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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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akość naszego życia i zdrowia została w ostatnich
czasach bardzo narażona na szwank w wyniku rozpowszechnienia się chorób tarczycy. Szczególnie kobiety doświadczają negatywnych stutków tej prawie
epidemii. W tej chwili problem zaburzeń pracy tarczycy może dotknać praktycznie każdego.
Jednocześnie wiele problemów z tarczycą otrzymuje trudną do akceptacji notkę „nieuleczalne”. Dlatego
też postanowiliśmy bardzo szczegółowo i z różnych
stron przyjrzeć się temu zjawisku. Poprosiliśmy wielu
ekspertów o przedstawienie swoich poglądów na ten
temat.
Wygląda na to, że wcale to nie jest takie oczywiste,
jak się wielu osobom wydaje. Po pierwsze choroby
tarczycy nie są tak „tajemniczą” epidemią czyli mają
swoje uzasadnienie, m.in. w zmianie stylu życia ludzi
i wszechobecnym stresie. Jednocześnie dobrze wiedzieć, że jeśli włączymy metody naturoterapii i własną
determinację, to wówczas możemy je uznać za całkiem
uleczalne :)
W numerze będzie można znależć krótką historię
transformacji życiowej Mariki, wokalistki i prezenterki. Także ciekawe tematy o leczniczych ziołach
z Amazonii, uwalnianiu stresu poprzez ciało, czy dobrodziejstwach makijażu mineralnego w letnią pogodę. Dowiemy się sporo o trudnym dla wielu rodziców
temacie edukacji młodzieży czyli nastolatków. Ten
okres w życiu ma jednak swoje prawa i jeśli je dobrze
zrozumiemy, to nie musi być to wcale okres tzw trudności wychowawczych.
Trudnym wyzwaniem dla wielu kobiet jest przejście
do sfery 50+ a tu okazuje się, że to dopiero początek
„wszystkiego dobrego” w naszym życiu.
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Producent żywności ekologicznej i wegańskiej
Naszym mottem jest cytat z Jana Kochanowskiego:

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

l pasztet z marchewki l pasztet z pestek słonecznika
l pasztet z orzechów nerkowca l pasztet z fasolki kidney l pasta z marchewki
l pasta z pestek słonecznika l pasta z pestek dyni l parówki wegańskie
l kotlety wegańskie l falafle i inne.
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Marika

Płynę z nurtem życia
Wierzę w to, że każdego dnia możemy zmienić swoje życie.
fotograf: Eliza Stegienka
makijaż i włosy: Corinne Jankowska
strzyżenie: Filip Galas

Rozmawiał Krzysztof Mencel

jesteś
bo komórki ciągle się odnawiają. Co kilka lat dostajemy
jakby nowe ciało. Więc jeśli chodzi o zdrowie, nie ma nic
To chyba najważniejsze pytanie, z którym zmaga się wielu
ludzi na świecie. Jestem kimś, kto wierzy w ludzi, wierzy
przesądzonego na zawsze. Często ktoś, kto cierpi na jakieś
choroby i dolegliwości, myśli: „tak mi pisane” albo „ten typ
w relacje. Uważam, że cuda wydarzają się właśnie w relatak ma… może innym się udaje, ale
cjach z innymi. Dlatego ja osobiście
ciągle dążę do relacji i staram się je
u mnie to już się tego nie da zmienić”.
tworzyć. Wychowałam się na planie
Że zawsze muszę być gruby czy palić
dużej, wielopokoleniowej rodziny, więc
papierosy. To nieprawda. Po prostu
najbardziej naturalnie czuję się, kiedy
trzeba zacząć to zmieniać i nie tracić
mam wokół siebie gwar i dużo ludzi.
kolejnych dni.
n Twoje życie bardzo się zmieniło
Wtedy mogę doświadczać ich różnow ostatnim czasie. Jak to mówią –
rodności, co mnie bardzo inspiruje
to widać, słychać i czuć. Zmieniła
i cieszy. Energia ludzi wręcz mnie „karsię muzyka, wygląd i to co mówisz.
mi”, w pozytywnym tego słowa znaczeOpowiedz o tej przemianie.
niu. Dlatego atmosfera koncertów,
Jeśli zmienimy myślenie i uwierzymy
bardzo mnie unosi i dodaje energii.
Marika
we własną wartość, w nasze możlin Czy człowiek jest zawsze taki sam
Marta Kosakowska
wości, które są większe niż nam się
czy może się zmienić.
Wierzę w to, że niezależnie od tego Wokalistka i autorka tekstów, a także wydaje, możemy zamienić swoje życie
w cud. Możemy z życia czerpać radość
gdzie jesteśmy, jaki mamy bagaż dodziennikarka radiowa i prezenterka telewizyjna. Pasjonatka sportu,
i satysfakcję. To nie jest tak, że jestem
świadczeń, jesteśmy w stanie zmienić
swoje życie praktycznie z dnia na dzień. zdrowego stylu życia i kuchni roślinnej. kimś, kto nie napotyka na kłopoty.
Autorka książki Antydepresanty.
Miewam słabsze momenty i gorsze dni.
Wierzę w zmianę myślenia, postrzegaJestem ciągle „w procesie”. Ale rzeczynia samego siebie i swojej roli w świewiście dokonałam ostatnio kilku ważnych odkryć, które
cie. Wierzę, a raczej wiem, że można także bardzo szybko
zmieniły moje życie radykalnie, dzięki czemu żyje mi się o
odmienić swoje zdrowie, niezależnie od tego w jakim jewiele lżej i naturalniej.
steśmy dziś stanie. Nasze organy nie są zawsze takie same,
n Kim
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W mojej poprzedniej wersji, moje życie wyglądało „z zewnątrz” na całkiem udane. Odnosiłam przecież różne sukcesy tu i tam. Ale sama sobie miałam ciągle coś do zarzucenia. Czułam jakiś rodzaj niedosytu i niezadowolenia z tego
kim jestem i co osiągnęłam.
No i czasem lądowałam w tzw. czarnej dziurze z pytaniami: co ja tu robię? po co w ogóle jestem? jaki sens mają
wszystkie moje wysiłki? Aż wreszcie któregoś razu zostałam
z takiej dziury wyciągnięta i uratowana, i jest to stan trwały,
którym się cieszę do dziś.
Poza zmianą stanu psychiki, moja przemiana uwolniła
mnie także od przeróżnych problemów zdrowotnych, których wcześniej doświadczałam.
U podstaw mojej życiowej przemiany znajdują się trzy fundamenty.
Bóg - spotkanie, przyjaźń i modlitwa
Mój Mąż
i Sport

się wydawać jakąś niedorzeczną koncepcją i nie możemy
wręcz uwierzyć, że zajmowały nam kiedyś one tyle czasu.
Nasze ciało staje się dla nas przyjacielem, tak jak jest nim
dom czy mieszkanie, które się kocha.
Mając więcej energii, nabieramy ochoty i odwagi aby wyjść
ze swojej „ciemnej komórki” w której często przebywamy.
Chcemy spotykać się z ludźmi, cieszyć się ich obecnością.
Zaczynamy wykonywać wiele prostych codziennych zajęć,
które kiedyś nas przerastały i stanowiły ciężar, a tu nagle
dają nam one niesamowitą przyjemność.
n No i ten mąż.
Mój cudowny mąż, to człowiek dzięki któremu powróciła
do mnie idea małżeństwa, w którą przed prawie dziesięciu laty zwątpiłam, odniósłszy porażkę związkową. Bo tak
właśnie to wtedy interpretowałam - jak porażkę. Po tym
trudnym doświadczeniu, zgodnie z zasadą dmuchania na
zimne, wykształciłam w sobie mechanizmy obronne. Okopałam się w swego rodzaju szańcu „już nigdy”.

przemiana
Jeśli zmienimy myślenie i uwierzymy w Siebie,
w nasze możliwości, które są większe niż nam
się wydaje to możemy zamienić swoje życie w cud.

Dawniej Bóg wydawał mi się kimś trochę magicznym, ale
mało konkretnym. Często wydawał mi się konceptem. Dziś
doświadczam i wiem, że to Ktoś bardzo realny, dla kogo
stanowię wartość. Gdyby tak nie było, po prostu nie byłoby
mnie tutaj. Dzięki temu doświadczeniu zupełnie zmieniłam perspektywę. Traktuję samą siebie, jak przyjaciółkę,
a nie jak niewolnika, którego trzeba poganiać batem. Wcześniej wierzyłam w to, że trzeba być dla siebie twardym, aby
osiągnąć jakieś cele. Dziś odnoszę się do siebie z większym
szacunkiem i naprawdę czuję się dobrze ze sobą. Wróciła
radość i lekkość bytu, jakie miałam w dzieciństwie.
n Jak sport wpływa na zmianę nastroju i samopoczucia?
Sport to znakomita sprawa. Nie musisz się specjalnie głowić, jak go stosować i jak on działa. Po prostu wyjdź i zacznij się ruszać. W trakcie wysiłku fizycznego nasze ciało
jest wręcz zalewane różnymi substancjami biochemicznymi, które poprawiają nam nastrój i jednocześnie poprawiają zdrowie.
Uprawiając sport zaczynamy mieć mnóstwo energii i po
prostu czujemy się bardzo dobrze. Wówczas jakoś tak naturalnie przestajemy się skupiać na sobie i swoich cierpieniach. Dzięki sportowi rośnie w nas poczucie siły. Wtedy
nasze zmartwienia, często wyimaginowane, zaczynają nam

Mój mąż przywrócił mi wiarę w sens związku na całe życie. W to, że dwoje ludzi może się spotkać i zaopiekować
się sobą, inspirować się do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Jesteśmy jak dwa łobuziaki, które decydują się jednak
przejść razem przez życie, w którym nie wiadomo, co się
wydarzy. Wyzwaniem jest szczęśliwie przebrnąć przez te
wszystkie momenty, kiedy zamykamy się w świecie swoich
skrzywionych koncepcji o drugim człowieku czy wyobrażeń, jak powinien wyglądać związek, albo „co się nam należy” od naszego partnera itp. Wyzwaniem jest odpuszczenie,
zmiana myślenia, “przekroczenie” siebie w tych wszystkich
sytuacjach, kiedy się „zatrzaśniemy” w wypowiedzianych
przez siebie zdaniach, w poczuciu naszej słuszności i racji.
Ja wtedy proszę Tatę (tak pieszczotliwie mówię o Bogu)
aby mnie wyciągnął z tego „za uszy”, rozszerzył serce, nauczył kochać, a nie oceniać i żądać.
n Mam takie wrażenie, że zawód artysty sprzyja przeróżnym dylematom i cierpieniu. Co o tym sądzisz.
To prawda. Po pierwsze czujesz intensywnie wszystko,
więc również cierpienie. Po drugie jesteś w pewien sposób
„na świeczniku”: ludzie oceniają, opiniują, chwalą. A kiedy
się dochrapiesz jakiegoś statusu i nasłuchasz oklasków, stajesz się w pewien sposób ich niewolnikiem. Czujesz presję

i obawę, żeby nie rozczarować tych, którym zawdzięczasz
wmówił, że jestem kimś większym niż jestem, że jestem
zmuszona do czegoś i muszę dorosnąć do jakichś wyobrastatus i atencję. Zawód muzyka sprzyja rozpaczliwemu
wysiłkowi, aby utrzymać kontrolę nad własnym życiem,
żeń o mnie. Jestem ludzikiem i niech tak zostanie...
Kiedy nagrywałam ostatnią płytę, była ona bardzo
nad tym co mówimy i jak się zachowujemy. To jest bardzo
męczące zadanie. Niezależnie od tego jak się czujesz, czy
„w poprzek” moich poprzednich dokonań artystycznych,
tego, czego ode mnie oczekiwano, lub, wydawało mi się,
masz migrenę czy co tam ci się wyrabia w życiu osobistym,
że oczekiwano. moim ostatnim, bo najprawdopodobniej
wychodzisz na scenę, do ludzi i masz ich przekonać, że
okaże się, że ludzie odrzucą mnie i wyśmieją. W pewien
czujesz się doskonale i chcesz „wypromieniować” na nich
sposób pożegnałam się z karierą. Ale czułam też, że muszę
to swoje dobre samopoczucie. Musisz trochę zakłamywać
zaryzykować, wyjść z pudełka, do którego sama weszłam.
rzeczywistość. To wywołuje jakieś pęknięcie w człowieku
Byłam gotowa stracić wszystko, co osiągnęłam. Tymczajeśli musi nieustannie udawać, że jest inaczej, niż jest. Kiesem stało się dokładnie odwrotnie, bo zyskałam dojrzałą
dyś myślałam, że tylko ja się z takimi rzeczami borykam.
i słuchającą publiczność. Nagrodę za prawdę i pokonanie
A tu się potem okazało, że to samo ma wielu znajomych
lęku.
z branży, których uważałam za prawdziwych „lodołamaczy”, odpornych na wszystko.
n Wydałaś książkę o znaczącym tytule Antydepresanty.
Dziś zrzuciłam z siebie ten ciężar lęków i koncepcji. Cieszę
Podsumowując: co możesz poradzić tym wszystkim,
którzy zmagają się z wahaniami nastroju?
się, bo wróciłam do naturalności i pewnej naiwności jaką
odczuwałam w dzieciństwie.
Po pierwsze zastanów się
Nie rozumiem dlaczego naiwco z Tobą jest nie tak? Czy
ność ludzie wrzucają do katerzeczywiście masz powody
gorii „złych” i niepożądanych
tak bardzo narzekać na sieAntydepresanty
cech. Ja naiwność odbieram
bie i swoje położenie, czy to
jako ciągłą otwartość na dotylko koncepcje? Ja bym zaMARIKA Marta
Kosakowska
świadczania, nawet jeśli życie
częła od wypisania sobie listy
Jak powstają piosenki i jak się
przyniosło nam przykre motych rzeczy, które są dobre
niechcący robi karierę.
menty. Dla mnie naiwność to
w życiu, za co możesz siebie
Nie jest to historia o skandalach,
romansach i nałogach, a niebardzo pozytywna cecha.
lubić. Szukaj tych dobrych
zwykle szczery list do czytelnika,
przewodnik po życiu i twórczości
To przeciwieństwo tzw. żystron, za wszelką cenę i spisz
artystki, kobiety, która, idąc za
ciowej mądrości, o której
je sobie na kartce papieru!
głosem serca, odważyła się porzucić bajecznie kolorowe, acz cisnące już wdzianko i pokazać światu sieśpiewała Maryla Rodowicz.
Praktyczny i szybki spobie nową, dojrzałą i szczęśliwą. Spisując wspomnienia i
Ludzie pragną „życiowej mąsób na dołki psychiczne to
myśli – czasem nostalgicznie, czasem z przymrużeniem
oka – odsłania to, co kryje się między wierszami jej piodrości”, aby unikać przykrości
wyjście na świeże powietrze
senek.
w życiu, robimy tak wiele aby
i sport. Nieważne jaka jest
Wydawnictwo Edipresse Książki
zmniejszyć prawdopodobieńpogoda – po prostu wyjdź
stwo ponownego wystąpiei zacznij biegać albo jeździć
nia cierpienia. Wtedy żyjemy
na rowerze. Korzystaj z tego
w niewidocznym i stworzonym przez siebie więzieniu. Ale
na 100%. Nie daj sobie wmówić, że musisz mieć specjaliw ten sposób również tracimy najwięcej z życia. Zamiast
styczny strój czy sprzęt.
uśmiechać się i cieszyć, kiedy pędzisz z wiatrem z górki na
Zmień dietę. Jedz więcej warzyw, owoców, orzechów i perowerze – tracisz czas na zastanawianie się „co może mi się
stek. W miarę możliwości zacznij samemu przygotowywać
stać, kiedy się przewrócę”...
swoje jedzenie. Dla mnie, lekka dieta wegetariańska jest
super!
n A więc wracając do tego, kim jesteś dzisiaj...
Nie dramatyzuj, sprawdź czy nie spadł Ci po prostu maMoje życie teraz najbardziej kojarzy mi z określeniem „jestem ludzikiem”. Zostało ono użyte w filmie Król Życia,
gnez i potas. Uzupełnij poziom tych mikroelementów. Polecam picie wody „Zuber” będącej źródłem litu, który jest
w którym Robert Więckiewicz rozmawia ze swoją kilkunaturalnym antydepresantem.
letnią córką. Na jej pytanie: kim jesteś? odpowiada „JeOpowiedz komuś o sobie. Uczyń kogoś swoim przyjaciestem ludzikiem. Czym różni się ludzik od człowieka? Lulem i powiernikiem. Nie trzymaj smutków i wątpliwości
dzik jest śmieszny i niegroźny. Na świecie jest wielu ludzi,
w sobie.
ale niewiele ludzików. Pozostań ludzikiem jak najdłużej,
Poproś o pomoc Wyższą Instancję. Wierzysz, czy nie wieczłowieku...”.
rzysz, zaryzykuj tę prośbę „Jeśli jesteś – odezwij się”. Bóg
To mnie cieszy, że jestem ludzikiem. Dzięki temu przekotylko na to czeka. Jak się trochę bliżej poznacie, życie stananiu łatwo rozładowują się różne sytuacje w życiu. Czuję
nie się cudem. n
się zabawna i niegroźna. I nie chcę, aby ktokolwiek mi
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Istnieje pewna książka zawsze otwarta dla wszystkich: Przyroda
Rousseau (1712-1778)

Renesans fitoterapii
SKARBNICA ZDROWIA Z DESZCZOWYCH
LASÓW AMAZONII ORAZ ANDÓW
Z Martą Skolmowską, właścicielką Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach,
rozmawiała Jo.An.

F

irma Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora powstała
gatunków roślin jest tam największa na Ziemi. Kraina Inw 1994 roku w Łomiankach pod Warszawą. Jest to ośroków obfituje w cenne minerały i pierwiastki, co powoduje,
dek reprezentujący Instytut im. Ojca Edmunda Szeligi
że rosnące tam rośliny mają „niezwykłą moc oddziaływania”.
(IPIFA) w Chaclacayo pod Limą. Zajmuje się wspomaganiem
Niepowtarzalne warunki klimatyczne Peru (aż 78 stref klimaleczenia chorób cywilizacyjnych, również nowotworowych.
tycznych!), wilgotność, zróżnicowanie temperatur, ilość opaW ośrodku przyjmują lekarze – pasjonaci ziołolecznictwa.
dów, osady rzeczne Amazonki – to daje niezwykłą, bujną florę
Można tam również otrzymać fachoAmazonii. Botanicy odkryli ok. 60
we doradztwo w zakresie profilaktyki
tys. gatunków roślin, 80% z nich ma
zdrowia, diety oraz medycyny antywłaściwości lecznicze, a wśród nich
-aging, czyli przeciwdziałającej proaż trzy tysiące wykazuje właściwości
cesom starzenia. Firma współpracuje
antynowotworowe.
z dwoma ośrodkami naukowymi:
n Już Paracelsus powiedział, że
„Przeciw każdej dolegliwości wyroUniwersytetem Warszawskim (prof.
sło zioło lecznicze”. Może opowiesz
dr hab. Mieczysław Kuraś) i Instyo jakiejś roślinie z Peru?
tutem Chemii Bioorganicznej PAN
Tak, z chęcią. Chciałabym, aby czyw Poznaniu (prof. dr hab. Krzysztof
telnicy poznali Abutę (Abuta granGulewicz).
difolia), w Peru znaną od wieków
Kuracje roślinne i preparaty naturaljako „zioło położnej”. Nazywana jest
ne stworzone przez Centrum opierają
księżniczką z Iquitos, Lorato. Jest
się na wielowiekowej tradycji i receplianą rosnącą w dorzeczu Ukayali,  
turach Indian Ameryki Południowej
stosowaną od wieków we wszystkich
oraz badaniach naukowych (www.
dolegliwościach kobiecych: bolesnym
unadegato.pl, zakładka badania naMarta Skolmowska,
miesiączkowaniu, niepłodności, enukowe) z wykorzystaniem najnowozałożycielka i właścicielka Centrum
dometriozie – łącznie z vilcacorą, ale
cześniejszej wiedzy. Do każdego paZiołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach.
też przy schorzeniach trzustki. Ma
cjenta podchodzi się indywidualnie,
bogaty skład chemiczny: alkaloidy –
co przekłada się na efekty terapii.
berberyna, palmatyna i inne, również kwercetyna, saponiny,
n Mówi się, że dżungla to apteka świata. Czy rzeczywiście
taniny i inne.
rośliny amazońskie mają taką moc działania i pomagają
n Chyba nie wszyscy doceniają siłę roślin np. w leczeniu
nawet w ciężkich przypadkach chorobowych, jak np. noendometriozy [dwie menstruacje naraz – jedna na zewotwory?
wnątrz, druga do środka organizmu. Dzieje się tak dlatePeru to obszar uznany za teren nieskażony. Różnorodność
go, ponieważ komórki śluzówki macicy (endometrium)

wędrują po organizmie i wszczepiają się w różne narządy –
przypis redakcji], czyli choroby, która, mimo XXI wieku,
jest zagadką.
Tak, ale nie wszyscy też wiedzą, że około połowa światowej
produkcji lekarstw zawiera w swym składzie aktywne substancje z roślin lub zsyntetyzowane na ich podstawie. Botanicy
zbadali dopiero ok. 800 roślin z dżungli.
n Czy korzystacie z doświadczeń Instytutu IPIFA?
Tak, oczywiście. Konsultujemy przypadki również z lekarzami
z IPIFA, opieramy się na ich wiedzy i doświadczeniu. Stosujemy rośliny sprawdzone, przebadane, tam również się szkoliliśmy. Pamiętamy o głównej zasadzie: Pomóżmy nie szkodząc! Rośliny stosowane przez nas to adaptogeny bez działań
ubocznych w przeciwieństwie do leków chemicznych. Trzeba
też pamiętać słowa amerykańskiego naukowca – brak badań
medycznych nie świadczy o braku skuteczności metody lub
rośliny. Aldous Huxley powiedział: „Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani
jednego zdrowego człowieka”.
n A co można stosować w przypadku odkleszczowej choroby – boreliozy?
Polecamy roślinę Uncaria tomentosa (koci pazur), u nas znaną
jako vilcacora. Potwierdzają to liczne badania naukowe (PubMed). Już Ojciec Szeliga leczył boreliozę i neuroboreliozę vilcacorą. Nasz ośrodek stosuje tę roślinę od lat. Vilcacora działa
przeciwzapalnie, jako naturalny antybiotyk i immunomodulator.
n Co jeszcze stosował Ojciec Szeliga przy boreliozie?
Abutę, zarzaparillę, mucurę, guaco i inne. Zarzaparilla (Smilax
aspera, kolcorośl), w Europie znana od XVI wieku, stosowana

jako lek na syfilis, jest ciernistą, zdrewniałą winoroślą, wspinającą się po drzewach amazońskiej dżungli. Zawiera bardzo
dużo steroli, fitosterydy, saponiny i ma silne działanie przeciwzapalne wykorzystywane np. w artretyzmie czy zapaleniu
nerek (potwierdzone badaniami amerykańskimi). Zarzaparilla oczyszcza też krew i wiąże w niej endotoksyny, które np.
w przypadku boreliozy uwalniane są przez martwe krętki. Dzięki Zarzaparilli zmniejsza się więc reakcja Herxheimera. Stosuje
się ją również w – uwaga! - łuszczycy, egzemie i trądziku.
n Słyszałam opinie botaników, że gdyby nawet ujawniły
się nowe choroby ludzkości, to dżungla ma na nie odpowiednie rośliny.
Tak, to prawda. Ale na to potrzebne są pieniądze, by przeprowadzić odpowiednie badania. Z drugiej strony wielkie koncerny nie są szczególnie zainteresowane lekami roślinnymi,
ponieważ substancji naturalnych nie można opatentować, a to
nie zapewnia im odpowiedniego zysku…
n Czy te cenne lasy Amazonii naprawdę są tak zagrożone,
jak się mówi?
O tak, barbarzyńska, bezmyślna gospodarka – wycinanie
lasów w dorzeczu Amazonki – powoduje, że „zielone płuca
świata” stają się coraz mniejsze. Po wycięciu lasów deszczowych Amazonii grozi nam zagłada. Ziemia w pasie międzyzwrotnikowym zamieni się w pustynię. Mocne słowa, ale jakże
trafne, padły z ust amerykańskiego badacza Edwarda O. Wilsona: „Wycinanie lasów jest takim samym barbarzyństwem,
jak ocieplanie pomieszczeń palonymi płótnami renesansowych mistrzów”. Tak, to niewątpliwie barbarzyństwo dzisiejszych czasów – czasów olbrzymiego postępu technicznego
i wykształconych ludzi! n

Dystrybutor ziół
i preparatów
opartych na ziołach
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71 a

e-mail: vilcacora@biorelax.pl
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„Jod Juan e Tarczyca
czyli lei oddia essera sola”
Historia i tło pewnej burzliwej relacji
Ona (Tarczyca) – smukła, jednorodna, posadowiona niczym
paź królowej z rozpostartymi skrzydłami, królewsko, takie też
wpływy i władzę mająca. Tymczasem… chorobliwie (dosłownie) samotności nie znosząca.
On (Jod Juan) – drobny bardzo, kruchy nawet, powabny
jednak niezmiernie, w barwie swej w fiolety idący, reaktywny
bardzo, związki liczne tworzący, nie zawsze trwałe, tkanki liczne od siebie uzależniający, bywa wybuchowy.

Po co jej On?
Ponieważ jest składnikiem strukturalnym hormonów (w ok
60-70%), które Ona wytwarza, dlatego potrzebuje Go zarówno w nocy jak i w dzień, nieustannie. Potrzebuje go tak bardzo,
że… wykształciła nawet pewien potrzask – pułapkę jodową,
która sprawia, że jest w stanie dostrzec najmniejszą jego obecność we krwi i wyłapać go. Kiedy zaś Jego nieobecność jest
dojmująca, siła działania owej pułapki (swego rodzaju pompy,
zatem siła ssąca) wzrasta nawet 400-krotnie i … to widać – jej
komórki powiększają się, „pęcznieją”… Jej „tęsknota” wyraża
się zwiększeniem jej rozmiarów, efektem ostatecznym jest to,
co nazywamy wolem. Jego obecność warunkuje jej „radość”.
I można bez wahania powiedzieć, że zgodne funkcjonowanie

tej pary jest jednym z podstawowych warunków naszej radości. I tu… czy aby na pewno każda depresja jest depresją
i kwalifikuje się na np. Prozac ? Czy Prozac Jej Go zastąpi…?

Czy jest On w stanie w pełni ją zadowolić ?
Aby mogła wydać (do krwiobiegu) „potomstwo” potrzebuje
jeszcze sporego grona. Strukturalnie – tyrozyny, aminokwasu
endogennego czyli takiego, który organizm jest w stanie sam
wytworzyć (jednak obfitość pochodzenia zewnętrznego ułatwi
Jej pracę). Zasadniczo, mając Jego i tyrozynę, możemy liczyć
na to, że wyda hormonki, ale… jak to z nowonarodzonymi
bywa – są małe, delikatne… Potrzebują ochrony i odpowiednich warunków, aby dojrzeć. Generalnie rzecz ujmując, na
tym etapie, czyli wytwarzania, i dojrzewania, jako asystenci (przy narodzinach) i ochroniarze (w okresie dojrzewania,
bo jeśli ich brak, wówczas hormonki zostają przechwycone
w układzie krwionośnym przez różnego rodzaju związki o zamiarach niecnych, np. tzw. wolne rodniki) niezbędne jej są
jeszcze m.in. selen, cynk, magnez, mangan, witaminy z grupy
B (głównie B2 i B3), witamina C, cholina, enzymy… Absolutnie nie muszą (a nawet nie powinny) być to wyżej wymienione „samotniki” jako takie, bo jak to z samotnikami
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bywa, nie zawsze dobrze się adaptują w innym środowisku.
W związku z tym, najlepiej zadbać o ich prawidłowy poziom
zwracając uwagę na składowe naszego jadłospisu, które dostarczyć ich mogą.

Jak dojrzewa potomstwo i jakich wymaga
warunków?
Kiedy ona wyda na świat potomstwo, niezbędny jest zbieg
kilku składowych, aby hormonki mogły dojrzeć i stać się działającymi, efektywnymi hormonami (czyli z tyroksyny – T4
przekształcić się w trójjodotyroninę – T3). Ten bardzo istotny etap warunkowany jest przez grupę kilku czynników i…
e’molto importante!:
1. SKŁADNIKI ODŻYWCZE: chrom, miedź, jod, żelazo,
selen, cynk, witaminę A, B2, B6, B12.
2. LEKI (problem stwarzają tu ogromny): tzw. beta-blokery, antykoncepcja hormonalna, kontrast jodowy podawany
w czasie badań obrazowych, lit, fenytoina, sterydy, estrogeny,
teofilina.
3. INNE CZYNNIKI ZABURZAJĄCE: stres, pestycydy,
promieniowanie X oraz elektromagnetyczne, rtęć, fluor, cukrzyca, otyłość, alkohol, zabiegi chirurgiczne, soja, warzywa
krzyżowe. Niezbędne jest jednak również świetne samopoczucie najbliższej przyjaciółki – Wątroby oraz co najmniej niezły
stan Nerek.
Co się dzieje gdy Go (Jej) brakuje?
Pojawia się tzw. wole, znużenie i brak chęci do życia, zaburzenia pamięci oraz spowolnienie umysłowe, stany zagubienia,
zmniejszona odporność na stres, spadek wydajności, kiepska
jakość paznokci, włosów, marznięcie, drżenie kończyn, bóle
stawów, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie tętna, zaparcia, podwyższony poziom cholesterolu, bezpłodność, zaburzenia miesiączkowania, cysty, torbiele, dysplazje piersi, narządów rodnych, obrzmiałe oczy, bóle w klatce piersiowej…
Jak to możliwe ?
On jest bardzo ambitny i… nie tylko. Potrafi sprawić, że Ona
nie może się bez niego obejść, ale… nie tylko Ona… Rozprowadzony wraz z krwią po całym organizmie adoruje wszystkie
komórki naszego ciała i… wszystkie otwierają przed nim swe
podwoje, wszystkie! A kiedy już się rozgości, przez drobniutkie kanaliki, zarówno samodzielnie jak i część składowa (już)
hormonów, dociera do mitochondriów, czyli centrali energetycznych naszego organizmu. W owych centralach (swego
rodzaju „piekle”) bierze udział w procesach wytwarzania energii. I jest na tyle niezbędny, że bez niego komórkom „uginają
się kolana”, po prostu „mdleją”. Stąd „widocznym” efektem
jego niedoboru są stany zmęczenia i brak wewnętrznego napędu (i ponownie – czy Prozac stanie wówczas na wysokości
zadania?). Tak natura chroni komórki mięśniowe pozbawione bodźca hormonalnego przed nadmiernym obciążeniem –
następuje spadek wydajności. A proszę sobie wyobrazić, co
dziać się może, kiedy „kolana się ugną”(czyli paliwa
zabraknie) komórkom mięśnia sercowego… W komórkach Jod Juan dociera również do centrali

produkcyjnych materiałów budowlanych (czyli rybosomów)
na potrzeby rozbudowy i regeneracji komórek, proszę sobie
wyobrazić! Stąd też kiepskie odżywianie, skutkujące niedoborem jodu, prowadzi do spadku liczby aktywnie działających
fabryczek produkcyjnych „materiałów budowlanych”. Efekt
– zaburzenia wzrostu, przedwczesne oznaki starzenia. Z kolei
w komórkach tłuszczowych hormony tarczycy mobilizują do
działania zastępy enzymatycznych robotników (via c-AMP)
uprzątających odkładany tłuszcz, odprawiających go wraz
z krwią. W podobny sposób jod kontroluje również gospodarkę cholesterolową. Konsekwencje… łatwo sobie wyobrazić.

Skoro tak, to kto jeszcze może ucierpieć w
wyniku zbyt rzadkiej obecności Jod Juan’a?
Praktycznie każda komórka. Skupiając się jednak na narządach czy tkankach – narządy rozrodcze i to zarówno u kobiet
jak i mężczyzn (oczywiście prostata ale też i gruczoły piersiowe), ślinianki, komórki okładzinowe żołądka, gruczoły łzowe,
gruczoły potowe (niezdolność do pocenia się, czy też suchość
skóry jest jednym z objawów niedoboru Jod J.)… Tęsknota
tych tkanek za nim, wcześniej lub później da się nam we znaki, to tylko kwestia czasu.

Istotnym źródłem jodu
są dwa preparaty, jeden
w płynie, stary jak…
początki farmacji,
dostępny (jeszcze) bez
większych problemów
przy odrobinie „zachodu”. Drugi, w drobnych, precyzyjnych
pastylkach, koncentrat,
komfortowy w użyciu.
Kto szczególnie zaburza relacje pomiędzy nimi?
Zasadniczym posunięciem, aby pomóc im być ze sobą, jest
pozbycie się Brom Juan’a oraz jego paskudnych kumpli
– Fluoru oraz Chloru. Zresztą, jest to istotne nie tylko dla ich
relacji. Jod Juan nie jest w stanie zachwycać swoją obecnością
i możliwościami innych tkanek w obecności tych „opryszków”. Niemniej to właśnie Brom Juan jest w tym kontekście
największym „chamem”. A pcha się zewsząd – z mąki, gdzie
zastąpiono nim… właśnie Jod Juan’a, z pestycydów bromowanych, z tzw. opóźniaczy zapalnych (w tym stosowanych
w odzieży, a także w… dziecięcych piżamach…, zabawkach)… to osobna historia. Bez ich odseparowania nie ma
mowy o dobroczynnych efektach związków w jakie wchodzi
Jod Juan.
Jak im w tym pomóc ?
Należy stworzyć takie warunki, które sprawią, że te, i nie
tylko, „opryszki”, wypłyną, z moczem, z żółcią, potem…
Adekwatne nawodnienie to podstawa, i absolutnie nie
w piciu samej wody rzecz (tym bardziej z plastikowych bu-

wych środków terapeutycznych, i nie chodzi tu o dezynfekcję
skóry, ale stosowanie doustne, a kilkadziesiąt lat później…
uznany został za (śmiertelnie) niebezpieczny… Czyżbyśmy mieli do czynienia z (letalną dla pacjentów) „mutacją”
tego pierwiastka na przestrzeni kilku dziesięcioleci? Czyżby
pierwiastki niebezpiecznie mutowały i… jod był jedynym
z nich… Jak to jest, że dzisiaj z moczem ludzie wydalają nawet
nie połowę Jego ilości, jaką wydalali jeszcze ok. 40 lat temu?

telek). Woda odpowiedniej jakości, zawierająca odpowiednią
ilością minerałów. Zatem soki z warzyw, ziół, ziołowe napary,
woda z odrobiną soli. To punkt wyjścia. Następnie substancje, które „dosadzają się” do takich „lowelasów”, i neutralizując ich, spokojnie wyprowadzają na zewnątrz, czyli np. selen,
witamina C, witamina E, czosnek… a jeśli mamy do czynienia
z „havy metalowcami” to również krzem organiczny, kolendra, pietruszka… Wówczas przy odpowiednim nawodnieniu,
cała ta banda spada przez nerki, niektórzy wraz z żółcią (zatem za pośrednictwem wątroby). Jednak można jeszcze bardziej zdynamizować ten proces, podnosząc
temperaturę ciała, a zatem prowokując proces
pocenia. I tutaj najefektywniejszym sposobem
jest zastosowanie sauny na podczerwień (lampy kwarcowe). W dłuższym odcinku czasowym,
efekty są rewelacyjne (oczywiście przy skojarzeniu
z wyżej wymienionymi posunięciami). Badania (dr Wilson,
dr Brownstein) pokazują, że zastosowanie sauny na podczerwień ma, m.in., wpływ stymulujący na układ endokrynny,
w tym bardzo pozytywne oddziaływanie na samą tarczycę
oraz reguluje wydzielanie TSH. W analizie potu pozyskanego
w wyniku pobytu w saunie znaleziono m.in. PCB (tzw. ksenoestrogen, jednoznacznie zaburzający gospodarkę hormonalną,
obniżający m.in.. poziom hormonów tarczycy we krwi), rtęć,
nikiel, kadm… metabolity antybiotyków, hormonów… Poza
tym, sam Jod Juan ma właściwości detoksykujące (w tym
usuwające metale) oraz… antybiotyczne, przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe…

Czy Ona zawsze zachwyca się „wzrostem”
Jego obecności?
Bywa nieśmiała, woli zdecydowanie kiedy przybywa wraz
z orszakiem. Obecność witamin z grupy B, witaminy C, selenu, cynku, magnezu czy witaminy A bardzo sprzyja ich owocnej relacji. Natomiast warto wykorzystać każdą możliwość,
aby zagwarantować Jego permanentną obecność. Intrygującym jest, jak to się stało, że w podręczniku (bynajmniej nie dla
zakochanych, ale o „flagowy” podręcznik medycyny Merck’s’a
chodzi) z roku 1899, Jod Juan był zalecany do stosowania
w wielu jednostkach chorobowych, był jednym z podstawo-

Gdzie może Go szukać, znaleźć?
Nikt, kto poważnie myśli i zabiera się do zagwarantowania
stałej Jego obecności, nie czyni tego za pomocą tzw. kelpu,
owoców morza czy soli morskiej. Głównie dlatego, że są to
„substancje” będące, w pewnym sensie, koncentratami wody
morskiej. A czym jest i co zawiera dzisiaj woda morska… myślę, że rozwinięcie jest zbędne. Poza tym ilość jodu w tzw.
kelpie jest taka, że biorąc pod uwagę samą jego suplementację, przy dzisiejszych niedoborach należałoby go spożywać
w kilogramach. Podobnie, jeśli chodzi o niektóre „preparaty”
obecne na rynku – należałoby spożyć butelkę na 3-4 razy…
Właściwie istotnym Jego źródłem są dwa preparaty, jeden
w płynie, stary jak… początki farmacji, dostępny (jeszcze) bez
większych problemów przy odrobinie „zachodu”. Drugi,
w drobnych, precyzyjnych pastylkach, koncentrat,
komfortowy w użyciu, … konfekcjonowany za
oceanem.
Jak możemy być pewni Jego obecności
i ich satysfakcjonującej relacji… ?
Badanie poziomu „potomstwa” (FT3, FT4) czy „ojca
chrzestnego” (TSH) nie może stanowić jedynego punktu odniesienia. To zbyt złożony proces, a „ojciec chrzestny” zbytnio
faworyzuje tylko jedno z nich (FT4) i wystarcza mu jego obecność. Tymczasem dla organizmu istotniejsza jest obecność drugiego (FT3). I to ta właśnie obecność gwarantuje prawidłowe
moce centrali energetycznych. A skoro centrale energetyczne
to… temperatura! Tak, dlatego bardzo istotnym wskaźnikiem
Jego obecności oraz jakości Ich relacji jest właśnie pomiar temperatury porannej, po przebudzeniu a przed wstaniem z łóżka. Przez 5-7 kolejnych dni. I jeśli u Nich i z Nimi wszystko
w porządku powinna ona wynosić 36,6-36,8 st. C.
I… tyle ?
Tak, tyle. Bo jeśli mamy do czynienia z odchyleniami w tym
zakresie, należy się zwrócić do kogoś, kto zna się na… związkach tego rodzaju.
„Suplement społeczny” – niski poziom jodu znaczy również
tyle, co spadek poziomu IQ (dlatego też, na to zagadnienie
szczególnie powinny zwrócić uwagę kobiety w ciąży) oraz
wzrost otyłości. Konkludując, „grubo” bardzo, niedobory
jodu a zatem zaburzenia pracy tarczycy sprawiają, że społeczeństwo staje się otyłe, idiocieje i permanentnie choruje…
Znasz li kogoś takiego w najbliższym otoczeniu… ? n

Rafał Baron - lekarz, formalnie - z zakresu Medycyny Tropikalnej i Medycyny Podróży (studia oraz asystentura we Francji),
z pasji - z zakresu zdrowia i warunków jego zachowania oraz regeneracji mechanizmów fizjologicznych. Lubi również
operować... słowem, stąd publicystyka; wykładowca - detoksykacja i suplementacja, GWSP Chorzów; tłumacz francuskiej
Fundacji Points Coeur; inicjator i współtwórca projektu Bateria Życia.
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Polska Akademia Zdrowia rekomenduje
Jerzy Zięba

Jerzy Zięba od ponad 20-stu lat zajmuje się naturoterapią.
Autor bestsellerowej książki „Ukryte Terapie, czyli czego Ci
lekarz nie powie”. Szef Katedry Edukacji Zdrowotnej w stowarzyszeniu Polska Akademia Zdrowia. Prowadzi wykłady
i seminaria w Polsce oraz na świecie, dotyczące prostych
i skutecznych metod leczenia i zapobiegania chorobom.
Jest dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii
i USA. Przetłumaczył także książkę „Cholesterol – naukowe
kłamstwo”, której autorem jest dr Uffe Ravnskov. Więcej informacji o jego działalności na www.ukryteterapie.pl.

Zdrowa tarczyca
wyzwanie naszych czasów
Rozmowa z Jerzym Ziębą
Rozmawiał: Krzysztof Mencel
n Jakie są Pana doświadczenia i wnioski w związku
z rosnącą, zwłaszcza wśród kobiet, liczbą zachorowań
na choroby tarczycy?

Rzeczywiście, mogą one dotknąć w tej chwili każdego. Schorzenia tarczycy są niezwykle powszechne a wiele osób nawet
nie wie, że ma z tym problem.
Nowotwory tarczycy stanowią duże zagrożenie. Z tego co
czytałem, nowotwory tarczycy są procentowo najszybciej
rosnącym typem nowotworu na świecie. Powszechne są zarówno niedoczynność jak i nadczynność tarczycy. Wielkim
wyzwaniem jest także Hashimoto czyli przewlekłe zapalenie
tarczycy. W jego przebiegu może dojść zarówno do nadczynności jak i niedoczynności, przechodzenia z jednej formy
w drugą a w skrajnym przypadku do wyniszczenia tarczycy
całkowicie.
W zasadzie nie są w pełni znane przyczyny chorób tarczycy, ale przypuszcza się, że duży wpływ ma rozregulowanie
gospodarki hormonalnej, szczególnie u kobiet. Wynika to
m.in. z zawartości w pożywieniu różnego rodzaju substancji
hormonalnych podawanych w procesie produkcji żywności (dodawane są do karmy zwierząt hodowlanych) lub też
przypominających hormony czyli tzw. ksenoestrogeny
przenikające do jedzenia z butelek plastikowych (BPA, BPS

itp.) Ksenoestrogeny są już dużym problemem zdrowotnym
– zostały wykryte w moczu 90 % Amerykanów. Te substancje hormonalne wchodzą one w reakcję z naszym własnym
układem hormonalnym i mogą powodować zaburzenia
w jego działaniu.
Druga sprawa to niedobory różnych minerałów. W przypadku tarczycy mówimy najczęściej o jodzie. Natomiast trzeba
wiedzieć o tym, że tarczyca to nie tylko jod. Kiedy będą niedobory witaminy A, tarczyca przestanie pracować. Tak samo
ważne są niedobory cynku czy selenu. Niedobór każdego
z tych pierwiastków osobno jest niekorzystny, często bywa,
że brakuje ich naraz. Niestety niedobory mineralne i witaminowe nie jest jedyną odpowiedzią. Kiedy przywrócimy
równowagę pierwiastków w organizmie – czasami następuje
całkowite wyleczenie. Znam jednak przypadki, kiedy mimo
obecności w organizmie wszelkich potrzebnych substancji
mineralnych tarczyca dalej choruje.
Na pewno dużą rolę odgrywa stres. Skąd to wiemy? Choroby tarczycy są bardzo często powiązane z tzw zmęczeniem
nadnerczy (adrenal fatigue). Zmęczenie nadnerczy jest spowodowane przewlekłym stresem podczas którego nadnercza
cały czas pompują w nas tzw. hormony stresu (m.in adrenalina). Aż w w końcu następuje ich wyczerpanie.

