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Człowiek, który zmienił swoje życie

DEKALOG ESTILO MAGAZINE
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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Jak dobrze przeżyć 100 lat.
Czy zastanawialiście się głęboko nad sensem życzenia komuś 100 lat? Przed wiekami rzeczywiście ludzie po prostu
chcieli żyć dłużej. Gdyż kiedyś średnia długość życia była
bardzo niska. Dziś ten cel już osiągnęliśmy czyli żyjemy
długo – jednak czy rzeczywiście sprawia nam to satysfakcję? Żyjemy dłużej, ale wcale nie spędzamy tego życia
w zdrowiu, pełni energii i witalności. Jesteśmy po prostu
„podtrzymywani przy życiu” dzięki farmakologii.
Czy tak musi być? W jaki sposób można połączyć
długie życie z radością, zdrowiem i satysfakcją? Na te
wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w tym właśnie
Estilo. Jak zwykle pokażemy temat z wielu różnych perspektyw. Dowiemy się czy jesteśmy zależni od swoich genów. Opowie nam o tym ekspert od medycyny chińskiej.
Magdalena Dorko przedstawi najnowsze odkrycia dotyczące źródeł powstawania choroby Alheimera i nadzieję
na zmniejszenie ryzyka jej rozwoju. Dowiemy się dlaczego
zapominanie przeróżnych sytuacji jest logiczne i potrzebne mózgowi aby przeżyć. Temat ten zgłębiła Totalna Biologia i przedstawi go Magda Wdowiak.
Zapoznamy się wstępnie z ideą terapii normobarycznej czyli niezwykle innowacyjnej metody wspierania
zdrowia, która zdobywa sobie powoli grono wielbicieli
gdyż podnosi zdecydowanie jakość życia i może nam je
także przedłużyć. Jak zwykle niesamowity Paul Epstein
opowie nam o meandrach wychowania nastolatków.
Ponieważ nadchodzi zima, czyli okres smogu w wielu
miastach Polski, dlatego warto także zapoznać się z ekologicznymi rozwiązaniami pomagającymi nam przeżyć ten
ciężki czas. Niezwykle intrygujący artykuł opisuje blokady jakich doświadczamy w rozwoju. Wiele osób chodzi
na kolejne szkolenia i warsztaty a jednak w ich życiu nic
się nie zmienia. Ponieważ prawdziwe blokady są ukryte
głęboko w podświadomości i poprzez intelekt nie mamy
do nich dostępu.
Jednak nie jesteśmy bezradni, Istnieją narzędzia do
głębokiej transformacji naszych ograniczeń – więc korzystajmy z nich i miejmy życie pełne satysfakcji.
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KRZYSZTOF MENCEL

Człowiek, który
zmienił swoje życie
Rozmawiał: Dominik Michalski

n Krzysztofie, jesteś coachem zdrowia, edukatorem zdro- lat „studiuję” wiedzę o zdrowiu samodzielnie, według moich
wotnym, pomagasz zachować zdrowie innym ludziom. Jak indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
Kiedy wybierałem kierunek studiów był rok 1989 czyli
wyglądała Twoja droga do wiedzy o zdrowiu.
zupełny
początek naszej wolności i gospodarki rynkowej.
Mam raczej umysł człowieka renesansu – w zasadzie pasjonuje mnie cała wiedza ze wszystkich dziedzin nauki. Jednak Zanosiło się na wielkie zmiany i zwiększenie roli ekonomii  
odkąd pamiętam najbardziej interesowała mnie biologia w Polsce. Koleżanka jechała na dni otwarte odbywające się
na Uniwersytecie Ekonomicznym
i generalnie nauki przyrodnicze. Dlaw Poznaniu na kierunku Handel Zatego poszedłem do liceum o profilu
graniczny i z ciekawości wybrałem się
biologiczno – chemicznym, co było dla
krzysztof mencel
razem z nią. W tamtym momencie nie
mnie znakomitym wyborem. Miałem
Trener programów rozwoju
pasjonowała mnie ekonomia, ale być
tam świetnych nauczycieli, którzy mnie
personalnego dla firm i osób
może wygrała męska ambicja (śmiech).
jeszcze bardziej rozkochali w wiedzy
indywidualnych, coach zdrowia,
pasjonat ekomedycyny
Był to kierunek na który ciężko było
o człowieku i naturze. W pewnym moi ekofitness, znawca naturalnych
się dostać, więc ostatecznie wybramencie pojawił się pomysł, że może poterapii zdrowotnych. Od 20 lat
łem tą drogę. Jak okazało się wkrótce,
winienem zostać lekarzem… bo zawsze
poszukuje harmonii w życiu,
moje studia doprowadziły mnie szybteż chciałem pomagać innym. Taki był
recepty jak połączyć sferę
ko
do konieczności zostania lekarzem
mój pierwszy wybór kierunku studiów.
biznesu ze zdrowym stylem życia
dla
samego Siebie. Wówczas Handel
Na szczęście (!) ta idea się wówczas nie
i rodziną. Twórca i promotor
Zagraniczny
był prestiżowym kierunzrealizowała. Oczywiście mogę tak poinnowacyjnej metody
„10 Złotych Zasad Zdrowia”.
kiem, więc byliśmy „rozchwytywawiedzieć patrząc na życie z dzisiejszej
ni” na rynku pracy. Dzięki wsparciu
perspektywy... Aby dostać się na medyi
ambicji mojego kolegi, profesjonalcynę musiałbym jeździć przez cały rok
na bardzo kosztowne korepetycje do wykładowców z Akade- ną karierę zawodową zacząłem już na czwartym roku stumii Medycznej, co przekraczało możliwości budżetowe moich diów jako konsultant. A kolejne lata przypominały jazdę na
rodziców i ten pomysł odrzuciliśmy. Ale dobrze, że tak się sta- szalonym rollercosterze. Pracowałem po kilkanaście godzin
ło, gdyż moim zdaniem nie czułbym się dobrze na klasycz- na dobę i choć wcale nie szukałem tego, jednak ciągle przynych studiach medycznych, które w konsekwencji prowadzą chodziły kolejne awanse. Okazało się, że nie byłem gotowy
głównie do zapisywania pacjentom kolejnych tabletek. Moja psychicznie ani fizycznie na taki błyskawiczny „sukces”.
wizja zdrowia i medycyny jest inna i cieszę się, że ostatnie 20 Cena jaką płaciłem była wysoka: stres, brak snu, problemy

z trawieniem itd. Jakość mojego życia była po prostu bardzo, bardzo niska.
Nie czekałem jednak długo i wówczas podjąłem ważną
w skutkach decyzję. Uznałem, że nie chodzi o to, aby zmienić
pracę na mniej stresującą, lecz znaleźć takie rozwiązania, które
zapewnią mi zdrowie niezależnie od otoczenia w jakim działam. To była doskonała motywacja do pracy nad sobą i poszukiwań wiedzy o przyczynach chorób i ludzkiego cierpienia.
Wydaje mi się, że mi się to udało. Najpierw pomogłem sobie,
a potem zacząłem się zastanawiać czy mogę pomagać także

nacji przyczyn. Czułem, że to jest ślepa uliczka. Dlatego szybko skierowałem się do medycyny naturalnej, która uważa że
główną przyczyną chorób jest nasz styl życia. To był wielki
postęp, gdyż rzeczywiście zobaczyłem w tym pewną logikę.
Jeśli jadłem niezdrowe rzeczy, to wiadomo, że moje trawienie
nie będzie najlepsze a w efekcie tego inne organy też mogą źle
funkcjonować. Porównywałem to z samochodem – jeśli wlejemy paliwo słabej jakości to wiadomo, że silnik będzie jeździł
dalej, ale jednak zepsuje się po jakimś czasie.
Większość specjalistów od medycyny naturalnej na Zacho-

Zdjęcia pochodzą z Konferencji Żyj Świadomie (www.whlf.pl) w Katowicach. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.
www.arteffect.pl, Adam Miozga

innym ludziom. Tak zrodziła się moja pasja do zgłębiania
i przekazywania wiedzy o zdrowiu.
n Co najbardziej Ciebie zaintrygowało w wiedzy o zdrowiu?
Najbardziej chciałem pomóc sobie. Więc z początku szukałem odpowiedzi w medycynie akademickiej na swoje problemy zdrowotne. Nie trwało to długo, bo perspektywa, że
mam z własnej woli do końca życia uzależnić się od tabletek
uspokajających lub sterydów wydawała mi się nielogiczna
i odpychająca. Zorientowałem się, że w medycynie klasycznej
skupiamy się głównie na łagodzeniu objawów a nie na elimi-

dzie uważa, że przyczyną chorób jest zła dieta, brak ruchu, czy
nadmiar toksyn. To wszystko oczywiście prawda i ja też tak
twierdziłem przez wiele lat. Ale...coś mi nie pasowało w tym
modelu zdrowia. Zauważyłem po dłuższym czasie, że przecież
w danym mieście czy kraju ludzie odżywiają się i żyją bardzo
podobnie a więc dlaczego niektórzy z nich chorują na cukrzycę a inni na nowotwór albo choroby tarczycy? Zrozumiałem,
że zachodnia medycyna naturalna czegoś jeszcze nie wyjaśniła.
Dlatego zacząłem szukać dalej. Wówczas pojawiła się na
mojej drodze medycyna Dalekiego Wschodu czyli tzw. medy-
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cyna holistyczna. Holistyczna oznacza całościową, uwzględniającą w zdrowiu równorzędną rolę Ciała, Umysłu i Ducha.
Bo człowiek to CUD i to było dla mnie objawieniem. Na mojej drodze stanęła wówczas joga i ajurweda czyli tzw. wiedza
wedyjska. Wedy – to ogromna ilość pism, które powstawały
w Indiach przed tysiącami lat. Obejmują one wszystkie aspekty nauki takie jak matematyka, astronomia, ale także wiedzę
o ludzkiej egzystencji, w tym zasady działania naszej świadomości i ciała. Zostały napisane w Sanskrycie, jednym z najstarszych
języków, jakie zna ludzkość. Zagadnienia związane z wiedzą
wedyjską nie są nam chyba do końca obce ponieważ większość
języków w Europie (także język polski) ma swoje źródło w Sanskrycie, gdyż są to tzw. języki indoeuropejskie. Nawet polskie
słowo „wiedza” pochodzi prawdopodobnie od słowa Weda.
Dziś bardzo dużo naukowców z Zachodu przyjeżdża do
Indii i próbuje studiować Wedy, gdyż są zadziwieni jakością i zaawansowaniem tej starożytnej wiedzy. Szczególnie
fizycy kwantowi są zauroczeni tzw. teorią pola informacji
i energii, która w Wedach została bardzo precyzyjnie przedstawiona. Dziś teoria pola kwantowego stanowi podstawę
rozwoju wszelkich dziedzin nauk nie-materialistycznych. Ja
także wniknąłem nieco w temat fizyki kwantowej, gdyż według mnie to najbardziej naukowy sposób opisywania tzw.
„zjawisk duchowych”. Zawsze czułem, że to nie jest dobre,
że nauka i duchowość znajdują się po dwóch różnych stronach barykady. Chciałem, aby pewnego dnia te obie dziedziny
mogły się połączyć. Uważam, że to tylko pozornie odrębne
części wiedzy. Obie opisują prawa i zasady działania Wszechświata oraz człowieka, więc ich wnioski powinny być spójne. Cieszę się, że dziś coraz bardziej zbliżają się do siebie.
Dzięki medycynie holistycznej (ajurweda) zrozumiałem jak
wielką rolę w zdrowiu odgrywa nasza świadomość. Czułem
jednak, że czegoś tu jeszcze brakuje. Dlatego najnowszym
i ostatnim ogniwem moich poszukiwań zdrowotnych stała
się psycho-somatyka (nauka o zależnościach między umysłem
i ciałem) w wersji nazywanej Psychobiologią. To genialna
dziedzina wiedzy, dającą nowy wgląd w psychologię, biologię,
medycynę oraz wiedzę o świadomości. Wówczas poczułem,
że wszystkie elementy układanki zdrowotnej zaczynają się powoli łączyć jak puzzle. Psychobiologia bardzo logicznie wyjaśnia rolę Mózgu (Umysłu) w powstawaniu chorób. Opisuje
w jaki sposób nadmierny stres (nazywany też traumą) zostaje
uznany przez mózg za zagrożenie życia i uruchamia wówczas
specjalny program naprawczy, który może prowadzić do rozwoju konkretnej choroby autoimmunologicznej (nowotwór,
cukrzyca, choroby tarczycy itp). To wyjaśnia dokładnie te mechanizmy, których nie wytłumaczyła mi wcześniej medycyna
naturalna.
Ułożył mi się wówczas w głowie całkiem spójny system holistycznego podejścia do zdrowia, zgrabnie łączący
w sobie wiedzę z Zachodu i Wschodu a także świat nauki,
technologii i duchowości. Nazwałem go na swoje potrzeby:
10 Złotych Zasad Zdrowia, czyli powstał swoisty dekalog
zdrowia. Przede wszystkim staram się stosować go konse-

kwentnie u samego Siebie a także zachęcam do niego innych,
poprzez różne konferencje i szkolenia. Obserwuję, że jego stosowanie przynosi pozytywne efekty. Chciałbym aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego systemu. Wierzę w to, że
dzięki bardziej świadomemu życiu, w przyszłości możemy być
społeczeństwem mniej narażonym na choroby cywilizacyjne.
Zrobię wszystko, aby dzielić się moimi pomysłami oraz dalej
sprawdzać je w praktyce i udoskonalać tą wiedzę.
n Z jakich filarów składa się Twój system prozdrowotny.
Kręgosłupem rozwoju mojej wiedzy jest joga i ajurweda czyli
tzw wiedza wedyjska. Joga rozumiana w sposób szerszy, nie
tylko jako tzw. asany czyli ćwiczenia rozciągające. Joga znaczy
łączyć, scalać, integrować, przywracać harmonię. Joga to bardziej styl życia a przede wszystkim nieustanna praca ze świadomością. Dlaczego to jest takie ważne? Cierpienie i choroby
według medycyny holistycznej pojawiają się wówczas kiedy
człowiek nie funkcjonuje prawidłowo na wszystkich poziomach świadomości. Powodem braku harmonii są przede
wszystkim „emocjonalne zabrudzenia” czyli traumy lub stres,
jakie przechowujemy w swojej podświadomości. To samo potwierdza Psychobiologia.
Jednak z drugiej strony nasze ciało tak samo może być źródłem stresu – jeśli niewłaściwie się odżywiamy lub jesteśmy
napełnieni toksynami, to odczuwamy realne zagrożenie dla
zdrowia. Wtedy umysł także się stresuje. Dlatego praca nad
zdrowiem powinna odbywać się równolegle zarówno na poziomie Ciała, Umysłu i Ducha – takie jest moje doświadczenie. Nie wierzę w tzw. magiczne pigułki. Nie należy obiecywać
nikomu, że rozwiązaniem wszelkich problemów zdrowotnych
może być tylko jakieś lekarstwo lub suplement – nawet jeśli
byłaby to rzecz super naturalna. Podobnie, poprawa diety nie
jest czynnikiem wystarczającym. Zdrowie to dynamiczny proces ciągłej pracy nad sobą. Jednak według mnie w 60 % wynika ono z pracy nad świadomością (umysłem oraz duchem)
natomiast w 40 % ze stanu ciała.
n Czy istnieją skuteczne sposoby oczyszczenia swojej podświadomości.
W medycynie holistycznej wskazuje się jedno zdanie jako drogę do zdrowia : Poznaj Siebie.
Prawie wszyscy znają powieść „Alchemik” Paulo Coelho. To
cudowna książka, każdy powinien ją przeczytać. Główny bohater odbywa daleką podróż w poszukiwaniu największego
skarbu. Paradoksalnie, Wszechświat prowadzi go w taki sposób, że w końcu odnajduje go dokładnie w miejscu z którego
wyruszył. Odnajduje w ten sposób Samego Siebie. To właśnie
jest nasze największe zadanie. To wydaje się pozornie proste,
bo nie musimy nigdzie w życiu podróżować. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w nas samych. Jednak prawda o nas samych jest dość głęboko ukryta i odpowiednio „zabezpieczona”
przed odkryciem.
Przede wszystkim powinniśmy zrozumieć co to znaczy
poznaj Siebie. Kim jest to JA, które należy poznać. I tu

się rodzi wyzwanie, bo nasza świadomość „ma warstwy”
i jest niezwykle skomplikowanym zjawiskiem. Najczęściej
JA utożsamiamy z EGO czyli zespołem przekonań i koncepcji na temat tego: kim jestem, czym jestem, co jest moje
lub czego pragnę w życiu. Medycyna holistyczna uważa, że
Ego nie jest naszym prawdziwym JA lecz fasadą, złudzeniem, które nie jest rzeczywiste. My tylko się z nim utożsamiliśmy. Uważamy, że moje myśli i emocje to moje prawdziwe JA. A przecież gdyby tak było, to nie moglibyśmy
obserwować swoich myśli…? Musi być w nas jeszcze inne
JA – obserwator, świadek, wyższa inteligencja, która jest
poza typowym myśleniem czy emocjami.
Doradzam – aby poznać swoją podświadomość warto działać dwoma drogami równolegle. Z jednej strony dobrze jest
nauczyć się technik np. medytacji lub samoobserwacji, które pozwalają nam zobaczyć głębsze poziomy świadomości.
Jednak wiele traum w podświadomości jest bardzo głęboko
ukrytych przed naszym samopoznaniem. Dlatego też potrzebujemy tzw. aktywnego lustra czyli jakiegoś terapeuty. Doświadczona osoba, patrząca z zewnątrz „widzi” znacznie więcej niż my sami. Dlatego praca z terapeutą mającym wiedzę
o duchowej naturze umysłu jest w stanie bardzo przyspieszyć
proces transformacji świadomości.

n Jak to się dzieje, że nie znamy swojego prawdziwego JA.
Nasza świadomość nie jest prostym zjawiskiem. Proszę mi
wybaczyć, ale jeszcze sam nie poznałem wszystkich niuansów
umysłu. Mówi się, że świadomości można tylko doświadczyć,
ale nie można jej opisać słowami. Mogę jednak choć trochę
przybliżyć czym jest świadomość, w sposób jaki mówi o tym
medycyna holistyczna.
Podstawą istnienia Wszechświata jest POLE. Pole świadomości, zgodnie z nazewnictwem używanym przez fizykę
kwantową zwane jest także polem informacji. Według nomenklatury duchowej lub religijnej – to pole chyba należałoby nazywać Bogiem lub Stwórcą wszelkiego istnienia. To taka
najwyższa inteligencja, która przenika cały Świat, jest obecna wszędzie i w każdej sekundzie go stwarza i nim zarządza.
Z tego właśnie pola w pewnym momencie wyodrębniły się
nasze dusze czyli inaczej mówiąc nasza Jaźń, prawdziwe JA
albo Wyższa Świadomość. Choć dusza nigdy do końca się
nie oddziela od swojego źródła. To zjawisko porównuje się
najczęściej do kropli z oceanu oraz oceanu. Czy krople oceanu
są czymś odrębnym od oceanu? Kiedy trzymamy te krople na
swojej dłoni, to wydają się być oddzielne, natomiast tak naprawdę dalej stanowią część wielkiego ziemskiego Wszechoceanu i za chwilę i tak do oceanu powrócą.

