w formie krystalicznej. Powszechnie
stosowany w kosmetykach, głównie w kremach i maściach przeciwzmarszczkowych, wykorzystywany jest
także w chirurgii plastycznej, na przykład przy wypełnianiu ust, czy też w chirurgii oparzeń, gdzie świetnie
się sprawdza choćby przy zabliźnianiu ran. Jego właściwości doceniają ortopedzi i stomatolodzy.
Nie do przecenienia jest wpływ kolagenu na stawy. Będąc składową częścią tkanki łącznej i jednym
z głównych budulców kości, przyczynia się on do
tego, że nasz aparat ruchu zachowuje niezbędną do
funkcjonowania elatyczność. Organizm
magazynuje kolagen w stawach,
kościach, więzadłach, powięziach

– czyli w miejscach, które są szczególnie narażone śmy spożywać, by wspomagać produkcję kolagenu.
na przeciążenia. Kolagen skutecznie chroni je przed Trzeba podkreślić, że niezbędna przy tworzeniu kolauszkodzeniami. Nie ulega najmniejszej wątpliwo- genu jest witamina C. Jej brak w organizmie sprawia,
ści, że suplementując go w odpowiednio dobranych że białko kolagenu po prostu się rozpada, co często
proporcjach, wzmacniamy kości, które też szybciej bywa przyczyną szkorbutu. Kiedy poziom witaminy
się regenerują i znacznie zmniejszamy dokuczliwe C w organizmie jest niski, proces regeneracji włókien
bóle stawowe. To kolagen sprawia, że produkowana kolagenowych zostaje zablokowany. Odpowiednio
jest odpowiednia ilość mazi stawowej, wpływa także duże dawki witaminy C mogą zwiększyć syntezę kolana elestyczność chrząstek – czynniki te są kluczowe genu nawet kilkukrotnie.
w procesie bezbolesnego poruszania się, a także gwaranWitaminę C znajdziemy między innymi w papryce,
tują naszym kończynom pełny zakres ruchu.
cytrusach, jagodach, porzeczkach, aronii i broChociaż nasz organizm nieustannie
kułach. Można ją także suplementować, a
wytwarza kolagen, to jednak równie
nawet trzeba, biorąc pod uwagę obecną
nieprzerwanie go traci. Dlatego warto,
jakość owoców i warzyw, dostępnych
a nawet wskazane jest, by dbać o jego
na rynku. Na syntezę kolagenu dobrze
suplementację, jako że z wiekiem prowpłyną także preparaty ze zwiększoną
dukcja się zmniejsza, a spadek osiąga
dawką miedzi, beta-karotenu i kwaKiedy
poziom
witaminy
nawet 1,6 % w skali roku.
su hialuronowego.
C w organizmie jest niski,
Zachwiania między produkcją
Nie bez znaczenia jest też ruch.
proces
regeneracji
włókien
a ubytkami kolagenu zaczynają się
Aktywność fizyczna pozwoli na to,
kolagenowych zostaje
wraz z upływem czasu, u niektóby nasz aparat ruchu jak najdłużej
zablokowany. Odpowiednio
rych już po 25 roku życia. Punktem
był sprawny.
duże dawki witaminy C
kulminacyjnym jest menopauza, po
Interesujące jest, jak wiele istnieje
mogą
zwiększyć
syntezę
niej produkcja kolagenu gwałtownie
rodzajów kolagenu, występujacego
zwalnia. Około 60 roku życia zatrzy- kolagenu nawet kilkukrotnie. w tkankach zwierząt. Budowa jego
muje się niemal całkowicie.
zróżnicowana jest w zależności od
Czym objawia się niedobór tego białka? A choćby funkcji jaką pełni i miejsca występowania kolagenu.
utratą jędrnosci skóry i pierwszymi zmarszczkami. Generalnie wyróżnia się osiem typów:
Często też zauważyć można, że nasze włosy stają się l I – najbardziej powszechny w naszych organizmach,
cieńsze, choruje skóra głowy, pogarsza się stan paobecny w tkance tworzącej blizny, w tkance łączznokci. Gorzej też funkcjonują stawy, ścięgna i kości,
nej kości i w ścięgnach. Znajduje się też w skórze
tracąc na elestyczności.
i w tkance podskórnej;
Czy wiecie Państwo, że naturalny kolagen ma też l II – w chrząstkach stawowych;
wpływ na nasze samopoczucie? Że działa antybakte- l III – występuje w tkance tworzącej się z fibroblaryjnie i pomaga utrzymać prawidłowy poziom chostów, przy zabliżnianiu ran;
lesterolu?
l IV – w błonie podstawowej, czyli mikrowłóknach
Oczywiście mamy niemały wpływ na to, by jak
międzytkankowych;
najdłużej utrzymać optymalny poziom tego do- l V – to kolagen śródmiąższowy;
broczynnego białka w naszym organizmie. Jednak l VI – stanowi odmianę kolagenu typu V;
niezbędna w tym celu jest świadomość. Pomoc- l VII – w tkance nabłonkowej, w skórze i na pona będzie na przykład odpowiednia dieta, bogata w
wierzchni tętnic;
dobre, naturalne białka i składniki biorące udział w l VIII – w śródbłonku – czyli w tkankach tworząprocesie powstawania kolagenu, jak choćby galarety
cych błony śluzowe a także wnętrze tętnic i żył.
mięsne, jaja, tłuste zupy. Wspomniana dieta powinOstatnio sporo dyskutuje się nad tym, jaki kolagen
na być różnorodna, ale na pewno winna ograniczać jest najwłaściwszy, jaki najlepiej spełnia swoje funkcukry proste. Owoce, warzywa, rośliny strączkowe, cje, po który powinniśmy sięgać.
produkty pełnoziarniste i ryby – oto, co powinniZacznijmy od tego, że naturalny kolagen pozyski-
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Czego by o kolagenie nie
napisać, trzeba podkreślić,
że to wyjątkowe białko jest
niewątpliwie swego rodzaju
podporą i rusztowaniem dla
każdej części naszego organizmu.
Nie bez przyczyny powiada się,
że kondycja naszych organów,
stan układu odpornościowego
i długość naszego życia
bezpośrednio zależą od jakości
kolagenu ustrojowego.

wać można z bydła, świń, drobiu i ryb. Tak się składa,
że z tego zestawienia największą popularnością cieszy
się ostatnimi czasy białko morskie, najczęściej pochodzące z rybich skór. Jest to kolagen I typu, najlepszy
dla zachowania dobrej formy naszej skóry. Wpływający na jej elastyczność i jędrność.
Nie jest tajemnicą, że cechuje się on najwyższą przyswajalnością. A to za sprawą tego, że jego budowa
najbardziej zbliżona jest do ludzkiego kolagenu. Najistotniejsze jest to, że cząsteczki tego kolagenu są najmniejszych rozmiarów, w porównaniu z innymi kolagenowymi cząsteczkami, a co za tym idzie, najłatwiej
przedostają się do krwioobiegu, wpływając na proces
przyswajania. Statystyki podają, że ten rodzaj kolagenu jest przyswajalny do 1,5 raza lepiej, niż pozostałe
rodzaje niezbędnego nam białka.
Co warto wiedzieć o morskim kolagenie, który zyskał sobie nazwę rybiego?
Na przykład to, że zawiera on bardzo dużą ilość
aminokwasów – glicyny i proliny. I tu wypadałoby
być świadomym, że wspomniana glicyna wspiera centralny układ nerwowy, ma właściwości antyoksydacyjne, reguluje także poziom cukru we krwi. Prolina zaś,
stymulując syntezę kolagenu, jest nie mniej ważnym
od glicyny antyoksydantem.
Powinniśmy także wiedzieć, że otrzymywanie rybiego kolagenu jest określane jako przyjazne dla środo-

wiska. Pozyskuje się go bowiem z takich części ryby,
które zazwyczaj traktowane są jako odpadki i wyrzucane – czyli ze skóry i rybich łusek.
Kolagen w kapsułkach, w proszku, do picia, w maści, w kremie... – rodzajów jest bardzo dużo. Każdy
wzmacnia tkankę łączną, a o to przecież chodzi. Bioaktywny. Hydrolizowany. Wybrać powinniśmy taki,
którego suplementacja będzie dla nas odpowiednia.
Możemy także dostarczyć organizmowi kolagenu
– a o tym nieczęsto się mówi – pijąc wodę krzemieniową. Skład pierwiastkowy krzemieni gwarantuje
bowiem powstawanie naturalnego kolagenu. Antybakteryjne działanie krzemieni znane jest od zarania
dziejów. Po dziś dzień na wielu wsiach w studniach na
dnie znajdują się krzemienie. Nimi też przyciskano,
i tak czyni się i obecnie, kiszonki. Woda krzemieniowa dostarczna do naszych organizmów, stymuluje go
do wytwarzania kolagenu.
Pamiętajmy, że kolagen ma bardzo szerokie spektrum oddziaływania. Picie wody krzemieniowej zapewni nam detoksykację organizmu, oczyszczenie żył
z powstałych złogów, przez co wpłynie równocześnie
na prawidłowe działanie układu krążenia i dobrą pracę
naszego serca.
Kolagen święcący tryumfy w kosmetyce zdaje się
być nie do przecenienia. Kosmetyki z jego zawartością
działają bezpośrdnio na przyczynę starzenia się skóry

Dobry wygląd i kolagen
zdaniem specjalisty
n Jakie czynniki decydują o młodym i świeżym wyglądzie skóry na
długie lata?

zdrowa i mądra suplementacja naturalna. Aby dłużej cieszyć się dobrym wyglądem, warto obserwować swoją twarz,
w czym mogą pomóc wykonywane raz
na kilka miesięcy zdjęcia, i podjąć działania naprawcze możliwie jak najszybciej. Im wcześniej lekarz medycyny estetycznej rozpocznie pracę, tym łatwiej
i taniej będzie można zatrzymać rozpoczęty proces.

Proces starzenia się skóry oznacza nie
tylko pogorszenie wyglądu zewnętrznego, ale także utratę jej funkcji fizjologicznych. Spada liczba fibroblastów,
melanocytów i keratynocytów, zmniej- mgr kosmetolog 
Agnieszka 
sza się także liczba włókien kolagenu
Królikowska
i elastyny. W wyniku tych zmian pojawiają się na skórze zmarszczki, bruzdy i zmiany n Jakie są najważniejsze porady pielęgnacyjne
barwnikowe. Z wiekiem coraz bardziej zmniejsza dotyczące skóry. Jakie mogą być przyczyny zasię elastyczność skóry i często dochodzi także do burzeń i utraty właściwej ilości oraz struktury
rozszerzenia naczyń krwionośnych
kolagenu w skórze?
Z upływem czasu przyjmuje kształt odwróconego trójkąta, przez co zmieniają się jej proporcje. Niby wiemy, jak pielęgnować skórę, jednak popełStarzenie się twarzy jest wielopoziomowym proce- niamy błędy, za które „płacimy” później problesem, ponieważ dotyczy różnych tkanek w różnym mami.
czasie. Najpierw obejmuje skórę, która staje się
wiotka, sucha, pokryta zmarszczkami i przebarwie- Oto kilka porad czego
niami. Z czasem leżąca pod nią tkanka podskórna nie należy robić:
nie tylko staje się coraz cieńsza, ale także przemiesz- Często bardzo się starasz, a skóra twarzy (cera) i tak
cza się w dół. Zanika czerwień wargowa, a czubek jest problematyczna. Sucha i ściągnięta lub tłusta
nosa zaczyna opadać w dół. Dodatkowo mięśnie z wypryskami - takie problemy ze skórą ma najstają się cieńsze, a kości twarzoczaszki przebudo- więcej kobiet i mężczyzn. Nie każdy jednak wie, że
wują się, w wyniku czego zmieniają się proporcje największą szkodę własnej skórze robimy my sami.
i wygląd całej twarzy. Dobrze jest wiedzieć, na Dlaczego? Głównie z nadgorliwości i zbyt dobrych
czym polegają te zmiany, aby móc zareagować chęci. Przesadna higiena, zbyt częste oczyszczanie,
wysuszanie lub natłuszczanie doprowadzają skórę
w odpowiednim czasie.
Dodatkowo dochodzi do zaburzeń obecno- „do rozpaczy”.  Nie „dogadzaj” jej na siłę, obserści kolagenu w całym organizmie, tzn. zanika on wuj i ucz się na błędach, które „wypisane” są na
w stawach, ale także np. w biuście, więc cały wy- twarzy.
gląd człowieka się zmienia, nie tylko twarz.
Niektóre osoby starzeją się szybciej, inne wol- Pielęgnacja szyi i dekoltu
niej – zależy to od uwarunkowań genetycznych W tych miejscach skóra jest cienka i szybko się
i czynników, takich jak: promieniowanie słoneczne, starzeje. Powszechnym błędem jest omijanie tych
tryb życia, dieta, warunki pracy i mieszkania, oraz partii w czasie pielęgnacji: oczyszczając skórę
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mleczkiem czy płynem micelarnym, a następnie
nakładając krem na twarz, często zapominamy
o tym, żeby aplikować go również na szyję i dekolt.
Pielęgnacja tych partii ciała zaprocentuje w przyszłości. Skóra na szyi i dekolcie bardzo szybko traci
jędrność i elastyczność oraz jest podatna na utratę wody. Nawilżaj, masuj i pielęgnuj skórę szyi
i dekoltu. Pij dużo wody z witaminą C, by zachować młody wygląd na dłużej. Woda z witaminą C
wiąże kolagen i uszczelnia naczynia włosowate.
Kolagen stopniowo zanika z tkanek, więc ważne
jest systematyczne przyjmowanie kolagenu w postaci suplementacji po ukończeniu 30 roku życia.
Zły dobór kosmetyków
Kosmetyki zbyt mocno wysuszające przy skórze
suchej / wrażliwej lub zbyt tłuste i zatykające pory
przy skórze tłustej, czy za mało odżywcze przy skórze suchej, a także brak profilaktyki przeciwsłonecznej to jedne z częściej popełnianych błędów
pielęgnacyjnych skóry. Nim wybierzesz kosmetyki
do swojej skóry – określ, jaka ona jest i tego się
trzymaj – nie ulegaj reklamom czy zachwytom koleżanek, bo „kosmetyk jest rewelacyjny, wypróbuj
go, Tobie też pomoże”.
Pamiętaj, regularne stosowanie kremów z filtrem
(również zimą) opóźnia starzenie się skóry i zabezpiecza przed pojawianiem się przebarwień słonecznych. Skóra to nie boczek, nie musisz jej smażyć na
skwarkę...Latem suplementacja kolagenem powinna być zwiększona i będzie chronić nasze włókna
kolagenowe przed wysuszeniem.
n Czy suplementacja kolagenu ma sens i w jaki
sposób należy to robić?
Kolagen to główne białko tkanki łącznej, które
charakteryzuje się dużą elastycznością i odpornością na rozciąganie, dzięki czemu nasza skóra wygląda młodo i utrzymuje jędrność. Istnieje kilka
rodzajów kolagenu. Niestety po 26 roku życia jego
ilość w organizmie spada. A co za tym idzie, cierpi
nie tylko skóra, ale także zmienia się wygląd wło-

sów i pojawiają się problemy ze stawami. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy warto sięgnąć wtedy po
kolagen do picia lub w tabletkach? Według wielu
specjalistów optymalna dzienna dawka kolagenu  
wynosi ok. 500 mg lub więcej. Czy warto zainwestować w taką kurację?
Suplementy kolagenowe mają wiele ciekawych
właściwości i zastosowań. Ich korzyści dla zdrowia
i urody są naprawdę duże. „Zakochało się” w nich
wiele tzw. gwiazd. Oficjalnie opowiadają o tym, że
codziennie przyjmują suplementy kolagenowe.
Jakimi właściwościami charakteryzuje się dobry
suplement kolagenowy i w czym może nam pomóc?
Większość produktów kolagenowych nie jest
dobrze przebadana naukowo. Często ich wysoka
wchłanialność i przyswajalność to tylko deklaracje producentów. Wyjątkiem są niektóre kolageny
otrzymywane ze skór ryb. Wyróżnia się tutaj szczególnie Naticol, francuski preparat kolagenowy,
który posiada właściwości potwierdzone badaniami klinicznymi.
Dobry preparat kolagenowy m.in:
l przeciwdziała powstawaniu zmarszczek,
l przeciwdziała utracie jędrności i elastyczności
skóry,
przeciwdziała
wysuszeniu i powstawaniu plam,
l
l zapobiega efektowi opadniętych powiek i podwójnego podbródka,
l przeciwdziała powstawaniu cellulitu i rozstępów.
Spożywanie doustnie dobrego kolagenu sprawia,
że jest on szybko wchłaniany przez przewód pokarmowy i równie szybko przez organizm. Znaczący
wzrost kolagenu w tkankach można zaobserwować
już po 6-12 godzinach od zażycia.
Regularne stosowanie kolagenu sprawia, że już
po krótkim czasie jesteśmy w stanie zauważyć pozytywne zmiany w wyglądzie skóry, zmniejszają się
najgłębsze bruzdy na twarzy. Co więcej, suplementy kolagenowe przeciwdziałają również wypadaniu
włosów i odmładzają komórki ciała. Im szybciej
będą uzupełniane jego niedobory, tym mniejsze
szkody zostaną wywołane. n

i są powszechnie doceniane. To biologicznie żywe,
aktywne białko wpływa też bardzo korzystnie na cerę
z trudno gojącym się trądzikiem różowatym.
Odmładza i ujędrnia skórę, wygładza blizny, niweluje zadrapania, przyspiesza gojenie się ran, nawet
oparzeniowych, powoduje trwały odrost włosów...
Właściwosci można by mnożyć. Czy zatem warto sięgać po kosmetyki zawierające chemiczne składniki,
mając do wyboru naturalny kolagen ? Odpowiedź nasuwa się natychmiast.
Mając świadomosć tego, jak ważnym składnikiem,
wpływającym na stan naszego organizmu, a co za tym
idzie również zdrowia, jest białko kolagenowe, warto
zadbać o to, by nie doprowadzać do jego utraty.
Poziom kolagenu obniżać będzie między innymi
stres. Dlaczego? Otóż kortyzol produkowany przez
nadnercza – zwany hormonem stresu – pobudza
w organizmie rozkład kolagenu. Destrukcyjnie wpływać też będzie dym papierosowy, niszczący witaminę
C – będącą kluczowym antyoksydantem w budowie
tkanki łącznej. Poza tym, kiedy nasza aktywność fizyczna maleje, zmniejsza się ilość fibroblastów – naj-

liczniejszych komórek tkanki łącznej, odpowiedzialnych za produkcję kolagenu. Jak widać, mamy zatem
wpływ na produkcję kolagenu, wybierając świadomie
styl życia i sposób odżywiania.
Czego by o kolagenie nie napisać, trzeba podkreślić,
że to wyjątkowe białko jest niewątpliwie swego rodzaju podporą i rusztowaniem dla każdej części naszego
organizmu. Nie bez przyczyny powiada się, że kondycja naszych organów, stan układu odpornościowego
i długość naszego życia bezpośrednio zależą od jakości
kolagenu ustrojowego.  n
Teresa Szczepanek
Z wykształcenia językoznawca, z zawodu dziennikarka. Większość życia
poświęciła szeroko pojętej psychologii.
Jedną z jej pasji są podróże. W swoich
reportażach pokazuje niezwykłe miejsca, osoby i terapie. Ciekawa świata,
przekonana o sile serca, hołdująca słowom Ryszarda
Kapuścińskiego: „Życzę ci, żebyś zawsze się dziwił.
W dniu, w którym przestaniesz się dziwić – przestaniesz
myśleć, a przede wszystkim – czuć”, jako terapeutka
łącząca wiedzę z zakresu litoterapii, fizyki kształtu, psychologii i zielarstwa, stara się wzbudzać w ludziach
wrażliwość i poszerzać świadomość.
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Chelatacja
terapia, która przywraca zdrowie
Z Dr Dariuszem Siwikiem rozmawiała Małgorzata Pindera
n Od wielu lat w swoich ośrodkach stosuje pan
chelatację EDTA w leczeniu wielu chorób. Odkrycia tej terapii dokonano przypadkiem...
Tak często w medycynie bywa. Niemal siedemdziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych pracownikom
jednej z fabryk, którzy ulegli zatruciu metalami ciężkimi, podano dożylnie syntetyczny aminokwas EDTA.
Połączył się on z toksycznymi metalami i szybko został
wydalony przez ich organizm wraz moczem. Usunięcie metali ciężkich przyniosło też inne, korzystne efekty. Chorzy przestali skarżyć się na dolegliwości, które
występują w takich chorobach jak dusznica bolesna,
chromanie przestankowe, zaburzenia krążenia mózgowego. To niezwykłe odkrycie stało się początkiem rozwoju terapii chelatowej.

n Niestety, nasze środowisko nie jest wolne od
metali ciężkich. Oddychamy zanieczyszczonym
powietrzem, toksyczne pyły opadają na warzywa,
które zjadamy. Zanieczyszczona jest pasza, którą
karmi się zwierzęta. Jak to wpływa na nasz organizm?
Metale mogą wywołać natychmiastowe ostre zatrucia
lub stany przewlekłe. O ile ostre zatrucie metalami
ciężkimi jest łatwe do rozpoznania, to w przypadku
długotrwałego działania tych pierwiastków nastręcza
ono dużo więcej trudności. Wynika to z faktu, że zazwyczaj większości dolegliwości nie łączymy z zanieczyszczeniem metalami ciężkimi. Tymczasem takie
objawy, jak przewlekłe złe samopoczucie, problemy z
trawieniem, przewlekłe bóle głowy czy bóle mięśnio-

we, a nawet problemy z koncentracją mogą mieć z ki podano kroplówki z EDTA, zauważono, że jednotym związek.
cześnie zanikają objawy miażdżycy, co ma wpływ na
n Jakie metale ciężkie są najbardziej niebezpieczne polepszenie ich samopoczucia i ogólnego stanu zdrodla naszego zdrowia?
wia. Przy okazji badania skutków tej terapii okazało
Do najbardziej toksycznych należą: ołów, kadm i rtęć. się, że EDTA dodatkowo pełni rolę „czyściciela”, któNie tylko same w sobie są toksyczne, ale kumulują się ry wyłapuje jony wapnia ze złogów miażdżycowych.
w naszym organizmie. Wywołują zmiany w syntezie n Co wyróżnia chelatację spośród innych metod
białka i zaburzenia wytwarzania ATP, w następstwie stosowanych powszechnie w leczeniu miażdżycy?
których może dochodzić do poważnych chorób. Ata- Musimy zdawać sobie sprawę, że nie ma leków dziakują przede wszystkim wątrobę i nerki, ale ich obec- łających bezpośrednio na miażdżycę. Zazwyczaj poność stwierdza się w układzie krwionośnym i sercowo daje się środki obniżające ciśnienie, krzepliwość krwi,
– naczyniowym, uszkadzają
poziom cholesterolu, niekiedy
układ nerwowy. Kancerogenstosuje się metody chirurgiczne oddziaływanie występuje,
ne. Jest to leczenie jedynie
gdy poziom metalu w danym
objawów, bądź już skutków
organizmie osiągnie lub przechoroby. Z kolei zabieg operakroczy dawkę progową. Mięcyjny może być przeprowadzadzynarodowa Agencja Badań
ny tylko w dużych tętnicach,
nad Rakiem (IARC) klasyfibo tylko tam jest w stanie
kuje kadm jako znany czynnik
dotrzeć chirurg. Tymczasem
rakotwórczy, ołów jako prawchelatacja EDTA może usudopodobny czynnik rakotwórnąć zmiany miażdżycowe
czy, metylortęć jako możliwy
nagromadzone przez lata,
czynnik rakotwórczy. Według
przede wszystkim w drobnych
ostatnich badań metale ciężkie
naczynkach i zapobiec dalszemogą też mieć związek z wymu rozwojowi choroby, która
stępowaniem chorób alergiczw
zaawansowanej postaci proChelatacja EDTA może usunąć zmiany
nych i zapalnych.
wadzi do choroby wieńcowej,
miażdżycowe nagromadzone
n Warto więc stosować chea w nagłych przypadkach nawet
przez lata, przede wszystkim
latację profilaktycznie?
do zawału mięśnia sercowego.
w drobnych naczynkach i zapobiec
Na pewno tak. Choćby po to,
Terapia
zalecana jest pacjendalszemu rozwojowi choroby,
aby wypłukać metale ciężkie.
tom po przebytym zawale serktóra w zaawansowanej postaci
W wielu ośrodkach na świecie
ca,
ponieważ ryzyko powtórneprowadzi do choroby wieńcowej,
stosuje się też chelatację jako
go zawału jest bardzo wysokie,
a w nagłych przypadkach nawet
metodę wspomagająca leczenie
a
przebyty zawał jest oznaką istdo zawału mięśnia sercowego.
nowotworów. Doświadczenia
nienia zmian miażdżycowych
kliniczne wykazują, że chelataw naczyniach krwionośnych.
cja EDTA w pierwszej kolejności powoduje usuwanie n Wielu lekarzy w Polsce odnosi się do chelatacji z
ołowiu i kadmu, a gdy zapasy tych metali zostają wy- dużym dystansem.
czerpane, sięga po rtęć.
Dystans mają zazwyczaj ci lekarze, którzy niewiele
n W przypadku zatrucia metalami ciężkimi stoso- wiedzą o tej terapii i nigdy jej nie stosowali. Tymwanie chelatacji EDTA nie budzi wątpliwości. Od czasem liczba dostępnych prac naukowych na temat
wielu lat chelatację EDTA stosuje się także w lecze- terapii chelatowej przekracza 17000. Wyniki najniu miażdżycy.
nowszego badania opublikowano 27 marca 2013 r.
To też wynik zdarzenia sprzed siedemdziesięciu lat. w Journal of American Medical Association. Było to
Gdy zatrutym metalami ciężkimi pracownikom fabry- badanie wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzo-
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ne metodą podwójnie ślepej próby. Badanie oficjalnie
potwierdziło, że długotrwała terapia EDTA zmniejsza
ryzyko zawałów serca, udarów i innych problemów
sercowo-naczyniowych. Dodatkowa analiza wykazała
szczególnie korzystne efekty stosowania chelatacji dla
chorych z cukrzycą. Po kuracji 40 wlewów z EDTA
stwierdzono u nich zmniejszenie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń sercowo - naczyniowych o 41 proc.!
Naukowcy zaobserwowali zmniejszenie o 40 proc. ryzyka zgonu z przyczyn sercowo - naczyniowych, a kolejnego zawału serca o 51 proc. W komentarzach do
badania pojawiły się głosy, że nigdy wcześniej w przypadku samej kontroli glikemii u chorych z cukrzycą
nie zaobserwowano tak wysokiego zmniejszenia liczby
zdarzeń klinicznych.
n Można powiedzieć, że badanie było ukoronowaniem i potwierdzeniem tego, co od połowy lat 50.
ubiegłego wieku sygnalizowali lekarze prowadzący
terapię chelatacji.
Tak. Na szczęście wśród wielu lekarzy, jak i autorytetów medycznych można zaobserwować ewolucję

Doktor Siwik Medyczne Centrum
Od dwudziestu lat stosujemy chelatację EDTA
w leczeniu wielu chorób. Nasze doświadczenie wyraża się zarówno liczbą przeprowadzonych zabiegów, jak i zadowolonych pacjentów, którzy dzięki terapii odzyskali zdrowie i
siły. Wszystko to stawia nas na pierwszym miejscu w Polsce wśród placówek, które oferują
tego typu zabiegi.