Dlatego też w nadnerczach jest największa koncentracja wi- nie są, to działa na nas tak samo stresująco. Stres wywołutaminy C w organizmie, która ma nas chronić przed efek- je także tzw. smog elektroniczny – czyli wszelkiego rodzaju
tami stresu. Jednak nasze nieprzemyślane działania bardzo WiFi czy nadajniki sieci komórkowych.
często obniżają poziom witaminy C. Jeżeli zapalimy papierosa, to dym papierosowy powoduje powstanie ogromnego n Skąd wiemy, że możemy mieć chorą tarczycę.
stresu oksydacyjnego. Tryliony wolnych rodników są zawar- Nie skupiajmy się tylko na badaniach poziomu hormonów.
te w dymie papierosowym wdychanym w jednym wdechu, Obserwujmy uważnie swoje życie i samopoczucie. Wiele
co powoduje ogromne zużycie naszych zapasów witamin C zaburzeń to tzw. podkliniczne stany niedoczynności / naddo ich neutralizacji. My sami nie produkujemy witaminy C. czynności tarczycy. One są niewykrywalne na drodze badań
laboratoryjnych poziomu hormonów.
Musimy ją spożywać z dietą lub uzupełWarto wiedzieć, że
Trzeba patrzeć na całość człowieka. Ktoś
niać poprzez suplementy. Ciągły stres popojedynczy stres nie
kiedyś określił dwieście symptomów niewoduje obniżenie poziomu witaminy C
jest niebezpieczny. Ale
i dochodzi wtedy do zmęczenia nadner- stres się kumuluje i jeśli doczynności tarczycy. Jednym z nich jest
np. podwyższony poziom cholesterolu.
czy. Według mnie leczenie samej tarczycy
nie zrobimy czegoś,
co
spowoduje
ogólną
Jeśli lekarz nie patrzy na całego człowiejest bezzasadne. Pomagając komuś, kto
redukcję poziomu
ka, nie sprawdza jak funkcjonuje tarczyjest chory na tarczycę, powinniśmy zacząć od wyregulowania pracy nadnerczy stresu, to jego działanie ca, czy nadnercza, tylko patrzy na cyferkę
się nakłada i w końcu
z laboratorium to leczy cyferkę z laborapoprzez wyrównanie braków witaminy C
doprowadza on do
torium. A poziom cholesterolu ma ważne
i ograniczenie stresu.
zniszczenia całego
znaczenie w stanach stresowych. OrgaWarto wiedzieć, że pojedynczy stres nie
organizmu.
nizm produkuje cholesterol bo bierze on
jest niebezpieczny. Ale stres się kumuluje
i jeśli nie zrobimy czegoś, co spowoduje ogólną redukcję po- udział w tworzeniu różnego rodzaju hormonów. Organizm
ziomu stresu, to jego działanie się nakłada i w końcu dopro- wie, co ma robić, żeby sobie pomóc, a my po prostu mu
wadza on do zniszczenia całego organizmu. Stres nie polega przeszkadzamy – cholesterol za wysoki, trzeba go obniżyć.
tylko na tym, że zdenerwowaliśmy się na kogoś, czy mamy A on właśnie wtedy organizmowi jest bardzo potrzebny.
stres w pracy. Stres to są również bodźce, które działają bez W ten sposób krzywdzimy samych siebie. Jeśli lekarz nie
udziału naszej świadomości. Jeśli ciągle mamy włączony tele- potrafi pomóc człowiekowi wyregulować funkcjonowanie
wizor w którym puszczają wiadomości, które na ogół dobre całego organizmu, tylko patrzy na cyferkę z laboratorium,
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to jest katastrofa. W ogóle diagnozowanie chorób tarczycy
jest dość skomplikowane. Bywają takie przypadki, że wyniki
laboratoryjne hormonów tarczycy są normie a człowiek jest
bardzo chory. M.in. określanie terapii głównie na podstawie
pomiaru TSH jest bardzo niemiarodajne. TSH nie mówi
wszystkiego. TSH często wskazuje na to, że jest nadczynność, a badana osoba jest w bardzo poważnej niedoczynności
tarczycy. Może się zdarzyć, że TSH jest w normie, lekarz nie
stwierdza żadnej nieprawidłowości a pacjent się słania na nogach, dosłownie – ja to widziałem, z niedoczynności tarczycy. Niektórzy lekarze nie patrzą na pacjenta,
na jego wygląd, skórę, nie patrzą jak pacjent
mówi i jak się zachowuje, patrzą jedynie na
poziom TSH.

prawdę musimy się tak wszystkim stresować? Koniecznie zadbajmy o to aby znaleźć dla siebie narzędzia do skutecznego
obniżenia poziomu stresu.
Dobre nawodnienie organizmu. Znam przypadki osób, które wyleczyły się z choroby Hashimoto dzięki prawidłowemu
nawodnieniu organizmu. Piły 30 ml wody na kilogram wagi
z małą szczyptą soli. Dla osób zajmujących się naturopatią
nie jest to zaskakujące, gdyż wiadomo, że odwodnienie jakiegokolwiek organu może prowadzić do stanu zapalnego.
n Jakie są metody postępowania, jeśli
choroby już się pojawią.

n Co powinno zwrócić naszą czujność,
mając na uwadze niewykrywalność wielu stanów chorobowych tarczycy.
Jednym z domowych testów, ale od razu
podkreślam, nie daje nam to żadnej pewności, jest zmierzenie temperatury ciała rano.
Od razu po przebudzeniu, wsuwamy termometr pod pachę i nie wychodzimy z łóżka.
Jeżeli temperatura jest poniżej 36 stopni
to może być sygnał, że mamy podkliniczne stany niedoczynności tarczycy. Warto wówczas zrobić dodatkowe badania,
zwłaszcza jeśli temperatura jest znacznie
poniżej 36 stopni.
n Jakaś profilaktyka? Co możemy robić aby zapobiegać dolegliwościom
tarczycy.

Choroby tarczycy
wymagają
kompleksowego
i zupełnie
indywidualnego
podejścia. Ze względu
na różnorodność
czynników
wpływających na
tarczycę nie można
ustalić terapii
standardowej.

Przede wszystkim zdrowe odżywianie,
które zapewnia wszystkie naturalne składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. O ile dbamy o dostarczanie odpowiedniej dawki witamin, o tyle do minerałów nie przykładamy
należytej wagi. Podstawowym źródłem minerałów i innych
substancji śladowych są warzywa. Niestety, najczęściej spożywamy warzywa słabej jakości ponieważ uprawiane są na wyjałowionych glebach, więc trzeba szukać możliwie zdrowych
warzyw albo czasami trzeba się suplementować.
Dbać o zdrowy układ trawienny. Większość chorób tarczycy, zwłaszcza Gravesa-Basedowa czy Hashimoto łączy się
dysbakteriozą czyli nieprawidłową florą bakteryjną i pracą
naszych jelit. Odnotowanych jest bardzo wiele przypadków,
gdy wyregulowanie flory bakteryjnej jelit doprowadziło do
ustąpienia Hashimoto. Wyeliminowanie glutenu z diety jest
np. niezbędne w dolegliwościach tarczycy o charakterze zapalnym. Także tzw. cieknące jelito czyli uszkodzona śluzówka jelit może mieć wpływ na stany zapalne tarczycy.
Stres, stres i jeszcze raz stres. Gdzie tak pędzimy i czy na-

Choroby tarczycy wymagają kompleksowego i zupełnie indywidualnego podejścia. Ze względu na różnorodność
czynników wpływających na tarczycę nie
można ustalić terapii standardowej. To,
co pomaga jednej osobie, może okazać
się nieskuteczne w innych przypadkach.
Medycyna akademicka stawia diagnozę
i stwierdza, np. chorobę Hashimoto i zaczyna leczyć tylko dany organ (tarczycę).
Natomiast naturopatia nigdy nie skupia
się na danym organie tylko wspiera całego człowieka. U pacjenta z problemami tarczycowymi możemy podejrzewać
wiele innych dysfunkcji w ciele. Dlatego
w naturopatii „leczymy” cały organizm
poprzez dostarczenie odpowiednich minerałów i witamin, prawidłowe nawodnienie a także detoksykację. Leczenie tarczycy generalnie jest procesem złożonym
i nie można powiedzieć, że jest jakiś jeden
sposób leczący wszystko.

n Czy choroby tarczycy możemy uznać za uleczalne?
Absolutnie tak. Najczęściej słyszymy, że choroby autoimmunologiczne, jak Hashimoto. łuszczyca, osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów to choroby nieuleczalne. Wynika
to z braku wiedzy jak można je leczyć. Już dawno temu powiedział o tym profesor Julian Aleksandrowicz: nie ma chorób nieuleczalnych, my tylko nie wiemy jak je leczyć.
Terapia hormonalna to przykład tzw. leczenia objawowego,
które może być konieczne, ale nie kończy problemu. Jeśli
zaburzenie w produkcji hormonów tarczycy wynika z niedoboru określonych pierwiastków, terapia hormonalna nie
likwiduje przyczyn i pacjent jest leczony w ten sposób przez
całe życie. Skuteczne leczenie to leczenie przyczyn.
Dlatego uważam, że terapie konwencjonalne powinno się
uzupełniać o zmianę stylu życia i metody naturopatii, która
zapewnia holistyczne podejście do całego organizmu i dzięki
temu mamy duże szanse na skuteczne wyleczenie. n
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UZDRAWIANIE PRZEZ
świadomość
Wszystko ma swoją przyczynę i swój skutek. To jedno z odwiecznych praw naszej planety. A skoro tak, to stwierdzenie,
że nasze choroby muszą również podlegać temu prawu, jest jak najbardziej uzsadnione. Zastanawiający jest więc
ten niechętny, powszechny stosunek do własnych dolegliwości, tak szeroko reprezentowany przez nasze cywilizowane
społeczeństwo. Boli? Są na to tabletki, plastry, zastrzyki... Przestaje boleć – można zapomnieć o kłopocie. Ale czy nie
było wcześniej powodu, dla którego ból pojawił się w ciele?

C

złowiek nie funkcjonuje wyłącznie na poziomie ciała. Jest jeszcze sfera mentalna, emocjonalna, energetyczna, duchowa... I wszystkie one łączą się ze sobą,
a doskonały przepływ informacji pozwala na integrację wszystkich tych poziomów w jedną spójną całość. Dlatego chorobę
należy także potraktować jako część tej całości i tylko wtedy
przyjdzie do nas prawdziwe zrozumienie tego, co niektórzy
ludzie jeszcze wciąż traktują jako karę, klątwę czy przypadek...

Choroba posłańcem na dworze króla
Wobraźmy sobie dawne królestwo: król, pragnąc poznać
szczegóły z życia poddanych, wykorzystywał swoich posłańców. Różne wieści zwozili wtedy królewscy gońcy: czasem dobre, a czasem złe. W zależności od świadomości oraz nastroju
króla, posłańcy ci byli także różnie witani: często hojnie i radośnie, lecz zdarzało się nie raz, że przynosząc niedobre wieści,
posłaniec nie uszedł z głową...
W koncepcji Biologii Totalnej/Recall Healing chorobę
traktuje się jak owego posłańca, który ma dla nas konkretne wiadomości. Czy jesteśmy otwarci na ich przyjęcie? Czy
potrafimy dostrzec pod podszewką bólu czy niewygody wagę
przynoszonych nam od ciała informacji? Czy – jeśli są one złowrogie – ucinamy je już w zarodku, stosując co raz to nowsze
techniki?
Warto pamiętać, że nakład energetyczny organizmu do utrzymania komórek w stanie choroby jest znacznie większy niż
do utrzymania ich w stanie zdrowia. Zważywszy na mądrość
Matki Natury, byłoby kompletnie pozbawione sensu wywoływanie choroby w ciele, gdyby niczemu to nie służyło!
Mając więc na uwadze prawo przyczyny i skutku, rozumiemy
z tego, że

n choroba pojawia się jako konsekwencja zdarzeń,
które miały miejsce w przeszłości chorego. Tę część założenia
większość z nas rozumie, a popularnie ujmuje się je w formie:
„to wszystko przez stres, w którym żyjemy”. Rzadko kto jednak wie, że docierając do pierwotnego źródła choroby, możemy skutecznie usunąć wszelkie ślady pamięci o zdarzeniu,
a w ten sposób sprawić, że informacja o chorobie zostanie
ostatecznie wykasowana, przez co w naszym ciele możemy zaobserwować powrót do pełnego zdrowia.
W najmniejszych symptomach znajdziecie takie same konflikty
jak w dużych chorobach.
/Gerard Athias/
Jest to zupełnie inny rodzaj działania, niż przy doraźnym
uśmierzaniu bólu lub usuwaniu zmienionych chorobowo tkanek, bowiem
n całą pracę wykonujemy na poziomie przyczyny a nie
skutku.
Pracując metodą Uzdrawiania Przez Świadomość (Biologii Totalnej/Recall Healing) staramy sie odkryć biologiczne
podstawy dolegliwości w każdym z nas. Czy jest to łatwe?
Z pewnością nie zawsze, bowiem jeśli doszło już do fizycznych
zmian w ciele, proces chorobotwórczy musiał toczyć się na
wyższych poziomach (psychicznym, emocjonalnym i in.) najprawdopodobniej już dużo wcześniej. Nie każdy jest gotowy
do całkowitego otwarcia się na przyjęcie trudnych informacji
z własnego życia do swojej świadomości. Podkreślmy tu szczególnie wyraźnie: wszystkie te informacje mieliśmy zgromadzone już od dawna w naszej podświadomości, więc nie chodzi
tu o przyswajanie czegoś nowego, a jedynie o uświadomienie

sobie dotychczas noszonego ciężaru. Temu procesowi uświadomienia często towarzyszy wyrzut skrywanych emocji, które
nie zawsze są przyjemne w przeżywaniu i to tłumaczy, dlaczego niektórzy ludzie jeszcze nie czują się gotowi na taką pracę.
Ale dobrze jest wiedzieć wtedy, że
n zyski, jakie czerpiemy z wiedzy o sobie samym, przewyższają wszelkie koszty i straty,
a odzyskanie zdrowia dla wielu z nas stanowi przecież najwyższą życiową wartość. Czyż to się nie opłaca?
Odpowiednie słowo jest kluczem do wszystkiego. Gdy znajdziesz
słowo, które doskonale pasuje, efekt – zarówno fizyczny jak
i duchowy – jest błyskawiczny
/Mark Twain/

Przyjdź i poznaj swój konflikt!
Zapraszamy na unikalny warsztat
„BIOLOGIA TOTALNA – KROPKA NAD i”
GERARD ATHIAS
Współautor i wielki kontynuator Biologii Totalnej

06-09.10.2016, Warszawa
Zgłoszenia: KUZNIA-ZDROWIA@KUZNIA-ZDROWIA.PL
22 243 11 21, 502 036 254,
www.kuznia-zdrowia.pl

Dobry konsultant czy terapeuta metody, zadając odpowiednie
pytania, będzie potrafił poprowadzić osobę chorą w kierunku
zdobycia odpowiedzi na nigdy nie zadane pytania, a udzielając
serdecznego wsparcia i śwadomie towarzysząc jej w procesie
odkrywania przykrych tajemnic, stworzy bezpieczne warunki,
w których uzdrowienie stanie się samoistnie możliwe. Wymaga to od niego szczegółowej wiedzy o naturalnych uwarunkowaniach choroby, wzajemnych powiązaniach psychiki, emocji
i ciała, co w połączeniu z dociekliwością i umiejętnością kojarzenia wybranych faktów, daje choremu wysoką szansę na dotarcie do pra-powodów jego choroby. Skutkiem tego powrót
do zdrowia będzie stanowił już tylko naturalną, niczym niewymuszoną konsekwencję całego procesu. Zyskując świadomość
siebie samego mamy odczucie, że stajemy w pełnej prawdzie
o sobie samym i... już nie ma odwrotu. Moment uświadomienia, to przeskok kwantowy w mózgu, który sprawia, że nic już
nie będzie teraz wyglądało tak, jak przedtem. Król jest nagi!
n Ze ścieżki świadomego rozwoju nie można zawrócić,
ale kto raz na nią wejdzie, nigdy już nie będzie chciał więcej
zawracać...

Biologia Totalna o chorobach tarczycy:
Jeżeli Twoja tarczyca choruje, sprawdź, czy odpowiesz
pozytywnie na któreś z poniższych pytań:
l Czy żyjesz w niezgodzie z własnym rytmem?
/To pytanie dotyczy ogólnie wszystkich choróby tarczycy/
Tarczyca reguluje metabolizm organizmu – wszelkie zaburzenia
rytmu życia i brak zaspokojenia własnych potrzeb (np. podpąrządkowanie dnia dziecku, partnerowi, przełożonemu itp.) warunkują konflikty psychologiczne, w konsekwencji zaburzające
gospodarkę hormonalną...
l Czy przeżywasz swoje życie w poczuciu niesprawiedliwości?
/To pytanie dotyczy ogólnie wszystkich chorób tarczycy/
Wg Kabalistów każdy z naszych organów ma przypisane słowo
kluczowe, definiujące jego chorobę. Do tarczycy przypisane jest
pojęcie niesprawiedliwości. Co było najbardziej niesprawiedliwe
w twoim życiu?...
l Czy chciałabyś spowolnić/przyspieszyć czas?
/To pytanie dotyczy nadczynności lub niedoczynności tarczycy/
Tarczyca odpowiada za prędkość reakcji naszego organizmu: tylko wystarczająco szybkie tempo pozwala na zdobycie kęsa, który
utrzyma nas przy życiu. Co stało się w twoim życiu zbyt szybko,
a ty nie zdążyłaś? (Np. Śmierć bliskiej osoby, której nie zdążamy
pożegnać...) Z jakiego powodu chcesz, aby czas płynął szybciej,
czego nie możesz się doczekać? (Np. Sprzedać akcje na giełdzie...)
l Czy byłaś oczekiwana na świecie jako chłopiec?
/To pytanie dotyczy ogólnie wszystkich choróby tarczycy/
Tarczyca bierze udział w termoregulacji organizmu. W przyrodzie w zależności od wysokości temperatury z ptasich jaj wykluwają się samice lub samce. To dla nas poszlaka, wskazująca na
społeczne oczekiwanie, aby w rodzinie urodził się chłopiec, a nie
dziewczynka (lub odwrotnie), co niestety bardzo często potwerdza się w praktyce!
l Czy to prawda, że nie czujesz się kochana bezwarunkowo?
/To pytanie dotyczy Choroby Hashimoto/
Wszystkie choroby autoimmunologiczne, w tym tarczycy, mają
w swoją genezę wpisaną warunkowość. Jeśli z jakiegoś względu
czułaś, że musisz zasługiwać na miłość, stawiano Ci warunek...
l Czy urodziłaś się z pępowiną wokół szyi? (Lub ktoś z Twoich przodków?)
/To pytanie dotyczy guzków tarczycy/
Guz to wzmocnienie struktury: jeśli grozi nam uduszenie, zrobimy wszystko, aby do tego nie dopuścić. Guzki są najlepszym
biologicznym rozwiązaniem pamięci tego wspomnienia...
Jeśli na któreś z powyższych pytan odpowiedź brzmi: TAK, jest
to wkazówką na podświadomie niesiony konflikt, warunkujący
choroby tarczycy. Ważna uwaga: choroba nie musi się pojawić.
Jednak w przypadku osób, u których choroba się już ujawniła,
zawsze odnajdujemy któryś z w/w konfliktów, a ich uwolnienie
pozwala na powrót do zdrowia.

I jeśli wziąć pod uwagę, że skutek w przyszłości staje się znowu przyczyną, ta spirala rozwoju nie będzie mieć końca...
Dlatego, cierpiąc na jakąś chorobę, przyjmijmy ją jak posłańca
i z należnym szacunkiem odczytajmy z niej wszystkie informacje, a potem - jak dobry król – postarajmy się zaradzić przyczynom i złagodzić konsekwencje. Prawo przyczyny i skutku,
to przecież prawo odpowiedzialności, a nie kary. n

Mgr inż. Magda Wdowiak, Konsultant Biologii Totalnej/Recall Healing, Certyfikowany Trener Nowoczesnych Technik Uczenia (się) i Rozwoju
Osobistego z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej oraz medycznej. Współzałożycielka i Sekretarz Klubu „kuźnia ZDROWIA”,
Właścicielka Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych „kuźnia ZDROWIA” w Warszawie.Prowadzi autorski cykl warsztatów: „Moc Uzdrawiania
Przez Świadomość”, a także inne wykłady oraz szkolenia i konsultacje indywidualne, także na odległość (telefonicznie lub przez Skype).
Prywatnie szczęśliwa żona i matka dwóch synów. www.kuznia-zdrowia.pl

22 ważny temat

„Choroby Tarczycy”,
które nie są jej chorobami

C

udem jest to, że choroby tarczycy traktowane są nadal
jako nieuleczalne. Cudem jest również to, że osoby,
którym towarzyszy jakakolwiek choroba „dotycząca”
tarczycy,  jak Hashimoto, Graves’a-Basedova, niedoczynność
jatrogenna, wole, guzki czy też nowotwory, i które trafiają do
swoich endokrynologów, dożywotnio brane są pod „opiekę”.
Największym cudem jest jednak to, że nadal brakuje nam wiedzy. Brakuje, ponieważ żyjemy w systemach ograniczających
myślenie i poddajemy się im.
Dzisiaj skutecznie leczymy choroby tarczycy. Musimy tylko zrozumieć, my, pacjenci, że to, czy będziemy zdrowi czy
nie, zależy od nas samych. Musimy poznać tarczycę i jej najważniejsze funkcje. Musimy wiedzieć, jakie badania są nam
potrzebne by mieć 100% pewności, że to właśnie tarczyca
jest przyczyną samą w sobie, bo przecież o przyczyny chodzi
w każdym skutecznym leczeniu każdego schorzenia. I, przede
wszystkim, musimy wiedzieć, w jaki sposób sami możemy
wesprzeć organizm w procesach naprawczych. Nawodnienie,

oczyszczanie organizmu, odżywianie, suplementacja czy psychosomatyka są pierwszymi krokami w drodze po zdrowie.
Zacznijmy jednak od początku.

Tarczyca i hormony

Tarczyca jest gruczołem wydzielania wewnętrznego, umiejscowionym z przodu szyi. Kształtem zbliżona jest do motyla
i tworzy jabłko Adama. Wytwarza dwa hormony – T3 (trójjodotyronina) i T4 (tyroksyna). Popularnością natomiast cieszą
się tylko formy FT3 i FT4 czyli wolne (z ang. free) od białek
hormony T3 i T4. Pomijanie równie ważnych hormonów
związanych, czyli T3 i T4, jest jedną z przyczyn błędnej diagnozy, a co za tym idzie, również błędnego leczenia z ogromnymi stratami dla pacjenta. Tarczyca kontrolowana jest przez
2 hormony wydzielane w mózgu:
l TSH (tyreotropina) wydzielana w przednim płacie przysadki, stymulująca tarczycę do wydzielania hormonów T3
i T4,

lTRH (tyreoliberyna) wydzielana w podwzgórzu, pobudzająca przysadkę do wydzielana TSH.

rT3

Na ogromną uwagę zasługuje hormon rT3 (revers T3), czyli
odwrócona forma T3 z punktu widzenia budowy cząsteczki.
Wytwarzana jest głównie w wątrobie i nerkach, dlatego też
ważnym aspektem w skutecznym leczeniu chorób związanych z tarczycą jest, przede wszystkim, zadbanie o te narządy. Wysokie stężenie rT3 we krwi jest wynikiem stresu, diety
o bardzo małej zawartości kalorii i głodzenia się, a także wielu chorób związanych z przemianą materii, w tym schorzenia
wątroby.

Wątroba i Nerki

Hormony kontrolują podstawową aktywność wszystkich komórek w ciele, łącznie z metabolizmem, wzrostem i rozwojem. Gdy ich poziom spada, procesy ulegają spowolnieniu
i obniża się poziom energii. Gdy wzrasta, procesy zachodzą
szybciej. Tarczyca zatem nie jest przyczyną samą w sobie. Jest
skutkiem naszych działań. Przetworzona żywność, leki, środki
czystości, chemia gospodarstwa domowego, cywilizacja i tempo życia bardzo obciążają nasze organizmy, które nie zostały przystosowane, w drodze ewolucji, do przetwarzania tego
typu substancji jak metale ciężkie, pestycydy, środki barwiące,
konserwanty czy aromaty. Najbardziej cierpią organy, które
odpowiedzialne są za procesy detoksykacyjne organizmu
czyli właśnie wątroba i nerki. Również w nich
dochodzi do wielu procesów odpowiedzialnych za homeostazę w układzie hormonalnym. Podsumowując, jeśli funkcje detoksykacyjne nie są sprawne, sprawna nie
będzie również tarczyca. Jeśli wątroba
i nerki szwankują, szwankuje również
komunikacja między hormonami. Dlatego ważnym krokiem w leczeniu chorób
tarczycy jest sprawdzenie poprawności działania pozostałych narządów. O ile wyniki obrazowe,
takie jak USG, są potrzebne, o tyle nic nam nie powiedzą
pod względem czynnościowym. Warto zwrócić na to uwagę
w trakcie konsultacji lekarskiej.

Nadnercza

W „chorobach” tarczycy bardzo ważną funkcję pełnią również nadnercza, o których zapominamy. To gruczoły wydzielania wewnętrznego położone na górnych biegunach nerek.
Hormony płciowe i hormony wydzielane przez nadnercza
odgrywają istotną rolę w chorobach tarczycy. Należą do nich
m.in. estrogen, progesteron, adrenalina, kortyzol czy DHEA.
Głównym zadaniem hormonów tarczycy jest przekształcenie
kalorii z pożywienia w energię, którą organizm może spożytkować. I, tak na przykład, estrogen pomaga w gromadzeniu
energii w postaci tłuszczu oraz odpowiada za wzrost sutków
i grubienie wyściółki macicy, a progesteron równoważy ilość
estrogenu. Nadmiar estrogenu blokuje działanie hormonów
tarczycy i prowadzi do niedoczynności. Wówczas notuje się

niski poziom FT4. Pobudza on również produkcję globuliny
wiążącej się z tyroksyną i staje się ona nieaktywna. Zatrzymuje
również miedź, która zaburza produkcję hormonów. Estrogeny wpływają również na wydzielanie prolaktyny, która z kolei
wydzielana jest głównie przez przysadkę mózgową i odgrywa
bardzo ważną rolę, gdy planujemy ciążę. Zbyt wysoki jej poziom może być przyczyną niemożności zajścia w ciążę. Stąd
trafna sugestia, iż kobiety z „chorobami tarczycy” mają problemy z płodnością. Jesteśmy układem zamkniętym, w którym wszystko jest ze sobą połączone, dlatego metody leczenia,
jakie proponuje się nam w standardowych gabinetach lekarskich, są nieaktualne i bardzo mocno ograniczone.
Punktem wyjścia są zawsze badania. Jednak, co
nam po nich, skoro w większości przypadków
otrzymujemy je niekompletne. Lekarze rodzinni nie chcą wystawiać skierowań na badania,
na które mają obowiązek skierować pacjenta
według Porozumienia Zielonogórskiego, czyli
FT3 i FT4. Przenoszą tym samym odpowiedzialność na lekarza specjalistę. Kolejki do nich
są bardzo długie i mamy tylko 15 minut. Zatem,
jakim cudem mamy być zdrowi? Otóż to. Jesteśmy wręcz
publicznie zmuszani do edukowania się w dziedzinie swoich
dolegliwości jeśli naprawdę chcemy być zdrowi i zależy nam
na samych sobie. Jesteśmy zmuszani do brania spraw we własne ręce.

Badania

Podstawowymi badaniami w kierunku diagnostyki chorób
tarczycy są: oznaczenie poziomu TSH, T3 i T4, rT3, FT3
i FT4, USG, anty TPO i anty TG. Te dwa ostanie oznaczenia to badania pokazujące poziom przeciwciał produkowanych przez układ odpornościowy. Informacja o ich ilości
pozwoli nam wykluczyć lub potwierdzić chorobę autoimmunologiczną czyli chorobę układu
odpornościowego, polegającą na
nadmiernej produkcji przeciwciał, skierowanych przeciwko
intruzom, które uszkadzają
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nasze organy i ich komórki, przeciwko cywilizacji. Notuje się,
że „choroby” tarczycy stanowią około 85% chorób o podłożu
autoimmunologicznym czyli zaburzeń układu odpornościowego, którego źródłem są jelita. Kolejnymi krokami są dalsze
badania, które stają się bardziej ukierunkowane i precyzyjne.
W zależności od wyników podstawowych badań, powinniśmy otrzymać kolejne skierowania diagnostyczne, a tak się
niestety nie dzieje. Wręczane są nam recepty bez większego
zastanowienia i dociekliwości. Bez pasji do swojego zawodu
i zaangażowania. Traktowani jesteśmy sztampowo, a przecież
przyczyn może być wiele i tyle samo powinno być rozwiązań.

Leczenie

Sukcesem w leczeniu „chorób” tarczycy jest holistyczne (całościowe) podejście do choroby. Człowiek jest istotą, która
funkcjonuje dzięki procesom zachodzącym w jego ciele pod
wpływem czynników zewnętrznych. Składają się na nie: odżywianie, oddychanie, spanie, relacje z innymi
ludźmi, oczyszczanie czy też myślenie.
Dlatego leczenie, skuteczne leczenie, powinno odbywać się na wszystkich tych
poziomach. Przede wszystkim, musimy
dotlenić nasze komórki, nawodnić i dożywić. Jeśli pojawia się choroba, jest to sygnał,
że komórkom brakuje substancji do życia. Sposób
w jaki oddychamy ma kluczowe znaczenie w dostar-

czaniu tlenu do komórek. Ciało człowieka składa się głównie
z wody, dlatego jakość wody pitnej w dużym stopniu wpływa na jego stan. To, czy jest źródlana, czy z supermarketu,
ze szklanej butelki czy plastikowej, ma duży wpływ na nasze
zdrowie, dlatego warto zadbać o jakość wody. Bardzo ważne jest oczyszczanie organizmu. Mamy wiedzę o toksynach
i zanieczyszczeniach, przynajmniej w teorii. Uwagę przykuwa
wiedza w dziedzinie pasożytów, grzybów i pleśni, które nadal
stanowią tabu w kuluarach. To główni winowajcy naszych
niezdiagnozowanych dolegliwości. Zanim zaczniemy stosować suplementację i zmienimy sposób odżywiania, musimy
przygotować nasz organizm do odbudowy. Jeśli ziemię mamy
w złej formie, nic na niej nie urośnie. Analogicznie jest z leczeniem. Zanim wprowadzimy je w życie, musimy przygotować
grunt. Aloes, krzem, głodówki, lewatywy czy zioła stanowią
podstawę w oczyszczaniu organizmu. Warto jednak zwrócić uwagę, że oczyszczaniu poddawana jest wątroba, nerki,
układ pokarmowy i limfatyczny, zatem trzeba przygotować
się na ten proces. W zależności od przyczyny choroby,
wzmacniamy bądź pobudzamy układ odpornościowy. To są dwa różne procesy, które zwykliśmy
mylić. Wzmocnienie odporności polega na
wsparciu z zewnątrz, innymi słowy pomagamy organizmowi w procesach detoksykacji.
Pobudzenie natomiast dotyczy zmobilizowania układu odpornościowego do pracy. Jeden

i drugi proces odbywa się poprzez zmiany w sposobie żywienia, suplementację witaminami, minerałami i substancjami
naturalnymi wspierającymi funkcjonowanie człowieka oraz
zmianę stylu życia.

Dieta

To najważniejszy czynnik w leczeniu każdej dolegliwości. Bez
względu na to, co zalecają lekarze, w ich gabinetach bardzo
mało czasu poświęcane jest temu zagadnieniu. Szczególnie
w odniesieniu do chorób, które postrzegane są jako nie mające nic wspólnego z układem pokarmowym W chorobach
tarczycy należy unikać lektyn zbożowych i nabiału. Te produkty niszczą kosmki jelitowe i nie są trawione przez człowieka. Trzustka produkuje laktazę do ok. 3-ego roku życia i
odpowiedzialna jest za trawienie laktozy, cukru występującego
w krowim mleku. Dozwolone bywają produkty kozie i owcze,
aczkolwiek sceptycznie podchodzę do ich ciągłego stosowania
w „chorobach tarczycy” z uwagi na białka odzwierzęce, które
są problematyczne w nadmiarze. Zmiana żywienia odbywa się
na kilku etapach, w których eliminujemy potencjalne alergeny z pożywienia i życia. Chronimy jelita, dbamy o układ
odpornościowy przy jednoczesnym oczyszczaniu organizmu
w tle. Tak naprawdę zaczynamy wtedy dobrze jeść. Prawdziwe
jedzenie okazuje się być lekarstwem w zasięgu ręki, a lodówka staje się zbyt mała. Zielone warzywa, jaja, świeże sałaty,
czasami dobry kawałek mięsa i ryby stanowią podstawę diety. Swoją uwagę koncentrujemy na produktach naturalnych

i zdrowych kwasach tłuszczowych omega 3. Każde przetworzenie żywności powoduje jego zmianę strukturalną a co za
tym idzie, ma wpływ na ludzki organizm. Pijemy dużo ziół.
Oczyszczających, wzmacniających i uspokajających nasze myśli. Większość naszych chorób, o ile nie wszystkie, swój początek ma w głowie a ciało zawsze podąży za umysłem, nigdy
odwrotnie. I możemy oczyszczać swój organizm i dobrze jeść,
wysypiać się i dzielnie stawiać czoła chorobie, nie będzie miało
to jednak najmniejszego sensu, jeśli nie znajdziemy przyczyny na poziomie podświadomym. Z punktu widzenia totalnej
biologii, organizm przy pomocy tarczycy reguluje „wymianę
zadań” w życiu, które zawsze dąży do równowagi. Jeśli biegniesz za szybko, poziom Twoich hormonów spada. Jeśli jesteś zbyt wolny, ich poziom rośnie. Warto poszukać w swoim
życiu momentów, które z pewnością miały wpływ na dzisiejszy stan zdrowia. Miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy jest
miejscem, które sami dla siebie wybraliśmy.
Temat tarczycy nie zostanie nigdy wyczerpany. Dotyczy wielu aspektów naszego życia i ciągle prowadzimy badania, które
zbliżają nas do większego poznania ludzkiego organizmu. Nie
możemy godzić się na leczenie, które stało się przeżytkiem.
W naszym własnym interesie leży powrót do zdrowia. Wszyscy Ci, którym udało się zatrzymać chorobę, włożyli w to
mnóstwo pracy swojej i innych. Lekarze medycyny funkcjonalnej z podejściem Sherlok’a Holmes’a, dietoterapeuci
z misją życiową i wykształceni coachowie z umiejętnościami
somatoterapeutów to zespół ludzi, którym udaje się osiągnąć
niemożliwe. Ważne, byśmy szukali przyczyn. To od nich zależy sukces i cud w uzdrowieniu. n

Magdalena Dorko-Wojciechowska
Dietoterapeutka i trener zdrowia. Założycielka Klubu Medycyny Funkcjonalnej (www.klubmedycynyfunkcjonalnej.pl).
Autorka bloga www.paleolifestyle.pl. Specjalizuje się w chorobach autoimmunologicznych i naturalnych metodach
leczenia chorób przewlekłych. Prowadzi wykłady, szkolenia i konferencje poświęcone ochronie życia i zdrowia.
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UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE
chorób tarczycy

O

becnie choroby tarczycy stały się wszechobecne,
praktycznie każdy zaczyna ich doświadczać. Dolegliwości związane z tarczycą zyskują miano choroby
naszych czasów. Dolegliwości związane z tarczycą mają swoje
źródło w psychice. Presja czasu jakiej doświadczmy aktywuje
ogromny stres, z którym sobie nie radzimy. Choroba tarczycy
jest próbą rozwiązania konfliktu, który się w nas rodzi. Presja
czasu uruchamia Program Specjalny reakcji naszego organizmu w celu rozwiązania sytuacji w jakiej się znajdujemy. Bo
czym są choroby tarczycy?
Niedoczynność tarczycy to wg. totalnej biologii,
próba spowolnienia czasu. Chcemy psychicznie, emocjonalnie
spowolnić czas, żeby jak najpóźniej zadziało się coś, czego nie
chcemy, czego się boimy, albo żeby nadążyć z ilością rzeczy,
która czeka do zrobienia. „Czas biegnie zbyt szybko. Jesteśmy

w stresującej sytuacji, w której czas mija zbyt szybko lub ważne jest jego spowolnienie. Nie mam siły na to wszystko, jestem za wolny. Przytłacza mnie to co się dzieje. Muszę działać
szybko, ale nie daję rady. Proszę tarczycę, by spowolniła swój
metabolizm.” - za „Uzdrawianie przez świadomość„ Gilbert
Renaud.
Nadczynność z kolei to próba zrobienia wszystkiego,
co musi być zrobione wtedy, kiedy mamy do dyspozycji zbyt
mało czasu w stosunku do ilości rzeczy do zrobienia. To tzw.
próba „dogonienia uciekającego pociągu” zwanego czasem.
Nadczynność dzieje się wtedy, kiedy mamy do zrobienia tak
dużo rzeczy, że ciągle biegniemy i, mimo wszystko, cały czas
nie nadążamy z ilością rzeczy do zrobienia. „To konflikt związany z działaniem szybko, szybko, szybko. Jestem w sytuacji
zagrożenia, żeby się z niej wydostać muszę działać szybko. Mój

mózg każe tarczycy przyspieszyć, ponieważ potrzebuje dużej
ilości energii w obliczu niebezpieczeństwa (rzeczywistego lub
symbolicznego). Mój metabolizm przyspiesza – wszystkie reakcje biochemiczne zostają pobudzone, aby pomóc mi w osiągnięciu celu. Ciągle spieszę się, by coś zrobić.” - za „Uzdrawianie przez świadomość” Gilbert Renaud.
Obecny świat nabrał przyspieszenia. Tyle rzeczy dzieje się
wokół, tylu bodźców naraz dostarczamy   swoim emocjom,
swojej psychice, swojemu organizmowi. Tyle sytuacji ciekawych i interesujących dzieje się wokół. Czas w którym żyjemy
to era informacji. Informacji, która jest dostępna wszędzie
i powszechnie, jest dla wszystkich. Nasi rodzice, dziadkowie
mieli słaby dostęp do informacji. My nie wiemy, co wybierać,
tak jest jej dużo wokół. Wszystko tak szybko biegnie, czas tak
szybko ucieka, a my ciągle mamy uczucie, że wciąż tylu rzeczy jeszcze nie zrobiliśmy, nie doświadczyliśmy, że wciąż tyle
przed nami. Ta presja czasu aktywuje tarczycę. Nadmiernie
ją eksploatuje (nadczynność) lub wyłącza ją, żeby wydłużyć
czas (niedoczynność). Chcemy być perfekcyjni, dobrzy we
wszystkim. Chcemy być świetnymi rodzicami, świetnymi
pracownikami, sprawdzać się jako przyjaciele, żony, mężowie,
rozwijać się i korzystać z tego wszystkiego, co ma nam obecnie
do zaoferowania świat. Nie patrzymy na swoje możliwości, na
swoje ciało, które woła o pomoc, które nie nadąża za celami
które sobie stawiamy. Kiedyś, żeby przemieścić się z miejsca
na miejsce, potrzebowaliśmy godzin lub tygodni, to była cała
wyprawa. Żeby spotkać się z przyjacielem trzeba było fizycznie
przemieścić się pieszo, autobusem, samochodem itp. Teraz
wystarczy wziąć komórkę do ręki, usiąść przed komputerem

Zanurzmy się w sobie, w rodzinie,
w świadomości tego,
że wszystko jest pod opieką.