10 ludzie
Kiedy Dusza przychodzi na Ziemię, to wówczas otrzymuje Ciało. Przez pierwsze lata życia stopniowo tworzą się także
Umysł oraz EGO czyli nasza pozorna „tożsamość”. Ciekawym
zjawiskiem jest to, że dopóki nie wytworzy się EGO czyli do
ok. 3 roku życia, pamiętamy jeszcze swoje prawdziwe, duchowe pochodzenie. Niemowlęta i małe dzieci widzą świat oczami duszy. W ich oczach można dostrzec wielki ocean miłości
i głębię oraz radość. Małe dziecko nie umie się tak naprawdę
smucić i nawet jeśli płacze to trwa to tylko chwilę. Ciągle ma
wiele energii. Dziecko odczuwa jeszcze połączenie z całym
światem. Takie właśnie cechy posiada nasze prawdziwe JA.
Te cechy jednak zostają przytłoczone, w miarę jak zaczynamy utożsamiać się jedynie z EGO i swoimi myślami.
Ego tworzy złudzenie, że jestem czymś odrębnym od innych
ludzi i całego świata. Zaczynamy wtedy czuć się samotni
i zagubieni. Zostajemy w ten sposób „wygnani z raju”. Joga
uważa, że każdy człowiek dorosły ma zdolność, aby ponownie nawiązać kontakt ze swoim prawdziwym, wyższym JA.
Do tego potrzebujemy trochę konsekwentnej pracy i odpo-

ŚWIADOMOŚĆ
To naturalne, że Ego się tworzy i nie można temu
zapobiec. Chodzi jedynie abyśmy zrozumieli, że są jeszcze
inne głębsze i bardziej prawdziwe poziomy świadomości.

wiednich narzędzi. Im bardziej odkrywamy głębsze, bardziej
subtelne części Siebie, tym stopniowo budzi się w nas wyższa
świadomość.
Dziś, zjawisko Pola Informacji jest stosunkowo łatwiejsze do
zrozumienia niż było tysiące lat temu. Nie trzeba być do tego
wcale fizykiem kwantowym. Wystarczy przechowywać swoje
pliki w chmurze internetowej. Gdzie właściwie są moje pliki?
Mogą być wszędzie na świecie, bo chmura danych wypełnia
przestrzeń tysięcy serwerów rozrzuconych po świecie i nikt nawet do końca nie wie, gdzie dokładnie znajdują się „moje” pliki. Czy „moje” pliki są czymś odrębnym od chmury danych?
I tak i nie. Wtedy kiedy je odnajdę poprzez swój komputer lub
smartfon i z nich skorzystam to stają się „moje” i istnieją. Natomiast resztę czasu, są jedynie strumieniem danych przepływających ciągle w niezmierzonej przestrzeni informatycznej.
Dlatego potrzebujemy trochę solidnej wiedzy na temat roli
poszczególnych części naszej świadomości. Potrzebujemy zrozumieć jak działają jej poszczególne elementy. To jest proces,
wymaga cierpliwości i praktyki. Dobrze też jest mieć dobrego
przewodnika, kto zna lepiej od nas meandry pola świadomości
i dzięki temu może poprowadzić nas bezpieczniejszą drogą.
Ego nie jest czymś z czym należy walczyć, bo wtedy je wzmacniamy. To naturalne, że Ego się tworzy i nie można temu za-

pobiec. Chodzi jedynie abyśmy zrozumieli, że są jeszcze inne
głębsze i bardziej prawdziwe poziomy świadomości.
Czego więc nauczyły mnie moje dotychczasowe doświadczenia jako „poszukiwacza zdrowia”? Po pierwsze, że można
zmienić swoje życie. Nie ważne w jakiej sytuacji jesteśmy dziś.
Po drugie: warto mieć marzenia i być konsekwentnym oraz
czekać na właściwy czas aby zacząć je realizować. Po trzecie,
że życie to droga, która prowadzi każdego do jakiegoś ważnego celu. Ma do zaoferowania wiele wyzwań, ale i skarbów.
Warto szukać tego najważniejszego skarbu jakim jest kontakt
z Samym Sobą. To skarb głęboko schowany, ale dostępny jeśli
będziemy go wytrwale poszukiwać.
Na tej drodze odkryłem także swoją życiową misję. Chciałbym zmniejszyć problem epidemii chorób cywilizacyjnych na
świecie. Uważam, że nie jesteśmy bezradni wobec większości
schorzeń degeneracyjnych i autoimmunologicznych, które
nas dziś tak powszechnie dopadają. Możemy być zdrowsi, ale
brakuje nam wiedzy jakie naturalne i skuteczne narzędzia warto do tego użyć. Pamiętajmy, że nie istnieje „magiczna pigułka”. Dlatego pasjonuje mnie holistyczna edukacja zdrowotna
na szeroką skalę.
n Dziękujemy za rozmowę. Życzymy powodzenia w realizacji misji. n
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Jak radzić sobie
ze smogiem w domu

Quo Vadis? Dokąd idziesz człowieku?
Ludzie mówią: żyjemy w „ciekawych” czasach, pełnych wyzwań. Co prawda każde pokolenie przed nami też tak twierdziło, ale teraz naprawdę doświadczamy prawdziwych skrajności.
Obserwując kierunki rozwoju cywilizacji w ostatnim stuleciu
mamy wrażenie, że prowadzą one do możliwej i szybkiej samozagłady naszego gatunku. Wydaje się to takie dziwne i nielogiczne. W końcu od tysiącleci budujemy cywilizację dla naszej wygody. Większość odkryć i wynalazków służyły właśnie
temu, aby żyło nam się „wygodniej”.

Skoro chodzenie nas męczyło, to „wynaleźliśmy” jazdę końską. Potem odkryliśmy koło a wraz z nim wóz, na którym
jeździło się jeszcze wygodniej, aż w końcu parowóz czy samochód. Skoro było nam zimno w jaskiniach, to odkryliśmy wykorzystanie ognia do ogrzewania, potem w konsekwencji piece
i centralne ogrzewanie.
Chcąc coraz więcej bezpieczeństwa, ale także i rozrywek,
przyjemności czy lepszej komunikacji z innymi ludźmi zaczęliśmy skupiać swoje życie w miastach, zamiast rozpraszać się
po terenach wiejskich. Mieszkanie w miastach przez długi czas

wydawało się człowiekowi dobrym rozwiązaniem. Natomiast
ostatnie dziesięciolecia zmieniły wiele na niekorzyść.
Obecnie największym wyzwaniem (czytaj problemem)
współczesnego człowieka wydaje się być właśnie życie
w miastach. A właściwie „przeżycie”. Środowisko miejskie
jest współcześnie tak nieprzyjazne człowiekowi, że czasami
trudno odnaleźć w nim przyjemność i komfort. Nasze mieszkania przypominają betonowe klatki wypełnione ogromną
ilością sztucznych, chemicznych i bardzo toksycznych materiałów. A powietrze jakim przyszło nam oddychać w miastach
jest tak zanieczyszczone, że ledwo łapiemy oddech. Gdzie podziała się wygoda i komfort? Czyż to nie ironia losu z perspektywy rozwoju naszej cywilizacji?

Smog i jego konsekwencje
O zanieczyszczeniach, które są cały czas obecne w miejskim
powietrzu nie myślimy jednak, tak długo dopóki nie objawią
się nam jako SMOG. A teraz zbliża się okres zimowy, kiedy
będziemy najmocniej doświadczać tego zjawiska. Nazwa smog
powstała z połączenia dwóch angielskich słów: smoke (dym)
oraz fog czyli mgła. Oznacza wiszącą nad miastem zawiesinę
toksycznych zanieczyszczeń. Pojawia się szczególnie wówczas, kiedy powietrze jest dość wilgotne i nie ma wiatru, który
mógłby przewietrzyć dany teren.
Smog przede wszystkim jest odczuwalny w okresach jesienno-zimowych kiedy w miastach uruchamiane jest ogrzewanie
mieszkań i domów.
Na smog składają się głównie:
l gazowe zanieczyszczenia, szczególnie dwutlenek siarki
(SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), opary
benzenu (C6H6),
l pył PM10 (o średnicy do 10µm),
l pył drobny PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm).
Zanieczyszczenia smogowe powstają głównie poprzez:
l spalanie paliw w piecach, szczególnie węgla słabej jakości
oraz śmieci,
l zakłady przemysłowe,
l pojazdy z silnikami spalinowymi, szczególnie wysokoprężnymi (diesle),
l pył pochodzący z ruchu drogowego czyli zużycia opon, hamulców, asfaltu.
W temacie smogu Polska powoli staje się liderem Europy.
W tej bardzo niechlubnej kategorii jakim jest zanieczyszczenie
powietrza w miastach, jesteśmy w samej czołówce, gdyż aż 33
z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje
się w Polsce!!! Wielu ekspertów uważa, że w wyniku powikłań
„posmogowych” w Polsce umiera prawie 50.000 osób rocznie.
To więcej zgonów niż tych powiązanych z nowotworami.
Najczęstszym zdrowotnym efektem smogu są zwiększone
zachorowania na zapalenia dróg oddechowych oraz podwyższone reakcje alergiczne. Jednak to zaledwie wierzchołek góry
lodowej jeśli chodzi o schorzenia, które mogą być wywołane
przez smog. W takim razie warto zapytać – gdzie podziała się
wygoda, komfort i wyższa jakość życia jaką powinna dawać
nam cywilizacja? Większość z nas bardzo ciężko pracuje po to,

aby mieć lepszy komfort, a okazuje się, że nasze miejskie środowisko życia uniemożliwia po prostu cieszenie się zdrowiem
i dobrym życiem.
Efekty smogu szczególnie negatywnie mogą wpłynąć na:
l noworodki oraz dzieci,
l kobiety w ciąży,
l osoby starsze,
losoby z problemami zdrowotnymi (np. dotknięte chorobami układu oddechowego).
Jednak ta lista jest niepełna. Fakt, że w pełni zdrowi dorośli
mniej odczuwają efekty smogu w danym momencie, nie znaczy, że pozostanie on bez wpływu na ich zdrowie. Każdy intensywny kontakt z toksynami zawartymi w smogu przyniesie
swoje szkodliwe efekty, jednak w dłuższym okresie.

Jak sobie radzić ze smogiem?
Nie jesteśmy bezradni
Najlepiej byłoby oczywiście rozwiązać temat systemowo -czyli, aby człowiek przestał zanieczyszczać środowisko naturalne.
W tym celu należałoby się przestawić w większości na tzw. zieloną energię czyli pozyskiwaną z bardziej ekologicznych źródeł.
Ten proces jest jednak bardzo powolny w Polsce. Nie należy
się spodziewać szybkich rezultatów. W wielu miastach Europy

Zachodniej wprowadzane są od wielu lat drastyczne ograniczenia w ruchu samochodowym, a obecnie wręcz powstały zakazy
wjazdu samochodom z najbardziej „trującymi” silnikami Diesla. Natomiast w polskich miastach dopiero się analizuje takie
rozwiązania i jesteśmy jeszcze daleko od ich realnego zastosowania. Według ekspertów, istotnej poprawy jakości powietrza
w miastach w Polsce można się spodziewać dopiero w perspektywie 5–10 lat. Co prawda niektórzy twierdzą, że nadzieją dla
nas na ograniczenie smogu jest znaczące ocieplenie klimatu
w Polsce. Jeśli będzie się ono dalej odbywać w takim tempie
jak w roku 2018 – to kolejne okresy grzewcze będą tak krótkie
i mało intensywne, że smog może być mniej dokuczliwy… Ale
to tylko teoretyczne jeszcze rozważania.
W tej sytuacji czekając na poprawę jakości powietrza, musimy ratować się sami.
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Z miast przecież się nie wyprowadzimy. A nawet zmiana ze smogiem w pomieszczeniach. Obecnie człowiek ponad 90
miejsca zamieszkania w mieście z centrum na jego obrzeża % doby spędza wewnątrz budynków! Problem smogu dotyczy
nie dla każdego jest możliwa i niewiele zmienia. W Warsza- bardziej naszych domów i mieszkań niż biur. Dlatego, że więkwie najbardziej zanieczyszczone są właśnie niektóre dzielnice szość współczesnych biur jest w pełni klimatyzowanych, więc
podmiejskie. A więc pozostaje narazie ratowanie się różnymi powietrze przechodzi przez proces filtrowania i oczyszczania
zanim dotrze do środka, nie jest więc tak
środkami zapobiegawczymi.
zanieczyszczone.
Problem smogu nie jest zjawiskiem
W okresach zimowych
W okresach zimowych zdecydowanie
nowym na świecie więc zostało stworzozdecydowanie najwięcej czasu
najwięcej czasu w ciągu doby przebynych wiele praktycznych rozwiązań, aby
w ciągu doby przebywamy
wamy w domu / mieszkaniu, gdzie spęsobie pomóc w walce z jego skutkami.
w domu / mieszkaniu, gdzie
dzamy całe popołudnia, wieczory oraz
Największym zagrożeniem jest długość
spędzamy całe popołudnia,
śpimy w nocy. Jeśli powietrze jakim od„ekspozycji” na smog. Chodzi po prodychamy w domu jest zanieczyszczone
stu o to, aby jak najkrócej mieć kontakt
wieczory oraz śpimy w nocy.
poprzez
smog – to właśnie to może mieć
z intensywnym smogiem. Rozwiązania
Jeśli powietrze jakim oddychamy
największy
negatywny wpływ na zdrotego problemu są następujące:
w domu jest zanieczyszczone
wie. Dlatego powstało wiele urządzeń
l noszenie masek antysmogowych na
poprzez smog – to właśnie to
oczyszczających powietrze zawierajązewnątrz,
może
mieć największy negatywny cych w sobie szereg filtrów mechaniczl urządzenia oczyszczające powietrze
wpływ na zdrowie.
nych (np. filtr HEPA świadczący o bezw pomieszczeniach,
pieczeństwie dla alergików), z węglem
l rośliny doniczkowe mające zdolność
aktywnym, jonizatorów powietrza itp. Często trzeba mieć
wchłaniania smogu.
Dobrej jakości maseczki antysmogowe to nie chwyt marke- w mieszkaniu kilka takich urządzeń, aby osiągnąć oczekiwany
tingowy. Rzeczywiście mają one skuteczne działanie w ogra- efekt zwiększonej czystości powietrza.
niczaniu kontaktu ze smogiem, kiedy jesteśmy poza domem.
W wielu polskich miastach ich noszenie to już konieczność Zadziwiająca moc wody w oczyszczaniu
w okresach jesienno – zimowych. Jeżeli w Twoim mieście je- powietrza
Niezwykle ciekawą alternatywą wobec standardowych oczyszsteście regularnie narażeni na smog – sugerujemy rozważenie
czaczy powietrza jest urządzenie wielofunkcyjne Rainbow.
zakupu masek przeciwsmogowych – a przynajmniej zapewnijRainbow powstał w USA ponad 80 lat temu jako urządzenie
my je swoim dzieciom, które są bardziej wrażliwe.
czyszczące mające zapewnić czystość w salach szpitalnych.
Okazuje się, że jeszcze większym wyzwaniem jest kontakt