Nasze ośrodki:
Warszawa: ul. Dzika 4 A/1
tel. 22-746-91-91; 604 45 00 00
Białystok: ul. Św. Jerzego 43/28
tel. 85-744- 97-97
Olsztyn: ul. Janowicza 30 A
tel. 604 45 00 00
www.doktorsiwik.pl

ich stanowiska wobec chelatacji EDTA jako metody
terapeutycznej. Warto przytoczyć tu słowa kierownika grupy badawczej dr Gervasio Lamasa, który
jest również przewodniczącym Wydziału Medycznego i szefem Wydziału Kardiologii na Uniwersytecie
Columbia, a także członkiem American College of
Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology. „ Na początku nikt nie był
zwolennikiem chelatacji, ale konieczne jest spojrzenie
na wyniki badań w beznamiętny sposób. Epidemiologowie i inni naukowcy od lat ostrzegają, że istnieje związek między metalami ciężkimi a zwiększoną
śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych,
nadciśnieniem, zawałem serca i udarem. I jeżeli jest
bezpieczny lek, który usuwa metale ciężkie, dlaczego
myślenie to ma być nielogiczne? Zajęło nam to sporo
czasu, aby to wszystko przetrawić, ponieważ tak było
to sprzeczne z naszymi oczekiwaniami”
n Jak przebiega terapia?
EDTA wprowadzamy do organizmu przez kroplówkę.
Jeśli chodzi o usunięcie metali ciężkich z krwi wystarczy ok. 6 wlewów. W przypadku miażdżycy przeciętna
kuracja trwa kilka miesięcy, podczas których podaje
się ok. 50 wlewów (po trzy w tygodniu). Przeciętnie
po 50 zabiegach obserwujemy cofnięcie ok. 25%-35%
zmian miażdżycowych, co przekłada się na zdrowie
chorego i lepszy sposób funkcjonowania. Może on bez
zadyszki wejść po schodach na kolejne piętro, przejść
bez potrzeby zatrzymywania czy bólu większy dystans,
a nawet wrócić do uprawiania wielu dyscyplin sportu,
z których na skutek choroby musiał zrezygnować. n

Dr Dariusz Siwik
Lekarz medycyny,
od dwudziestu lat
w profilaktyce
i leczeniu wielu chorób
stosuje chelatację EDTA.
Jest jednym
z prekursorów tej metody
w Polsce. Współpracuje
z międzynarodowymi
ośrodkami m.in. American
College of Advacement
Medicine, Deutsche
Ärztegesellschaft
für Chelat-Therapie.
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Naturemediacja
czyli Quo Vadis Medycyno?
Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie,
ile cię trzeba cenić, kto cię stracił...

W

życiu wiele rzeczy jest ważnych, ale zdrowie jest jednak najważniejsze. Doceniamy
jego rolę dopiero wtedy, kiedy zaczynamy
je tracić, czyli coś zaczyna nam doskwierać. Wtedy
okazuje się, że pieniądze, ambitne plany, możliwość
cieszenia się rodziną i przyjemnościami zależą w dużym stopniu od naszego samopoczucia.

Zdrowie to nie wszystko, ale bez
zdrowia, wszystko jest niczym.
Skoro zdrowie jest takie ważne, to w jaki sposób możemy o nie zadbać? Według powszechnego poglądu
zdrowiem powinna zajmować się dziedzina wiedzy

zwana medycyną. Obecne pokolenia żyjące w Polsce
i Europie są wychowane w epoce dominacji podejścia
farmakologicznego w medycynie. Obecna medycyna
akademicka osiągnęła wielkie sukcesy w postaci rozwoju technologii medycznych, w ratowaniu ludzkiego życia, w przeszczepach a także pomogła pokonać
większość epidemii groźnych chorób zakaźnych. Jednak nie radzi sobie zbyt dobrze w przypadku tysięcy
schorzeń związanych ze stylem życia – tzw. chorób
cywilizacyjnych, czy autoimmunologicznych.
Żyjemy w nietypowej sytuacji. Wydatki na medycynę rosną z roku na rok. Efektem tego było ciągłe

przedłużanie średniej długości ludzkiego życia. Jednak przytłaczając w Azji tradycyjne systemy medyczne jak
okazuje się, że żyjemy coraz krócej w dobrym zdro- Ajurweda (medycyna staroindyjska) czy TCM – trawiu. A według prognoz będzie jeszcze gorzej i niestety, dycyjna medycyna chińska, mające dorobek sięgający
wkrótce zbierzemy śmiertelne żniwo. Już wiadomo, że nawet 5 tysięcy lat wstecz.
w USA po raz pierwszy w nowożytnej historii, pokoleObecnie mija nieco ponad 100 lat zdecydowanej
nie obecnych nastolatków będzie żyło krócej od swo- dominacji medycyny akademickiej na świecie. Doich rodziców. Powodem tego
bry czas na podsumowania.
są „epidemie” tzw. chorób cyJak wspomnieliśmy wcześniej,
wilizacyjnych, takich jak: nocoraz bardziej przegrywamy
wotwory, choroby serca, otywojnę z chorobami cywilizałość, cukrzyca i wiele innych.
cyjnymi i degeneracyjnymi.
A więc, „quo vadis medyJako odpowiedź na tę sytuację
cyno”? W jaki sposób mocoraz większą popularność
żemy zapewnić nam coraz
zyskuje tzw. medycyna zinlepsze zdrowie i odwrócić
tegrowana. Zakłada ona, że
negatywne trendy? Nie byłowiedzę medycyny akademicby całej dyskusji, gdyby nie
kiej warto połączyć z elemenpogarszający się stan zdrowia
tami wiedzy o zdrowiu, poi samopoczucia ludzi żyjących
chodzącymi np. z dietoterapii
w tzw. krajach rozwiniętych,
czy naturopatii. Ważne jest
a do takich należy też Polska.
także tzw. holistyczne poByć może warto coś zmienić
dejście – czyli uwzględnienie
w rozumowaniu współczesnej
roli umysłu i świadomości
medycyny? Być może istnieją
w zdrowiu. To innowacyjne
jakieś inne kierunki wiedzy Naturemediacja zakłada branie większej i ciągle jeszcze kształtujące się
o zdrowiu, które mogą okazać
nowe spojrzenie na medycynę.
odpowiedzialności za swoje zdrowie
się skutecznym wsparciem?
Nie
posiada jednolitej definiprzez każdego człowieka. Dlatego też
Warto zwrócić uwagę, że mecji ani stałego zestawu narzękluczem do zdrowia jest profilaktyka
dycyna nie zawsze wyglądała i powszechna edukacja o prawidłowym dzi terapeutycznych, z których
w taki sposób. Niewielu ludzi
korzysta. Jednak coraz większa
stylu życia już od najmłodszych lat.
na świecie wie, że dominująca
liczba lekarzy czy terapeutów
rola obecnej medycyny akadeinteresuje się nowymi trendami.
mickiej albo tzw. szpitalno-farmakologicznej jest dość
Holistyczne, zintegrowane podejście do zdrowia jest
krótka. Przez całe stulecia, aż do końca XIX w. wie- zgodne z misją i celami Magazynu Estilo, dlatego też
dza o zdrowiu i metody leczenia w świecie Zachodu wspólnie z naszymi partnerami oraz wieloma eksper(Europa i USA) były o wiele bardziej zróżnicowane. tami postanowiliśmy zorganizować konferencję, która
Lekarze mogli się kształcić w szkołach medycznych zaprezentuje najnowszą teorię i praktykę nowych nuro przeróżnym profilu. Równolegle funkcjonowały tów. Nazwaliśmy ten nurt wiedzy o zdrowiu NATUREuniwersytety medyczne jak i szkoły naturopatii, zioło- MEDIACJĄ.
lecznictwa, czy homeopatii.
Dopiero na samym początku XX w. uznano, że wy- Naturemediacja – czyli w poszukiwaniu
łącznie medycyna szpitalno – farmakologiczna repre- uniwersalnej recepty na zdrowie.
zentuje naukowe podejście i wszystkie pozostałe nurty W akademickim podejściu medycznym każda chorowiedzy o zdrowiu są traktowane z dużą nieufnością ba jest czymś unikalnym a pomóc nam może dostojako niepotwierdzone przez naukę. Z USA i Europy sowana do potrzeb tej choroby pigułka lub terapia.
medycyna akademicka rozszerzyła się na cały świat, Jednak na świecie przybywa ekspertów od zdrowia,
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w tym lekarzy, którzy uważają, że czas zmodyfikować Wynika to z faktu, że żywność, którą kupujemy
ten paradygmat.
w zdecydowanej większości jest jedzeniem bez cenNaturemediacja zakłada, że jednym z uniwersalnych nych wartości odżywczych. Jedzenie zawiera głównie
kluczy do zdrowia jest wzmocnienie homeostazy, czyli tzw. makroskładniki czyli białka, tłuszcze i węglozdolności regeneracji i samoleczenia przez organizm wodany. Tych elementów mamy za dużo w stosunku
człowieka. Nasze ciało w każdej sekundzie musi zma- do potrzeb naszego ciała. Jednak badania naukowe
gać się z wieloma różnymi wyzwaniami, które mogą wskazują, że dla zdrowia istotne są przede wszystkim
zagrozić zdrowiu. Jednak natura wyposażyła nas mikroskładniki: witaminy, minerały, antyoksyw skuteczne systemy samonaprawy
danty, enzymy, probiotyki itp.
i przywracania równowagi. KomórTo mikroskładniki w dużej mieNaturemediacja promuje
ki ciała są ciągle regenerowane i wyrze decydują o sprawności działapogląd, że aby uniknąć
mieniane na nowe. Jednak wskutek
nia homeostazy człowieka. Dlatego
problemów
zdrowotnych
niewłaściwego stylu życia oraz w
w ramach naturemediacji będziemy
warto pogłębić wiedzę o stresie omawiać programy zmiany odżywyniku „niedożywienia”, system
i rozpocząć systematyczną
samonaprawy zostaje uszkodzony.
wiania i suplementacji, które po„pracę”
z
umysłem.
Być może niektórzy czytelnicy
siadają udowodnioną skuteczność
są w szoku – jak to? chorujemy
w przywracaniu homeostazy. Choć
z niedożywienia? Przecież spożywamy tyle jedzenia w standardowej diecie „marketowej” wielu mikrona codzień... A jednak to prawda. Z jednej strony składników nam brakuje, to jednak odżywiając
w obecnym świecie jesteśmy oszołomieni łatwym do- się bardziej świadomie oraz wspierając się suplemenstępem do żywności, w wyniku tego jesteśmy prze- tacją, możemy żyć długo i zdrowo...
jedzeni i coraz bardziej otyli. Jednocześnie jednak
Przywracanie i wzmacnianie homeostazy jest jedną
większość z nas jest permanentnie niedożywionych. uniwersalnych recept na zdrowie. Wykorzystujemy

w ten sposób naturalną inteligencję naszego ciała – go po fazie stresu potrzebny jest okres odpoczynku/
chcąc zachować życie, w naturalny sposób nasze syste- regeneracji, który bardziej sprzyja naszemu zdrowiu.
my obronne eliminują przeróżne zagrożenia zdrowotne. Problem polega na tym, że mózg współczesnego człoKolejnym filarem naturemediacji jest zwróce- wieka jako realne zagrożenie życia traktuje także „atanie większej uwagi na rolę świadomości w zdrowiu. ki” emocjonalne lub słowne. Przy takim podejściu,
Zdrowie kojarzy nam się z reguły z tzw. zdrowiem fi- mózg większości osób potrafi przebywać wręcz permazycznym, czyli tym co odczuwa nasze ciało. Typowe nentnie w fazie stresu. Niestety, nie pozostaje to bez
podejście medyczne zakłada jednak, że jeśli proble- wpływu na nasze zdrowie i jest jednym z czynników
my są widoczne w ciele, to ich przyczyny również wpływających na rozwój chorób.
są „cielesne”. A jeśli to nieprawda? Być może to tylko
Wiedza o istotnej roli świadomości (umysłu)
błędne założenie, które przyw zdrowiu nie jest nowa, gdyż
jęliśmy? Podobnie jak inny
stanowi podstawę np. ajurparadygmat: od lat 70-tych
wedy czyli medycyny staroinpowszechnie mówi się, że oddyjskiej rozwijanej od ponad
kładanie tkanki tłuszczowej jest
5 tysięcy lat. Współcześnie,
wynikiem nadmiernego spojedną z najciekawszych dzieżywania tłuszczu. Natomiast
dzin, która bada i opisuje
okazało się, że tycie jest główzwiązki pomiędzy świadomonie wynikiem spożywania węścią a zdrowiem człowieka
glowodanów, natomiast dieta
jest psychobiologia. Obecna
wysokotłuszczowa (tzw. ketopsychobiologia jest dziedzigeniczna) może być paradokną interdyscyplinarną, łącząsalnie dietą odchudzającą…
cą w sobie elementy fizjologii
Człowiek posiada bardzo
i anatomii, wiedzę o budowie
zaawansowany i rozbudowany
i funkcjach mózgu, biologiczukład nerwowy. W tej kwenych mechanizmach przestii rzeczywiście przebijamy
trwania i przebiegu reakcji
wszystkie inne gatunki na nastresowej.
szej planecie. Nasz umysł poJednym z celów naturemediacji jest
Główne tezy
przez sieć połączeń nerwowych
analiza, czy warto poszerzyć zakres
naturemediacji
bezpośrednio dociera do prakmedycyny o wybrane elementy wiedzy
Naturemediacja zajmuje się zatycznie każdej komórki ciała
o zdrowiu np. dietoterapię, stress
równo profilaktyką zdrowia jak
i steruje jej pracą. Choć o tym zamanagement, oczyszczanie z toksyn,
i naturalnym wspieraniem terapominamy, człowiek jest częścią
ziołolecznictwo itp.
pii medycznych. To dziedzina
natury i biologicznie nasz mózg
wiedzy, która pragnie zbadać,
jest nastawiony na przetrwanie.
Umysł i ciało funkcjonują w dwóch głównych trybach czy istnieją uniwersalne sposoby wspierające zdrowie
– w fazie stresu albo w fazie odpoczynku / regeneracji. człowieka.
Naturemediacja promuje rozwiązania zgodne z naStres – to po prostu reakcja na możliwe zagrożenie życia.
turą.
Nasze ciało i umysł są częścią natury. Zgodnie
O tym co jest uznane za niebezpieczne – decyduje
z założeniem, że jeśli w naturze pojawia się problem,
nasz umysł i układ nerwowy.
W fazie silnego stresu, mózg kompletnie zmienia to na pewno istnieje też jego rozwiązanie – chodzi
naszą fizjologię poprzez wydzielanie odpowiednich o to, by je odszukać i umiejętnie z niego skorzystać.
Naturemediacja zakłada branie większej odpowiehormonów, i wpływając na działanie komórek np.
blokuje ich rozwój i regenerację, ponieważ nie jest dzialności za swoje zdrowie przez każdego człowieka.
to potrzebne w momencie zagrożenia życia. Dlate- Dlatego też kluczem do zdrowia jest profilaktyka i po-
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wszechna edukacja o prawidłowym stylu życia już od
najmłodszych lat.
Naturemediacja promuje pogląd, że aby uniknąć problemów zdrowotnych warto pogłębić wiedzę
o stresie i rozpocząć systematyczną „pracę” z umysłem.
Wpływ stresu i rola świadomości w zdrowiu są ciągle
niedoceniane oraz traktowane ogólnikowo w klasycznym podejściu medycznym.
Jednym z celów naturemediacji jest analiza, czy
warto poszerzyć zakres medycyny o wybrane elementy wiedzy o zdrowiu np. dietoterapię, stress management, oczyszczanie z toksyn, ziołolecznictwo itp.
W jaki sposób można uwzględnić zintegrowane, holistyczne (obejmujące świadomość) podejście do zdrowia,
które reprezentuje tzw. medycyna Dalekiego Wschodu,
czyli ajurweda i tradycyjna medycyna chińska TCM?
W jaki sposób tego dokonać? Czy istnieją dowody

naukowe na to, że zintegrowane podejście może przynosić nam korzyści zdrowotne?
Zaprosiliśmy wielu ekspertów i praktyków, dla których nowe kierunki w medycynie i wiedzy o zdrowiu
są bardzo bliskie, aby podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas pierwszej konferencji o naturemediacji, która odbędzie się 28 marca 2020 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy. n
krzysztof mencel
Edukator zdrowotny, coach zdrowia.
trener technik rozwoju osobistego i stress
management.Autor wielu artykułów
i wykładowca na konferencjach. Nieustannie poszukuje prostych i skutecznych rozwiązań na podniesienie jakości życia i zdrowia ludzi. Dyrektor Konferencji Naturemediacja.

Zdrowie to nie wszystko,
lecz wszystko bez zdrowia jest niczym.

Serdecznie zapraszamy

I Konferencja Naturemediacji

Temat: „W poszukiwaniu uniwersalnej recepty na zdrowie”
Znakomici eksperci, lekarze, dietetycy
oraz terapeuci podzielą się swoimi
doświadczeniami i badaniami naukowymi.

Wykładowcami będą m.in.

Profilaktyka zdrowotna i naturalne
metody wspierania terapii medycznych.
Zintegrowane podejście w medycynie.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną się
rozwijać w wiedzy o zdrowiu.

Dr Marzanna
Radziszewska

Dr Iwa
Jonik

Dr Jan
Pokrywka

Dr Piotr
Kardasz

Dr Wiktoria
Zwinczewska

Dr Iliana
Ramirez

28 marca 2020 Kraków
Sobota od 9.30 do 18.30

Hotel Best Western Efekt Express
Współorganizator Konferencji: Magazyn Estilo
Rejestracja i bilety: www.naturemediacja.pl

Spotkajmy się na I Konferencji Naturemediacji.

Z d r o w i e w z a s i ę g u ręk i

Wodór na zdrowie!
Tekst: Magdalena Panasiuk-Krasińska

W

poprzednich numerach Estilo prezentowałam Państwu ideę Normobarii, opisując genezę powstania tej pobudzającej
zdrowienie i odmładzanie atmosfery, łączącej dobroczynne działanie czterech czynników. Mam tu na myśli:
l wysokie ciśnienie – Normobaria to rodzaj komory
hiperbarycznej o ciśnieniu 1500 hPa +/– 50
l tlen – niezaprzeczalny pierwiastek życia, którego
mamy w warunkach Normobarii 60% więcej niż
w otaczającym nas powietrzu
l dwutlenek węgla – niezbędny do prawidłowego
dotlenienia organizmu i dotarcia tlenu do organów
l wodór – ważny antyoksydant.
Dotychczas opisałam szerzej działanie trzech pierwszych czynników ( Estilo 3/2018 i 1/2019) i mam
nadzieję, że przekonałam Państwa, iż warto korzystać
z dobrodziejstw, jakie daje Normobaria. A jeśli jeszcze nie sprawdziliście na sobie działania atmosfery
normobarycznej, to może ten artykuł zaciekawi Was
i zainspiruje.
Wiedza na temat niedocenianych dotąd właściwości wodoru przyszła do nas z Japonii. Tam od 2005
roku zapanowało istne „szaleństwo” wodorowe. Za
największy autorytet w tej dziedzinie uznany został
Japończyk, dr Shigeo Ohta. Jego badania były odpowiedzią na potrzebę społeczeństwa japońskiego, jaką
jest zachowanie młodego wyglądu. Wodór bowiem
redukuje zmarszczki i przebarwienia, powoduje głębokie oczyszczenie, rewitalizuje skórę, łagodzi stany
zapalne, leczy trądzik i wypadanie włosów. Japonki
i Japończycy ze wszystkich grup wiekowych kąpią
się w wodorze, korzystają z inhalacji, masaży,

spożywają wodę z dużym stężeniem wodoru molekularnego. Ale jak się okazało, odmładzanie to tylko jedno z osiągnięć wodoru. Terapie wodorowe wpływają
bowiem na wszystkie organy ciała oraz oddziałują na
wszystkie typy dolegliwości i chorób. Już w 1998 roku
zespół japońskich naukowców odkrył związek między
wodą elektrolizowaną (o ujemnym red-ox), a wodami ogólnie uznawanymi za uzdrawiające, takimi jak
woda z Lourdes, czy Nordenau. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich cudownych wód był zawarty
w nich aktywny wodór.
Specyfika wodoru, jego wszechstronność i uniwersalność skłoniły kolejnych naukowców do zajęcia się
badaniami nad działaniem tego niepozornego pierwiastka. Powstał dedykowany wodorowi Molecular
Hydrogen Institute, zrzeszający naukowców z całego
świata i współpracujący ze znamienitymi uniwersytetami i instytucjami w zakresie rozwoju badań klinicznych nad wodorem molekularnym. Celem jego działalności jest wyjaśnienie leżących u podstaw działania
wodoru mechanizmów molekularnych oraz odkrycie
nowych obszarów jego skuteczności klinicznej. Chociaż badania są wczesne, ponad 1000 artykułów naukowych sugeruje, że H2 ma potencjał terapeutyczny
w ponad 170 różnych modelach chorób ludzi i zwierząt, a właściwie w każdym narządzie ludzkiego ciała.
Co dotąd wiemy o wodorze?

Ze wszystkich pierwiastków występujących we
wszechświecie wodór jest najpowszechniejszy.
Jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i palnym. Aż 75% widzialnego wszechświata składa
się z wodoru. Jednak w formie czystej występuje
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niezmiernie rzadko, jako dwuatomowa cząsteczka H2.
Tylko jedna na 2 mln cząsteczek to właśnie wodór
cząsteczkowy H2. W naturze jest produkowany przez
bakterie i algi w ramach metabolizmu beztlenowego.
W organizmie ludzkim wytwarzają go bakterie w jelitach, podczas fermentacji niewchłoniętych węglowodanów.
Wodór jest antyoksydantem. Poprawia homeostazę
redoks. Tak jak inne antyoksydanty – Witamina C,
Koenzym Q10, katechina, Witamina E, czy Glutation
– wychwytuje wolne rodniki, odpowiedzialne zarówno za szybkie starzenie, jak i choroby cywilizacyjne,
w tym nowotwory, ale…... Ma znaczącą przewagę
nad innymi antyutleniaczami. Jego niezwykła wartość
prozdrowotna wynika z kilku charakterystycznych tylko dla niego właściwości.
Po pierwsze – mały rozmiar cząsteczki.

Jak potwierdzają naukowcy, wodór molekularny
(cząsteczkowy) jest wyjątkowy. Jest najmniejszym
i najlżejszym pierwiastkiem we wszechświecie, dzięki
czemu wykazuje najsilniejszą penetrację. Ma zdolność
działania na poziomie komórkowym. Przenikając
przez błony komórkowe może dezaktywować wolne
rodniki w całym ciele, niejako „czyszcząc” tkanki i

Wodór
Cząsteczkowy
2

Witamina C
176

Koenzym Q10
863

Katechina
290

Glutation
309

Witamina E
431

Porównanie wielkości poszczególnych antyoksydantów

kości. Wodór potrafi przekraczać barierę krew-mózg,
co sprawia, że chroni nasz mózg, który – jak wiemy
– zużywa ponad 20% wdychanego tlenu, czyli jest
miejscem najbardziej narażonym na stres oksydacyjny. Cząstka H2 posiada umiejętność wejścia w mitochondria, a nawet ma zdolność translokacji do jądra
komórki. Dostając się do organizmu, wędruje przez
cały strumień krwi, do centrów energetycznych komórki i przenika do jądra, gdzie przechowywana jest
większość DNA.
Kolejną wyjątkową zdolnością wodoru jest selektywność działania.
W naszych organizmach obecne są zarówno wolne rodniki, jak i antyoksydanty. Większość z nas jest

przekonana, że wolne rodniki są złe. Fakt – ich nadmiar prowadzi do tzw „stresu oksydacyjnego” i uszkodzeń komórek. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie
rodzaje wolnych rodników są niepożądane. Niektóre
mają do spełnienia konkretne zadania i ich obecność
jest nam niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Większość antyoksydantów neutralizuje wszystkie
napotkane wolne rodniki. Tymczasem wodór działa
selektywnie, tzn. posiada umiejętność wychwytywania tylko reaktywnych form tlenu (ROS), wywierając
silny efekt chroniący komórki. Wodór wybiórczo redukuje jedynie tzw. rodniki hydroksylowe (•OH). Są
to bardzo silne utleniacze, potrafiące ukraść elektron
z prawie każdej molekuły, wchodzące w niszczące reakcje utleniania z kwasami nukleinowymi DNA, lipidami i białkami, co prowadzi do zgubnej w skutkach inaktywacji białek enzymatycznych, uszkodzenia
DNA, mitochondriów i całej komórki, a w rezultacie
wywołuje groźne mutacje.
Do powyższych cech wodoru należy dodać bardzo
istotne bezpieczeństwo stosowania i nietoksyczność.
H2 łącząc się z dwoma rodnikami hydroksylowymi, neutralizuje je do dwóch bezpiecznych cząsteczek
wody, jednocześnie nawadniając komórki. Nie powoduje żadnych negatywnych reakcji, nie wymaga
uruchamiania procesów neutralizacji. Nie zakłóca
równowagi pomiędzy antyoksydantami i wolnymi
rodnikami. Nawet przy dużym stężeniu jest nietoksyczny. Jest swego rodzaju „wentylem bezpieczeństwa”. Każdy jego nadmiar jest z łatwością eliminowany z organizmu ze względu na mały rozmiar cząsteczki
i jej łatwość przenikania przez struktury ciała. Pozostałe antyoksydanty nie mają takiej zdolności i ich
zbyt duża ilość może obciążać wątrobę. Ponadto po
neutralizacji wolnych rodników, same stają się słabymi wolnymi rodnikami (np. kwas askorbinowy staje
się rodnikiem askorbylowym).
Cząsteczka H2 wykazuje dodatkowo działanie synergiczne z innymi związkami w organiźmie. Aktywuje naturalne antyoksydacyjne enzymy występujące
w komórkach takie jak: peroksydaza glutationowa,
Normobaria Wawer
ul. Szachowa 1 (teren Instytutu Łączności)
04-894 Warszawa

dysmutaza nadtlenku i katalaza, wzmacniając od drugiej strony ochronę komórek przed wolnymi rodnikami. Jest tzw. cząsteczką sygnalizacyjną. Podobnie jak
inne gazowe cząsteczki tego typu (np. NO, CO, H2S)
moduluje transdukcję sygnału, fosforylację białek
i ekspresję genów, zapewniając przeciwzapalne, antyalergiczne i antyapoptotyczne działanie ochronne.
Uwzględniając tylko obecny stan wiedzy, wodór
wydaje się być uniwersalnym w swojej prostocie rozwiązaniem na poprawę jakości życia w wielu przypadłościach cywilizacyjnych. Uniwersalnym, bo prowadzącym do homeostazy organizmu i podniesienia
energii życiowej. Już w chwili obecnej badania potwierdzają pozytywne działanie terapii wodorowych
w alergiach, RZS, cukrzycy, SM, odbudowie chrząstki stawowej, trądziku różowatym, chorobach układu sercowo-naczyniowego (zmniejszenie rozmiarów
martwicy pozawałowej), urazie mięśnia sercowego po
przeszczepie serca, chorobie Parkinsona (opóźnienie
rozwoju choroby), chorobie Alzheimera (usprawnianie procesów poznawczych, poprawa pamięci),
urazach rdzenia kręgowego (usprawnianie funkcji ruchowej po urazie), chorobach układu oddechowego
(w tym w astmie), zapaleniu trzustki, jelit, zespole
jelita drażliwego, kamicy nerkowej, regulacji hormonów, otyłości, nowotworach (zmniejszanie rozmiarów
nowotworów skóry). Badania trwają dalej i są wciąż
poszerzane o nowe aspekty.
Cała powyższa wiedza stała się dla dr. Jana Pokrywki, twórcy Normobarii podstawą do uwzględnienia
wodoru jako składnika atmosfery sprzyjającej długowieczności i zdrowiu, czyli atmosfery normobarycznej. W Normobarii można skorzystać z dwóch
uzupełniających się sposobów przyswajania wodoru.
Oddychamy tu mieszanką wzbogaconą wodorem oraz
dodatkowo korzystamy z picia wody Red-ox, czyli
wody wzbogaconej H2. Dokładając do tego działanie
ciśnienia, zwiększonego tlenu i CO2 uzyskujemy niewiarygodne wsparcie naszego organizmu. Zapraszamy
do Normobarii dla uzyskania homeostazy, zdrowia
i długowieczności. n
www.normobaria.waw.pl
Normobaria Wawer
tel. 513 133 222
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Olga Szemley-Goudineau
Pełna pasji dla życia w harmonii z naturą joginka i podróżniczka,
która odwiedziła pięć kontynentów. Opracowała Yogattractive,
całkowicie naturalną metodę odmładzania twarzy i szyi
w oparciu o wielowiekowe tradycje pielęgnacyjne Azji oraz
podstawy naukowe wypracowane na Uniwersytecie w Cambridge.
Autorka książki „Rytuały piękna”. Aktualne informacje o metodzie
Yogattractive, warsztatach i sesjach na stronie: yogattractive.com

KOLAGENOWY AUTOMASAŻ TWARZY
zamiast ciastka
Słodki wróg skóry
Tak uwielbiany na całym świecie cukier, jest niestety
wielkim wrogiem skóry. Te wszystkie pyszności o wysokim indeksie glikemicznym powodują nadprodukcję glukozy. Ona zaś, pozostając w krwiobiegu, powoduje tak zwaną glikację: przyczepia się do cząstek
kolagenu, białka, które nadaje skórze elastyczność i gęstość. Kolagenowe włókna sztywnieją, a twarz zaczyna
wiotczeć, pojawia się siatka zmarszczek. Cukier również redukuje mikrocyrkulację krwi w skórze, atakuje
podskórną tkankę tłuszczową, otłuszcza organy wewnętrzne i powoduje chroniczny stan zapalny w ciele.
Skutki nadmiernej miłości do słodyczy widać także
na twarzy: bruzdy i zmarszczki na czole; worki pod
oczami; wypryski na całej twarzy, a przede wszystkim
cysty trądzikowe; cienką, suchą skórę; szarawy lub blady koloryt cery.
Poradź się doświadczonego specjalisty, jak zbudować pełnowartościową i pyszną dietę o niskim GI.
Nie bój się dobrych tłuszczów, weź suplement chromu, zapomnij o słodzikach, jedz duże sałatki a wypełnisz żołądek unikając frustracji.