Żyjmy bardziej slow, bardziej dla siebie, w większym zaufaniu do Siły Wyższej, że pomoże nam
wszystko poukładać, że zaopiekuje się nami.
i włączyć skype, żeby się z nim „spotkać”. Wszystko się skróciło. Wszędzie możemy dotrzeć szybciej, albo nie przemieszczając się fizycznie, skontaktować się, spotkać się z kimś, kto
mieszka na drugiej półkuli.
Chrońmy siebie przed taką ilością bodźców. Żyjmy bardziej
slow, bardziej dla siebie, w większym zaufaniu do Siły Wyższej, że pomoże nam wszystko poukładać, że zaopiekuje się
nami. Obecnie to czas jest naszym Panem, to on nami kieruje,
a nie my nim. To nie my zarządzamy czasem, a on zarządza
nami. Działamy jak automaty, nie będąc tego świadomymi.
Usprawiedliwiamy się, że przecież się rozwijamy, że korzystamy z wiedzy, z informacji, z tego co przynosi życie. Nie mamy
kiedy się nudzić. Nie mamy też czasu, żeby się zatrzymać
i zastanowić, czego naprawdę chcemy.
Nie dajmy się zwariować wszechogarniającej ilości bodźców, które do nas docierają. Nie pozwólmy, aby hasła marketingowe pobudzały nasz umysł do szybkiego, nadmiernego
działania – aby złapać okazję która przecież może się nie powtórzyć. Slogany marketingowe nas ogłupiają, pobudzają do
biegu, szybkiego działania, zrobienia tego teraz, bo za chwilę
minie ta okazja, obniżka, stracimy jak z niej nie skorzystamy. Zanurzmy się w sobie, w rodzinie, w świadomości tego,
że wszystko jest pod opieką. I tak wszystkiego mamy obecnie
nadmiar. Brakuje nam natomiast spokoju, ciszy, pobycia samemu ze sobą, pobycia z bliskimi bez pośpiechu. Zjedzenia
posiłku w spokoju i cieszenia się tą chwilą, która jest, tak po
prostu, bez presji czasu. n

Ewa Rodak Mencel: z wykształcenia psycholog rodzinny, z pasji psychosomatyk, ukończyła wiele kursów z dziedziny Recall
Healing i Biologiki, terapeuta prowadzący psychologiczne terapie wspomagające przy wszelkich chorobach chronicznych
jak cukrzyca, stwardnienie rozsiane, atopowe zapalenie skóry czy nowotwory. Znawca zdrowej kuchni wegetariańskiej i bezglutenowej, współtwórca terapii psychomolekularnej, certyfikowany trener jogi. Mama trójki córek. Bardzo uważny detektyw
tropiący toksyczne nawyki i konflikty jakie nosimy w podświadomości.
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Sposób na Hashimoto
Dr n. med. Marzena Rypina
Kierownik Instytutu Zdrowia w Hotelu Wellness ProVita, dietetyk,
dietoterapeutka wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
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omimo iż Hashimoto to zapalna choroba tarczycy, dotyczy ona
także układu immunologicznego.
Hashimoto powoduje, że tarczyca zaczyna pracować na zdwojonych obrotach,
aby podołać zapotrzebowaniu na jej hormony. W tym czasie jej komórki są niszczone przez własne przeciwciała, na skutek czego dochodzi do autoagresji.
Endokrynolog w takim przypadku
zaleca lek w postaci hormonu tarczycy.
Może on być pomocny zarówno przy
niedoczynności, jak i nadczynności tarczycy. Jeśli jednak mamy do czynienia
z autoagresją, lek ten nie jest w stanie zatrzymać destrukcji tarczycy. Uzupełni on
tylko hormony, które nie są wytwarzane
w wystarczającej ilości. To tak, jakbyśmy
dolewali wody do dziurawego naczynia,
bez próby załatania go. Zatem samo podawanie hormonów tarczycy nie wystarczy. Nie doprowadzi do wyleczenia jej
niedoczynności. Spowoduje osłabienie
nadnerczy i zaburzy równowagę immunologiczną, co jeszcze bardziej napędzi
błędne koło destrukcji. Aby zredukować
wszelkie nieprzyjemne objawy choroby,
konieczna jest zmiana trybu życia. Trzeba przerwać błędne koło i usunąć czynniki wyzwalające chorobę. Tutaj nie ma
jednak jednej recepty dla każdego. Każdy musi znaleźć własną drogę.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na żywienie i usunąć z menu
produkty, które stanowią czynniki zapalne. Można to zrobić wykonując test nietolerancji pokarmowej i zastosować dietę eliminacyjną. Niezależnie od wyniku
tego badania powinno się wyeliminować

gluten oraz mleko krowie. Produkty te
uszkadzają kosmki jelitowe, co w rezultacie powoduje nieszczelność jelita i niezdolność do absorbcji minerałów i składników pokarmowych. Może to wyzwolić
autoagresję.
Niektóre składniki pokarmowe mogą
zaostrzać chorobę, a niektóre łagodzić.
Zbyt duże dawki jodu w żywności wzbogaconej w jod nasilają chorobę Hashimoto. Np. sól jodowana, ryby morskie,
ser żółty (edamski), algi morskie. Jod
w organizmie jest utleniany do postaci organicznej i dopiero wtedy może być
użyty do produkcji hormonów tarczycy.
W procesie tym wydzielany jest niestety nadtlenek wodoru, który jest silnym
utleniaczem i odpowiada za destrukcję
komórek. Ważna jest tutaj rola selenu,
który jest antyoksydantem i neutralizuje
szkodliwą działalność nadtlenku wodoru,
a także stanowi element budulcowy
w produkcji hormonów tarczycy.
Przy niedoborze selenu i nadmiarze jodu powstaje stan zapalny miąższu tarczycy, co doprowadza do kumulacji białych krwinek limfocytów, które
gromadzą się, aby uprzątnąć zniszczone
komórki. Oznacza to, że w codziennej
diecie powinno znaleźć się więcej produktów zawierających selen, np. orzechy brazylijskie, kasza gryczana, kiełki.
Warto zwrócić uwagę na to, by pochodziły one z upraw ekologicznych. Organiczne warzywa i owoce mogą zawierać
do 90% więcej składników pokarmowych niż nieorganiczne. Według RDA
(Recommended Dietary Alowances) zalecana dawka selenu to 70 mcg, a w Ha-

shimoto zapotrzebowanie wzrasta do
200-400 mcg.
Kolejnym ważnym minerałem jest
cynk, który nie jest magazynowany i dlatego należy go codziennie dostarczać. Niedobór cynku zwalnia metabolizm białek
i zaburza przejście T4 do aktywnego T3.
U osób z Hashimoto zwiększa się produkcja hormonów tarczycy i cynk zostaje zużywany w nadmiarze. Produkty bogate w cynk to: wątroba, dynia, kakao,
fasola biała, wołowina, kasza gryczana,
płatki owsiane, słonecznik.
W przypadku Hashimoto ważnym
aspektem żywienia są także produkty
wolotwórcze. Należą do nich brokuły,
kapusta, brukselka, kalafior, chrzan, jarmuż. Większość z nich neutralizuje się
w trakcie gotowania. Wyjątek stanowi
soja. Tak więc nie należy się ich zbytnio
obawiać, o ile będą gotowane. Należy
unikać tylko soi.
Poza zmianą nawyków żywieniowych
istotna jest redukcja stresu i umiarkowana aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna wpływa na redukcję stresu. Jednak zbyt forsowny wysiłek fizyczny może
zwiększać wydzielanie kortyzolu. To
z kolei prowadzi do zwiększania masy
ciała. Dlatego zalecane są takie formy aktywności jak: joga, pilates, ćwiczenia oddechowe, nordic walking, slow jogging,
spacery.
Przyczyn Hashimoto może być wiele. Każdy musi znaleźć swój własny czynnik wyzwalający i usunąć go. Warto zatem zadbać o siebie w sposób całościowy.
Wbrew wszystkim przekonaniom, Hashimoto nie musi być nieuleczalne. Potrzebujemy tylko trochę czasu i wytrwałości, aby doprowadzić do obniżenia
przeciwciał, wyregulowania pracy tarczycy oraz znalezienia własnej drogi do
zdrowia. n

Medical Check

Popraw jakość swojego życia
Znajdź źródło Twoich dolegliwości
Planujesz wypoczynek nad morzem? Chcesz zrobić coś więcej dla swojego zdrowia?
Wzbogać swój pobyt o program Medical Check - bogaty zestaw innowacyjnych badań diagnostycznych,
indywidualne konsultacje i porady ekspertów:
badanie żywej kropli krwi skaningowa diagnostyka termoregulacyjna analiza składu ciała
badanie na nietolerancję pokarmową konsultacja dietetyczna i inne
Urlop to najlepsza inwestycja w zdrowie
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Uwaga! Tarczyca

wpływa na płodność
Istnieją trzy drogi do zdobycia mądrości. Pierwsza jest drogą doświadczenia, ta jest najcięższa. Druga to naśladowanie. Ta jest najlżejsza. Trzecia droga jest drogą przemyśleń. Ta jest
najszlachetniejsza.

S

tarasz się o dziecko, przebadaj tarczycę. Do niedawna,
kobiety starające się zajść w ciążę rutynowo były kierowane na badanie tarczycy ponieważ problemy z tarczycą
to częsta przypadłość wielu kobiet. Tarczyca to bardzo ważny
gruczoł wydzielania wewnętrznego, który wpływa na prawidłową przemianę materii we wszystkich narządach i tkankach  
organizmu. Od niego zależy wzrost człowieka i to, czy zajdziesz w ciążę.
Wiedz jednak, że choroba nie powstaje z dnia na dzień, że
rozwija się latami.  Zażywasz leki ograniczające stan zapalny,
leki przeciwbólowe, tym sposobem działasz tylko na widoczne
objawy, natomiast choroba dalej jest i spokojnie się rozwija.
Przyczyn choroby może być wiele. Ich źródeł należy poszukiwać dogłębnie. I tak jak grypa nie jest sprawą ostatnich kilku

dni, tak i problem z tarczycą to nie sprawa tylko ostatniego
roku.
Powstanie choroby zależy od trybu życia, zarówno w sferze
fizycznej, jak i psychicznej. Istnieją choroby uzależnione od
stanu ducha. Są to wtedy choroby psychosomatyczne spowodowane nadmiernymi emocjami lub uczuciami typu: smutek,
gniew, niepokój, strach, lęk, obawa itp. A w sferze fizycznej:
przejadanie się, brak właściwej kultury jedzenia i picia, zażywanie używek, narkotyków i substancji trujących, urazy itp.
Przyczyn choroby należy szukać w całym życiu człowieka, jak
i jego przodków (rodziców, dziadków). Bardzo ważne jest wychowanie embrionalne w łonie matki. Jak zauważono, znacznie łatwej jest przygotować swoje ciało i ducha do ciąży niż
naprawić uszkodzenia ciała lub psychiki u nowo narodzonego

dziecka. Naprawienie wad bywa trudne, a często niemożliwe.
Ważny jest stan duchowy przyszłych rodziców przed
i w trakcie ciąży. Ważne jest co, jak i kiedy kobieta je i pije,
jakich używa środków do pielęgnacji ciała, do sprzątania, prania itp., jak odnosi się do siebie samej, a jak odnosi się do niej
partner. Jak powiedział Goethe: “Mogłyby rodzić się dzieci
wychowane, zdrowe i szczęśliwe, gdybyśmy sami byli wychowani, zdrowi i szczęśliwi”. Obecnie mamy wysoko rozwiniętą
medycynę akademicką, mamy wiele rodzajów lekarstw, wiele
możliwości leczenia,  jednak w tym wszystkim często gubiony
jest podstawowy cel. Często zapomina się, co jest istotą choroby. Takim leczeniem maskujesz i tłumisz powstałe objawy.
Odcinasz się od sygnałów, które wysyła ci organizm z prośbą
o pomoc. Możesz uświadomić sobie, co jest wynikiem choroby i usunąć  przyczynę niedomagań. Zdrowie i szczęście zależy
od umiejętności kierowania własnym życiem. Można się tego
nauczyć.    
Może zmagasz się z niedoczynnością tarczycy, która charakteryzuje się zbyt małą ilością wydzielania hormonów lub
nadczynnością tarczycy, która charakteryzuje się nadmierną
produkcją hormonów albo Hashimoto - zapaleniem tarczycy.
Warto to sprawdzić. Jak?  Wykonaj badanie:
l hormonów w krwi - najbardziej czułym jest oznaczenie
TSH. Na jego podstawie lekarz określi stan tarczycy. Rozpozna ewentualną nadczynność lub niedoczynność tarczycy;
l USG - pokazuje stan tarczycy, określa jej wielkość (czy jest
normalna, czy powiększona) oraz ewentualne guzki;
l na obecność przeciwciał przeciwtarczycowych we krwi:
ATPO, TRAB - potwierdzają lub wykluczają zapalenie
tarczycy.
Jednak prawidłowy wynik badań krwi to za mało, by stwierdzić brak guzków tarczycy. Tak jak prawidłowy wynik USG
to za mało, by stwierdzić, że tarczyca jest zdrowa. W rozpoznawaniu ewentualnych chorób tarczycy koniecznością jest wykonanie przynajmniej dwóch podstawowych badań - badania USG i oznaczenie
stężenia hormonów. W zależności od wyników
tych badań ustalana jest dalsza diagnostyka
i postępowanie.
Zdarza się, że rozpoznanie problemów
z tarczycą maskowane jest przez inne groźne
niedomagania. Zdarza się również, że wiele niedomagań typu: zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, depresja mogą być następstwem zaburzeń
w funkcjonowaniu tarczycy.
Do najczęstszych objawów świadczących o zaburzeniu pracy
tarczycy zaliczamy:
l nadczynność tarczycy - spadek wagi, szybka i ciągła akcja
serca, nadpobudliwość, może występować osłabienie mięśni i biegunki.
l niedoczynność tarczycy - wysuszona skóra (głównie na kolanach i na łokciach), wzrost wagi ciała, obrzęki, zaparcia,

osłabienie, depresja, pogorszona sprawność intelektualna.
l powiększenie tarczycy i guzki - tu raczej brak jest objawów.
W przypadku bardzo dużego powiększenia tarczycy mogą
pojawić się duszności i uczucie ucisku w okolicy szyi.  
l zapalenie tarczycy - to efekt niedoczynności, nadczynności, powiększenia tarczycy.
Choć z tą chorobą da się żyć, to jednak warto o siebie zadbać.
Niewyregulowana może mieć poważne konsekwencje. Może
wpływać na przebieg cyklu miesiączkowego, płodność, wygląd i codzienne funkcjonowanie.
Zarówno objawy niedoczynności i nadczynności tarczycy
są następstwem nieprawidłowego stężenia hormonów. Po
doprowadzeniu organizmu do harmonii, poziom hormonów
stabilizuje się i ustępują objawy.
Możesz uporządkować sprawy związane z tarczycą w dwojaki sposób. Możesz stosować leki, możesz użyć radioaktywnego
jodu, możesz poddać się operacji, a w efekcie końcowym doświadczyć skutków ubocznych, ale możesz też uporządkować organizm w naturalny sposób i uniknąć dalszych
konsekwencji niedomagania tarczycy.
Dla prawidłowego życia człowieka i funkcjonowania tarczycy potrzebny jest m.in. jod
i selen. Jod chroni przed poronieniem, potrzebny jest do prawidłowego rozwoju płodu, którego receptory zawarte są w każdej komórce ciała.
Uważaj, co wkładasz do ust. Pobieranie
jodu przez tarczycę może być wstrzymywane
przez   chlor i metale. Zatem, zanim wypijesz wodę,
przefiltruj ją i wypij ze szklanego lub ceramicznego naczynia.
Dawniej problemy z tarczycą leczono m.in. morszczynem.
Jak twierdzą zielarze, morszczyn jest o wiele skuteczniejszy
niż jod. Uważają, że spożywanie go ma dodatkową wartość
- wpływa na korzystne funkcjonowanie całego organizmu.
Poza morszczynem, dobrym źródłem jodu są również inne
wodorosty, które regulują całą gospodarkę hormonalną i dobroczynnie wpływają na tarczycę. Zaliczamy do nich:
l kombu (300 mg jodu na 100 g produktu)
l arame (300 mg jodu na 100 g produktu)
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l dulse (150 mg jodu na 100 g produktu).

Źródło: U.S.D.A. oraz tabele żywieniowe Japońskiego Stowarzyszenia Dietetyków

Morskie warzywa (wodorosty) od tysiącleci znane są ze swych
wartości prozdrowotnych. Dodają zdrowia i urody, wydłużają życie. Morze jest źródłem życia. Człowiek zaczyna swoją
przygodę w łonie matki w roztworze solnym, jest odżywiany
i oczyszczany przez krew, która ma podobny skład do wody
morskiej. Warzywa morskie mają 10-20 razy więcej minerałów niż warzywa lądowe. Są źródłem witamin i innych
elementów koniecznych do prawidłowego przebiegu metabolizmu. Wodorosty stanowią źródło wielu składników odżywczych i leczniczych.   Niektóre
z nich mają zdolność usuwania i oczyszczenia organizmu z toksycznych i radioaktywnych metali.  Poza
bogactwem jodu, minerałów, witamin i aminokwasów, wodorosty są wartościowym źródłem wapnia i żelaza. I tak np. wakame zawiera 10 razy więcej wapnia niż
mleko i 4 razy więcej żelaza niż wołowina, kombu zawiera
600-3000 (ilość uzależniona jest od czasu zbioru) razy więcej
jodu niż przeciętna ryba morska.   
Ze względu na zanieczyszczenia niektórych obszarów morskich metalami ciężkimi, ważne jest pochodzenie wodorostów. Warto jednak wiedzieć, że wodorosty nie wchłaniają
i nie kumulują toksyn. Za to działają dokładnie odwrotnie,
odtruwająco, przekształcając toksyczne metale w bezpieczne sole, aby organizm mógł wydalić je przez
jelita.
W dalszej kolejności pod względem za-

wartości jodu plasują się: okoń, dorsz, krewetki (ok. 40 mg
jodu na 1 kg ), jaja (20 mg), fasola (ok. 12 mg), mięso (ok.
6 mg).
Około 90% jodu człowiek dostarcza wraz z pożywieniem
pochodzenia roślinnego. Badania pokazują, że im bardziej
ostry jest produkt, tym więcej dostarcza jodu (pokrzywa, wrotycz, piołun, seler, nać kolendry, koper).
Jod dostaje się do tarczycy z przewodu pokarmowego i wątroby. Zatem, aby organizm mógł pozyskać jod, potrzebny
jest sprawny przewód pokarmowy, prawidłowo przetwarzane
pożywienie i syntezowanie koniecznych dla organizmu substancji.  
Sprawny przewód pokarmowy przede wszystkim,
sprawne trawienie i sprawne wydalanie. Sprawne nerki i nadnercza, a potem sprawna tarczyca.
Trochę czasu może ci to zająć, ale owoce tej pracy są jej warte. Jesteś na drodze zdrowia, radości,
szczęścia. Dostajesz i dajesz nowe życie.
Możesz sam sobie sprawdzić niedobór jodu. Jak?
Weź jod, płyn Lugola i pomaluj się nim w mało widocznym
miejscu, najlepiej tam gdzie jest cienka skóra (brzuch, pachwiny, przedramię). Jeśli malowidło utrzymuje się ponad 10
godzin, oznacza to, że ilość jodu jest wystarczająca. Im czas
jest krótszy, tym większe niedobory. Uzupełnij jod i ciesz się
zdrowym rodzicielstwem.      
Jeśli występują duże braki jodu w organizmie, koniecznością może okazać się jego uzupełnienie np. płynem Lugola (po
uzgodnieniu z lekarzem). Możesz zakupić gotowy roztwór
w aptece lub samodzielnie go wykonać. Do tego celu potrzebny ci będzie jod i jodek potasu w granulkach.

Składniki
44 g jodu, 88 g jodku potasu
Wykonanie:
do 1/2 l przefiltrowanej wody dodaj jodek potasu
wymieszaj, aby się rozpuścił
dodaj kryształki jodu
dopełnij naczynie do 1 l wody, wymieszaj
odczekaj jeden dzień - tyle czasu potrzeba, by kryształki się
rozpuściły
wstrząsaj co pewien czas.
Roztwór trzymaj z daleka od dzieci. Używaj, jeśli brak jest
u ciebie reakcji alergicznych na jod. Do przygotowania roztworu
używaj tylko wartościowej wody. Unikaj wody butelkowanej.
Bądź czujny, kontroluj poziom jodu w organizmie. Sprawdzaj
po jakim czasie malowidło znika.
Dlaczego płyn Lugola a nie sam jod.
Niedobory jodu to nie tylko tarczyca. Drugim miejscem
kumulacji jodu są piersi, zarówno u kobiety jak i u mężczyzny. Kobieta im większe ma piersi, tym więcej potrzebuje jodu. Tarczyca potrzebuje jodu w postaci jodku potasu,
a piersi w postaci jodu pierwiastkowego.
Albert Szent-Gyorgy, laureat nagrody Nobla powiedział:
“Kiedy byłem jeszcze studentem medycyny, jod w postaci
jodku potasu był lekiem uniwersalnym. Nikt nie wiedział, jak
działa, ale robił coś, co było dobre dla pacjenta. My studenci
określaliśmy to zjawisko wierszykiem - Jeśli nie wiesz, gdzie,
co i dlaczego, przepisz jodek potasu”.  
Wyzwania z poczęciem dziecka często są wynikiem naturalnej selekcji. Natura wie co robi. Jej mądrość jest wielka.
Brak możliwości poczęcia dziecka może
świadczyć o słabym organizmie, o niedomaganiach organów wewnętrznych,
o brakach lub niedoborach mikro i makroelementów, o wyziębieniu organizmu,
o zaburzonej polaryzacji itd. Wtedy jedną
z rozsądniejszych rzeczy jakie możesz zrobić, to uporządkować i wzmocnić się. Weź
przygotowane dla ciebie narzędzia i doprowadź do harmonii całe ciało i ducha.
Spełnij swoje pragnienie. n

Wczasy

„POCZĄĆ DZIECKO”
PO CO?

Żebyś mógł przygotować się na dziecko. Żebyś mógł
się oczyścić, wzmocnić i przekazać zdrowe DNA. Żebyś
mógł zdobyć i przekazać właściwą wiedzę i doświadczenie. Żebyś mógł się odprężyć. Żebyś mógł dać. Żebyś mógł wziąć. Żebyś odnalazł swoją drogę. Żebyś doznał miłości i ciepła. Żeby było ci dobrze. Żebyś poczuł
siłę, energię i moc działania.

JAK?

 e wzajemnym zaufaniu, w poczuciu bezpieczeństwa
W
i wygody. Z dala od zgiełku. W plenerze wiejskiej wsi.
W 100 letniej chacie (po remoncie). W stodole. W pokojach 2 osobowych z łazienkami.

KIEDY i GDZIE?

7-13 sierpień 2016
Kraina Rumianku

21-222 Podedwórze, Hołowno 66
TWÓJ UDZIAŁ

Zgłoszenia kieruj na adres
e-mail: info@dzieciznatury.com.pl lub telefonicznie
/ SMS pod nr tel. +48 503 807 460
Gwarantujemy kameralną ilość
uczestników – do 6 par

Dorota Duszak – rekonstruktor nawyków, coach &mentor, trener, technolog żywienia, dietetyk, kucharz, pasjonatka naturalnych terapii, uczestniczka audycji radiowych, autorka książek i artykułów. Prowadzi warsztaty, sesje indywidualne i grupowe wg autorskiego
programu „zdrowo lżej” oraz specjalny program dla
par starających się o ciążę.

Przed wyjazdem sesja ZA DARMO.
Dowiedz się więcej: www.dzieciznatury.com.pl
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Z punktu widzenia... Ajurwedy
Dr Partap Chauhan
Dr Partap Chauhan jest międzynarodowym ekspertem
w dziedzinie ajurwedy, praktykującym lekarzem ajurwedyjskim,
autorem książek i wykładowcą. Twórca i dyrektor Instytutu Jiva
Ayurveda w Faridabad, Indie, współzałożyciel kilkunastu klinik
ajurwedyjskich, pionier w stosowaniu nowoczesnych technologii w starożytnych naukach Ajurwedy. Założył pierwsze na
świecie Ajurwedyjskie Centrum Telemedycyny, gdzie obecnie
150 lekarzy udziela ponad 3.000 konsultacji zdrowotnych dziennie. W Indiach jego programy telewizyjne o zdrowiu ogląda
ponad 50 milionów ludzi. Dr Chauhan popularyzuje Ajurwedę na świecie – od 1992 roku prowadzi konsultacje, warsztaty
i wykłady w ponad 50 krajach. Przez wiele lat prowadził rubrykę
o ajurwedyjskich metodach leczenia w magazynie Zwierciadło, od ponad 10 lat przyjeżdża do Polski z wykładami i szkoli
konsultantów ajurwedyjskich.

Tarczyca – podejście ajurwedyjskie
Tłumaczenie: Barbara Kłębowska

W

ostatnich latach na całym świecie nastąpił wzrost
zachorowań na tarczycę. Tarczyca to gruczoł znajdujący się w szyi, którego główną funkcją jest
produkcja tyroksyny - hormonu odgrywającego ważną rolę
w procesie metabolizmu. Nieprawidłowości w działaniu tarczycy przejawiają się w postaci jej nadczynności lub niedoczynności. Poniżej krótki opis każdego ze stanów.

Nadczynność tarczycy

Nadczynność jest zaburzeniem metabolicznym związanym
z nadmierną produkcją tyroksyny. Podwyższony metabolizm
powoduje utratę wagi, a także drżenie i potliwość rąk.  
Przyczyny
Najczęściej występujące przyczyny nadczynności tarczycy: nadmierne dawki jodu lub tyroksyny, guzy tarczycy lub przysadki
mózgowej, nadmierne wydzielanie hormonu tyreotropowego
(TSH) przez przysadkę mózgową, zapalenie tarczycy, toksyczne
wole.

Objawy
l Nadmierne łaknienie;
l Częste wypróżnienia;
l Nerwowość;
l Nietolerancja na ciepło;
l Trudności z koncentracją;
l Skąpe lub nieregularne miesiączki;
l Zmęczenie;
l Utrata wagi;
l Bezsenność;

l Nadmierna potliwość;
l Drżenie kończyn.
Podejście ajurwedyjskie
Według ajurwedy, spowolniony metabolizm prowadzi do blokady kanałów energetycznych w ciele, co skutkuje zaburzeniem równowagi w funkcjonowaniu tarczycy. Nadczynność
jest przejawem głębokich zakłóceń w przepływie energii vata
i pitta. Zaburzone vata i pitta dostają się do różnych kanałów
i systemów ciała i powodują wspomniane powyżej objawy. Obydwie zaburzone energie nadmiernie pobudzają ogień trawienia,
który prowadzi do nadmiernego łaknienia. Właściwości vata
to dynamika, lekkość, niestałość. Nadmiar dynamiki i lekkości
powoduje drżenie kończyn, bezsenność, nerwowość i trudności
w koncentracji. Przejawia się także częstymi wypróżnieniami
i nieregularnymi miesiączkami. Nadmiar lekkości powoduje
utratę wagi. Ponieważ właściwością pitta jest gorąco, przejawem jego nadmiaru jest nadmierna potliwość i nietolerancja
na ciepło. Według ajurwedy, leczenie tych zaburzeń wymaga
w pierwszej kolejności oczyszczenia kanałów energetycznych
w celu zrównoważenia energii i wznowienia prawidłowej produkcji tyroksyny.
Wskazówki w zakresie żywienia i stylu życia
l Włącz odpowiednią ilość mleka, masła klarowanego (ghee)
i produktów mlecznych.
l Spożywaj świeże owoce, takie jak banany i melony, oraz suszone daktyle i orzechy włoskie, które redukują zaburzenia
vata i pitta.
l Praktykuj jogę, Pranayamę (w szczególności - Ujjayi pranay-

ama) i medytację, które również wspierają zrównoważenie
dosz vata i pitta.
Sposoby domowe
l Zmiksuj kapustę, gorczycę sarepską, jarmuż, szpinak i rzodkiewki. Pij filiżankę soku raz na dzień.
l Weź 10 g sproszkowanych nasion kolendry i dodaj szklankę
wody. Zagotuj i ostudź. Odcedź i pij gorący napar dwa razy
dziennie.
l Wymieszaj równe ilości cynamonu, pieprzu i sproszkowanego imbiru. Spożywaj pół łyżeczki dwa razy dziennie popijając ciepłą wodą.

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność może być spowodowana przez problemy
w gruczole tarczycy, które powodują niedostateczną cyrkulację hormonów tarczycy. Przejawy to spowolniony metabolizm
oraz obniżona aktywność fizyczna i intelektualna. Osoby dotknięte niedoczynnością tarczycy doświadczają różnorodnych
objawów, takich jak nadwrażliwość na zimno, suchość skóry,
zaparcia, anoreksja, bóle w klatce piersiowej, anemia i zaburzenia menstruacyjne.
Przyczyny
Podstawową przyczyną niedoczynności tarczycy jest niedobór
jodu. W wielu przypadkach niedoczynność wynika z chorób
przysadki mózgowej lub podwzgórza. Może być również skutkiem przyjmowania pewnych leków.
Objawy
l Problemy menstruacyjne;
l Ospałość;
l Zimne ręce i/lub stopy;
l Częste zaparcia;
l Częste bóle głowy;
l Suchość skóry;
l Otyłość;
l Nadciśnienie.

Podejście ajurwedyjskie
Ajurweda zaleca oczyszczenie kanałów energetycznych w celu
zrównoważenia energii i wznowienia właściwej produkcji tyroksyny. Zaleca się preparaty ziołowe pobudzające ogień trawienia na poziomie komórkowym oraz odbudowujące prawidłowy metabolizm.
Wskazówki w zakresie żywienia i stylu życia
l Spożywanie odpowiednich ilości mleka;
l Zwiększenie spożycia ryżu, kaszy jęczmiennej, ciecierzycy,
fasoli złotej oraz ogórków;
l Spożywanie oleju kokosowego, który poprawia metabolizm
u pacjentów tarczycowych;
l Unikanie ciężkostrawnych i kwaśnych potraw.
Zapraszamy serdecznie do nabycia podręcznika
do ajurwedy, którego autorem jest Dr Partap
Chauhan. Ajurweda. Jak dbać o siebie i być
zdrowym. Książka ukazała się w wydawnictwie
Virgo. www.virgobooks.pl

Warszawa, ul. Paryska 6/8, tel. 695 333 035
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Bądź świadomym

twórcą życia
Jesteś idealny. Pokochaj siebie. Spełniaj swoje marzenia.
Uzewnętrzniaj swój potencjał. Pisz, tańcz, maluj, śpiewaj,
otaczaj się wspaniałymi ludźmi, emanującymi pozytywną energią.
Bądź radosny, uśmiechnięty i autentyczny. Wychowuj dzieci. Pracuj.
Bądź partnerem, przyjacielem, człowiekiem. To takie proste i oczywiste.
Tylko dlaczego tak niewielu udaje się to osiągnąć?

C

hodzisz na kursy, szkolenia, warsztaty. Medytujesz.
Ćwiczysz. Rozwijasz się. Lecz nadal, pomimo całej
swojej wiedzy, nie radzisz sobie w życiu codziennym.
Ogarnia Cię uczucie bezradności, niewiary w siebie i złości.
Oskarżasz się, masz poczucie winy i czujesz się przeraźliwie samotny i odrzucony. Im bardziej pracujesz nad sobą, tym bardziej się od siebie oddalasz. Przychodzi taki moment, że nikt
i nic nie jest w stanie wypełnić pustki, którą odczuwasz.
Tak naprawdę, jedyne czego potrzebujesz, to uważność,
akceptacja i czułość, które tylko Ty możesz sobie dać. Tutaj
zaczyna się najtrudniejsza i najpiękniejsza praca Twojego życia:
powrót do siebie. Stanięcie twarzą w twarz ze sobą, zobaczenie
i uznanie siebie i całego bagażu, jaki ze sobą niesiesz. Pamiętaj, że
każda decyzja, jaką w życiu podjąłeś, była w danym momencie

właściwa. Uznaj, bez oceniania, swoją przeszłość, swoje emocje, swoje zachowania. Bądź swoim najlepszym przyjacielem.
Wszystko jest konsekwencją wzorców, które powstały w dzieciństwie. Nie były one ani złe, ani dobre. Wytworzyłeś je by się
chronić. Teraz zadaj sobie pytanie, czy te wzorce nadal Ci służą.
Z własnego doświadczenia wiem, że cała praca nad sobą to
pozbycie się wyrzutów sumienia, poczucia winy, niskiego poczucia własnej wartości. Gdy utożsamiamy się z takimi emocjami, przestajemy dostrzegać wewnętrzne piękno, które jest
w każdym z nas. To są przekonania pochodzące z naszego umysłu. To iluzja „sprzedana” nam przez autorytety, które wybraliśmy w dzieciństwie.
To, czego doświadczasz, jest zapisane w Twoim ciele. Niektóre z tych doświadczeń są tak przykre, że wypierasz je ze swo-

jej świadomości. Nie masz odwagi przeżywać ich ponownie.
Ukrywasz głęboko w sobie to, co boli i powoduje strach. Ciało
zaczyna niedomagać. Pojawiają się napięcia, bóle, choroby tworząc blokady energetyczne. To tylko informacja, które aspekty
Ciebie potrzebują jeszcze uważności. Podczas masażu wszystkie
te emocje mogą zostać uwolnione. Te sytuacje nie potrzebują
ponownego przeżywania, lecz wyłącznie zauważenia ich i akceptacji oraz zauważenia emocji, które są z nimi związane. Od
dziecka uczono Cię, czego nie wolno, co jest niewłaściwe, co
jest źle widziane w oczach innych ludzi, jakie Twoje zachowania odbiegają od normy. Nie powiedziano Ci, jak radzić sobie
z własnymi emocjami. Nie powiedziano Ci, że każda z nich jest
Twoja i masz do niej prawo. Mówiono Ci, że Twoje odczucia
są niewłaściwe. Nauczyłeś się ignorować to, co czujesz, tracąc
kontakt z własnym ja.
Nie musisz uczyć się miłości, bo jesteś miłością. To właśnie Twoje pozorne wady i niedoskonałości sprawiają,
że jesteś wyjątkowy. Uznaj siebie takiego, jakim jesteś. Nie upodabniaj się
do innych. Miej odwagę być najlepszą
wersją samego siebie. Wyjdź z roli ofiary biorącej życie takie, jakie jest i stań
się twórcą swojego życia. To ogromna
odpowiedzialność, ale i ogromna wolność dająca nieskończoną ilość możliwości. Spójrz na to, co Cię otacza, na
całą gamę barw, zapachów, kształtów,
faktur, dźwięków. Jedne nie wykluczają drugich. I tak też jest z Tobą, z Twoimi emocjami, uczuciami, reakcjami. Uznaj je. Zrób miejsce
dla każdej z nich. Dzięki nim jesteś tym kim jesteś.
Podstawą mojego masażu jest masaż hawajski, zwany również masażem otwartego serca, oparty na zasadach Huny. Istotą masażu hawajskiego jest praca z podświadomością, zmiana
wzorców drugiego człowieka. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ tkwiliśmy w nich całe swoje życie, jak również odziedziczyliśmy je po swoich przodkach. Czy mamy tego świadomość, czy
nie, te wzorce w nas tkwią. Dopóki nie uznamy ich, będą dla
nas ogromnym ciężarem.

Basia Lasia

Moja rola w trakcie masażu polega na stworzeniu atmosfery
bezwarunkowej miłości i akceptacji, bez oceny i bez oczekiwań.
Masując dbam, by masowana osoba czuła miłość, szacunek
i zaufanie. Często zaczynam od rozmowy. Czasami, przy pierwszym masażu, ciężko jest uzyskać takie zaufanie, żeby osoba masowana odsłoniła się. Dając masaż drugiemu człowiekowi jestem dla tej osoby, nie dla siebie. Prowadzę ją „za rękę” poprzez
jej mroki. Jestem swoistym przekaźnikiem energii. Im mniej
utożsamiam się z emocjami zapisanymi w ciele masowanego,
tym więcej energii płynie do niego. Wydobywam i oświetlam
to, co niechciane i ukryte. Tylko od masowanego zależy, czy
będzie miał odwagę dokonać zmiany. Każdy masaż jest inny,
wyjątkowy. Daje uczucie całkowitego otulenia, jak w łonie
matki. Masowany czuje się zrelaksowany, wyciszony, spokojny.
Inaczej patrzy na świat, bliskich, siebie. Otwiera się na nowe możliwości.
W trakcie masażu który wykonuję,
masowana osoba doświadcza uczuć,
które do tej pory wypierała i dzięki
temu zauważa je i może je uznać, a to
powoduje usuniecie blokad energetycznych, swobodny przepływ energii
i w konsekwencji harmonię z otaczającym nas światem. Od tego momentu
już nic nie blokuje naszego potencjału. Możemy określać i wyrażać siebie
i swoją boską istotę oraz tworzyć swój
raj na ziemi.
Potrzebna jest ogromna odwaga,
wiara i miłość, aby stanąć ze sobą twarzą w twarz, spojrzeć na własne pozorne niedoskonałości, lęki,
strach, nienawiść i dać im miejsce, przyjąć jako swoje. Proces
ten odpowiada na wewnętrzną potrzebę zebrania wszystkich
części siebie w całość, potrzebę ukochania siebie, pogodzenia,
zjednoczenia. Tam, gdzie jest świadome uznanie naszych podświadomych zachowań, dochodzi do połączenia z nadświadomością. To jest droga, która sprawia, że z roli ofiary biorącej
rzeczywistość taką jaka jest, stajesz się świadomym TWÓRCĄ
ŻYCIA. n

Jestem certyfikowaną nauczycielką masażu Lomi-Lomi Akamana. Na bazie wiedzy
i kontaktów z ludźmi stworzylam autorską metodę masażu terapeutycznego. Pracuję
bezpośrednio z energią Żródła, którą dodatkowo wzmacniam dżwiękami kryształowych
mis. W ten sposób tworzę i sprowadzam nowe kody i wzorce energetyczne. Wykorzystuję wrodzone dary jasnowidzenia, jasnosłyszenia i współodczuwania. Jako Doula i Adoula współpracuję z kobietami w ciąży oraz kobietami planującymi macierzyństwo. Moje
umiejętności wykorzystuję również w pracy z dziećmi prowadząc zajęcia muzykoterapii
i masażu dżwiekiem. Jestem inspiratorką wewnętrznych przemian i duchowym przewodnikiem. Moje metody pracy z ciałem i duszą człowieka wciąż ewoluują samoistnie
dostrajając się do zmian energetycznych zachodzących we Wszechświecie.
Kontakt: 537 758 542, basia.lomi@gmail.com, www.akupunktura.net/shenmed
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Z punktu widzenia... Somatoterapii
Emilia Żurek

Psychosomatoanalityk, mediator, coach & mentor, ekspert w międzynarodowych projektach coachingowych.
Somatoterapię poznała u twórcy metody dr Meyera w Strasburgu (ESPSSA). Certyfikat coacha & mentora uzyskała w Centre
D’entrainement au Coaching & Mentoring (Hecken, Francja).
Opracowała autorskie projekty rozwojowe m.in. Świadomy Rodzic
= Szczęśliwe Dziecko, Emocjonalne przyczyny alergii, Choroby Hashimoto czy W poszukiwaniu algorytmu eustresu.
Autorka licznych artykułów, książek, publikuje w magazynie E!stilo,
Hipoalergiczni. Udziela wywiadów radiowych i telewizyjnych. Przeprowadziła setki godzin szkoleniowych, sesji coachingowych i somatoterapeutycznych. Realizowała warsztaty tematyczne i zajęcia
podczas wczasów specjalistycznych. www.emiliazurek.com

Choroby cywilizacyjne

szansą na zdrowie

C

złowiek zachwycił się osiągnięciami technicznymi cywilizacji zapominając o sobie, o swoim środowisku.
Szukaliśmy jako ludzie sposobu na wygodniejsze,
łatwiejsze życie. Maszyny, urządzenia pomagały w ciężkiej
pracy człowieka, pozwalały szybciej podróżować i komunikować się. Jeśli coś się ma, najczęściej się tego nie docenia.
Zawsze była dostępna czysta woda, piękna przyroda, świeże
powietrze i dzięki temu ludzie byli zdrowi, a tylko nieliczni
chorowali. Dzisiaj proporcje się odwróciły. Szukamy czystej
wody, świeżego powietrza, żywności nieskażonej chemikaliami i kontaktu z przyrodą dającą wytchnienie naszemu organizmowi. Co sobie zrobiliśmy? Mamy więcej, ale zatrutej
żywności, mamy piękniejsze domy zbudowane z toksycznych materiałów i najczęściej nie mamy czasu w nich mieszkać. Maksymalnie eksploatowany psychicznie organizm,
karmiony a nie odżywiany, małowartościowym jedzeniem
zaczął somatyzować problemy. Żadna choroba nie pojawia
się nagle, w silnym psychicznie i fizycznie organizmie. Nawet groźne, zakaźne choroby w jednym organizmie rozwijają się, a w innym nie. Wewnętrzne przekonanie o zdrowiu,
koncentracja myśli na pozytywnych aspektach życia zdecydowanie pomaga zachować dobre samopoczucie. Czym są
choroby cywilizacyjne? Z definicji wynika, że są to jednostki
chorobowe występujące powszechnie, do których przyczynił

się rozwój cywilizacyjny, występujące w określonym miejscu
i czasie. Dla mnie to tłumaczenie – to nie JA to ON. Gdyby
człowiek nie podejmował decyzji, że chce jeść ogromne ilości cukru, prawdopodobnie nikt by go do tego nie zmusił.
Oczywiście wiemy jak działają reklamy, moda. Sami dobrowolnie ulegamy zachętom. Pięknie możemy się tłumaczyć:
„tak teraz prawie każdy ma, przecież to choroba cywilizacyjna” i zwalniamy się od odpowiedzialności za swoje zdrowie
i życie. W ten sposób zawsze łatwiej jest usprawiedliwić swój
styl życia. Moja kilkudziesięcioletnia praktyka pracy z objawami i przyczynami chorób psychosomatycznych (czy są
inne?) potwierdza schematyczne myślenie i lęk przed zmianą,
przed byciem innym, przed oceną, podporządkowaniem się
grupie społecznej, zanim pojawią się zmiany chorobowe. Sytuacja nasila się, aż przeleje się przysłowiowa kropla i wtedy
gorączkowo poszukuje się działań profilaktycznych i metod
leczenia tego, co sami sobie przygotowaliśmy. Jest to świetny
czas rozwoju i dochodowego interesu farmaceutycznego. Reklama zachęca: masz chorą wątrobę, możesz jeść niezdrowe
dla CIEBIE produkty, a my ci już przygotowaliśmy pastylki
- połkniesz, poczujesz się lepiej i nie musisz zmieniać stylu
żywienia. Bardzo dobrze, że jest taka propozycja, człowiek
ma wolny wybór. Słyszeliśmy o chorobach serca, cukrzycy,
chorobie Hashimoto, miażdżycy, ale to inni chorują, nie my.

Młode pokolenie jest już świadome,
co dla nich jest ważne w życiu.
Zachwycają mnie dwudziestolatkowie,
którzy nie chcą dać się wtłoczyć w system
i starają się żyć zgodnie z zasadami
harmonii wewnętrznej, dbają o ruch
fizyczny i świadomie się odżywiają.