Rainbow jest certyfikowanym
przyjacielem Astmatyków i Alergików

Certyfikat nadaje
Amerykańska Fundacja
Astmy i Alergii (AAFA)
CERTYFIKAT ten przyznawany jest
wyłącznie urządzeniom w których
naukowo udowodniono usuwanie
alergenów z pomieszczeń, przy
jednoczesnym zatrzymaniu
alergenów wewnątrz urządzenia.
Badania, zgodne z Protokołami Allergy
Standards Limited (ASL) dowiodły,
że w certyfikowanych urządzeniach
stosowane są następujące zasady:
l Usuwanie zdecydowanej większości
alergenów m.in. z dywanów, wykładzin,
materacy, tapicerowanych mebli
i innych.
l Usunięty alergen pozostaje wewnątrz
urządzenia.
Rainbow Sahara Sp.z o.o.
ul.S.Twardowskiego 11, 01-643 Warszawa,
(22) 833 76 25

l Usunięcie alergenu jest efektem pracy
urządzenia, a alergen nie jest ponownie
rozprzestrzeniany.
l Nawet w sytuacji częściowego
zapełnienia zbiornika nie następuje
zmniejszenie efektywności usuwania
alergenów.
l Użytkownik urządzenia nie jest
wystawiony na działanie alergenów
podczas opróżniania zbiornika.
Rainbow Globus ul. Kar. Wyszyńskiego 38,
05-420 Józefów tel. 500-114-999
strona internetowa: www.rainbowsystem.com.pl

16 Zdrowy i ekologiczny dom
Natomiast później powstały jego “cywilne” wersje i są
sprzedawane użytkownikom indywidualnym dbającym o jakość powietrza i czystość w domu. Rainbow
jest obecny w Polsce od 28 lat. Marka ta jest znana
większości Polaków i w naszej świadomości zakorzeniła się jako bardzo wysokiej jakości urządzenie
sprzątające – czyli odkurzacz z filtrem wodnym.
Jednak postęp technologiczny idzie szybko naprzód
i potrzeby nowych czasów spowodowały, że współczesna wersja Rainbow posiada o wiele, wiele więcej możliwości.
W obecnym modelu odkurzanie czy sprzątanie wydaje się być
wręcz czymś uzupełniającym do całej gamy funkcji prozdrowotnych. Współczesny Rainbow to bardzo wszechstronny
i zaawansowany „kombajn” zapewniający ochronę przed większością zanieczyszczeń na jakie jesteśmy narażeni w naszym
domu czy mieszkaniu. Jego działanie oczyszczające charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością nieosiągalną dla
większości oczyszczaczy powietrza. Jeśli chodzi o usuwanie
smogu to gwarantuje on zatrzymywanie wszelkich cząsteczek
zawieszonych w powietrzu o wielkości jedynie 0,03 mikrona
i robi to ze skutecznością 99.99991%. Zwróćmy uwagę, że
smog tworzą cząsteczki PM 2.5 i PM 10 czyli o wielkości do
2,5 mikrona lub 10 mikronów. Tak wysoka skuteczność jest
nieosiągalna dla klasycznych oczyszczaczy powietrza. A dodatkowo odbywa się to w bardzo ekologiczny sposób.

Zasady ekologicznego oczyszczania powietrza
przez Rainbow.
Jak wskazuje nazwa (rainbow, oznacza tęczę w jęz.angielskim)
podstawą działania oczyszczającego w urządzeniu Rainbow jest
woda, która dzięki specyficznej zasadzie działania urządzenia
dzieli się na pojedyncze cząsteczki. Powietrze pobierane z pomieszczenia przepuszczane jest przez takie rozdrobnione cząsteczki wody razem z zanieczyszczeniami (dysocjacja) i dzięki
temu następuje proces oczyszczania.
Woda to niezwykła substancja, nieporównywalna do niczego innego na tej planecie. Ma wiele niezwykłych cech, takich

jak napięcie powierzchniowe czy zdolność jonizacji (posiadanie zarówno ujemnego jak i dodatniego ładunku elektrycznego) cząsteczek wody.
Te właśnie cechy powodują, że cząsteczki wody
mają niezwykłą zdolność “przyklejania” do siebie
wszelkich zanieczyszczeń. To właśnie cząsteczki
czystej wody „sprzątają” w naszym domu czyli
usuwają bród.
W środku urządzenia Rainbow zamontowany
jest specjalnie zaprojektowany wirnik kręcący się z szybkością do 35.000 obrotów na minutę nad taflą wody. Dzięki
jego pracy wytwarza się rodzaj wiru wodnego, tornado, które
rozdrabnia molekuły wody do poziomu nanocząsteczek. Takie cząsteczki wody są niezwykle „reaktywne” i wiążą ze sobą
wszelkie zanieczyszczenia. Aktywny wir wodny zapewnia tak
wysoką skuteczność oczyszczania, że żadne cząstki smogu czy
innych domowych zanieczyszczeń nie mogą się wydostać poza
urządzenie. Wszystkie natomiast zostają „zatopione” w zbiorniku z wodą, którą co jakiś czas po prostu wymieniamy. Do
oczyszczania nie używane są żadne filtry mechaniczne czy chemiczne. Trudno o bardziej ekologiczne rozwiązanie. Co prawda, aby zapewnić najwyższe standardy i umożliwić certyfikację
(zgodnie ze standardami dla alergików) na wyjściu powietrza
z urządzenia zamontowano także filtr HEPA, jednak przez
wiele miesięcy używania pozostaje on zupełnie czysty. Dzięki tym cechom Rainbow jest urządzeniem oczyszczającym,
posiadającym certyfikaty oczyszczania powietrza AHAM
oraz najbardziej restrykcyjny amerykański certyfikat Asthma
& Allergy Friendly (przyjazny dla alergików i astmatyków).
W praktyce oznacza to, że zapewnia niesamowitą jakość powietrza w domu nie tylko dla alergików, ale dla każdego. Dodatkowo jest bardzo wydajny, gdyż może oczyścić nawet do
5 m sześć. powietrza na minutę. Przy okazji zużywa niewiele
prądu – mniej więcej tyle co 20 watowa żarówka. Rainbow to
praktyczny pomocnik w domu, który może realnie zmienić
jakość życia dzięki ochronie czystości powietrza jakim oddychamy w pomieszczeniach. n

Alzheimer
choroba o słodkiej twarzy

D

ieta prawdziwego Polaka obfituje w cukier. Można
go spotkać prawie w każdym produkcie spożywczym,
który cechuje masowa produkcja. Kiełbasy, sery, jogurty, wszelkie sosy i gotowe dania w swoim składzie zawierają
cukier. Mimo ciągłych apeli i mnóstwa informacji na temat
jego szkodliwości, konsumpcja tego produktu utrzymuje się na
bardzo wysokim poziomie. Na takim też poziomie utrzymuje
się zapadalność na choroby związane z mózgiem i centralnym
układem nerwowym. Jeśli dotyka Cię choroba Alzheimera,
stwardnienie rozsiane (SM), demencja, stwardnienie zanikowe
boczne (SLA) czy choroba Parkinsona, w pierwszej kolejności
wyeliminuj z codziennego użytku produkty wysokowęglowodanowe i takie, które mają wysoki ładunek glikemiczny, bo…

Po pierwsze – Geny to nie wszystko!
Z uporem maniaka cytujemy głosy, które winią za wszystko
geny. Już taki Twój urok. Masz to w genach. W pewnym
wieku to normalne, że zapominasz. I tak dalej, i tak dalej…
Problem w tego typu stwierdzeniach polega na tym, że odbierana jest ludziom nadzieja na skuteczne wyleczenie lub remisję choroby. Kiedy człowiek słyszy, że przyczyną są zmiany na

poziomie DNA, jakie ma wtedy szanse na powrót do zdrowia?
Żadne! Bo komu chce się walczyć z wiatrakami i podejmować jakiekolwiek wyzwania, skoro przyczyna znajduje się
poza jego kręgiem wpływów? Nam, ludziom, jest bardzo wygodnie, kiedy słyszymy o genach, bo wtedy możemy spokojnie żyć, bez brania jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan
swojego zdrowia. Rzeczywistość jednak okazuje się zupełnie
inna. Los mózgu nie zależy od genów. To, czy ktoś boryka się
z migrenami, depresją czy padaczką jest mocno skorelowane
z odżywianiem.
Mało kto wie, że cukrzyca podwaja ryzyko zapadalności na
chorobę Alzheimera, bez względu na geny, a jest to choroba
zdecydowanie o podłożu metabolicznym. Możesz mieć predyspozycje genetyczne do pewnych chorób, które występowały
w Twojej rodzinie i jednocześnie musisz wiedzieć, że aktywacja tych genów, zależy od Twojego sposobu odżywiania, stylu
życia, umiejętności rozwiązywania konfliktów, aktywności fizycznej lub jej braku i wielu innych, o podłożu środowiskowym. Jeśli doszło do „włączenia” genu, ewidentnie wystąpił
jakiś czynnik wyzwalający, o którym często nie wiemy lub udajemy, że nie wiemy.

18 ważny temat
Po drugie – cukier wcale nie krzepi!
Utarte hasło, które przez wiele pokoleń będzie
brzęczało w uszach. Dzisiaj już wiemy, że insulinooporność i cukrzyca typu 2 bardzo mocno
związane są ze stylem życia i zależą od sposobu
odżywiania się. W wielu publikacjach możemy
znaleźć informacje sugerujące, że choroba Alzheimera jest cukrzycą typu 3. Wszystko opiera
się o insulinę, która jest sprawcą wielu komplikacji
zdrowotnych kiedy organizm nie jest w stanie kontrolować poziomu cukru we krwi. Inicjuje ona między innymi
formowanie się płytek miażdżycowych w mózgu, które obecne
są przy chorobie Alzheimera. Insulina stymuluje wzrost, bierze
udział w produkcji i magazynowaniu tkanki tłuszczowej a w
nadmiarze powoduje stany zapalne. Wysoki poziom insuliny
destabilizuje całą gospodarkę hormonalną, w efekcie czego dochodzi do zaburzeń w całym organizmie. To, co dzisiaj obserwują badacze, to proporcjonalny wzrost liczby osób otyłych
i tych, którzy chorują na cukrzycę typu 2 ze wzrostem osób
cierpiących na demencję. Szacuje się, że do 2050 roku choroba
Alzheimera dotknie około 100 mln osób na świecie.

Jeśli dotyka Cię choroba Alzheimera, stwardnienie
rozsiane (SM), demencja, stwardnienie zanikowe
boczne (SLA) czy choroba Parkinsona, w pierwszej
kolejności wyeliminuj z codziennego użytku
produkty wysokowęglowodanowe i takie,
które mają wysoki ładunek glikemiczny.

Po trzecie – węglowodany to gluten!
Głoszone teorie o nieszkodliwości glutenu, kiedy nie choruje
się na celiakię, czyli chorobę trzewną wywoływaną przez gluten, to bzdura. Szkodliwa bzdura. Cierpi Ministerstwo Zdrowia, które przeznacza coraz więcej pieniędzy na leczenie osób z
chorobami dietozależnymi. Cierpią osoby zmagające się z chorobami układu odpornościowego, innymi niż celiakia. Przede
wszystkim cierpią osoby z chorobami neurologicznymi. Okazuje się, że gluten to jeden z ważnych stymulatorów stanów

zapalnych mózgu. Gluten składa się z dwóch rodzajów białek:
gluteniny i gliadyny. Można cierpieć na nietolerancje białka
albo można być wrażliwym na jeden z dwunastu elementów
tworzących cząsteczkę gliadyny. Oznacza to, że wszelkie testy
alergiczne w tym przypadku mogą nie być jednoznaczne, przez
co interpretuje się je jako fałszywie ujemne. Według Journal
of Neurology twierdzenie, że wrażliwość na gluten objawia się
wyłącznie schorzeniami jelita cienkiego jest epokowym niepo-

rozumieniem. Dotychczasowe publikacje
dowodzą, że gluten w pierwszej kolejności
szkodzi układowi nerwowemu. Ziarna zbóż,
które dzisiaj spożywamy, praktycznie nie
przypominają tych, które weszły do naszej
diety około 10 000 lat temu. Współczesne
zboża zawierają mnóstwo glutenu i działają
uzależniająco jak nigdy wcześniej.  Musimy
rozważyć konsumpcję tego rodzaju pokarmu, skoro zmienia stan naszego umysłu.

Po czwarte – cholesterol to Twój
sprzymierzeniec!

czenie produkcji neuroprzekaźników, m.in.
takich jak dopamina czy epinefryna. Zastąpienie węglowodanów tłuszczem to skuteczna metoda zdrowienia wielu chorób neurologicznych. Cholesterol stanowi aż jedną
piątą wagi mózgu i służy jako silny przeciwutleniacz, chroniąc go przed destrukcyjnym
działaniem wolnych rodników.
Bez względu na to, co głoszą teorie żywieniowe i nieaktualne już badania, sposób odżywiania oparty na tłuszczach kształtuje nas
genom już ponad 2,5 miliona lat. Skuteczną i naturalną formą wsparcia organizmu
w chorobie Alzheimera i wszystkich innych,
w których bezpośrednio cierpi układ nerwowy i mózg jest żywienie według zasad diety ketogenicznej. Obniża ona poziom
amyloidu w mózgu i podnosi poziom glutationu, naturalnego
przeciwutleniacza, który chroni mózg. Dodatkowo wspomaga
funkcjonowanie mitochondriów oraz wydajność metaboliczną
organizmu. Jeśli chcesz zatrzymać postępującą demencję lub
jej zapobiec, rozważ zmianę sposobu odżywiania. Dieta bogata
w substancje prozapalne i pozbawiona zdrowych tłuszczów zagraża nie tylko umysłowi. Zagraża naszej populacji. n

Problemem dla organizmu
jest cholesterol utleniony
LDL, bezpośrednia
przyczyna rozwoju
miażdżycy. Do utlenienia tej
cząsteczki dochodzi tylko
w momencie
stosowania diety
wysokowęglowodanowej,
która powoduje oksydację
poprzez wysoki poziom
glukozy we krwi.

Żadna dieta nie usunie całego tłuszczu.
Zresztą byłoby to katastrofalne w skutkach
dla mózgu. Z badań opublikowanych w 1998 roku wynika,
że osoby z chorobą Alzheimera miały w płynie mózgowo-rdzeniowym znacznie mniej tłuszczu, a zwłaszcza cholesterolu
i wolnych kwasów tłuszczowych. Związek między cholesterolem a ryzykiem chorób serca został wielokrotnie obalony.
Musimy wiedzieć, że problemem dla organizmu jest utleniony
LDL, bezpośrednia przyczyna rozwoju miażdżycy. Do utlenienia tej cząsteczki dochodzi tylko w momencie stosowania diety
wysokowęglowodanowej, która powoduje oksydację poprzez
wysoki poziom glukozy we krwi. To z kolei wpływa na ograni-

Magdalena Dorko-Wojciechowska
Trener postaw żywieniowych, twórca Instytutu
Medycyny Funkcjonalnej, Master Psychologii
Sukcesu i zmiany osobistej. Prowadzi roczne
plany zdrowienia. W Autorskim koncepcie
„Feel GOOD” zawiera zintegrowane podejście do zdrowia. Skupia się na interakcjach
między środowiskiem a układem pokarmowym, hormonalnym, odpornościowym, nerwowym oraz układem krążenia. Łączy medycynę funkcjonalną z technikami
mindfulness.

20 ważny temat

DOBRA PAMIĘĆ... I DŁUGA!
Pamięć w Świetle Biologii Totalnej
Ach, jak wiele mamy przekonań na temat własnej pamięci!
„Mam dobrą pamięć, ale krótką!”, „Kiedyś to miałem dobrą pamięć...”,
„Ja to mam zawsze sklerozę!” - te oraz wiele innych podobnych zdań
w treści i przekazie. Dodatkowo pogłębia je fakt powszechnego
przeświadczenia o tym, że z wiekiem pamięć staje się coraz słabsza
i w zasadzie niewiele da się tu zaradzić. Czy aby na pewno jest to prawda?
Jak widzi to Biologia Totalna? Czy zwiększając świadomość, można
uzdrowić nie tylko ciało ale także i swoją pamięć? Jak najbardziej tak!

B

ardzo wiele czynników decyduje o naszej zdolności koncentracji umysłu oraz dostępie do zapamiętanych informacji, co mocno komplikuje temat
i sprawia, że nie tak łatwo odpowiedzieć na pytanie: jak
poprawić swoją pamięć. Stąd, aby podejść do kwestii najprościej, warto się zastanowić nad rolą pamięci w przyrodzie. Służy wszak ona nie tylko nam – ludziom, ale
i zwierzętom, a kto wie, czy i w świecie roślin nie znaleźlibyśmy na to potwierdzenia. Jest przecież nie tylko pamięć umysłu, pamięć ciała czy pamięć komórkowa, ale
i pamięć genetyczna, przenoszona z pokolenia na pokolenie i ona również odgrywa znaczącą rolę w ogólnym procesie zapamiętywania. Czemu więc służą wspomnienia?
Przeżyciu!

Jest taka wirtualna struktura, nazywana przez terapeutów
metody Biologii Totalnej mózgiem automatycznym, której
zadanie polega na tym, aby kolekcjonować wszelką pamięć
o przeżytych zdarzeniach i ich okolicznościach. Mózg ten pracuje nieprzerwanie nawet podczas snu, począwszy od okresu prenatalnego aż do ostatniego tchnienia człowieka. Jego zadaniem jest
gromadzić wszelkie dane o naszym życiu po to, aby na ich podstawie podejmować codzienne decyzje zgodnie z programem,
który zapewni przetrwanie. Dzięki temu zwiększają się szanse
na przeżycie jednostki, a że mózg automatyczny dodatkowo
korzysta również z danych zawartych w polu morficznym
Ziemi, podpowie nam on w odpowiednim czasie strategię,
która być może została już kiedyś wcześniej wykorzystana
u przodków lub innych ludów, w ten sposób ocalając całe rody.