Jak wrócić do swojej młodszej twarzy?
Pomogą Ci ćwiczenia twarzy i automasaż. Stanie
się to nieporównanie szybciej, jeśli zaczniesz przez

pięć minut dziennie wykonywać ćwiczenia, by ukrwić
skórę i mięśnie do głębi, a dalsze pięć minut automasażu pobudzi fibroblasty do intensywnej produkcji
świeżego, niezniszczonego kolagenu.

Automasaż Yogattractive
Na naszych twarzach mamy niezwykłą koncentrację
punktów akupresury. Twarz jest wręcz nimi usiana w stopniu unikalnym dla całego ciała. Co to za
punkty? Są to obszary szczególnie warte pobudzania, ponieważ leżą na splocie kluczowych struktur
anatomicznych, takich jak: tętnice, ścieżki nerwowe,
zespoły węzłów limfatycznych i mięśni. Dotykając
ich, działamy zawsze nie tylko na samą twarz, dla
jej zdrowia i urody, ale również holistycznie na całe
ciało. Szkopuł jedynie w tym, że nauka akupresury
i jej siostry, refleksoterapii, trwa lata, a podręczniki
pełne są symboli, często dla laików zupełnie niezrozumiałych. Postanowiłam więc opracować masaż, który
pobudza wszystkie kluczowe punkty i strefy naszej
twarzy, szyi i dekoltu. Jego skuteczność w niczym
nie ustępuje masażowi profesjonalnemu. Automasaż
jeżykami medycznymi, którego popularność mnie
samą, jego autorkę, nieustannie zaskakuje, widocznie napina i zagęszcza skórę już po dwóch tygodniach
regularnego stosowania. Mechanizm jego działania

przypomina zabieg osoczem, tylko bez kłucia. Silne
ukrwienie i pobudzenie mikrokrążenia zapewniają
cerze maksymalne odżywienie i detoks.

Gęsta, napięta skóra
Mogę z czystym sumieniem obiecać, że będzie lepiej. Na zbytniej sympatii do cukru najbardziej
cierpi szyja, owal twarzy, okolica oczu oraz czoło.
Jeśli na brodzie pojawiają się trądzikowe wykwity,
nie wolno masować tego obszaru.
Zrób sobie zdjęcie i powtórz je po dwóch tygodniach stosowania masażu, w tym samym oświetleniu. Jestem pewna, że zobaczysz różnicę. Ujędrniona szyja, wygładzona linia żuchwy, mniejsze
worki pod oczami i spokojniejsze czoło. Co więcej, taki  automasaż jest niezwykle praktyczny, bo
w przeciwieństwie do większości technik nie wymaga obfitego nasmarowania skóry olejkiem. Możesz
zastosować go rano, przed pracą, a włosy pozostaną
czyste!

Dlaczego ograniczamy metody
inwazyjne
Proponuje nam się coraz to nowsze metody inwazyjnej estetyki. Prądy, fale radiowe, ultradźwięki.
To są bardzo nienaturalne wibracje, które łudząco
przypominają działanie kuchenki mikrofalowej.
Z racji ich nowości, nie mamy zupełnie pojęcia, jak
zadziałają na kapitał młodości skóry. A niezależne,
niesponsorowane badania naukowe nie inspirują do
zaufania. Efekt napięcia skóry jest reakcją obronną,
która po paru miesiącach pozostawia ją osłabioną
i wiotką. Wtedy, zdesperowane, powtarzamy zabieg… Na zajęciach często mam do czynienia z paniami, które pytają: „Czemu jest gorzej niż przed
wizytą w gabinecie estetycznym?”
Wyobraźmy sobie, co nasz dzielny obrońca,
układ immunologiczny, sobie „myśli”, kiedy powodujemy wielokrotnie zniszczenia tkanek podskórnych po to, żeby – teoretycznie – powstał nowy
kolagen. Owe tak zwane kontrolowane zniszczenia
laserowe nie tylko powodują wewnętrzne blizny.
Jeśli coś Cię głęboko oparzy, pojawia się gorączka
i włącza się cały arsenał obrony przed urazem
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i infekcją. Jeśli wielokrotnie naciskamy ten guzik
alarmowy, może dojść do chronicznej reakcji autoimmunologicznej.

Automasaż leczy i upiększa
od tysiącleci

Pora na instrukcje
kolagenowego automasażu
jeżykami:
Każdy gest powtórz minimum 10 razy;
l szyję masuj okrężnymi ruchami tak, jakbyś
chciała narysować jeżykami naszyjnik,
w obu kierunkach. Jeżyki spotykają się
z przodu szyi i na karku;
l przenieś się na środek długości szyi i tam narysuj jeżykami „półgolf”, technika jak wyżej;
l masaż szyi zakończ okręgiem na samej górze szyi, imitującym golf;
l umieść jeżyki pod podbródkiem, przesuwaj
je pod linią żuchwy w kierunku ucha i z powrotem;
l zrób 10 okrążeń wokół oczu, masuj dolną
i górną powiekę w kierunku zaznaczonym na
rysunku;
l przesuwaj jeżyki poziomo po całym czole
od środka na zewnątrz i z powrotem.

Warto pamiętać, że metody manualne, w tym automasaż, są sprawdzonymi od wieków sposobami
upiększenia i leczenia. Tutaj wszytko, co służy naturalnej urodzie, służy też zdrowiu. Przykładowo,
opisany wyżej autorski masaż jeżykami medycznymi
nie tylko napina i zagęszcza skórę, ale wspomaga też
optymalną pracę tarczycy i opróżnia zablokowane zatoki, jednocześnie walcząc z napięciami szczęki.
Co więcej, nie zawsze podejmowanie ryzyka i choćby
poprawianie linii owalu twarzy nićmi czy falami ma
sens. Jeżeli zaciskamy szczęki, to „chomiczki”, „marionetki” i nierówna linia żuchwy muszą się pojawić.
I będą powracać, mimo wydanych sporych sum, jeśli nie oduczymy się napinać mięśni szczęki, zwanych
żwaczami (musculus masseter). Zaczynamy więc od
działania na przyczynę rozluźniającymi ćwiczeniami.
One opóźnią lub wyeliminują potrzebę poprawek.

RYTUAŁY PIĘKNA

Joga twarzy metodą
Yogattractive
Olga
Szemley-Goudineau
Wyd. Virgo 2019

Jak naturalnie dbać o kapitał młodości naszej
twarzy i szyi? Mamy ponad 80 mięśni szyi i twarzy.
To od ich kondycji zależy Twój wygląd! Znajdziesz
tu nowe, kompleksowe i naturalne podejście do
pielęgnacji, z wykorzystaniem głębokiego masażu twarzy i ćwiczeń jej mięśni. Nauczysz się robić
je sama dzięki zdjęciom i dokładnym instrukcjom
autorki. To książka dla córek i mam, a także babć,
bo piękno nie ma wieku, podobnie jak zdrowie,
a mięśnie przecież nie kończą się na obojczykach.
Dostępna w księgarni Virgo: www.virgobooks.pl

Naturalna pielęgnacja skóry
od wewnątrz i od zewnątrz

W

ypoczywając aktywnie i przebywając dużo na
świeżym powietrzu, nasza skóra jest narażona
na mocne działanie czynników zewnętrznych, takich
jak wiatr, słońce czy woda. Dlatego też należy dbać
o jej odpowiednią regenerację. W tym celu, w Bali Spa
wykonujemy „rytuały na ciało oraz na twarz” na bazie
ekologicznych preparatów. Kosmetyki te są przygotowane z naturalnych komponentów, nie zawierają konserwantów, barwników i sztucznych zapachów. Dobór
odpowiednich kosmetyków jest szczególnie ważny, gdyż
pomaga zapobiegać starzeniu się skóry.
W masażach jakie wykonujemy w Bali Spa używamy
tylko certyfikowane, ekologiczne oleje, tłoczone
na zimno, które są dobierane indywidualnie do potrzeb skóry.
Szczególnie polecamy
MASAŻ BALIJSKI NA
BAZIE OLEJU ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW, który cieszy się olbrzymią
popularnością zwłaszcza
w okresie letnim. Wykonujemy go wraz z masażem twarzy, gdyż olej ten
doskonale nawilża i regeneruje skórę. Zabieg ten wybierany jest często także przez mężczyzn, a jego dobroczynne właściwości to:
l łagodzi podrażnienia i uruchamia procesy odbudowy
zewnętrznych warstw skóry

TREAT YOURSELF WELL

tel. 570 707 634
ul. Nowy Świat 22

(przy Al. Jerozolimskich), Warszawa
www.bali-spa.pl

l działa łagodząco przy oparzeniach słonecznych,
l nawilża nawet bardzo przesuszoną skórę i włosy
l sprzyja redukcji zmarszczek spowodowanych
suchością skóry
l chroni skórę i włosy przed
działaniem szkodliwych
czynników zewnętrznych
l źródło witamin – witaminy A,B1,
B2, B6, D i E
l przywraca skórze blask
i promienny wygląd.
Olej ten można zakupić
u nas w Spa i używać
także samodzielnie do
pielęgnacji domowej.
Natomiast nie zapominajmy o pielęgnacji wyglądu od
wewnątrz. Szczególnie ważna jest zdrowa dieta i dobór
odpowiednich suplementów. W tym celu współpracujemy z dietetyk – Agatą Gawlikowską. Jej wieloletnie doświadczenie w profilaktyce zdrowotnej, daje możliwość
naszym klientom kompleksowego zadbania o zdrowie,
co równolegle wpływa także na wygląd i skórę.
W Bali Spa możemy wspaniale połączyć relaks i pielęgnację. Nasze ciało i dusza regenerują się, kiedy doświadczamy dobroczynnych zabiegów relaksacyjnych
w najlepszym wydaniu.

Zapraszamy!

porady zdrowotne
Agata Gawlikowska
Dietetyk, trener
wellness, detoks
tel. 501 141 260

akademiazdrowiacud@gmail.com
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Opowieść o medycynie
integracyjnej
Czy historię i nowoczesność można połączyć?

W  

XXI wieku coraz popularniejsza staje się
idea integracji. Zgodnie z definicją, integracja oznacza scalanie lub tworzenie całości z części. Integrować można systemy zarządzania
i procesy produkcji, albo ludzi, na przykład mniejszości narodowe lub osoby z niepełnosprawnością. Od
niedawna integruje się także medycynę. W niniejszym
artykule postaram się krótko przedstawić założenia
medycyny integracyjnej oraz opowiedzieć, skąd pojawił się pomysł wprowadzenia jej w życie.
Tradycyjne systemy leczenia

Jako mieszkańcy Europy mówiąc lub słysząc o leczeniu, od razu myślimy o medycynie akademickiej. To
system, który zdominował nasz zachodni świat. Jeśli
jednak weźmiemy pod uwagę całą naszą planetę, tak
naprawdę niewielu jej mieszkańców ma szansę ko-

rzystać z takiej opieki zdrowotnej. W regionach ubogich, przeludnionych, dotykanych przez epidemie czy
klęski żywiołowe ludzie nie mogą sobie pozwolić na
drogie leki i podróże do oddalonych szpitali, a nawet
przychodni w sąsiednich wioskach czy miasteczkach.
Korzystają z tego, co jest dostępne, a po porady chodzą do uzdrowicieli, szamanów i przedstawicieli medycyny naturalnej.
Nie bez znaczenia jest tu fakt, że tradycyjne metody leczenia są stosowane od wieków, a czasem od
tysiącleci. Dla danej społeczności stanowią coś naturalnego, ponieważ wiedza na ich temat jest zdobywana
od najmłodszych lat, w trakcie dorastania, poprzez obserwację swojego najbliższego otoczenia. W ten sposób określone postępowanie jest utrwalane przez lata,
aż staje się powszechną, niekwestionowaną wiedzą.
Praktycznie w każdym kraju społeczności mają swoje

tradycyjne zioła i produkty wykorzystywane w lecze- jak dotychczas. Choroba jest dla niego czymś nowym
niu. U nas są to na przykład herbata z lipy i sok z malin i nieznanym, a przecież wszyscy obawiają się tego,
przy przeziębieniu, gdzie indziej – końskie mleko, oli- czego nie znają i nad czym nie panują. Właśnie dlawa z oliwek, sok z granatów. Ludzie intuicyjnie wiedzą, tego idąc do lekarza pacjent oczekuje nie tylko komjak i kiedy ich używać. W dobie globalizacji ta wiedza petentnej porady dotyczącej stanu zdrowia, ale także,
migruje wraz z przemieszczaniem się dużych grup i a może przede wszystkim, wsparcia i zrozumienia.
coś, co było oczywiste na przykład w Chinach albo W tym kontekście współczesny system opieki zdrowotnej nie jest przyjazny. Niezaw Mongolii, dla nas jest już zależnie od najlepszych chęci lekagadką. Prawdopodobnie więkrza, ani stopnia skomplikowania
szość czytelników pamięta, że
problemu pacjenta, zarówno czas
ich dziadkowie używali pijawek
wizyty jak i zalecane postępowaprzy chorobach serca, na odcinie są ściśle regulowane. Osoba,
ski jako dzieci przykładali babkę
której tego czasu zabraknie, nie
lancetowatą, a jęczmień na oku
poczuje się wysłuchana. Chociaż
za radą mamy do dziś pocierają
będzie leczona zgodnie z obowiązłotą obrączką. Teraz wiemy, że
zującymi standardami, może nie
pijawki zawierają kilkaset subuważać, że jest to dobra opieka.
stancji aktywnych, które wproW ostatnich latach pacjenci
wadzają do organizmu przy
coraz częściej poszukują „innych
ugryzieniu, a złoto przy pociedróg leczenia”. Pytają, czy mogą
raniu rozgrzewa się i to ciepło,
przyjmować
mniej leków, chcą
a nie złoto samo w sobie, przyunikać operacji, interesują się
nosi poprawę. Takich przykładietetyką i zdrowym stylem żydów jest bardzo wiele. To nauka
cia. Przyczyny bywają różne: dla
umożliwia nam zrozumienie,
Tradycyjne systemy leczenia są
kogoś
będzie to obawa, że zabieg
w jaki sposób działają określone
dziedzictwem pozostawionym
się nie uda, dla kogoś negatywne
metody, ale to nie wyjaśnienie
nam przez przodków. To wiedza
doświadczenia
związane z efeknaukowe sprawia, że stają się one
gromadzona i przekazywana przez
skuteczne, lub że wcześniej nie pokolenia, której skuteczność została tami ubocznymi przyjmowania
leków, dla kogoś przekonania lub
były. Po prostu zostają uznane.
potwierdzona nie drogą badań
zwykła ciekawość. Tak czy inaWarto pamiętać, że tradycyjnaukowych, ale użyteczności.
czej,
wzrastające zainteresowanie
ne systemy leczenia są dziedzicmedycyną komplementarną jest
twem pozostawionym nam przez
potwierdzeniem,
że
medycynie akademickiej czegoś
przodków. To wiedza gromadzona i przekazywana
przez pokolenia, której skuteczność została potwier- brakuje, a pacjenci nie są w pełni usatysfakcjonowani
dzona nie drogą badań naukowych, ale użyteczności dotychczasowym postępowaniem. Wtedy poszukują
– tylko rady, które działały, były przekazywane dalej. innej drogi, często rezygnując z otrzymywanego leTo ogromne dziedzictwo ma duży potencjał zwłaszcza czenia.
Tutaj napotykamy problem dualizmu, który jest
obecnie, kiedy możemy opisać, sklasyfikować i zweryfikować te metody, i wśród nich wybrać te najbardziej bardzo charakterystyczny dla europejskiej kultury.
Lubimy, kiedy wszystko jest nazwane, określone i
skuteczne i bezpieczne.
włożone do odpowiednich szufladek. Zawartość szuIntegracja – szansa czy zagrożenie?
fladek o nazwach „medycyna akademicka” i „medycyW obliczu choroby pacjent często czuje się samotny, na alternatywna” nie miesza się i w świadomości wielu
zagubiony, przestraszony. Możliwe, że przez pewien osób można leczyć się albo w sposób zachodni, albo
czas nie jest w stanie uczestniczyć w swoim życiu tak, niekonwencjonalny, podczas gdy są to tylko dwie z
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bardzo wielu możliwości. Z pomocą przychodzi nam
medycyna integracyjna, która łączy wszystkie dostępne metody i stara się dobrać taką, która będzie najlepsza dla danego pacjenta.
Kluczem do zmiany jest jednak skuteczna komunikacja. W leczeniu należy brać pod uwagę problemy,
prawa i preferencje pacjenta, a w tym celu trzeba je
najpierw poznać, wykazując się otwartością i uważnością. Aby zaproponować postępowanie zgodne z tym
założeniem, należy przede wszystkim rozmawiać, pytać, słuchać tego, co mówi pacjent i z szacunkiem odnosić się do jego wyborów. Z drugiej strony konieczna jest sieć innych lekarzy i terapeutów, do których
można kierować pacjentów zależnie od ich potrzeb
i upodobań.
Medycyny alternatywne i komplementarne często
są widziane jako zagrożenie dla tego, co nazywamy
medycyną akademicką, „naukową”. Jest to podejście
całkowicie błędne, ponieważ udana współpraca sprawia, że różne techniki leczenia działają synergistycznie, a zdrowie pacjenta poprawia się szybciej i lepiej,

niż gdy są stosowane osobno lub w różnych przedziałach czasowych. Nie sposób być kompetentnym we
wszystkich metodach leczenia i wspomagania zdrowia. Wręcz niemożliwe jest, by jedna osoba oferowała
terapię zajęciową, muzykoterapię, leczyła ziołami, masowała i jednocześnie była na przykład gastrologiem
lub operującym chirurgiem. W XXI wieku leczenie
powinno być pracą zespołową, prowadzoną przez interdyscyplinarną grupę lekarzy i terapeutów. Wtedy
pacjent skorzysta na nim najbardziej, a przecież to na
jego wyzdrowieniu zależy wszystkim przedstawicielom opieki zdrowotnej.
Granice zdrowia, granice choroby

Cechą charakterystyczną dla naszej kultury jest linearne, a czasem dualistyczne myślenie. Nocy, przeciwstawiamy dzień, ciepłu – zimno, a ciemności – światło.
Tak samo staramy się rozdzielić zdrowie i chorobę,
zapominając przy tym, że choroba bardzo rzadko
pojawia się nagle. Owszem, czasem mamy do czynienia ze złamaniami lub urazami pojawiającymi się

w wyniku wypadków, ale tak naprawdę medycyna
boryka się z zupełnie innym problemem: chorobami
przewlekłymi. Większość pacjentów w szpitalach i
poradniach to osoby, które chorują od lat, przyjmują
wiele różnych leków i muszą radzić sobie się nie tylko z chorobą, ale i ze skutkami ubocznymi leczenia.
Myśląc o leczeniu stanów przewlekłych trzeba pamiętać, że ich rozwój był i nadal jest procesem ciągłym, który trwał od co najmniej kilku lat, zanim się
zamanifestował. W takim razie jak określić, kto jest
zdrowy? Skąd wiedzieć, że dana osoba, choć jeszcze
nie odczuwa bólu, nie ma zwyrodnienia stawów, że
jej tętnice nie są zwężone przez blaszki miażdżycowe, a w organizmie podstępnie nie rozwija się rak?
Nie sposób postawić tutaj jasnych granic, ale wcale nie trzeba tego robić. Zamiast odgraniczać chorą wątrobę od prawdopodobnie zdrowych nerek
i dzielić człowieka na części, warto spojrzeć na niego
holistycznie i zastanowić się, jakie zaburzenie równowagi w organizmie doprowadziło do określonej sytuacji, a później wzmacniać stan zdrowia pacjenta.
Nie możemy zapominać także o prewencji. Skoro
zmiany stylu życia wspomagają proces leczenia, warto
wprowadzać je już wcześniej. Zamiast leczyć choroby,
kiedy są już obecne, warto zadbać o to, by się nie pojawiały.
Co nas czeka w przyszłości?

Zachodnie społeczeństwa stale się starzeją, a co za tym
idzie, ilość osób z różnymi dolegliwościami staje się
coraz większa. Do tego dochodzą choroby cywilizacyjne wynikające ze zbyt małej ilości ruchu, niewłaściwej
diety czy zanieczyszczenia środowiska. Coraz większą
rolę zaczynają odgrywać prewencja oraz, co jest jej
nieodłączną częścią, zmiany stylu życia. Nie wystarczy jednak, żeby zmieniali się pacjenci – wraz z nimi
muszą zmieniać się także systemy opieki zdrowotnej. Większość krajów zmienia teraz modele świadczeń ze względu na coraz większe koszty przy stałych
lub zmniejszających się kwotach przeznaczonych na
opiekę zdrowotną. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) zaplanowała na 2018 rok publikację ICD11, czyli kolejnej edycji międzynarodowej klasyfikacji
chorób i procedur medycznych. Zgodnie z informacją
zamieszczoną na stronie WHO, zostanie tam dodany
rozdział dotyczący tradycyjnych sposobów leczenia, co
ma podkreślić istotność współpracy interdyscyplinar-

nej i konieczność wspólnego gromadzenia informacji
o pacjencie i leczeniu, które otrzymuje.
Czym jest medycyna integracyjna?

Medycyna integracyjna łączy medycynę akademicką z tradycyjnymi podejściami z całego świata, które
przez lata stosowania udowodniły swoją skuteczność.
Skupia się na każdym człowieku jako na niepowtarzalnej jednostce, która ma specyficzne doświadczenia, przekonania i potrzeby. Uwzględnia biologiczne,
psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty zdrowia i choroby, a w leczeniu proponuje wykorzystanie
wszystkich dostępnych metod. Ponadto medycyna
integracyjna podkreśla znaczenie relacji między lekarzem a pacjentem, a także istotność współpracy różnych specjalistów w procesie opieki nad pacjentem.
Doktor Marcia Angell1, osoba zaangażowana
w tworzenie polityki zdrowotnej i ustalanie zasad etyki medycznej, powiedziała, że „nie mogą istnieć dwa
rodzaje medycyny, konwencjonalna i alternatywna; są
tylko metody, które były zbadane lub nie, i takie, które działają lub są nieskuteczne”. Jeżeli coś okazuje się
dobre i korzystne dla pacjentów, nie powinno mieć
znaczenia, jaką nazwę nosiło na początku; czy było
tradycyjne, alternatywne, chińskie, afrykańskie. Powinno stać się metodą uznaną i dostępną. Ostatecznie
medycyna powinna być jedna i musi służyć pacjentowi. Taką właśnie jedną medycyną, mam nadzieję,
może stać się medycyna integracyjna. n

1
Dr Marcia Angell jako pierwsza kobieta pełniła obowiązki redaktora naczelnego
New England Journal of Medicine. Obecnie jest starszym wykładowcą w Departamencie Globalnego Zdrowia i Medycyny Społecznej w Harvard Medical School
w Bostonie w stanie Massachusetts, USA.

lek. Helena Zwinczewska
Ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017) oraz szkołę akupunktury Compleo w Katowicach
(2011). Akupunkturą zajmuje się od
8 lat. Odbywała staże kliniczne w Chinach na Uniwersytecie Chengdu oraz
w kilku klinikach w Izraelu. W pracy lekarza chciałaby podchodzić do pacjentów holistycznie,
łącząc wiedzę z medycyny akademickiej i chińskiej.
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Chińskiej
Medycyny i Akupunktury (PTCMA) oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego
Kongresu Medycyny Chińskiej w Krakowie (PTCMA &
ITCM DAO Congress).

44 e!inspiracje

Happy Nest
Pytają mnie kiedy to wszystko się zaczęło, skąd taka wizja,
determinacja i moc. Mówię, że oddech zmienił moje życie.

O

becnie nauczycielka technik oddechowych
i medytacji Art of Living. Założycielka
pierwszego polskiego HappyNest Center,
przestrzeni rozwoju i mocy dla Dzieci, Nastolatków
i Dorosłych. Centrum połączonego z wegetariańską
restauracją, promującego zdrowe odżywianie i szczęście – harmonię ciała, umysłu i ducha. Pierwszego, bo
stanęło w miejscu jej rodzinnego domu i, jak mówi
założycielka, to dopiero początek jej misji.