Gdy nagle, (nigdy zmiany nie następują nagle), dowiadujemy się, że zachorowaliśmy na chorobę z grupy tzw. cywilizacyjnych, jesteśmy zdziwieni.
Dr Jacek Roik jest jednym z trójki lekarzy wyróżnionych
w 2015 roku w plebiscycie Gazety Krakowskiej w kategorii
Lekarz pierwszego kontaktu. W Tarnowie wiedzą, że to ten
lekarz od kaszy jaglanej. Zauważył w swojej praktyce, że wypisywanie coraz większej liczby recept nie powoduje poprawy zdrowia pacjentów. Rozpoczął holistyczne leczenie zaczynające się od zmiany stylu życia na prozdrowotne działania.
Mam wrażenie, że same zewnętrzne zmiany to zbyt mało, by
zachować zdrowie.
Niedawno zmarł z powodu zawału serca mój 40– letni
znajomy, który wzorcowo się odżywiał, wagę miał idealną,
uprawiał sport, korzystał z rehabilitacji, wykonywał badania
kontrolne i stosował chyba wszystkie zalecenia prozdrowotne. Koncentrował swoje myśli na zapobieganiu chorobom
i wciąż coś mu dolegało, martwił się, analizował wszystkie
problemy po kilka razy. Jego partnerka żyje totalnie niezgodnie z regułami zdrowego stylu życia, nie myśli o chorobach, dotychczas tryskała radością życia i była okazem
zdrowia. Wielokrotnie przekonałam się, że stan emocjonalny, koncentrowanie myśli na danym obszarze manifestuje się
w realnym świecie. Ludzie, którzy nie myślą o chorobach,

poszukują pozytywnych stron w życiu, słuchają podpowiedzi swojego organizmu, mają większą szansę na zdrowie.
Uwarunkowania genetyczne to tylko 16% przyczyn chorób
cywilizacyjnych. Jeśli ludzie stosują te same nawyki żywieniowe i powielają te samy programy życiowe otrzymują te
same efekty, czyli objawy chorobowe. Przypominam sobie
rodzinę, z której jedna osoba z rodzeństwa wyjechała, inaczej żyje i jest zdrowa. Pozostałe osoby chorują na cukrzycę.
Młode pokolenie jest już świadome, co dla nich jest ważne
w życiu. Zachwycają mnie dwudziestolatkowie, którzy nie
chcą dać się wtłoczyć w system i starają się żyć zgodnie
z zasadami harmonii wewnętrznej, dbają o ruch fizyczny
i świadomie się odżywiają. Podobnie ludzie, którzy osiągnęli pewien status społeczno – materialny uświadamiają sobie
znaczenie zdrowia i sprawności fizycznej, aby mogli skorzystać ze swoich zasobów. Jeden z pacjentów powiedział mi:
„zatrzymałem się dopiero wtedy, gdy mój kolega miał zawał
serca i stan jego zdrowia był krytyczny”. Wydaje nam się, że
nikt nie ma prawa mówić nam, jak mamy żyć, co jeść, bo my
jesteśmy „nie do zdarcia”. Refleksja przychodzi, gdy choroba
dotyka kogoś bliskiego. Do rozwoju chorób cywilizacyjnych
przyczyniają się czynniki zewnętrzne: postęp technologiczny,
negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska czy działanie promieniowania, na które mamy mniejszy wpływ oraz
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Wewnętrzny konflikt pomiędzy
ogromną potrzebą akceptacji  
i lękiem przed odrzuceniem
somatyzuje się, gdy osoba
nie skontaktuje się ze swoimi
rozbieżnymi przeżyciami i nie
wzmocni swojego poczucia własnej
wartości. Można zapytać – a choroby
dzieci? Cukrzyca u dzieci tylko
potwierdza, że przyczyną chorób
jest psychosomatyka.

czynniki zależne od nas samych. Do znużenia powtarzane
są zasady zdrowego stylu życia, zasady odżywiania.   Media
prześcigają się w promowaniu ruchu fizycznego i podawaniu
przepisów na przygotowanie zdrowych posiłków. Gotuje się
na eventach, w telewizji, na warsztatach. Mam nadzieję, że to
nie jest krótkotrwały boom przynoszący dochód. Modne jest
ćwiczenie jogi, chodzenie z kijkami, bieganie, spacerowanie
czy jeżdżenie na rowerze, kształtowanie sylwetki na siłowni
także tej, budowanej obecnie, na powietrzu. Nieakceptowany jest siedzący tryb życia, brak ruchu, palenie tytoniu,
picie dużych ilości alkoholu, uzależnienie od używek czy
gier komputerowych,   nadwaga.   Coraz mniej osób zajada
się słodyczami wysokokalorycznymi, co jest już widoczne
w oferowanym asortymencie cukierni i kawiarni. Mniej spożywa się też produktów wysokotłuszczowych.   Gdybyśmy
faktycznie systematycznie wprowadzali taki zdrowy tryb życia, choroby cywilizacyjne znalazłyby się na kartach historii.
Niestety tak nie jest. Najbardziej podstępnym, niewidocznym determinantem zakłócenia stanu zdrowia jest dystres
w tym elektrostres.   Często nie pozwalamy organizmowi
odpocząć w pogoni za realizacją wszystkich niezbędnych
i narzuconych sobie zadań życiowych. Choroba oznacza stan
niedoskonałości. Choroba jest sygnałem braku równowagi,
somatyzacją przeżywanych emocji w kontekście wewnętrznych konfliktów. Edgar Heim w swojej książce Choroba
jako kryzys i szansa, jak wskazuje tytuł, uważa że problemy
ze zdrowiem stają się szansą na rozwój samoświadomości
i punktem zwrotnym, w którym niezdrowe zamienia się na

zdrowe. To taki moment by zapytać: co chce mi powiedzieć
choroba? Pacjent powinien nauczyć się słuchać sygnałów
ciała, wejść w kontakt ze swoim ciałem. O znaczeniu rozwijania inteligencji emocjonalnej ciała w życiu współczesnego
człowieka napiszę w kolejnym artykule. Leczenie wiąże się
zawsze z poszerzeniem świadomości i dojrzewaniem. Niedostrzeganie wewnętrznych konfliktów wywołuje chorobę. Stany zapalne materializują konflikty, gdy nie otworzymy się na
nie i sztucznie podtrzymujemy poczucie zdrowia. To często
bagatelizowanie dyskomfortu, ponieważ skonfrontowanie się
z nim wymaga absolutnej uczciwości wobec siebie. Gdyby
nie wystąpiła choroba, lekceważylibyśmy krzyk organizmu
o pomoc. Aby znaleźć istotę konfliktu, należy dokładnie zapoznać się z symboliką zaatakowanego narządu lub części ciała.
Prześledźmy emocjonalne aspekty niektórych chorób
cywilizacyjnych. Wydaje się, że cukrzyca typu 2 zdradziecko zaatakowała współczesnego człowieka. Faktycznie wiele
wymienionych powyżej przyczyn sami wypracowujemy:
brak ruchu, nadmiar jedzenia, zbyt dużo cukru, toksyczne
jedzenie, alkohol. Może nieświadomie, z wewnętrzną butą
lekceważymy nasz organizm, nasze ciało do momentu, gdy
zachorujemy. Ile osób chce usłyszeć, że przywry trzustkowe
karmią się alkoholem? Chcę zaznaczyć, że nie jestem za abstynencją, używki są dla mądrych ludzi. Co dzieje się w życiu człowieka zanim zachoruje na cukrzycę? Najczęściej jego
emocje mieszczą się w biegunowości: słodki – kwaśny, radosny – odrzucony. Wewnętrzny konflikt pomiędzy ogromną
potrzebą akceptacji  i lękiem przed odrzuceniem somatyzu-
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je się, gdy osoba nie skontaktuje się ze swoimi rozbieżnymi
przeżyciami i nie wzmacni swojego poczucia własnej wartości. Można zapytać - a choroby dzieci? Cukrzyca u dzieci
tylko potwierdza, że przyczyną chorób jest psychosomatyka.
Ambitni rodzice chcieliby swojemu dziecku zapewnić to,
czego sami nie mieli i starają się dać mu dodatkowe zajęcia, naukę języków, pływanie, warsztaty rozwojowe. Dziecko
widzi jaką radość sprawia swoim rodzicom, gdy wygrywa kolejne zawody, gdy ma 6-stki ze sprawdzianów
w obcym języku i stara się spełnić niewypowiedziane oczekiwania opiekunów, czuje wówczas akceptację. Powoli wpada w sidła niebezpiecznego
mechanizmu, który uzależnia miłość
i akceptację rodziców od osiąganych
wyników w nauce bądź sporcie. Mechanizm ten powoduje, że dziecko
zaczyna żyć w stresie - co się stanie,
gdy nie będę doskonały. To małe
dziecko nie ma chwili na swobodną zabawę, ponieważ MUSI zdążyć
przygotować się do szkoły i wypełnić
pragnienia rodziców. Wielokrotnie,
gdy sama rozmawiałam z takim małym pacjentem i zapytałam czego najbardziej teraz potrzebuje, usłyszałam: żeby
mama nie powtarzała ciągle: pospiesz się, bo nie zdążysz!!!
U podłoża każdego pośpiechu leży lęk. Dziecko przeżywało wewnętrzny konflikt pomiędzy własnymi potrzebami,
a lękiem przed brakiem akceptacji mamy, taty i nie miało to
żadnego znaczenia, że świadomie rodzice nie chcieli takiego
scenariusza dla swojej pociechy. U dziecka stwierdzono cukrzycę, na szczęście w odpowiednim momencie rozpoczęto
leczenie, zmianę stylu życia, a świadomi rodzice dokonali
swojej transformacji. Przedstawiłam jedną z form analizy
symptomów somatycznych, aby popracować nad konfliktem
emocjonalnym. Każda osoba jest inna i należy indywidualnie poprowadzić terapię przez ciało. Metody somatoterapii
skutecznie wspomagają leczenie specjalistyczne. Problemy
z układem krążenia i chorobami serca to wypadkowa kilku
czynników. Nie będę powtarzała znanych przyczyn, pokażę
możliwe emocjonalne tło tej grupy chorób cywilizacyjnych.
Serce jest jedynym narządem, którego nie atakuje rak. Serce
kojarzy się z uczuciem miłości, bliskości. Życie w stałym stresie, pragnienie miłości może wywoływać konflikt pomiędzy
potrzebą uczucia od  bliskiego człowieka, a jego fizycznym
lub emocjonalnym brakiem, lękiem przed niespełnieniem
oczekiwań drugiego człowieka, przed odrzuceniem. Często
wydaje nam się, że powinniśmy dla partnera zrezygnować
z siebie, ze swoich pasji i czujemy się ogromnie rozczarowani,
gdy usłyszymy: nie oczekiwałam tego od Ciebie. Dodatkowo czujemy wewnętrzny konflikt między miłością do siebie
samego i do drugiego człowieka, gdy nie rozumiemy isto-

ty prawdziwej miłości, miłości bezwarunkowej. Jeśli mamy
spełniać czyjeś wymagania, żeby otrzymać uczucie, to konflikt dyskomfortu będzie narastał podsycany niepokojem
o niezadowolenie partnera. Serce, któregoś dnia powie dosyć, zastanów się do czego dążysz? Gdy moje serce nagle
zaczęło mnie fizycznie boleć i lekarz pokazał realne zagrożenie zdrowia i życia „przestudiowałam” bardzo uczciwie
swoje relacje z bliższymi i dalszymi
znajomymi oraz z samą sobą, co robię dla siebie, z jakiego powodu, czy
kocham siebie, czy potrafię dać sobie
miłość nie oczekując tego uczucia
od innych.  Dzisiaj wiem, że czynniki zewnętrzne, trauma z przeżytego
wypadku, problemy życia codziennego, gdy zawiedli „przyjaciele” to
tylko maleńki ułamek tego, co mogłam dać sama sobie, aby teraz czuć
się dobrze. Codziennie rozmawiam
ze swoim sercem, daję sobie i jemu
(symbolicznie) dużo uwagi, jakkolwiek może to dziwnie zabrzmieć.
Choroby cywilizacyjne są prezentem dla nas, abyśmy dokonali analizy naszych potrzeb jako ludzi, zastanowili się nad rozwiązaniem wewnętrznych konfliktów, nauczyli się siebie kochać,
poświęcić sobie czas i smakować życie.
Na warsztatach, które prowadzę, często osoby odkrywają
siebie na nowo. n

Miłość
Miłość jest swym własnym bogiem
Idź za nią, chytrego umysłu porzuć wybiegi,
A będziesz wolny od lęku małych,
Wyłącznych przywiązań.
Miłości nie zamyka przestrzeń ni czas,
ani bezradosna myśli sieć.
Miłość lubi gościć w sercach
Co się długo błąkały wśród chaosu,
Za nią jedną w pogoni (…)
Już J.Krishnamurti w wierszu Miłuj, a nie rzucisz cienia
zadawał pytania, które są wciąż aktualne:
(…)
O przyjacielu, za czym ty gonisz?
Ku jakim dążysz celom, jakie wabią cię cienie?
Jakie szepty mamią ułudne,
Ku czemu biegniesz, bracie? (…)
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Masaż Balijski
To nasza specjalność, to metoda wykorzystująca tradycyjne indonezyjskie techniki masażu.
Masaż balijski jest zabiegiem relaksującym i niwelującym bóle mięśniowe, przynoszącym fizyczne i psychiczne
ukojenie. Ze względu na wysoką intensywność i skuteczne działanie, tradycyjna terapia balijska stanowi jedną
z najpopularniejszych obecnie technik masażu. Tradycyjny masaż balijski pochodzi z egzotycznej wyspy Bali
i jest jedną ze starożytnych technik tradycyjnego leczenia wielu przypadłości, która jest przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Jest to masaż relaksacyjny całego ciała – od stóp do głów.

Wykonujemy go na bazie 100% naturalnego oleju kokosowego.

treat youself well
tel. 570 707 634
ul. Nowy Świat 22
(przy Al. Jerozolimskich), Warszawa
www.bali-spa.pl
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Droga do zdrowia bywa długa, kręta i wyboista. Napotkamy na niej wiele pułapek
i tajemnic. Ciągle musimy szukać właściwej ścieżki i przedzierać się przez dżunglę
mniej lub bardziej prawdziwych informacji.
Dlatego specjalnie dla Was będziemy podróżować po świecie zdrowia, tropić ciekawe
szlaki i wybierać najlepsze kąski, aby wspólnie osiągnąć cel, jakim jest idealne zdrowie
dla każdego. Będziemy sprawdzać, testować i podpowiadać, co warto robić, aby „żyć
estilo” – czyli w stylu EKO i zgodnie z NATURĄ.

POSZUKIWACZE ZDROWIA
Tarczyca – oskarżona, winna i skazana!
Źle wyglądam, odczuwam nerwowość, nie mam
energii, kłopoty ze snem? To nie mój problem – mam
tylko chorą Tarczycę! A może mylimy przyczyny ze
skutkami? Może problemem jest Twoje życie?

N

owa zaraza zaatakowała nagle i w ostatnich latach
ogarnęła miliony ludzkich istnień.
Znaleziono nowego kozła ofiarnego i chłopca (hm,
tarczyca to rodzaj żeński, więc chyba powinienem napisać
dziewczynkę) do bicia. Za chwilę co druga osoba będzie miała już zdiagnozowaną chorobę tarczycy. Choroby tarczycy
stanowią doskonałe wyjaśnienie dla prawie wszystkich plag,
jakie współcześnie dotknęły ludzkość, szczególnie
kobiety. Czy to jednak jest cała prawda?
Aby zrozumieć o co mi chodzi, wystarczy poczytać wiele popularnych blogów
w sieci. Wiele kobiet dzieli się tam swoimi
historiami, przy okazji „pomstując” na
chorobę tarczycy: przecież kiedyś byłam
super wyglądającą, imprezującą i korzystającą z życia kobietą. A tu nagle choroba tarczycy spowodowała, że: strasznie wyglądam,
źle się czuję i w ogóle...Na początku uważałam,
że coś ze mną lub moim życiem jest nie tak. Ale po
diagnozie już wiem: to wszystko przez NIĄ = tą wredną tarczycę.
No ładnie to tak? Tyle swoich problemów życiowych zrzucać na ten biedny, mały i może całkiem niewinny organ?
Tarczyca jest traktowana jak pospolity przestępca i oskarżana
o tak wiele “zbrodni” na ludzkości, że aż strach.

NIE, NIE! Nie zgadzam się! Pytam: a skąd się wzięły te choroby tarczycy? Kto za tym stoi? Czy straszni kosmici „wszczepili” nam je podczas snu? A może to tylko objaw jakiegoś
szerszego problemu w naszym życiu?

Śledztwo! Tarczyca na wokandzie.
Ta lista to bardzo poważne oskarżenia. Dlatego postanowiłem zrobić małe śledztwo, którego wyniki przedstawiam w tym artykule.
Po pierwsze, choroby tarczycy często są powiązane z jodem. Kilkadziesiąt lat temu występowały one sporadycznie. Wiązały się głównie
ze zbyt niskim poziomem jodu w naturalnym
otoczeniu i w wodzie (z reguły dotyczyło to
obszarów górskich). Więc leczono tarczycę suplementacją jodu, wyjazdami nad morze (mnóstwo jodu w powietrzu) i do uzdrowisk, gdzie te
braki nadrabiano. W związku z tym wprowadzono
obowiązkową suplementację jodu do wielu produktów żywnościowych (np. soli) aby te problemy z tarczycą ograniczyć
w przyszłości. Zastanówmy się jednak co takiego się zmieniło, że w ostatnich latach choroby tarczycy stały się światowym problemem? Przecież jod nie zniknął nagle z otoczenia
milionów ludzi na świecie, czyli ten jeden pierwiastek nie
mógł wywołać tak wielkiej epidemii zdrowotnej...

A co się zmieniło? Głównie STYL ŻYCIA. Styl myślenia,
jedzenia i działania. Skoro tak, to tarczyca musi więc być
chorobą całego człowieka a nie danego organu.

“Tarczyca wykonuje tylko rozkazy”
Tarczyca jest generalnie organem bardzo mało samodzielnym. Jej bezpośrednim przełożonym jest przysadka od której otrzymuje rozkazy ile hormonów ma wydzielać. A tak
naprawdę to steruje tym wszystkim mózg. Jeśli więc kogoś
mielibyśmy tutaj obwiniać ...
Przysadka jest jednym z pierwszych, bezpośrednich wykonawców poleceń mózgu. Stanowi wręcz centrum zarządzania
operacyjnego (centralny gruczoł dokrewny). Mózg wyznacza
kierunki działania a przysadka zamienia je na rozkazy jakie
przekazuje do struktur zarządzania na niższych szczeblach
(innych gruczołów dokrewnych).
To właśnie hormon przysadki (słynne TSH czyli Tyreoptropina) bezpośrednio stymuluje produkcję hormonów Tarczycy. No właśnie, czy jakiś lekarz was oświecił, że to kluczowe
badanie TSH sprawdza hormony przysadki a nie tarczycy?
A kim jest ten tajemniczy Mózg? Czy to nie jesteśmy my
sami? Nasze myśli i emocje? Czy to nie tam się kryje źródło
problemów z tarczycą?
A więc mamy 3 podejrzanych, których wpływ moim zdaniem w pełni “rozgrzesza” naszą biedną i oskarżaną o wszystko tarczycę.

l Jod i (inne pierwiastki)
l Styl życia
l Mózg.
Z punktu widzenia istotności możne je ująć w taki sposób
Źródła chorób tarczycy

Jod
i inne
minerały

Stres i styl
życia:
odżywianie,
stan jelit, itp

Przyczyny
psychosomatyczne /
autoagresja /
konflikty i dylematy
związane z czasem.

Życie na dopalaczach
Lekarze twierdzą, że istotny związek z chorobami tarczycy
ma stres. Ale nie objaśniają już jaki to związek. Czym jest
właściwie stres?
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STRES = za dużo oczekiwań a za mało
energii lub czasu.
Nasze ambicje i lęki są naprawdę nieograniczone! Zauważyliście, że we współczesnych czasach zapanowała obsesja
ciągłego działania i osiągania czegoś? Trzeba ciągle dążyć do
jakiegoś sukcesu, jakkolwiek go sobie zdefiniujesz. Dobrze
żyjesz, jak robisz 5 rzeczy na raz, chodzisz na kilka imprez
w tygodniu, pracujesz po 12 godzin, codziennie masz siłę na
zabawę z dziećmi itp.
Taki styl życia i pracy wywołuje w nas coraz większą presję
i bardzo nas eksploatuje. Aby to wszystko realizować potrzebowalibyśmy mieć nieograniczone zasoby energii. Oczekujemy od siebie więcej energii niż kiedykolwiek w historii ludzkości! A czy aż tyle jej sobie sobie dostarczamy?
Nie jest to problem, jeśli dużo pracujemy fizycznie i na
świeżym powietrzu. Praca fizyczna wbrew pozorom mniej
męczy, ponieważ mimo chwilowego zmęczenia, ruch i dużo
tlenu dodają nam nowej energii. Im więcej pracujemy, tym
mięśnie i płuca stają się silniejsze, więc w następnych dniach
pracuje nam się łatwiej. Bo tak jest skonstruowane nasze
ciało, a ten mechanizm wykorzystujemy podczas treningów
sportowych.
Ale my pracujemy dziś głównie umysłowo. Taka praca przy
komputerze, na telefonie i na siedząco tylko nas eksploatuje energetycznie! Zabiera nam energię! Jeśli więc pragniemy
więcej pracować w ten sposób – musimy postawić na coraz
większe dostawy energii.

Skąd czerpiemy lub regenerujemy energię?
l
l
l
l
l

jedzenie
oddychanie
aktywność fizyczna
stan umysłu
sen.

A więc czy dostarczamy sobie odpowiednio dużo energii?
Jemy coraz gorszej jakości jedzenie (warzywa pozbawione
witamin i minerałów), spożywamy w pośpiechu czyli niszczymy sobie żołądek i jelita, pracujemy w biurowcach, które
mają tylko klimatyzację a nie otwarte okna, ciągle nie dosypiamy, nie ruszamy się fizycznie itd. W efekcie tego, energii
do życia, współczesne pokolenia mają coraz mniej… Ale nasze ambicje i lęki nie dają za wygraną. „Siłą umysłu” się nakręcamy i jednak zmuszamy do działania ponad normę.
Dlatego coraz częściej sięgamy po kawę czy energetyki lub
nawet tzw. dopalacze. Oszukujemy się w ten sposób, bo one
dają poczucie, że „dodają” nam chwilowo energii. Nieprawda, one tylko eksploatują nasze zasoby energii z komórek.
Pytanie – co się dzieje z naszym organizmem jeśli przez długi
czas nadużywamy takich wspomagaczy? Pijąc po 3 energetyki i 2 kawy dziennie – jak się czujemy? Czy nie mamy problemów ze snem? Mamy wahania nastrojów? A może po jakimś
czasie, jak już zużyliśmy prawie wszystkie wewnętrzne zasoby
energetyczne organizmu – to wtedy wpadamy w osowiałość
i stany depresyjne lub nadmierną senność?

Zaraz, zaraz czy te objawy nie przypominają nam chorób tarczycy? No oczywiście! Mechanizm jest taki sam! Hormony
tarczycy odpowiadają za metabolizm, czyli szybkość przemian energetycznych w komórkach. Jeśli zmuszamy się „siłą
woli” do ciągłego, nadmiernego wysiłku, bez dostarczania
sobie jednocześnie dużych dawek zdrowej energii, to mózg
będzie wówczas ciągle dawał sygnały przysadce: niech tarczyca produkuje więcej hormonów! Mózg na nasze życzenie
będzie „nadużywał” hormonów tarczycy i także nadnerczy
(które wydzielają adrenalinę – hormon pobudzający do walki) „wyciskając” resztki energii z ciała. Hormony tarczycy
nie dodają nam energii! One działają podobnie jak dopalacze czy energetyki czyli eksploatują energię z komórek.
Bardzo wiele osób z chorą tarczycą miało w swojej historii
okresy dużej „nadaktywności” przy słabym zaopatrzeniu
w energię. Źle się odżywiali, nie trawili pokarmów – a oczekiwali od siebie dużo aktywności. Mózg rozwiązywał to poprzez nadmierne pobudzanie do pracy przysadki, a przez to
tarczycy. Współcześnie, wiele osób “jedzie” na takich hor-

monalnych dopalaczach przez wiele lat. Tarczyca i nadnercza
dosłownie “wariują“ musząc wydzielać takie dawki hormonów. Najczęściej wówczas pojawia się tendencja do nadczynności tarczycy. Układ wydzielania hormonów tarczycy
normalnie ma swoją autoregulację. Sprzężenie zwrotne. Ale
jak wszystko, możemy go rozregulować. Wtedy wchodzimy
w fazę choroby tarczycy. Niestety wychodzenie z choroby
może trwać również wiele lat.
Pytam: o co więc obwiniamy w tym wszystkim tarczycę?
Skoro odpowiedzialny jest nasz poprzedni styl życia (zanim
zachorowaliśmy). Takie procesy rozregulowania organizmu
trwają czasami wiele lat. My widzimy tylko, że dziś mamy
rozregulowaną tarczycę i na to się tak złościmy.

Jak żyć w harmonii z czasem?
Oprócz stylu życia, najważniejszą przyczyną poważnych chorób tarczycy jest nasza świadomość (mózg). Wszelkie choro-

by autoimmunologiczne (autoagresja) w tym choroby tarczycy to tzw. choroby psychosomatyczne (sterowane naszą
świadomością). A propos: czy w ogóle cokolwiek w naszym
organizmie nie jest sterowane świadomością? Przecież mózg,
poprzez układ nerwowy kontroluje absolutnie wszystko co
się dzieje w naszych komórkach...
Rozumiem, że medycyna akademicka nie widzi bezpośredniego powiązania między mózgiem z pewnymi chorobami
autoimmunologicznymi jak np.artretyzmem. To nie jest
takie oczywiste na pierwszy rzut oka. Ale bliski związek mózgu (świadomości) i tarczycy – jest bardzo klarowny. Praca
tarczycy podlega sterowaniu bezpośrednio przez przysadkę,
będącą praktycznie częścią mózgu.
Natomiast pojawia się zasadnicze pytanie: dlaczego mózg
chciałby stopniowo niszczyć potrzebne organy swojego własnego ciała? Przecież człowiek przy zdrowych zmysłach nie
chce siebie świadomie zabić ani uprzykrzyć życia chorobą.
Gdzie tu logika? Jednak jest logika: bio-logika.
Mózg a właściwie nasz umysł ma przynajmniej 2 sfery: świadomość i podświadomość. To czego jesteśmy świadomi stanowi prawdopodobnie nie więcej niż 10 % tego co myślimy. A nazwa “pod-świadomość” wskazuje, że my po prostu
kompletnie nic o niej nie wiemy. A jak udowodnił już Freud
– to co nas więzi i dręczy spoczywa w przestrzeniach naszej
podświadomości. Podświadomość jest “większa” więc to ona
bardziej wpływa na zdrowie ciała – w sensie psychosomatycznym.
Tym nas co nas w życiu męczy są tzw. konflikty. Konflikt
oznacza brak akceptacji sytuacji takiej jak jest. Walczą w nas
sprzeczne tendencje. Świadomość pragnie tego a podświadomość czegoś zupełnie innego.
Tarczyca z punktu widzenia psychosomatyki jest tzw. organem czasu. Dlaczego? Bo odpowiada za tempo metabolizmu
(przemiany materii). Dla organizmu jest to właśnie miernik
tego jak szybko płynie czas. Czyli na pracy tarczycy odbijają się negatywnie nasze konflikty związane z czasem. A co
się stało z czasem? Wszyscy dziś mówią: w ostatnich latach
„czas przyspieszył”. Wielu z nas mówi wręcz, że życie zwariowało z tego powodu.
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Kto z poczuciem uczciwości wobec samego Siebie może teraz
podnieść rękę i stwierdzić; żyję w harmonii z czasem, mam
poczucie, że na wszystko „mam czas” w życiu? To podstawowe pytanie, które może dać nam odpowiedź dlaczego chorujemy na tarczycę!
Choć dziś żyjemy spokojnie, jednak może „zbieramy owoce”
z poprzednich lat. Jeśli całe życie żyliście w dużej harmonii
z czasem – to znaczy że prawdopodobnie nie macie problemów z Tarczycą :). Życie w harmonii z czasem to życie zgodne z naturą. A kto dziś tak żyje?

Jej Zbrodniczość Hashimoto.
Najbardziej znanym przykładem poważnych chorób tarczycy jest Hashimoto.
Hashimoto to choroba autoimmonologiczna prowadząca
głównie do niedoczynności Tarczycy. Na Hashimoto chorują przede wszystkim kobiety.
Jakoś tak się porobiło, że kobiety odbierają diagnozę „pani
ma Hashimoto” prawie jak wyrok śmierci. Lekarze twierdzą,
że jest to choroba nieuleczalna do końca życia, nie ma nią
lekarstwa, a jedynym sposobem ograniczenia skutków jest
przyjmowanie sztucznych hormonów tarczycy.
Hm, a może jednak coś da się zrobić? Jeśli spojrzeć na nią
bardziej holistycznie...
Dlaczego ten problem dotyczy tak wielu kobiet w Polsce?
Polki są bardzo aktywne zawodowo, nie zajmują się tylko
domem – mamy ten wskaźnik jeden z wyższych na świecie.

Czyli działają dużo „na zewnątrz” domu. Często w ogóle
utrzymują finansowo rodzinę, co wywołuje w nich jeszcze
większy stres.
U wielu kobiet pojawia się w jakimś momencie życia pewien
poważny konflikt związany z czasem! Ten konflikt staje się
podstawą do rozwoju Hashimoto.
Osobowość 1 = świadomość (ambicje i lęki) myśli sobie tak:
muszę działać szybciej, czyli więcej pracować, aby utrzymać dziecko, szybciej, szybciej, szybciej.
Podświadomość czyli osobowość 2 (zew Matki Natury) myśli tak: a w d... mam tę pracę, imprezy i pośpiech, pragnę
mieć więcej czasu dla dziecka, muszę zwolnić czas !
Jak widzimy tutaj, pojawia się w kobiecie ewidentny konflikt czasu! Część świadomości chce działać szybciej a podświadomość pragnie zwolnić tempo funkcjonowania.
To paradoks – choć małe dziecko, samo w sobie jest ciągle
„hiperaktywne”, to w ciąży i pierwszych latach życia, od matki potrzebuje czegoś wręcz przeciwnego – nie aktywności, ale
spokoju i czasu. Każda kobieta, która ma dzieci, wie o czym
teraz piszę. W tym spokoju rodzi się przestrzeń na odczuwanie miłości i prawidłowy rozwój dziecka. Natura każdej
kobiety domaga się czasu na pobycie z małym dzieckiem,
kiedy jest ono „najsłodsze”, kobiety mają świadomość, że
każdy dzień z życia dziecka jest wyjątkowy i już nie powróci.
Choć wiele kobiet „zagłusza” w sobie ten Zew Matki Natury,
to on cały czas dalej „pracuje” w podświadomości wywołując
w kobietach ewidentny konflikt związany z czasem. Im bardziej to wypieramy – tym staje się mocniejszy!

Jeśli tego konfliktu sobie nie uświadomimy i jakoś mądrze
nie rozwiążemy – to po dłuższym czasie mózg rozregulowuje
pracę tarczycy i wywołuje Hashimoto. Dlatego w tej chorobie są takie wahania – od nadczynności do niedoczynności,
to wyraz naszych dylematów: działać szybciej czy też zwolnić? Kiedy konflikt jest bardzo silny i kiedy napiera Matka
Natura czyli jest potrzeba “zwolnienia czasu”, prowadzi to
do chronicznej niedoczynności (najczęściej efekt Hashimoto) a nawet może prowadzić do zniszczenia tarczycy.
Dlatego właśnie tak często kobiety mają zdiagnozowane Hashimoto w okolicach ciąży albo kiedy posiadają małe dzieci.
Uwaga: To nie jest jedyna kombinacja konfliktów jaka może
prowadzić do Hashimoto! Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
Wyleczenie choroby Hashimoto jest możliwe jeśli zastosujemy wszystkie naturalne metody równocześnie – czyli zmianę
stylu życia i “rozwiązanie” wszystkich konfliktów psychosomatycznych, które legły u podstaw pojawienia się tej choroby. Nie zastępuje to leczenia hormonalnego jeśli jest ono
konieczne.
Pytanie: dlaczego na Hashimoto chorują dzieci? Które nie
powinny jeszcze odczuwać wielkich konfliktów i dylematów?
Żeby nie było tak łatwo – konflikty można dziedziczyć!
Czyli np. dylematy matki które ona odczuwała w ciąży albo
w pierwszych latach życia – „przenoszą się” na dziecko,
„wgrywają się” na jego twardym dysku podświadomości i
potem dziecko próbuje je „rozwiązać” poprzez swoje ciało.
10 kroków do zdrowej tarczycy.
Poniższa lista stanowi uzupełnienie do leczenia hormonalnego prowadzonego przez endokrynologa.

Potrzebujecie do tego:
l psychosomatyka,
l dietetyka,
l naturopaty,
l dużo własnej determinacji.

Polecam spróbować:
l Rozwiązanie konfliktów i dylematów psychicznych wpływających na tarczycę,
l obniżenie poziomu stresu w życiu,
l eliminacja / ograniczenie nabiału i glutenu,
l jedzenie świeże i nisko przetworzone, pełne zdrowych warzyw,
l detoks organizmu z chemicznych śmieci (m.in. ksenoestrogenów),
l picie zdrowej, alkalicznej wody,
l regularne uprawianie sportu na świeżym powietrzu,
l suplementacja minerałami – indywidualnie dobrana,
l ograniczenie patogenów / pasożytów w ciele (także wpływają na tarczycę),
l poprawa pracy jelit.

Długa ta lista? To za duże wyzwanie? To wyzwanie nazywa
się jakość Twojego życia!
Jeśli wdrożysz wszystkie te punkty, za parę miesięcy być
może zapomnisz o lekach na tarczycę. Znowu będziesz “żyć
pełnią życia” – tylko na innym poziomie :)
Ale można ją wyleczyć, jeśli trwale zmienimy swoje życie.
I bardzo dobrze, że lekarze twierdzą, że tarczyca jest nieuleczalna! Dzięki temu do końca życia będziemy dbać o to co
jemy, czy żyjemy w równowadze itd. Tego się trzymajmy.
Tarczyca pochodzi od słowa tarcza (grec. thyreos) czyli coś
co ma nas chronić. Choć miało oznaczać to pewnie kształt
tarczycy. To jednak nazwa nieprzypadkowa. Obecnie jej
choroby “chronią” nas przed nierównowagą i niezdrowym
stylem życia. A więc powinniśmy być wdzięczni zamiast na
nią pomstować! n

Krzysztof Mencel – trener programów rozwoju personalnego dla firm i osób indywidualnych, coach zdrowia, pasjonat
ekomedycyny i ekofitness, znawca naturalnych terapii zdrowotnych. Od 20 lat poszukuje harmonii w życiu, recepty
jak połączyć sferę biznesu ze zdrowym stylem życia i rodziną. Twórca i promotor innowacyjnej metody „10 kroków do
idealnego zdrowia”.
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Z punktu widzenia... Kinezjologii
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.

Tarczyca na straży
równowagi w organizmie

W

ostatnich dwóch lub trzech latach wielu lekarzy i terapeutów obserwuje znaczny wzrost zaburzeń pracy tarczycy u kobiet - nadczynności, niedoczynności, Hashimoto i stanów zapalnych tarczycy typu
Graves’a - Basedowa oraz innych. Zauważyłam, że 80 % kobiet, które trafiają do mnie na sesje kinezjologiczne z różnych powodów zdrowotnych, nawet nie wie, że ich tarczyca nie działa prawidłowo. Kobiety te jednak obserwują wiele
objawów, których nie łączą z nadczynnością, niedoczynnością lub stanami zapalnymi tarczycy ponieważ badania poziomów hormonów tarczycy mieszczą się u nich w normie.
Takie dolegliwości jak: wypadanie włosów, obniżony nastrój, niepokój, stany depresyjne, zimno lub gorąco, chudnięcie lub na odwrót tycie bez przyczyn dietetycznych, pobudzenie lub na odwrót apatia, płaczliwość i ciągłe zmęczenie mogą sygnalizować dysfunkcje pracy tarczycy. Dlaczego
zatem poziom hormonów jest w granicach normy?
Stany zapalne tarczycy, nadczynność lub niedoczynność
mogą przez wiele miesięcy i lat przebiegać pozornie bezobjawowo lub objawy mogą się cofać i nasilać, ale nie na tyle,
aby łączyć je z jakąś chorobą. Jest to etap sub kliniczny właśnie charakteryzujący się właściwym, mieszczącym się w normie poziomem hormonów T3 i T4. Nawet poziom hormonu Tsh, tyreotropiny, uwalniany w przysadce mózgowej i regulujący pracę tarczycy może być w normie. Stan taki może
ulegać modyfikacjom w zależności od wielu czynników - die-

ty, stanu układu pokarmowego a w szczególności jelit, poziomu stresu, itd. Doświadczeni i stale edukujący się ednokrynolodzy wiedzą, iż większość chorób tarczycy związana
jest z patologiczną odpowiedzią układu odpornościowego
oraz z poziomem doświadczanego stresu.
Kinezjologia jest wspaniałą metodą, dzięki której z powodzeniem można wykryć nieprawidłowości funkcjonowania
tarczycy na poziomie sub klinicznym. Co ważniejsze, dzięki
testowi mięśniowemu, można również ustalić co jest przyczyną dysfunkcji pracy tarczycy i patologicznej odpowiedzi
układu odpornościowego.

Od objawów do przyczyn – co jest sednem
chorób tarczycy już nie tylko wg. medycyny
komplementarnej
Z punktu widzenia medycyny alopatycznej, nie jest znana
przyczyna niedoczynności tarczycy jak również stanu zapalnego typu Gravesa - Basedowa. W przypadku stanu zapalnego Hashimoto na etapie nadczynności medycyna stoi na
stanowisku, że przyczyną jest autoagresja, czyli zaburzona reakcja układu odpornościowego, kiedy komórki układu odpornościowego niszczą własne komórki tkanek i narządów
w tym przypadku tarczycy. Nie tłumaczy już jednak, dlaczego układ odpornościowy zwrócił się przeciwko komórkom
tarczycy. Dlatego zawsze sugeruję moim klientkom, które
trafiają na sesję kinezjologiczną i których hormony T3, T4

Badania pokazują, że mózg
i układ nerwowy potrzebują czasu
na odpoczynek, drzemkę, bezmyślne
obserwowanie chmur na niebie, spacer
bez celu w lesie, aby mógł przenieść
informacje z pamięci krótkotrwałej
do długotrwałej, tam gdzie
przechowywane są wspomnienia.

i Tsh maja w normie konsultację z endokrynologiem w celu rek. Wtedy element Ziemi, odżywiany przez te poprzedzająprzeprowadzenia badań przeciwciał przeciwtarczycowych ce go obiegi narządów, jest niedoenergetyzowany. Tarczyca
- aTPO, przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie ( aTG lub i układ hormonalny należą właśnie do obiegu Ziemi. Może
się się wtedy rozpocząć proces choroboantyTG) i przeciwciał przeciwko recepwy w tarczycy, macicy lub w jajnikach.
torowi Tsh. Są to dużo bardziej precyDrugą kategorią są wolne lektyny pozyjne badania, które są w stanie wykryć
karmowe. Gnijące resztki w układzie
stan sub kliniczny stanów zapalnych tarpokarmowym powodują stany zapalne
czycy lub niedoczynność. Natomiast kiw śluzówce jelit, jelita cienkiego i grubenezjologicznie można określić poziom
go. Jelito grube jest silnie skolonizowane
autoagresji oraz jej przyczynę z punktu
przez bakterie, zaś jelito cienkie jest wolwidzenia medycyny komplementarnej
ne od bakterii. Dr David Freed, immui odkryć naukowych gastroimmunologii.
nolog i gastroimmunolog odkrył przyPierwsza kategoria to zatrucie endoczynę chorób autoimmunologiczncyh,
toksynami, czyli toksynami pochodząw tym stanów zapalnych tarczycy na tle
cymi z nie do końca strawionego pożyautoagresji, które medycyna do tej pory
wienia, z pozostałości chemicznych naZielona żywność, a szczególnie
określała jako bezprzyczynowe. Przyczywozów, metabolitów różnych patogechlorella oczyszcza jelita
ną są wolne lektyny pokarmowe. Lektynów jak pasożyty czy różnego rodzaju
z zalegających resztek
ny są połączeniem białek i węglowodagrzybów. Jeżeli poziom endotoksyn oraz
pokarmowych, kamieni kałowych nów. W zdrowych jelitach są one rozzakwaszenie organizmu przekracza już
oraz patogenów i uszczelnia jelita. łożone do tych właśnie cząstek i przemożliwości ich unieszkodliwienia przez
stają, jak mówi dr Freed być lektynami.
wątrobę oraz nerki, następuje osłabienie fizjologicznej, zdrowej reakcji układu odpornościowego, Jednak istnieją jeszcze inne lektyny. Są one umiejscowione
niedożywienie komórek i tkanek narządów wewnętrznych w całym organizmie na powierzchni komórek każdego narządu
z powodu zatrucia krwi. W TCM mówi się o wyczerpaniu i tkanki. Każda roślina, zwierzę i bakteria posiada swoje lekwątroby i elementu Drewna oraz elementu Wody czyli ne- tyny zgodne z ich DNA. Każdy człowiek posiada swój indy-
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widualny zestaw lektyn. Dr Freed pisze:” Lektyny to przy- legających resztek pokarmowych, kamieni kałowych oraz paczyny szukające chorób.” Co to znaczy?
togenów i uszczelnia jelita. Na czas powrotu do zdrowia warNa każdej komórce znajdują się lektyny powierzchniowe to odciążyć organizm i wyeliminować z diety pokarmy, któkomórki, które są jak klucz, który informuje układ odporno- re jeszcze bardziej zwiększają autoagresję, czyli wg dr Freed’a
ściowy: mam zgodny kod genetyczny z właścicielem narzą- mięso oraz gluten, który sam w sobie jest wolną lektyną.
du czyli człowiekiem. Kiedy lektyny pokarmowe, czyli obce
Trzecią kategorią przyczyn chorób tarczycy jest wyczerbiałka niestrawione w układzie pokarmowym i nie rozłożone panie nadnerczy i nerek przez stres i brak odpowiedniego
na cegiełki gotowe do wchłonięcia przez organizm przedosta- odpoczynku i ciągłe uruchamianie reakcji walcz lub ucieną się przez nieszczelny nabłonek jelit i dostaną się do krwio- kaj. Jeśli większość czasu jesteśmy ciągle aktywni, angażujebiegu, czyli tam gdzie absolutnie nie powinny być, zaczy- my nasze zmysły, umysł, mózg i cały układ nerwowy w dziana się gra w ruletkę. Takie lektyny krążą w organizmie. Jed- łanie w pracy lub w domu i nie pozwalamy sobie na odne będą nieszkodliwe, ale inne jeśli będą miały powinowac- poczynek z wyłączeniem zmysłów, na refleksję, relaksację
two z określoną lektyną powierzchniową np: tarczycy, połą- i medytację, uruchamiamy przez większość czasu procesy
czą się z nią jak zamek i klucz. W ten
wydatkowania energii i rozpadu. Basposób powstaje fałszywa informadania pokazują zaś, że mózg i układ
cja dla komórek układu odpornonerwowy potrzebują czasu na odpościowego, który rozpoznaje takie koczynek, drzemkę, bezmyślne obsermórki za obce i zwraca się przeciwwowanie chmur na niebie, spacer bez
ko nim niszcząc przy okazji tarczycę
celu w lesie, aby mógł przenieść inlub inny narząd. Wielu naukowców
formacje z pamięci krótkotrwałej do
potwierdza to przełomowe odkrycie,
długotrwałej, tam gdzie przechowynp. Pusztai z Rowett Research Instiwane są wspomnienia. Zwiększa to
tute w Wielkiej Brytanii czy Carow konsekwencji naszą kreatywność,
lyn Pierini.
odporność, efektywność myślenia,
Zatem wniosek jest jeden. Kokojarzenia informacji i podejmowanieczne jest usunięcie toksyn z krwi,
nia decyzji. Wszystkie kobiety, któodkwaszenie organizmu i uszczelniere skorzystały z sesji kinezjologicznej
nie jelita cienkiego i grubego. Jelito
a miały stany zapalne tarczycy ciercienkie jest największym układem
piały również na przewlekły stres, ich
limfatycznym w ogranizmie. Jest
nerki były energetycznie wyczerpabardzo czułe neuronalnie - znajdune jak również nadnercza i cały układ
je się w nim wg. dr Gershona, odhormonalny. Dzięki kinezjologii i tekrywcy nerwowego układu jelitowe- Konieczne jest usunięcie toksyn z krwi, stowi mięśniowemu można dobrać
go, więcej komórek nerwowych niż odkwaszenie organizmu i uszczelnienie indywidualnie dietę oraz suplementaw rdzeniu kręgowym. Dlatego jelito
cję, ćwiczenia regenerujące układ nerjelita cienkiego i grubego. Jelito
cienkie jest tak wrażliwe na stres. 40
wowy
i hormonalny jak np. ćwiczenia
cienkie jest największym układem
% limfocytów całego ciała jest umiejoddechowe.
Wspaniałym ziołem, któlimfatycznym w ogranizmie.
scowiona w jelicie cienkim i tworzy
re bardzo pomaga w regulacji tarczycy
niezależny system odpornościowy od
jest Tang Quei. Działa on wielopłaszreszty organizmu. Ponadto do jelita
czyznowo: ogrzewa układ trawienny,
cienkiego trafia mnóstwo obcego genetycznie białka kiedy wspomaga i regeneruje wątrobę, działa rozkurczowo w przyspożywamy ryby, jajka, nabiał, mięso i inne białka. Dlatego padku bolesnych menstruacji i reguluje układ hormonalny.
jelito cienkie jest w ciągłym, fizjologicznym stanie zapalnym. Wiele kobiet relacjonuje mi, że zioło to działa na nie zbaMusi zatem być szczelne, aby spełniało właściwie swoje funk- wiennie i że uwielbiają je, ponieważ wspaniale się po nim
cje - wchłaniania substancji odżywczych i wzmacniania na- czują. A warto dodać że jest to tak popularne zioło w Chiszej odporności. Kluczem do wyregulowania reakcji układu nach jak u nas natka pietruszki!
odpornościowego i przywrócenia jego fizjologicznej, zdrowej
Zaletą kinezjologii jest fakt, że dla każdego można ustafunkcji jest uszczelnienie nabłonka jelita cienkiego, uspraw- lić indywidualny plan działania, aby wyeliminować przyczynienie metabolizmu oraz usunięcie gnijących resztek pokar- nę dysfunkcji tarczycy. Medycyna Ajurwedyjska i TCM już
mu i endotoksyn z krwi. Wtedy stopniowo pozbędziemy ponad 5 tyś lat temu widziały przyczyny wielu chorób i dolesię wolnych lektyn pokarmowych i wyciszymy autoagresję. gliwości w stanie układu pokarmowego, a współczesne badaPomocna jest w tym zielona żywność a szczególnie chlorel- nia potwierdzają tę starożytną wiedzę innym językiem - języla, która rozpoznaje fizjologiczną i patologiczną odpowiedź kiem enzymów, antygenów, białek i DNA i tłumaczy to co
układu odpornościowego. Poza tym oczyszcza ona jelita z za- do tej pory medycyna uznawała za bezprzyczynowe. n

książki
SuperZielone

Wolni od glutenu

Sally Obermeder

dr Alessio Fasano

Feeria smaków, aromatów i barw. Autorskie receptury soków, koktajli i smoothies. Sally Obermeder pokonała raka, zmieniła dietę i dzieli się
z nami swoim zwycięskim doświadczeniem. Zielone soki to gwarancja zdrowia. Pokusa, której
nie sposób się oprzeć, gdyż odmładzają i dodają energii. A w pakiecie korzyści: smukła sylwetka, jędrna skóra, błyszczące włosy i promienny
uśmiech. Pyszne napoje hamują ochotę na słodycze i mają właściwości detoksykacyjne. 60 przepisów na harmonijnie skomponowane
napoje i źródło inspiracji do tworzenia własnych kompozycji z warzyw,
owoców, nasion i ziół.
Wydawnictwo: Vivante