Magda Wdowiak
Doświadczony konsultant metody Biologii Totalnej/Recall Healing, którą
sama promuje pod autorską nazwą Uzdrawiania Przez Świadomość. Ma za
sobą ponad 4 000 przeprowadzonych sesji indywidualnych tą metodą. Od
ponad 9 lat prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady o metodzie
na terenie całego kraju. Znana ze swoich czwartkowych warsztatów wieczornych z cyklu «Moc Uzdrawiania Przez Świadomość» oraz «W Świetle Biologii Totalnej». Prowadzi konsultacje stacjonarne i na odległość – telefoniczne oraz skype z całą Europą po polsku i po angielsku.
Założycielka i właścicielka Kuźni Zdrowia – Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych.
Z wykształcenia mgr inż. Biotechnologii, była doktorantka w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
www.kuznia-zdrowia.pl

Zbieranie danych, w tym również świadomie – co po- z nożyczkami czy kluczami wiąże się ból i cierpienie, mózg
tocznie nazywamy właśnie zapamiętywaniem – wydaje się ten zrobi wszystko, by osobę niegotową na przywołanie sobie
być czymś oczywistym w świetle priorytetu przetrwania traumatycznych przeżyć w danym momencie, ochronić. Czai z pewnością nie to samo w sobie staje się częstym pro- sem chodzi tu o konkretne przedmioty, a czasem o ogólny
blemem u ludzi. Kłopot pojawia się wtedy, gdy do tych natłok uczuć i emocji, który uniemożliwia odtworzenie wiadanych nie mamy dostępu! To wydobycie zapamiętanych domości w sposób natychmiastowy.
informacji przysparza nam trudności, nie ich zapamiętanie;
Pamiętam taką starszą osobę, z którą kiedyś pracowaływyjęcie pożądanych narzędzi z worka, nie samo włożenie...
śmy. Pani (85l.) miała problem, że „nogi same nie idą”. StaCo zatem sprawia, że z tych skumulowanych treści nie wała w drzwiach pokoju i nie mogła dojść do kuchni, nie
można swobodnie zaczerpnąć?
mówiąc o swoim przydomowym ogródku, który kochała.
Ogólnie powiemy: stres.
W trakcie wywiadu okazało się, że przez wiele lat była dręczoStres, któremu towarzyszy nadmiar emocji.
na groźbami przez swojego brata alkoholika, który wracając
To one są źródłem cierpienia człowieka, motorem – często po nocach do domu, robił jej awantury. Jednego dnia pobiegł
negatywnym – jego działań, a czasami hamulcem, który nie do kuchni i wrócił stamtąd z nożem w ręku, a jego intencje
pozwala wprowadzić zmian w życiu i nadać mu określonego w stosunku do niej z pewnością nie były czyste. Musiała
kierunku.
wtedy szybko uciekać oknem, skacząc z pierwszego piętra do
Często nie pamiętamy, bo już po prostu nie chcemy ogrodu, by ocalić życie... Kiedy uświadomiła sobie te zależpamiętać. Nie chcemy przypominać
ności, fala uwolnionych, starych emocji
sobie różnych faktów czy zdarzeń z żyzalała ją natychmiast, a łzy pozwoliły doNależy robić cokolwiek,
cia, by nie wywoływać z pamięci tych
kończyć ten proces. Następnego dnia dowszystkich uczuć, które przynosiły ból. co przyniesie efekt odciążenia stałam telefon od jej córki, że matka pieli
Odsuwamy od siebie pewne tematy, gdy
w ogródku, szczęśliwa i bardzo pozytywod stresu i pomoże
stają się dla nas zbyt niewygodne. A że
nie zdumiona obrotem sytuacji. Żadna
zapomnieć o przeżytych
ośrodki pamięci w mózgu są ze sobą
pomoc farmakologiczna nie była  tym ratraumach tak, aby ta pamięć zem potrzebna, wystarczyło samo uświaściśle połączone, jedno wspomnienie
już nigdy nie miała
potrafi przywołać kolejne i kolejne...
domienie sobie złożoności tego problemu
potrzeby wracać.
Organizm obciążony zbyt wielką liczoraz ciężaru przeżytych doświadczeń.
bą traumatycznych wspomnień, będzie
W tym przypadku to ciało wzięło na
bronił się przed przywoływaniem ich
siebie jarzmo skumulowanych uczuć
do świadomości. To tłumaczy dlaczego niektórzy ludzie już i traumy, ale często też bywa i tak, że to nasz umysł przejmuje
nie tylko nie potrafią przypomnieć sobie wybranych faktów wszystko na siebie i choć po organizmie niczego nie widać,
z własnej sceny życia, ale i na przykład gdzie leżą nożyczki sprawność intelektualna „już nie ta”.
czy klucze. Te bowiem nożyczki czy klucze być może stały
Inna kobieta (70 l.) zgłosiła się do mnie z problemami
się bohaterami w jakiejś ważnej historii, której obecnie nie z pamięcią. Miała trudności z dobieraniem słów, przywołykojarzą, ale ich mózg automatyczny owszem. Wiedząc, że waniem niedawnych faktów z codzienności, nazywaniem

22 ważny temat
zjawisk i przedmiotów. Podczas sesji indywidualnych wyszło
na jaw, że przeżyła bardzo trudny związek małżeński ze swoim mężem, który ją zdradzał, trzymał stronę swojej matki
zamiast jej oraz nie pomagał w utrzymaniu kilkuosobowej
rodziny. Klientka ta miała za zadanie wykarmić i wykształcić
kilkoro dzieci, a przy tym znosić wiele dokuczliwości ze strony teściowej, z którą mieszkała z przymusu. Pewnego dnia
mąż po prostu nie wrócił do domu, w zasadzie bez żadnego
słowa wyjaśnienia, wybrał inną partnerkę na życie. Ale zanim
to nastąpiło, ta zdążyła już popełnić próbę samobójczą... Ciekawe, że nie pamiętała o tym przez ponad 30 lat, aż do czasu
terapii, kiedy to z zaskoczeniem przypomniała sobie ową historię pod wpływem zadawanych pytań. I to też nie od razu,
bo dopiero podczas trzeciej z rzędu konsultacji, co rozumiem
w ten sposób, że otrzymane w czasie sesji wparcie pozwoliło na takie poczucie bezpieczeństwa, że dopiero wtedy mózg
automatyczny mógł puścić konflikt i dać dostęp do starej pamięci. Gdyby ktokolwiek wcześniej przypomniał tej pani o jej
sekrecie skrywanym przed rodziną i samą sobą, mogłaby tego
autentycznie nie przeżyć. Poziom nagromadzonych trudnych
emocji był zbyt wielki. Dlatego mózg automatyczny trzymał
tamte dane w tajemnicy. Teraz zaś po tym, kiedy problem
został uświadomiony i głośno wypowiedziany, kobieta mogła
zrzucić z siebie cały ten niepotrzebny balast i tym samym odzyskać część zdolności percepcyjnych.
Wygląda to trochę podobnie jak operowanie danymi
na twardym dysku komputera: kiedy dysk jest zapchany, trudno się dostać do zapisanych na nim informacji.

Wydobycie zapamiętanych informacji
przysparza nam trudności, nie ich
zapamiętanie; wyjęcie pożądanych
narzędzi z worka, nie samo włożenie...

Przeciążony komputer spowalnia swoje działanie, czasem
wręcz uniemożliwiając nam pracę na nim, co w końcu wymusza czyszczenie i uporządkowanie całej bazy. Podobnie
i u człowieka: przychodzi taka chwila, kiedy warto posegregować co nieco i oddzielić to, co nieważne od ważnego dla
przeżycia. Rozprawić się z przeszłością, zaszłymi emocjami
i traumami, zwolnić trochę miejsca na dysku naszej pamięci
i poczuć się lżej a nawet młodziej. Bo czym się różni pamięć
dziecka od pamięci starca? Ilością nagromadzonych informacji... choć czasem i dziecko zdąży przeżyć w swoim życiu
niejedno...
Stanisław Sojka śpiewał w swoim utworze: „Niepamięci
niech się święci cud”. Ludzie powszechnie narzekają na
kłopoty z pamięcią, ale to właśnie odpamiętywanie problemów i zapominanie ich stanowi dla nas większe wyzwanie na dzisiaj niż zapamiętywanie! Zwalnianie pamięci
komórkowej z imperatywu trzymania zbędnych wspomnień.
Puszczanie w niepamięć dawnych klątw i przysiąg, urazów
i żalu, złości, pretensji, gniewu czy złorzeczenia. Wybaczanie
wyrządzonej krzywdy czy niesprawiedliwości.
Odpuszczanie win.
Również i sobie.
Bo poczucie winy i wstydu są jednymi z najgorszych uczuć,
jakie potrafią obciążyć człowieka, w skrajnych przypadkach
prowadząc nawet do autodestrukcji. Z pewnego punktu widzenia niektóre choroby przewlekłe można nazwać właśnie
takim podświadomym dążeniem do samozagłady. Choroba
wieńcowa, miażdżyca, choroba Parkinsona czy wiele innych,
są one fizycznym nośnikiem informacji o nagromadzonym
cierpieniu. Ciało choruje, gdy chce nam naocznie pokazać,
iż się z czymś zmaga na wyższym poziomie, a że dolegliwości psychoemocjonalnych nie widać, to konflikt zaczyna się materializować fizycznie...
Kiedyś nie było takiej pomocy psychologicznej jak obecnie. Nie było tylu metod terapeutycznych, branżowych książek czy artykułów, forów internetowych, na których można
by się podzielić swoimi problemami czy infolinii, gdzie można by się chociaż swobodnie wygadać i poczuć wysłuchanym.
Ludzie brali swoje konflikty na siebie i z pomocą okolicznych
autorytetów (ksiądz, nauczyciel, sołtys) usiłowali radzić sobie w życiu (lub z życiem), nierzadko zamykając się w sobie
i wypierając co trudniejsze emocje. Ten mechanizm pozwolił
na przetrwanie, ale nie na dobrą jakość życia i zdolność do
cieszenia się nim. Współczesne osoby starsze to pokolenie
wojenne, których doświadczeń oraz przeżyć nie sposób
sobie nawet wyobrazić. Cierpienie matek patrzących na
śmierć dzieci czy to poległych czy zmarłych w chorobie, jest
jednym z największych traum w przyrodzie. Podobnie jak widok umierających w okopach kompanów w czasie bitwy, ich
ran i bezradności ówczesnych służb sanitarnych. Strach dzieci w czasie nalotów bombowych. Świadomość straty całych
majątków, bezdomności, obozów zagłady, obozów pracy czy
bagaż doświadczeń jeniectwa jest tak niewyobrażalna, że dziś
aż pozostaje na granicy realności dla niektórych, a przecież
była udziałem większości Polaków w tamtych czasach. Ci ludzie zaniemówili na zawsze. Pozostali ze swoimi tajemnicami

Przeciążony komputer spowalnia
swoje działanie, czasem wręcz
uniemożliwiając nam pracę na nim,
co w końcu wymusza czyszczenie
i uporządkowanie całej bazy.
Podobnie i u człowieka: przychodzi taka
chwila, kiedy warto posegregować co
nieco i oddzielić to, co nieważne
od ważnego dla przeżycia.

sam na sam, nie mogąc ale i nie chcąc zarazem obciążać tym
swoich bliskich czy potomstwa. Jednak nie idzie to niestety
w parze z rozwiązaniem tych wszystkich konfliktów i wykasowaniem pamięci. A skoro pamięć ta została w przeszłości
tak mocno przeciążona, to należy jej ulżyć przynajmniej
dzisiaj - tak racjonalizuje rzeczywistość mózg automatyczny.
I w ten sposób dyktuje człowiekowi np. chorobę Alzheimer’a
jako rozwiązanie.
Jak wiele strat i separacji można przecierpieć w życiu?
Ile widoków późnego poronienia czy koniecznej aborcji?
Jak dużo niechcianych rozstań i rozłąki z bliskimi?
I nie postradać rozumu przy okazji...
Czasem wyrzuty sumienia nie pozwalają się uspokoić człowiekowi i jeśli nie znajdzie on nigdzie wsparcia lub co gorsza
spotka się jeszcze z jakąś karą za swoje grzechy ze strony otaczającego go środowiska, może już nigdy nie odzyskać równowagi psychicznej ani emocjonalnej.
Nie pamiętać, to czasem chcieć być zapomnianym.
Jedna z form samokarania, kiedy nie możemy sobie czegoś
darować. Dlatego z pomocą przychodzą nam wtedy wszelkie metody pracy nad samowybaczaniem i uwalnianiem tych
trudnych stanów. Różnego rodzaju masaże ciała, kinezjologia i techniki pochodzące od niej, praca z oddechem, sport,
mindfulness - to jedne z wybranych sposobów na poradzenie
sobie z własnymi przeciążeniami emocjonalnymi, kiedy już
sobie zdamy z nich sprawę. Metody te też dobrze jest stosować
profilaktycznie. Można się także wspierać terapią
kwiatową dr Bacha: esencja oliwki pomaga w
utrzymaniu koncentracji umysłu w stanach
dużego wycieńczenia fizycznego i psychicznego a białego kasztanowca redukuje
natłok niechcianych myśli. Sosna zaś niweluje poczucie winy a ekstrakt z wiciokrzewu
uwalnia od życia przeszłością. Podobno spożywanie
czarnych oliwek poprawia pamięć, podczas gdy oliwki

zielone pomagają ją wykasować z niechcianych wspomnień.
Dobrze też wiedzieć, że czarne jagody redukują pamięć rodowych traum. Można się wspierać dietą i suplementacją.
Warto też medytować i prowadzić zdrowy styl życia wypełnionego ruchem, radością i świeżym powietrzem. Spać o odpowiednich porach, dbać o dobre relacje z innymi ludźmi.
W zasadzie ma się ochotę powiedzieć: należy robić cokolwiek, co przyniesie efekt odciążenia od stresu i pomoże
zapomnieć o przeżytych traumach tak, aby ta pamięć już
nigdy nie miała potrzeby wracać.
Zapamiętywanie jest procesem jak najbardziej naturalnym i nie powinien temu towarzyszyć żaden wysiłek, pod
warunkiem, że jesteśmy zainteresowani zapamiętywanym
tematem. Kto z nas potrzebuje na co dzień wiedzieć, że cumulonimbus to po łacinie kłębiasta chmura deszczowa lub jak
się liczy całki? Jeśli wiedza wydaje się być na dany moment
bezużyteczna, nie dziwmy się, że „nie wchodzi do głowy”.
Z tym problemem spotykam się na co dzień w swojej praktyce z dziećmi i młodzieżą szkolną. I nic dziwnego przy obecnym systemie edukacyjnym na świecie. Jednak jeśli materiał
jest dla nas zdecydowanie ciekawy, a mimo to mamy trudności z jego zapamiętaniem, to wtedy warto spojrzeć na poziom
zmęczenia ogólnego organizmu oraz czym przeładowany jest
nasz umysł. Stres uniemożliwia dobre funkcjonowanie, więc
dlaczego w stresie mielibyśmy móc swobodnie rozumować?
Jeśli więc ktoś stwierdzi u siebie zbyt wysoki poziom stresu
na co dzień, serdecznie zachęcam, by zajął się tym w
pierwszej kolejności, zanim postanowi poprawiać
swoją pamięć. Mózg ludzki zapamiętuje tylko
to, co uznaje za ważne, więc jeśli nie może
czegoś zapamiętać, to albo nie jest to ważne
na ten moment, albo ważniejsze są inne kwestie, które zgromadził. „Kurza pamięć” nie istnieje, zostawmy ją kurom... n
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Więźniowie genów,
niewolnicy nawyków…
Kim jesteśmy?

P

rawie wszystkie kultury, religie i systemy filozoficzne
zajmowały się kwestią wolnej woli człowieka. Próbowano określić czy decydujemy o swoim życiu, zdrowiu,
losie oraz na ile możemy wpływać na otaczający nas świat. Idealiści mówili, że w naturalnym porządku rzeczy nie ma prawidłowości; wiele jest dziełem przypadku, a człowiek niezależnie podejmuje decyzje, kształtując swoje życie. Determiniści
twierdzili zaś, że porządek jest stały i niewzruszony, a człowiek
podlega mu tak samo jak inne istoty i rzeczy. W miarę rozwoju
nauki i rozumienia poszczególnych zjawisk, ludzie zyskiwali
panowanie nad coraz większą ilością niezrozumiałych dla nich
wcześniej zjawisk. Wynaleziono ogień i można było mniej bać
się dzikich zwierząt. Opracowano systemy irygacji i nie
trzeba już było modlić się o deszcz. Skonstruowano
samolot i marzenia o lataniu stały się rzeczywistością. Zsekwencjonowano genom i pojawiła się
nowa pokusa (a może nowe możliwości?) wpływu na to, co dotychczas było poza ludzką kontrolą – zdrowie, choroby i długość życia.