W moim Sercu są Młodzi
– ich potrzeby są moim kompasem
Od dziecka moją największą pasją było jeździectwo.
Zaczęłam dzięki przyjaciółce już w wieku pięciu lat.
Jeździłyśmy codziennie, szalone tereny w lesie, wyjazdy na wakacje w siodle na Mazury, skoki przez przeszkody. W wieku 14 lat zaczęła pojawiać się skolioza,

lekarze zabronili mi jeździć. Na tamten moment i jeszcze na długo, bo na 10 lat, straciłam sens życia. Przestałam uprawiać jakiekolwiek sporty, w liceum nie
chodziłam na WF. Zaczęły pojawiać się choroby psychosomatyczne, brak chęci do życia. Dwa lata później
moja Mama zachorowała na raka. Rok później mój
Tata. Żyłam w domu, w którym nie wiedziałam, czy
obydwoje Rodzice przeżyją. Dalej, kiedy miałam 17
i 18 lat, zmarł mój ukochany pies i nasz Dziadek,
który mieszkał z nami i pomagał mnie wychowywać.
Kiedy skończyłam 19 lat, po ciężkiej chorobie zmarł
mój Tata.
O depresji, szczególnie u Młodych, nie potrafimy
rozmawiać, a jeszcze bardziej nie wiemy jak sobie
z nią radzić. Brakuje nici zrozumienia, zaufania między
Nastolatkiem a Dorosłym. Czy wiecie, że w Polsce
statystycznie jeden Nastolatek dziennie popełnia
samobójstwo? Przeliczając, co roku znika z Polski

średniej wielkości szkoła. W 2020 roku depresja stanie się drugą najczęstszą chorobą na świecie a do 2030
pierwszą. Polska stoi na niechlubnym drugim miejscu
w Europie z depresją występującą w wieku 10-19 lat.
Dalej już niuanse, nie poszła mi matura, nie zdałam
do wymarzonej uczelni. W 2015 zdiagnozowano u
mnie hiperinsulinemię i powiedziano, że czeka mnie
cukrzyca typu 2. Na tamten moment „dostałam” więcej, niż mogłam udźwignąć. Pamiętam jak wychodząc
z gabinetu poczułam złość na cały świat: jak to możliwe, że wszyscy od Dziecka mówią mi co mogę, czego
nie, ile dam radę i co powinnam zrobić? Pomyślałam:
nie słuchają mnie, nie rozumieją i nie mają działającego rozwiązania.

przeszłością a przyszłością. A jakie emocje pojawiają
się, kiedy myślimy o przeszłości? Głównie żal, poczucie winy, wstyd, smutek, złość. A o przyszłości? Lęk,
apatia, obawy, troska. To wszystko niskowibrujące
emocje, które nas osłabiają. Dziś już to wiemy dzięki dr. Hawkinsowi, fizykowi kwantowemu, znanemu
psychiatrze i jego mapie poziomów świadomości. Negatywne myśli, których niestety pojawia się w umyśle znacznie więcej, wywołują biochemiczne reakcje
w naszym ciele, stres i choroby. A gdzie jest spokój,
którego tak wszyscy szukamy? Okazuje się, że spokój
i radość są w nas samych. A dostęp do nich mamy
zawsze w tu i teraz. Jak zatem sprowadzić nasz umysł
do tu i teraz, do chwili obecnej? Dostaliśmy od Natury narzędzie, naturalny zasób, w postaci oddechu. To
Dopóki nie spróbujesz, nie odczujesz
właśnie oddech sprowadza nasz umysł do chwili obecróżnicy – wraz ze spokojem umysłu
nej. Nie możemy naoddychać się na wczoraj ani na
odsłania się radość w Sercu.
jutro :))) A medytacja jest tym, co pogłębia doświadPodjęłam decyzję, że biorę życie w swoje ręce. Zaczę- czanie chwili obecnej. Oddech i medytacja działają
łam szukać innych niż konwencjonalne rozwiązań – jak szczoteczka do zębów, tyle, że dla umysłu. Codziennie rano myjemy zęby, bierzemy
oczyszczanie z pasożytów, usunięcie
prysznic a nie czyścimy naszego umyz diety cukru, przejście na wegetariasłu. Dlaczego nikt nas tego nie nauczył?
nizm. Dziś nie mam hiperinsulinemii
To z oddechem uwalnianych jest 85%
i nic mi nie grozi. Skończyłam intentoksyn z organizmu podczas, gdy z nasywną grupową terapię poznawczoszych płuc korzystamy w 30-40%. Jak
-behawioralną. I wtedy poszłam na
mamy być zdrowi, jeśli nikt nie nauczył
pierwszy kurs technik oddechowych
nas oddychać? Skąd mamy brać eneri medytacji – zostałam zaproszona
gię, jeśli oddech jest jej głównym źróprzez przyjaciela na kurs Yes+ Art of
dłem? Dziennie wdychamy 10 tysięcy
Living. Od tego momentu zmieniło
litrów powietrza i stąd przyswajamy
się całe moje życie.
pranę,
subtelną energię życiową. Jak
Spokój umysłu, jakiego zaznałam
Magdalena 
mają pomóc sobie osoby w depresji, jena kursie, podniesienie poziomu enerŻołądek 
śli pomimo terapii dalej nie wiedzą jak
gii, uśmiech na twarzy – mogłabym
Ambasadorka Młodych,
oddychać i zostają w tym samym stanie
wymieniać bez końca, ale żadne słowa
Edukatorka świadomego
nie oddadzą tego co przeżyłam.
życia. Założycielka pierwszego niskich wibracji? Dalej nie znają narzęWidzicie, wszystko co nas osła- polskiego HappyNest Center. dzia na podniesienie poziomu energii,
a depresja to jej kompletny brak.
bia, wszystkie niskowibrujące emoOd tamtego momentu, regularna,
cje, obniżony nastrój, to są reakcje
naszego ciała na negatywne myśli w naszym umy- codzienna praktyka zaczęła oczyszczać i uspokajać
śle. Gdybyśmy mieli rejestrator, okazałoby się, że mój umysł. Stopniowo spuszczać ten bagaż emocji,
tysiące, miliony myśli bombardują nasz umysł nie- napięcia i stresu. Nagle okazało się , że wyprostowazależnie od naszej woli. Ile razy zdążyłeś, zdąży- łam plecy, choć najlepsi lekarze nie dawali mi żadnej
łaś pomyśleć o czymś innym odkąd trzymasz tę ga- nadziei. Wróciłam do jeździectwa, dzierżawię konia,
zetę w ręku? Czy była to Twoja świadoma decyzja? o czym zawsze marzyłam. Uzdrowiłam relację z
Jedną z tendencji umysłu jest oscylowanie między Mamą, która dziś sama jest po kursie i codziennie
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praktykuje. Podobnie jak 450 milionów ludzi na
całym świecie w ponad 156 krajach – znajduje moc
i ukojenie, przejmuje sprawczość w swoim życiu.
Skończyłam kolejne kierunki studiów, ostatnie User
Experience Design na SWPS i Psychologię Pozytywną na UW już z uśmiechem na ustach i światłem
w Sercu – jasnością, że od tego momentu jedyne co
chcę robić, to dzielić się wiedzą i narzędziami, jak
podnosić jakość swojego życia.

gańska, promująca ajurwedę, na pierwszym i drugim
piętrze przestrzeń rozwoju i mocy (zajęcia, warsztaty,
wykłady i zabiegi dla ciała).
Joga (aerial, hatha, Sri Sri joga), muzykoterapia, medytacja, techniki oddechowe, kursy Art of Living, mindfulness, psychologia pozytywna, medicine movement,
Pozytywna Dyscyplina dla Rodziców, Totalna Biologia
Recall Healing, Qi Gong, drama, taniec, emisja głosu,
design thinking dla Młodych, Technika Uwalniania

I tak codziennie, przez trzy lata
podlewałam marzenie, którego
w momencie puszczenia intencji
jeszcze nie rozumiałam.
Po kursie Art of Living powiesiłam na ścianie kartkę z intencją: „Jaką jedną rzecz mogę zrobić w życiu,
ważną dla mnie i dla Świata, a zarazem taką, że gdy
będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze?”
Dzisiaj, razem z Mamą wyburzyłam swój rodzinny,
pokoleniowy dom i na tych fundamentach powstaje
pierwszy polski HappyNest Center. Nazwa oznacza
„Szczęśliwe Gniazdo” a dla ucha brzmi jak „Happiness Center” czyli „centrum szczęścia”. Gniazdo, bo
w miejscu mojego rodzinnego domu. Taka gra słów
:)) Wraz ze wspaniałym Zespołem i Prowadzącymi
zajęcia, towarzyszymy Młodym i Dorosłym w radzeniu sobie ze stresem i obniżonym nastrojem w odkrywaniu szczęścia i budowaniu wzmacniających relacji.
HappyNest Center to 500 m2 przestrzeni zapraszającej do doświadczania spokoju umysłu i uśmiechu
na ustach: na parterze restauracja wegetariańska i we-

dr Hawkinsa, zabiegi, masaże i konsultacje dietetyczne
z ajurwedy i więcej. Do tego 100 m2 tarasu, na którym
w sezonie letnim planujemy jogę pod gołym niebem. Za
budynkiem z czasem powstanie healing garden i kino
plenerowe. Opracowaliśmy także autorski program
dla szkół, bazujący na technikach oddechowych
i muzykoterapii – obszar pracy z głosem został

nam przekazany przez Olgę Szwajgier, aby wspólnie nieść go nowym pokoleniom. Planuję też wrócić
do pomysłu na algorytm AI i aplikację dla Młodych
– nagradzanego startupu, nad którym pracowałam
w 2016, mającego na celu monitorowanie ryzyka wystąpienia depresji u Młodych i dawanie im skutecznych narzędzi w poprawie ich dobrostanu. Zasięg
aplikacji jest zresztą zawsze dużo większy niż pojedynczego Centrum, stąd plany na ekspansję obydwu kierunków – budowę aplikacji i kolejnych centrów HappyNest, do czego potrzebne są nowe fundusze.
Wierzę, że aby nasi Młodzi byli szczęśliwi i zdro-

wi, potrzebujemy świadomych domów i świadomych szkół. Potrzebujemy współtworzyć inspirującą się społeczność, uważną na wzajemne potrzeby
i mówiącą jednym językiem. Zobaczcie, że tłumnie
już jeździmy na konferencje, bierzemy udział w warsztatach rozwoju osobistego i duchowego, medytujemy.
Wspaniale. Praktykujmy, wzmacniajmy się, inspirujmy. Jednocześnie dajmy dostęp do tej wiedzy i narzędzi Dzieciom i Nastolatkom. Do HappyNest Center
zapraszamy wszystkich. Jestem tam dla Was i uważnie
słucham – marzę o współtworzeniu tego miejsca razem z Wami.  n

Otwarcie HappyNest Center już 12 stycznia – wydarzenie swoim koncertem zaszczyci
śpiewaczka operowa Olga Szwajgier, która przez oddech poszerzyła swoją skalę głosu
z 3 do 6 oktaw, gwiazda obchodów 100-lecia Carnegie Hall.
Adres: Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 62, południe Warszawy.

Wydarzenie otwarcia i warsztatów publikowane są na facebooku.
facebook.com/happynest.polska
instagram.com/happynest_center
instagram.com/mmagdalenazoladek

www.happynest.center
magdalena@happynest.center
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Odporność maluszka
zaczyna się od brzuszka
...czyli sprawdzone sposoby na zdrową dietę od niemowlaka do przedszkolaka.

J

ak pogodzić dziecięcy gust z tym, co zdrowe?
W świecie reklam trudno zachować obiektywizm
i wybierać produkty, które rzeczywiście służą.
Z tego artykułu dowiesz się:
l Jak budować odporność dziecka na co dzień?
l Czy witaminy dla dzieci to dobry pomysł?
l Nie tylko jedzenie, czyli co jeszcze sprzyja odporności?

Cukier w diecie dzieci
i jego zamienniki.
Nadmiar słodyczy sprawia, że komórki odpornościowe zapadają
w rodzaj śpiączki i wyłączają się
z walki z bakteriami [1], a flora jelit
ulega zubożeniu. Dlatego tak ważne
jest, by ograniczać dzieciom dostęp
do słodkich przekąsek. Nie tylko w formie napojów gazowanych i czekolady, ale też
pozornie zdrowych soków, żelek z witaminami, czy
słodkich suplementów diety.
Co zamiast? Warto pamiętać, że cukier występuje
naturalnie w takich produktach jak owoce. Przyzwyczajanie dzieci do słodkiego smaku suszonych śliwek
czy daktyli zaprocentuje w przyszłości, gdy dzieci same
też chętnie będą sięgały po alternatywy dla cukru. Stosunkowo zdrowymi zamiennikami dla najmłodszych
są pełen mikroelementów i substancji stymulujących
odporność miód, syrop z agawy, czy brzozowy ksylitol.
Warto jednak pamiętać, że ciasto i napój z ksylitolem
to wciąż słodycze. Można sprytnie komponować desery tak, by składały się głównie ze zdrowych owoców
i ziaren, w których znajdują się mikroelementy służące
budowie odporności.

Mit zdrowego nabiału i co w zamian?
Obok słodkich lizaków z witaminami „dla odporności” drugim medialnym kłamstwem jest moc jogurtów w służbie zdrowia. Rzeczywiście – natural-

ne, fermentowane produkty mleczne odbudowują
florę bakteryjną jelit. Są więc idealne po antybiotykoterapii, czy na co dzień, by zapobiec zatruciom
i infekcjom. Jednak nie mają z nimi wiele wspólnego
słodkie, kolorowe jogurty, czy desery z bitą śmietaną
i chrupkami, a głównie takie w reklamach są kierowane do dzieci. Również mityczna szklanka
mleka niekoniecznie będzie tak zdrowa,
jak przekonani są rodzice. Po pierwsze dlatego, że pasteryzowany nabiał z przemysłowych hodowli zawiera znacznie mniej witaminy D
i innych witamin niż mleko prosto od krowy. Według ajurwedy
mleko wychładza organizm i prowadzi do produkcji śluzu. O ile więc
od czasu do czasu może sprawdzić się
w upalny dzień, to słodkie chrupki na
mleku jesienią raczej nie sprawią, że dziecko
pełne sił pójdzie do przedszkola (i wróci z niego bez
infekcji).
Co zamiast? Mleko prosto od krowy i mleczne napoje fermentowane, jak zsiadłe mleko czy kefir. Warto wypróbować tzw. golden milk, czyli ciepłe mleko z kurkumą i pieprzem, które świetnie rozgrzewa
i ma przyjemny, złoty kolor. Dodanie do niego pyłku pszczelego zapewni zastrzyk mikroelementów
i sprawi, że będzie to ukochany napój malucha. Alternatywny sposób na przeziębienie, nasze polskie złote
mleko, które niektórzy pamiętają z dzieciństwa, to
mleko z miodem i... czosnkiem.

Czy witaminy dla dzieci to dobry
pomysł?
Większość witamin dla dzieci ze sklepów to bomby
cukru i barwników. Nierzadko
proporcje, czy rodzaje witamin
są niewłaściwe i mogą nawet
zaszkodzić. Zdrowa dieta

powinna zapewnić dziecku wszystkie niezbędne minerały. Są jednak wyjątki:
Suplementację witaminą D dzieci do trzeciego roku
życia zalecają pediatrzy. W polskich warunkach klimatycznych zimą nie syntetyzuje się ona w skórze.
Zważywszy na to, że jej głównymi źródłami są tłuste
ryby morskie, których dzieci nie jedzą, łatwo zrozumieć, dlaczego suplementacja tego kluczowego składnika jest tak ważna. Sięgaj po preparaty specjalnie
dedykowane  dzieciom o czystym składzie bez  stearynianu magnezu,  cukrów, barwników czy sztucznych
wypełniaczy.
Każdy rodzic zna ciąg chorób, w jaki wpada dziecko,
które już raz przyjmowało antybiotyk. Aby przerwać
ten krąg, musisz odbudować odporność dziecka, czyli populację korzystnych bakterii w jelitach. Zwykły
jogurt może nie wystarczyć; warto sięgać po zdrowe
probiotyki z dodatkiem witaminy C wspomagającej
odporność.
Jeśli multiwitamina, to najlepiej  także o czystym
składzie od producenta, który zwraca uwagę na   jakość. Zwykłe tabletki zawierają często stearynian

magnezu i inne dodatki, które mogą
negatywnie wpływać na układ odpornościowy.  

Nie tylko jedzenie, czyli co
jeszcze sprzyja odporności?
Istnieje sporo napojów, którymi można budować
odporność dziecka. Szkoda, że tak wiele rodzin zastępuje je dziś tymi ze sklepu. Tymczasem staromodny kompot wśród świadomych mam wraca dziś do
łask. To oszczędnościowy napój, który można zrobić
z większości owoców, co nie zabiera dużo czasu. Ciepły rozgrzewa, a zimny orzeźwia w zdrowy sposób.
Na koniec warto wspomnieć o stylu życia. W skandynawskich przedszkolach dzieci spędzają większość
dnia na świeżym powietrzu pomimo niskich temperatur. W ten sposób hartują się, co w efekcie uodparnia
je na infekcje. To przykład ekstremalny, ale wiele mam
wie z doświadczenia, że dziecko spędzające czas w przegrzanym pomieszczeniu łatwiej zapada na infekcję niż
to, które dużo się rusza na świeżym powietrzu.
[1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29727694
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n Targi ECO Style, 30.11 – 1.12.2019, Kielce

ECO-STYLE ponownie w Targach Kielce. Zapraszamy w dniach 30 listopada
– 1 grudnia 2019 r. Wyłącznie wysokiej jakości produkty zagoszczą w Targach
Kielce podczas II Salonu Produktów Ekologicznych ECO-STYLE. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zaskoczyła wszystkich gości. Podczas trwania Salonu
Produktów Ekologicznych można było spróbować wyjątkowych potraw przygotowanych wyłącznie z dobrej
jakości produktów, które wytwarzane są w naturalnym i bezpiecznym środowisku. Do ich produkcji nie używa
się nawozów sztucznych oraz syntetycznych środków ochrony roślin, nie modyfikuje się ich także genetycznie.
www.targikielce.pl/pl/eco-style

n Relacja z trzech edycji na ekocudach

Ekocuda po raz kolejny przyciągnęły tłumy miłośników naturalnej pielęgnacji, w samej Warszawie wydarzenie
odwiedziło 27 718 osób. Targi ponadto odbyły się także w Gdańsku oraz Poznaniu, gdzie odwiedzający mogli
na własnej skórze przetestować i kupić wybrane ekocuda.
Jednak Ekocuda to nie tylko zakupy. Misją targów jest edukacja, dlatego podczas warszawskiej edycji odbył
się panel dyskusyjny „Zero waste w praktyce”. Ekspertki opowiadały o tym, jak robić zakupy, gotować i żyć
w sposób, który generuje jak najmniej odpadów. Również w tym duchu coraz więcej marek podczas targów
dawało możliwość uzupełnienia kosmetyków, by nie trzeba było kupować po raz kolejny opakowań.
Jesienna edycja obfitowała w wielu nowych wystawców, a odwiedzający byli zachwyceni różnorodnością
produktów, możliwością wykonania makijażu i rozmowy z producentami. Tym, którym targi przypadły do gustu
i tym, którzy jeszcze nie mieli okazji wziąć w nich udziału przypominamy, że kolejna edycja już na wiosnę!
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Ekologiczne innowacje
dzięki wsparciu funduszy europejskich
Produkcja ekstraktu z grejpfruta z użyciem
innowacyjnej polskiej technologii. Ekstrakt z sumaka,
rośliny z wielkim potencjałem zdrowotnym.
Z Maciejem Frydryszakiem, Dyrektorem
ds. badań i rozwoju w firmie Cintamani Poland
rozmawiał Krzysztof Mencel
n Cintamani Poland to polska firma o długich
tradycjach. Działa od 1997 r. Dlaczego niedawno
zdecydowaliście się skorzystać z dofinansowania
poprzez fundusze unijne?
Skorzystaliśmy już dwukrotnie ze wsparcia funduszy
unijnych w dziedzinie badań i rozwoju.
Pierwszy raz przy projekcie już zakończonym, który
trwał pomiędzy 2016 a 2018 r., i którego celem
było „Opracowanie innowacyjnego ekstraktu
z grejpfruta”. Zakończył się sukcesem. Drugi
projekt jeszcze trwa (2018 do 2020) i ma doprowadzić do opracowania technologii po-

zyskiwania ekstraktów z niezwykłej rośliny jaką jest sumak octowiec i pokrewne mu odmiany. To roślina znana
w Polsce jako ozdobna, przez Indian z Ameryki Północnej jest wykorzystywana od tysiącleci w celach terapeutycznych, a więc posiada wielki potencjał prozdrowotny. Naszym pierwszym projektem badawczym
było opracowanie technologii pozyskiwania ekstraktu
z grejpfruta, który jest bardzo bogatym źródłem
bioflawonoidów. Byliśmy liderem w konfekcjonowaniu i sprzedaży tego ekstraktu w Polsce
i w wielu innych krajach. Jednak naszym celem było opracowanie naszej własnej technolo-

gii ekstrakcji i rozpoczęcie produkcji. Wiele lat się do
tego przygotowywaliśmy i w końcu stało się to możliwe m.in. dzięki wsparciu funduszy unijnych.
n Jakie trzeba było spełnić warunki, aby otrzymać
dofinansowanie?
Wiele wymogów trzeba spełnić, ale wspomnę tylko
najważniejsze. Po pierwsze wsparcie ze strony UE na
badania i rozwój otrzymują jedynie firmy, które prowadziły już wcześniej własne badania i mogą je odpowiednio udokumentować. Konfekcjonowanie i sprzedaż ekstraktu z grejpfruta to była nasza działalność
przez wiele lat, więc byliśmy ekspertami w tym temacie i prowadziliśmy samodzielne badania. Jednak nasze laboratorium badawcze było bardzo skromne. Ze
względu na ograniczone możliwości inwestycyjne, nie
byliśmy w stanie sfinansować zakupu sprzętu, przez co
cały proces innowacyjny trwał bardzo długo i napoty-

n Jakie były korzyści z realizacji tego projektu?
Najcenniejszymi efektami naszego projektu były dwa
patenty, które udało nam się zarejestrować. Jeden
dotyczy produkcji ekstraktu z grejpfruta, natomiast
drugi patent to także innowacyjne rozwiązanie, choć
bardziej „niszowe”. Opracowaliśmy klej do protez
z dodatkiem ekstraktu z grejpfruta. Ten produkt zapewnia wyższy komfort użytkownikom protez, którzy
często cierpią na stany zapalne. Dzięki dodatkowi naszego ekstraktu z grejpfruta, problem został zminimalizowany.
Aby zrealizować ten projekt rozwojowy zwiększyliśmy
zatrudnienie i rozbudowaliśmy laboratorium. Mamy
w nim teraz znakomity sprzęt. Zwiększył się także się personel badawczy. Okazuje się, że posiadanie
własnych pracowników i kompetencji badawczych ma
wiele zalet. Niewiele firm ma własne laboratoria i czę-

kał na wiele przeszkód. Dlatego bardzo się cieszymy,
że otrzymaliśmy dofinansowanie i zrealizowaliśmy ten
projekt. Jesteśmy dziś w zupełnie innej sytuacji biznesowej niż np. trzy lata temu. Po drugie, aby otrzymać
dofinansowanie trzeba było przeprowadzić zaawansowaną ocenę ryzyka związanego z niepowodzeniem
badań. Innowacje polegają przecież na tym, że robimy coś, czego do tej pory nikt wcześniej nie osiągnął.
Dlatego też nie mamy gwarancji, że uda się opracować skutecznie nową technologię. Jednak można na
podstawie istniejących badań, prób, czy analiz teoretycznych przewidzieć jakie jest prawdopodobieństwo
sukcesu. Nasza analiza ryzyka wypadła chyba wiarygodnie, bo otrzymaliśmy to dofinansowanie. Między
innymi nasze wcześniejsze prace i głęboka znajomość
tematu przyczyniły się do końcowego sukcesu.

sto korzysta się z podwykonawców. Jednak korzystanie z zewnętrznych, wyspecjalizowanych laboratoriów
czy instytutów ma swoje ograniczenia, gdyż te instytucje prowadzą wiele projektów i w przypadku skomplikowanych problemów – wykazują się małą elastycznością. Często prace rozwojowe trwają u nich bardzo
długo. Natomiast posiadając mały, ale kompetentny
zespół wewnątrz firmy widzimy, że możemy działać
skuteczniej i bardziej dla naszych potrzeb. Jesteśmy
z tego bardzo zadowoleni.
n Na czym polega innowacyjność tego projektu?
Czy uzyskany przez Was ekstrakt jest w jakiś sposób lepszy niż produkty konkurencji?
Myślę, że możemy tak powiedzieć. Po pierwsze, badania wskazują, że jest to produkt bardziej skoncentrowany, czyli stężenie substancji czynnych jest nieco
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wyższe niż u konkurencyjnych produktów. Choć ten gotowego ekstraktu i przestawienie się wyłącznie na
fakt sam w sobie nie stanowi jeszcze bardzo dużej in- produkcję własnego produktu. Nasza firma ewoluuje
nowacji.
i obejmuje coraz więcej elementów tzw. łańcucha doMoim zdaniem, najwyższa innowacyjność naszego staw. Zaczęliśmy od dystrybucji gotowego ekstraktu
ekstraktu polega na tym, że otrzymywany jest „na produkowanego w Norwegii. Potem wprowadziliśmy
zimno”, czyli w niskich temperaturach. Ekstraktowa- konfekcjonowanie tego ekstraktu w Polsce rozlewając
nie substancji czynnych z roślin jest techniką znaną go do małych buteleczek dla indywidualnych odbiorod tysiącleci. Jedną z metod są alkoholowe ekstrakty ców. W tej chwili importujemy już tylko nisko przepowszechnie stosowane dziś w farmacji. Inną bardzo tworzone surowce, czyli przede wszystkim suszone
popularną metodą jest po prostu rozpuszczanie ich w skórki z ekologicznych grejpfrutów i sami w Polsce
gorącej wodzie – żartując, można powiedzieć, że ta robimy z nich ekstrakt z użyciem naszej unikalnej
technika jest nieco podobna do gotowania kompotu. technologii.
W gorącej wodzie substancje czynne rozpuszczają się n Czy idąc dalej w rozwoju – planujecie także rozpo prostu znacznie szybciej. Współcześnie dodajemy winięcie hodowli tych owoców w Polsce? (uśmiech).
do tego często również podwyższone ciśnienie, które Oczywiście polskie warunki klimatyczne uniemożlipowoduje, że temperatura wrzenia wody podnowiają taką hodowlę... Ale przejęcie wybranej plansi się nawet do 150 stopni. Dzięki temu
tacji owoców, zarządzanie nią i dzięki temu
możemy jeszcze więcej „wycisnąć”
częstsze wizyty w ciepłych krajach
z roślin.
mogą mieć głęboki sens (uśmiech).
Jednak jak powszechnie wiadoWiele plantacji grejpfruta znajmo wiele substancji czynnych,
duje się na terenie Unii Euw tym bioflawonoidy, tracą swoje
ropejskiej np. na Sycylii czy
właściwości wraz z podwyższaniem
w Hiszpanii. To już nie jest rozwiązatemperatury. My jesteśmy dumni, że
nie abstrakcyjne, tylko jedna z dostępudało nam się stworzyć technologię
nych opcji w nowej sytuacji biznesoekstrakcji w niskich temperaturach,
wej, do jakiej doszliśmy m.in. dzięki
dzięki czemu jesteśmy w stanie zawsparciu funduszy europejskich.
Sumak
–
roślina
używana
chować naturalną różnorodność
W przypadku naszego bieżącego
substancji czynnych i uzyskać wyso- do konsumpcji, jako przyprawa, projektu rozwojowego dotyczącea także służy do przygotowania go sumaka, prowadzenie także hoką bioaktywność naszego ekstraktu.
naturalnych preparatów
Dzięki wprowadzonym innowadowli tej rośliny jest bardzo realne.
prozdrowotnych.
cjom produkty Cintamani stają się
n No właśnie, bardzo intrygująwyznacznikiem jakości w tej branży
co brzmi najnowszy projekt bana świecie, bez przeszkód możemy zdobywać nawet dawczy firmy, czyli „Opracowanie innowacyjnego
wysoko rozwinięte rynki zachodnie, na których do- ekstraktu z sumaka”. Sumak to bardzo mało znana
minowali do tej pory nasi konkurenci. Już teraz na- w Polsce roślina. Dlaczego właśnie ją wybraliście
sza sprzedaż na rynku niemieckim wzrasta i zwiększa do badań?
się ilość odbiorców z tego kraju. Łącznie działamy na Sumak jako roślina jest znany od czasów staro17 rynkach świata, a dzięki wsparciu otrzymanemu żytnych, przede wszystkim w Ameryce Północnej
z Unii Europejskiej na rozwój eksportu (otrzymanym i na Bliskim Wschodzie. Roślina ta jest używana do
za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Han- konsumpcji, jako przyprawa, a także służy do przydlu) mamy już konkretne plany działań na Amerykę gotowania naturalnych preparatów prozdrowotnych.
Północną, a nawet Chiny.
W USA jest używana także do produkcji tzw. inn Jakie są pozostałe efekty opracowania nowej diańskiej lemoniady. Najbardziej wartościowe są jego
technologii pozyskiwania ekstraktu z grejpfruta?
ziarna. Sumak to roślina o wielkim potencjale, gdyż
Ważnym efektem jest m.in. zaprzestanie importu posiada udokumentowane naukowo wysokie wła-

ściwości antyoksydacyjne (zwalczania wolnych rodników będących jedną z głównych przyczyn chorób
i starzenia się). Znajduje się na samej górze listy w tzw.
klasyfikacji ORAC.
Tabela: Najsilniejsze antyoksydanty
wg skali ORAC:
1.