Czas na odczarowanie diety bezglutenowej.
Książka autorstwa wybitnego lekarza i naukowca, dr Alessio Fasano, to porcja rzetelnej wiedzy
na temat diagnostyki i leczenia zaburzeń wynikających ze spożywania glutenu, a także przewodnik i poradnik dla osób na diecie bezglutenowej. Dowiedz się, czym celiakia różni się od
nietolerancji glutenu i alergii na pszenicę. Wypróbuj smakowite przepisy. Poznaj cenne wskazówki żywieniowe dla podróżujących, kobiet w
ciąży i dzieci oraz niebanalne pomysły na organizację wolnych od glutenu przyjęć. Lektura, dzięki której rośnie apetyt na życie bez glutenu.
Wydawnictwo Druga Strona

Sztuka fermentacji

Yoga Girl

Sandor Ellix Katz

Rachel Brathen

Mniam, mniam – kiszenia czas zacząć. Dla zdrowia i bogactwa smaków. Entuzjasta fermentacji, Sandor Ellix Katz, nikogo nie pozostawi obojętnym. Czytasz i masz nieprzepartą chęć na
otwarcie domowej manufaktury kiszonek. Autor
zaprasza nas na kiszonkową podróż dookoła
świata. Nieograniczone możliwości kreacji – fermentacja to proces nie tylko dla naszych swojskich ogórków i kapusty, kisić możemy wszystko:
rośliny, zioła, nabiał, miód i mięso. Uwolnij wyobraźnię i rozkoszuj się smakiem własnoręcznie sporządzonych kiszonek.
Wydawnictwo Vivante

Autorka po raz pierwszy odkrywa przed czytelnikami dobroczynny wpływ jogi – zarówno tej
tradycyjnej, jak i wykonywanej w wodzie, na
desce surfingowej. Autorka zabiera nas w ekscytującą podróż, której celem jest osiągnięcie
równowagi fizycznej i psychicznej, poprawienie
zdrowia oraz spełnienie najskrytszych marzeń.
Rachel z niespotykaną szczerością opowiada
o trudnych latach, które jako nastolatka spędziła w Szwecji, dzieli się
przygodami, jakie przeżyła w niebezpiecznych dżunglach Kostaryki, a
także zaprasza na ujmującą swym pięknem Arubę – cudowną wyspę,
na której obecnie mieszka, ćwiczy jogę oraz praktykuje medytację.
Yoga Girl to spektakularna podróż do karaibskiego spa.
Wydawnictwo Kobiece

5 języków miłości dla mężczyzn

Pokochaj swoje ciało

Gary Chapman

Dagmara Skalska

Miłość – tak, zrozumienie – niekoniecznie. Któż
z nas nie doświadczył frustracji z powodu niezrozumienia przez ukochaną osobę? Chciałoby
się rzec – niech pierwszy rzuci kamieniem, ale lepiej sięgnąć po bestseller Gary’ego Chapmana, 5 języków miłości dla mężczyzn. Chapmana
warto przeczytać nie tylko ze względu na bogactwo narzędzi ułatwiających komunikację w
związku, ale przede wszystkim na jego styl, daleki od kaznodziejstwa i pouczania. Autor traktuje bowiem czytelnika jak
dobrego znajomego, ciepło i przyjaźnie, co buduje zaufanie i zachęca
do skorzystania z proponowanych rozwiązań.
Wydawnictwo Esprit

Książka zawiera systematyczny, uporządkowany i kompletny spis spraw, które warto załatwić, żeby żyć zdrowo i szczęśliwie. Okazuje się,
że nasze zdrowie w 20% zależy od odżywania,
w 20% od ruchu i w kolejnych 20% – od pozytywnego nastawienia. Autorka dokładnie wyjaśnia,
jak osiągnąć mistrzostwo w każdej z tych sfer.
Lekko i naturalnie – nie wbrew sobie. Tłumaczy,
jak opanować słabości i uprzedzenia, jak zmienić sposób odżywania
i uczy, jak dobrze oddychać. Łączy doświadczenia i odkrycia Wschodu i Zachodu, przeróżne szkoły myśli, filozofii, psychologii i nauk duchowych, intuicyjne diety, a także ekologię rozumianą jako nie robienie
krzywdy – także sobie.
Wydawnictwo BURDA KSIĄŻKI

Bądź młodsza za rok.

Bądź młodszy za rok.

Jak zachować zdrowie 50-latki
na kolejne 30 lat i dłużej.
Chris Crowley, Henry S. Lodge

Jak zachować zdrowie 50-latka
na kolejne 30 lat i dłużej.
Chris Crowley, Henry S. Lodge

Obowiązkowa lektura dla wszystkich kobiet! Autorzy na podstawie najnowszej wiedzy o biologii
człowieka przekonują, że przez kolejne 30 lat po
menopauzie każda kobieta może zachować,
a nawet poprawić zdrowie i kondycję. Aby odzyskać witalność zalecają ćwiczenia, właściwe
odżywianie się i angażowanie się w związki z innymi. Holistyczne podejście dr Henrego S.Lodga – świetnego internisty i geriatry, połączone z doświadczeniem ponad 70 – letniego Chrisa Crowley’a dają pewność, że każda kobieta może i powinna być
szczęśliwa nie zależnie od upływu lat.
Wydawnictwo Galaktyka

Autorzy na podstawie własnego doświadczenia i najnowszej wiedzy o biologii człowieka
przekonują, że każdy mężczyzna, który przekroczył pięćdziesiątkę może zachować, a nawet
poprawić zdrowie i kondycję. Aby odzyskać witalność zalecają ćwiczenia, właściwe odżywianie i angażowanie się w związki z innymi. Holistyczne podejście dr Henrego S. Lodga – świetnego internisty i geriatry, połączone z doświadczeniem ponad 70-letniego Chrisa Crowley’a dają pewność, że można i trzeba być szczęśliwym nie zależnie od
upływu lat. Dzięki tej książce każdy dorosły mężczyzna weźmie odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie!
Wydawnictwo Galaktyka
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Do widzenia, pachnąca piano
Połowa kwietnia. Skóra mojej głowy przechodzi poważny kryzys,
który trudno mi po raz kolejny tłumaczyć sobie tym, że „ten typ tak ma”.
Jest do tego stopnia źle, że wstydzę się iść do fryzjera.

D

ermatolog? W ciągu swojego życia odwiedziłam już
kilkunastu i doskonale wiem, co powie mi kolejny:
zapalenie skóry głowy, lotiony ze sterydami, szampon
z cynkiem i tabletki antyalergiczne. Dziękuję, poszukam rozwiązania na własną rękę. Najpierw analiza tego, co w łazience. A tam – czysta ekologia, szampony i odżywki bez silnych
detergentów. Jest też słynna wśród włosomaniaczek wcierka
z wyciągiem z bursztynu – jak się okazuje, w składzie z rakotwórczymi substancjami PEG i silnymi konserwantami, które
mogą na skórę głowy działać drażniąco. Podejmuję decyzję –
na moją głowę nigdy więcej nie spadnie ani kropla sklepowego kosmetyku. Innowacyjny pomysł, myślę, jednak internet
szybko wyprowadza mnie z błędu. Okazuje
się, że to trend popularny już od kilku lat
i w dodatku ma swoją nazwę.
No-poo – to zbiór metod, które pokazują różne alternatywy dla stosowania szamponów. Te swoją karierę rozpoczęły dopiero
w latach 30. ubiegłego wieku, by stać się
elementem codziennej toalety w latach
70. Silna presja czystości i higieny trwa
do dzisiaj, jednak coraz częściej mówi się
o tym, jak bardzo sprzeczna jest ona z naturą. Codzienne używanie szamponu – w którego
składzie mogą znajdować się te same substancje co np.
w płynie do mycia naczyń – prowadzi do stopniowego
pozbawiania skóry głowy naturalnej równowagi sebum. Wymywając je codziennie sprawiamy, że skóra zaczyna się bronić,
produkując go więcej, niż powinna – i tym samym prowokując
nas do jeszcze częstszego mycia „szybko przetłuszczających się”
i pełnych łupieżu włosów. Jak wyrwać się z tego błędnego koła?
Po prostu wyrzucić z łazienki wszystkie szampony i uzbroić się
w cierpliwość, albo kupić czapkę, bo proces powrotu skóry
głowy do równowagi może trwać nawet dwa miesiące.  
Tak też zrobiłam, choć optymistycznie założyłam, że czapka
nie będzie potrzebna. Czym umyć włosy? Najwięcej sprawdzonych źródeł, dotyczących no-poo odsyła do sody oczyszczonej.
Dwie łyżeczki wymieszać z łyżką wody, wyszorować włosy, na
koniec zastosować kwaśną płukankę – z cytryny lub octu jabłkowego. Efekt? Po piątym dniu od takiego zabiegu zaczęłam
zastanawiać się, czy włosy stracą w końcu świeżość i czy nie powinnam ich może umyć z czystej przyzwoitości. Kolejne mycie sodą tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że ten sposób
działa. Ale w głowie zapaliła się czerwona lampka, bo przecież
tą samą sodą można oczyścić zlew w kuchni i wyszorować do
białości fugi w łazience. Nie myliłam się – sieć pełna jest komentarzy entuzjastek no-poo, które po kilku miesiącach mycia

sodą skończyły u fryzjera z krótkimi włosami, które proszek
całkowicie zniszczył. W pilnej potrzebie i przy braku lepszego
pomysłu sięgnęłam więc do lodówki po jogurt. Zastąpił szampon z lepszym nawet skutkiem, niż soda, bo włosy były nie
tylko czyste, ale i miękkie. Kolejne mycie – tym razem mydło
czarne (skład: woda i sól potasowa, pochodząca z oliwy z oliwek) i efekt podobny – skóra oczyszczona, ale nie wysuszona,
a włosy o objętości, jakiej nie widziałam od lat.
Minął ponad miesiąc, a w kolejce do mycia czekają jeszcze
żółtko jajka (duża moc odżywcza), jogurt z miodem, mąka żytnia z olejkami eterycznymi, kefir i ziołowe płukanki, którymi
według informacji mojej babci skutecznie myto włosy w czasie
II wojny światowej. Później powinna wystarczyć sama woda,
z oczyszczaniem skóry głowy tylko raz w tygodniu lub
rzadziej. Do tego dojdą jeszcze maski –
z olejów, które akurat mam w domu,
piwa lub glinek. Na tym wszystkim zaoszczędzę nie tylko ja, lecz także środowisko: od plastikowych opakowań zaczynając, po zwierzętach, wykorzystywanych
do testowania kosmetyków kończąc.
Jak to się stało, można by zapytać, że
szampon zrobił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tak zawrotną karierę? Przecież jeszcze
przed I wojną światową do mycia głowy używano
tego, co teraz stosują miłośniczki no-poo - mydła
i octu. Ale później pojawił się Hans Schwarzkopf, niemiecki
aptekarz, który na życzenie jednej ze swoich klientek stworzył
proszek do mycia głowy, rozpuszczalny w wodzie. Opcja instant tak się spodobała, że już w latach 30. saszetki z szamponami były na porządku dziennym i w Europie, i w Stanach,
gdzie dodatkowo do ich popularności przyczyniła się reklama
w operach mydlanych – programach i słuchowiskach radiowych dla kobiet, których głównym celem była reklama środków higienicznych.
Teraz no-poo powraca do łask nie tylko dzięki ekologii,
lecz także dzięki zdrowym sposobom odżywiania - rezygnacja
z szamponu jest choćby elementem pielęgnacji paleo. Nawet
jednak bez specjalnej diety, jest dobrym sposobem na odcięcie
się od chemii i wyrwanie się z błędnego koła naprzemiennie
zbyt przesuszonych i przetłuszczonych włosów. Po kilku tygodniach oceniam – jest dobrze. I choć liczę się z tym, że skóra
mojej głowy może przeżyć jeszcze wiele wzlotów i upadków,
wiem, że do szamponu już nie wrócę. n
Ewa Orczykowska-Galbarczyk – dziennikarka i entuzjastka
zdrowego życia, w którym kieruje się zasadą: „mniej znaczy więcej”.

Mineralny podkład Lily Lolo SPF 15

D

oskonały podkład mineralny Lily Lolo to w 100% naturalny,
drobno zmielony podkład z naturalnym filtrem o faktorze SPF
15. Nakładaj go cienkimi warstwami, by uzyskać pożądany efekt
krycia. W skład podkładów Lily Lolo wchodzą wyłącznie naturalne składniki, dzięki czemu skóra twarzy jest odpowiednio pielęgnowana, „oddycha” przez cały dzień, a wypryski i skazy skórne
stają się mniej widoczne. Podkłady mineralne Lily Lolo cechuje
gładka i jedwabista konsystencja. Dzięki niemu Twoja cera zyska
nieskazitelny wygląd. Kosmetyki mineralne Lily Lolo to synonim
pięknej skóry.
Wyróżniony podkład Lily Lolo *:
– nie zawiera drażniących substancji chemicznych, nanocząsteczek, parabenów, tlenochlorku bizmutu, talku, sztucznych
barwinków, wypełniaczy, syntetycznych substancji zapachowych i konserwantów
– bezzapachowy
– zawiera naturalny filtr przeciwsłoneczny SPF 15
– wodoodporny i niezwykle wydajny
– lekka, jedwabiście gładka konsystencja

– dzięki możliwości aplikacji kilku warstw zapewnia doskonałe
krycie, przy czym jednocześnie pozwala skórze oddychać
– nada promienny wygląd Twojej cerze: podkłady mineralne
Lily Lolo odbijają światło zmniejszając tym samym widoczność drobnych zmarszczek i przebarwień
– 100% naturalny
– może być używany przez wegetarian i wegan
*podkłady Lily Lolo zostały wyróżnione przez Zieloną Biblię Urody oraz magazyn Natural Health

cena: 81,90 zł, pojemność: 10 g
www.costasy.pl

Kneipp® Ujędrniający olejek do ciała – Piękne ciało

K

neipp® Ujędrniający olejek do ciała - Piękne ciało na poprawę kondycji skóry,
szczególnie partii problematycznych. Efekt już po 2 tygodniach regularnego stosowania.
Olejek Piękne ciało pomaga w zachowaniu jędrnej, gładkiej skóry za sprawą unikalnego
(chronionego patentem) połączenia składników aktywnych z owoców drzewa sandałowego
z czystym, wygładzającym olejem z pestek winogron i wysoką zawartością wit. E.
poj. 100 ml. cena: 27,99 zł.

Olejek do demakijażu Resibo

Złoto w filiżance

T

urmeric Gold to najnowsza
herbata brytyjskiej marki
Pukka. To herbata stworzona by
celebrować życie. W składzie
znajdziemy kurkumę - królową
ochronnych ziół, podtrzymującą majestatyczny blask życia.
Oprócz magicznej kurkumy
znajdziesz w niej owoce lemonki, aromatyczny kardamon pieczołowicie wymieszane z liśćmi
zielonej herbaty.
Herbata Turmeric Gold na targach Natural & Organic Products Europe 2016 otrzymała główną nagrodę w kategorii:
„New Drink Product”.
Wszystkie herbaty Pukka zawierają najwyższej jakości ekologiczne składniki i są tworzone przez Sebastiana Pole specjalistę do spraw ziół.
20 saszetek/19.90 zł
więcej informacji na: kurkumadlazdrowia.pl

U

suwa wszelkie
zanieczyszczenia,
rozpuszcza sebum. Bez
dyskomfortu zmywa
nawet wodoodporny
makijaż. Pozostawia
skórę miękką i dobrze
odżywioną. Do każdego
typu cery: odżywia i
nawilża suchą, reguluje
tłustą i mieszaną.
Zawiera olej abisyński,
olejek manuka, olej
lniany, olej z pestek winogron oraz tocopherol
– witamina E. Jak każdy z produktów Resibo, w swoim składzie
ma także tzw. pro-składnik, pozyskany z roślin za pomocą najnowocześniejszych technologii składnik o wyjątkowych właściwościach. W przypadku olejku do demakijażu jest to olej z awokado, potocznie nazywany olejem 7 witamin (A, B, D, E, H, K,
PP), który wzmacnia barierę lipidową skóry, nawilża oraz chroni
przez negatywnym działaniem czynników zewnętrznych.
Pojemność: 150 ml, cena: 49 zł.
Dostępny na www.resibo.pl

56 e!zdrowie

Witamy w NanoŚwiecie

CZY WARTO MIEĆ MIEDŹ?
Przygotował: Dominik Michalski
Oczywiście, że warto. Miedź jest bardzo niepozorna.
Niewiele osób zwraca nią dziś uwagę. To błąd,
bo jest cennym sojusznikiem w walce o nasze zdrowie.

Nie mylić pojęć (albo gruszek z jabłkami)
Miedź jest używana przede wszystkim w różnych przemysłach takich jak energetyka czy elektronika. Zastanawiałem
się: dlaczego miedź jest tak mało używana na codzień i jest
prawie nieobecna w życiu przeciętnego człowieka? Zdecydowanie nie docenia się jej wielkiej roli dla zdrowia ludzi. Czuję, że mamy jakąś podświadomą niechęć do niej.
Nawet sam kiedyś odczuwałem duży opór, kiedy czytałem o potrzebie suplementacji miedzi. Dlaczego boimy się
miedzi ? Moim skromnym zdaniem chodzi o to, że miedź
(podświadomie) stawiana jest w jednym szeregu z ołowiem
czy aluminium. A ten fakt wywołuje w ludziach niezbyt dobre skojarzenia.
Tu kłania się brak podstawowej wiedzy o miedzi i jej roli
w naszym zdrowiu i życiu. Miedź nie ma z tym kiepskim towarzystwem nic wspólnego. Ma znacznie szlachetniejsze pochodzenie i “maniery”. Nawet czysto
chemicznie, bo jest założycielem
rodziny metali o nazwie miedziowce która oprócz niej, ma głównych
przedstawicieli w postaci Złota i
Srebra. A Miedź to metal półszlachetny, któremu w sumie bardzo blisko do swoich droższych
i szlachetnych kuzynów.

A dodatkowo nastąpił tutaj nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
Miedź i ołów były w starożytności i czasach historycznych
najpowszechniej używanymi metalami do wyrobu naczyń
kuchennych. Dlatego, że te metale najłatwiej było obrabiać
plastycznie. No i niestety takie naczynia się nie sprawdziły.
Dlatego oba metale mają „złą prasę“ w dziedzinie wpływu na
zdrowie człowieka.
Jeśli chodzi o ołów – to niestety nie wiedziano kiedyś,
że jest on super toksyczny dla ludzkiego organizmu. Każdy
kontakt z tym pierwiastkiem jest niebezpieczny. Podejrzewa się wręcz, że ołowiane naczynia używane powszechnie
w Imperium Rzymskim w jakimś stopniu przyczyniły się do
degeneracji (umysłowej i zdrowotnej) arystokracji rzymskiej
i w konsekwencji do upadku Cesarstwa. Ołów łatwo przenika do żywności z naczyń. Wewnątrz organizmu kumuluje się
w tkankach i bardzo ciężko jest go wydalić.  
Z miedzią historia jest zupełnie inna.
Miedź z pewnością nie jest pierwiastkiem toksycznym, wręcz
przeciwnie – niezbędnym dla
naszego zdrowia! Jednak jeśli czysta miedź jest długo wystawiona na działanie powietrza
– to wówczas wchodzi w reakcję

z dwutlenkiem węgla tworząc specyficzną zielonkawą powierzchnię która zabezpiecza ją przed dalszym utlenieniem.
Ta zielonkawa substancja to grynszpan (patyna) czyli hydroksyoctan miedzi. Rzeczywiście sam ten związek, jeśli rozpuści się w żywności jest dla nas toksyczny (ale nie ze względu na zawartość w nim miedzi). Naczynia miedziane trzeba
było więc zabezpieczać przez cynowanie czy pokrywanie ołowiem, a to także nie było dla nas zbyt zdrowe. Dlatego też
w jakimś momencie praktycznie zarzucono używanie naczyń
miedzianych.  
Podobnie ma się rzecz z aluminium (glin). To kolejny
pierwiastek używany współcześnie do produkcji naczyń kuchennych czy też puszek – dopóki nie okazało się, że aluminium w takiej postaci przenika do żywności. Natomiast
aluminium podobnie jak ołów jest bardzo toksyczne i należy
go unikać w kontakcie z żywnością i ludzkim organizmem.

Jednak warto mieć miedź.
Apeluję: nie przenośmy bezwiednie opinii o toksyczności
ołowiu czy aluminium na miedź. To zupełnie inna bajka!  
Z bardzo wielu powodów warto mieć miedź w swoim najbliższym otoczeniu.
Po pierwsze miedź jest absolutnie niezbędnym dla naszego zdrowia mikroelementem prozdrowotnym. Pełni kluczową rolę przy wbudowaniu żelaza w hemoglobinę. Uczest-

niczy w syntezie kolagenu. Zwiększa odporność i wpływa na
zdrowe kości. Powinniśmy ją spożywać codziennie a zalecana
dzienna dawka to 2-5 mg. Na szczęście jest ona powszechna
w wielu produktach żywnościowych.
Miedź nie jest toksyczna, a ważną informacją jest to,
że miedzi nie można przedawkować, bo nie kumuluje się
w organizmie. Organizm bardzo łatwo wydala ewentualny
nadmiar miedzi wraz z żółcią czyli poprzez kał.
Wykazuje silne właściwości antybakteryjne. Ta cecha
jest potwierdzona zarówno przez współczesne badania naukowe, jak też i tradycyjną wiedzę znaną od tysięcy lat. Jest
idealnym materiałem do rur wodociągowych. Przepływająca
nimi woda nabiera właściwości antybakteryjnych. Nadaje się
doskonale dla naczyń w których przechowywana jest woda.
Udowodniono np. że bakterie E-coli giną na jej powierzchni
już po kilku godzinach.
W kilku miejscach w Polsce można używać wody w basenie, która nie zawiera chloru ponieważ uzdatniana jest m.in.
poprzez specjalną instalację z jonami miedzi. Polecam – to
niezwykła przyjemność jaką jest pływanie godzinami w basenie po którym nasza skóra jest pachnąca. Czujemy się jak
w raju...
Miedź posiada jedne z najmocniejszych cech przeciwgrzybicznych wśród znanych substancji. Zostało to udowodnione w dziesiątkach badań naukowych.

aXonnite dla zdrowia całej rodziny
działanie ANTYGRZYBICZE i ANTYBAKTERYJNE
miedzi aXonnite Copper

Nanobiotic Silver
Nanobiotic
Copper
Spray

Nanobiotic Gold

Produkty dostępne w sklepie online
www.nanobiotic.pl oraz www.nano-tech.pl.
Zapoznaj się z opiniami
i zastosowaniami naszych
produktów w Opiniach Naszych Klientów.
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Współcześnie miedź nabiera coraz większego znaczenia
jako tzw. nanopreparaty (nanololoidy). To po prostu nanocząsteczki (o niezwykle małych rozmiarach) miedzi umieszczone w wodzie. Najbardziej stabilne, aktywne i bezpieczne
są wówczas  jeśli są uzyskane w procesie mechanicznego rozdrobnienia (aXonnite).
Nanocząstki miedzi mają znacznie większą powierzchnię czynną i ich działanie przeciwgrzybiczne jest o wiele
silniejsze niż miedzi w postaci „kawałka metalu”.Jednym
z najistotniejszych zastosowań jest używanie ich w przypadku grzybic skóry.
Ale jest jeszcze jedno niezwykle praktyczne zastosowanie:
nanokoloid miedzi może służyć jako świetny dezodorant.
Dlaczego pot tak czasami nieładnie pachnie? Ludzki pot
(poza szczególnymi przypadkami chorobowymi) w zasadzie
nie posiada swojego własnego zapachu. Pojawia się on dopiero po jego sfermentowaniu przez bakterie
i grzyby, które się w nim namnażają na powierzchni wilgotnej skóry.
Przypomnijmy – sztuczne antyperspiranty czyli wszelkiego rodzaju blokery wydzielania potu są
według wielu niezależnych badań
naukowych uznane za bardzo szkodliwe

dla zdrowia. Po pierwsze ponieważ blokują proces usuwania toksyn z organizmu, co jest warunkiem niezbędnym dla
zdrowia. Do drugie, ponieważ zawierają one w swoim składzie związki aluminium, które przedostają się do tkanek i są
dla nas toksyczne.
Lepiej już więc stosować dezodoranty, które blokują tylko rozwój bakterii i grzybów w pocie. Jednak znaleźć dobry
i bezpieczny czyli naturalny dezodorant jest bardzo trudno!
Większość z nich to tzw. kryształy, które niestety brudzą
ubrania a często też wywołują reakcje alergiczne na skórze.
Osoby które chcą zdrowo żyć mają poważny problem ze znalezieniem dezodorantu, a prawie każdy jakiegoś używa. Co
więc zrobić?
Rozwiązaniem jest wykorzystanie w roli dezodorantów
– nonopreparatów miedzi. W zasadzie jest to prawie czysta woda a więc po spryskaniu i wyschnięciu ani skórze, ani
na ubraniu nie pozostają żadne widoczne ślady. Co ważne, skuteczność ochrony przez rozwojem grzybów
i bakterii utrzymuje się na wiele godzin. Nie
wywołuje natomiast żadnych reakcji alergicznych. Można go używać nawet kilka razy dziennie. No
i jest to naprawdę bardzo tanie rozwiązanie! n

NATURATIV

polskie kosmetyki naturalne podbijają świat!
Naturativ, to polskie kosmetyki naturalne, które dumnie zajmują dziś miejsce
na półkach światowych perfumerii, aptek i sklepów eko. Stoją obok takich marek
jak Aesop, John Masters Organics, czy Dr Hauschka. Co trzeba zrobić, by
odnieść taki sukces w segmencie ekskluzywnych kosmetyków naturalnych?

P

rzede wszystkim, bazować wyłącznie na najwyższej
jakości składnikach i cechach, które wyróżnią produkt, takich jak wyjątkowe, naturalne aromaty, które
kradły serca klientów oraz lekkie, kremowe, puszyste konsystencje. I oczywiście naturalność – czyli cecha, która wpisuje
się w jeden z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się na
świecie trendów w przemyśle kosmetycznym.

Nie bez znaczenia był też międzynarodowy certyfikat
NATRUE nadany NATURATIV przez stowarzyszenie producentów kosmetyków naturalnych, do którego należą takie potęgi jak Dr Hauschka, Lavera czy Weleda. Certyfikat
NATRUE jest rozpoznawalnym na całym świecie znakiem
jakości potwierdzającym, że produkt, który trafia w nasze ręce
jest prawdziwie naturalny, czyli zawiera jedynie naturalne
składniki z listy akceptowanej przez NATRUE.

Czy łatwo o taki certyfikat? Oprócz kwestii inwestycji
finansowej (należy opłacić badania weryfikujące produkt),
potrzeba jeszcze cierpliwości, bo certyfikacja każdego produktu trwa od 6 miesięcy do 2 lat! Aromeda Sp. z o. o.,
producent marki NATURATIV, właśnie kończy produkcję marki PAT&RUB, opartej na tych samych recepturach.
NATURATIV pozostaje więc jedyną polską marką z certyfikatem NATRUE.
NATURATIV powstał w 2013 r. i od tej pory na zagraniczne
rynki trafiło już ponad 200 tys. produktów pod tą marką, co
jest dużym sukcesem. Polskich kosmetyków NATURATIV
używają już Japończycy, Włosi, Belgowie, Portugalczycy, Szwedowie, Finowie, Duńczycy i od teraz już Polacy.
Wkrótce do tego grona dołączą Anglicy, a w planach są kolejne rynki.

Kosmetyki NATURATIV można kupić w sklepie internetowym www.naturativ.pl
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Książki dla dzieci
Do zobaczenia następnym
razem

Sam w domu

Rose Lagercrantz

Kiedy orzesznica wybiera się na kurs z kretem
Stellanem, mrówkojad czuje się opuszczony
i samotny. Czy orzesznica nie mogłaby zostać
w domu i zjeść z nim podwieczorku? Mrówkojad siada na twardym krześle ze swoją maskotką Karolem Gustawem i czeka. Czeka. I czeka!
I cze… Cebula! Nagle mrówkojad już wie, co
ma zrobić!
Dowcipna i mądra opowieść o poczuciu osamotnienia i o tym, że czasem dobrze sobie
popłakać, ale też że smutek można przekuć
w działanie.
Wydawnictwo Zakamarki

Po wakacjach Dunia rozpoczyna drugą klasę.
Z początkiem roku szkolnego jej klasa udaje się
na wycieczkę. Zwiedzają Skansen – mnóstwo
tu ciekawych zwierząt i starych domów. I byłoby bardzo fajnie, gdyby nie Wiki i Mika, które wykorzystują każdą okazję, by powiedzieć
Duni coś niemiłego. W końcu Dunia ma dość
i ucieka. Biegnie przed siebie, byle dalej od
nich! Nagle zdaje sobie sprawę, że się zgubiła.
Och, gdyby tylko była przy niej Frida!
Książki o Duni to historie o uczuciach i przeżyciach bliskich dziecku opowiedziane z jego perspektywy.
Wydawnictwo Zakamarki

Pan Kuleczka. Marzenia
Wojciech Widłak
Pan Kuleczka, kaczka Katastrofa, pies Pypeć
oraz mucha Bzyk-Bzyk tworzą wyjątkową grupę przyjaciół, którzy uczą oraz bawią najmłodszych czytelników. To fantastyczna okazja dla tych wszystkich, którzy zatęsknili za kultowymi już postaciami wydawnictwa Media
Rodzina, ale to także możliwość dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji przeczytać książki
o Panu Kuleczce i jego podopiecznych.
Wydawnictwo Zakamarki

Lubię Leosia
Pija Lindenbaum
Marcel lubi u Leosia wszystko: jego kudłate
włosy, jego wiaderko, a nawet jego błocko! Dlatego kiedy pojawia się „ten trzeci”,
w piaskownicy przestaje być fajnie... Dramat
zazdrości dla najmłodszej publiki.
Pierwszy tom nowego cyklu Pii Lindenbaum
dla najmłodszych dzieci – a więc zanim sięgną po książki o Nusi, Filipie czy Igorze.
Autorka jest wnikliwą obserwatorką dziecięcych zabaw i dziecięcego sposobu myślenia.
Wydawnictwo Zakamarki

Chłopak z lasu
Mårten Melin
Powieść dla młodszych nastolatków o pierwszym drżeniu serca, pocałunkach, młodzieńczym buncie i nieporozumieniach z rodzicami. A także o tym, że miłość zmienia i zabiera
w nieznane.
Mona niedługo skończy trzynaście lat. Są wakacje, więc codziennie chodzi nad jezioro
popływać. Pewnego dnia na pomoście siedzi chłopak. Ma skołtunione włosy, brudne
paznokcie, niewiele mówi i panicznie boi się
wody. Jego intensywnie zielone, błyszczące
oczy prześwidrowują Monę na wylot.
Od tej pory Mona z rosnącą niecierpliwością wyczekuje każdego następnego spotkania, a chłopak pojawia się zawsze znienacka, zazwyczaj
w pochmurną pogodę. Mona nie może przestać o nim myśleć.
Wydawnictwo Zakamarki

Lotta Olsson

Piękno i sztuka,
co to takiego?
Oscar Brenifier
Dzieci często zadają pytania mające naturę
pytań filozoficznych. Dlaczego ludzie umierają? Dlaczego muszę słuchać rodziców? Dlaczego na świecie są wojny? Wobec takich pytań dorośli niejednokrotnie czują się bezradni.
Nie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi
na trudne tematy, jakich udzielić odpowiedzi.
Bo też czy istnieją jednoznaczne odpowiedzi?
Seria DZIECI FILOZOFUJĄ skonstruowana jest
w formie rozmowy dzieci i dorosłych. Wykorzystując naturalną prostotę
dziecięcych pytań i odpowiedzi, otwiera drzwi do odwiecznych filozoficznych problemów, takich jak znaczenie życia, etyka, emocje, tożsamość
czy świadomość.
Wydawnictwo Zakamarki

Żubr Pompik.
Letni zmierzch
Samojlik Tomasz
Latem w puszczy jest równie ciekawie, jak
zimą i wiosną – można na przykład znaleźć
poroże jelenia! Mały żubr Pompik i jego siostra Polinka, podobnie jak w poprzednich
częściach, odkrywają uroki otaczającego ich
świata i przeżywają zwykłe-niezwykłe przygody. W tomikach o perypetiach sympatycznych żubrów czytelnicy znajdą
wiele ciekawostek ze świata przyrody.
Wydawnictwo Media Rodzina

Żubr pompik.
Zapach wiosny
Samojlik Tomasz
Mały żubr Pompik, bohater "Tropów na śniegu", cieszy się z przyjścia wiosny. Wraz ze swoją małą siostrą Polinką odkrywa budzącą się
do życia przyrodę, odkrywa nieznane ścieżki
w puszczy i poznaje nowych przyjaciół.
Ciekawy świata, sympatyczny mały żubr jest bohaterem 4-tomej opowieści, podzielonej zgodnie z porami roku. Książki są pełne ciekawostek z życia
zwierząt w lesie, uczą tolerancji i szacunku dla przyrody.
Wydawnictwo Media Rodzina

e!kultura 61

62 e!zdrowie

Droga do źródeł
czyli połączenie umysłu i ciała w terapii
W gabinetach terapeutycznych coraz mniejszą rolę odgrywa umysł 
a coraz więcej uwagi poświęcamy ciału oraz jego połączeniu 
z emocjami. Stres kumuluje się w komórkach 
i dopóki go nie uwolnimy z ciała, nie poradzimy sobie z umysłem.
Autor: Adam de Nisau
www.strefarozwoju.pl
Ciało uwolnione
Badacze stresu zaobserwowali, że w napięciu tak silnym,
że nie potrafimy sobie poradzić, nieruchomiejemy. Kiedy
taki stan trwa zbyt długo lub powtarza się chronicznie, ciało zapamiętuje to jako wzorzec i zaczyna informować mózg
o zagrożeniu, które w istocie nie istnieje. Mówimy wtedy o
traumie, która kładzie się cieniem na jego psychice i zdrowiu
fizycznym człowieka. Ssaki, które na czas zagrożenia. Badacze stresu zaobserwowali, że ssaki, które na czas zagrożenia
nieruchomieją, dysponują naturalnymi mechanizmami wychodzenia z tego stanu, kiedy zagrożenie minie. Wpadają

przy tym w drżenie i wykonują mimowolne ruchy podobne
do tych, które wykonywały przed znieruchomieniem, w fazie
„walcz albo uciekaj”. Terapeuci pracujący metodą Alexandra
Lowena zwracają uwagę, że u małych dzieci spazmatyczne
łkanie poruszające całym ciałem spełnia podobną funkcję.
Dorośli powstrzymują się od tego typu zachowań. Drżenie
kojarzy im się z objawem choroby, a otwarte wyrażanie wielu
emocji – poprzez krzyk, tupanie, uderzanie rękami, płacz –
z brakiem społecznego przyzwolenia. Terapeuci starają się
więc zachęcać swoich pacjentów do swobodnego odreagowywania stresu i zapisanych w ciele pozostałości po traumach,

poprzez wyzwalanie naturalnego drżenia lub swobodne wybuchy emocji. Uczą kierowania uwagi do wewnątrz, do odczuć
w poszczególnych częściach ciała, by zadbać o dostarczenie
mózgowi informacji o faktycznym stanie organizmu, niezafałszowanym pamięcią przeszłych doświadczeń. Pomagają
rozluźniać nawykowe napięcia mięśni i powięzi poprzez gimnastykę, ćwiczenia oddechowe, śpiew oraz masaż. Dbają przy
tym o aktywizowanie systemu zaangażowania społecznego prezentując postawę empatyczną.
Odkrycia neurobiologów dowodzą , że już sama empatia leczy: pomaga przywrócić homeostazę. Dodatkowo człowiek,
który doświadcza empatii, odkrywa że sam może być współczujący wobec siebie. To dodatkowo wzmacnia i utrwala efekt
terapeutyczny.

Samoobsługa
Wyposażanie pacjentów w narzędzia do radzenia sobie
w trudnych sytuacjach to kolejna cecha nowych podejść terapeutycznych, skoncentrowanych na ciele. Terapeuci pracujący
metodą lowenowską, prowadzą często grupy ćwiczeniowe. To
okazja, by nabrać wprawy w ćwiczeniach uwalniających ciało
od napięć po traumie oraz uczących swobodnej ekspresji emocjonalnej. Można je później powtarzać samodzielnie w domu.
Podobnie jest z ćwiczeniami stosowanymi przez dr. Petera A.
Lewine’a, autora metody somatic experiencing, który specjalizuje się w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Do
samodzielnego stosowania nadaje się też metoda opracowana z myślą o leczeniu skutków traumy na masową skalę, np.
w przypadku katastrof naturalnych lub humanitarnych.
Mowa o TRE (Trauma Release Excercises). Twórca tej metody,
dr David Berceli, wykorzystał drżenie, jako naturalny sposób
zrzucania z ciała napięć. Nauczenie terapeuty, jak ma przeprowadzać pacjenta przez ćwiczenia doprowadzające ciało do
leczniczego drżenia, zajmuje zaledwie kilka dni. Zajęcia można prowadzić w bardzo licznych grupach. Kiedy trenerzy TRE
przybywają na miejsce kataklizmu, po niecałym tygodniu
dziesiątki lub setki nowych moderatorów mogą prowadzić
zajęcia z ofiarami katastrofy. Ćwiczenia są tak proste, że po
przeszkoleniu może je wykonywać każdy menedżer, policjant,
strażak lub ktokolwiek potrzebujący ulgi po stresującej pracy.
Inną niezwykle wydajną metodą leczenia traumy jest EMDR
(eye movement desensitization and reprocessing) – stworzona
przez dr. Francine Shapiro, osadzona w psychotraumatologii
i lecząca ze skutków zarówno „dużej”, jak i „małej traumy”.
– Czyli takiej, która powstała w wyniku jednego wstrząsającego wydarzenia, zwykle zagrażającego życiu – tłumaczy Joanna
Drosio-Czaplińska, terapeutka EMDR – jak i takiej, do której
doprowadził chroniczny stres, którego człowiek nie był w stanie
zintegrować. Może to dotyczyć np. toksycznej relacji dziecka
z rodzicem, mobbingu, albo porzucenia lub odtrącenia w młodym wieku.
Shapiro zaobserwowała fenomen polegający na tym, że szybkie, rytmiczne ruchy oczu powodują odłączenie emocjonalnego komponentu od traumatycznego wspomnienia. Pociąga to
za sobą również reakcje, jakie zwykle towarzyszą oczyszczaniu
z chronicznych napięć, np. drżenie, szloch, bóle itp. Choć

szczegółowe neurologiczne wyjaśnienie tego mechanizmu nie
jest znane, skuteczność metody została potwierdzona w badaniach naukowych. EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie
rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia do
leczenia PTSD.