Nieuchronny proces starzenia

Starzenie się zachodzi na poziomie całego organizmu. Z wiekiem człowiek staje się słabszy, wolniejszy, bardziej podatny na
urazy, choroby, infekcje. Starzeją się komórki, tkanki, narządy. Starzeje się też umysł – sprawność intelektualna się zmniejsza, cechy charakteru, te dobre i złe, wyostrzają, a w pamięci
coraz częściej pojawiają się luki. Życie niejednokrotnie przestaje sprawiać przyjemność i człowiek przyjmuje retrospektywną
postawę, porównując każdy dzień do czasów, kiedy „wszystko
było piękniejsze i żyło się lepiej”. Te zmiany zachodzą w różnym wieku – u niektórych wcześnie, u innych późno, u jeszcze
innych wydawać by się mogło, że nigdy. Są osoby, które do
późnej starości mają sprawne ciała, jasne umysły i pogodne
usposobienie.
Oczekiwana długość trwania życia osoby urodzonej w 2015 roku jest aż o 40 lat dłuższa niż
osoby urodzonej na początku XX wieku. Żyjemy
dłużej, ale czy jesteśmy przy tym zdrowsi? Szczęśliwsi? Dzięki poprawie ogólnych warunków ży-

choroba wieńcowa, niektóre choroby psychiczne, otyłość –
cia ludności i jakości służby zdrowia, umieralność, zwłaszcza
czyli te, które są określane mianem „cywilizacyjnych”.
w młodym wieku, istotnie spadła. Poprawiło się też bezpieDość łatwo jest o wszystko obwinić geny: „miałem predysczeństwo, a miliony osób nie giną już na wojnach. Pojawił
się za to nowy problem – problem chorób przewlekłych, pozycje”, „moja mama i babcia też chorowały”. To prawda,
osoba z „tendencją” do otyłości będzie
z którymi co prawda można żyć latami,
musiała włożyć więcej pracy w utrzymaale jakość tych lat pozostawia wiele do
nie
szczupłej sylwetki niż taka, u której
życzenia. Na ile jest to uwarunkowane
Zgodnie z TCM każdy z nas
cała rodzina plasuje się na dolnej granicy
genetycznie? Projekt poznania ludzkiego
ma trzy skarby: Shen, Qi
normy BMI. Jednak zadanie trudne, nie
genomu doprowadził do opublikowania
i Jing. Te pojęcia są
znaczy niemożliwe.
w kwietniu 2003 roku dokumentu stwiertłumaczone jako dusza,
dzającego zakończenie sekwencjonowaenergia
życiowa oraz esencja. Długowieczność a Jing
nia 99% ludzkiego genomu z trafnością
99,99%. Do dnia dzisiejszego poznano
Według chińskich mędrców
w TCM
podłoże genetyczne wielu chorób. Sprawę
W medycynie chińskiej temu, co nanie wolno ich marnować,
komplikuje jednak fakt, że mutacje nie
zywamy
genami, odpowiadają Nerki.
przeciwnie, należy odnosić się
muszą być dziedziczone – może do nich
W
TCM
dany narząd to nie tylko część
do nich z szacunkiem, chronić
też dochodzić spontanicznie. Dodatkoorganizmu o określonej budowie i funkje, odżywiać i pielęgnować,
wo obecność mutacji często nie decyducjach, ale obejmuje on znacznie szerszy
w ten sposób zapewniając
je o chorobie, ale o predyspozycjach do
koncept. Dlatego, celem uniknięcia niesobie życie w zdrowiu przez porozumień, nazwy narządów zapisywajej wystąpienia. Istnieje też wiele chorób,
których przyczyny nie udało się wskazać
ne są wielką literą, czego będę trzymać się
długie lata.
jednoznacznie. To głównie choroby wiew tym artykule. Nerki to koncept zwiąloczynnikowe; dziedziczymy skłonność
zany z powstaniem i trwaniem życia,
do zapadania na nie, ale ich wystąpienie w nie mniejszej mierze a także ze zdrowiem, witalnością i długowiecznością.
zależy od stylu życia, odżywiania się, ekspozycji na zanieczyszZgodnie z TCM każdy z nas ma trzy skarby: Shen, Qi i Jing.
czenia. Są to między innymi cukrzyca, nadciśnienie, alergie, Te pojęcia są tłumaczone jako dusza, energia życiowa oraz
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Nerkom sprzyja
umiarkowana
aktywność, czyli zalecane
są takie ćwiczenia jak
qi gong, tai qi, joga,
a także medytacja.
Doskonałe są też spacery
na świeżym powietrzu.

esencja. Według chińskich mędrców nie wolno ich marnować,
przeciwnie, należy odnosić się do nich z szacunkiem, chronić
je, odżywiać i pielęgnować, w ten sposób zapewniając sobie życie w zdrowiu przez długie lata. Jing jest pierwszym skarbem,
który otrzymujemy od rodziców w chwili zapłodnienia. To ta
przedurodzeniowa „Esencja” determinuje późniejszy rozwój
i życie. Wraz z latami, ilość Jing ulega stopniowemu zmniejszeniu. Zgodnie z medycyną chińską, kiedy już zużyjemy całe
Jing, życie ustaje. Esencję Nerek można uważać za nasze genetyczne dziedzictwo lub potencjał. Uważa się, że jeżeli w trakcie
zapłodnienia rodzice są starzy, chorzy lub pod wpływem
substancji odurzających, dziecko otrzyma mniej Jing
lub będzie ono gorszej jakości. Takie dziecko może
mieć wrodzone wady, gorzej się rozwijać, być
chorowite albo umrzeć w młodym wieku. Również w medycynie akademickiej prawdą jest, że
im starsi rodzice, tym większa szansa na obecność
chorób lub mutacji genetycznych u dziecka. Rodzice też wraz z materiałem genetycznym przekazują
swoim pociechom skłonności do określonych chorób. Choć
nie mówi się wiele o momencie zapłodnienia, to podkreśla
się istotność odstąpienia od spożywania używek w trakcie
ciąży, gdyż ma to negatywny wpływ na płód. Tak jak geny
determinują nasz wzrost, kolor skóry czy podatność na choroby, tak Nerki determinują w TCM to jak zdrowi i mocni
będziemy.

Objawy słabej lub słabnącej energii Nerek
w TCM

Przekładając funkcje Nerek na język medycyny zachodniej,
częściowo odpowiadają one funkcjom układu nerwowego,

immunologicznego, endokrynologicznego i moczowo-płciowego.
Gdy Esencja jest obfita, kości i szpik wspierają ciało, a mózg
wspiera umysł. Niedobór Esencji może prowadzić do łamliwości kości i obniżenia sprawności umysłowej. Pojawiają się
osteoporoza, zwyrodnienia i zapalenia stawów oraz choroby
neurodegeneracyjne. Częstym objawem słabości lub Zimna
w Nerkach, ze względu na fizyczną lokalizację nerek w ciele,
są także bóle lędźwi, a w skrajnych przypadkach kompresyjne
złamania lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
Mówi się, że Nerki otwierają się na uszy, dlatego oznaką
osłabienia lub zaburzenia równowagi w elemencie wody często są szumy uszne, dzwonienie w uszach, pogorszenie
lub utrata słuchu. Z perspektywy medycyny chińskiej
dopóki trwa życie, trwa słuch – to dlatego warto mówić także do osób niesłyszących, pacjentów nieprzytomnych lub z zaburzeniami świadomości oraz małych
dzieci, które wydają się nie rozumieć naszych słów.
Elementem związanym z Nerkami jest Woda, która jednocześnie jest źródłem wszelkiego życia. To w tym elemencie
cykl życiowy się zaczyna (czas przed narodzinami) i kończy
(głęboka starość i śmierć). Sparowanym z Nerkami narządem
jest Pęcherz Moczowy – razem współdziałają, regulując gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu. Problemy z chińskimi
Nerkami mogą przejawiać się jako zachwianie tej równowagi:
obrzęki, zatrzymanie moczu, choroby nerek, ale także nietrzymanie moczu lub częste infekcje dróg moczowych.
Ponadto, w TCM Nerki reprezentują to, co pierwotne.
Z jednej strony są to wrodzone instynkty, zapewniające możliwość przeżycia oraz „zdrowy strach” powstrzymujący nas od
ryzykownych zachowań. Z drugiej strony to możliwość prze-

trwania gatunku oraz przekazanie „cząstek nas samych” dalej,
czyli rozmnażanie. Nerki wspierają funkcje seksualne i zapewniają płodność, libido, potencję. Jakość nasienia i komórek jajowych to funkcje Yang i Yin Nerek. Wzmacnianie obu tych
składowych Esencji Nerek jest kluczowym aspektem wspierania płodności w medycynie chińskiej. W przypadku kobiet objawy słabości Nerek często pojawiają się w okresie menopauzy,
która jest związana z wygasaniem czynności jajników, a przez
to istotnymi zmianami hormonalnymi w ciele. Ustanie menstruacji odzwierciedla koniec płodnego okresu życia kobiety.
Uważa się, że na tym etapie życia energia Nerek ulega znacznemu osłabieniu.
W kontekście psychologicznym Nerki odpowiadają także za
silną wolę i determinację do osiągania zamierzonych celów. Jeśli Nerki są słabe, człowiek może mieć fobie i lęki.
Jako że Nerki są korzeniem zarówno Yin jak i Yang, równoważą siły Wody i Ognia w obrębie ciała. Jeśli ich delikatna równowaga zostanie zaburzona, pojawia się bezsenność.
W razie niedoboru Yin mogą wystąpić też: zaczerwieniona
twarz, nocne poty, uderzenia gorąca, uczucie palenia dłoni lub
stóp. Jeżeli brakuje Yang, pojawiają się bóle pleców i kolan, częste oddawanie moczu, obrzęki, silne zmęczenie i uczucie zimna.

Jak sobie pomóc?

Współczesny tryb życia promuje ciężką pracę. Dobrze jest
osiągać sukcesy i piąć się po szczeblach kariery, w końcu na
odpoczynek przyjdzie jeszcze czas. Dlatego wiele osób nie
daje sobie prawa do odpoczynku aż do wypalenia, a jeśli już
odpoczywają, starają się to robić (nad)aktywnie. Czas wolny
od pracy spędzają na siłowniach albo imprezach zakrapianych
alkoholem, aby zapomnieć o obowiązkach choć na chwilę.
W rzeczywistości nie jest to relaks, a wykorzystywanie energii
w inny sposób. W rezultacie żyjemy na granicy wyczerpania,
w przewlekłym stresie, niejako w stanie ciągłego zawieszenia
między walką a ucieczką. Coraz więcej doniesień naukowych
wskazuje na istotną rolę stresu w etiopatogenezie rozlicznych
schorzeń. Oczywiście nieuprawnioną generalizacją jest stwierdzenie, że dotyczy to wszystkich osób, ale jest to możliwa do
zaobserwowania tendencja.
Wydawać by się mogło, że osoba, która ma mało Jing, albo
„słabe geny”, długo tak nie pociągnie. W rzeczywistości jest to
prawda tylko częściowo. Osoby słabsze mają tendencje do bardziej oszczędnego trybu życia i mogą żyć tak samo długo jak ci,
którzy mieli dużo energii Jing, ale ją zużyli. Na szczęście oprócz
dziedzictwa jest też potencjał. Wszyscy możemy tworzyć nową
energię z jedzenia, które spożywamy i powietrza, którym oddychamy, oraz regenerować siły podczas snu i odpoczynku.
Dlatego warto zadbać o zdrową, pełnowartościową dietę oraz
zwracać uwagę na oddech. Ponadto, Nerkom sprzyja umiarkowana aktywność, czyli zalecane są takie ćwiczenia jak qi gong,
tai qi, joga, a także medytacja. Doskonałe są też spacery na
świeżym powietrzu. Sprawne ciało utrzymujemy przez ćwiczenia fizyczne, a sprawny umysł przez aktywność intelektualną,
spotkania towarzyskie oraz rozmowy. Pragnę podkreślić, że

To codzienne wybory zdecydują o tym czy
będziemy przez wiele lat cieszyć się zdrowiem
i dobrą jakością życia, czy od młodego
wieku borykać z licznymi dolegliwościami.
Dokonujmy tych wyborów świadomie.
nie jest to „recepta na wyleczenie ciężkich chorób” – jednym
z głównych założeń TCM jest to, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego szczególnie duży nacisk kładziony jest na profilaktykę oraz właściwy styl życia.

Podsumowanie

Chociaż Esencja Nerek naturalnie maleje wraz z wiekiem,
w naszych rękach pozostaje utrzymanie jej w dobrym stanie.
To codzienne wybory zdecydują o tym czy będziemy przez
wiele lat cieszyć się zdrowiem i dobrą jakością życia, czy od
młodego wieku borykać z licznymi dolegliwościami. Dokonujmy tych wyborów świadomie. n
lek. Helena Zwinczewska

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

Normobaria

Sposobem na długowieczność i zdrowie
Tekst: Magdalena Panasiuk Krasińska

C

zytając zapisy Starego Testamentu dowiadujemy się
o ludziach żyjących setki lat. Adam, Noe, Matuzalem
to postacie, które według starych zapisów żyły w zdrowiu ponad 900 lat. Narody Wschodu bardzo poważnie traktują medytację i pracę nad możliwościami umysłu i nikogo nie
trzeba tam przekonywać, że człowiek dzięki kontroli umysłu
i ciała może wielokrotnie wydłużyć swoje życie. W publikacjach znajdziemy dowody na 256-letnie życie Lee Ching
Yuena (1677-1933) – radcy na dworze cesarskim, ale przede
wszystkim mędrca starych sztuk doskonalenia umysłu, dzięki
którym opanował on sztukę panowania nad oddechem.
Odwołuję się do przykładów długowieczności nie żeby zachęcić do zgłębiania sztuk doskonalenia umysłu, bo to proces
długi i nie dla każdego dostępny, ale żeby uświadomić, że organizm ludzki jest predysponowany do długiego życia w dobrym zdrowiu. Dlaczego więc żyjemy tak krótko i dlaczego
chorujemy?
Dr Jan Pokrywka – lekarz, nauczyciel zdrowia łączący
w swojej ponad 30 letniej praktyce akupunkturę, dietoterapię oraz najnowsze zdobycze nauki, próbując odpowiedzieć na
pytanie jak uzyskać długowieczność w dobrym zdrowiu pisze:
„Uważam że obecne warunki przyrodnicze nie są
optymalne dla życia na naszej planecie. W końcu
to ludzie musieli dostosować się do swojego otoczenia, a nie na odwrót. Gdy sobie to uświadomiłem, rozpocząłem poszukiwania takich warunków, w których długowieczność ma szansę
stać się normą. Pierwszą wskazówką były dla
mnie źródła naukowe mówiące o szybszej regeneracji i większej ilości komórek macierzystych
u osób poddanych wyższemu ciśnieniu. Jako drugi element prozdrowotnego środowiska uznałem tlen.
Postanowiłem praktycznie wykorzystać efekt Bohra, zgodnie
z którym zwiększenie ilości dwutlenku węgla spra-

wia, że więcej tlenu trafia do tkanek. Trzecim elementem był
wodór. To niezwykle skuteczny antyoksydant, zwalczający wolne
rodniki bezpośrednio przyczyniające się do starzenia. Dysponując
powyższą wiedzą sformułowałem teorię warunków optymalnych
dla życia na Ziemi. Warunki te nazwałem NORMOBRIĄ.
Jest wiele poszlak wskazujących na to, że idealna do życia mieszanka oddechowa powinna spełniać inne warunki, niż ta nam
znana. Poszlaki te porozrzucane po różnych dyscyplinach wiedzy
przyrodniczej, składają się na całościowy obraz tej sprzyjającej życiu atmosfery. Obejmuje ona następujące czynniki:
l ciśnienie baryczne około 1500 +/– 50 hPa,
l przeliczeniowe stężenie tlenu od 35 do 40%,
l zawartość wodoru od 0,1 do 0,5%,
l przeliczeniowe stężenie dwutlenku węgla od 0,5 do 2%.
Skutkiem przebywania w normobarii jest nawet ośmiokrotne
zwiększenie liczby komórek macierzystych krążących we krwi. Jest
to kluczowe do odbudowy naszych organów, a tym samym przedłużenia życia.”
Dr Pokrywka dla uzyskania opisanych przez siebie optymalnych warunków skonstruował komorę normobaryczną,
w której połączył działanie opisanych przez siebie
czynników. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne pobudzenie powstawania komórek
macierzystych, lepsze dotlenienie tkanek
i powstrzymanie procesów starzenia wywołanych przez wolne rodniki. Atmosfera
w komorze podlega stałej kontroli przy użyciu czujników i jest automatycznie regulowana do założonych poziomów.
Każdy z czynników atmosfery optymalnej
zasługuje na rozszerzenie. Skoncentrujmy się dziś
na użyciu ciśnienia i tlenu dla zdrowienia.
Idea leczenia wysokim ciśnieniem, nawet do 3000
hPa (hiperbaria) jest dobrze znana medycynie kon-