Goździki mielone

314 446

2.

Otręby z ziaren sumaka

312 400

3.

Cynamon mielony

267 536

4.

Sorgo – otręby surowe

240 000

5.

Oregano suszone

200 129

6.

Kurkuma (korzeń) mielona

159 277

7.

Jagody acai – mrożone, suszone

102 700

8.

Sorgo – otręby czarne

100 800

9.

Sumak – ziarna surowe

86 800

10,

Kakao w proszku, niesłodzone

80 933

źródło: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research
Service. 2010. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC)
of Selected Foods, Release 2.

Wybraliśmy do dalszych badań właśnie sumaka
z dwóch powodów. Po pierwsze jest ciągle mało znany w Europie, szczególnie w zakresie możliwości suplementacji diety i nie są znane ekstrakty z niego. Po
drugie, uważaliśmy, że przy ekstrakcji z sumaka wykorzystamy wiedzę i technologie opracowane podczas
pierwszego projektu unijnego dotyczącego ekstraktu
z grejpfruta, dzięki czemu nie startujemy „od zera”.
No i mieliśmy rację. Po ponad roku prac udało się (!),
mamy już opracowaną technologię produkcji stabilnego ekstraktu z nasion sumaka. Uzyskujemy ekstrakt
„na zimno”. Sprawdzamy jeszcze które z kilku odmian

sumaka mają największy potencjał antyoksydacyjny.
A obecnie zajmujemy się także testowaniem zastosowań ekstraktu np. w suplementacji lub w innych produktach prozdrowotnych.
Jesteśmy tym projektem bardzo podekscytowani, gdyż
na ten moment jako jedyni na świecie opracowaliśmy
tak skuteczną technologię ekstrakcji. Widzimy wielką
przyszłość dalszego rozwoju firmy właśnie w związku
z ekstraktem z sumaka.
To wszystko przypomina układanie puzzli, zwłaszcza,
gdy obraz jest już wyraźnie widoczny, to końcowe
elementy dopasowuje się szybko i z przyjemnością.
Zaczęło się od importu ekstraktu z grejpfruta. Stopniowo dodawaliśmy kolejne elementy. Choć firma ma
już wieloletnią tradycję, to jej rozwój nabiera przyspieszenia w ostatnich latach dzięki badaniom współfinansowanym przez fundusze europejskie. Przy okazji
tych zmian nie sposób nie wspomnieć o rzadkiej możliwości bardzo wszechstronnego rozwoju zawodowego
dla uczestników takich projektów. Muszę przyznać, że
innowacyjność „pozytywnie uzależnia”. Życzę każdej
osobie z pomysłami, aby podjęła podobne wyzwanie. n

Dofinansowanie ze strony funduszy unijnych jakie otrzymała firma Cintamani Poland Majewscy i Koć Sp. J.
1. „Opracowanie innowacyjnego ekstraktu z grejpfruta” umowa nr RPMA.01.02.00-14-5657/16-01 o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020. Kwota dofinansowania 911 996,62 PLN
2. „Innowacyjny ekstrakt z sumaka” umowa nr RPMA.01.02.00-14-9491/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020. Kwota dofinansowania 746 374,32 PLN
3. “Poprawa warunków pracy pracowników w firmie Cintamani Poland Majewscy i Koć Sp. J.” (dotacja ZUS). Kwota dofinansowania 18 665,60 PLN
4. Polskie Mosty Technologiczne (PAIH) – promocja eksportu w 4 nowych krajach, każdy dofinansowany 200 000, 00 PLN.
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Witamina C
nie działa...?
stwierdzenie: „Badania naukowe dowiodły, że witamina C nie działa” pada
ostatnio coraz częściej z ust lekarzy i ekspertów. Za każdym jednak razem,
gdy natykam się na ewidentny truizm, zaczynam się mu uważnie przyglądać.

Z

adawałam sobie pytanie, dlaczego nawet lekarze z tytułami profesorskimi powtarzają tę
mantrę, skoro już 80 lat temu dr Klenner wykazywał ponad wszelką wątpliwość niezwykłą skuteczność kliniczną wysokich dawek witaminy C. Jakież to
nowe badania naukowe obaliły wnioski płynące z jego
badań oraz z doświadczeń jego następców na przestrzeni kolejnych dekad?
Statystyka dość łatwo poddaje się manipulacji,
a badania naukowe nie są na nią stuprocentowo odporne – wystarczy odpowiednio dobrać kryteria lub
wielkość próby, by potwierdzić dowolną tezę twórców
badania. Wyszłam więc z założenia, że analizując testy
skuteczności witaminy C, natknę się na kilka pozycji,
które nie zachwycą mnie swoją metodologią i to będą
właśnie te wnioski, na które powołują się eksperci jak
świat wielki i szeroki.
Zakładałam, że przeciążeni pracą lekarze czytają jedynie streszczenia badań i tylko dlatego powtarzają
błędne wnioski, bo nie mieli czasu zagłębić się w opisy
przeprowadzonych działań i dostrzec ich mankamentów. To, co jednak odkryłam, to poprawne metodologicznie testy, przeprowadzone jednak przy użyciu
dawek zbyt niskich, by osiągnąć efekt terapeutyczny.
Obecnie rekomendowana dzienna dawka spożycia
witaminy C nie przekracza 100 mg i jest to poziom
pozwalający co najwyżej uniknąć ostrej postaci szkorbutu. Nie ustalono dotąd optymalnej dawki gwarantującej dobre zdrowie, w badaniach klinicznych zaś
oczekuje się, że dawką leczniczą będzie już poziom
400 mg na dobę dla dorosłego człowieka.
Dlaczego przyjęto takie dawki? Ponieważ uznaje się, że wartości wyższe są w całości wydalane
z organizmu. Wnioski z badań przeprowadzonych przy tym założeniu są
więc jednoznaczne: 400 mg witaminy

C na dobę ma dokładnie taki sam wpływ na długość
przeziębienia, co placebo.
Z całym szacunkiem dla placebo, które również domaga się poważnych badań, bo jest zbyt niezwykłym
efektem, żeby go ignorować – praktycy stosowania
megadawek witaminy C wiedzą z doświadczenia, że
ma ona kolosalny wpływ na skrócenie czasu trwania
infekcji. Takiego efektu nie osiąga się jednak zażywając połowę grama (poniżej 500 mg) dziennie.
Czy zatem poddano badaniom wyższe dawki? Okazuje się, że tak. Zaryzykowano nawet podanie 1000
mg na dobę, jednak również nie przyniosło to szczególnych efektów terapeutycznych. Ten wniosek oczywiście w ogóle mnie nie dziwi, ponieważ podczas infekcji spożywamy 1000 mg co 30 minut, żeby stale
dokładać niewielkie – w naszym mniemaniu – dawki szybko wypłukiwanej z organizmu witaminy C.
Chcemy utrzymywać taki jej poziom we krwi, który
pozwala na skuteczne zwalczanie stresu oksydacyjnego spowodowanego infekcją i przyspieszenie regeneracji organizmu. Nawet przy takich dawkach, pierwsze
objawy powrotu do zdrowia obserwujemy niekiedy
dopiero po kilkunastu godzinach suplementacji, czyli
w sumie po zażyciu kilkudziesięciu gramów kwasu
askorbinowego w ciągu doby! To co najmniej rząd wielkości więcej, niż w eksperymentach, do których dotarłam.

kilkudziesięciu gramów na dobę (dożylnie i doustnie)
wykazują zarówno niezwykłą skuteczność przeciwwirusową witaminy C, jak i antyoksydacyjną, antyhistaminową, przeciwzapalną, detoksyfikującą, itd. Ba, doktor
Paul Marik od lat ratuje życie pacjentów z ciężką sepsą
przy zastosowaniu m.in. dożylnych wlewów z askorbinianu sodu.
Budowanie sceptycyzmu na podstawie zastosowania zbyt niskich dawek nie jest więc, w moim
odczuciu, działaniem uczciwym. Można co najwyżej ogłosić, że nie wykazano skuteczności witaminy

Fot. Nela Dymopulos-Kusto

Kto więc da więcej? Australijskie Centrum
C przy danym poziomie, jednak nie sposób wyciągnąć wniosku, że nie działa ona w ogóle, więc
Epidemiologii przeprowadziło w 1998 roku
czas na kolejne próby i wnioski. Wylewanie
badania z ‘megadawką witaminy C’ w na„dziecka z kąpielą” na bazie niepoprawnie
zwie. Zaczyna się dobrze: randomizowana,
opracowanych eksperymentów, wbrew wiepodwójnie ślepa próba, grupa kontrolna,
loletnim doniesieniom klinicystów, nie
z pozoru wszystko jak należy, jednak zastososłuży nikomu, a już najmniej pacjentom.
wane dawki nie przekroczyły trzech gramów
Jak w każdej procedurze medycznej, nalena dobę. Eksperyment przeprowadzono więc
ży rozważyć stosunek korzyści do ryzyka,
zgodnie ze sztuką, niemniej przy zastosowaa ryzyko zastosowania kilku gramów witanych dawkach od samego początku skazany
miny C jest znikome nawet u ludzi z niebył na porażkę. (https://www . ncbi.nlm.nih.
doborem G6PD. Zachęcam więc gorąco
gov/pubmed/11700812 )
wszystkich nieprzekonanych do zawieszeJak dotąd nie znalazłam badań nad skunia sceptycyzmu i przetestowania wysokich
tecznością witaminy C w przebiegu infekcji,
dawek witaminy C na sobie przy pierwprzy dawkach wyższych niż 3000 mg
Miód Malina Witamina
szych objawach najbliższego przena dobę. Rzecz jasna nie twierdzę, że
w jednej łyżeczce zawiera 1000 mg
ziębienia. Jesień sprzyja infekcjom,
przeszukałam całą dostępną literaturę
witaminy C czyli tyle,
a więc i eksperymentom: 1000 mg
światową, jednak wygląda na to, że
co 10 tabletek najpopularniejszego
w dobrze przyswajalnym suplemencie
polskiego suplementu. Kwas
prace, do których dotarłam stanowią
askorbinowy
zanurzony
co 30 minut zgodnie z naszą wyprakreprezentatywną próbkę badawczą.
w naturalnym syropie, swoją
tykowaną
formułą powinno przynieść
Wnioski z nich płynące wyjaśniałyprzyswajalnością i smakiem
wyraźny efekt jeszcze tego samego dnia
by utrwalone w świadomości lekarzy
bije na głowę każdą dostępną
(https://anna-bee.com/blog/nie-dajformę
witaminy
C,
nie
trzeba
przekonanie, że suplementacja witawięc namawiać dzieci do jego
sie-wirusom-z-witamina-c/), a najpóźminą C w infekcji jest zasadniczo bezzażycia. Suplementacja jest
niej po trzech dobach. Tym samym
celowa.
prosta, smaczna i skuteczna,
powiedzenie „nieleczony katar trwa
co ma kolosalne znaczenie dla
Z jednej strony rozumiem niepodnoszenia
odporności
w
okresie
siedem dni, a leczony tydzień” można
chęć świata medycznego do ekspegrypowym oraz wspierania
odesłać do lamusa.
rymentowania z jeszcze wyższymi
organizmu w walce z infekcjami.
Ewentualny nadmiar witaminy C
dawkami kwasu askorbinowego, ze
wydalany jest na bieżąco przez nerwzględu na obawę przed kamicą nerki,
jelita i wątrobę. Eksperyment jest
kową (na którą, nota bene, brak jednoznacznych dowodów naukowych). Równocześnie jednak mamy już prosty, bezpieczny i tani, a gdy okaże się skuteczny,
prawie 100 lat szczegółowych doniesień lekarzy róż- pozwala zyskać nową perspektywę na kwestie stanów
nych specjalizacji (F. Klenner, R. Cathcart, T. Levy, zapalnych i chorowania w ogóle. Czyli de facto nic
P. Marik, et al.), którzy przy zastosowaniu dawek rzędu nie można stracić, wiele zaś można zyskać. Warto! n
Ania Menzel
Zazwyczaj szczęśliwa żona i mama super czwórki, anglista, fotograf, nauczyciel, tłumacz, wydawca. Poszukiwaczka najlepszych sposobów na naturalne
wzmocnienie odporności swoich chorowitych dzieci. Twórczyni bioaktywnych
suplementów diety w syropie Miód Malina Witamina
z mega-dawką witaminy C i MSM, które od lat z sukcesem testuje na rodzinie i znajomych.
Nie akceptuje bylejakości, ani stania w miejscu.
Swoimi odkryciami zdrowotnymi dzieli się na blogu
www.anna-bee.com/blog oraz na świeżo utworzonej
grupie dyskusyjnej na FB ‚Zapytaj Anna BEE’.
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Ochronne balsamy do ust Kneipp
Jesienią i zimą nasze usta są szczególnie narażona na wysuszenie.
Dlatego, przy wyborze pomadki ochronnej, warto zwrócić uwagę, czy posiada
odpowiednie składniki. Ochronne balsamy do ust Kneipp zawierają naturalne woski
roślinne, które doskonale zabezpieczą i odżywią delikatną skórę ust. Są to produkty
w 100% naturalne, nie dodano do nich składników pochodzenia zwierzęcego, są
wegańskie. Kneipp, jako „zielona marka” dba o naturalne środowisko i zrównoważony
rozwój. Kartonik, w który jest opakowana pomadka to mieszanka makulatury z
włóknami z trawy. Dzięki temu w procesie produkcji opakowań ograniczono emisję
dwutlenku węgla o 1/3, jak również gazów cieplarnianych. Kneipp dół pomadki
zastąpił naturalnym korkiem ograniczając w ten sposób ilość plastiku w opakowaniu.
Pomadki są dostępne w drogeriach HEBE w dwóch wariantach: wanilia i migdał:
cena 21,99 zł
www.pomadkikneipp.pl

Częstotliwości
Twojego ciała

Zdrowe bakterie startowe do jogurtu – zrób
sobie pyszny i zdrowy własny jogurt z
różnych rodzajów mleka, również roślinnego
Jogurt L+ wpływa na poprawę funkcjonowania systemu
immunologicznego. Korzystnie oddziałuje na przewód
pokarmowy: odbudowuje florę bakteryjną, poprawa trawienie
i wchłanianie pokarmów, polepsza perystaltykę jelit, zwalcza
szkodliwe bakterie, grzyby, przeciwdziała zakażeniom i stanom
zapalnym
m.in. Helicobacter pylori. Jogurt L+ na dobre samopoczucie.
Produkt nie zawiera składników GMO, zagęszczaczy
ani żadnych dodatków chemicznych.
www.leczeniezywieniem.pl

Inteligentny system terapii
posiadający ponad 144
częstotliwości HEALY – przenośne
urządzenie medyczne.
Prosta intuicyjna obsługa dla całej
rodziny całej
rodziny. Kompleksowe działanie
terapia za pomocą mikroprądów
i spersonalizowanych częstotliwości
– do użytku domowego i gabinetu.
W profilaktyce leczenia bólów, przy bólach
chronicznych, bólach szkieletowych, migrenach
oraz wspomagania leczenia chorób psychicznych,
takich jak depresje, stany lekowe i związane
z nimi zaburzenia snu.
KORZYSCI: oczyszczanie odkwaszanie organizmu,
energia na co dzień, witalność, odporność organizmu,
piękna skóra i włosy, lepszy głębszy sen.
Monika Lis healymonikalis@wp.pl
Tel. Po 15 +48 608 30 38 60
fb Healy innowacyjne terapie

Witamina P Bajkalska
Głównym składnik Witaminy P Bajkalskiej to dihydrokwercetyna, która jest
najsilniejszym naturalnym antyoksydantem na świecie (wyniki potwierdzone
naukowo). To bioflawonoid o wyjątkowo silnych zdolnościach neutralizacji
wolnych rodników. Wspiera naszą odporność, pomaga powstrzymać procesy
chorobowe i regeneruje komórki. Witamina P Bajkalska jest otrzymywana
z pnia modrzewia syberyjskiego rosnącego w okolicach Bajkału.
W skład preparatu wchodzi także arabinogalaktan czyli naturalny
błonnik pokarmowy pozyskiwany z kory modrzewia zachodniego.
Producent: www.bioorganic.pl

LAKIERY KIA CHARLOTTA „14 FREE”
– wolne od zanieczyszczeń
Wszystkie lakiery do paznokci Kia-Charlotta są w 100% wegańskie,
pięknie kryją, szybko schną, długo się utrzymują i co najważniejsze
są wolne od 14 najbardziej szkodliwych składników, które są nadal
powszechnie stosowane w produkcji lakierów do paznokci.
Nie zawierają m.in.: ftalanów, toluenu, formaldehydu, parabenów, silikonu.
Poza tym w naszej ofercie mamy kultowe, organiczne samoopalacze
i kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała prosto z Australii.
Cena lakieru: 57 zł
www.ecobay.com.pl

15% rabatu z kodem ESTILO15

Dezodorant naturalny
konopny
Dezodorant naturalny konopny jest
hitem w ofercie Majru – polskiej
manufaktury kosmetyków naturalnych.
Zawiera substancje absorbujące
wilgoć, ale nie blokuje wydzielania
potu. Jego głównym zadaniem jest
zabezpieczenie nas przed zapachem
potu i tak właśnie działa. Testowany był
podczas upałów, wysiłku fizycznego,
intensywnego dnia w podróży. Oprócz
substancji absorpcyjnych zawiera
również składniki antybakteryjne,
dezodoryzujące oraz pielęgnujące
skórę. Dostępny jest w szklanych
słoiczkach w dwóch pojemnościach.
Ma formę kremu, łatwo się rozprowadza
i nie pozostawia tłustej warstwy.
Zdecydowanie polecamy!
Poj. 15 ml, cena: 18 zł; poj. 50 ml,
cena: 40 zł.
www.majru.com

My Rocky Dust to pierwszy
naturalny proszek do mycia zębów
My Rocky Dust to pierwszy naturalny proszek
do mycia zębów, którym możesz umyć zęby
gdzie tylko chcesz, bo nie potrzebujesz wody
do wypłukania ust. Naturalny i wegański
w całym składzie. Bez fluoru, bez sztucznych
barwników i bez konserwantów.
Cena detaliczna 69 zł.
www.myrockydust.com.

Darmowa wysyłka na kod: Estilo

Z miłości do natury
Natulen tworzy produkty z miłości do natury, w dbałości o jej dobro i z szacunku
do każdego, kto wejdzie w ich posiadanie. Poduszki, siedziska, akcesoria do jogi
i medytacji powstają ze 100% tkanin lnianych i bawełnianych, a wypełnienie
łuską gryki, suszonych ziół i kwiatów naturalnie pobudza zmysły i uspokaja.
Duża linia produktów posiada oryginalne, autorskie wzory w formie roślinnych
mandali. Naturalne wypełnieniu łuską gryki sprawia, że nasze produkty
wspomagają zdrowy, spokojny sen, stanowiąc odpowiednie wsparcie głowy, szyi
i kręgosłupa. Delikatny szelest przesypujących się łusek (z dodatkiem lawendy)
dodatkowo uspokaja i łagodzi napięcie nerwowe. Łuska umożliwia przepływ
powietrza, co zapobiega poceniu się. To produkty bezpieczne dla cierpiących
na alergie, zawarte w łusce taniny hamują rozwój roztoczy, bakterii, pajęczaków.
To także naturalne zabezpieczenie przed niekorzystnym, wszechobecnym
działaniem promieniowania elektromagnetycznego.
Zdrowe wnętrze: www.natulen.pl

60 e!uroda

Świadomość – zrozumienie – akceptacja
Świadome wybory to pierwszy krok
do głębokiej zmiany
Kosmetyki kupujesz samodzielnie od wielu lat. Czym się
kierujesz, stojąc przed regałem pełnym kremów czy mydeł? Na początku widzisz opakowania – to one mają
zachęcić Cię do zakupu. Później przywołujesz w głowie
pełne obietnic reklamy – pamiętasz tylko te najbardziej
wyraziste. Spieszysz się, nie masz czasu nawet spojrzeć
na drugą stronę etykiety. A to tam znajduje się to, co
w kosmetyku najistotniejsze - skład. To tam możesz
sprawdzić, czy to, co chcesz kupić, będzie dla Ciebie
zdrowe i bezpieczne. W Costasy dbamy o to, żebyś nie
musiała się tym martwić. Nasze marki – Lily Lolo, Nourish i Lulu&Boo - tworzą ludzie, dla których istotna jest
przede wszystkim świadomość tego, że kosmetyk to nie
element kampanii marketingowej, ale mieszanka naturalnych komponentów, która ma realny wpływ na kondycję skóry. Może podkreślać jej naturalne piękno, równocześnie dbając o jej zdrowy wygląd. Świadomość to
pierwszy krok do głębszej zmiany. W przypadku makijażu lubimy nazywać ją nawet rewolucją. Dlaczego?
Wyobraź sobie podstawę makijażu, element ciągłych
poszukiwań odpowiedniej formuły i odcienia. I nagle
znajdujesz – produkt, który jest zdrowy, łatwy w użyciu
i współpracuje ze skórą. Mineralny podkład Lily Lolo to
tylko jeden z przykładów rewolucji, ale najbardziej wyrazisty. Kiedy zaczynasz go używać i zastanawiać się
nad tym czego potrzebujesz, zaczynasz rozumieć.

Zrozumienie uwrażliwia i daje
poczucie bezpieczeństwa
Kosmetyki to nie tylko produkty, które stoją w łazience.
To element stylu życia. Marki doskonale o tym wiedzą
i coraz częściej oferują dużo więcej, niż mieszanka
składników zamknięta w opakowaniu. W Costasy również o tym wiemy. Kosmetyki, które tutaj znajdziesz, to
mikro historie: makijażystki, która przez problemy z cerą
musiała porzucić swoją pasję i znaleźć nową; naukowczyni, która zafascynowała się organicznymi olejami

i nie mogła uwierzyć, dlaczego nikt z nich nie korzysta;
Brytyjki, która nie mogła znaleźć dla siebie odpowiedniego podkładu, więc postanowiła zrobić go sama.
Każda z nich ma za sobą długą drogę, jednak dla tych
trzech niezwykłych historii wspólne jest jedno – dbałość o szczegóły. O to, żeby każdy składnik pochodził
ze sprawdzonego źródła, proces produkcji przebiegał
w etyczny sposób. To także troska o zwierzęta i środowisko naturalne. Jakość zamiast ilości. Dzięki temu kosmetyki Lily Lolo, Nourish i Lulu&Boo są nie tylko zdrowe
i korzystanie wpływają na cerę, ale są też bardzo wydajne. Twórczynie tych marek – Vikki, Pauline i Claire –
zbudowały je, zaczynając od zrozumienia siebie i swoich potrzeb. To dużo lepsza rekomendacja, niż reklamy.

Z akceptacji rodzi się wielka siła
Reklamy mówią w trybie rozkazującym: idź, kup, poczuj.
Sprzedają hasła: nieskazitelność, piękno, młodość, ideał. Obiecują, że kosmetyki, dzięki swojemu działaniu,
dadzą Ci szczęście. Czy na pewno? W Costasy wierzymy, że przemyślane decyzje i korzystanie z naturalnych
produktów dostosowanych do naszych potrzeb może
dawać satysfakcję i radość. Nie chcemy zapewniać,
że dzięki kremom Nourish, podkładom Lily Lolo, czy maskom Lulu&Boo poczujesz się fantastycznie, ale jedno
jest pewne - zauważysz ich korzystny wpływ na skórę.
Odpowiednio dobrane składniki sprawią, że patrząc
w lustro pomyślisz – to działa. I być może wtedy dostrzeżesz, że ważniejsze od dążenia do ideału są indywidualne potrzeby. Zapytasz siebie – czego ja oczekuję od
kosmetyków? Opakowania, które pasuje do wystroju
łazienki, natychmiastowego efektu, pięknego zapachu? Nie ma złych odpowiedzi. Każda, która sprawia,
że oddech wyrównuje się, a codzienne rytuały pielęgnacyjne z przykrej konieczności zamieniają się w przyjemność – jest dobra. Ten spokój i zadowolenie wykraczają jednak daleko poza drzwi łazienki. Kosmetyki to
jeden z dziesiątków wyborów, jakich dokonujemy regularnie, przez całe życie. Dzięki nam o ten jeden aspekt
będziesz mogła być spokojna. Marki Costasy to droga.
Na końcu tej drogi czeka akceptacja siebie.

Z miłości do natury. Z natury do piękna
www.costasy.pl

m a s z j ą w n atur z e

www.costasy.pl
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Pokarmy pij a wodę jedz
mówi stare chińskie przysłowie

W

oda jest bezcennym darem, a jednocześnie, przynajmniej w Polsce czy Europie,
traktujemy ją jako oczywistość. Nie zastanawiamy się nad tym czy rano będzie woda w kranie,
aby umyć zęby, czy wziąć prysznic. A jednak bez wody
nie byłoby możliwe:
l umycie włosów
l ugotowanie obiadu
l nastawienie pralki
l korzystanie ze zmywarki
l spuszczenie wody w toalecie
l napicie się herbaty
l napicie się wody w upalny dzień!
A to tylko część czynności dla wykonania których konieczna jest woda.
Bez niej nasze codzienne funkcjonowanie w ogóle nie byłoby możliwe.
Na Ziemi tylko 1% zasobów wody jest
przydatne dla człowieka. 97% zasobów

wody znajduje się w oceanach, 2% ma postać lodu
a jedynie 0,2% to rzeki, jeziora, chmury i źródełka. To
bardzo niewiele... Dlatego tym bardziej potrzebujemy
o te zasoby zadbać. Woda zawarta w naszym organiźmie, jak już wielokrotnie wspominałam w naszym
cyklu artykułów, jest jej podstawowym składnikiem.
Dzięki niej serce pompuje krew, która w 92% składa się z wody! Jeżeli więc nie wypijamy przynajmniej
około 2 litrów wody dziennie, krew zagęszcza się
i dochodzi do wtórnego zatrucia organizmu produktami przemiany materii oraz zakwaszenia organizmu.
Rezultatem może być poczucie ciągłego zmęczenia,
zaparcia, rozdrażnienie, trudności z koncentracją i bóle głowy. Nasze mięśnie składają się
w 75% z wody. Dzięki niej możemy swobodnie oddychać ponieważ woda nawilża
powietrze podczas wdychania, a także reguluje temperaturę naszego ciała, inaczej w upalny dzień bardzo szybko byśmy się przegrzali.