Samorozwój
Również w dziedzinie rozwoju osobistego sukcesy święcą metody pomagające ludziom przekraczać ich wewnętrzne ograniczenia poprzez skupienie uwagi na ciele. Jako najpopularniejszą należy wskazać mindfulness, czyli trening uważności.
Upraszczając, jest to zestaw praktyk łączących jogę (gimnastykę), świecką medytację i ćwiczenia oddechowe. Skuteczność mindfulness potwierdzają pomiary wskaźnika HRV, czyli
zmienności rytmu zatokowego serca. To obiektywny, niezależny od efektu placebo wskaźnik, którego wartość świadczy
o poziomie stresu fizjologicznego. Ćwiczenia mindfulness
uwalniają organizm od stresu, a to przywraca kreatywność,
aktywizuje procesy fizjologiczne i immunologiczne, daje dostęp do radości i poczucia sensu życia.
Na popularności zyskują również metody coachingowe koncentrujące uwagę klientów na tym, czego doświadczają w ciele. Zen Coaching stawia na obecność tu i teraz bez oceniania i kontroli. Focusing podkreśla rolę uwagi na doznaniach
w ciele. Mądrość ciała, którą można porównać z nieświadomym umysłem, pomaga znajdować rozwiązania problemów
i podejmować decyzje. Empatia i uwaga poświęcana klientom
przez coachów praktykujących obie te metody jest imponująca i głęboko poruszająca.
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Praca z ciałem (bodywork) to osobna kategoria metod, które
można uznać za samorozwój i terapię naturalną. Wiele z nich
czerpie dodatkowo z fizjoterapii. W wielu –  ważnym uzupełnieniem jest medytacja.
W masażu mięśniowo-powięziowym terapeuta uwalnia ciało od
napięć (zarówno mięśni, jak i powięzi) przy pomocy dotyku
i ucisku. Masaż jest też wykorzystywany w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi w biodynamicznym oddechu.
Współczesna wiedza neurobiologiczna rzuca nowe światło na
tradycyjne praktyki duchowe i sztuki uzdrawiania. Dowodzi
ich skuteczności bez kontekstów religijnych. Dotyczy to nie
tylko azjatyckich praktyk związanych z jogą, medytacją lub
ćwiczeniami oddechowymi (pranayama), ale także rytualnych
masaży z wysp Pacyfiku. Przykładem może być hawajski masaż
świątynny Lomi Lomi Nui, który – jak mówią jego nauczyciele – oczyszcza pamięć mięśniową, przygotowuje do podejmowania ważnych decyzji i mierzenia się z nowymi wyzwaniami.
To wspaniałe, że obecnie mamy już tak szeroki wachlarz
możliwości, aby wybrać metodę samorozwoju czyli likwidacji
efektów stresu. Każdy może dzięki temu znaleźć rozwiązanie,
które najbardziej odpowiada jego przyzwyczajeniom oraz własnej dynamice umysłu i ciała.

n Nisarga Eryk Dobosz kieruje
powołanym przez siebie European Institute of
Body Oriented Healing Arts

W zachodniej cywilizacji wciąż obowiązuje kult umysłu. Cenimy to co racjonalne, dobrze skalkulowane.
Zaniedbujemy intuicję i wszystko to czym karmi się
nasza kreatywność. Jednocześnie coraz więcej ludzi doświadcza zgubnych skutków takiego stanu rzeczy. Są
przeładowani informację, sparaliżowani stresem z powodu ciągłego skupienia na zadaniach i wymaganiach.
Wszystko co racjonalne i werbalne potęguje tylko presję. Dotyczy to również podejść terapeutycznych. Dlaczego tak uważam? Na szkolenia Instytutu zjeżdżają
ludzie z 40 krajów na wszystkich kontynentach poszukujący rozwiązań skoncentrowanych na ciele. W ciągu
ostatnich 2 lat ich liczba zwiększyła się sześciokrotnie.

n Jacek Masłowski specjalizuje się w psychoterapii dla mężczyzn. Wspólnie z Jackiem Eichelbergerem założył Fundację Masculinum

Głowa w doniczce
System edukacyjny w naszym kraju wyraźnie preferuje
strefę intelektu. Już od najmłodszych lata jesteśmy oceniani na podstawie tego, co wiemy ewentualnie w jakim
stopniu potrafimy tę wiedzę wykorzystać w praktyce
–  wykazać się umiejętnościami. W dalszym ciągu przynależność do Mensy jest pochwały godnym sukcesem.
Opisany przeze mnie stan rzeczy ma daleko bardziej idące konsekwencje. W życiu dorosłego człowieka funkcjonuje cała masa przekazów, które wzmacniają tylko „życie
w głowie”. Jednym z nich jest „profesjonalizm”. W czasie prowadzonych przez siebie warsztatów z zarządzania
emocjami, zadaje uczestnikom proste wydawać by się
mogło pytanie. Brzmi ono tak: „Gdzie znajdują się emocje?”. Zdecydowana większość uczestników niemal automatycznie odpowiada: „w głowie”. Nie komentuję tego
jeszcze tylko zapraszam ich do pewnego doświadczenia.
Trwa ono zaledwie kilka minut ale dzięki niemu uczestnicy budują swoją mapę emocji. Najczęściej pokrywa się
ona z tą, którą uzyskali fińscy uczeni, którzy do poważnego badania zaprosili 700 osób. A mapa ta wyraźnie wskazuje, że emocje są nierozłącznie związane z czuciem swojego własnego ciała. Od samego początku psychoterapii
ciało i emocje stanowiły jedność. Prekursorem technik
uwalniania zakleszczonych w ciele emocji był Aleksander
Lowen, twórca bioenergetyki –  metody pracy z ciałem.
Obecnie obserwujemy wyraźny trend „powrotu do ciała” i odzyskiwania go dla siebie. Ciało to jedyne nasze
mieszkanie. Od początku, do końca naszej podróży po
tym świcie jesteśmy z nim nierozłączni a nawet często
tożsami. To dzięki niemu możliwe jest doświadczanie
bogactwa, które niesie ze sobą życie, zarówno na bardzo
subtelnym jak i na bardzo wyraźnym poziomie. Dobrze
jest żyć w ciele…

n Marzena Barsz prowadzi terapię metodą Alexandra
Lowen, organizuje kursy dla terapeutów w Polsce

Żyjemy w czasach w których jak nigdy dotąd kontrolujemy nasze ciała.
Oczekujemy, że będą piękne, nie będą się starzeć ani chorować. Trenujemy, farmakologicznie znosimy objawy chorób, rezygnując z odpoczynku.
Ulegamy złudzeniu, że możemy w pełni panować nad ciałem. Jednak ono
w końcu strajkuje. I wtedy trudno nam już zaprzeczyć, że Ja i Ciało to
jedno. Że zależę od mojego ciała, tak jak ono ode mnie. Pojawia się lęk,
który skłania do refleksji nad sobą. Myślę, że to główny powód dla którego ludzie tak bardzo poszukają holistycznych metod pracy, integrujących
ciało, umysł i uczucia w jednym procesie.
Na nasze grupy ćwiczeniowe lub na terapię trafiają ludzie, którzy zwykle
mówią, że rozumieją swoje emocje, ale równocześnie nie czują siebie, swoich potrzeb. Czują się sztywni. Bez dostępu do radości i przyjemności. Szukają pomocy, która obejmie ich w całości. Umysł ma swoje ograniczenia,
ciało również. Razem, to potęga.

n Ewa Tyralik z Dojrzewalni Róż od lat
organizuje Rozwojowy Festiwalu dla Kobiet
PROGRESSteron

Nie dostrzegam, żeby kobiety podczas naszego festiwalu preferowały określoną metodę lub grupę
metod pracy rozwojowej.
Natomiast wśród propozycji warsztatowych, które
do nas napływają przybywa podejść łączących pracę z ciałem i z umysłem.
Wierzę, że taki narzędziowy melanż jest bardzo skuteczny. W końcu człowiek to
CUD – Ciało, Umysł i Dusza.
n Kåre Landfald opracował metodę Zen
Coachingu, której uczy na całym świecie

Zainteresowanie podejściami skoncentrowanymi na
ciele w rozwoju osobistym eksplodowało w ostatnich
latach. Joga, różne metody korzystające z tańca i ruchu, leczenie traumy, np. somatic experiencing, wiele
terapii zainspirowanych przez Osho… Rozpowszechniła się świadomość, że praca na poziomie mentalnym
lub mentalnym i emocjonalnym jest niewystarczająca
dla prawdziwej transformacji, uzdrowienia i rozwoju.
Osobiście wierzę, że na zdrowie i wzrost składają się
jednocześnie czynniki mentalne, emocjonalne, fizyczne i duchowe. W Zen Coachingu pracujemy w tych
czterech wymiarach. Dotykamy ograniczających przekonań, blokad emocjonalnych, fizycznego doświadczenia naszych klientów oraz tego co nazywamy głębokimi
aspektami istnienia (Essential Aspects – za A. H. Almaasem).

Chcesz wiedzieć więcej o uwalnianiu się od ograniczeń zapisanych w ciele? Na StrefaRozwoju.pl/
estilo-cialo znajdziesz rozwinięcie tego artykułu:
wywiady z ekspertami i multimedia z ćwiczeniami
do samodzielnego stosowania.
StrefaRozwoju.pl to uskrzydlający portal, który
inspiruje do uwalniania wewnętrznej siły i sięgania
po więcej. Miejsce, w którym można znaleźć wiedzę na temat rozwoju osobistego, poznać terapeutów z całego świata, a także dołączyć do społeczności ludzi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami
i wspierają nawzajem w realizacji marzeń.

66 e!uroda

Mineralny oddech – idealny na upały
Znasz to uczucie? Jest środek lata, żar leje się z nieba, a ty wychodzisz. Oficjalna
okoliczność, więc opcja saute nie wchodzi w grę. Na samą myśl, o nakładaniu
w taką pogodę kilku warstw kosmetyków, robi ci się gorąco. Malujesz się, mimo,
że wiesz, że najdalej po godzinie będziesz tego żałować.

T

ak wyglądają poranki wielu kobiet, które jeszcze nie wiedzą, że ciężkie kosmetyki wiele sezonów temu odeszły
do lamusa. Mocno kryjący makijaż, dający efekt maski,
zarezerwowany jest na specjalne okazje, jak telewizyjne czy
artystyczne występy, a codzienność wypełniły produkty, których największą zaletą jest to, że są niewidoczne, lekkie i bezpieczne dla skóry.
Tym tropem poszli też makijażyści, którzy już od kilku lat
lansują trend „nomakeup” – makijażu, którego zadaniem
nie jest narysowanie twarzy od nowa, lecz podkreślenie
jej naturalnych atutów przy użyciu minimalnej ilości
kosmetyków o krótkich składach. Same produkty
również przeszły rewolucję: największe kosmetyczne
koncerny co chwilę ulepszają swoje podkłady, korektory i cienie, idąc w kierunku jak największej naturalności
i podpierając się ekologią. Żaden płynny kosmetyk nie
wygra jednak z takim w formie sypkiej – brak konsystencji kremu powoduje, że masa składników może zostać
pominięta. Jeśli więc, oprócz reklamowych haseł, faktycznie zależy nam na dobrym składzie i przyjaznym dla skóry
efekcie, sięgnijmy po kosmetyki mineralne znanej i cenionej
marki Lily Lolo.
Nawet do bardzo naturalnego makijażu cerę trzeba jednak
przygotować, a jej potrzeby dostosować do zmieniających się
pór roku. Lato to dla kosmetyczki czas lekkości, w którym rezygnujemy z odżywczych kremów, a prostą pielęgnację uzupełniamy regularnym peelingiem, odświeżającym tonikiem i
maseczką, która ma za zadanie rozświetlić skórę.
Absolutnie minimalistyczna wersja pielęgnacji latem może
się składać tylko z dwóch elementów: przeciwsłonecznego filtru i skoncentrowanego, odżywczego serum. Ten pierwszy
możemy zrobić samodzielnie, wykorzystując składniki, które
zawierają w sobie różnego stopnia ochronę przeciwsłoneczną
– SPF. Bazą dla naszego kremu powinien więc stać się olej
kokosowy połączony z innym, lekkim olejem (np. migdałowym). Do tego dokładamy masło shea oraz dodatki: wosk
pszczeli, olejki eteryczne i witaminy. Całość rozpuszczamy w
kąpieli wodnej, odstawiamy w słoiczku do stężenia, a następnie zużywamy w ciągu 6 miesięcy.
Tak pielęgnowanej twarzy nie wypada wręcz ukrywać za
ciężkimi produktami kolorowymi – w połączeniu z potem i

gorącym powietrzem stworzą one na naszej skórze nieprzepuszczalną warstwę, która nie tylko nie będzie wyglądać estetycznie, ale też sprawi, że możemy nie czuć się komfortowo.
W ciepłe dni, tym bardziej przed zakupem kosmetyku,
warto zamiast na kolorowe opakowanie spojrzeć na zapisaną
drobnym druczkiem tylną etykietę i odstawić na półkę, jeśli
widnieją tam parabeny, wysuszający alkohol czy pochodne
ropy naftowej. Zwłaszcza te ostatnie, ukrywające się zazwyczaj pod nazwami Mineral oil, Petrolatum, Paraffin Oil czy
Paraffinum liquidum, potrafią oszukać naszą skórę, gdyż zatykają pory i absorbują kurz, przez co uniemożliwiają swobodne wypływanie łoju na powierzchnię skóry i   stwarzają
tym samym warunki, sprzyjające rozwojowi bakterii beztlenowych, wywołujących trądzik. Używając minerałów, nie
tylko zaoszczędzimy sobie kłopotów ze skórą, ale i unikniemy zanieczyszczenia organizmu – liczne badania pokazują, że
do krwiobiegu przenika od kilku do kilkudziesięciu procent
tego, co nakładamy na skórę. Napakowane chemią kosmetyki
zamiast naprawiać, zazwyczaj tylko maskują problemy z cerą:
nie pozwalają skórze oddychać i blokują usuwanie toksyn.
W efekcie twarz, mimo pielęgnacji, ciągle wygląda na szarą
i zmęczoną i tylko ciężką, żmudną pracą jesteśmy później w
stanie odbudować jej naturalną równowagę. A kosmetyki mineralne Lily Lolo tylko nam w tym pomogą.

Dlaczego podkłady mineralne Lily Lolo są idealne na
lato? Przede wszystkim dlatego, że nie tworzą efektu maski i
pozwalają skórze oddychać. Są bardzo lekkie i delikatne nawet dla bardzo wrażliwej alergicznej cery. Występują aż w
osiemnastu odcieniach, podzielonych na cztery tonacje, dzięki czemu zarówno panie o porcelanowej cerze, jak i panie
o ciemnym kolorze skóry wybiorą coś dla siebie. Naturalne
składniki, jak choćby tlenki żelaza, odpowiedzialne za kolor
w kosmetykach mineralnych są w nich pozyskiwane ze środowiska naturalnego - to właśnie im kosmetyki mineralne
Lily Lolo zawdzięczają swoje wyjątkowe kolory, które świetnie korespondują z naturalnym kolorytem cery. Dodatkowo
zawarta w nich mika rozprasza światło, co latem sprawi, że
skóra będzie wyglądała bardziej promiennie.
Podkłady mineralne to jedne z nielicznych produktów, które oprócz tego, że upiększają, także
pielęgnują cerę. To między innymi zasługa
tlenku cynku, który sprawia, że włączając Lily
Lolo do minimalistycznej letniej kosmetyczki możemy zrezygnować nawet z kosmetyku
przeciwsłonecznego. Jest to możliwe przede
wszystkim dzięki zawartości naturalnego filtra,
niezbędnego by opóźnić proces starzenia się skóry. Obecność tlenku cynku w podkładach Lily
Lolo zapewni nam naturalną ochronę nie tylko
przed promieniami UVB, odpowiedzialnymi
za brązowienie skóry, lecz także mniej popularnym, ale znacznie bardziej szkodliwym dla
skóry, rodzajem promieniowania – UVA. To
ostatnie działa po cichu i niepostrzeżenie – na
zewnątrz nie pozostawia po sobie żadnych śladów,
wnika jednak znacznie głębiej, niż UVB i uszkadza
komórki skóry właściwej, działając bezpośrednio na kolagen
i elastynę. Tlenek cynku oprócz tego, że chroni, jest także
nietoksyczny, nie uczula i działa na skórę matująco oraz przyspiesza proces gojenia wyprysków.
U Lily Lolo próżno też szukać popularnych zapychaczy,
które w tradycyjnych kosmetykach wydają się być niezbędne: skrobi kukurydzianej, tlenochlorku bizmutu, talku czy
sztucznych barwników. Mineralny podkład to sto procent
natury, które daje długotrwały efekt, o jakim mogłybyśmy
jedynie pomarzyć  używając produktów dostępnych w drogeriach. Przykład? Wystarczy porównać składy, trzymając się
zasady im krótszy – tym lepszy. I podczas gdy u Lily Lolo lista
składników dawno się skończyła, w zwykłym, drogeryjnym
podkładzie dopiero zaczyna się rozkręcać: konserwanty gonią
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silikony, a zaraz za nimi,  wśród wszelkiego rodzaju sztuczności, znajdziemy choćby glikole propylenowe – rakotwórcze
i uszkadzające strukturę komórek skóry substancje, masowo
stosowane nie tylko w kosmetykach kolorowych, lecz także w
mydłach czy szamponach. Do tego dochodzą sztuczne substancje zapachowe i stabilizatory, których jedyną zaletą jest
to, że kupując je raz, potrzebujemy ich coraz więcej.
Na korzyść minerałów, oprócz ich składów i naturalnych
właściwości, działa nawet sposób aplikacji – używając grubego pędzla Super Kabuki powodujemy, że podkład idealnie
stapia się ze skórą. Intensywność i rodzaj ruchów dostosowujemy do rodzaju cery – przy suchej delikatnie „stemplujemy”
twarz, tłustą i mieszaną przygotowujemy, nakładając wcześniej warstwę pudru, a bardziej problematyczną – mieszamy
z korektorem, by uzyskać jak najlepsze krycie. W każdej z metod, palce nie mają kontaktu ze skórą, co
dodatkowo ogranicza ilość zanieczyszczeń.
W upalne dni świeża, wyrównana tak delikatnym kosmetykiem skóra może być wszystkim, czego potrzebujemy. Kiedy jednak chcemy wykończyć makijaż, warto sięgnąć po
równie naturalne składy – zwłaszcza we wrażliwej okolicy oczu oraz na usta. I tutaj świetnie
sprawdzą się naturalne produkty Lily Lolo – tusz
do rzęs, odpowiedni nawet dla bardzo wrażliwych oczu, wzbogacony o naturalne oleje, oraz
odżywiający błyszczyk na bazie olejku rycynowego, jojoba i witaminy A. Nie zapomnijmy
też o bronzerze i rozświetlaczu – dwóch najlepszych przyjaciołach kobiet, które odpowiednią
aplikacją nadadzą skórze trójwymiarowości, oraz
różu - u Lily Lolo dostaniemy go w wersji sypkiej lub
prasowanej. Kosmetyk ten zajmuje w kosmetyczce niewiele
miejsca i może być wykorzystywany zarówno na kości policzkowe, jak i na powieki.
Mineralny makijaż to nie trend, który przeminie. Jego
wybór to inwestycja na długie lata, której efektem ubocznym może być tylko świeża skóra, dobrze przygotowana na
dużo bardziej wymagający sezon jesienny i zimowy. Przy
pielęgnacji, którą zapewniają minerały od Lily Lolo, nie będziesz potrzebowała specjalnych zabiegów by przetrwać zimę.
A i w chłodniejsze dni, naturalny makijaż będzie idealnym,
lekkim uzupełnieniem odżywczych kremów, które mają
chronić skórę przed wiatrem i mrozem.
Ewa Orczykowska-Galbarczyk,
materiały prasowe
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Spacer po Jaworowym Dworze

Cudze chwalicie,
swego nie znacie
Jak Polska długa i szeroka ma bogatą historię, którą można
poznać zagłębiając się w księgi opisujące jej losy. Taką bogatą
historię ma też Jaworowy Dwór, którego losy na jej łamach
rysują się od pierwszej połowy XVIII wieku do dziś.

D

wór w Trębkach Nowych został zbudowany
w klasycznym stylu szlacheckich dworków polskich przez rodzinę Jaworskich pieczętującą się
herbem „Oksza” – białym toporem w czerwonej tarczy.
W okresie powstań narodowych, w których rodzina Jaworskich brała czynny udział, jako oddani patrioci walczący
za Ojczyznę, część członków jej rodu poniosło śmierć,
a kilku zmuszono do emigracji dla uniknięcia prześladowań
ze strony zaborcy rosyjskiego. Wydarzenia te doprowadziły
do częściowego rozpadu rodu i pogorszenia się jego sytuacji
materialnej, a to w konsekwencji do sprzedaży dworku.

Klimat Jaworowego Dworu stwarza idealną scenerię dla zawarcia związku małżeńskiego.
Czuć tu „śródziemnomorskie ciepło, francuski szyk, angielską elegancję
oraz co najważniejsze – polską atmosferę”, która czyni to wydarzenie wyjątkowym,
wyśnionym… po prostu niezapomnianym.
Miejsce ma ciekawą historię – od 1930 r. funkcjonował jako
dom opieki nad starcami, a po wyzwoleniu spod okupacji
Niemieckiej była tu szkoła podstawowa dla okolicznych
dzieci. W 1984 r. Jaworowy Dwór wszedł w posiadanie
Bożeny i Marka Szok – pod nadzorem Konserwatora Zabytków podjęto jego odbudowę z zachowaniem pierwotnej
formy – prace trwały do 1993 r. W pełni wyremontowany i odrestaurowany „Jaworowy Dwór” w 1996 r. został
otwarty jako miejsce spotkań i konferencji oraz szkoleń
dla firm, które szukają miejsc z duszą, a nie tylko sal szkoleniowych. Konferencja w zadaszonej altanie grillowej zakończona ogniskiem, karaoke i zabawą integracyjną to
jedna z nowości na polskim rynku. Jest to oferta chętnie
wybierana przez managerów, którzy chcą się oderwać od
dni przepełnionych pracą, a skupić na całkowitej zabawie.
Hotel jest bardzo prorodzinny i w tym tkwi jego siła. W
dworku panuje prawdziwie domowa atmosfera, o co bardzo
dbają gospodarze tego miejsca. Właścicielka od lat sama
przygotowuje konfitury, które podaje Gościom na śniadaniowym stole. Te niezwykłe chwile i komfort wypoczynku
przy lampce wybornego wina z małej piwniczki Jaworowego Dworu sprawiają, że każdy Gość czuje się tu wyjątkowo
i ma ochotę znów powrócić.
Miejsce ceremonii, przyjęcia i zabawy przygotowuje cały
zespół profesjonalistów, któremu można powierzyć to zadanie, z którego uczyni niepowtarzalny, unikalny projekt
autorski, jak z bajki.
Butiqe-hotel otacza pięknie zagospodarowany park ze
stawem oraz polem golfowym powstałym na sztucznej trawie do krótkiej gry pitch & putch, które ma 1000 m kw.
Na terenie posesji funkcjonuje basen odkryty z brodzikiem z hydromasażem oraz SPA.

Strefa wellnes w dworku spowita jest zapachem ziół, które już przy pierwszym oddech wypełniają płuca gości spokojem i błogim relaksem. SPA nastawia się na wyciszenie
gości i wprowadzenie ich w stan spokoju i równowagi.
Na powierzchni 2,9 ha znajduje się 20 pokoi i apartamentów. Na terenie znajduje się również kort tenisowy, boisko
do gry siatkowej. Część rekreacyjna wokół stawu z pomostami i białymi ławeczkami, obok zadaszona altana grillowa
(200 m kw) oraz zagospodarowane miejsce na ognisko.
Obok 400-letniego dębu zorganizowaliśmy miejsce na
małą restauracją letnią oraz kino pod chmurką. Wyjątkowy
zakątek z małym wodospadem, kanapami i dobrą muzyką
chillout.
W 2009 r. na posesji powstał budynek konferencyjno
– gastronomiczny – 850 m kw. – dwie sale konferencyjne,
100-metrowa sala restauracyjna (imprezy firmowe, teatr,
kabaret, dyskoteka).
W budynku znajduje się kuchnia z całym zapleczem gastronomicznym i produkcyjnym, która obsługuje z powodzeniem 700-osobowe imprezy, zwłaszcza pikniki firmowe
w parku.
Jaworowy Dwór zlokalizowany jest w kierunku północnym od Warszawy. Jadąc drogą do Gdańska E7, 45 km od
centrum Warszawy.
Warto przekonać się, że wyjątkowa atmosfera tego miejsca to zasługa oryginalnego wystroju, elegancji, wysokiego
standardu obsługi, a jednocześnie bliskiej każdemu staropolskiej gościnności.
Wyjątkowość tego miejsca, to piękne położenie dworu
nad małą rzeczką Strugą w otoczeniu i harmonii z przyrodą.
W otulinie Natura 2000. n
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Woda to życie
Zbawienna
woda

O

becnie w naszej diecie przeważają pokarmy kwasotwórcze – wszystkie białka zwierzęce, węglowodany, oprócz kaszy gryczanej i kaszy jaglanej, słodycze
oraz napoje gazowane zwiększają ilość kwaśnych metabolitów. Również stres oraz zanieczyszczone powietrze, brak snu
zakwaszają organizm. Jednym z najszybszych i najefektywniejszych sposobów alkalizowania wnętrza organizmu jest
codzienne picie wody alkalicznej zjonizowanej, która rozpuszcza kwaśne osady i kwaśne metabolity nagromadzone we wszystkich narządach oraz pustych przestrzeniach
jak zatoki i stawy.
Woda alkaliczna została odkryta przez rosyjskiego
profesora Aliochina, który wykonał pierwszy jonizator
wody. Woda, którą uzyskał zaskoczyła go swoimi właściwościami. Otóż robotnicy, którzy
na platformach górniczo-naftowych myli się wodą alkaliczną zaobserwowali, że dużo szybciej
goiły się ich rany i oparzenia  
słoneczne.
Woda alkaliczna zjonizowana nazywana jest też wodą żywą. Jej ph wynosi powyżej 7
i przeważają w niej ujemne jony hydroksylowe. Powstaje ona
w urządzeniach nazywanych jonizatorami wody, gdzie przepuszcza się przez wodę prąd o niskim napięciu. Woda zasadowa posiada wspaniałe właściwości, które pomagają w szybkim powrocie do zdrowia. Wiemy już, że kamienie kałowe,
złogi metabolitów, kamienie nerkowe i kamienie w drogach
żółciowych posiadają odczyn kwaśny. Woda alkaliczna rozpuszcza je i umożliwia wydalenie z organizmu. Dlaczego tak

się dzieje? Woda alkaliczna posiada taką samą strukturę jak
płyny w organizmie człowieka – osocze, płyny w narządach
wewnętrznych, krew i limfa. ORP wody alkalicznej wynosi
-150 do -250 mV zaś ORP w organizmie waha się od +50
do -200mV. Dlatego picie wody alkalicznej zjonizowanej
pozwala na jej bardzo szybkie wchłonięcie. Już po około 12
minutach woda trafia do limfy, a po 15 do krwi. Natomiast
woda pitna posiada ORP od +150 do
+250mV. Oznacza to, że ciało człowieka
musi zużyć bardzo dużo energii życiowej,
aby taką wodę przerobić na wodę, która
będzie mogła być wykorzystana przez komórki organizmu.
Woda alkaliczna umożliwia wchłanianie mikro- i makroelementów oraz
witamin. Kiedy krew, osocze i limfa są
zakwaszone, komórki nie mogą pobierać
składników odżywczych. Nawet jeśli krążą
one we krwi, nie mogą zostać wchłonięte
przez komórki. Woda alkaliczna umożliwia
stopniowe odkwaszanie tkanek, krwi i limfy
oraz odżywienie tkanek. Przy zakwaszonych
płynach ustrojowych nie pomoże stosowanie nawet najlepszych suplementów mineralnych i witaminowych, ponieważ
nie mogą zostać wchłonięte przez komórki. Wszystkie narządy i tkanki dziecka mają odczyn lekko zasadowy. Jedynie w
żołądku i pęcherzu moczowym ph jest kwaśne. Z powodu
niewłaściwego odżywiania, kwasotwórczego pożywienia i
wody, pojawiają się z czasem różne dolegliwości. W wodzie
alkalicznej znajdują się jony pierwiastków zasadowych –

Woda alkaliczna umożliwia
wchłanianie mikro i makro elementów
oraz witamin. Kiedy krew, osocze i limfa
są zakwaszone, komórki nie mogą
pobierać składników odżywczych. Woda
alkaliczna umożliwia stopniowe
odkwaszanie tkanek, krwi i limfy oraz
odżywienie tkanek.

wapnia, magnezu, potasu i sodu. Co więcej, cząsteczki wody
alkalicznej są małe. Ich struktury klastrowe składają się z 5 do
6 cząsteczek. Dlatego taka woda szybko przenika przez błonę
komórkową. Dzięki temu:
l Zapobiega gęstnieniu krwi i sklejaniu się erytrocytów. Zapobiega to udarom mózgu i tworzeniu się skrzepów krwi.
l Rozpuszcza toksyny nagromadzone w wątrobie i w nerkach.
l Lepiej nawadnia tkanki.
l Usprawnia przemianę materii i sprzyja pozbyciu się nadwagi.
l Wypłukuje kwaśne złogi w jelicie cienkim i grubym.
l Dotlenia organizm, ponieważ przeważają w niej ujemne
jony.
l Dzięki natlenieniu krwi i tkanek zapobiega fermentacji
glukozy, zakwaszeniu i powstawaniu komórek nowotworowych.
l Ogranicza w bardzo dużym stopniu namnażanie się patogenów jak grzyby, pasożyty oraz wirusy. Patogeny szybko
rozmnażają się w środowisku kwaśnym.
l Dzięki wodzie alkalicznej krew pozostaje lekko zasadowa.
Umożliwia to usuwanie kwaśnych produktów przemiany

materii na bieżąco i zapobiega odkładaniu się ich w tkance
tłuszczowej.
l Sprzyja uzyskaniu właściwej wagi. Kwaśne produkty przemiany materii nie muszą już być gromadzone w tkance
tłuszczowej dla ochrony ważnych narządów i krwi.
l Utrzymuje ph krwi w zdrowym przedziale 7,35 -7, 45.
l Uzupełnia we krwi alkaliczne bufory krwi: sodu, potasu,
wapnia i magnezu oraz grup wodorowęglanowych.
Aby krew spełniała swoją rolę i utrzymywała właściwe ph
w przypadku braku tych substancj, z powodu zakwaszenia,
musi pobierać minerały alkaliczne z narządów, tkanek, kości
i zębów. Pobranie minerałów alkalicznych z narządów, np.
wapnia z trzustki albo z kości, spowoduje zakwaszenie tychże
narządów. Prowadzi to do rozpoczęcia procesów chorobowych. Na początku będą one pozornie niezwiązane z zakwaszeniem i będą przebiegały na poziomie subklinicznym, czyli
takim, gdzie wyniki badań laboratoryjnych będą w normie.
Proces ten może trwać latami, a my możemy odczuwać go
jako zmęczenie, brak energii nawet po przespanej nocy, powtarzające się infekcje, alergie wziewne i pokarmowe, bóle
głowy i wędrujące bóle w ciele, dolegliwości trawienne, grzybice skórne, jelitowe i grzybice pochwy.
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Woda
Kangen
Najbardziej zaawansowany
system uzdatniania i zmiany
jakości wody na świecie
Woda terapeutyczna, stosowana wspomagająco
w leczeniu wszelkich chorób chronicznych
w japońskich szpitalach.
Zapewnia wszystkie najbardziej korzystne
parametry dla wody:
• małocząsteczkowa / strukturalna (łatwo
wchłaniana przez komórki)
• alkaliczna / zasadowa (odkwasza organizm)
• wysoki potencjał antyoksydacyjny (zwalcza
wolne rodniki)

Co zatem robić?
Zacząć wprowadzać wodę alkaliczną stopniowo od 2 szklanek dziennie do 2,5 litra dziennie. W ten sposób proces usuwania kwaśnych złogów nie będzie drastyczny ani bolesny.
Systematycznie organizm będzie powracał do równowagi.
Wodę pijmy ciepłą, 30 minut przez jedzeniem i 45 minut po
posiłku. Od wody alkalicznej zacznijmy dzień. Pozwoli to na
przepłukanie układu trawiennego i zwiększenie potencjału
energetycznego komórek i tkanek całego organizmu. Jeżeli
zbyt szybko zaczniemy wypijać duże ilości wody alkalicznej
możemy doświadczyć tzw. efektu Herxa, czyli szybkiego
uwalniania toksyn z tkanek do krwi. Toksyny te, nazywane endotoksynami, mogą powodować objawy podobne do
grypy. Nie oznacza to pogorszenia stanu zdrowia. Jest to
stan przejściowy, a objawy detoksykacji miną. Potrzebna jest
wtedy wytrwałość i cierpliwość do samego siebie. Wkrótce
zaczniemy coraz częściej doświadczać uczucia wypoczęcia
i radości, a choroby i dolegliwości rożnych narządów i systemów w organizmie zaczną się cofać.
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.

Dostępna w standardzie domowego filtru
montowanego do zwykłego kranu.
Chcesz dowiedzieć się więcej o właściwościach
tej wody, jak leczy i zmienia zdrowie
– zadzwoń i zapytaj eksperta.

Tel. 505 097 921

SNAPCHAT
Dziesięć sekund – tyle czasu daje nam Snapchat, żeby powiedzieć
światu, co myślimy. Wydaje się, że niewiele więcej potrzebował Evan
Spiegel wraz z kolegami, aby świat oszalał na punkcie ich aplikacji.
Gdy zaczynali, poprzez ich platformę wysyałno 20 obrazków
(„snapów”) na sekundę. Dzisiaj jest to ponad 9 tysięcy.

J

ak wyglądała droga od zera do stu milionów użytkowY, a Snapchat zdaje się być stworzony z myślą o nim. Bliska
ników? Początki przypominały nieco serial komediowy
jest im przecież idea spontanicznego dzielenia się filmikami
„Dolina Krzemowa”. Evan Spiegel i Bobby Murphy,
z imprez, pracy czy podróży albo zdjęciami swojego obiadu
dwóch studentów amerykańskiego Stanford, otrzymało zadalub kota. Nie może im się też nie podobać fakt, że treści te
nie przygotowania prototypu platformy społecznościowej jako
po trafieniu do adresata przepadną. Nie zawsze wyglądamy na
formę zaliczenia przedmiotu “design produktowy”. Podobno,
zdjęciach z imprezy na tyle dobrze by chcieć, aby widzieli je
gdy pierwszy raz pokazali gotowe dzieło innym uczestnikom
wszyscy. Nie każdą wysłaną wiadomość powinno nam się móc
kursu, zostali niemal wyśmiani. Wielu z tych, którzy tam byli,
przypomnieć następnego dnia rano. Snapchat wyzwolił igrepewnie do dziś nie może uwierzyć, że stało przed nimi dwóch
ków z potrzeby wyglądania świetnie przez cały czas oraz lęku,
przyszłych miliarderów.
że jakieś zdjęcie zostanie nam wyciągnięWyobrażam sobie, że początek
te jak będziemy aplikować na nowe staprezentacji mógł nie należeć do najnowisko pracy.
lepszych. Na pierwszy rzut oka cała
Gdy pytam o zalety Snapchata jedidea wydawała się przewidywalna
nego z wiodących ekspertów od tego
i oczywista. Spiegel i Murphy pokamedium w Polsce, Mateusza Paszkiewizali pomysł na aplikację, dzięki któcza, mówi, że wymiana treści poprzez tę
rej każdy mógłby przesyłać zdjęcia i
aplikację bardziej przypomina prawdzikrótkie filmiki znajomym, załączając
wą rozmowę niż konwersacje w innych
do nich krótkie wiadomości. Każdy,
social media. I ma rację. Prostota, sponkto zna Facebooka albo Instagrama
taniczność i autentyczność to główne
może się domyślić reszty i spisać poatuty Snapchata. Dostrzegli je zresztą
mysł na straty jako mało udaną kopię
inwestorzy i inni wielcy z Doliny Krze– prawda? Niezupełnie. Jeśli Spiegel i
mowej. Zarówno Google jak i FaceboMurphy liczyli na dobrą ocenę, musieok chciały kupić tę firmę za 3 miliardy
li wykazać się większą kreatywnością Snapchat to aplikacja na telefon, pozwalająca dolarów, ale Spiegel dał jasno do zrozuna łatwe komunikowanie się ze znajomymi
– i w tej mierze nie zawiedli.
mienia, że Snapchat nie jest na sprzedaż.
poprzez wysyłanie im zdjęć i filmików na
telefon. Wyróżnikiem Snapchata jest to,
Aplikacja, wtedy jeszcze nazywana PiW związku z tym, że założenie konta jest
że kasuje materiały zaraz po wysłaniu.
caboo, w jednym istotnym aspekcie różdarmowe, wyzwaniem pozostaje doszliniła się bowiem od innych dostępnych
fowanie modelu biznesowego.
na rynku rozwiązań. Każde zdjęcie czy filmik, który otrzyma„Największe wzywanie przed jakim stoi Snapchat, to monemy za jej pośrednictwem, możemy zobaczyć jeden raz, przez
tyzacja” – mówi mi Mateusz – „Wdrożenie nowych rozwiązań
nie dłużej niż 10 sekund. Po tym czasie, treści automatycznie
reklamowych, które nie będą zbyt agresywne i kontekstowo
się usuną i nie będziemy mieli możliwości wrócić do nich, ani
będą wpisywać się w DNA Snapchata. Dlatego do tego procesu
przesłać ich dalej. Nie ma nawet mowy o tym, aby cokolwiek
zaproszono wyselekcjonowanych partnerów. Stawiałbym też
polubić czy skomentować. Kluczem do zrozumienia pomysłu
na rozwój narzędzi analitycznych”. Słowem: aplikacja otworzy
dwóch Kalifornijczyków jest ulotność – treści szybko rotują.
szerzej drzwi dla biznesu, tak aby w gronie snapujących mógł
Są szybko przyswajane i równie szybko znikają.
szukać obecnych i przyszłych klientów. Miejmy nadzieję, że
Gdy teraz o tym myślę, wydaje mi się to dziwne, że młodzi
wszyscy zainteresowani na tym skorzystają, a jednocześnie, że
ludzie, którym Spiegel i Murphy opowiadali o swoim pomyśle
nie ucierpli autentyczność i sponataniczość, na których Snapnie złapali go w lot. Wszyscy oni należeli przecież do pokolenia
chat zbudował własny biznes. n
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Czas wymagających
pracowników
Powraca rynek pracownika, a to zawsze oznacza jedno: zaostrzy
się wojna o talenty. Równa się to wyższym pensjom, ciekawszym
benefitom i świadczeniom pozapłacowym oraz wzmożoną
aktywnością firm, które szukają coraz bardziej kreatywnych
sposobów dotarcia do najlepszych kandydatów.

E

mployer branding to sztuka kreowania marki pracodawcy. Jego celem jest czytelny komunikat (język korzyści) dla potencjalnych pracowników, dlaczego warto
podjąć pracę raczej u nas niż w konkurencji. Nasza firma ma
być „pracodawcą z wyboru”, „marką aspiracyjną”, taką, która zapewnia, że nie będziemy się nudzić w godzinach pracy,
otrzymamy w niej atrakcyjne warunki zatrudnienia, a najlepiej - że będziemy mieli jeszcze okazję zrobić coś dobrego dla
innych.

Standardowe frazy, takie jak „dołącz do młodego, dynamicznie rozwijającego się zespołu profesjonalistów” albo “płaca odpowiadająca rynkowym standardom” już nie wystarczą,
by przyciągnąć uwagę kandydata. Nie zaimponujemy mu też
kartą Multisport czy opieką medyczną. Szczególnie wybredni
w tej mierze są ludzie młodzi, należący do pokolenia Y, oraz
depczący im po piętach przedstawiciele generacji Z. Jeśli nasza
marka ma przyciągać, musi się wyróżniać. I nie być nudna.
Dobry przykład tego, jak to zrobić, zaproponowała pewna

firma z Kanady, która szukała specjalistów do pozyskiwania
finansowania dla fundacji i stowarzyszeń. Wybrali szereg strategicznych lokalizacji (parkingów, centrów handlowych itd.),
w których porozrzucali pieniądze. Oczywiście fałszywe, ale
o tym dowiedział się ten, kto podniósł banknot, na odwrocie którego przeczytał: “wyglądasz na kogoś, kto umie wyciągnąć pieniądze spod ziemi. Właśnie kogoś takiego szukamy!
Sprawdź naszą stronę internetową…”. Proste? Tak, ale bardzo
skuteczne, bo firma pozyskała nie tylko kandydatów, ale zwróciła też na siebie uwagę mediów. Nie mniej kreatywni są polscy
pracodawcy. Agencja Digital One (obecnie: Deloitte Digital)
zorganizowała przed rokiem akcję rekrutacyjną, w ramach
której szukali pracowników w porannych pociągach relacji
Łódź-Warszawa. Wiedzieli z doświadczenia, że wielu młodych
i zdolnych łodzian codziennie dojeżdża do pracy, więc - po
tym jak poczęstowali ich kawą z firmowym logo - proponowali
im pracę w rodzinnym mieście.
Bardziej znane marki częściej muszą zarządzać oczekiwaniami i własnym wizerunkiem niż po prostu zaznaczyć swoją
obecność. Wszyscy pewnie kojarzymy znaną kampanię McDonald’s - „może frytki do tego?”. Jej celem było zmienić odbiór McPracy, pokazać ludzi, którzy wybierają zatrudnienie
w najpopularniejszym fast foodzie jako młodych, ciekawych i
na ścieżce awansu, raczej niż jako tych, którym w życiu zawodowym po prostu nie wyszło. Accenture, z kolei, postanowiło
pokazać, jak właściwie wygląda praca w consultingu, tworząc
interaktywną grę internetową. Dzięki niej możemy wziąć
udział w rozwiązywaniu prawdziwych zadań biznesowych,
poznać zespół pracujący w firmie, podciągnąć się w tajnikach

Employer
branding

korporacyjnego savoir-vivre’u. Ci, którzy podjęli wyzwanie,
nie tylko mieli okazję awansować i dekorować swoje wirtualne biuro nagrodami, ale także mogli lepiej przygotować się
do rozmów i podnieść swoje kompetencje w realnym świecie.
Swiss International Airlines, które w tym roku sięgnęły po laur
najlepszego pracodawcy w krajach niemieckojęzycznych, zbudowały z kolei swój wizerunek wokół hasła „Faces of SWISS”.
Slogan potraktowano bardzo dosłownie, bo pierwszy w ich
flocie Boeing 777-300ER został dedykowany właśnie ich pracownikom oraz przyozdobiony ich podobiznami. Dwunastu
szczęśliwców mogło nawet zobaczyć swoje 7-metrowe podobizny powyżej skrzydeł samolotu. Zatrudnionym w firmie poświęcono też serię filmów prezentujących ich wkład w rozwój
przedsiębiorstwa. Na co dzień anonimowi pracownicy mieli
okazję zaprezentować  siebie i  swoje osiągnięcia szerszej publice, ale przede wszystkim mogli się poczuć docenieni.
Employer branding, jak każdy rodzaj komunikacji biznesu
z otoczeniem, nie zawsze jest wiarygodny, zdecydowanie bywa
jednostronny w wyolbrzymianiu zalet i czasem przesłania twarde realia codziennej pracy efektownymi happeningami. Sam
fakt jednak, że firmy w niego inwestują, świadczy o tym, że
mocniej liczą się ze zdaniem pracownika i bardziej się starają,
aby przyciągnąć go do siebie. A to nie może być zła wiadomość.  n
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Z punktu widzenia... Montessori
Dr. Paul Epstein

Międzynarodowy ekspert, konsultant i wykładowca w dziedzinie
edukacji. Specjalizuje się w systemie Montessori. Posiada doktorat
z antropologii kultury. Dyrektor Zespołu Szkół Montessori w Rochester, Minnesota, USA.
Opublikował dziesiątki artykułów na temat Montessori, a także wydał książkę „Z notatek obserwatora, Montessori w praktyce”.
Regularnie występuje ze swoimi wykładami na konferencjach
w USA, Kanadzie, UK, Polsce, Szwecji, Rosji, Brazylii, Japonii, Chinach i innych krajach. Jego wykłady są niezwykle interesujące,
mają w sobie magiczną moc docierania do sedna problemów
oraz inspirowania do zmiany sposobu myślenia.
Pasją Paula jest obserwacja w jaki sposób dzieci i dorośli zdobywają wiedzę w każdej dziedzinie życia. Ciągle poszukuje rozwiązań
i wiedzy na temat tego, jak system edukacji może wesprzeć albo
zniszczyć naturalną potrzebę i łatwość uczenia się.