wencjonalnej. W Europie leczenie komorami ciśnieniowymi
stosuje się w jednym z najbardziej utytułowanych i sławnych
kurortów – Bad Ischl. Z opublikowanych przez zespół badawczy, pracujących w tym austriackim kurorcie, danych wynika, że stosowanie podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
wspomaga odnowę krwi. Wykorzystuje się tę metodę także
w profilaktyce nowotworów, walce z cholesterolem i poziomem glukozy we krwi, dolegliwościami reumatycznymi.
Metoda poprawia wydolność oddechową i zdolność do długotrwałego wysiłku fizycznego – może być zatem stosowana
w cyklu treningowym sportowców. Prowadzone są badania
korzystnego wykorzystania podwyższonego ciśnienia atmosferycznego w przebiegu choroby Parkinsona i Alzheimera.
W Polsce pierwsza komora ciśnieniowa, zwana pneumatyczną, powstała już w 1939 roku w Szczawnie Zdroju. Leczenie
pneumatyczne wzięło swój początek z obserwowanej poprawy
wydolności oddechowej zwłaszcza u osób cierpiących z powodu przewlekłych zmian zapalnych oskrzeli i astmy.
Obecnie w wielu zakładach leczniczych w Polsce istnieją komory hiperbaryczne. Zazwyczaj kuracja polega na krótkotrwałym przebywaniu w komorze w warunkach podwyższonego
nawet do 3000 hPa ciśnienia atmosferycznego, w połączeniu
z oddychaniem czystym tlenem. Efekt leczniczy powstaje
wskutek dotarcia zwiększonej ilości tlenu do komórek organizmu pacjenta. Terapia hiperbaryczna powoduje lepsze funkcjonowanie oskrzeli, jelit i pobudza wytwarzanie serotoniny.
Efektem tego może być podwyższenie poziomu życiowej
energii i wyzdrowienie z depresji. Często stosują ją sportowcy, aby przyspieszyć gojenie się ran i kontuzji oraz zwiększyć
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wydolność organizmu i polepszyć wyniki sportowe. Świadczy
to dobitnie o zdrowotnym działaniu ciśnienia atmosferycznego wyższego niż to, które obecnie występuje na Ziemi.
W odróżnieniu od hiperbarii, która zakłada leczenie krótkotrwałe w wysokim ciśnieniu, normobaria idzie krok dalej dążąc
do stworzenia wspomnianych warunków optymalnych dla żywego organizmu. Ciśnienie na poziomie 1500 hPa plus określony poziom tlenu, dwutlenku węgla i wodoru dają możliwość
długotrwałego przebywania w komorze normobarycznej i systematycznej poprawy stanu zdrowia w dużo szerszym zakresie
niż hiperbaria. Z komory normobarycznej powinni korzystać
wszyscy, niezależnie od stanu zdrowia. Pomaga ona w powrocie do normalnego funkcjonowania po udarach, wylewach,
porażeniach, zawałach – czyli wszędzie tam, gdzie niezbędne
jest prawidłowe dotlenienie i odżywienie niefunkcjonujących
tkanek i organów– wspiera leczenie stwardnienia rozsianego,
zmniejsza stany zapalne, przyspiesza regenerację i odbudowę
naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek,
wzmacnia kości, poprawia trawienie, zwiększa wydajność psychiczną i fizyczną organizmu oraz zdolności zapamiętywania,
przyspiesza gojenie ran, złamań i oparzeń, wspomaga leczenie
autyzmu i co najważniejsza spowalnia procesy starzenia. Nie
ma żadnych stwierdzonych przeciwwskazań do przebywania
w atmosferze normobarycznej, a efekty poprawy funkcjonowania organizmu są szybko zauważalne.
Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat
normobarii, a w szczególności znaczenia dwutlenku węgla
i wodoru dla życia człowieka zapraszam do kolejnego wydania
Estilo. n
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Co kolory mówią
o długowieczności?

D

ługowieczność to piękne określenie. Znamy je doskonale z definicji, która może wywoływać w nas różne
skojarzenia. Z reguły pytani o długowieczność, potwierdzamy chęć dożycia sędziwej starości. Stania się superstulatkiem. To trend naszych czasów i możliwości. Chcemy
w nim uczestniczyć. Smakować wszystko, co wiąże się z życiem.
Czy wiesz, że kolor sam w sobie ma naturę niezniszczalną?
Jest wibracją. Falą o określonej częstotliwości, choć widzimy
tylko jej wąski zakres, istnieje w czasoprzestrzeni na swoich
prawach, emitując właściwe sobie wibracje. Ma określoną długość emisji fali, częstotliwość, natężenie, siłę oddziaływania.
Przenika ludzkie ciało, wpływa na jego konstytucję, oddziałuje na psychikę. Fizyka i fizjologia postrzegania prowadzą od
wieków nieprzerwanie swój dialog o naturę barw. W świetle
nowożytnych badań zapoczątkował je Isaac Newton. Odkrywca natury barw. Zgodnie z jego odkryciem, barwy powstają
w wyniku rozszczepienia światła białego. Bez światła nie ma
życia. Każda z barw zawiera je zatem w sobie. To, co określamy
kolorem, jest wiązką światła. Dla fizyków barwa jest samoistnym zjawiskiem. Dla fizjologów i przyrodników ma powiązanie z budową ludzkiego oka i powstającym w umyśle obrazem.

Światło o konkretnym kolorze jest energią o ściśle określonej
ilości drgań. Każdy kolor światła różni się ilością drgań na
sekundę, podobnie jak barwy tęczy lub tony w muzyce. Cokolwiek by nie mówić o naturze barw, jedno pozostaje niezmienne, świat przyrody, otoczenie zewnętrzne i sam człowiek,
są ze sobą nierozerwalnie powiązani. Światło kolorowe (a tym
samym barwa) wywiera wpływ na system nerwowy człowieka,
oddziałując na wzrok. Wpływ ten będzie dodatni lub ujemny,
zależnie od ilości drgań, czyli od barwy. Jeśli drgania konkretnej barwy są w zgodzie z drganiami w systemie nerwowym
człowieka, na którego ta barwa działa, to wywrą one wpływ
dodatni na zdrowie, sprawiając jednocześnie miłe i przyjemne
wrażenie. Ujemny wpływ i nieprzyjemne wrażenie powodują
barwy, których drgania wprowadzają dysonans.
Jako spadkobiercy koła Newtona, w większości odróżniamy
spektrum siedmiu barw tęczy. Ale, gdy popadniemy w stan
głębokiej depresji, barwy znikają. Możemy ich w ogóle nie
zauważać, nie dostrzegać, nie widzieć. Przed oczami mamy
wszechogarniającą czerń. Świadczy to o subiektywnym odbiorze świata, który roztacza się przed naszymi oczami. Włącznie
ze światem barw.

Kiedy tracimy harmonię, barwy dają nam możliwość jej
przywrócenia. Dotyczy to w takim samym stopniu naszej psychiki, jak i konstytucji fizycznej. Barwą możemy oddziaływać
na określony narząd w ciele, leczyć choroby, wspomagać stan
psychiczny i emocjonalny. Dostosowując natężenie barwy, jej
kolor i czas naświetlania.
Czy wiesz, że kolor czerwony jest
związany z naszym układem kostnym?
Wpływa na kościec, lędźwie, nogi,
stopy, serce. Wiąże się z wolą człowieka,
oddychaniem, popędem płciowym.
Bez koloru żółtego wysiada
nam żołądek i trzustka.
Kolor pomarańczowy ma wpływ
na śledzionę, biodra, miednicę, jelito
grube, pęcherz moczowy.
Kolor zielony oddziałuje na serce
człowieka, wzmacnia plecy,
ramiona, przeponę i lędźwie.
Kolor turkusowy odpowiada za
gardło, krtań, szczęki, tarczycę.
Kolor granatowy jest powiązany
z układem nerwowym człowieka,
wpływa na naszą pamięć, mózg,
gwarantuje równowagę hormonalną.
Kolor fioletowy oddziałuje
na górne partie mózgu.

Przytoczę opis pewnej kliniki w Paryżu, która na początku
XX wieku cieszyła się niezwykłą renomą, poprzez skuteczne
metody leczenia chorób układu nerwowego za pomocą barw.
Prowadzono tam „kolorową kurację”, trwającą przez jeden
miesiąc. Każda sala w klinice była pomalowana na określony
kolor. To samo dotyczyło sufitu, podłogi, mebli i wszystkich
urządzeń. Chorych trzymało się w jednym pokoju przez kilka dni, po czym przenosiło do kolejnego pokoju, zmieniając
barwę i koloryt wnętrz. Kuracjusze przechodzili przez szereg
pokoi, aż do stanu ostatecznego wyzdrowienia. Podkreślano
leczenie chorób z pozoru nieuleczalnych, choroby nerwowe,
skórne, weneryczne. Jak dowodzono, pensjonariusze odzyskiwali zdrowie i pogodę ducha. W klinice przechodziło się
przez długi, jasny korytarz, pełen światła i słońca. Wchodzi-

ło do pokoju pomalowanego na delikatny, żółty kolor, nadzwyczaj przyjemny dla wzroku. Siedział tam lekarz, mówiący
o naturze i oddziaływaniu barw. Według ówczesnej medycyny,
największym odkryciem było to, że każdy człowiek ma inny,
„swój kolor”, który mu odpowiada nie tylko pod względem
psychicznym czy emocjonalnym, ale i fizycznym. Jak dowodzono, kolory żółty i czerwony działają podniecająco na pewne
zmysły. Zielone uspokajają wszystkich pacjentów, błękity i lila
działają deprymująco. Eksperyment z początku stulecia ubiegłego wieku, dziś jest określany mianem chromoterapii, która
ma różne oblicza.
Skoro istniejemy w przestrzeni bombardowanej nieustannie
barwami, warto mieć świadomość ich oddziaływania na ciało
i psychikę, aby świadomie nimi kierować, dostosowując je do
własnych potrzeb i możliwości. Kolorem jest nasze ubranie,
jedzenie i napoje, przedmioty, którymi się posługujemy, wnętrza, w których przebywamy, ale także dźwięki, litery i cyfry.
Barwa może nam pomóc albo zaszkodzić, gdy nie jest z nami
zharmonizowana. Świadome jej użycie daje gwarancję harmonii, spokój i równowagę we wszystkim, zarówno na poziome
fizycznym, jak i mentalnym. Warto poznać naturę barw i uczynić je swoim sprzymierzeńcem długowieczności. n
Małgorzata Weronika Musioł

Historyk, teoretyk filmu, doktor nauk humanistycznych, koloroterapeutka, pracująca
z mandalą, głosem, koloroskopem – częstotliwością kolorów zawartych w aurze człowieka
i wpływających na jego moc, mających przełożenie na ubiór, dobór kolorów, dostosowanych do osobistej wibracji człowieka. Ceniąca
piękno i jego przejawy w połączeniu z obrazem i dźwiękiem. Udziela porad w zakresie świadomej pracy
z kolorami, poprzez analizę kolorystyczną i czytanie kolorów.
kontakt: +48 696 324 227, email: kontakt@koloroskop.eu,
www.koloroskop.eu
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Kilka uwag na temat
długowieczności
Czy to możliwe w dzisiejszych czasach?

P

rzyglądając się obecnej populacji, daje się zauważyć
wzrastającą liczbę osób, które ze względu na nękające
ludzkość choroby cywilizacyjne, nie przeżywają do 8090 lat i dłużej. Patrząc po swoich rodzinach czy znajomych
mamy sporadyczne przypadki osób z poprzednich generacji,
które przekroczyły 90 lat i więcej. Mam np. w swoim otoczeniu matkę znajomej, która skończyła 105 lat, chociaż ona sama
– znajoma – zakończyła życie mając tylko 80 lat.
Co więc decyduje o tym, że żyjemy długo i czy jest szansa dla
obecnych pokoleń na przekroczenie „przeciętnej” długości życia
kobiet czy mężczyzn, wynoszącej trochę powyżej 70 lat?
Starsze pokolenia, a szczególnie pochodzące ze środowisk,
które funkcjonowały blisko przyrody, żyły w zgodzie z naturą, jej rytmami, mimo braku cywilizacyjnych udogodnień –
długo żyły. Oczywiście to nie znaczy, że nigdy nie chorowały,
ale jakość tych problemów była inna, a leki czerpali bardziej
z natury niż z apteki. Takie osoby miały „dobre geny”, a więc
żyły w środowisku, które im sprzyjało, regenerowało ich siły,
a one powracały do harmonii w sobie i z naturą, bardzo szyb-

ko. Osoby te przede wszystkim „czytały siebie” – rozpoznawały
problemy, żyły zdrowiej, przestrzegały rytmów w sobie i przyrodzie. Ich zmysły z nadmiaru światła czy hałasu nie ulegały
deprywacji, a negatywne emocje regulowało samo otoczenie
w sposób bardziej naturalny, nie kumulując ich w sobie.
Patrząc wstecz do czasów tylko drugiej wojny światowej, żyjemy w nieustannym stresie, napędzanym przez czynniki, które znalazły się „przypadkiem” lub świadomie w środowisku.
Wystarczy tylko nadmienić nadmierną chemizację środowiska
i tego wszystkiego w czym człowiek mieszka, oddycha, odżywia się, czym się otacza. Powoli ginie wiele gatunków roślin
i zwierząt, a inne podlegają różnym mutacjom, aby przetrwać.
Natura straciła „naturalność” na rzecz sztuczności, a my ludzie
powoli i jakby przypadkiem stajemy się bardziej automatami,
za które ktoś myśli, coś dyktuje, także leczy, a często coś robi,
choć my nie zawsze zastanawiamy się „ile jeszcze zostało nas
prawdziwych” w gąszczu sztuczności i nienaturalności.
Podobne efekty mają miejsce w sytuacji technicyzacji naszego otoczenia. Patrząc z perspektywy lat, codzienne życie zy-

Najlepsze śniadania
w Warszawie!
Promocje tygodnia!
Codziennie inna promocja.

Masaż Balijski

wykonują dyplomowane
terapeutki z wyspy Bali
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tel. 570 707 634
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www.bali-spa.pl

eat well– feel well

tel. 501 662 785
CH Blue City
Warszawa

34 ważny temat
skało wiele technologii, które ułatwiły wykonywanie różnych
czynności, a liczne z nich wyeliminowało. Trudno w krótkim
artykule wymienić je wszystkie. Szczególnie istotne dla mnie są
tutaj np. technologie cyfrowe i telekomunikacyjne, które weszły zarówno do diagnozowania chorób, ale przede wszystkim
do codziennego życia.
Czy przez to nasze życie stało się zdrowsze, prostsze i dłuższe?
Jeśli na to pytanie odpowiemy „tak”, to warto spojrzeć przynajmniej na statystyki chorób cywilizacyjnych, w tym uzależnień, chorób o podłożu psychicznym, chorób degeneracyjnych, autoimmunologicznych, alergie (również na substancje
chemiczne, żywność czy elektrosmog), czy wreszcie nowotworowych. Powinniśmy również popatrzeć na dane statystyczne
odnośnie długości życia populacji na przestrzeni kilkudziesięciu zaledwie lat i przyczyn śmiertelności.
Jeśli na powyżej zadane pytanie odpowiemy „nie”, to tym
bardziej potrzeba nam refleksji, a przede wszystkim samoświadomości i edukacji, abyśmy mogli eliminować te przyczyny,
wziąwszy odpowiedzialność za własne zdrowie, aby je wspierać
codziennie (zarówno w zdrowiu jak i w chorobie), regenerować, rewitalizować i żyć generalnie bardziej zdrowo.
Gdy piszę o odpowiedzialności za zdrowie, nie myślę w kategoriach badań profilaktycznych czy częstych wizyt u lekarzy,
a bardziej o codziennym stylu życia i wszystkich przestrzeniach
zdrowia: własnego, rodziny, społeczności, aż do oddziaływań
na całą planetę. Trujące substancje oddziałują bowiem w skali globu i skutki ich odczuwamy zarówno w zbiorowości, jak
i w sferze indywidualnej. Obejmują one tak samo zdrowie fizyczne, psychiczne, mentalne (sposób myślenia), reprodukcyjne (oddziaływania na kolejne populacje i genetykę) czy duchowe (dotyczące sensu naszego życia).
Mam tu na uwadze szczególnie chemizację środowiska i nie
tylko oddziaływanie promieniowania sztucznych pól elektrycznych i elektromagnetycznych z takich urządzeń jak maszty radiowe i telekomunikacyjne, ale przede wszystkim z urządzeń
codziennego użytku jak: urządzenia „pod prądem” (pralki,
lodówki, telewizory), ale też komputery, modemy, rutery, telefony komórkowe, tablety, wi-fi czy tzw. inteligentne liczniki.
Wszystko to działa bowiem wszechstronnie na nasze zdrowie
i choroby i nie sposób skupić się zaledwie na jednej przestrzeni.
Musimy myśleć w skali całości.
Gdy mówimy o technologiach, to one dotyczą także całej
sfery diagnostyki problemów zdrowia, jak też terapii i warto
temu również dać uwagę, choć może przy innej okazji.
W świecie internetu i wszechobecnej dostępności informacji, nie sposób nie wiedzieć o tym, co niesie nam „cywilizacja”
i jak się zabezpieczać, ale także „zdrowieć” aby żyć – i do tego
długo i zdrowo.
Tematyka zdrowia, a szczególnie długowieczności w kontekście chorób cywilizacyjnych jest jak rzeka: długa i szeroka.
Tutaj skupię się jedynie na pewnej technologii, która wychodzi
naprzeciw szkodliwości wielu substancji obecnych w otoczeniu
i żywności i możliwościom utrzymania zdrowia. Obecnie staje
się ona „na czasie”, mimo wielu lat wykluczania jej z nauki.