Zaskakujące jest to, że jak pokazują badania prze- wypijać 2 do 3 litrów wody dziennie. Jednak osoby,
prowadzone w Stanach Zjednoczonych około 75% które piły wcześniej bardzo mało wody lub wcale jej
populacji jest chronicznie odwodniona. Pijemy kawę, nie piły i zastępowały ją herbatą, kawą i słodzonymi
herbatę, słodzone soki i inne napoje zamiast wody. sokami mogą mieć trudności z wprowadzeniem tego
Większość osób z jakimi pracuję poprzez metody ki- nowego, korzystnego nawyku do swojego życia.
nezjologii, jest również łagodnie
Kiedy zwiększamy ilość wypilub chronicznie odwodniona. Nie
janej wody, na początku możemy
zdajemy sobie sprawy z tego, że
wręcz odczuwać niechęć do picia.
już 2 lub 3 procentowe odwodnieWiele osób relacjonuje, że nie czują
nie powoduje spowolnienie tempragnienia. Ale za to odczuwają silpa przemiany materii, zmęczenie,
ną potrzebę słodyczy i mylą uczucie
trudności ze skupieniem się przy
pragnienia z głodem. Dlaczego tak
pracy na komputerze, podwyższosię dzieje? Kiedy jesteśmy łagodnie
ne ciśnienie krwi i upośledzenie
odwodnieni, metabolity we krwi
krążenia krwi. To z kolei proulegają zagęszczeniu. Prowadzi
wadzi do spowolnienia w funkto do obniżenia poziomu cukru
Po przebudzeniu, aby pobudzić
cjonowaniu organizmu. Procesy
i niedożywienia komórkowego.
układ trawienny do pracy
oczyszczania ciała poprzez nerki
Warto więc zamiast kolejnej kalonajlepiej wypić dwie szklanki
i wątrobę zostają upośledzone,
rycznej przekąski popijać w ciągu
ciepłej wody lub jedną szklankę
a komórki we wszystkich układach
dnia wodę. Na początku dodaciepłej, czystej wody a drugą
nie otrzymują wystarczającej ilości
wajmy do wody sok z limonki lub
z sokiem z cytryny i miodem.
składników odżywczych oraz nie
cytryny. Złagodzi to uczucie mdłomogą wydalać produktów odpaści, które może się pojawić przy
dowych i toksycznych. Już 5 szklanek wody dziennie zwiększonej ilości wody. Wynika to z uwalniania się
w bardzo dużym stopniu przeciwdziała poważnym toksyn zmagazynowanych w układzie pokarmowym
chorobom. O 45% zmniejsza się ryzyko zachorowania i w wątrobie. Wypijajmy małymi łykami szklankę
na raka jelita grubego a o 75% raka piersi!
wody o każdej pełnej godzinie. Jeżeli nie jesteśmy
Ile zatem wypijać wody dziennie i jak ją pić? Wydaje w stanie o tyle zwiększyć ilość wody, to róbmy to
się, że odpowiedź jest oczywista i banalna: po prostu o każdej co drugiej pełnej godzinie. W ten sposób
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Ile zatem wypijać wody
dziennie i jak ją pić?
Wydaje się, że odpowiedź
jest oczywista i banalna:
po prostu wypijać 2 do
3 litrów wody dziennie.

zwiększamy ilość wypijanej wody stopniowo, aby została ona właściwie przyswojona przez ciało. Zdarza
się, że osoby, które zaczynają dbać o wypijanie wystarczającej ilości wody twierdzą, że piją dużo. Jednakże
po szczegółowym prześledzeniu dnia okazuje się, że
tak naprawdę były to 2 lub 3 szklanki wody. Drugą
ważną zasadą picia wody jest zachowanie odstępu od
posiłku przynajmniej pół godziny do 45 minut, jeśli
danie było większe i bardziej ciężkostrawne.
Kolejnym ważnym krokiem jest wypijanie szklanki
wody przed pójściem spać. W czasie snu tracimy bowiem tyle samo wody, jak wtedy gdy jesteśmy aktywni. Po przebudzeniu, aby pobudzić układ trawienny
do pracy najlepiej wypić dwie szklanki ciepłej wody
lub jedną szklankę ciepłej, czystej wody a drugą z sokiem z cytryny i miodem. Sok z cytryny i miód są
zasadowe po spożyciu, więc wypijane systematycznie,
codziennie rano odkwaszają układ pokarmowy. Możemy też zastosować znaną w Tradycyjnej Medycynie
Chińskiej i Ajurwedzie kurację gorącą wodą. Najlepiej
zacząć ją pić wczesną jesienią lub na przełomie pór
roku. Gorąca woda nie może parzyć. Musimy mieć
poczucie komfortu podczas jej picia. Gorąca woda
rozluźnia jelita i tkanki. Woda, naturalny rozpuszczalnik dzięki podwyższonej temperaturze, podczas

powolnego popijania, rozpuszcza zbite grudki złogów
w układzie pokarmowym, w stawach i we wszystkich
pustych przestrzeniach ciała. Ułatwia wypłukanie
ich z organizmu. Poza tym, gorąca woda utrzymuje
w cieple żołądek i zasila zdolność trawienia, tzw. ogień
trawienny. Równocześnie ogrzewa nerki, co jest szczególnie ważne w naszym klimacie w przypadku kobiet
skarżących się na zimne stopy i dłonie. Warto w zimie
mieć zawsze przy sobie mały termos z gorącą wodą
i popijać ją w ciągu dnia.
Głównym organem, który oczyszcza nasze ciało
z toksyn jest wątroba. To dzięki niej możemy sprawnie i jasno myśleć, dobrze śpimy, mamy silne włosy
i trudno nas wyprowadzić z równowagi, bo potrafimy
panować nad gniewem. Taki stan ma miejsce, gdy nasza wątroba jest w pełni sprawna. Gdy pijemy
za mało wody nie może ona spełniać swoich funkcji. Krew, która przepływa przez wątrobę, zagęszcza się
i jest nadmiernie zakwaszona. Takie zatrucie na poziomie subkinicznym objawia się zmęczeniem, zatrzymywaniem płynów, niskim poziomem cukru i nadmiernym poceniem się. Woda, szczególnie alkaliczna
rozrzedza krew i pomaga usunąć toksyczne substancje
przemiany materii z organizmu, pozostałości leków
i pestycydów. Wątroba usuwa martwe komórki, kwa-

sy, bakterie, wirusy i pasożyty. Jeżeli pijemy za mało
wody a dodatkowo spożywamy proporcjonalnie więcej pokarmów kwasotwórczych, często doświadczamy
stresu, to wątroba chroniąc serce i układ krwionośny
zwiększa produkcję cholesterolu. Woda, a najlepiej
woda alkaliczna o ph powyżej 9,2 we wspaniały sposób
rozpuszcza nadmiar kwasów i pomaga przywrócić wątrobie jej optymalną zdolność oczyszczania organizmu.
Woda jest niezbędna dla sprawnego działania układu
nerwowego. Między innymi dzięki niej możemy cieszyć się dobrą pamięcią, koncentracją oraz twórczym
podejściem do rozwiązywania problemów. Mielinę,
która otacza aksony komórek nerwowych, można porównać do ogumienia na kablu elektrycznym. Dzięki
niej sygnały nerwowe są szybko przesyłane z komórki
do komórki. Mielina zbudowana jest z lipidów, protein i wody. Jeżeli tej ostatniej zabraknie to komórki
nerwowe umierają w ogromnych ilościach na minutę.
Zaburza to przewodzenie sygnałów nerwowych i powoduje szybkie męczenie się układu nerwowego. Jest

tyle dobrodziejstw z picia wody, że aż dziwny jest rozpowszechniony nawyk picia kawy i herbaty zamiast
wody. Jednych motywują do zmiany tego nawyku korzyści, jak piękna skóra i lepsza kondycja zdrowotna,
a innych choroby, strach przed nimi lub chęć powrotu
do zdrowia. Jedno zaś jest absolutnie pewne: Ci którzy
wprowadzą nawyk codziennego pica wody w odpowiednich ilościach, już nigdy z niego nie zrezygnują
ponieważ poznają znacznie lepszą i piękniejszą jakość
życia. n
Magdalena Nowakowska
Dyplomowany kinezjolog metody OneBrain, Three in One Concepts z ponad
13-letnim doświadczeniem. Pracuje
z dziećmi i dorosłymi w obszarze profilaktyki, zdrowia i dobrostanu, doboru indywidualnej diety i harmonizacji
w różnorodnych dolegliwościach psychosomatycznych. Twórca bardzo szybkiej i delikatnej metody Infusion Kinesiology, którą od 8 lat z powodzeniem stosuje
w korekcjach zaburzeń zdrowia na tle stresu.
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EKOEMITERY
Ogrzewanie z przyszłości
Jak eko-technologie mogą pomóc ratować planetę.
W do 2000 W. Koszt ogrzewania domu w taki sposób
n Proszę opowiedzieć o Pana ekologicznej misji.
Żyjemy w czasach pełnych wyzwań. Z jednej strony jest bardzo wysoki i Polacy stosują ogrzewanie elekjesteśmy u szczytu naszej cywilizacji, bo stworzyliśmy tryczne tylko w domach , w których naprawdę nie ma
niezwykle zaawansowane technologie, jednak jakość żadnej innej alternatywy.
życia na naszej planecie pogarsza się. Zbliżamy się Jeszcze większe wyzwanie mają mieszkańcy krajów,
w których ogrzewanie elektryczne jest standardem.
do poziomu zanieczyszczenia środowiska, który jest
szokujący i niebezpieczny dla zdrowia i życia. Osoby To m.in. kraje południowej Europy np. Hiszpania czy
mieszkające w dużych miastach doświadczają smogu Portugalia, gdzie co prawda przez większą część roku
jest bardzo ciepło, ale przez
prawie na co dzień w okreokres 4 – 5 miesięcy tempesie grzewczym – w Krakowie
ratura spada znacznie poniżej
smog panuje nawet 165 dni
strefy komfortu i dogrzewanie
w roku. Według oficjalnych
mieszkań jest konieczne. Jedstatystyk w Polsce ponad 45
nak domy są tam słabo ocieplotys osób rocznie umiera z pone a ogrzewanie jest głównie
wodu chorób powiązanych
elektryczne według tradycyjnej
z zanieczyszczeniem powietrza.
technologii. Wbrew pozorom
Te dane są przerażające.
w takich krajach mieszkańcy
Jednym z głównych powobardzo narzekają na wysokie
dów smogu jest niezbyt ekokoszty ogrzewania.
logiczne ogrzewanie domów
n Czym są ekoemitery?
i mieszkań. Żyjemy w klimacie
To stworzone przez naszechłodnym lub umiarkowanym
go konstruktora innowacyjne
i dużą część roku musimy podi energooszczędne urządzenosić temperaturę w pomiesznia grzewcze zasilane prądem
czeniach. Używamy do tego
elektrycznym. Produkowane
z reguły tzw. energii brudnej
są w Polsce. Z przodu posialub nieodnawialnej – spalając
Jerzy Chojnowski Prezes 
dają elegancki panel z ceramiki
węgiel w elektrowniach lub
firmy wprowadzającej 
twardej lub z kamienia natugaz ziemny w przydomowych
ekoemitery
ralnego. Dostępne są w różpiecach. Bardzo chciałem zronych kolorach i wymiarach:
bić coś, aby zmienić tę sytuację. Dlatego stworzyliśmy ekoemitery, unikalne eko- standardowo 120 x 60 cm oraz 60 x 60 cm a na zamówienie 30 x 60 cm. Daje to możliwość doboru wygląlogiczne urządzenia grzewcze.
Uważam, że nasz projekt jest przełomowy. To kon- du ekoemitera do specyfiki danego wnętrza. Mogą być
strukcja, która wyprzedza swoją epokę. Żyjemy zasilane ze zwykłego gniazdka. Emitują ciepło poprzez
w czasach, kiedy ogrzewanie elektryczne uważane jest ogrzewanie panelu przedniego oraz bezpieczny i przyza mało ekonomiczne. To fakt, ponieważ większość jemny zakres podczerwieni.
grzejników lub paneli elektrycznych zużywa od 1400 Przeznaczone są do ogrzewania przede wszystkim po-

mieszczeń mieszkalnych i biurowych o dobrym standardzie docieplenia. Nasze doświadczenia wskazują,
że nie nadają się zbytnio do ogrzewania domów wykonanych w tzw. starej technologii o nieizolowanych
fundamentach i bardzo “zimnych” ścianach. Jednak
w nowoczesnych budynkach sprawdzają się znakomicie jako podstawowe źródło ogrzewania. Dla celów
projektowania ogrzewania uwzględniamy, że duży
ekoemiter (120 x 60 cm) zapewni komfort cieplny
w pomieszczeniu o pow. 20 mkw, a nawet do 30 mkw.
n Dlaczego ekoemitery stanowią odpowiedź na
wyzwania współczesnego świata?
My definujemy ekoemitery hasłem: Ekologia, Ekonomia i Elegancja.
To bardzo nowoczesne urządzenia grzewcze, które
zużywają nawet 10 razy mniej prądu niż tradycyjne
ogrzewanie elektryczne. W zależności od wielkości
urządzenia ich zapotrzebowanie na energię wynosi od
50 W do maksymalnie 300 W. W ten sposób absolutnie minimalizujemy zapotrzebowanie na energię
grzewczą, a w przypadku posiadania systemu fotowoltaiki stajemy się wręcz samowystarczalni energetycznie. Dlatego dbamy w ten sposób o środowisko.
Jednocześnie oszczędzamy, czyli działamy ekonomicznie. Wydatki na ogrzewanie ekoemiterami domu
o powierzchni 150 mkw. mogą wynieść ok. 1000
zł na cały sezon (minimum 6 miesięcy). Dla porównania, takie kwoty możemy wydawać na 1-2 miesiące
przy ogrzewaniu gazowym. Przy tradycyjnym ogrzewaniu elektrycznym wydatki miesięczne są zdecydowanie wyższe, co przy nieuniknionych podwyżkach
cen prądu od 2020 stanowi wyzwanie dla wielu osób.
Jednocześnie możemy sporo zaoszczędzić poprzez
obniżenie całościowych kosztów inwestycji na systemy grzewcze w domu. Projektując np. ogrzewanie gazowe, musimy uwzględnić koszty pieca i jego
montażu, całej kotłowni, rozprowadzenia instalacji
do pokoi a także zamocowania grzejników. To koszt
w sumie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wybierając
ekologiczną pompę ciepła, początkowe koszty instalacji rosną jeszcze bardziej. A do tego mamy odbiory,
ryzyko błędów instalacyjnych a następnie koszty konserwacji i naprawy ewentualnych awarii.
W przypadku ogrzewania poprzez ekoemitery wszystko jest bardzo proste. Możemy je podłączyć do zwykłych gniazdek lub puszek elektrycznych. Dlatego instalacja jest banalna i tania. Zużywają tak mało prądu,

że nie potrzebujemy specjalnie wzmocnionych instalacji, dodatkowego poboru mocy z sieci ani żadnych odbiorów. Zaoszczędzamy miejsce w domu, bo nie jest
potrzebna nam kotłownia. To urządzenia praktycznie
bezobsługowe i zaprojektowane tak, aby bezawaryjnie
służyć przez całe dziesięciolecia.
n Czy można być „czystym” ekologicznie i samowystarczalnym energetycznie? Jak ekoemitery łączą
się z instalacją fotowoltaiczną.
Rozwój fotowoltaiki jest ważnym krokiem, aby chronić nasze środowisko, bo daje nam dostęp do czystej
i praktycznie niewyczerpanej energii. Jednak zdecydowana większość osób zakładających panele w swoich
domach nie bardzo ma pomysł jak efektywnie skorzystać z tej „darmowej” energii słonecznej. Większość
domowych instalacji wytwarza moc szczytową od 3 do
5 kWp. Nie wykorzystuje jednak całej energii wyprodukowanej przez swoje instalacje fotowoltaiczne i jest
zmuszona oddawać prąd do sieci a następnie niejako
„odbierać” go w okresie większego zapotrzebowania
z potrąceniem 20% opłaty przesyłowej.
To taki paradoks. Instalacja fotowoltaiczna stanowi
wysoki jednorazowy koszt i zwraca się przez wiele lat.
W większości taka rodzina dalej ponosi wysokie koszty ogrzewania np. gazem lub olejem. Dlaczego? Ponieważ moc instalacji fotowoltaicznej jest niewystarczająca na potrzeby ogrzewania elektrycznego wykonanego
w tradycyjnej technologii. Technologia ekoemiterów
zupełnie zmienia sytuację. Łączne zapotrzebowanie na
moc do ogrzewania domu o pow. 150 m kw. (w zależności od docieplenia) wynosi od 1 do 2 kWh ,czyli
mieści się w zakresie większości instalacji fotowoltaicznych. W ten sposób możemy cieszyć się ogrzewaniem domu praktycznie za darmo przez cały rok.
Niesamowite, prawda?
n Jakie są inne korzyści korzystania z ekoemiterów
Dla mnie osobiście ważny jest całoroczny komfort
przebywania w łazience. To jest możliwe dzięki ekoemiterom. Aby podnieść temperaturę w łazience i zapewnić nam suche ręczniki przez cały rok wystarczy
zainstalowanie jednego urządzenia w rozmiarze 30x60
cm. Taki panel zużywa ok. 50 W energii! To wielkość
porównywalna do starej żarówki. Takie urządzenie
może być uruchomione przez wiele miesięcy, a licznik
zużycia energii będzie „nieporuszony”.
Ważna informacja dla alergików, powietrze w pomieszczeniach, gdzie pracują ekoemitery mniej się wy-
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susza i nie unosi się kurz domowy. Tradycyjne grzejniki ogrzewają głównie powietrze w pobliżu, które
zaczyna się unosić do góry i krążyć w pomieszczeniu,
umiejscawiając się najpierw pod sufitem, a dopiero
potem schodząc w dół. Natomiast ekoemiter ogrzewa całą przestrzeń przed sobą. Trochę podobnie jak
tradycyjny piec kaflowy, daje odczucie ciepła w całym
pomieszczeniu, nawet jeśli nie znajdujemy się w jego
pobliżu.
n Co znaczy elegancja w przypadku ekoemiterów?
Osobiście jestem estetą i lubię otaczać się ładnymi
rzeczami. Większość z nas inwestuje dużo pieniędzy
w wystrój wnętrza domu lub mieszkania, ponieważ
stanowi ono nasze najbliższe otoczenie, w którym
przebywamy wiele godzin. Jednak tradycyjne grzejniki
z reguły “nie pomagają” w uzyskaniu ładnego wyglądu pokoju. Ekoemitery tym się wyróżniają, że wyglądają bardzo nowocześnie i elegancko. Panel przedni
urządzenia jest wykonany z ceramiki lub kamienia
naturalnego w różnej kolorystyce i odcieniach, dzięki
czemu możemy go łatwo dobrać do koloru ścian lub
charakteru wnętrza.
Grubość urządzenia jest minimalna i nie przekracza
3 cm, więc ekoemiter zamontowany na ścianie wygląda elegancko. Jednak mam dobrą wiadomość dla
szczególnie wymagających – dodatkową korzyścią jest
możliwość “wbudowania” ekoemitera w ścianę. Boki
urządzenia są chłodne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby powierzchnia panelu przedniego ekoemitera
była po prostu równoległa ze ścianą…
n Łatwość instalacji
W odróżnieniu od innych metod ogrzewania, instalacja ekoemiterów w domu jest dziecinnie prosta.
Możemy ją wykonać samodzielnie. Według mnie –
wyzwaniem jest głównie prawidłowy dobór miejsca
instalacji, bo pamiętajmy, że urządzenie emituje ciepło głównie “do przodu” i nie powinno być przysłonięte zasłonami lub meblami. Wystarczy przywiercić
do ściany 2 lub 4 kołki rozporowe zgodnie z załączonym szablonem, zawiesić ekoemiter i włożyć wtyczkę
do gniazdka.
Fachowców potrzebujemy jedynie wówczas, gdy wyjątkowo dbamy o elegancję i chcemy uniknąć widocznych przewodów lub wtyczek. Wówczas potrzebujemy elektryka, który zamontuje nam puszkę zasilającą
w ścianie za ekoemiterem i podłączy przewód. Wtedy

ekoemiter będzie wyglądać po prostu jak element dekoracyjny z kamienia...a jednocześnie spełniać swoje
funkcje grzewcze.
n Czy ekoemitery są bezpieczne i jak długo będą
nam służyć?
Ekoemitery zostały zaprojektowane z największą
dbałością o bezpieczeństwo użytkowania. Spełniają wszystkie obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa urządzeń grzewczych zasilanych elektrycznie. Nie wymagają żadnych przeglądów ani odbiorów
przed uruchomieniem. Są bardzo proste w konserwacji, gdyż od czasu do czasu wymagają jedynie przecierania szmatką delikatnie zwilżoną łagodnym płynem
do czyszczenia. Nie możemy oczywiście polewać ich
bieżącą wodą, bo to są urządzenia elektryczne, ani też
wieszać na nich ręczników lub prania do suszenia, gdyż
dla prawidłowego działania muszą “oddawać” produkowane ciepło przez cały czas. To główne obostrzenia czy ograniczenia. Co ciekawe, nawet w przypadku
wystąpienia tzw. przepięcia w instalacji (np. uderzenie
pioruna) urządzenie może po prostu mocniej się rozgrzać, jednak nie powinno ulec uszkodzeniu.
Projektowaliśmy je w taki sposób, aby działały bezawaryjnie i bezobsługowo przez całe lata. Wszystkie
podzespoły są dostarczane przez solidnych dostawców
i zaprojektowane z odpowiednim “zapasem”, aby zapewnić bezpieczeństwo. Dlatego udzielamy aż 5 lat
pełnej gwarancji producenta. Choć to dopiero nowość, to przewidujemy, że powinny działać prawidłowo powyżej 30 – 40 lat! Co ważne, po zakończeniu
ich eksploatacji nie ma problemów z utylizacją – gdyż
nie zawierają toksycznych lub uciążliwych dla środowiska materiałów – z wyjątkiem kabla oraz wtyczki
zasilającej.
n Jak Pan widzi przyszłość?
Widzę, że ludzie się ”budzą”. Cieszy mnie, że dzieci
i nastolatki są coraz bardziej świadome ekologicznie
i naciskają na dorosłych, aby zadbali bardziej o świat,
w którym przyjdzie im potem żyć. My robimy swoje,
czyli wprowadzamy ekoemitery i wierzę, że w połączeniu z fotowoltaiką one zmienią świat. A pracujemy już
nad kolejnymi super innowacyjnymi urządzeniami.
Jakimi? Niech to będzie niespodzianka... Nie martwmy się nadmiernie. Niech każdy dokłada swoją cegiełkę do lepszej przyszłości. n

Gościniec Jural
Ośrodek jest położony u podnóża Szrenicy,
tuż przy wejściu na najpiękniejsze szlaki Karkonoszy,
30 metrów od dolnej stacji wyciągu na Szrenicę.

W okresie zimowym lokalizacja zapewnia naszym gościom spokój i wygodę podczas korzystania
z nartostrad Szrenicy, w sezonach letnich odpoczynek i ciszę na łonie natury
l Pokoje 1 i 2 osobowe
l	Rodzinne pokoje 3+1, 2+2 i 2+3, oraz

rodzinne apartamenty typu studio
l Wnętrza inspirowane kolorami

turystycznych szlaków, urządzone
w skandynawskim stylu
l Miejsce przyjazne dzieciom i rodzinie
l	Bawialnia, plac zabaw
l Możliwość rezerwacji online (w ok. 5 minut)
l Smaczna, domowa kuchnia
l Piękny widok na Karkonosze oraz Góry
Izerskie
l Parking
gościniec Jural | ul. Turystyczna 28 | 58-580 Szklarska Poręba | telefon: 607 271 249 |
e-mail: juralpl@gmail.com | www.jural.pl

Dom-Kopuła
Przestrzeń, która daje nam życie i siłę.
Wiąże się z przełamywaniem stereotypów.
Jest rozwiązaniem kreatywnym i inspirującym.
Domem ekologicznym i prozdrowotnym.

G

dy wchodzi się do wnętrza domu-kopuły, ma
się wrażenie, że wkracza się do innego, „lepszego” świata. Im większa jego powierzchnia,
tym silniejsze oddziaływanie. Można zostać zauroczonym jego kreatywną i nieograniczoną przestrzenią, będącą jednolitą, integralną całością. Kopuła widoczna
od zewnątrz, w środku staje się przestrzenią znacznie
większą, niż ta, której się spodziewaliśmy. Nie ma tu
podziałów, korytarzy, przestrzeni, które znikają lub
zabierają przestrzeń. To przestrzeń wykorzystana maksymalnie. Do tego lekka i pełna uroku. Łączą się tu
w integralną całość estetyka, integracja z naturą oraz

użyteczność, do tego dochodzi ekonomia. Niezwykła
staje się akustyka. Czuje się silny przepływ energii,
która dociera do nas z każdej strony, gdy gospodarz
wskaże nam serce domu, miejsce będące jego centrum. Taka możliwość istnieje tylko w kopule. Prana
przepływa tu z niezwykłą siłą. Nasz głos ulega zwielokrotnieniu i wzmocnieniu, nabiera siły, o którą siebie
nie podejrzewaliśmy. Czujemy się integralną częścią
tej magicznej i wchłaniającej nas przestrzeni. Czujemy
się dobrze, czujemy się spokojnie. Co takiego dzieje
się w kopule, czego nie doświadczymy w tradycyjnym
domu, budowanym na planie prostokąta?
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Jednym z powodów jest bez wątpienia oddziały- soka, a poziom energii człowieka niski, nim dojdzie
wanie kształtu. Kopuła może mieć formę półkuli lub do zestrojenia poziomów energetycznych, może się to
całej kuli (przybiera wtedy kształt jaja). Jedna jego odbić, jak sądzę, na naszym samopoczuciu, możemy
połowa znajduje się pod ziemią, druga nad ziemią. chorować, czuć się niekomfortowo, aż do czasu, gdy
Kula jako kształt symbolizuje doskonałość, harmo- dostroimy się do wibracji kopuły. Kopuła nosi w sonię i pełnię. Daje połączenie z uniwersum. Bycie jego bie archetyp matki ziemi. Kształtem przypomina karcząstką uwidacznia się w postaci widocznego niebo- miącą żywicielkę, pierś z sączącym się mlekiem. To
skłonu, na który otwiera nas świetlik lub latarnia, energia kobieca, kreatywna i twórcza. Będzie miała
usytuowana na szczycie kopuły. Możemy tam stać niewątpliwie swoje przełożenie na sferę biznesową,
i kontemplować bezmiar przestrzeni. Wtopić się w od- artystyczną, kreatywną, a także sprzyjającą relacjom.
ległości dla nas nieuchwytne. Dla
To kształt integralny z naturą,
tych, którzy lubią patrzeć w niebo
której jesteśmy częścią. Okrągły
i gwiazdy, nie ma lepszego rozwiąkształt mają zarodki wszelkiego
zania architektonicznego. Świerodzaju. To samo dotyczy natlik daje nam światło, to główne
szych przyjaciół w przyrodzie.
źródło oświetlenia w ciągu całego
Od zawsze przyroda budowadnia, choć mogą i istnieją także
ła swoje domy   w formie kuli.
inne otwory okienne, wykorzyGniazda wite przez ptaki mają
stywane w tym samym celu. Kokształt kuli, stworzenia duże
puła w przestrzeniach sakralnych,
i małe w naturze są wierne tym
np. w cerkwi, symbolizuje niebo,
wzorcom architektonicznym,
Stwórcę, świętych i świat anielski.
podczas gdy my od nich odeszliW przestrzeni mieszkalnej, łączy
śmy. Nasi przodkowie budowali
nasz mikrokosmos z makrokosmolepianki. W dawnych kulturach,
sem. Daje poczucie całości. Kula
gdy człowiek był bliżej natury,
jest kształtem boskim. Kształtem
budowano domy w formie kouznawanym w różnych kultupuły znacznie częściej. Plemiona
Kopuła ma bardzo długą tradycję
rach i cywilizacjach za doskonały.
koczownicze na całej kuli ziemi sięga czasów bardzo dawnych.
Do tego ma niezwykłe właściwo- Konstrukcję kopuły znano w Chinach, skiej budują swe przestrzenie
w świecie muzułmańskim, tradycji
ści. Kumuluje i skupia energię,
w formie koła. Do dziś przechrześcijańskiej i prawosławnej.
co z punktu widzenia przestrzeni
trwały igloo u Eskimosów i jurta
użytkowej i zdrowotnej ma nieu ludów mongolskich. W tej,
bagatelne znaczenie. Opływowy kształt nigdy nie na- zintegrowanej z przyrodą przestrzeni, rośliny rosną lebierze cech prostokąta. Znikają tutaj kąty ostre, ostre piej, a zwierzęta są spokojniejsze. Wniosek warty odkrawędzie, energia przepływa harmonijne i miarowo, notowania i zapamiętania.
co daje adekwatne przełożenie na samopoczucie i dobrostan fizyczny. Regenerację zdrowia. Skupia energię Tradycja
pochodzącą z zewnątrz i ma silne połączenie z ziemią. Kopuły stosuje się w budownictwie i architekturze
Ma swoisty, wewnętrzny rezonans, który sprawia, że od starożytności. Zgodnie z odkryciami naukowców,
w jej wnętrzu jest cieplej. To kształt odpowiadający najstarszy ślad budowli kopułowej pochodzi z terepowierzchni naszej kuli ziemskiej. Najstarszą kopułą nu Ukrainy i wiąże się z czasami prehistorycznymi,
jest sklepienie ziemi. To, co istotne dla kształtu kopu- a datuje się go na 19 000 lat p.n.e. Kopuła ma bardzo
ły, to to, że skupia energię i przekazuje ją osobom, długą tradycję i sięga czasów bardzo dawnych. Proktóre znajdują się w przestrzeni kopuły. Możemy ste, niewielkie kopuły z gliny budowano w starożytnej
czuć przypływ energii, doładować się nią, podnieść Mezopotamii, dalej tradycja ta była kontynuowana
swój poziom energii. Gdy energetyka kopuły jest wy- przez Persów, Achamenidów, Partów. Pojawiła się