Rozwój i edukacja nastolatków
Tłumaczenie: Barbara Kłębowska

R

ozmawiałem niedawno z kolegą. Wysłuchałem jego
opowieści o zmartwieniach, jakie przysparza mu jego
nastoletnia córka. Żalił się strasznie, że jest inna niż
kiedyś. Zapytałem, na czym polega problem? Odpowiedział
mi jak osoba pogrążona w żałobie, że kiedyś córka dzieliła
z nim swój entuzjazm rozwiązując zadania z matematyki,
poznając meandry geografii czy zadziwiając się stanami skupienia wody. Żalił się, że kiedyś jeździli razem na rowerze
i czytali przed snem. Kiedyś wszystko robili razem. W trakcie
opowieści szczególną uwagę przykładał do jednej zasadniczej
zmiany - kiedyś jego córka uwielbiała chodzić do szkoły. Teraz, jedyne co ją interesuje to rozmowy i wysyłanie sms-ów
do znajomych, co według niego, odciąga jej uwagę od szkoły.
Poprosiłem, żeby opisał szkolne zadania córki i, co nie było
zaskakujące, okazało się, że polegają głównie na zapamiętywaniu.  
Niestety, obecnie zbyt wiele dzieci uczy się w szkole na
pamięć, podczas gdy powinny uczyć się myślenia. Większość
z nas (rodziców) uczyło się w szkole wszystkiego na pamięć
i większość z nas poradziła sobie potem w życiu całkiem
nieźle. My uczyliśmy się na pamięć, gdyż świat w którym
dorastaliśmy tego wymagał. Bo wydawało się, że świat zawsze będzie przypominał świat naszych rodziców. Więc my
uczyliśmy się na pamięć tak jak oni.

Ale taki świat już nie istnieje. Teraz żyjemy w czasach
nieustającej zmiany. Świat wymaga kreatywności i innowacyjności. Żyjemy w świecie ciągłych transformacji. Obecnie,
większość zawodów wykonywanych jest inaczej niż zaledwie
kilka miesięcy temu. I wiele z tych zawodów może w najbliższych miesiącach po prostu zniknąć. Jednocześnie mamy
dostęp do tylu informacji, że brakuje nam czasu na ich wykorzystanie. Dlatego warto postawić pytanie: po co zapamiętywać?  Po co, skoro wszystko czego potrzebujemy możemy
odkrywać na bieżąco dzięki Google czy Siri?
W świecie wszechobecnej i nieustającej zmiany, najważniejsza jest nauka myślenia. Myślenie różni się od zapamiętywania. Myślenie korzysta z szeregu umiejętności takich jak:
kreatywność, rozwiązywanie problemów, realizacja pomysłów, komunikacja, wytrwałość, podejście ze zrozumieniem
do nowych sytuacji i wiele innych.  
Sposób, w jaki uczymy się myśleć, jest nierozerwalnie
związany z etapem rozwoju. Małe dzieci uczą się myśleć
używając przedmiotów i ruszając się. Na przykład maluchy
(dzieci do 3 roku życia) poruszają się bezustannie. W ten
sposób rozwijają koordynację ruchowo-zmysłową, która
wpływa na rozwój struktur mózgowych. Obecnie dorośli
rzadko mówią maluchom, żeby przestały się ruszać, chociaż
w przeszłości sami tego doświadczali. Nastolatki (młodzież)

również są nastawione na ciągły ruch, ale dodatkowo uczą
się przede wszystkim poprzez mówienie. Zadziwiające w tej
sytuacji jest to, jak wielu dorosłych dziś zmusza nastolatków,
żeby przestali mówić albo się ruszać...
Filozofia edukacji wg Montessori jest prosta: dzieci “pracują” nieustannie, a celem ich “pracy” jest stać się dorosłym.
Ten proces trwa od narodzin poprzez okres dojrzewania.
Etapami tej “pracy” są: rozwój siły i koordynacji ruchowej
czyli siedzenie, raczkowanie, chodzenie, bieganie, skakanie;
przekształcanie zasłyszanych dźwięków w zrozumiały język
czyli mowę, stawanie się niezależnym, robienie "wszystkiego"
samodzielnie, zaprzyjaźnianie się, współpraca, komunikowanie się, podejmowanie wspólnych decyzji, przewidywanie
konsekwencji wyborów, bycie zaangażowanym i wytrwałym
oraz wiele, wiele więcej.
Niezwykłe jest to, że nie znajdziecie dwojga dzieci, które
by w ten sam sposób lub w tym samym czasie wykonywały
swoją “pracę”. Co więcej, dzieci zawsze rozwijają się w jakimś kierunku dopiero wtedy, gdy są na to gotowe. Maria
Montessori zaobserwowała jednak cechy wspólne (specyficzne) dla kolejnych etapów rozwoju dziecka. Nazwała te etapy
fazami rozwoju i traktowała każdą fazę prawie jak kolejne
narodziny. Każda faza trwa około sześć lat: od urodzenia do
szóstego roku życia, od szóstego do dwunastego i od dwunastego do osiemnastego roku życia.
W pierwszej fazie rozwoju (od urodzenia do 6-ego roku
życia) dzieci koncentrują się przede wszystkim na osiąganiu

samodzielności, na robieniu "wszystkiego" samemu. Osiągają to poprzez rozwijanie koordynacji ruchowo-zmysłowej.
W drugiej fazie rozwoju (od 6-ego do 12-ego roku życia)
dzieci dążą do zrozumienia "wszystkiego" co jest, całego
wszechświata łącznie z ich własnym miejscem, celem i rolą
w otaczającym je świecie.  Robią to używając wyobraźni czy
zadziwiania się. Z kolei nastolatki (od 12-ego do 18-ego roku
życia) rozwijają kompetencje społeczne i próbują odnaleźć
się w świecie dorosłych. Dokonują tego ucząc się podejmowania rozsądnych i ekonomicznych decyzji .
Montessori uważa, że optymalny rozwój jest możliwy,
gdy dzieci i młodzież “pracują” w środowisku odpowiednio
przygotowanym do ich potrzeb rozwojowych. A najlepszą formą nauki dla dzieci i młodzieży jest doświadczanie.
W środowisku Montessori dzieci mają ogromną swobodę
wyboru. We własnym tempie badają, sprawdzają i dokonują
odkryć korzystając z różnorodnych form aktywności, które
uczą myślenia. W pierwszej fazie rozwoju dzieci korzystają
z ponad stu różnych zajęć, które kształtują koordynację ruchową oraz wprowadzają pojęcie liczb i działań arytmetycznych,
pojęcia geograficzne i naukowe oraz zaczynają pisać i czytać.
W drugiej fazie rozwoju opierają się na tych fundamentach i idą dalej korzystając z wielu aktywności rozwojowych
ujętych w tzw. Cykl Pięciu Wielkich Lekcji, które integrują
w sobie antropologię, biologię, chemię, geografię, historię,
języki i literaturę, matematykę i inne dyscypliny. Zajęcia
w tym okresie w szkole Montessori przypominają udział
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samego, zaufanie, zaangażowanie i nowe sposoby myślenia.
Idealnym środowiskiem dla nastolatka jest niewielka wspólnota edukacyjna, która odzwierciedla dorosłe społeczeństwo.
Nastolatek angażuje się w naukę, podejmowanie decyzji biznesowych, działania na rzecz wspólnoty, podróże i inne.

Wyrażanie siebie

w interaktywnej wystawie. Opanowanie wiedzy z Cyklu Pięciu Wielkich Lekcji trwa sześć lat.
Jeszcze inna jest klasa Montessori dla nastolatków (od 12
do 18 roku życia). Odzwierciedla ona społeczeństwo, w którym młodzież wzrasta i którego częścią ma się stać. Zajęcia
wprowadzają młodzież w szerszą społeczność, nawet o zasięgu światowym. Młodzież najlepiej uczy się podróżując oraz
angażując się w przeróżne działania prospołeczne.
Edukacja Montessori jest edukacją człowieka jako całości.
Okres dojrzewania to świadome przejście od dzieciństwa do
dorosłości. Jednakże okres dojrzewania nie jest traktowany
jako okres przejściowy, który trzeba przebrnąć, jest to czas
kreowania postaw niezbędnych w życiu człowieka dorosłego.
Dorośli odgrywają liczne role społeczne: pracodawcy, pracownika, kolegi, współpracownika, producenta, konsumenta, uzdrowiciela, nauczyciela, małżonka, rodzica, dziecka,
siostry/brata, przyjaciela i wiele innych. Oczekuje się odpowiednich zachowań dla każdej z tych ról. Odpowiednie
zachowania czyli zgodne z obowiązującymi zasadami - kiedy
rozmawiać, o czym rozmawiać, z kim, jak długo, i jak sygnalizować zmianę ról. Na przykład wrzaski, krzyki i podskoki
są zazwyczaj akceptowalne raczej na stadionie niż w kawiarni. Dorośli przeszli już proces socjalizacji i mogą tworzyć
nowe formy zachowań społecznych. Dzieci i młodzież uczą
się tego.
Montessori definiuje nastolatka jako „owonarodzonego społecznie". Zanurzenie w głęboki fizyczny, poznawczy,
emocjonalny i duchowy rozwój stanowi nowy początek.
W okresie dojrzewania uczą się na nowo świata dorosłych,
gdzie praca i podejmowanie decyzji ekonomicznych może
przyczynić się do rozwoju życia albo zniszczyć świat.
Rozwój nastolatka realizuje się poprzez wyrażanie siebie

Mówienie jest dla nastolatka ważnym narzędziem rozwijania świadomości czyli wiedzy o sobie i innych. Wyrażanie
siebie jest niezwykle istotnym doświadczeniem rozwojowym
i młodzież potrzebuje do tego różnorodnych form wyrazu.
Wyrażanie siebie dokonuje się m.in poprzez zaangażowanie
w sztukę, teatr, muzykę, sport i inne aktywności. Należy jednak pamiętać, że, w szkołach Montessori ekspresja artystyczna, konkurowanie w sporcie czy wystawianie przedstawień
teatralnych czy muzycznych nie są celem samym w sobie.
Ten cel jest znacznie większy. Nieustanne uczestnictwo
w procesie tworzenia czy regularna aktywność fizyczna młodzieży, powoduje rozwój kreatywności. Młodzież angażuje
się w takie formy ekspresji, które stymulują proces kształtowania własnej indywidualności.
Nastolatki (i dzieci) potrzebują środowiska, które sprzyja
bezpiecznemu poznawaniu otaczającego świata. Na przykład
przedstawienia teatralne dają nastolatkom możliwość sprawdzenia się w różnych rolach i przy wykorzystaniu różnorodnych środków wyrazu, które nie zawsze są dostępne w życiu
codziennym. Uczniowie mogą stać się kimś innym, kimś
z innego czasu lub innej kultury. Uczniowie w bezpieczny
sposób mogą badać okoliczności, których doświadczyli inni
ludzie oraz decyzje, które podjęli, jak również poznać konsekwencje tych decyzji. Uczą się jak rozwijać siebie, poprzez
doświadczenia innych. Nastolatek może zapytać - a co ja
bym w tej sytuacji zrobił? Czy postąpiłbym tak, jak oni?

Zaufanie

Nastolatek poszukuje u bliskich mu dorosłych wskazówek,
rad i perspektyw. Nastolatek pyta: "Kim się staję?", "Co to
znaczy być dorosłym?". Niestety zbyt często zamiast realnych
odpowiedzi, musi zadowolić się stereotypami promowanymi
w mediach i wirtualnym świecie. To nie jest to czego młodzież szuka! Pragnie nauczyć się ufać sobie i innym dorosłym. Pragnie, aby dorośli byli obecni w ich życiu, byli uczciwi i szczerzy. Potrzebuje dorosłych, którzy oferując wsparcie
potrafią jednocześnie słuchać bez oceniania.
Jednocześnie, młodzież jest "realistyczna". Widzi i wie, że
dorosłe życie bywa trudne oraz pełne wyzwań i przeszkód.
Niemniej jednak, młodzież nieustannie szuka w nim jakiejś
wizji i perspektywy. Życie nastolatków także bywa skomplikowane i uciążliwe, również muszą konfrontować się
z trudnościami i innymi ludźmi. Pytają: czy dorośli mogą
zrozumieć jakie my mamy wyzwania w życiu? Chcą wiedzieć
jakie są strategie dorosłych aby radzić sobie z codziennym
stresem. Pytają dorosłych, jak można mieć wpływ na swoje

których nastolatki doświadczają całej kaskady intensywnych
lecz czasami przeciwstawnych myśli i uczuć.
Najkorzystniejszy dla nastolatków sposób nauczania,
znany jest jako metoda rozbudowanych pytań. Zagadnienia
pochodzące z różnych dziedzin wiedzy są ze sobą powiązaZaangażowanie
Nastolatek stopniowo uświadamia sobie, że jego zaangażo- ne i przedstawiane tematycznie w taki sposób, aby zwracały
wanie definiuje go jako osobę wiarygodną i taką na której uwagę uczniów na podstawowe pojęcia i zasadnicze pytania.
można polegać. Uczy się także, że bycie wiarygodnym to Ogólnie mówiąc, metoda rozbudowanych pytań służy zrozucecha osób, które biorą odpowiedzialność i którym ufa spo- mieniu nieskończonych możliwości człowieka i jednocześnie
łeczeństwo. W najprostszej formie, zaangażowanie oznacza wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. Uczniowie mogą szuobiecywanie i dotrzymywanie słowa. Nastolatek uczy się, że kać odpowiedzi na fundamentalne pytania: Jakie mam zdoldzięki temu zarówno on jak i inne osoby odgrywają znacze- ności i możliwości? Czym warto się zajmować, co jest ważne
i potrzebne? Z kim będę współpracował? Jak to wszystko
nie w życiu.
zrobić? Jaki jest mój wkład?
W środowisku Montessori stwaW trakcie zajęć poświęcorzamy młodym ludziom okazję
nych epoce uprzemysłowienia
uczyć się poprzez doświadczanie
czy współczesnym technologiom,
zarówno pracy społecznej (jako wouczniowie proszeni są o zbadanie
lontariusz) - czyli pomagania innym
wpływu innowacyjnych rozwiązań
jak i poprzez prowadzenie biznesu.
na ludzkość. Podstawowe pytanie,
Programy Montessori dla nastoktóre towarzyszy tej analizie brzmi:
latków na całym świecie obejmują
"W jaki sposób moje pomysły
tworzenie przeróżnych biznesów
mogą wpłynąć na społeczeństwo"?
uczniowskich, takich jak: prowadzeZadaniem i “pracą” jaką munie gospodarstwa rolnego, naprawa
szą wykonać dziecko i nastolatek
rowerów, usługi gastronomiczne,
jest stać się dorosłym. To czego
wytwarzanie materiałów szkoleniopragną nastolatkowie jest zaanwych i wiele innych. Działanie w
gażowanie w jakieś wartościowe
otoczeniu rynkowym jest dla nich
zadania, które mają prawdziwe
najlepszym nauczycielem.
znaczenie dla niego i innych. PeMłodzież uczy się, że prowadzeNieustanne uczestnictwo w procesie
wien
absolwent szkoły Montessori
nie działalności biznesowej wiąże
tworzenia czy regularna aktywność
w
ten
sposób opisał swoje szkolne
się z realizacją potrzeb większych
fizyczna młodzieży, powoduje rozwój
niż tylko nasze własne. Doświadcza kreatywności. Młodzież angażuje się w takie doświadczenia z okresu kiedy był
nastolatkiem : "Jeśli chcesz spojrzeć
tego, że niezależnie od własnego
formy ekspresji, które stymulują proces
na życie z globalnej perspektywy
“widzimisię” czy własnych emocji,
kształtowania własnej indywidualności.
potrzebne ci są solidne fundamennależy dalej zajmować się produkcją
ty... jeśli nauczysz się zaufania, szai sprzedażą. Nastolatkowie w Moncunku oraz zadawania pytań - jeśli
tessori muszą współpracować razem
z innymi podczas opracowywania wizji własnego biznesu, dobrze poznasz te trzy podstawowe zasady, to kiedy wejplanowania i wprowadzania procedur, wymyślania i wdraża- dziesz w świat - będziesz odpowiednio przygotowany, aby
2
nia strategii marketingowej oraz zaspokajania potrzeb klien- zmierzyć się z tym, co ma do zaoferowania."
Prawidłowa edukacja (nastolatków) młodzieży wymaga
tów.
Działając w środowisku biznesowym, młodzież uczy się stworzenia warunków do wyrażania siebie, budowania zana czym polega współpraca, organizacja i procedury działa- ufania, uczenia się zaangażowania i nowych możliwości mynia. Dowiadują się także, że osobiste zaangażowanie zwiększa ślenia. Młodzież potrzebuje dorosłych, którzy ją rozumieją,
nasz wpływ na sytuację: zawsze mogą zgłosić swoje pomysły i którzy wiedzą, co to znaczy “być człowiekiem”. Jako ojciec
dwojga dzieci, które najpierw stały się nastolatkami a potem
i zmienić sytuację.
dorosłymi, tęsknię za wspólnym czytaniem przed snem. Ale
jednocześnie
z podziwem patrzę na to, kim dzisiaj są. n
Nowe sposoby myślenia
życie i działać skutecznie w świecie. A na koniec, oczekują od
dorosłych odpowiedzi na pytanie - co to znaczy “być człowiekiem”.  

Transformacja, która następuje w dziecku w okresie dojrzewania, wymaga rozwoju w nich abstrakcyjnego myślenia,
rozumowania i kreatywności. Ale nie wszystko dzieje się jednocześnie. Proces ich rozwoju trwa przez kilka lat, w czasie

Ref:
1 McNees, D. (2015). Exploring the adolescent’s creative pathways: Mindfulness,
role fluidity, story, and the dramatic curriculum. The NAMTA Journal 40 (3):55-74.
2 The development of the Montessori adolescent. https://www.youtube.com/watch?v=WYUbsZtyE_Q
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Materia i umysł
razem czy osobno
GDYBYŚMY TYLKO WIEDZIELI DLACZEGO TAK NAPRAWDĘ CHORUJEMY
LUB DOŚWIADCZAMY PROBLEMÓW. MOGLIBYŚMY NARESZCIE COŚ
SENSOWNEGO Z TYM ZROBIĆ...
Autor:
„Informacja jest brakującym ogniwem między materią i umysłem.”
Marcus Schmieke
Twórca Systemu TimeWaver

C

ywilizacja zachodnia oparta była na założeniu, że istnieje rozdział pomiędzy materią – rzeczywistością zewnętrzną a umysłem, czyli rzeczywistością wewnętrzną. Generalnie uważano materię jako coś obiektywnie
istniejącego a przestrzeń umysłu jako coś subiektywnego i
ulotnego. Zakładano też, że nie ma istotnych związków między materią obiektywną a obserwującym materię “subiektywnym” umysłem człowieka.
System TimeWaver zakłada, że w rzeczywistości nie ma
takiego rozdziału. Osobiście uważam, że ostatecznie materia
i umysł stanowią jedno, albo mówiąc inaczej – mają to samo
źródło. Nie zgadzam się z tym, że w ostatnich wiekach przyznawano “wyższość” nauce, która zajmowała się wyłącznie poznaniem tzw. obiektywnie istniejącej materii. O błędzie tego
podejścia coraz bardziej przekonuje się również sama nauka.

U zarania XX wieku nastąpiło jednoczesne odkrycie teorii
względności oraz fizyki kwantowej. Dzięki temu nauka “weszła” tak głęboko w naturę materii jak nigdy dotąd. Z jednej
strony oznacza to zgłębianie mikroświata, badanie najmniejszych cząstek świata fizycznego, z drugiej – eksplorację praw
i pochodzenia całego wszechświata. Interesujące jest to, że im
bardziej umysł stara się poznać obiektywną naturę materii poprzez badanie atomu i cząstek elementarnych albo praw materii, tym bardziej odkrywa, że obserwowany obiekt, w rzeczywistości nie jest obiektywnie istniejącym “obiektem”.
To zadziwiające, ale w ujęciu fizyki kwantowej, materia,
atom lub cząstki elementarne nie są obiektem, gdyż posiadają subiektywne cechy i nie mogą być opisane niezależnie
od obserwatora przeprowadzającego eksperyment. Tak więc,
zgodnie z tym, co powiedział niemiecki naukowiec i filozof,

Carl Friedrich von Weizsäcker, im bardziej człowiek stara się
zbadać obiektywną naturę zewnętrznej rzeczywistości materialnej, tym bardziej odkrywa, że ostatecznie materia staje się
lustrem, w którym dostrzega siebie samego. Zabawne jest, że
im korzystamy z coraz lepszych metod poznania materii tym
szybciej odkrywamy, że badany obiekt nie jest oddzielony od
podmiotu obserwującego jakim jest nasza świadomość. To
zdumiewające odkrycie z początków ubiegłego stulecia było
szokiem dla fizyków. Zwykli mawiać: jeśli nie jesteś zszokowany fizyką kwantową, to znaczy, że jej nie zrozumiałeś.
Z jednej strony fizyka kwantowa wprowadziła rewolucyjne
zmiany odkrywając subiektywną naturę materii. Z drugiej
strony, badania m.in Zygmunta Freuda i Carla Gustawa Junga, doprowadziły do odkrycia obiektywnej natury ludzkiej
psychiki. Otóż Jung odkrył, że jeśli zejdziemy bardzo głęboko w istotę ludzkiej psychiki, naszą własną subiektywność,
docieramy do pewnego punktu w naszej
wewnętrznej przestrzeni, który
już nie jest naszą przestrzenią
ale miejscem w umyśle, który
wszyscy ludzie dzielą ze sobą.
Została ona przez Junga nazwana podświadomością zbiorową.
Ona nie należy tylko do mnie,
nie zależy od mojej indywidualnej
percepcji, ale jest czymś, co należy do nas wszystkich. Przestrzeń
wewnętrzna staje się obiektywna. Na
pewnym głębokim poziomie nie możemy już jej nazywać naszą własną subiektywna
psychiką, ponieważ staje się ona przestrzenią,
którą dzielimy z innymi ludźmi.
Jung dokonał tego odkrycia metodą empiryczną, badając
marzenia senne oraz doświadczenia tysięcy pacjentów w ramach własnej praktyki psychologicznej oraz we współpracy
z innymi naukowcami. Odkrycia nie wynikały z przesłanek
religijnych czy duchowych, tylko z naukowej obserwacji. W
nas jest coś wspólnego, coś co stanowi wspólne dziedzictwo
ludzkości, coś co na bardzo głębokim poziomie stanowi pewną obiektywną, absolutną wiedzę.
Czy to nie zadziwiające? Jeśli spojrzymy głęboko w siebie,
znajdziemy obiektywną psychikę, a jeśli spojrzymy w zewnętrzną rzeczywistość, spotkamy subiektywną materię. Tak
więc zewnętrzna przestrzeń staje się subiektywna, a przestrzeń
wewnętrzna staje się obiektywna. Dlatego jestem głęboko
przekonany, że idąc jednocześnie w tych dwóch kierunkach
spotkamy się w tym samym miejscu.
Subiektywna materia i obiektywna psychika stają się jedną i tą samą rzeczywistością – jednym umysłem, o którym
kiedyś wspominały starożytne kultury Dalekiego Wschodu :
buddyjska, wedyjska czy chińska.
Żyjemy w czasach fascynującego rozwoju wiedzy i świadomości. Rośnie złożoność naszego codziennego życia – korzystamy ze smartfonów, nieskończonej ilości informacji
dostępnych w internecie, co jest zdumiewające, fantastyczne
i ... obezwładniające. Większości chorób, z którymi zmaga-

my się obecnie towarzyszy “wypalenie”. Wypalenie to skutek
nadmiernej złożoności, nadmiernej liczby bodźców, których
doświadczamy w tym samym czasie i mamy trudności z odbiorem ich znaczenia. Nie dostrzegamy w tym wszystkim jedności.
Im bardziej funkcjonujesz w świecie zewnętrznym, tym
większego zróżnicowania doświadczasz. Jedynym sposobem
na zaradzenie tej złożoności świata jest odnalezienie jedności
wewnątrz siebie. Mamy niezwykłą możliwość wejść głęboko
wewnątrz siebie i połączyć wewnętrzne i zewnętrzne doświadczenia na głębokim poziomie, który możemy nazwać psychomaterią albo materią psychiki, gdyż nie istnieje odpowiednie określenie. Możemy nazwać to jednym umysłem, jednym
poziomem istnienia.
Ja nazywam to polem informacyjnym ponieważ informacja jest w pewnym sensie materią a jednocześnie zawiera komponent umysłu. Informacja nie jest materią, ale także nie
jest czystym umysłem. Ona jest czymś pomiędzy. Łączy
i zawiera jedno i drugie. Informacja jest brakującym
ogniwem pomiędzy materią i umysłem. Informacja jest
rzeczywistością, którą odkrywamy dzięki fizyce klasycznej i kwantowej, którą rozwijamy w cybernetyce i technologiach internetowych. Żyjemy w epoce informacji.
Kolejna będzie epoka pól informacyjnych – epoka,
gdzie na głębokim poziomie materia spotyka
psychikę. Jeśli chcemy być zdrowi,
jeśli chcemy być całością, potrzebujemy doświadczać jedności na głębokim poziomie.
TimeWaver to urządzenie
zaprojektowane jako interfejs z
polem informacyjnym. Pozwala na
nawiązanie łączności między naszą świadomością a podświadomością a jednocześnie z poziomem
energii i materii. Na podstawie naszego doświadczenia wynikającego ze współpracy z tysiącami klientów jesteśmy przekonani, że problemy których ludzie obecnie doświadczają – problemy ze zdrowiem, emocjonalne czy psychiczne, wszystko z
czym borykamy się na co dzień – nie dzieje się z przypadku,
ma swoją głęboką przyczynę. Te powiązania i relacje są możliwe do odkrycia na głębokim poziomie. Naszym celem jest
stworzenie takich narzędzi aby pomoc każdemu w analizie
głębokich przyczyn chorób czy innych problemów z użyciem
technologii pola informacyjnego. A następnie abyśmy mogli
nareszcie porazić sobie z tymi wyzwaniami.
Uwaga: Medycyna konwencjonalna nie uznaje istnienia pól informacyjnych oraz zastosowania systemów TimeWaver w medycynie ze względu na brak naukowych dowodów w rozumieniu
medycyny konwencjonalnej.
Marcus Schmieke
Twórca zaawansowanego systemu do diagnozy
i terapii TimeWaver. Znawca fizyki kwantowej
oraz wiedzy wedyjskiej o naturze umysłu /
świadomości.
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Biznes społeczny
to też biznes
Przedsiębiorczość społeczna, biznes społeczny, gospodarka
społeczna - różne były próby przełożenia „social business”
na język polski, różnie też wychodziło przeszczepiane tego
modelu na nasz grunt. Dziś możemy już pochwalić się pierwszymi
sukcesami i markami, które zyskują uznanie w szerokim świecie.
O tym, czym social business jest (a czym nie),
rozmawiamy z Katarzyną Kamińską.

tej organizacji. W przypadku social business, misja i biznes są
n Jak Ty sama rozumiesz, i jak chciałabyś aby inni rozurównorzędne i ściśle ze sobą powiązane.
mieli, social business?
Katarzyna Kamińska: Chciałabym, żeby ludzie dobrze zro- n Możesz podać przykład sukcesów, jakie na tym tle odniozumieli każde z tych słów z osobna, a później spojrzeli na nie sły social businessy?
razem. „Business”, czyli coś, co potrafi
W szerokim świecie najbardziej rozna siebie zarobić i korzysta z narzędzi
poznawalny jest sam twórca pojęcia
biznesowych. „Social”, czyli coś, co od„social business”, Muhammad Yunus,
nosi się do społeczeństwa, rozwiązuje
który rozpoczął ten ruch poprzez
konkretny problem społeczny, taki jak
wprowadzenie mikrokredytów, za co
bezdomność czy głód. Social business
otrzymał zresztą Nagrodę Nobla. Jest
polega na tym, aby w rozwiązywaniu
też mnóstwo wartościowych, lokalnych
problemów społecznych zobaczyć szaninicjatyw.
sę biznesową, a jednocześnie szansę na
n W Polsce też?
realną zmianę.
W Polsce najwięcej mówi się dzisiaj
o Migam.pl, którzy robią naprawdę
n Czym, w takim razie, różni się
wspaniałą robotę. Stworzyli aplikację,
social business od NGO i spółktóra pozwala osobom Głuchym (wieldzielni socjalnych z jednej strony,
ką literą, bo są mniejszością kulturową
a CSR z drugiej?
z własnym językiem i nie „głuchonieMoim zdaniem, NGO powinny stać
mi”, bo mogą się komunikować) porosię biznesami społecznymi, jest to dla
zumiewać się ze światem i zyskać dostęp
nich pewien kierunek ewolucji. Mając
Katarzyna Kamińska
działalność gospodarczą, zarabiając na Absolwentka uniwersytetu w Maastricht, do usług, które my mamy na co dzień
i nie wyobrażamy sobie funkcjonowasiebie, nie musiałyby polegać na granorganizatorka warszawskich spotkań
nia bez nich. Weźmy coś tak prostego,
tach, marnować czasu na biurokrację,
poświęconych biznesowi społecznemu
jak kupienie biletu na pociąg. Dzięki
zwalniać pracowników, gdy grant
Make Sense, specjalista od community
Migam.pl, osoba   słysząca pracująca
się skończy. A przecież mają często
management i PR w firmie DreamJay
w PKP może sięgnąć po tablet, połąogromny know-how, potrzeba tylko
czyć się na żywo z tłumaczem i w łaby przekuły go na produkty. CSR natwy sposób skomunikować z klientem,
tomiast, jest dodatkiem do biznesu.
Dana korporacja chce zrobić coś dobrego, czasem naprawdę, który nie słyszy. Teraz Migam.pl pracuje nad zautomatyzoczasem ma to tylko wymiar marketingowy. Natomiast to dzia- waną wersją aplikacji, która nie będzie już wymagać połączełanie na rzecz społecznego dobra nie jest samo w sobie celem nia z tłumaczem. Inny świetny przykład to Asante Bamboo

Bikes, przyjazne środowisku rowery produkowane z bambusa
w Ghanie, za którymi stoi człowiek, który wcześniej pracował
w Google. Dodatkowo, każdy sprzedany rower funduje jedno
stypendium dla ucznia w Ghanie, właśnie w regionie Asante.
n Firma w której pracujesz, DreamJay, też byłaby chyba
dobrym przykładem rodzimego social businessu?
Tak (śmiech). Najkrócej mówiąc: pomagamy ludziom radzić
sobie z koszmarami sennymi. Problem nie jest błahy, bo dotyczy od 4 do 8% populacji, czyli około 600 mln ludzi i mocno
odbija się na ich samopoczuciu, produktywności, jakości życia
w ogóle. Chcąc coś z tym zrobić, stworzyliśmy Nightly - aplikację na telefon, która ma w prosty sposób nieść ulgę cierpiącym z powodu koszmarów.
n Możesz opisać pokrótce, jak działa Wasza aplikacja?
Przed snem należy ją uruchomić i obejrzeć krótki, dwuminutowy filmik relaksacyjny pomagający zasnąć. Następnie, gdy już
zapadniemy w sen, aplikacja będzie w odpowiednich momentach odtwarzać określone dźwięki. Wiemy, które momenty są
odpowiednie, gdyż przeprowadziliśmy serię rzetelnych testów
w warunkach klinicznych. Zazwyczaj, zaledwie kilkukrotne
użycie aplikacji daje widoczne efekty. Aktualnie skuteczność
utrzymuje się na poziomie 92%.
n Co sprawiło, że chciałaś pracować właśnie w tego rodzaju
firmie? Dlaczego social business, a nie „zwykła” korporacja
czy startup?
Świadomość, że mogę komuś pomóc. Po prostu. Wspaniale
jest tworzyć taką aplikację razem z użytkownikami, lepiej poznawać ich problemy i potrzeby, a na koniec słyszeć od nich:
„dzięki, mam naprawdę wspaniały dzień - dzięki Wam”.

n Kto wybiera tę pracę? Ludzie zmęczeni pracą w korpora-

cji? A może młodzi idealiści zaraz po studiach?
Nie ma zasady, a może jest po prostu zbyt wcześnie, żeby ją
dostrzec - to nadal dość młode zjawisko. Widać jednak spore
różnice między poszczególnymi krajami. W Polsce to wciąż
nowość, a np. we Francji jest to niezwykle modne. Wszyscy
chcą mieć social startup.
Czy można powiedzieć, że mamy już w Polsce środowisko
albo ekosystem social businessu?
n Myślę, że środowisko już mamy, z tym, że bardzo mało
liczne (śmiech). Działa już w Polsce Make Sense, globalna organizacja wspierająca biznesy społeczne, na dziś dzień obecna
w ponad 160 miastach na świecie. Mamy SenseDrinki podczas
których spotykamy się w barach i w swobodnej atmosferze rozmawiamy o biznesach społecznych, czasem pojawia się prelegent. Jest też MKS Room, czyli panel ekspercki, który zajmuje
się konkretnymi zagadnieniami. I są też warsztaty Holdup odbywające się w formie burzy mózgów, gdzie skupiamy się nad pojedynczą firmą i pomagamy odpowiadać jej na wyzwania, przed
którymi stoi. Obecnie działamy w Warszawie, ale liczymy, że
z pomocą nowych osób, będziemy wkraczać do kolejnych miast.
n Co jest dla Ciebie osobiście największą motywacją, żeby
rozwijać Make Sense w Polsce i działać w tym środowisku?
Myślę, że jest to po prostu magnes na ciekawych ludzi, takich, którzy chcą robić coś interesującego i naprawdę zmieniać
świat. Przez ten krótki czas poznałam mnóstwo inspirujących
i zaangażowanych osób. Kiedy ludzie zrozumieją, że to, czego
uczyli ich w szkole biznesowej, może być użyte dla celów społecznych, otwierają się przed nimi zupełnie nowe możliwości. n

Marcin Giełzak: absolwent historii i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim,współzałożyciel środowiska WE the CROWD
pracującego nad rozwojem polskiego crowdsourcingu i crowdfundingu. Więcej jego tekstów znajdziecie na stronie
wethecrowd.pl.
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Co znaczy 50 lat
w życiu kobiety?

W

społecznej świadomości panuje przekonanie, że sem? Czy jest przed nią mniej niż więcej życia? Jakiego życia?
wiek 50 lat to już starość. Rzadko kiedy pokazuje Cóż wreszcie znaczy życie po 50-tce?
Dla tych kobiet, które są jeszcze przed 50-tym rokiem życia,
się modelki w tym wieku, co jest kolejnym przykładem na społeczne wykluczenie tych kobiet. Rzadko także może się ono jawić jako wielka niewiadoma, której być może
należałoby się bać, choć żadna z nas, w norpisze się o nich w ogólnej, czy nawet
malnych warunkach tego nie uniknie.
kobiecej prasie. Często natomiast, szczeOkres po 50-tym roku życia
Patrząc z drugiego bieguna – lat po 50gólnie w Polsce, jest to nadal temat tabu
to czas wyjątkowo istotnych
tym
roku życia, ta nieomal gigantyczna liczi dopiero społecznościowe media zrobiły
zmian. Dotychczasowe życie w
różnicę. Tutaj nie obchodziło się przez materialnym świecie zaczyna się ba widziana jest jednak zupełnie inaczej, z
lata urodzin, a obecnie chociażby Fa- bowiem przewartościowywać, ze innej perspektywy, szczególnie, gdy ma się
cebook codziennie anonsuje urodziny
względu na to, że dochodzą do już nieco więcej niż pięćdziesiąt lat.
Dla niektórych kobiet, który przekroczyły
naszych znajomych, zachęcając, aby zło- głosu inne archetypowe energie.
ten rubikon zaledwie kilka lat temu, może
żyć im życzenia z tego powodu. Coraz
wydawać się, że nic się nie zmieniło – ot,
częściej zdarza się także, że dziesięć lat
młodsi ludzie przeżywają swoją 40-tkę jako dramat. A cóż do- kolejny rok w kalendarzu. Ale dla innych, szczególnie tych,
które postanowiły się rozwijać, patrzących wstecz, ten okres
piero powiedzieć o 50-tych urodzinach, i to jeszcze kobiety?
Czy wiek 50 lat to rzeczywiście dramat? Jak patrzeć na 50 lat po 50-tce robi różnicę. Staje się on znaczący, choć nie zawsze
w życiu kobiety? Czy ma ona ubolewać nad upływającym cza- jeszcze mogą wyartykułować, co on dla nich „znaczy”.

Kobieta 50+

Ewa Danuta Białek

Książka jest wyjątkową pozycją na rynku księgarskim, dedykowaną osobowemu i duchowemu rozwojowi kobiety 50+. Ten ważny okres przełomu
życia nie jest zbyt często przez kobiety uświadamiany, a właściwe
wykorzystanie tego momentu może zdecydować czy kobieta zrealizuje się
w życiu.
Czy wiek 50 lat to rzeczywiście dramat? Jak patrzeć na 50 lat w życiu
kobiety? Czy ma ona ubolewać nad upływającym czasem? Czy jest
przed nią mniej niż więcej życia? Jakiego życia? To właśnie potrzebuje
samoświadomości, a więc przede wszystkim stosownej edukacji. 50 + to
być może najważniejszy okres w życiu kobiety. Ma ją otworzyć na to, co
zawsze było w niej zamknięte, a co czekało aż do tej chwili na odkrycie.
W tym wszystkim, w syntezie jej dotychczasowego życia drzemie bowiem
to wszystko, co jest jej życiową mądrością, ale także życiową szansą. To co
ma ona ofiarować światu w kolejnych latach, dla zostawienia po sobie
trwałego śladu, zgodnie z powiedzeniem „nie wszystek umrę”.

Jestem w tej komfortowej sytuacji, że przekroczyłam tę barierę dobrych kilka lat temu. Z jednej strony, to szmat czasu
w życiu kobiety. To wiele znaczących wydarzeń, nie do wyobrażenia wiele lat wcześniej, do których zresztą nikt nas nigdy
nie przygotował. Żaden z etapów kształcenia nie uczył nas jak
rozumieć siebie i to, co się nam w życiu wydarza i z jakiego
powodu. Zwykle w szkole była to jakaś biologia człowieka,
omawiająca konkretne narządy i układy, nie odnosząca się jednak „do mnie”, do żywej osoby, która czuje, myśli, smuci się,
podnieca czy wreszcie marzy. Wszystko więc nam się „dzieje”
w życiu. Podobnie zresztą wychowujemy dzieci – na wyczucie,
bez żadnej dedykowanej rodzicom edukacji. A dzieci to przecież żywe istoty, które mają już w momencie urodzenia swój
biologiczny (ale nie tylko) program na życie i nie wolno go
zmieniać, a raczej „czytać” i właściwie wspierać.
Wiele lat życia nie byłyśmy też świadome, że cały nasz rozwój do czegoś konkretnego prowadzi, podobnie jak to, że
jakość naszego dzieciństwa determinuje jakość naszego dorosłego życia, nasze związki z innymi ludźmi i postrzeganie
świata. Są to bowiem „naczynia połączone”. Jako
kobiety, będąc emanacją natury, podobnie
jak drzewa, mamy swoje „korzenie”, pień i
gałęzie, a w efekcie liście.
Nikt nas także nie uczył „kultywowania”
związków z innymi ludźmi, oraz tego, jak
mamy widzieć świat „poza ocenami”.
Wiek 50+ to przede wszystkim rezultat naszego życia i codziennych wyborów. To także
wynik naszych doświadczeń i konsekwencji
wzorców, z których czerpałyśmy. Pierwsze
lata życia i edukacji miały bowiem wpływ
na to, jakich wyborów dokonałyśmy i
jak potoczyło się nasze życie, „kopiując”
programy, które „wgrały się” w naszej

informacyjnej, a w konsekwencji „komórkowej” pamięci ciała.
O tym pisałam w poprzednich artykułach oraz książkach.
Pięćdziesiąt lat kobiety otwiera nowy rozdział w jej życiu,
jeśli to sobie tylko uświadomi. Mimo, że jest ona „dojrzałą”
kobietą, niemniej trzeba do tego dojrzeć w rozwoju, stąd wiele
kobiet sobie tego nie uświadamia, często do końca życia. Jest
to bowiem okres syntezy jej życia i wyboru jedynej drogi, wywodzącej się z zintegrowania jej doświadczeń. Ma ona odpowiedzieć sobie na pytania o sens życia: po co to było? do czego to
miało mnie doprowadzić? Jest to najlepszy moment – przełom
wieku, aby tego dokonać. Bez tej syntezy – psychosyntezy wieku
- wcześniejsze lata mogą okazać się zmarnowane, a kolejne lata
będą tylko egzystowaniem bez żadnego sensu, nie doprowadzając kobiety do spełnienia w życiu.
Okres po 50-tym roku życia to czas wyjątkowo istotnych
zmian. Dotychczasowe życie w materialnym świecie zaczyna
się bowiem przewartościowywać, ze względu na to, że dochodzą do głosu inne archetypowe energie. To duchowy aspekt zaczyna grać „pierwsze skrzypce”. Ukierunkowanie na zewnątrz
przynosi jej coraz więcej cierpienia, a w konsekwencji choroby
ciała, gdyż nie odpowiada ona na „wewnętrzne wołanie”. Jest
bowiem konfrontowana z trudnymi pytaniami: kim jestem I
po co żyję? Czemu służy moje życie? Jest to bowiem
okres „sumowania” jej biologii, podobnie jak
czas ważnych wydarzeń w jej życiu, takich
jak odejście rodziców, syndrom „pustego
gniazda” – opuszczenia domu przez
dorosłe dzieci, często też kryzysu lub
rozpadu związku. To także okres, kiedy pojawia się wypalenie zawodowe i
poczucie bezsensu dotychczasowych czynności, coraz częściej wykonywanych mechanicznie, bez emocjonalnego zaangażowania.
Jak poradzić sobie z tego rodzaju wyzwa-
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Warto to wiedzieć i to znacznie wcześniej, czytając książki
i uczestnicząc w szkoleniach, aby przygotować się do tej drugiej połowy życia, zrozumieć sens swoich doświadczeń, często
też zmienić wzorce na wspierające, a nie destrukcyjne, bywa,
że pokoleniowe, aby zobaczyć siebie i świat innymi oczami –
oczami samoświadomości. Żyjąc w czasach kryzysów zarówno
osobowych, zawodowych, jak i dotyczących społeczeństw w
sensie globalnym, jest to priorytet, niezbędny do wniesienia
swego wkładu w tworzenie lepszego świata dla wszystkich. n

WARSZTATY DLA KOBIET 50+:
Nowe wyzwania!

Pięćdziesiąt lat kobiety otwiera nowy rozdział
w jej życiu, jeśli to sobie tylko uświadomi. Mimo, że
jest ona „dojrzałą” kobietą, niemniej trzeba do tego
dojrzeć w rozwoju, stąd wiele kobiet sobie tego nie
uświadamia, często do końca życia. Jest to bowiem
okres syntezy jej życia i wyboru jedynej drogi,
wywodzącej się z zintegrowania jej doświadczeń.

niami? Czy farmakologiczne leczenie kryzysów przynosi skutek i
rozwiązanie dylematów kobiety? A może jest inna droga, szersza
perspektywa życia? Może jest to odkrycie tego, co czeka w głębi jej
samej, aby właśnie odpowiedziała na te ważne dla siebie pytania,
przywołane wcześniej?
Odpowiedzią dla kobiety 50+ jest praca nad samoświadomością przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i metod
rozwoju. Jest to bowiem najważniejszy okres w jej życiu. Wyżej wspomniane wyzwania mają ją otworzyć na to, co zawsze
było w niej zamknięte, a co czekało aż do tej chwili na odkrycie. W tym wszystkim, w syntezie jej dotychczasowego życia,
drzemie bowiem to wszystko, co jest jej życiową mądrością, ale
także życiową szansą. Ma ona ofiarować ją światu w kolejnych
latach, dla zostawienia po sobie trwałego śladu, zgodnie z powiedzeniem „nie wszystek umrę”.