Najnowsze publika cje
UPRZEDZIĆ CHOROBĘ
Uprzedzić chorobę – to pokazanie, że
zaczyna się ona na innym poziomie funkcjonowania człowieka – jego psychiki –
i wymaga stosownej edukacji i wczesnej
profilaktyki – aby nie trzeba było terapii.
Niemniej powinna stać się całożyciową
edukacją, wspierającą zdrowie i dobrostan podczas życia człowieka. Potrzebujemy wziąć odpowiedzialność za zdrowie
w swoje ręce, obejrzeć swoje historie,
często otworzyć traumy, aby wydobyć
zatrzymaną w nich energię, która, będąc zamkniętą, powoduje ukryte skutki
autodestrukcji. Ta zablokowana energia może być bowiem czynnikiem „detonującym”, niszczącym okoliczne tkanki i narządy, niczym
bomba ze spóźnionym zapłonem.
PRZYSZŁOŚĆ ZATRZYMANA
PRZYSZŁOŚĆ ZATRZYMANA – to przestroga dla wszystkich, że może tej przyszłości
już nie być, jeśli nie podejmiemy świadomych działań, zarówno indywidualnych,
jak i zbiorowych w kierunku ograniczania
zatrucia siebie i środowiska. Mimo tej
mało optymistycznej prognozy, wynikającej z przytoczonych danych, mamy
jeszcze stale wybór, którego musimy
dokonać świadomie, aby nie tylko przetrwać, ale z każdym rokiem poprawiać
jakość własnego życia.
Czy jesteśmy gotowi, aby podjąć się
tego zadania?
REHABILITACJA W FIBROMIALGII
W kolejnej książce – poradniku dla zdeterminowanych osób cierpiących na
fibromialgię, które zrobią wszystko dla siebie, aby wyzdrowieć – pokazuję pewne
ważne aspekty rehabilitacji, jako ogólnego podejścia do procesu usprawniania
siebie i powrotu do normalnego funkcjonowania. W zakres tego pojęcia wchodzi
bowiem kinezyterapia, fizjoterapia, a także rehabilitacja psychologiczna, bez której żadne leczenie czy potocznie znane
rehabilitowanie nie osiągnie ostatecznego efektu, czyli wyzdrowienia. Sięgnij po
tę książkę, w której wyjawiam kolejne sekrety, które musisz poznać,
jeśli naprawdę chcesz wyzdrowieć!

Została opisana przez dr Davida Wagnera w 1988 roku, inspirowana przez wypowiedź Maxa Plancka „materia powstaje
i istnieje tylko dzięki określonej sile, która powoduje wibrowanie cząstek atomowych i stwarza najmniejszy system słoneczny –
atom.” Wiąże się to także z wynalazkami Nicola Tesli. Myślę
tu o tachionizacji. Niedawno wpadły mi w ręce te informacje
z racji poszukiwań materiałów do wykładu na temat elektrowrażliwości. Tachion – to słowo pochodzące z języka greckiego,
które określa hipotetyczną cząstkę elementarną o wyjątkowej
szybkości (szybszej niż światło) i która ma formę. Produkty tachionizowane są już popularne w co najmniej 150 krajach, np.

tachionizowane dyski, które można umieścić np. w lodówce,
aby chronić żywność czy przechowywaną wodę. Mają szczególne zastosowanie chroniące nas przed ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne (EMF) emitowane w domu
i miejscu pracy z takich urządzeń jak np. komputery ale też
innych, które zużywają energię elektryczną. To, co zostało kiedyś okrzyczane jako magia, okazuje się w obecnych czasach nie
tylko ważne dla przeżycia populacji, ale może stwarzać możliwości do regeneracji tego, co przez nieświadomość
i ignorancję ludzie „psuli” przez lata. Tego rodzaju technologia używana jest także w charakterze
naszyjnika – jako zawieszka do noszenia w ciągu
dnia na sobie. Ich działanie tłumaczy się harmonizowaniem naturalnego pola elektromagnetycznego
wewnątrz ludzkiego organizmu, a tym samym synchronizacją kosmiczną. Osoby używające tego rodzaju produktów
stopniowo zauważają lepsze samopoczucie, wewnętrzną harmonię, emocjonalną stabilność, lepszy sen. Zmiana odczuwalna jest w ciągu kilku tygodni. Nadaje się zarówno dla dzieci
jak i dorosłych.
Tego rodzaju technologię zastosowano także do przygotowania naturalnej żywności – suplementów i ziół, dostarczających organizmowi energii, której potrzebuje do wewnętrznej równowagi. Odbywa się to dzięki energii tachionu,
która jest przenoszona na zasadzie rezonansu z ziół do
odpowiednich narządów. Poprzez metabolizm – dany
organ lub gruczoł jest energetycznie odmładzany i przywracany do równowagi, podnosząc zdrowienie i regenerację na wyższy poziom energetyczny.
Spośród tego rodzaju preparatów tachionozowanych można wymienić:
l żel krzemionkowy – do odbudowy kolagenu i tkanki łącznej
l woda – harmonizująca energię każdej komórki ciała
l niebiesko-zielone algi, zawierająca ponad 90 minerałów
l DHA – produkt specyficzny dla układu nerwowego (długołańcuchowy kwas tłuszczowy Omega 3, niezbędny do pracy
mózgu)

l spirulina – wyjątkowo bogata w wiele składników odżyw-

czych niezbędnych do podtrzymania życia.
Dzięki równoważeniu metabolizmu poprzez wyparcie „chorej energii” i zastąpienie jej „oryginalnym” wzorcem, jesteśmy
obecnie w stanie uruchomić w ciele jego kwantowe przestrzenie – na poziomie komórkowym, szczególnie mitochondriów.
Tego rodzaju energie są niezbędne dla ciała, aby wchłaniało
ono także więcej światła, przenikającego na Ziemię z wyższych
energii Kosmosu.
Odmładzanie z tego poziomu jest najbardziej
oczyszczającym, a jednocześnie skutecznym sposobem zachowania życia i długowieczności w stale
zmieniającym się cywilizowanym świecie. Jeśli jesteśmy zrelaksowani i bezstronni, możemy przywrócić
także naszą naturalną zdolność uzdrawiania. n
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 40 wydanych książek i trzech
w przygotowaniu oraz ponad 120 artykułów naukowych.
Wykłada w kraju i na świecie.
www.psychosynteza.pl; www.wellnesscoachingps.com,
www.creatorsofchange.eu
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Na drodze do długo...wieczności
potencjału mężczyzny
najczęściej popełniane błędy

O

d 40 roku życia w Polce, co najmniej 50% populacji
ma zaburzenia erekcji. Co nie oznacza, że dysfunkcja
nie dotyczy już osiemnastolatków. Zaburzenia erekcyjne związane są z brakiem satysfakcjonującego pożycia, czyli
stosunek nie zaspokaja sfery emocjonalnej i fizycznej, nie daje
możliwości utrzymania lub uzyskania wzwodu prącia na tyle
długo, by dawał on zadowolenie.
Podłoże dysfunkcji może mieć związek z siedzącym stylem życia, błędami żywieniowymi, używkami, niedospaniem,
chronicznym stresem, używaniem produktów zaburzających
równowagę hormonalną, brakami witaminowo-minerałowymi. Jak powiedział dr Wolski podczas wywiadu dla programu
„Potęga płodności’’ sprawność seksualna mężczyzny jest odzwierciedleniem jego zdrowia”.

Męskość to mądrość, siła,
odpowiedzialność, przedłużenie rodu
i sprawność seksualna.
Świat się zmienia, ale schemat ten pozostał bez zmian.

Jak więc nie dopuścić do rozwoju problemów ze strony
układu płciowego a tym samym ochronić się przed impotencją
i zapewnić sobie pełny potencjał do późnej starości?
Receptą na to jest styl życia: aktywność fizyczna, właściwa higiena ciała, żywe i energetyczne pożywienie, produkty
o afrodyzjakalnych właściwościach, rozsądne gospodarowanie
swoim nasieniem.
Terapeutyczne właściwości większości w/w rozwiązań przebadała dzisiejsza nauka. Udowodniła ich korzystny wpływ na
organizm i potencjał mężczyzny.
1. Aktywność fizyczna.

Prowadząc siedzący styl życia narażasz się na coraz to większy
brzuszek i coraz mniejszy potencjał męski. Narażasz się na dramat stania się impotentem.
Ruch na świeżym powietrzu i wysiłek fizyczny o umiarkowanym natężeniu wzmacnia układ naczyniowo-sercowy, zwiększa wytrzymałość ciała, zwiększa witalność, poprawia krążenie
również w okolicach miednicy, potęgując tym samym erek-

cję, zwiększa wydzielanie hormonu płciowego – testosteronu,
który to bezpośrednio odpowiedzialny jest za ochotę na seks.
Aby czerpać z pełnego potencjału, mężczyzna może korzystać z różnych form aktywności fizycznej. Mogą to być długie spacery w lesie, uderzenia w worek treningowy, ścianka
wspinaczkowa. Ćwiczenia siłowe takie jak przysiady, pompki,
wyciskacze, wykopy, które pobudzają przysadkę mózgową do
zwiększonej ilości produkcji testosteronu. Unoszenie nóg podczas zwisu na drążku wypływa na ukrwienie członka, przez co
erekcja staje się silniejsza i dłuższa.
Dla pełnej sprawności warto przeplatać ze sobą różne formy aktywności fizycznej rezerwując sobie na nie, co najmniej
30 minut dziennie.
2. Rozsądne gospodarowanie swoim
nasieniem

Według starożytnego chińskiego taoizmu – tantry, mężczyzna
który stale doprowadza do ejakulacji, marnuje swoje nasienie
a tym samym osłabia swoje siły witalne. Po każdym wytrysku
ciało musi się regenerować. To spory wydatek energetyczny
dla mężczyzny. Sperma, jak twierdzi wschodnia sztuka miłości, to esencja życia, która buduje całego człowieka. Z plemnika i jajeczka rodzi się człowiek. Na produkcję nasienia
potrzeba dużo energii. Jeśli wytrenujesz się
w osiąganiu orgazmu bez wytrysku i zaczniesz
go kontrolować zyskasz wiele energii, przedłużysz swoje życie, ale aby powstrzymać wytrysk musisz najpierw poznać przebieg całego procesu.
3. Żywe i energetyczne pożywienie

Pożywienie współczesnego człowieka może zabójczo wpływać na sprawność seksualną mężczyzny. Pożywienie bogate
w tłuszcze trans, tłuszcze zwierzęce, cukier, sól i środki konserwujące, sztuczne dodatki, proste węglowodany, martwe pożywienie, ubogie w witaminy, minerały i enzymy zbiera swoje
żniwo. Lekarze informują, że ok. 60 % zaburzeń erekcji jest
wynikiem zmian miażdżycowych w narządach płciowych.

Co zatem jeść by zachować długowieczność
potencjału mężczyzny?

Zdrowe tłuszcze, żywe, surowe pożywienie, produkty bogate
w witaminy: A, D, E, K, C, B6, B9, B12, minerały: cynk,
selen, krzem, bor, magnez enzymy.
Codziennie komponując swoje posiłki wartościowymi
produktami wzmacniającymi libido, przedłużasz swój
potencjał. Warto zatem sięgnąć po: owoce morza
(łosoś, ostrygi, wodorosty), surowe kakao, świeże
warzywa (awokado, korzeń pietruszki, seler, marchew, zieleninę), owoce (banan, ananas, granat,
jabłko), zioła (rozmaryn, lawenda, ostropest plamisty, kozieradka, bazylia), pestki i ziarna (sezam, orzechy np. brazylijskie, pestki dyni), przyprawy (imbir, chilli,
kurkuma, pieprz, cynamon).
Jeśli chcesz:
doświadczyć pełnego potencjału męskości i seksualności, ojcostwa, chcesz sprostać
seksualnym potrzebom partnerki, mieć dobre
relacje z kobietą, chcesz udanego życia, to musisz
być sprawny seksualnie. Pamiętaj: mężczyźni nie rodzą
się impotentami, tylko się nimi stają.
Chcesz doświadczyć pełnego potencjału
męskości, zapoznaj się ze stroną
www.potencjalmezczyzny.pl
Dorota Dusik
Szanowana terapeutka w dziedzinie wzmacniania seksualności i płodności kobiet i mężczyzn w oparciu o rozwój indywidualnych
możliwości każdego człowieka. Spotkania
z nią są konkretne i inspirujące. Zajmuje się
zdrowiem człowieka od 10 lat. Przeprowadziła
już tysiące godz. sesji.
Ma rzadką umiejętność słuchania i prowadzenia sesji w sposób, który pobudza ludzi do wdrażania w praktyce poznawanych technik i wartości.
Prowadzi spotkania terapeutyczne. Napisała e-książkę. Pisze
artykuły do magazynu E!stilo, ChBR, na bloga. Autorka programów: potencjał mężczyzny; moc plemnika; szkoła płodności
– dzieci z natury; siła kobiecości. Ma kanał na youtub – Potęga
Płodności, w którym prowadzi wywiady z ekspertami.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.dorotadusik.pl
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Na świecie nie ma stresu!
David R. Hawkins

P

rzez ponad pięćdziesiąt lat mojej praktyki lekarskiej
i psychiatrycznej przyszło mi zajmować się pracą na polu
psychoanalizy, psychoterapii, terapii grupowej oraz psychodynamiki różnych szkół. Dodatkowo przez lata prowadziłem badania w dziedzinie odżywiania i jego związku z chemią
mózgu, chorobami psychicznymi i emocjami, które zostały
przedstawione w książce „Orthomolecular Psychiatry” (napisanej z Linusem Paulingiem, zdobywcą Nagrody Nobla).
W dzisiejszym świecie bardzo duży nacisk kładzie się na
zjawisko stresu i sposoby jego uniknięcia, na płynące z niego
implikacje dla fizycznego, emocjonalnego i psychicznego zdrowia oraz na jego oddziaływanie na przemysł i światowy biznes.
W naszej kulturze pojawiła się zwiększona uważność na stres
oraz na konsekwencje, jakie to zaburzenie za sobą pociąga.
Istnieją metody, dzięki którym można wyeliminować sam
stres, zamiast zmagać się z jego następstwami. Tak zwane pro-

gramy redukowania stresu, które są obecnie rozpowszechnione
w naszym społeczeństwie, są tak naprawdę metodami radzenia
sobie z efektami stresu, gdy sama reakcja ma już miejsce. Są to
na przykład programy relaksacyjne, stworzone, by zlikwidować napięcie w ciele. Można powiedzieć, że to „musztarda po
obiedzie”. Istnieją sposoby osiągnięcia takiej równowagi, aby
napięcie ciała nie pojawiało się wcale. Nie ma wtedy potrzeby
radzenia sobie ze stresem w oparciu o model medyczny. Jakiś
czas temu dostałem broszurkę zatytułowaną „Stres i choroby serca”, która przedstawiała cały system przekonań na ten temat. Artykuł przedstawiał pogląd, że stres po prostu już istnieje i jest wpisany
w życie każdego z nas a czynnik stresu wywiera wpływ na serce,
wraz ze wszystkimi symbolicznymi znaczeniami, jakie posiada.
Kiedy mówimy o zjawisku stresu, mamy tak naprawdę na myśli doświadczanie tego, co jest stresujące w naszej
własnej świadomości. Postrzeganie ciała jako części reakcji

na stres oznacza, że ciało odpowiada jedynie na to, co kryje
się w umyśle. Dzięki zmianie naszych myśli – naszych oczekiwań, sposobu bycia – możemy wykluczyć pojawianie się
reakcji stresowej. Nie musimy wtedy iść na zajęcia relaksacyjne, żeby poradzić sobie ze stresem związanym np. z trzydniowym opóźnieniem samolotu. Nie musimy uczestniczyć
w programie ćwiczeń wieńcowych, by chronić nasze serca
przed stresem – bo żaden stres się nie pojawi. A zatem, prawdziwe podejście do stresu polega przede wszystkim na jego
prewencji – wykluczeniu go, dzięki zrozumieniu, jak i gdzie
powstaje.
Ponieważ wszystkiego doświadcza się w świadomości, należy ponownie przyjrzeć się relacji między ciałem, umysłem,
a duchem.
Skąd wiemy, co się dzieje w ciele? Nie doświadczamy samego
ciała, tylko relacji o ciele dostarczonej przez zmysły. Widzimy
także, że same zmysły nie mają zdolności doświadczania siebie.
Gdzie ma miejsce doświadczanie ciała? Zostaje zarejestrowane w mózgu, ale postrzeganie zachodzi następnie w czymś

większym niż sam mózg, co nazywamy „umysłem”. To dzięki
polu energii umysłu doświadczamy mózgu i ciała, natomiast
zastanawiające jest, że samemu umysłowi brakuje zdolności
by doświadczać siebie samego. Widzimy, że myśl sama z siebie, nie ma możliwości, by doświadczyć swojego „bycia myślą”. Wszystko to, co ma miejsce w umyśle (jak wyobraźnia
czy emocje), doświadczane jest wyłącznie dzięki polu energii
większemu i bardziej rozległemu, niż sam umysł – dzięki świadomości.
Świadomość informuje nas o tym, co dzieje się w umyśle,
a umysł przy pomocy wrażeń, mówi o tym, co dzieje się
w ciele. Widzimy zatem, że to, kim jesteśmy, w największym
i najważniejszym znaczeniu, odnosi się do naszej uważności.
Wszystkiego, co ma miejsce w naszym życiu, doświadczamy
dzięki samej uważności. Dlatego też, jeśli prawidłowo nazwiemy
źródło i miejsce doświadczeń, będziemy zdolni wyeliminować
samą przyczynę stresu.
Gdy przyjrzymy się dokładnie Mapie Poziomów Świadomości, nasza świadomość tego tematu wzrośnie gwałtownie, bo

Wydawnictwo Virgo poleca książki Davida R. Hawkinsa
Technika Uwalniania
Autor krok po kroku opisuje
prostą i skuteczną metodę,
która pozwala uwolnić się od
negatywnych emocji i stanów
umysłu, by w pełni cieszyć się
miłością, zdrowiem i szczęściem.