na Dalekim Wschodzie. Konstrukcję kopuły znano
w Chinach, w świecie muzułmańskim, tradycji chrześcijańskiej i prawosławnej. W przeważającej mierze
budowle o takim kształcie miały charakter sakralny
lub pełniły rolę grobowców. Podkreślano ich monumentalny charakter, szacunek i cześć oddawaną kultom religijnym czy wybitnym postaciom, chowanym
w takich miejscach. Formę półkulistą posiadają także
kurhany, zawierające komory grobowe. Do dziś wznoszą je egipscy chłopi, budując swe chaty.
Konstrukcja kopuły
Kopuła ma niezwykle wytrzymałą konstrukcję, a jednocześnie jest lekka. Można ją zbudować praktycznie z każdego materiału. Kształt kopuły jest bardzo
ekonomiczny i wytrzymały. W zależności od metody
i użytych materiałów do budowy, jest to dom odporny
na działanie wiatru, wstrząsy sejsmiczne i huragany.
Daje poczucie bezpieczeństwa i trwałości. Opływowy
kształt kopuły sprawia, że nie występuje tu praktycznie
pchanie wiatru, ssanie, dlatego opiera się ona całkowi-

cie siłom wiatru. Zniszczenia będące udziałem działania wiatru w tradycyjnych budowlach, tu nie mają
racji bytu. Trudno ją przewrócić. Opór powietrza jest
w niej bardzo mały. Cyrkulacja powietrza sprawia, że
nie ma ono którędy uciekać, w przeciwieństwie do
domów prostokątnych czy kwadratowych. Jej kształt
umożliwia natychmiastowy spływ wody opadowej.
Ściany w kopule mają niewielką grubość, potrzebują
zatem termoizolacji. Kopuła ma wysokie właściwości
termoizolacyjne. Konstrukcja kopuły jest stabilna,
łatwa w budowie i ekonomiczna. Pozbawiona wielu
elementów, które z punktu widzenia domu tradycyjnego, pochłaniają zarówno czas przeznaczony na jego
budowę jak i generują wysokie koszty związane z jego
powstaniem oraz późniejszą eksploatacją. Kopuła nie
ma tradycyjnego dachu, nie wymaga całej skomplikowanej więźby dachowej. Cała jest jednocześnie ścianami i dachem. Nie wymaga instalacji rynien, jest pozbawiona podpór czy filarów, nie wymaga wylewania
fundamentów, mokrych prac jest w niej stosunkowo
mało. Ma mało zbrojenia i szalunków. Ma mniejszą
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powierzchnię i mniejszą objętość, co jest wypadko- jest na linii wyznaczonej przez patyk, a na niej kolejne
wą formy koła. Dom kopułowy ma o 20 % ścian warstwy, aż do zwieńczenia kopuły.
zewnętrznych miej niż dom tradycyjny o tej samej
Istnieje kilka metod stawiania kopuły. Kopuły fulpowierzchni. W konsekwencji jest domem tańszym lerowskie są wielościanami, tworzonymi na bazie fasew realizacji, wymaga mniejszej ilości materiałów, towych rusztowań2. Kopułę można zbudować metodą
a jego koszty utrzymania także są niewspółmierne, klasyczną (kopuły murowane), metodą „dmuchanej”,
w stosunku do domu tradycyjnego. Jest budowlą żelbetowej powłoki (przez kilka tygodni dmuchawy
energooszczędną, do jej ogrzania wystarcza niejed- nadymają żelbetowy „balon”). Uroku dodaje kopule
nokrotnie kominek usytuowany w miejscu cen- jej wykończenie, może nim być powłoka kopuły, kotralnym kopuły. Nie trzeba dodatkowych instalacji lor na jaki ją pomalujemy. Betonowe w stanie surogrzewczych. Ciepło rozchodzi się równomiernie po wym, nie dają takiego wrażenia, jak pomalowane np.
całej powierzchni, nie ma też tendencji do ucho- na kolor biały. Mnie osobiście te ostatnie kojarzą się
dzenia na zewnątrz, tak jak w domu prostokątnym. z budowlami kosmicznymi. Kopułę można pokryć
W kopule nie występują mostki zimna. Konstrukcja gontem bitumicznym, drewnianym, blachą, tworzykopuły jest bardzo łatwa w realizacji, nawet dla osób wem sztucznym. Dom kopułowy może składać się
z jednej kopuły, a może także stanowić ciąg
bez doświadczenia budowlanego i architektopołączonych ze sobą zespołów kopułowych.
nicznego. Do jej powstania potrzeba zacznie
Co ma i tę zaletę, że możemy go poszerzać
mniej materiałów, aniżeli przy budowaniu
w czasie, adekwatnie do potrzeb i możliwodomu tradycyjnego. Na kosztach realizacji
ści. Elementy prefabrykowane są produkomożna zaoszczędzić o 30%, na kosztach
wane i dostępne w USA, Kanadzie, Austraogrzewania nawet o 50-70%. Do tego
lii, Wielkiej Brytanii.
ściany kopuły można pokryć kolektorami
słonecznymi, wykorzystując energię
Materiały
słoneczną. W kopule jest znacznie
Kopuła jest przedłużeniem
Do budowy kopuły nadaje się każdy
mniej okien i drzwi, co także ma
pięknego krajobrazu, jaki
materiał. Najlepiej, gdy jest dostososwoje przełożenie ekonomiczne
roztacza się wokół niej,
w kosztach związanych ze stawiatworząc symbiotyczny układ, wany do warunków geograficznych
miejsca, w którym powstaje i funkcji,
zarówno krajobrazowo,
niem domu i jego wykończeniem.
jak
i
środowiskowo,
jaką ma pełnić. Eskimosi budują igloo
Gdy posłużymy się prefabrykowaekologicznie
i
zdrowotnie.
ze śniegu, Mongołowie ze skór, Egipnymi elementami, budowa polegacjanie z cegły suszonej na słońcu, pojąca na ich złożeniu zajmie, w przy2
padku 50m , kilka dni. Przeciętnie kopułę stawia się chodzącej z mułu. Cegła jest znakomitym tworzywem
w kilka miesięcy. Włącznie z doprowadzeniem in- ze względu na swoje specyficzne właściwości, związane
stalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Szkielet z „oddychaniem”. Cegłę można zastąpić gliną (doskostawia się szybko i sprawnie. Dalszym etapem pracy nały termoizolator) z elementami słomy czy konopi,
drewnem, cementem. Konstrukcja kopuły może być
jest jego pokrycie.
Egipski chłop przystępuje do budowy kopuły, drewniana. Drewno jest naturalnym tworzywem,
w oparciu o kilka taktycznych działań. Pierwszym do tego niewiele waży, jest wytrzymałe i elastyczne.
etapem jest zgromadzenie odpowiedniej ilości cegieł. Drewnianą konstrukcję kopuł pokrywano blachą lub
Wykonuje je z mułu rzecznego i suszy na słońcu. Na- innymi rodzajami pokrycia dla ochrony przed siłami
stępnie wytycza miejsce przeznaczone na dom. Wbija przyrody. Od czasów starożytnego Rzymu zaczęto
w ziemię gruby pal i przywiązuje do niego sznur. Po wykorzystywać beton. Kopuła może być wykonana
drugiej jego stronie przywiązuje patyk, którym kre- z żelbetonu, styropianu, stali. Rdzeniem może być
śli okrąg, wyznaczający wielkość domu. Tak rozpo- styropian, obłożony obustronnie siatkobetonem. Im
czyna się budowa, polegająca na układaniu kolejnych ma mniej sztucznych tworzyw w sobie, a więcej suwarstw mułowych cegieł, pierwsza warstwa kładziona rowców naturalnych, tym lepiej będzie na nas oddzia-

ływać. Nie bez znaczenia pozostaje przecież materiał
budulcowy z jakiego kopuła zostanie wykonana czy
jej usytuowanie względem stron świata. Ma to być
przestrzeń dla jej mieszkańców przyjazna, zintegrowana z przyrodą, dostosowana do niej. Niedoścignionym dla mnie do tej pory wzorem jest kopuła postawiona w Tajlandii, wykonana całkowicie z tworzyw
naturalnych, w której wszystko, począwszy od ścian,
a na wyposażeniu wnętrz kończąc, jest naturalne i zintegrowane z otoczeniem. Kopuła jest przedłużeniem
pięknego krajobrazu, jaki roztacza się wokół niej, tworząc symbiotyczny układ, zarówno krajobrazowo, jak
i środowiskowo, ekologicznie i zdrowotnie1.

Oddziaływanie
Kopuła powoduje, że czujemy się w niej dobrze. Okrągły kształt znacznie bardziej niż prostokątny i kanciasty, wpływa na lepsze samopoczucie i szybki powrót
do zdrowia. Gwarantuje regenerację zdrowia, przypływ energii, spokój i harmonię wewnętrzną. Człowiek automatycznie się wycisza w jej wnętrzu i zmienia nastawienie. Sama akustyka prowokuje do tego,
aby mówić ciszej i spokojniej. Zachowana jest równowaga między domownikami. Ci, którzy mieszkają
w kopule, powiedzą, że sprzyja szczęściu, kreatywności i przedsiębiorczości. Daje także czas i możliwości,
by cieszyć się bliskim kontaktem z naturą.

Ekologia
Jak już pisałam powyżej kopuła jest domem energooszczędnym, tanim i łatwym w realizacji. Oszczędnym
czasowo w fazie budowy i materiałowo. Sięgając po
naturalne tworzywa równocześnie możemy skorzystać
ze współczesnych rozwiązań technologicznych, włącznie z pozyskiwaniem energii słonecznej poprzez panele słoneczne i naturalne systemy grzewcze. Jest w sposób naturalny powiązana z ziemią i stanowi integralną
część przyrody oraz praw nią rządzących. Gwarantuje
zdrowie, energię życiową, dobrobyt i pomyślność.
Z reguły nie zastanawiamy się nad tym, jak kształt naszego domu może wpływać na naszą pomyślność czy
stan zdrowia. Nie łączymy faktów określanych mianem
„złych domów” z utratą zdrowia, sił witalnych, uciekających z nich energii. Choć taka dynamika została
opisana3 i to bynajmniej nie w kontekście nieczystych,
opętanych sił. Źródło naszych chorób, problemów
i nieszczęść może mieć związek z miejscem,   w którym mieszkamy. Z ekologią i ekologicznym stylem życia,
a więc w zgodzie z naturą, wiąże się harmonijne życie.

Estetyka i kreacja
Na warsztatach architektonicznych, związanych z projektowaniem urbanistycznym, zapamiętałam m. in. to,
by tworzyć swoją własną przestrzeń już na poziomie planu
architektonicznego. Dom ma być naszą wizją, dostosowaną wyłącznie do „naszych” indywidualnych potrzeb
i osobowości. Ma uwzględniać nasze potrzeby, cele życiowe i upodobania. Tylko w takim domu będziemy
się czuli spełnieni, szczęśliwi i twórczy. Kopuła możliwości te otwiera. Daje nam plastyczną przestrzeń,
którą możemy modelować zgodnie z pragnieniami
i oczekiwaniami. Kształt sam w sobie, zawiera już cały
ten potencjał, reszta jest sprawą naszej odwagi i kreatywności. Wnętrza kopuł zachwycają swoją finezją,
urokiem i niepowtarzalnością. To domy szyte na miarę naszej wyobraźni i osobowości. Mówiąc o pięknie,
estetyce, sile oddziaływania, nie sposób wyłączyć roli
barw z tej przestrzeni. Kolory kopuł, kolory ścian,
wnętrz, powinny być zsynchronizowane z naszą osobistą wibracją, by wszystko razem dawało efekt całości
i harmonii. Przede wszystkim, nam służyło. n

Przypisy:
1
Steve’s Dome Home.mo (https://www.youtube.com/
watch?v=02NtjypMHwk )
2
Richard Buckminster Fuller, amerykański konstruktor,
architekt, filozof i kartograf
3
Roger de Lafforest, „Domy, które zabijają”,
Wydawnictwo 4&F.
Źródła:
www.sergiel.pl/architektura/dom-kopula/
www.okraglemiasteczko.net
www.domykopulowe.com/-dom-kopula-czyli-dzialanieksztaltu-na-zycie-czlowieka/

Małgorzata Weronika Musioł
Historyk, teoretyk filmu, doktor nauk humanistycznych, koloroterapeutka, pracująca z mandalą, głosem, koloroskopem – częstotliwością kolorów zawartych w aurze człowieka i wpływających
na jego moc, mających przełożenie na
ubiór, dobór kolorów, dostosowanych
do osobistej wibracji człowieka. Ceniąca piękno i jego
przejawy w połączeniu z obrazem i dźwiękiem. Udziela
porad w zakresie świadomej pracy z kolorami, poprzez
analizę kolorystyczną i czytanie kolorów.
kontakt: +48 696 324 227, email: kontakt@koloroskop.eu,
www.koloroskop.eu
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Ajurwedyjski
masaż niemowląt
Starożytna wiedza z Indii – remedium
dla nowoczesnego świata

A

jurweda jest najstarszym systemem promującym zdrowie na każdym poziomie istnienia.
Coraz więcej osób składnia się ku tej wiedzy
i zdaje sobie sprawę jak ważne jest holistyczne podejście oraz jak ważna jest profilaktyka, by cieszyć się
świetną jakością życia. Zdrowie to nie tylko brak choroby, ale też wysoki poziom zadowolenia i dynamizm
jakim dysponujemy każdego dnia.
Wyobraź sobie jakby wyglądał świat,
Jakby każde dziecko doświadczało
dotyku miłości i bezpieczeństwa
Od pierwszych swoich dni, gdyby
każde dziecko było kochane…

Już dawno temu Ajurweda miała odpowiednią wiedzę
jak wesprzeć kobiety po porodzie oraz niemowlaki.
Według Ajurwedy 42 dni po porodzie wpływają na
42 lata życia. W tym krótkim czasie możemy zbudować zdrowie na tak wiele lat. Od 4 lat pracując jako
Ayurdoula (doula z podejściem wiedzy ajurwedyjskiej)
przekonałam się jak ważne jest holistyczne podejście
do rodziny, w której pojawia się dziecko.
Czas tuż po porodzie jest bardzo istotnym i delikatnym momentem w życiu małej istoty. To czas, kiedy
należy zapewnić systematyczną i najlepszą opiekę. Już
od pierwszych dni w Indiach można zobaczyć kobiety
masujące swoje dzieci. W Polsce powoli staje się coraz
bardziej popularne.

Jeszcze parę lat temu jak proponowałam naukę masażu dla niemowląt to pierwszą reakcją było: “ale moje
dziecko jest zdrowe”. W ten sposób często traktujemy
pójście na masaż – jako luksus, albo wtedy jak boli
nasze ciało, a nie jako niezbędny element zharmonizowanego funkcjonowania. W czasach, kiedy jesteśmy
tak mocno atakowani bodźcami dzisiejszej cywilizacji,
masaż jest podróżą w głąb siebie. Odcięciem połączeń
ze światem zewnętrznym, by połączyć się z naszym
wnętrzem.
Miałam to szczęście, że moja mama już od pierwszych moich dni masowała mnie. Może to też spowodowało, że od paru lat promuję masaże niemowląt.
Szczególnie ważne dla mnie jest przekazywanie tej
wiedzy tatom, gdyż „nowonarodzone mamy” mają
taki czas z dzieckiem w czasie karmienia. Więź z ojcem może wyraźnie wzrosnąć poprzez wykonywanie
masażu.
Codzienny masaż ciepłym olejem może być najprostszym i najlepszym prezentem dla dziecka na tym
etapie jego życia. Wielu rodziców rozumie, że ten masaż stanowi najlepszy fundament dla zdrowia dziecka
na całe życie.

stajemy się czujni i skupiamy się na chwili obecnej.
Przeznaczając chwilę na masaż dziecka będziemy mogli doświadczyć wypoczynku, zredukuje się poziom
kortyzolu (hormonu stresu), może nawet obniży się
nasze ciśnienie krwi.
W chwili masażu dostrajamy się do częstotliwości
maleństwa. Jeśli jesteśmy zdenerwowani, czy będziemy w pośpiechu, to już po pierwszych chwilach ma-

Zalety masażu ajurwedyjskiego
dla niemowląt to:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

wzmacnia krążenie
wspiera system odpornościowy
relaksuje
reguluje pracę hormonów
wzmacnia pracę mięśni – pomaga w lepszej koordynacji ciała
wspiera lepsze wypróżnianie
pomaga wejść w głęboki sen, jak też utrzymywać
regularny sen
wzmacnia witalność
wzmacnia poczucie miłości, zaufania i akceptacji
zwiększa poczucie bliskości
obniża napięcie na poziomie emocjonalnym
wspiera komunikację.

Żyjemy w czasach przyspieszenia i coraz większym
luksusem staje się wolny czas. Przebywanie z nowonarodzonym dzieckiem zatrzymuje nas. Hipnotyzujemy się patrząc na dziecko, obserwując i domyślając się
czego potrzebuje, gdy zaczyna płakać. To czas, kiedy

Odpowiednie oleje do masażu niemowląt to:
olej migdałowy, kokosowy (najbardziej
wychładzający – uwielbiany przez niemowlaki,
które masowałam), olej słonecznikowy, sezamowy
(najbardziej rozgrzewający), oliwa z oliwek.
sażu dziecko odczuje nasze emocje i nie będzie chciało
być dotykane. Dlatego, zanim zaczniemy masaż, polecam wzięcie głębokich oddechów, uświadomienie
sobie napięć w ciele i puszczenie ich.
Masujące mamy odczują podniesienie poziomu
oksytocyny (hormonu radości), także nastąpi stymulacja prolaktyny, która pomaga zwiększyć ilość oraz
jakość mleka.
Hormon prolaktyny wzrośnie także u ojców, którzy
będą regularnie masować swoje niemowlę.
Prolaktyna u mężczyzn wzmacnia poczucie przynależności i stymuluje wydzielanie się testosteronu.
W ostatnich latach miałam okazję zaobserwować, że
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depresja poporodowa nie dotyczy tylko kobiet. Jest to też stan, którego mogą doświadczać ojcowie. W paru przypadkach
udało się pokonać tego typu stany poprzez
regularne masowanie dziecka. Ojcowie zaczynali być dostrzegani i potrzebni, dzięki temu
stawali się szczęśliwsi. Łatwiej było im nawiązać komunikację werbalną i niewerbalną z dzieckiem.
Masaż dziecka synchronizuje relacje między rodzicem a dzieckiem. Poprzez masaż oboje rodziców może
spędzać wartościowy czas z pociechą. Rodzi się także
poczucie pewności siebie w rodzicielstwie.
Najlepiej masować dziecko w trakcie zmiany pieluchy, przed kąpielą lub po kąpieli. Ważne, by nie masować tuż po jedzeniu lub jak niemowlę jest głodne.
Można już po paru dniach od narodzin, najlepiej jak
zagoi się pępek, zacząć ten wspaniały rytuał. Czas trwania
od 5 do 15 minut, w zależności jak niemowlę reaguje.
Odpowiednie oleje do masażu niemowląt to: olej
migdałowy, kokosowy (najbardziej wychładzający –
uwielbiany przez niemowlaki, które masowałam), olej
słonecznikowy, sezamowy (najbardziej rozgrzewający),

oliwa z oliwek. Należy pamiętać, aby używać
100% organicznych olejów, najwyższej jakości,
z pierwszego tłoczenia, aby odpowiednio odżywić swoje dziecko. Upewnij się, że używany olej jest w 100% pochodzenia roślinnego
i nie zawiera olejów mineralnych, ani syntetycznych
substancji zapachowych, ponieważ one są na bazie
ropy naftowej i zawierają toksyczne substancje.
Technika masażu jest bardzo ważna, dlatego warto przejść godzinny kurs masażu ajurwedyjskiego dla
niemowląt, który oferuję indywidualnie lub online.

www.ajurweda.com
Wanda Kruszyńska
Jestem Ajurdoulą. Raz w miesiącu
prowadzę warsztaty, jak stworzyć sobie domowe spa w czasie połogu.
Oferuję masaże popołogowe, terapie
wzmacniające, ziołowe mikstury, naukę
masażu dziecka, wiązanie brzucha,
moksoterapię, indywidualne zajęcia jogi popołogowej
oraz konsultacje ajurwedyjskie.www.ajurweda.com
ayurwanda@gmail.com

Colostrum na okres zimowy
Colostrum Plus firmy G&G to mieszanka wyjątkowo wysokiej
jakości siary bydlęcej oraz pożytecznych szczepów flory
bakteryjnej: Lactobacillus acidophilus i Bifido bacterium.
Użyta siara ma gwarantowany poziom 30% IgG.
Siara jest pozyskiwana od europejskich krów karmionych trawą
w rodzinnych gospodarstwach bez zanieczyszczeń,
z drobiazgową identyfikowalnością krowy, zapewniając absolutną
jakość na każdym etapie procesu produkcyjnego.
Colostrum Plus firmy G&G zapakowane
jest ciemną szklaną butelkę.
G&G Colostrum Plus 60 kapsułek, 89 zł
www.biowitalni.pl

Witamina E pomoc dla Twojej skóry
Fushi Really Good Vitamin E Skin Oil zawiera ekologiczne,
na zimno tłoczone oleje: jojoba, olej z pszenicy zwyczajnej,
olej z nasion dzikiej maliny i ze skórki słodkiej pomarańczy.
Ten olejek z witaminą E intensywnie nawilża skórę twarzy.
Witamina E działa korzystnie na blizny, drobne linie mimiczne, zmarszczki i nierówny koloryt skóry. Olejek można także
zastosować także jako zabieg pielęgnujący na paznokcie.
Fushi Really Good Vitamin E Skin Oil 50 ml, 106 zł
www.biowitalni.pl

Otyłość u dzieci
zagrożenie nie tylko zdrowotne

Z

raportu z badań HBSC (Health Behaviour
School-aged Children) przeprowadzonych
w roku szkolnym 2009/2010 w Polsce
wg wartości referencyjnych IOTF (International Obesity Task Force) wynika, że w przedziale wiekowym 11–12 lat – 18,3% dzieci ma
nadwagę, a 3,4% jest otyłych; 13–14 lat –
14,9% ma nadwagę, a 3,4% jest otyłych;
15–16 lat – 11,6% ma nadwagę, a 2,7%
jest otyłych; 17–18 lat – 10,9% ma nadwagę,
a 2,5% jest otyłych. Problem nadwagi i oty-

łości częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt a jako najważniejsze czynniki, wpływające na wzrost liczby otyłych dzieci,
instytucje podają – poprawę sytuacji
materialnej, reklamy w środkach masowego przekazu, drogę do szkoły, czas
spędzony w szkole i po zakończeniu lekcji
oraz dietę. O dziwo, jako czynnik ryzyka,
pomijani są rodzice i środowisko, w którym dziecko wychowuje się do wczesnych
lat przedszkolnych. Otyłość dzisiejszych
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dzieci jest faktem i dużym problemem. Nie tylko dla w odwróceniu tej patowej sytuacji powinno być zrozuspołeczeństwa. Przede wszystkim dla tych dzieci, które mienie potrzeb emocjonalnych dziecka, dostrzeganie
od najmłodszych lat zostały pozbawione odpowiedniej zmian zachodzących w jego otoczeniu, większa uważsocjalizacji.
ność i rozwój samoświadomości rodziców a przede
Z roku na rok rośnie liczba otyłych obywateli świa- wszystkim znajomość faz rozwojowych dziecka, które
ta. Prognozy wskazują, że w Europie każdego roku bę- mogą wpłynąć na jego potrzeby emocjonalne i prowadzie przybywać 1,3 mln dzieci
dzić do określonych zachowań.
z nadwagą, a w tym 300.000
Jak pisze Larry Winget,
z otyłością. Niestety, coraz
„Pitbull” Rozwoju Osobisteczęściej za taki stan rzeczy obgo, odpowiedzialne wychowiniamy technologię, rozwój
wanie dzieci polega na tym,
informatyzacji, geny a także
że rodzice mają wizję, na jakrytyczne okresy rozwoju otykiego człowieka chcą wychołości, które przypadają na okres
wać swoje dziecko. Pomyśl,
płodowy czy też niedożywienie
jakim dorosłym będzie Twój
matki w czasie ciąży. Spójrzmy
berbeć w przyszłości, kiedy
jednak na własne podwórko,
w wieku szkolnym zmaga się
gdyż w tym obszarze statystyki
z problemami, których mieć nie
są także nieubłagane. Gdy ropowinien? Nie ma usprawiedzice są otyli, dziecko ma 70%
dliwienia na doprowadzenie
szans bycia również otyłym.
własnego dziecka do otyłości.
Gdy oboje rodzice są szczupli,
To Ty kontrolujesz jego dietę
ryzyko to spada i wynosi jedyi ćwiczenia fizyczne. Dzieci jenie 10%.
dzą to, co im postawisz przed
Zdumiewające jest także to,
nosem. Nie pozwól, aby ono
że otyli rodzice często nie zadecydowało o jadłospisie i wyuważają otyłości u swoich dzieci
borze produktów. Bądź przyi nie są świadomi jej roli w wykładem zdrowego odżywiania.
woływaniu problemów nie tylZamiast śmieciowego jedzeko zdrowotnych. Otyłe dzieci
nia, wprowadź w domu zasadę
częściej niż swoi szczupli rówiezdrowych
przekąsek, w postaci
Nie ma usprawiedliwienia na
śnicy mają zaburzenia pamięci
surowych warzyw, placuszków
doprowadzenie własnego dziecka
operacyjnej i funkcji wykonaw- do otyłości. To Ty kontrolujesz jego dietę warzywnych lub mało słodkich
czych oraz charakteryzują się
owoców, np. borówek, moreli
i ćwiczenia fizyczne. Dzieci jedzą to,
większym nasileniem objawów
czy malin. Jeśli dziecko będzie
co im postawisz przed nosem.
depresji. Częściej niż osoby
naprawdę głodne, zje to, co
Nie pozwól, aby ono decydowało
szczupłe, dzieci z nadwagą cereszta rodziny.
o jadłospisie i wyborze produktów.
chuje: niskie poczucie własnej
Bycie rodzicem to najbardziej
wartości, pesymizm i nieśmiawymagająca praca na świecie.
łość. Są to główne czynniki powodujące samotność u Szczególnie wtedy, gdy dookoła obserwujesz mnóstwo
dzieci i społeczne wykluczenie. Osoby otyłe częściej narastających negatywnych zjawisk i niebezpieczeństw.
narażone są na brak akceptacji i mogą być źródłem Twoje dziecko to wizytówka twoich standardów,
publicznych upokorzeń. Dlatego pierwszym krokiem wychowania i wartości. Musisz mieć świadomość,

że otyłość może powodować zaburzenia socjalizacji Twojego dziecka. Bez względu na statystyki
i mnogość badań naukowych na temat nadwagi i
otyłości u dzieci, to Ty jesteś rodzicem. Ty decydujesz, jakie nawyki żywieniowe ma Twoje dziecko.
Twoim zadaniem jest przygotowywanie i podawanie zdrowych posiłków, zgodnych z potrzebami
odżywczymi organizmu dziecka. Według portalu
parenting.com, 10% dzieci nie dostaje ciepłego
posiłku rano, a 11% nie otrzymuje żadnego jedzenia przed pójściem do szkoły. Nic w tym dziwnego, że droga do szkoły staje się miejscem potencjalnego zagrożenia, skoro dziecko decyduje samo
o tym, co zje przed lekcjami.
Zaburzenia żywieniowe dzieci swoje korzenie mają
w domu rodzinnym. Od najmłodszych lat warto
uczyć je zachowań zapobiegających problemom. Spędzaj z dzieckiem jak najwięcej czasu, ucz wspólnego
ucztowania przy stole i nawiązuj z nim ciepłą, otwartą
i uczciwą komunikację. Nadwaga i otyłość to obecnie
poważny problem wśród dzieci i młodzieży. Po raz
pierwszy w historii wychowujemy pokolenie dzieci,
które może nie przeżyć własnych rodziców. W dużej
mierze powodem takiej sytuacji jest zbyt duży nacisk

kładziony na wygląd, a prawie żaden na to, co jest naprawdę ważne. Obsesja w społeczeństwie na punkcie
fizyczności jest niewątpliwie przyczyną problemów
związanych z samoakceptacją.
Inną przyczyną tych problemów jest fakt, że pozwalamy, aby wzorcami dla naszych dzieci były osoby,
które zachowują się w sposób nie mający nic wspólnego z wzorcami dla młodych ludzi. Większość z tych
problemów możesz wyeliminować już w dzieciństwie,
jeśli położysz nacisk na rzeczy, które są naprawdę ważne, i do których zalicza się odżywianie. n

Magdalena Dorko-Wojciechowska
Trener postaw żywieniowych, założycielka Instytutu Medycyny Funkcjonalnej, Master Psychologii Sukcesu i zmiany
osobistej. Prowadzi indywidualne plany
zdrowienia. W autorskim koncepcie
„SELF” zawiera zintegrowane podejście
do zdrowia. Skupia się na interakcjach między środowiskiem a układem pokarmowym, hormonalnym, odpornościowym, nerwowym oraz układem krążenia. Łączy
medycynę funkcjonalną z technikami mindfulness bo
wie, że spokój i zdrowie zaczyna się od zmiany sposobu
myślenia i nastawienia do świata.
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Wybaczyć, ale dlaczego?
Nie ma człowieka na tej planecie,
który choć raz nie wybaczył, czy nie prosił o wybaczenie
lub przynajmniej się nad tym nie zastanawiał.