Czy jesteś przygotowana na nie? Czy umiesz sobie radzić z życiem? Rozwiązywać życiowe i
zdrowotne problemy? Radzić sobie z energią,
która Cię rozsadza? Zrozumieć zachodzące w
Tobie i na zewnątrz procesy – właśnie TERAZ?
Warsztaty prowadzone są pojedynczo i w pakietach
(znaczne zniżki – pytaj o promocje). Co dwa miesiące rozpoczyna się nowa seria.
Każdy z warsztatów dostępny dla tej samej grupy.
1. KOBIETA – ZDROWIE – nowa odsłona – to szersze
podejście do zdrowia i możliwości wpływu na nie.
2. KOBIETA – szkoła emocji – to wyjątkowo ważny
aspekt życia kobiety, jak budować zdrowie, zdrową
rodzinę i związki.
4. KOBIETA – ZDROWIE REGENERACJA – to kolejny
warsztat wspomagający zdrowie i regenerację tego,
co jeszcze nie odkryte, a możliwe.
5. KOBIETA – szkoła życia – to uczenie się z życia.
Cudowny warsztat uczestnictwa w życiu (własnym) i
czerpania z niego mądrości.
6. KOBIETA – miłość i związki – zacieśnianie związków – nikt nas nie uczył, że związki się buduje – jak
dom. Aby to zrobić, trzeba zrozumieć siebie, jakie
mam wzorce i je poprawić, aby nie zbudować tego,
co wadliwe i niefunkcjonalne. Jak rozumieć mężczyznę, jednocześnie rozumiejąc i wyrażając siebie – to
wszystko znajdziesz w trakcie tego warsztatu.
7. KOBIETA – Ja z marzeń – REALIZACJA SIEBIE – odkrywanie przestrzeni siebie, dla spełnienia w życiu.
Praca życia. Moje dary i talenty dla oferowania ich
światu i zrealizowania siebie.

Dr Ewa Danuta Białek – uzyskała doktorat z immunologii i zrobiła specjalizację z diagnostyki klinicznej. pierwsza w Polsce
psychosyntetyk – reprezentująca zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka. Długoletnia nauczycielka
akademicka w Akademii Medycznej i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (adiunkt).
Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii w Summit University (USA) i kursów trenerskich psychosyntezy
menedżerskiej i organizacyjnej (IAMOP – USA) oraz Life/Master Life Coach (American University of NLP-USA). Ukończyła
Psychosynthesis Coach Training oraz Coaching for Personal Wellbeing, cerytfikowane przez CCE (USA). Od 1997 roku
prowadzi swe programy autorskie „Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie” oraz „Edukacji o sobie” dla różnych
środowisk, początkowo przez Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości”, a następnie Instytut Psychosyntezy. Centrum
Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, jak również konsultacje indywidualne życiowe, zdrowotne i transpersonalne (transformacyjne)
i coaching Wellness, bazując na unikalnych w Polsce technikach psychosyntezy. Jest autorką 28 wydanych książek i trzech w przygotowaniu
oraz ponad 120 artykułów naukowych. Wykłada w kraju i na świecie.
https://www.psychosynteza.pl; www.wellnesscoachingps.com, www.creatorsofchange.eu

kobiety i startupy
Tegoroczne badania Gender Index były dla nas zaskakująco
dobre. Okazuje się, że jeśli chodzi o równouprawnienie
w miejscu pracy, Polska – a raczej Polki – przebiły się do europejskiej
czołówki. W światku startupowym jest jeszcze lepiej.
Według fundacji Startup Polska, już co trzecia
taka firma ma wśród wspólników kobietę.

C

iesząc się z sukcesów, nadal powinniśmy poczekać
z otwieraniem szampana. Kobiety wciąż zarabiają
mniej, częściej padają ofiarą nadużyć w miejscu pracy, nadal zmagają się z mniej lub bardziej jawnym seksizmem.
Głośny w ostatnich tygodniach stał się przykład firmy, która przeniosła wszystkie swoje pracownice będące w ciąży do
nowej spółki-córki, która niedługo później…. zbankrutowała.
To nie są, najdelikatniej mówiąc, europejskie standardy.
W środowisku startupowym jest być może lepiej, ale nie
aż tak znacznie lepiej. Nie jest żadną tajemnicą, że biznesom
zakładanym i zarządzanym przez kobiety jest trudniej pozyskać finanse. W zdominowanym przez mężczyzn świecie funduszy inwestycyjnych panuje odruchowe przekonanie, że kobiety mogą osiągnąć sukces jedynie w „kobiecych” branżach.
W cenie są zwłaszcza moda, kosmetyki, zdrowie i uroda. Gdyby inwestor miał wątpliwości, zawsze może skonsultować się
ze swoją żoną, córką albo sekretarką. Tymczasem kobiety
z powodzeniem tworzą innowacyjne modele biznesowe i radzą
sobie w warunkach skrajnej niepewności. By zobrazować to
przykładem: niewiele jest miejsc, gdzie niepewność sięga poziomu Strefy Gazy. To musi być jedno z najmniej przyjaznych
biznesowi (i życiu) miejsc na świecie. A jednak to właśnie tam,
przeszło połowa branży IT jest w rękach kobiet. Na tamtejszym uniwersytecie, kierunki takie jak Nowe media i PR są
oblegane przez młode dziewczyny. Studentka tego kierunku,
Wafaa Albardawil, założyła startup InTo rozwijający aplikację
mobilną, która pomaga nam ustawiać spotkania ze znajomymi
i sprawdzać, kiedy mają wolny czas.
Wielu kobietom udaje się także dostrzec okazję tam, gdzie
wielu innych widziałoby jedynie problem. Okazuje się bowiem, że niejeden kobiecy startup zrodził się z zawodowej bezczynności wymuszonej przez urlop macierzyński. Decydujące
były tu nie tylko problemy z powrotem do pracy w korporacji
czy urzędzie po dłuższej przerwie, ale też dobre rozpoznanie

potrzeb innych matek. Weźmy choćby startup Mamidea produkujący odblaskowe akcesoria dla dzieci. Jego założycielka
wpadła na ten pomysł spacerując wieczorem ze swoim własnym, rozbieganym i aktywnym dzieckiem, które bała się choć
na sekundę stracić z oczu.
Przykłady biznesów, którym się udało, gdy za sterami znajdowała się kobieta, jest więcej i nie sposób powiedzieć, aby
łączył je jakiś wspólny mianownik. Mieliśmy przecież: Prowly,
Migam.pl, Eveneę czy agencję Wobuzz. Wszystko to w sytuacji, kiedy co trzeci startup ma kobietę w zarządzie, a co dziesiąty kobietę na czele zarządu. Myślę, że możemy bezpiecznie
założyć, że gdy będziemy się zbliżać do 50:50, takich przykładów będzie znacznie, znacznie więcej. n

Marcin Giełzak: absolwent historii i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim,współzałożyciel środowiska WE the CROWD
pracującego nad rozwojem polskiego crowdsourcingu i crowdfundingu. Więcej jego tekstów znajdziecie na stronie
wethecrowd.pl.
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Migdałowe i kasztanowe delicje

M

igdały zwane niebieskimi, kasztany z Placu Pigalle... wielu osobom kojarzą się ze słodkim leniuchowaniem, staromiejskim klimatem Paryża lub
jednym i drugim jednocześnie.
Można te skojarzenia lub wspomnienia przeobrazić w rzeczywistość, na gruncie domowym. Wystarczy sięgnąć po migdałowe i kasztanowe półprodukty, wyczarować z nich coś
pysznego, a następnie... leniuchować i do woli łasuchować.
Oczywiście nie sposób ograniczać się w tych kulinarnych
działaniach tylko do mąki kasztanowej i migdałowej, stąd w
treści artykułu znajdziecie informacje o pozostałym delikatesowym kasztanowym i migdałowym asortymencie.

Kasztanowiec zwyczajny
i kasztan jadalny
Dobrze wszystkim znany kasztanowiec zwyczajny (Aesculus
hippocastanum), dość powszechnie rosnący w polskich parkach i lasach, to drzewo nie tylko ozdobne. Pozyskiwane
z niego surowce: kwiaty, niedojrzałe owocnie z nasieniem
(kasztanem), dojrzałe kasztany, kora, młode pędy z pączkami
i liście, wykazują szerokie spektrum leczniczego oddziaływa-

nia na organizm człowieka. Jednakże, kasztanowiec nie daje
jadalnych owoców; rodzina botaniczna, do której należy nie
ma nic wspólnego z rodziną kasztana jadalnego.
Możemy natomiast korzystać kulinarnie z nasion kasztana
jadalnego (liczne odmiany Castanea sativa) również nazywanych potocznie kasztanami. Drzewo, żyjące ponad 500 lat,
każe długo czekać na swoje specjały – pierwsze zbiory mają
miejsce najwcześniej po 10 latach. Zbiory naturalnie opadających kasztanów trwają od początku października do końca grudnia. Skryte w kolczastej drewniejącej kupuli, okrągłe
2,5-5 cm kasztany z charakterystycznym, wyraźnym dzióbkiem są pokryte skórzastą, połyskliwą, brązową skórką. Kryją
cenną zawartość: ok. 6% białka o dobrym składzie aminokwasowym, 50% węglowodanów (w tym 2,4% błonnika),
5,4% tłuszczów, związki mineralne (potas, magnez, fosfor,
wapń), witaminy (z grupy B, A, C) oraz escynę – mieszaninę
saponin działającą m. in. przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i uszczelniająco na naczynia krwionośne.
Do pierwszych lat XX wieku obfite zbiory kasztanów były
symbolem dobrobytu w regionach lasów kasztanowych, np.
na Korsyce. Kasztany świeże, pieczone lub gotowane, suszone i przetworzone na mąkę, stanowiły podstawę żywienia.
Świeże przechowywano przez zimę w beczkach lub wgłębieniach w ziemi wyłożonych gałęziami drzewa truskawkowego.
Większość kasztanów suszono, a następnie przetwarzano na
mąkę. Od grudnia do czerwca z mąki kasztanowej przygoto-

wywano wszelkiego rodzaju potrawy i wypieki. M.in. mieszano ją z mąką pszenną, jęczmienną lub żytnią i wypiekano wyrośnięty chleb zwany „pisticcine” lub „frascaghiola”,
spożywano codziennie w postaci kleików, naleśników lub
chleba. Z anegdoty pochodzącej ponoć z 1835r. dowiadujemy się o weselu, podczas którego biesiadnikom podano
dwadzieścia dwa różne dania, których podstawą była mąka
kasztanowa.

Kupujemy kasztany!
Od wielu sezonów kasztany jadalne są dostępne na polskim
rynku, głównie w sklepach delikatesowych i marketach. Zazwyczaj sprzedawca nie określa odmiany i gatunku, pozostaje
więc, metodą kolejnych degustacji, wyszukać najsmaczniejszą. Najlepiej kupować świeże kasztany oferowane luzem,
wybierając dorodne sztuki – „pełne” czyli odpowiednio
ciężkie („zważcie” każdy w dłoni), z połyskliwą skórką, bez
zmarszczek.
Na opakowaniach mąki kasztanowej kryją się tajemnicze
informacje, często nieuwzględniane na polskich etykietach
zastępczych. Możecie spotkać następujące:
l „appellation d’origine contrôlée” – chroniona nazwa pochodzenia,
l „séchage au feu de bois” – suszenie w piecu opalanym
drewnem
l „passé au four”, „passé au four – infurnata” lub „passé au

four – affurnata” – mąka otrzymana z kasztanów poddanych wypalaniu.
Kupując kasztanowe przetwory koniecznie sprawdzajcie
skład. W przypadku kremów, past czy dżemów może się
okazać, że zamiast za spodziewaną w takim produkcie, przeważającą zawartość kasztanów, płacicie głównie za cukier lub
syrop glukozowo-fruktozowy. Podobnie zwróćcie uwagę na
ciastka lub mieszanki mąk – niektórzy producenci podnoszą cenę tych produktów reklamując je jako kasztanowe, a
tak naprawdę, w składzie jest zaledwie kilka procent kaszta-
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nów, reszta to tania skrobia ziemniaczana lub mąka ryżowa.
O wiele korzystniej jest kupić kilogram mąki kasztanowej
lub gotowane kasztany i przyrządzić sobie liczne smakołyki
samodzielnie.
Do kasztanowych faworytów polecanych w naszych książkach należą m.in.: bio mąka z kasztanów Bauckhof, BioPlanet, Primeal, Sonnentor, Viands; mąka z kasztanów
jadalnych Bios, Incola, Noceti. Inne, warte polecenia, kasztanowe produkty, to świeże kasztany jadalne dobrej jakości,
na wagę; bio kasztany jadalne gotowane na parze i pakowane
próżniowo Danival, Ponthier, Solida Food; kasztany jadalne
suszone w całości Noceti, Royal Brand; bio płatki z kasztanów jadalnych Castagno.

Kasztanowe smakołyki
Jeśli dotychczas nie wprowadziliście do swojego menu kasztanowego akcentu, możecie wypróbować wiele potraw i
wypieków z dodatkiem kasztanowej mąki, płatków, pasty
lub gotowanych kasztanów. Możecie jesienią, w porze zbiorów, upiec świeże kasztany i przekonać się,
czy ich smak na tyle was zachwyci, żeby
wprowadzić je na stałe do waszych
kuchni. A jeśli sądzicie, że nacinanie i obieranie kasztanów jest zbyt
pracochłonne, możecie kupić dobrej jakości kasztany gotowane na

parze (pakowane próżniowo) i wypróbować jak smakują odpowiednio przyrządzone i doprawione (doskonale pasują do
nich: wanilia, goździki oraz rum). Np. możecie zmielić je na
gładki krem i po schłodzeniu podać jako wykwintny deser
lub użyć jako nadzienie do rolad czy masę do tortów.
Bezglutenowa mąka kasztanowa jest produktem lekkostrawnym. Jej delikatna słodkość i orzechowy aromat to cechy
bardzo pożądane przy dobieraniu składników do wypieków,
deserów i dodatków. Uszlachetnia konsystencję wprowadzając “truflową” nutę smakową, nieco zwiększa wilgotność i
spójność. Nadaje się do zagęszczania słodkich zup, sosów i
deserów. W części przepisów można nią zastępować skrobię
z tapioki.
Zależnie od producenta smak, aromat i barwa mąki bywają
różne – od delikatnego i słodkiego do bardziej wyrazistego z
silniejszymi nutami zapachowymi, zabarwiające wypiek lub
potrawę na jasno lub ciemno-beżowo do brązu. Sami wypróbujcie, która mąka najbardziej wam odpowiada.
W naszych książkach proponujemy różne kasztanowe smakołyki, m.in. ciastka, bułki, naleśniki i pierogi z dodatkiem
tej mąki , desery z kremem kasztanowym, budyń. Natomiast
eksperymentując we własnych kuchniach, możecie spróbować przyrządzić, za przykładem innych nacji, zupę kasztanową ze świeżych kasztanów ugotowanych w bulionie warzywnym.
A kulinarnych podróżników być może skuszą korsykańskie
„święta” kasztana i mąki kasztanowej, na których bez wątpienia podpatrzą wiele nowinek i posmakują wiele kasztanowych dań. Oto one:
l „Journee du Marron” czyli dzień kasztana; odbywa się we
włoskiej Evisie w listopadzie,
l „A Fiera di a Castagna”, targi kasztana w Bocognano; są
organizowane w grudniu (corocznie przyciągają ok. 30
000 odwiedzających).

stancji ochronnych dla nasion i orzechów, ale niestrawnych
dla człowieka. Mówiąc prościej – dzięki namaczaniu migdałów zyskuje się więcej energii oraz substancji odżywczych
przy mniejszym wysiłku ze strony układu trawiennego. Tak
przygotowane migdały można posiekać lub pokroić i posypywać nimi kanapki, lody, budynie, dodawać do kremów,
niezbyt gorących zup (dopiero po nalaniu do talerzy).

Migdałowe zakupy

Migdały
Orzechowy „król”
Botanicznie, migdały są odmianą orzechów.
Z uwagi na doskonały smak i możliwości kulinarnego zastosowania, są uznawane lokalnie,
na terenach uprawowych, za „króla orzechów”.
W sklepach znajdziemy odmiany słodkie (var. dulcis.) Są zasobne w tłuszcze (ok. 50%), witaminy, kwas
foliowy, błonnik oraz składniki mineralne – wapń, żelazo,
magnez, fosfor, potas, cynk. 21% węglowodanów zawartych w migdałach oraz podobna ilość białka, sprawiają, że
są one pokarmem polecanym w diecie nisko-węglowodanowej. Jednak wprowadzając migdały do diety należy pamiętać
o umiarze. Zawarte w tych, niewątpliwie wartościowych z
wielu względów orzechach, kwasy tłuszczowe Omega-3 i
Omega-6 pozostają w proporcjach 1:2000. Dla porównania
– najkorzystniejsze proporcje tych kwasów występują m.in.
w siemieniu lnianym i wynoszą 4:1, w orzechach włoskich
– 1:4, w orzechach laskowych 1:88 (szczegółowy „ranking”
wartości roślin oleistych, nie tylko migdałów, znajdziecie w
„Kuchni polskiej…”).

Najwartościowsze są surowe
Jeżeli wysoka cena migdałów jest problematyczna dla domowego budżetu, warto podawać je, choćby co jakiś czas, w
najwartościowszej postaci – jako surową przekąskę.
Aby w jak największym stopniu skorzystać z wartości odżywczych, przed spożyciem migdałów moczcie je w letniej
wodzie minimum przez 2 -3 godziny (maksymalnie do 6 godzin), a następnie opłuczcie i obierzcie. W kontakcie z wodą
aktywują się cenne dla nas enzymy trawienne i dochodzi do
zneutralizowania zawartych w skórce inhibitorów czyli sub-

Dostępny w handlu asortyment półproduktów wytwarzanych z migdałów jest szeroki. Możecie nabyć mąkę migdałową, migdały tarte i siekane, płatki migdałowe, olej, masło
i śmietankę migdałową, esencję, masę marcepanową (sprawdzajcie zawartość migdałów w składzie!), roślinne wegańskie
„mleko” migdałowe. Wiele z tych produktów można przyrządzić samodzielnie, sposobami domowymi. W naszych
książkach znajdziecie przepisy na masę marcepanową i kremy z dodatkiem migdałów oraz “mleko” roślinne. Migdały,
całe lub rozdrobnione, dodajemy do naszych makowców,
keksów, pierników, muffinów, serników, pasch i mazurków.
Kupując mąkę z migdałów zwróćcie uwagę na stopień
zmielenia. Z tej o grubszej frakcji uzyskacie nieco pulchniejsze, bardziej “napowietrzone” wypieki. Ta
bardzo miałka lepiej zagęści konsystencję, np.
będzie lepiej “trzymała” ciasto naleśnikowe. Z
uwagi na brak glutenu, mąka migdałowa najczęściej wymaga łączenia z innymi rodzajami mąk
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bezglutenowych, o większej kleistości, np. gryczaną czy jaglaną.
Kupując całe migdały, zdecydujcie, czy warto nabyć już wyłuskane, leżakujące jakiś czas na sklepowej półce, czy lepiej
wybrać te w łupinkach i poświęcić w domu nieco czasu na
obranie i rozdrobnienie, np. na połówki, ćwiartki, słupki lub
posypkę. Łupinka łatwo odchodzi po, co najmniej, 2 – 3
godzinnym namoczeniu w letniej wodzie lub po sparzeniu
wrzątkiem i krótkim, kilkuminutowym namoczeniu (blanszowaniu). Oczywiście drugi sposób “zabija” surowość” migdała, zmniejsza jego przyswajalność i wartości odżywcze.
Pamiętajcie, że proces jełczenia kwasów tłuszczowych zawartych w migdałach intensyfikuje się bezpośrednio po obraniu
ich ze skórki i/lub przetworzeniu na półprodukty. Warunki

przechowywania w dużej mierze decydują w jakim tempie
ten proces postępuje. Zwróćcie uwagę, czy usytuowanie
sklepowych półek nie naraziło migdałowego asortymentu
na działanie np. światła słonecznego czy nadmiernego ciepła. Spośród migdałów już wyłuskanych i/lub przetworzonych np. na płatki czy słupki, wybierajcie nieprzezroczyste
(są najmniej zjełczałe), o jasnej, lekko mlecznej barwie, z jak
najdłuższą datą przydatności do spożycia oraz bez siarczynowych konserwantów. n
Źródła:
1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52010XC0327(03)
2. Rośliny lecznicze – Kasztanowiec zwyczajny, Panacea Nr 4(5) 2003, Maria
Piaskowska
3. Encyklopedia Zielarstwa i ziołolecznictwa, PWN, 2000 r.

Tekst: Wanda Gąsiorowska
www.kuchnia-edukacyjna.com
Przepisy i zdjęcia: Marta Szloser
www.nakuchennymprogu.pl
www.kulinarnaczytelnia.pl
Autorki książek „Kuchnia polska bez pszenicy. Ponad 300 sprawdzonych, domowych
przepisów” oraz „Święta bez pszenicy” Ponad 250 bezglutenowych przepisów na Boże
Narodzenie, Wielkanoc i... na co dzień!”
https://pl-pl.facebook.com/kuchniapolskabezpszenicy

Przepisy

Ciasto migdałowe z gruszkami
i kozim serem pleśniowym
Składniki:
Ciasto
100 g masła, 80 g mąki migdałowej, gryczanej
i ziemniaczanej, 40 g ksylitolu
Nadzienie
180 g mąki migdałowej, 120 g miękkiego masła, 60 g
ksylitolu, 20-25 kropel stewii fluid, 2 jajka, 1/2 łyżeczki
cynamonu, 4 dojrzałe gruszki, 80 g koziego sera pleśniowego
Masło utrzyj z ksylitolem, dodaj mąkę migdałową, wymieszaj, a następnie dodaj dwie pozostałe mąki. Uformuj kulę
(jeśli ciasto będzie się mocno kleić, podsyp je mąką gryczaną)
i włóż do lodówki na 30 minut, by nieco stężało. Wyłóż nim
formę do tarty o średnicy 26 cm, tworząc wysokie brzegi.
Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 190°C i podpiecz
przez 10 minut. Wyjmij z piekarnika.
Przygotuj nadzienie. Masło utrzyj ze słodzikami, dodaj jajka, mąkę migdałową i cynamon. Masa nie musi być idealnie
jednolita. Gruszki umyj, obierz, pokrój na ćwiartki, usuń
gniazda nasienne. Ćwiartki z dwóch gruszek pokrój w kostkę i dodaj do masy, wyłóż całość na podpieczony spód. Na
wierzchu ułóż pozostałe ćwiartki gruszek, na przemian końcem węższym i szerszym, tworząc koło. Owoce lekko wciśnij
w nadzienie. Kozi ser pokrój na plasterki i rozłóż dowolnie
nad i między gruszkami.
Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 210°C. Piecz 10
minut, a następnie obniż temperaturę do 190°C i piecz przez
30-35 minut. Wyjmij z piekarnika i studź przynajmniej
przez kwadrans. Na ciepło jest przepyszne, ale na zimno również smakuje wyśmienicie!

Puszysty placek migdałowy
ze śliwkami
Składniki:
Dojrzałe śliwki węgierki (kilkanaście sztuk), 250 g mąki
migdałowej, 100 g migdałów posiekanych lub w płatkach,
100 g mąki gryczanej, 150 ml oleju, 100 ml wody, 70 g
ksylitolu (+ 1 łyżka zmielonego na puder, do posypania),
30 kropel stewii fluid, 3 jajka, 1 łyżka soku z cytryny,
1 łyżeczka cynamonu i mielonych goździków, 1 łyżeczka
bezglutenowego proszku do pieczenia, szczypta soli
Śliwki umyj, wypestkuj, przetnij na ćwiartki i zostaw na
sitku do odsączenia.
W misce dokładnie wymieszaj suche składniki, poza ksylitolem. W osobnej misce ubij żółtka z ksylitolem i stewią, wlej
olej i jeszcze chwilę ubijaj. Dolej wodę i sok z cytryny, wymieszaj. Masa powinna być dość rzadka. Wsypuj stopniowo
mieszankę suchych składników i szybko wymieszaj. Dodaj
posiekane migdały (odłóż trochę do posypania na wierzchu),
a na końcu delikatnie, za pomocą drewnianej łyżki lub silikonowej trzepaczki, wmieszaj pianę z białek.
Przelej ciasto do formy o wymiarach 28×22 cm. Na wierzchu dość ciasno ułóż ćwiartki śliwek, skórką do dołu. Posyp
odłożonymi migdałami. Piecz w piekarniku nagrzanym do
180°C przez 35-40 minut. Po przestudzeniu oprósz odrobiną ksylitolu zmielonego na puder w młynku do kawy lub
blenderze.
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nowym
Torcik naleśnikowy z kremem kaszta
Składniki:
Naleśniki kasztanowo-kakaowe
(na 12 sztuk o średnicy 15 cm)*
70 g mąki kasztanowej, 60 g skrobi z tapioki, 10 g kakao lub
karobu, 20 g ksylitolu zmielonego na puder, 200 ml mleka
(może być dowolne roślinne), 2 jajka, 1 łyżka oleju do smażenia

Kasztaniak
Składniki:
200 g mąki kasztanowej
30 g ksylitolu zmielonego na puder
3-5 kropel stewii fluid (opcjonalnie, do dosłodzenia)
20 g rodzynek (zamiennie suszona żurawina, jagody goji,
pokrojone suszone śliwki lub morele)
50 g dowolnych orzechów (zamiennie pestki słonecznika)
4 łyżki oliwy z oliwek
1-2 łyżki rumu lub amaretto
1 łyżeczka igiełek świeżego rozmarynu
1/3 łyżeczki mielonych goździków
skórka otarta z pomarańczy
duża szczypta soli
Rodzynki lub inne suszone owoce (albo dowolną ich mieszankę) zalej gorącą wodą i zostaw na kwadrans, a następnie odsącz.
Orzechy posiekaj na mniejsze kawałki. Jeśli używasz orzeszków piniowych, bukowych lub pestek słonecznika, zostaw je
w całości. W misce wymieszaj przesianą mąkę kasztanową z
ksylitolowym pudrem, goździkami i solą. Dodaj skórkę pomarańczową i wlej 240 ml wody, alkohol oraz 3 łyżki oliwy.
Odstaw masę na kwadrans, po czym jeszcze raz krótko wymieszaj, przelej do keksówki o wymiarach 26 x 10 cm, posyp
wierzch ciasta bakaliami oraz igiełkami rozmarynu i polej 1
łyżką oliwy. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 40
minut. Ciasto jest niskie, w ogóle nie rośnie i ma zakalcowatą
konsystencję, ale właśnie takie ma być. Kiedy jest gotowe, jego
wierzch lekko pęka.
Porady
Dla ciekawszego efektu smakowego część wody możesz zastąpić sokiem pomarańczowym lub mlekiem, także dowolnym
roślinnym. Alkohol jest w cieście wyczuwalny. Jeśli nie chcesz
go używać, dodaj do masy dodatkowe 2 łyżki wody.
Ilość orzechów i suszonych owoców dobierz do własnych preferencji. Jeśli chcesz, wmieszaj część z nich w masę, a resztą
posyp wierzch.

Krem
400 g ugotowanych, obranych kasztanów jadalnych, 90 g masła
lub wegańskiej margaryny Alsan-Bio, 100 ml mleka (może być
dowolne roślinne), 80 g ksylitolu zmielonego na puder,
2 łyżki rumu lub amaretto, 1/2 łyżeczki mielonej wanilii,
1/4 łyżeczki mielonych goździków, kilka kostek gorzkiej
czekolady (opcjonalnie)
Przygotuj naleśniki. Jajka roztrzep trzepaczką lub zmiksuj,
dodaj olej i mleko. Na końcu wsyp wymieszane ze sobą suche składniki: mąkę, skrobię, kakao lub karob oraz ksylitol.
Dokładnie wymieszaj, by nie było grudek. Ciasto powinno
mieć konsystencję rzadkiego kakaowego budyniu. Patelnię
do naleśników posmaruj odrobiną oleju (za pomocą pędzelka
lub papierowego ręczniczka), rozgrzej, wlewaj warstwę ciasta
i smaż naleśniki z obu stron. Smażą się szybko, więc musisz
uważać, by nadmiernie się nie przypiekły. Gotowe odstaw do
wystudzenia.
Przygotuj krem. Kasztany zmiel w maszynce do mięsa przez
najdrobniejsze sitko, na gładką masę. Masło lub margarynę
utrzyj na puch, dodaj ksylitol wymieszany z goździkami oraz
wanilią i nadal ucieraj, aż składniki dobrze się połączą. Następnie wlej rum i dodaj zmielone kasztany. Bardzo dokładnie wymieszaj masę. Jeśli chcesz, by krem był jeszcze bogatszy,
dodaj do niego gorzką czekoladę startą na drobnych oczkach i
delikatnie wymieszaj.
Na płaskim talerzu lub paterze ułóż pierwszy naleśnik, posmaruj niewielką porcją kremu, przykryj kolejnym naleśnikiem,
lekko dociśnij i powtarzaj aż do wyczerpania kremu i naleśników. Aby ozdobić torcik, ostatni naleśnik posmaruj niewielkim kleksem kremu, a kawałek jednego naleśnika (lub ostatni,
usmażony z resztki ciasta) pokrój w paski – jeden zwiń w „różyczkę”, a z kolejnych wytnij listki i umieść kompozycję na
kleksie kremu. Posyp dodatkowo odrobiną startej gorzkiej czekolady. Tort umieść pod kloszem lub w szczelnie zamykanym
pojemniku i wstaw do lodówki, najlepiej na całą noc, ponieważ
krem kasztanowy wymaga długiego chłodzenia (wtedy jest najlepszy). Po przekrojeniu widoczne będą ciemne linie naleśników z dodatkiem kakao lub karobu oraz jasne warstwy kremu.
Tort przechowuj w lodówce. Podawaj schłodzony.
* Do przygotowania tortu naleśnikowego możesz użyć dowolnych innych naleśników, w tym wegańskich. Ewentualnie dodaj do ciasta łyżkę kakao bądź karobu i
nieco je osłódź, a zamiast wody użyj mleka (może być dowolne roślinne). Możesz
także usmażyć większe naleśniki i przygotować odpowiednio większą porcję kremu.

Wydarzenia
EKOCUDA - Targi Kosmetyków Naturalnych
19-20 listopada

Dom Towarowy Braci Jabłkowskich w Warszawie.
Na targach swoje produkty zaprezentują polscy i zagraniczni producenci kosmetyków naturalnych, organicznych i wegańskich. Ekocuda to niepowtarzalna okazja do poznania wyjątkowych marek kosmetycznych, tworzących swoje produkty z wykorzystaniem naturalnych składników.
Odwiedzający targi mogą liczyć na szereg atrakcji: warsztaty makijażu wykonywanego naturalnymi kosmetykami, konkursy z nagrodami czy zajęcia wytwarzania kosmetyków naturalnych.
www.ekocuda.com

Gala charytatywna Ty Fundujesz Dobro 2016
22 listopada 2016

Teatr Kamienica Warszawa.
Gala charytatywna Ty Fundujesz Dobro 2016, która jest zwieńczeniem najbardziej prestiżowego konkursu
branży kynologicznej Topfordog.pl.
Profesjonalne Jury wybiera najlepsze produkty dla psów oraz inicjatywy społeczne na rzecz zwierząt. Także
promuje osobowość, która propaguje troskę, świadomość i odpowiedzialność w działaniach na rzecz zwierząt.
www.topfordog.pl

Hakuj Zdrowie

www.hakujzdrowie.pl
To projekt filmowo-badawczo-edukacyjny, który postara się odpowiedzieć na pytanie:
Czym jest i po co pojawia się choroba? W poszukiwaniuodpowiedzi wychodzi dalekopoza ramy konwencjonalnej medycyny. Szuka jej pośród prawdziwych historii zwykłych ludzi, oraz wśród poglądów różnych
specjalistów alternatywnych metod pracy z Wśród metod pojawią się totalna biologia, ustawienia systemowe, medycyna amazońska,terapia czaszkowo-krzyżowa,homeopatia, leczenie jedzeniemi wiele wiele
innych


Open Eyes Economy Summit 2016
15-16 listopad 2016

Centrum ICE w Krakowie
To pierwsza edycja międzynarodowego szczytu poświęconego Ekonomii Wartości. „Gospodarka otwierających się oczu” to przyszłość. Organizatorzy stawiają tezę, że Przebudzeni Konsumenci będą kupowali produkty i usługi od firm uczciwych, społecznie potrzebnych i zaangażowanych, posiadających unikalną kulturę, wynikającą z właściwie określonej misji.
Open Eyes Economy to gospodarka przyszłości, oparta na wartościach. Zakłada ona redefinicję biznesu,
jego rzeczywistą społeczną wrażliwość i przydatność oraz odpowiedzialność firmy - traktowane jako cel i
sens istnienia.
Wśród wykładowców „inaczej myślący" naukowcy, przedsiębiorcy i menedżerowie wielkich korporacji z Polski i świata.
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n W maju odwiedził nasz kraj profesor

Colin Campbell

W maju odwiedził nasz kraj profesor Colin Campbell - genialny biochemik, autor największych na świecie badań
na lemat zależności zdrowia i odżywiania. Jego wyniki noszą nazwę "projekt chiński". Na podstawie badań stworzył
rewolucyjną teorię odżywiania, wg której przyczyną wielu
chorób cywilizacyjnych: nowotworów, cukrzycy, chorób
serca czy otyłości jest dieta bogata w mięso i nabiał.
Wzięliśmy udział w konferencji prasowej, która odbywała
się w Centrum Medycznym Vimed w Warszawie.

n Międzynarodowy Dzień Jogi

W tym roku, na całym świecie, już po raz drugi, świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Jogi. 19 czerwca na warszawskim Polu Mokotowskim 15.000 osób świętowało pod tegorocznym hasłem Joga dla zdrowia. Podczas całodniowego pikniku, zaprezentowane zostały różne style i szkoły
jogi, odbyły się zajęcia dla osób w każdym wieku, panele
dyskusyjne, spotkania z autorami książek, pokazy tańca indyjskiego i koncert Pauliny i Natalii Przybysz.

n I Integracyjna Konferencja Zdrowia

4 czerwca obyła się po patronatem Estilo I Integracyjna
Konferencja Zdrowia w Warszawie w Sound Garden Hotel.
Podczas konferencji wystapiło wielu lekarzy i ekspertów stosujących w praktyce nowoczesne i naturalne metody leczenia tzw. chorób chronicznych. Prelegenci to m.in. Jerzy

Zięba, dr Iwona Jonik, dr Rafał Baron, dr Marek Bachański.
Poruszano tematy otyłości, cukrzycy, zdrowych jelit, detoksu, a także dietoterapii czy leczenia padaczki
Organizatorem był Klub Medycyny Funkcjonalnej a prowadzącym konferencję była jego liderka Magdalena Dorko
Wojciechowska.
www.klubmedycynyfunkcjonalnej.pl
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Sklep Internetowy
ORGANIC BABIES
32-700 Bochnia, Krzeczów 220A
www.organicbabies.pl

W naszym sklepie znajdą Państwo wyjątkowe produkty dla niemowląt i dzieci –
produkty naturalne i innowacyjne, o unikalnym designie oraz przyjazne dla dziecka
i środowiska naturalnego. Zachwycą Was urocze ubranka z certyfikowanej bawełny
organicznej i konwencjonalnej oraz wełny merino, nowoczesne pieluszki wielorazowe i ekologiczne jednorazowe, pościel antyalergiczna, otulacze do owijania noworodków, kocyki, śpiworki i ręczniki bambusowe, termobutelki i akcesoria do karmienia,
kosmetyki organiczne, kreatywne eko-zabawki, książki, płyty, mebelki, kosze Mojżesza, nosidełka i wiele innych.
Oferowane produkty zostały przez nas specjalnie wyselekcjonowane i są bezpieczne
nie tylko z nazwy. Ich wysoką jakość i naturalne pochodzenie potwierdzają certyfikaty GOTS, Oeko Tex Standard 100, EcoCert.
Wierzymy, że Natura najlepiej potrafi zadbać o Twoje Maleństwo.
Serdecznie zapraszamy!
5% RABATU! Kod rabatowy: ESTILO15.

COSTASY

ul. Kaden-Bandrowskiego 5/24
01-494 Warszawa
tel. 606 133 640
www.costasy.pl

Hotel Wellness ProVita

ul. T. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg
recepcja@hotelprovita.pl
+48 94 355 4000
www.hotelprovita.pl
W Kołobrzegu, tuż przy parku nadmorskim, 70 m od szerokiej plaży, wokół ogród
(7000 m2), w którym wypoczywając możesz delektować się kontaktem z naturą.
Zespół miłośników zdrowego stylu życia doradzi, jak zadbać o zdrowie, oczyścić
organizm z toksyn i zrzucić zbędne kilogramy. Wszystko pod okiem dietetyka i dietoterapeutki wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej – dr n.med. Marzeny Rypiny.
Hotelowa kuchnia nagrodzona została przez Gault&Milleau. To zdrowa kuchnia, która
uwodzi… ProVita na zdrowe życie!

Neera. Naturalna kuracja
oczyszczająca
ul. Kościuszki 14/1, 84-200 Wejherowo
606 547 230
www.neera.pl
Kuracja Neera to naturalna kuracja oczyszczająca organizm z toksyn. Naturalne
składniki syropu Neera zostały tak skomponowane, żeby wspomóc oczyszczanie
organizmu. Syrop Neera zapewnia wszystkie niezbędne substancje odżywcze, daje
energię i zaspokaja głód, dlatego kuracja jest całkowicie przyjemna, smaczna i satysfakcjonująca.

MONOI TIARA NATURAL COSMETICS
ul. Górny Rynek 7
43-400 Cieszyn
www.monoitiara.pl
tel. 661120161
e-mail: sklep@monoitiara.pl

Firma Costasy oferuje szeroką gamę 100% mineralnych kosmetyków do makijażu
pozbawionych jakiejkolwiek chemii oraz luksusowych ekologicznych kosmetyków
do pielęgnacji, które stanowią świetne uzupełnienie kosmetyków do makijażu. Firma
Costasy jest wyłącznym dystrybutorem marki Lily Lolo i Lulu&Boo Organics w Polsce.

Firma monoi tiara natural cosmetics powstała z zamiłowania do natury i zdrowego trybu życia. W naszych sklepach oferujemy certyfikowane kosmetyki naturalne
i ekologiczne. Jesteśmy dystrybutorem wielu ciekawych i nowoczesnych marek
europejskich oferujących kosmetyki Eko (nawet dla sportowców). Nasze motto: po
pierwsze – natura, po drugie – eko-edukacja.

SYLVECO

AROMEDA SP. Z O. O.

Receptury kosmetyków powstają z myślą o osobach zmagających się z różnymi problemami dermatologicznymi,a także posiadających skórę wrażliwą. Wyróżniającym
składnikiem produktów jest ekstrakt z kory brzozy, zawierający betulinę i kwas betulinowy. Kosmetyki SYLVECO są hypoalergiczne, skuteczne i bezpieczne dla dzieci
i dorosłych.

Oferujemy kosmetyki dla kobiet i mężczyzn oraz dzieci od pierwszego dnia. Dbamy
o osoby o wrażliwej skórze. Wszystkie nasze produkty można kupić także w sklepie
internetowym.

Producent kosmetyków naturalnych
Stobierna 1076,
36-002 Jasionka
www.sylveco.pl

Gościniec Jural

Szklarska Poręba ul. Turystyczna 28
rezerwacje: 607 271 249
tel/fax: +48 (075) 717-30-46
www.jural.pl
Proponujemy wczasy odchudzająco-oczyszczające. Oferta skierowana jest do
wszystkich tych, którzy chcą poprawić jakość swojego życia, oczyścić organizm,
zgubić zbędne kilogramy i zrozumieć, jak ten stan utrzymać przez długie lata. Pobyt
na diecie warzywno-owocowej przeprowadza się w cyklu minimum 14 dni. Jest to
czas niezbędny do uzyskania widocznych efektów regeneracji. Będą Państwo korzystali ze specjalnie dobranej diety składającej się z warzyw i owoców oraz soków
warzywno-owocowych.
Zapraszamy serdecznie.

ul. Okulickiego 5F,
05-500 Piaseczno
tel: + 48 22 273 91 50
tel: + 48 22 374 73 95
patandrub@patandrub.pl
www.patandrub.pl

sklep natural4you.pl
tel. 600 838 782
Al. Boh. Września 9/14 a
02-389 Warszawa

Sklep natural4you.pl to miejsce stworzone z pasją i miłością, przyjazne dla ludzi,
zwierząt oraz Ziemi. Znajdziesz tutaj m.in. skuteczne środki czystości ATTITUDE, lubiane na całym świecie herbaty PUKKA, ekologiczne ajurwedyjskie kosmetyki czy też
zupełną nowość w Polsce – gąbki Konjac. Wybierz naturalnie najlepsze!

Natulux

Biowitalni

Firma Natulux to polski przedstawiciel międzynarodowej firmy EUJUICERS.com – największego w Europie dystrybutora sokowirówek i wyciskarek do soków z owoców
i warzyw. Wszystkie oferowane przez firmę Natulux produkty czy to wyciskarki, młynki
do zboża, sokowirówki czy suszarki do owoców i warzyw łączy wspólne zadanie.
Mają one pomagać w utrzymaniu wspaniałego zdrowia, dobrej formy i dodać życiu
nadzwyczajny smak. Smak pysznego, zdrowego soku!

Biowitalni to miejsce i ludzie, którzy chcą czerpać siłę i wiedzę z natury. Starannie
dobieramy produkty i firmy z którymi współpracujemy. W gąszczu zalewających nas
informacji i pseudo naturalnych produktów chcemy przybliżyć i zaoferować to co od
wieków jest znane i cenione choć często zapomniane a teraz odkrywane na nowo...
Jeśli poszukujesz najlepszej jakości naturalnych produktów: witamin, minerałów,
soków, olei, suplementów diety to trafiłeś/aś w odpowiednie miejsce. Witaj w gronie
Biowitalnych :)

ul. Wersalska 47/75
91-203 Łódź
tel. (42) 252 96 60
mail: pl@eujuicers.com
http://www.eujuicers.pl

www.biowitalni.pl
tel. 788 837 887
Al. Boh. Września 9/14A
02-389 Warszawa
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Psychosomatyka
Detox
Komórki

Naturalna
energia
Styl
życia

Terapia Psychomolekularna
Nie leczymy żadnych chorób!
l Pomagamy rozwiązać konflikty w Twoim umyśle
l Oczyszczamy Twój organizm z toksyn
l Uczymy Cię zdrowego życia
l Harmonizujemy Twoje komórki
l Dodajemy Ci naturalnej energii
l Diagnozujemy ciało i umysł z wykorzystaniem technologii TimeWaver

dzięki temu

szybciej samodzielnie wracasz do zdrowia!
Terapia Psychomolekularna naturalnie wspiera organizm we wszelkich problemach
chronicznych np. nadwaga, alergie, cukrzyca czy choroby tarczycy.

Więcej informacji na www.psychomolekularna.pl