Z

pozoru wydaje się to tematem banalnym, czy
mało ważnym, a jednak tak nie jest. Słyszałam
kiedyś powiedzenie, że nie wybaczyć komuś
to tak, jak samemu wypić truciznę i czekać, że ktoś
umrze. Muszę przyznać, że jest w tym wiele prawdy.
Wszyscy mamy emocje, uczucia i to jest piękne, ale
związana jest z tym nasza wrażliwość, samoocena, programy w naszej głowie, cały system zachowań, kulturowość i wiele innych czynników, które wpływają na
nasze i innych zachowanie i reakcje. I właśnie z tym
całym „wyposażeniem” gramy główną rolę w filmie

pt. „Życie”. Czasem kwestie są łatwe i przyjemne, ale
czasem trudne i traumatyczne, a główny reżyser filmu
naszego życia nie daje nam gotowych, uniwersalnych
i dobrych rozwiązań, i czujemy się zranieni, a uraza
zapisuje się w naszym ciele. Jeśli mamy wysoką samoocenę, jesteśmy dojrzali i asertywni, i potrafimy wyznaczać nasze granice, to na pewno łatwiej jest nam
się chronić. Co jednak ma zrobić małe dziecko, które
wierzy dorosłym, a jest w okrutny sposób ranione lub
żona, która jest obrażana, bita i wykorzystywana albo
pracownik, którego szef nadużywa swojej pozycji?

Oczywiście można wyjść z tych wszystkich zależno- drogę do uwolnienia i odpuszczenia. Bardzo ważnym
ści, ale bardzo często ból i poczucie krzywdy zostają. elementem jest wyrzucenie tych emocji, które są ukryPozornie wszystko jest wytłumaczone, naprawione, te, i z których siły nie zdajemy sobie sprawy. Ja w taa jednak, gdy wspomnimy to wydarzenie, to znów kich sytuacjach krzyczałam na cały głos i używałam
ściska nas w dołku i wchodzimy w rolę ofiary. Cza- niecenzuralnych słów dla określenia swojego gniewu.
sem tkwimy w niej dość długo i czekamy, aż ktoś to Robiłam to w zamkniętym samochodzie gdzieś na
zauważy, i przypnie nam złoty medal „Super Ofiary” uboczu albo z całą siłą, jaką miałam, uderzałam kijem
a potem ogłosi światu jacy jesteśmy cierpliwi, biedni, o ziemię w lesie, używając barwnych epitetów, aby doodważni i wspaniali, że bierzemy to „na klatę”. Otóż sadnie i soczyście wypowiedzieć swoją opinię. Takie
zapominamy, że kat i ofiara ponoszą taką samą odpo- zachowanie nikogo nie urazi, a my uwalniamy się od
wiedzialność, może nie za to, co się faktycznie wyda- niepotrzebnych, obciążających nas emocji. Podobno
rzyło, ale za to, że nic z tym nie robimy, że mentalnie dobrze robi metoda z „ jaśkiem” tzn. z małą poduszeczcałymi latami siedzimy w pokoju
ką i tłuczkiem do mięsa albo innym
ofiary i swoim rezonansem przyciężkim przedmiotem. Uderzamy
ciągamy analogiczne sytuacje.
tym z całą naszą siłą w poduszkę,
Skąd to wiem? No cóż, sama
wyrzucając z siebie barwne kwestie
niejeden raz tak się zachowywai konkretny monolog. To naprawłam, dopóki nie dotarła do mnie
dę przynosi ulgę i nikogo nie rani.
wiadomośc, że to ja i tylko ja
Doskonałym rozwiązaniem jest
jestem odpowiedzialna za swoje
metoda trzech listów, sama jej próreakcje, odpuszczenie i wybaczebowałam. Pierwszego dnia piszenie, że wszystko w moim życiu
my list do osoby, która nas zraniła
dzieje się dla mnie, a nie prze(oczywiście nigdy go nie wysyłaciwko mnie.
my) i wylewamy z siebie wszystko,
Pięknie pisał o tym Colin
co nam tylko przychodzi do głowy,
Tipping, który niegdyś wszedł
bo nasz ból ma wyjść z nas do końw buty ofiary, gdy po siedmiu laca. Ja, pisząc niegdyś swój pierwszy
tach małżeństwa odkrył, że żona
list myślałam, że zamknę wszystko
go zdradza. W efekcie jego przena dwóch stronach, a skończyło
miany powstała książka pt. „Rasię na siedmiu. Nie zdajemy sobie
dykalne wybaczanie”, na kanwie
sprawy
z tego, ile czasem znajduje
Bardzo ważnym elementem
której wielu jego uczniów przesię w nas emocji, które były zamiejest wyrzucenie tych emocji,
prowadza praktyczne warsztaty,
cione pod dywan. Warto również
które są ukryte, i z których siły
pokazując ludziom drogę wyjścia
przygotować sobie paczkę chustenie zdajemy sobie sprawy.
z trudnych emocji i uzdrowienie.
czek higienicznych, mnie się przyUraza i żal powodują np. chorodały :). Następnie palimy ten list
by serca, nadciśnienie, choroby
w bezpiecznym miejscu i spuszczaukładu pokarmowego i wiele innych dolegliwości, my z wodą w toalecie. Cały ten spektakl jest ważny
ponieważ to właśnie ciało odpowiada zawsze na nasze dla naszej podświadomości, która uwielbia rytuały
zapotrzebowanie emocjonalne.
i odhacza to sobie jako sprawę załatwioną. Drugiego
Są jednak tak trudne przeżycia, że szybkie przeba- dnia znów zwracamy się w liście do naszego adresata
czenie nie przychodzi z łatwością, pomimo że rozum i piszemy mu, że wybaczenie jest możliwe ale… I jeśli
podpowiada nam, iż to jest ta właściwa droga. Często jeszcze leży nam coś na wątrobie, to folgujemy sobie
jest to dłuższy proces, trzeba dać sobie czas i zrozu- dalej używając długopisu, po czym znów palimy ten
mienie, i nie karać się za to, że jeszcze nam nie wyszło, list. Trzeciego dnia, kiedy już nasze „ale” nie ma nic
a wręcz przeciwnie – docenić to, że już weszliśmy na do dodania, piszemy do tej osoby, że przekazujemy jej
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Prawdziwe
wybaczenie jest
niezwykłym
doświadczeniem
i uwalniającym
procesem, po którym
nasze życie zmierza
we właściwym
kierunku, tak abyśmy
mogli nadal się
rozwijać i stawać
się coraz lepszymi
ludźmi.

dużo światła i miłości, nie osądzając jej i dziękując jej
za to doświadczenie, które nas uwolniło lub czegoś nauczyło. Oczywiście ja znów zniszczyłam ten trzeci list
tą samą metodą. Jest to bardzo leczące i uwalniające
doświadczenie i realnie zmieniające sytuację życiową.
Colin Tipping, w swoich książkach oraz podczas
licznych warsztatów, często powtarzał, że wszystko
dzieje się dla nas a nie przeciwko nam. Dziś wielu
naukowców twierdzi, że śmierć nie istnieje i że nasza
świadomość po śmierci mózgu nadal żyje, czuje i rozumie. Sama tego doświadczyłam, kiedy po ciężkim
wypadku znalazłam się w stanie śmierci klinicznej. Pamiętam dokładnie to cudowne doświadczenie i moje
odczucia. W Polsce wielką badaczką tego tematu już
w latach osiemdziesiątych była prof. dr hab. Lidia
Stawowska, szefowa Katedry Psychologii w Opolu,
która pomagała ludziom rozwiązać wiele problemów
życiowych i zdrowotnych poprzez hipnozę i dotarcie
do poprzednich wcieleń. Wracając do tematu wybaczania, to Stawowska tłumaczy, że czasem doznajemy
krzywdy od innych ludzi dlatego, że wcześniej być
może my w jakimś stopniu źle ich potraktowaliśmy
czy spowodowaliśmy ich cierpienie. To nie znaczy, że

ciągle musimy drążyć w przeszłości, ale zawsze warto
poświęcić wiele uwagi i nie szczędzić wysiłku, aby wybaczyć innym, a w szczególności sobie – bo od tego
trzeba zacząć. Podobnie żeby pokochać innych, musimy najpierw polubić, a potem pokochać siebie. Prawdziwe wybaczenie jest niezwykłym doświadczeniem
i uwalniającym procesem, po którym nasze życie zmierza we właściwym kierunku – tak, abyśmy mogli nadal
się rozwijać i stawać się coraz lepszymi ludźmi. n

Zofia Daga
Pracowała w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie na Oddziale
Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM)
i Bloku Operacyjnym jako pielęgniarka
anestezjologiczna oraz w rehabilitacji
kardiologicznej. Zajmowała się także
organizacją szkoleń w laseroterapii i sprzedażą biostymulatorów laserowych dla szpitali i przychodni medycznych.
Obecnie jest przedsiębiorcą w dziedzinie e-commerce
i pomaga ludziom uzyskać niezależność finansową
i kontrolę nad własnym życiem. Jest w satysfakcjonującym związku, spełnia się jako matka i cieszy jako babcia trzyletniego wnuka.

Producent żywności ekologicznej i wegańskiej
Naszym mottem jest cytat z Jana Kochanowskiego:

Szlachetne zdrowie
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

www.poloniak.pl
Sklepy poloniak.pl
BioBazar Warszawa
ul. Wołoska 3, Mokotów
czynny: w środy i piątki godz. 10.00-18.00
soboty godz.8.00-16.00

www.lokalnyrolnik.pl
Katowice, Kraków, Łódź,
Poznań, Warszawa,
Wrocław.

Sklepy ekologiczne i internetowe
Dystrybutor B2B:
BIO PLANET S.A.
www.poloniak.pl
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Asia i Michał Litwińscy

Para nie tylko w życiu, ale i w kuchni. On gotuje, a ona
degustuje (i bardzo sobie to chwali). Prowadzą bloga
„Ze zdrowiem mi do smaku”, zapewniając przepisy na
smakołyki bez wyrzutów sumienia, np. Michałki, ptysie,
rurki z kremem i krówki. Starają się czerpać jak najwięcej
z natury. Lubią smakować życie, spotykać się z ludźmi i dzielić
się dobrą energią. Możecie ich spotkać na warsztatach
kulinarnych i podczas zdrowych akcji dla firm. Jeśli chcecie
poznać ich bliżej, sięgnijcie po książkę „Żyj naturalnie,
czyli dekalog zdrowego życia”.
Adres strony: www.zezdrowiemmidosmaku.com
fanpage na Facebook’u: @zezdrowiemmidosmaku
Instagram: @zezdrowiemmidosmaku

Pralinki
Ferrero
Rocher

Składniki na 10 sztuk
• 40 g masła orzechowego
• 80 g orzeszków ziemnych, posiekanych na kawałeczki
• 15-25 g delikatnego miodu (można zrobić bez miodu – będą
wytrawne)
najlepszy będzie rzepakowy kremowy lub akacjowy,
w przeciwnym razie smak miodu będzie bardzo wyczuwalny
• 10 g gorzkiego kakao

Wykonanie
1. Wszystkie składniki połączyć dokładnie.
2. Formować kuleczki.
3. Przechowywać w lodówce.

GRANATowa
chia

Składniki na 1 porcję
• 200 g jogurtu
• 2 łyżki chia
• 1 łyżeczka miodu
• pestki z połowy granatu

Wykonanie
1. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać.
2. Odstawić do lodówki na kilka godzin.

Ciasteczka
z musem
dyniowym

Składniki na 20 ciasteczek
• 40 g masła klarowanego
w wersji wegańskiej można zamienić na 40 g pieczonej dyni
• 150 g pieczonej dyni, pokrojonej na kawałki
• 200 g mąki gryczanej
• 100 g mąki ryżowej
• 30 g posiekanych orzechów laskowych lub włoskich
• 50 g rodzynek

Fot.: Joanna Litwińska

Wykonanie
1. Piekarnik rozgrzać do temperatury 200 st. C (tryb góra-dół,
bez termoobiegu).
2. Dynię i masło zmielić na gładką masę.
3. Suche składniki wymieszać, dodać do mokrych i krótko zagnieść gładkie ciasto.
4. Formować ciasteczka o średnicy ok. 5 cm i układać na blasze.
5. Piec 25 minut w 200 st. C.

Fasolka pinto
z papryką
i pomidorami

Składniki dla 2 osób
• 2 litry wody
• 100 g fasolki pinto, namoczonej przez noc
• 1 średnia marchewka, 70 g
• 1 duży ziemniak, 200 g
• 2 średnie cebule, 160 g
• kilka ząbków czosnku
• 1/2 łyżeczki oregano
• 1 łyżeczka czosnku niedźwiedziego
• 1/4 łyżeczki mielonego pieprzu czarnego
• 1/2 łyżeczki lubczyku
• 1/2 łyżeczki soli
• 2 średnie papryki, 200 g
• 3 pomidory,ok. 250 g
• kilka gałązek natki pietruszki

Wykonanie
1. W wodzie umieścić fasolę i zagotować. Gotować na małym
ogniu, aż stanie się miękka (około 1 h).
2. Dodać posiekane: marchewkę i ziemniaka. Gotować przez
co najmniej 1 minutę.
3. Dodać posiekaną cebulę, posiekany czosnek, oregano, czosnek niedźwiedzi, lubczyk oraz czarny pieprz. Gotować
przez co najmniej 1 minutę.
4. Dodać sól. Gotować przez co najmniej 1 minutę.
5. Dodać pokrojone papryki i pomidory oraz posiekaną natkę pietruszki. Zagotować, zmniejszyć ogień do minimum
i gotować przez 15-20 minut lub do momentu aż warzywa
będą miękkie.
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Grudniowy gość

Tajemnica srebra

Siri Spont

Martin Widmark

Kiedy do mieszkania Marty, jej rodziców
i młodszego brata wprowadza się Yusuf, Marta nie jest zachwycona. W dodatku sytuacja
staje się z dnia na dzień coraz bardziej nieznośna. Nie dość, że Marta musiała odstąpić małomównemu kuzynowi swój pokój, to za chwilę może też przez niego stracić przyjaciółki.
Wszystko się zmienia, gdy Yusuf zabiera Martę do pobliskiego lasu i wyjawia jej pewną tajemnicę…
Wydawnictwo Zakamarki

Przed kościołem w Valleby prowadzone są
prace wykopaliskowe. Archeolodzy muszą
zbadać teren przed położeniem nowych rur.
Niektórzy mieszkańcy miasteczka są przeciwni wykopaliskom, a inni nadmiernie się nimi interesują. W nocy ktoś nielegalnie odwiedza
wykop, zostawiając liczne ślady. Kto i w jakim
celu to zrobił, zwłaszcza, że raczej nic nie zginęło? I co mają z tym wspólnego nowe kalosze pastora? Lasse i Maja muszą rozwikłać kolejną zagadkę!
Wydawnictwo Zakamarki

Ryba o imieniu Fabian

Operacja Mumia

Ellen Karlsson

Jørn Lier Horst

Po wakacjach Selma zmienia klasę. Czy
w 2b znajdzie bratnią duszę? Niestety, pierwsze dni w szkole nie wróżą nic dobrego. Poza
tym Selma bardzo tęskni za swoją przyjaciółką Sznurówką, poznaną latem na wyspie. Dobrze chociaż, że ptak, który dziobał ją w serce,
przeniósł się do doniczki i jest o wiele milszy.
Któregoś dnia Selma poznaje Fabiana. Jak to
możliwe, że dotąd nie zwróciła na niego uwagi? Druga z trzech książek o Selmie – o samotności, przyjaźni i dość szczególnym ptaku.
Wydawnictwo Zakamarki

Siostrzyczka
Ulf Stark
Najpierw jej nie było. Potem była piłką w brzuchu mamy. Teraz jest moją siostrzyczką. Prosta,
ciepła historia o tym, jak to jest, kiedy na świecie pojawia się młodsze rodzeństwo. Początkowo nie można się z nim ani porozumieć, ani
za bardzo pobawić, ale można – poczuć się
dużym i odpowiedzialnym!
Wydawnictwo Zakamarki

Muzeum w Elvestad planuje wystawę o starożytnym Egipcie, której główną atrakcją ma być prastara mumia. Jednak podczas przygotowań dochodzi do kilku wypadków. Czy rzeczywiście – jak
niesie wieść – na liczącej kilka tysięcy lat mumii
spoczywa klątwa? A może ktoś próbuje przeszkodzić w organizacji wystawy? To nowa sprawa dla
Biura Detektywistycznego nr 2!
Wydawnictwo Media Rodzina

Fizyka kwantowa
dla maluchów
Chris Ferrie, Cara Florance
Proste wyjaśnienia trudnych zagadnień dla przyszłego geniusza! „Fizyka kwantowa dla maluchów” to kolorowe i przystępne wyjaśnienie podstawowych praw rządzących fizyką kwantową.
Maluchy (i dorośli!) dowiedzą się z niej, że szalony
świat atomów nigdy nie zamiera w bezruchu! Chris Ferrie jest nagradzanym fizykiem i ojcem czwórki przyszłych naukowców. Jego zdaniem, żadne dziecko nie jest za małe, żeby wprowadzić je w cudowny świat nauki.
Wydawnictwo Media Rodzina

Albercie, ty złodzieju!
Gunilla Bergström
Koledzy i koleżanki wytykają Alberta palcami. Oskarżają go o coś, czego nie zrobił. Jak
ma im udowodnić, że to nie on? Tak bardzo
chciałby być znowu zwyczajnym Albertem,
a nie tym, za kogo go uważają! Albert Albertson mieszka z bardzo miłym tatą i kotem Puzlem. Jak każdy kilkulatek czasem ma problemy z zasypianiem, potrafi rano strasznie
się grzebać przed wyjściem do przedszkola
i jest niezwykle pomysłowy, zwłaszcza jeśli bardzo czegoś chce. Dzieci rozpoznają w Albercie swoje zachowania i emocje – radość zabawy, ciekawość świata, nieograniczoną fantazję, ale też złość, zazdrość
czy strach.
Wydawnictwo Zakamarki

Chemia organiczna
dla maluchów
Chris Ferrie, Cara Florance
Proste wyjaśnienia trudnych zagadnień dla przyszłego geniusza! „Chemia organiczna dla maluchów” to kolorowe i przystępne wyjaśnienie budowy cząsteczek i substancji zawierających węgiel. Dzięki tej pozycji maluchy będą o krok przed
absolwentami biol-chemu. Cara Florance jest biochemiczką i matką z doświadczeniem w astrobiologii, robieniu waty cukrowej i dekontaminacji radiacyjnej.
Wydawnictwo Media Rodzina
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Sto porad dla kłamczuchów

Piąta babcia Dominika

Eva Susso

Katarzyna Ryrych

Rolf mieszka w centrum Paryża wraz ze swoją
zamożną rodziną. Chcąc zaimponować Ofelii (według niego najpiękniejszej dziewczynie
w mieście), zaczyna blefować, choć wcale nie
było to jego zamiarem. Jak uda mu się wyplątać z tych wszystkich kłamstewek? I czy ostatecznie zdobędzie uznanie w oczach Ofelii? Trochę przygód, trochę miłości i spory ładunek humoru! Druga z trzech książek o Rolfie szwedzkiej
autorki Evy Susso i francuskiego ilustratora Benjamina Chauda.
Wydawnictwo Zakamarki

Opowieść, która sprawi, że wszyscy będą
chcieli być odważni jak ZAJONC! Babcia, która łamie stereotypy, dziadek-wilk morski, któremu zdarza się robić swetry metodą „na paluszkach”, nietuzinkowy wnuczek Dominik Zajonc
i kilka całkiem fajnych dziewczyn – to bohaterowie najnowszej książki Katarzyny Ryrych Piąta babcia Dominika, z którymi nie można się
nudzić! W wakacje przeżyli kilka nieprawdopodobnych przygód. A wszystko zaczęło się od
samotnej podróży Dominika pociągiem i znalezienia fryzjerskiej głowy...
Wydawnictwo Kapitan Nauka

Cynamon, kłopoty i ja
Dagmar Bach
Odkąd Vicky co pewien czas wpada z wizytą
do jednego z paralelnych światów, jej życie bardzo się skomplikowało. Trzeba jednak przyznać,
że ma najfajniejszego chłopaka w szkole i czasem bywa też w siódmym niebie, choć nie ma
pojęcia, jak powinna się teraz zachowywać.
Postanawia więc trochę „poćwiczyć” w skórze
swojej sobowtórki. Problem w tym, że dziewczyna nie wie, że wszechświat ma wobec niej własne plany i szykuje jej pewną bardzo specjalną
niespodziankę...
Wydawnictwo Media Rodzina

Charlotte i przyjaciółka
od serca
Nele Neuhaus
To już szósta książka z serii przygód, które spotykają Charlotte w stadninie – i nie tylko. Czy
szlachetna miłość do koni jest w stanie zmienić
charaktery młodych zawodniczek? Czy sukcesy
Charlotte, okupione ciężką pracą, mogą przysporzyć jej przyjaciół? A w sytuacji przerażającej
próby kto zda egzamin?
Wydawnictwo Media Rodzina

Charlotte i druga szansa
Nele Neuhaus
Piaty tom serii przygód Charlotte! Dziewczyna nie
może się pogodzić z faktem, że w tym roku Doro
jedzie z nią na wakacje do Francji. Niby czemu?
Przecież się obraziła! Decyzja jednak zapada
i dziewczyny będą musiały spędzić wakacje
razem. Nicolas i Thierry sprawią, że Doro znów
odkryje miłość do jazdy konnej, a Charlotte –
jak to ona, nie przejdzie obojętnie obok konia,
któremu dzieje się krzywda… Tylko czy przyjaźń
dziewczyn ma jeszcze szansę? I dokąd wieczorami wymyka się Doro? Wyspa Noirmoutier jeszcze nigdy nie miała tyle tajemnic!
Wydawnictwo Media Rodzina

Operacja Wrak
Jørn Lier Horst
Silny sztorm wyrzucił na plażę w Elvestad mnóstwo śmieci i innych przedmiotów. Mali detektywi, Tiril i Oliver, znajdują wśród nich coś, co naprowadza ich na trop ekologicznego skandalu.
Okazuje się także, że na dnie morza prawdopodobnie leży wrak statku pełen złotych monet...
To nowa sprawa dla Biura Detektywistycznego
nr 2 – tym razem tajemnica kryje się pod wodą!
Wydawnictwo Media Rodzina

Chłopiec znikąd
Katherine Marsh
Trzynastoletni Max Howard przeprowadził się
z rodziną do Brukseli. Mimo nieznajomości języka rodzice zapisali go do francuskiej szkoły,
w której ma same kłopoty, a w domu też
nie jest najlepiej. Jego życie wygląda źle na
wszystkich frontach. Sytuacja zmienia się, gdy
pewnego dnia odkrywa ukrywającego się
w piwnicy młodego syryjskiego uchodźcę, Ahmeda… Zainspirowany historią o belgijskim
bohaterze ruchu oporu z czasów II wojny światowej, postanawia mu pomóc. Niestety, wraz
z rodzącą się przyjaźnią rośnie zagrożenie –
w Paryżu i Brukseli doszło do ataków terrorystycznych, policja i wojsko urządzają blokady,
a nastroje antyimigracyjne rosną. Chłopcy wymyślają szalony plan, by uratować Ahmeda, ale utrzymanie tajemnicy okazuje się bardzo trudne…
Wydawnictwo Widnokrąg

Prawy i Lewy
Anna Paszkiewicz
Prawy i Lewy to… dwa buty o zupełnie odmiennych temperamentach i upodobaniach.
Prawy jest zasadniczy, pedantyczny, nie lubi
się brudzić – woli zacisze swojej szafy. Lewy ma
iście ułańską fantazję! Uwielbia długie spacery, skoki w kałuże i wszelkie szaleństwa… Różnice w charakterach sprawiają, że nocą w szafie z butami toczą się burzliwe dyskusje. Buty
butom zazdroszczą a to przygód, a to spokojnego życia… Ale kiedy do rozmowy włącza
się mały elegancki pantofelek, wychodzi na
jaw, że świat nie jest czarno-biały. Okazuje się,
że i od butów można się czegoś nauczyć.
Wydawnictwo Widnokrąg

Żona dla taty!
Reeli Reinaus
Sztuka flirtowania, chemia i amulety, czyli kilka zwariowanych historii o poszukiwaniu prawdziwej miłości. Opowiedziane lekko i z przymrużeniem oka przygody taty, który postanowił szukać nowej żony i jego córki Kaisy, która mu szczerze kibicuje. Wspólnie opracowują
i zamieszczają ogłoszenie w Internecie… Co
z tego wyniknie? Przede wszystkim mnóstwo
nieprawdopodobnych historii. Oboje przekonają się, że poszukiwanie miłości nie jest łatwe
i wymaga rozwagi oraz cierpliwości, zwłaszcza
że dorośli często sami komplikują różne sprawy… Na szczęście tacie pomaga Kaisa, a Kaisie – koleżanka Merit, która bardzo dobrze zna się na miłości!
Wydawnictwo Widnokrąg

POZNAJ
RAJSKIEGO OWOCU

CITROSEPT®
ORGANIC

Główny składnik produktów z linii Citrosept
to ekstrakt z grejpfruta zawierający wysoką
dawkę naturalnych bioflawonoidów.
Witamina C zawarta w dziennej porcji Citroseptu
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.

CITROSEPT®
FORTE ACEROLA

Cintamani Poland
lider w produkcji
i dystrybucji ekstraktu z grejpfruta.
Zaufanie konsumentów i jakość
od ponad 22 lat.
Więcej informacji:
www.citrosept.pl