Sukces jest dla Ciebie
Czy można rozwijać
świadomość w pracy
zawodowej, w biznesie? Co
przyciąga, promuje i buduje
sukces, a nie wymaga wysiłku?

Przywracanie zdrowia 
Przedstawia koncepcję
zakładającą wykorzystanie
świadomości w radzeniu
sobie z całą gamą ludzkich
problemów, takich jak stres,
alkoholizm, różne choroby,
strach i poczucie straty, i inne.

Przekraczanie
poziomów świadomości
Szczegółowy przewodnik
rozwoju świadomości i
samodoskonalenia omawiający
sposób pokonywania kolejnych
etapów duchowej ewolucji
w oparciu o Mapę Poziomów
Świadomości.

Oko w oko z Jaźnią
Zawiera szczegółowy opis
zaawansowanych stanów
świadomości i doświadczeń
autora tradycyjnie określanych
mianem oświecenia. Autor
wykracza poza odwieczną
opozycję między tym co
materialne i tym co duchowe.  

Siła czy moc
Pierwsza książka dr. Hawkinsa
będąca wprowadzeniem do
Mapy Poziomów Świadomości
i badań kinezjologicznych,
przetłumaczona dotąd na
ponad 25 języków.

Bezpłatne fragmenty i zamówienia: virgobooks.pl, tel. 691 37 37 31
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jest on łatwy do zrozumienia. (Mapę
imi własnymi projekcjami wyPoziomów Świadomości wraz z opisyłanymi w świat. To od naszej
sem poziomów i objaśnieniami jej
decyzji zależy, czy będziemy dozastosowania można znaleźć w książce
świadczać radosnego, harmonijDavida R. Hawkinsa „Siła czy moc”,
nego i spokojnego życia, czy też
wyd. Virgo).
stanie się ono naszym wrogiem.
Niektórzy ludzie twierdzą, że głoWtedy zaczynamy podziwiać ludzi,
śna muzyka doprowadza ich do szału.
zamiast im zazdrościć tego, że są
Dla porównania weźmy nastolatków,
zdolni i mają luz życiowy. Tu zaktórzy zakładają słuchawki, nastaczyna się akceptacja i poczucie bycia
wiają dźwięk tak głośno, jak się da
wystarczającym. Siła wewnętrzna
i są zachwyceni. Czy głośna muzyka
bierze się ze świadomości, że to od
jest stresująca, czy nie? Podstawowa
nas zależy, jak doświadczamy życia.
zasada mówi, że doświadczamy streŁatwym sposobem na odkrycie
su, gdy nie chcemy danego bodźca
źródła stresu jest zabranie ze sobą
czy sytuacji. Konsekwentnie, gdy jest
książki do pracy, by mieć co czytać
się w nastroju na głośną muzykę, jest
w korkach. To przemienia opóźnieona czymś przyjemnym przyczynia
nie, w miłą i przyjemną sytuację.
się do stanu radości i ożywienia. Dla
Mamy w sobie zdolność do twoodmiany, jeśli bylibyśmy zmęczerzenia przyjemnych doświadczeń,
ni czy wykończeni po ciężkim dniu
nawet stojąc w korkach, ponieważ
w pracy, ta sama głośna muzyka zostwarza to czas na czytanie, dowiestałaby odebrana jako coś stresujądzenie się nowych rzeczy i cieszenia
cego. Emocjonalna reakcja w posta- Łatwym sposobem na odkrycie źródła się życiem.
stresu jest zabranie
ci stresu jest wywoływana głównie
Szczęście bierze się z doświadprzez nas samych, a nie tylko przez
czania naszego własnego istnienia
ze sobą książki do pracy,
zewnętrzny świat. Nasze pragnienia
i czerpania radości z naszej wewnętrzby mieć co czytać w korkach.
określają, czy dany bodziec będzie
nej
żywotności. Kiedy przestajeTo przemienia opóźnienie, w miłą
stresujący, czy nie.
my utożsamiać się ze zdarzeniami
i przyjemną sytuację.
Wielu ludzi uważa, że źródła szczę„z zewnątrz” i zaprzestaniemy odścia i stresu znajdują się „na zewnątrz”,
dawać im kontrolę nad naszym żya więc próbują pozbyć się stresu poprzez „zmienianie świata”. ciem, zaczynamy doznawać wewnętrznej pogody ducha, bo
Na świecie nie ma stresu. Jest on natomiast doświadczeniem udało nam się przekroczyć świat.
wewnętrznym, które ma miejsce w świadomości. Tak naprawNa podstawie książki Davida R. Hawkinsa
dę nie ma możliwości takiej zmiany świata, żeby wykluczyć
„Przywracanie zdrowia” wyd. Virgo
stres. Co zatem możemy zrobić?
Więcej materiałów znajdziesz też tutaj:
http://technika-uwalniania.com/
Transformacja świadomości zostaje zapoczątkowana dzięki
uświadomieniu sobie, że to my jesteśmy źródłem naszego doświadczenia. Ta myśl przynosi bardziej pozytywny, harmonijDavid R. Hawkins (1927-2012)
ny, pełen nadziei i łagodny obraz świata.
dr nauk medycznych, znany psychiatra, klinicysta, nauczyciel duchowy i wykładowca. Był
Moc tworzenia naszego doświadczenia życiowego kryje się
dożywotnim członkiem American Psychiatric
w każdym z nas. Dlatego możemy nauczyć się zapobiegać streAssociation (Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego), a swoją karierę w psychiasowi, dzięki odzyskaniu własnej mocy. Stres bierze się z naszetrii zaczął w 1952 roku. Od czasu kiedy zaniego punktu widzenia: ze stale utrzymywanych przez nas myśli
chał swojej intensywnej praktyki w Nowym Jororaz z naszych postaw i wierzeń. Nic nie „wywołuje” emocji,
ku, aby wieść życie naukowca, nadal zajmował się pacjentami
o specjalnych potrzebach. W 1973 roku wraz z noblistą Linusem
z wyjątkiem nas samych. Dostrzeżenie tego przynosi wzmocPaulingiem, napisał nowatorską książkę Orthomolecular Psynienie, autonomię i uwolnienie od iluzji bycia ofiarą.
chiatry. Jego wybitne dokonania jako terapeuty i nauczyciela
zostały odnotowane w biograficznej publikacji Who’s who in
Żeby się rozluźnić, należy pozbyć się zwyczaju doszukiwaAmerica. Był dyrektorem The Institute for Advanced Theoretical
nia się niebezpieczeństw. Zrelaksowany człowiek, naprawdę
Research (Instytutu Zaawansowanych Badań Teoretycznych).
pewny siebie i zachowujący się właściwie, jest w stanie zaakJego prace jako badacza, który opracował Mapę Poziomów
Świadomości oraz lekarza były pionierskie, a jego praktyka kliceptować możliwe wady ludzkiej natury, a dzięki temu nie
niczna była w latach 1968-1979 największą w USA. Wykładał na
musi im zaprzeczać. Jest przygotowany na to, co może się stać,
największych uniwersytetach (Harvard, Oxford i inne), a także
dla międzynarodowej dyplomacji. Swoje życie poświęcił podma możliwość poradzenia sobie z tym, co może się pojawić.
niesieniu ludzkiej świadomości.
Zaniepokojeni ludzie są jak Don Kichot – walczą ze swo-

Czy warto długo żyć?
Wesołe jest życie zdrowych staruszków

W

życiu na różnych etapach wyznaczamy sobie od- która jest podstawą wspólnoty. Każdego dnia spotykam spamienne cele, realizujemy, odpuszczamy, poszu- cerujące starsze osoby nad oceanem. W niektórych miejscokujemy nowych. Życie jest jedna wielką zmienną wościach mam wrażenie, że im starsze tym bardziej chętne do
i niewiadomą. Powinniśmy mieć świadomość, że w życiu są nagiego spaceru. Mam mieszane odczucia, jednak każdy ma
prawo do swojego sposobu odpoczywania.  
takie sytuacje, które zależą wyłącznie od nas
Zaintrygowała mnie powtarzalność tych spai takie na które nie mamy wpływu. O radosne,
Wszystkie wspaniałe
cerów. Okazało się, że to nie tylko spacery lecz
zdrowe i długie życie należy zadbać na wiele lat
rezultaty, jakie
terapia słońcem. Ćwiczenia w słońcu po 17.00
przed wiekiem emerytalnym.
kiedykolwiek osiągnął
lub do 11.00 mogą pozytywnie wpływać na
człowiek, możliwe
obniżenie ciśnienia tętniczego, poprawiają
Fuerteventura – wyspa uznana
wydajność serca, zmniejszają ból. Rozsądne
przez UNESCO Światowym
były dzięki temu, iż
opalanie
się zwiększa rozmiar wszystkich grup
Rezerwatem Biosfery.
uwierzył, że coś w nim
W sposób naturalny dba się tutaj o środowi- samym jest wyższego nad mięśniowych, podwyższa poziom męskich
i żeńskich hormonów. W literaturze natknęsko, o nienaruszalność pomników przyrody
zewnętrzne okoliczności łam się na stwierdzenie, że terapia słoneczna
a nawet czyste niebo. Na wyspę przyjeżdża
Bruse Barton
jest najlepszym czynnikiem poprawiającym
bardzo dużo ludzi z różnych krajów w poszupłodność i życie erotyczne. Może dlatego surkiwaniu zdrowia, spokoju i harmonii. Jeśli
ktoś chce zamieszkać na tej pozornie pustynnej wyspie musi ferzy są najczęściej okazem zdrowia fizycznego i psychicznego.
dostosować się do stylu życia, szacunku dla innych ludzi i przy- Kiedyś trudno było mi zrozumieć tę słynną sjestę ludzi „ połurody. Tubylcy są przykładem jak można długo i radośnie żyć dnia”, którzy pomiędzy godziną 13.00 a 17.00 odpoczywają.
Dzisiaj wiem, że w tym klimacie to konieczność dla zdrowia,
szanując osoby w każdym wieku mając wsparcie w rodzinie,

42 ważny temat

ten odpoczynek chroni serce przed nadmiernym wysiłkiem
podczas upału. Kiedy słońce szkodzi?
Najczęściej turystom w godzinach południowych a szczególnie osobom stosującym dietę zawierającą produkty wysoko przetworzone, tłuszcze rafinowane, alkohol, nikotynę
i inne pozbawiające organizm witamin i minerałów. W sposób
bardzo uproszczony można stwierdzić: wielonasycone kwasy
tłuszczowe w organizmie pod wpływem promieni słonecznych
podatne są na peroksydację lipidów czyli jełczenie.
Na wyspie chyba nie ma osób, którym zaszkodziłoby słońce. Sposób żywienia wpływa niewątpliwie na reakcje organizmu. Gdy wyjeżdżałam na ten słoneczny kawałek skały na oceanie, miałam ogromne wątpliwości, jak zareaguje moja skóra
z bielactwem na promienie słoneczne. Pisałam o tym w którymś z poprzednich artykułów. Dzisiaj wiem, że zdrowe jedzenie i rozsądne opalanie tylko wzmacnia organizm i NIE opala
białej skóry a wytwarza ponownie ciemne plamki.
Słońce, ruch, spokojne tempo życia w sposób naturalny regeneruje organizm.
Im zdrowsze są narządy trawienne, im sprawniej wchłaniają
potrzebne składniki tym mniej potrzebujemy jeść i rzadziej.
Wiem, że jest wiele teorii na temat głodówek i ich cudownych
a także niekorzystnych skutków. Jest tylu ekspertów żywienia
w Polsce, że ja nie będę się na ten temat wypowiadała. Jestem
zwolenniczką ewolucji, nie rewolucji w zmianach stylu życia
i żywienia. W oparciu o wiedzę jaką posiadam proponuję dostosować sposób żywienia do własnego organizmu, dostarczyć
mu tyle kalorii ile potrzebuje ( można to określić na podstawie
skanu organizmu), zachować 11 godzinną przerwę w jedzeniu, spożywać małe ilości w kilku porcjach. To znane zasa-

dy. Na uwagę zasługuje technika jedzenia. Pokarmy powinny
być dokładnie pogryzione, atmosfera posiłku spokojna, pełna
odprężenia. Niemożliwe? Wszystko jest możliwe, gdy zaczynamy chorować. Przekonałam się dziesiątki razy, że osoby, które
z lekceważeniem podchodziły do profilaktyki zdrowia, później
same były przykładem zachowań prozdrowotnych, gdy organizm zaczął chorować.
Na wyspie na śniadanie wpada się do znanej kawiarenki, porozmawia ze znajomymi i jedzie do pracy. Obiad lub kolację je
się wspólnie w gronie przyjaciół. Wczoraj widziałam ciekawy
obrazek – dorośli spotkali się na kolacji, obok na placu zabaw,
bez ogrodzenia, bawiły się szczęśliwe dzieci do godziny 22.00.
Nikt nie krzyczał, nie bał się o dziecko. Wiadomo, że starsze
dzieci, zgłoszą rodzicom ewentualny problem, małe trudności
dzieci rozwiązują same. Śniadania są lekkie, kolacje obfitsze,
zdrowe – świeże ryby, owoce morza, mięso z grilla. Przez cały
dzień pije się przede wszystkim wodę, do posiłków wino, piwo.
Można prowadzić samochód po lampce wina, którą wypiło się
na wspólnej kolacji  Wszechobecny spokój pomaga w rozwiązywaniu codziennych spraw.
Miałam okazje rozmawiać z tubylcami na wyspie. Człowiek
mający 58 lat waży tyle samo od 20 lat, ma wyniki badań krwi
i innych wskaźników w połowie norm. ZAWSZE uśmiechnięty, w kapeluszu, z podejściem do upływającego czasu w sposób,
powiedzmy luźny  Je dużo surowych warzyw, mniej owoców, trochę ryb i czasem mięso. Nie ma zasad, słucha organizmu. Cała rodzina mieszka w wyjątkowo czystym środowisku,
wszyscy jedzą własne produkty, a członkowie rodziny nigdy
poważnienie nie chorowali.
Seniorka rodu wygląda na znacznie młodszą i...jest niezwy-

kle żywotna. 90 lat to nie powód do chorowania, narzekania.
Te oczy czyste, pełne życiowej radości. Wszyscy, którzy spotkali takich ludzi wiedzą o czym piszę. Tak, oczy to zwierciadło
duszy. Kolejnym czynnikiem, który daje radość życia są pasje.
W stolicy wyspy, widziałam zaskakujące rzeźby wykonane
przez młodego chłopaka – kelnera, który ma pasję i w wolnym
czasie wykonuje piękne rzeczy ze starych opon samochodowych. Inni malują, wykonują biżuterię, wszystko w symbiozie
ze środowiskiem.
Oczywiście nie ma reguły, przedstawiam pewien sposób na
życie. Podobnie jak nie istnieje jedna recepta na zdrową dietę.
Przysłowie ludowe: Strawa, która służy kowalowi, rozrywa
krawca – to najtrafniejsze i najprostsze podsumowanie indywidualnych potrzeb w żywieniu. Znam wiele osób, które stosowały dziesiątki tzw. zdrowych diet, a teraz walczą z problemami
układu trawiennego. Zdrowe jabłko zjedzone rano nazywane
jest złotem poranka, w południe srebrem południa, a wieczorem
ołowiem wieczoru. Uwolnienie organizmu z toksyn to warunek
zdrowia. Metoda detoksykacji powinna być dobrana indywi-

Jeśli ktoś chce zamieszkać na tej pozornie pustynnej
wyspie musi dostosować się do stylu życia, szacunku
dla innych ludzi i przyrody.
dualnie. Zanim zostanie wybrana uważam, że konieczna jest
analiza stanu zdrowia, stylu życia i realnych możliwości.
Co zrobić, gdy mieszkamy w określonym środowisku: zatrute powietrze, żywność przetworzona, pośpiech, szybkie jedzenie. Najpierw nie należy programować się na choroby, nie
słuchać, że musimy w tym środowisku mieć problemy zdrowotne, że każdy choruje, że konieczne są diety, suplementy
itd. Nie mamy wpływu na czynniki od nas niezależne, ale na
inne mamy i te decydują o naszym zdrowiu i długości życia.
Widziałam niedawno w Warszawie ludzi biegających wzdłuż
głównych arterii komunikacyjnych. Nie potrafię tego zrozumieć – w jakim celu ktoś świadomie zatruwa swój organizm?
Można znaleźć miejsca z produktami ekologicznymi lub pojechać do rolników po zdrową żywność. Dietą odmładzającą
jest dieta surowa tzn. spożywane są tylko owoce i warzywa
na surowo – soki. Według mnie wskazana tylko okresowo

44 ważny temat
i po uwzględnieniu stanu zdrowia. Taki styl żywienia pomaga emocje, przekonania napisał: „Co by było, gdyby wprowadzić
uwolnić organizm z toksyn.
do naszych przekonań to nowe pojęcie samego siebie – „ja nie
Gdzie spędzamy wolny czas to też nasz wybór – galerie han- jestem moim ciałem, ja mam moje ciało”. Ja jestem panem mojedlowe, przysłowiowa kanapa przed telewizorem lub zatłoczona go ciała i wszystko, co się w nim dzieje, zależy tylko ode mnie”.
komunikacja miejska. Podkreśliłam sformułowanie – wolny
Zgadzam się, że mamy nasze ciała i od nas zależy co z nimi
czas, ponieważ wypełnianie obowiązków czy pełnienie opieki zrobimy. O zdrowie należy zadbać 20 lat wcześniej. Zmieto zupełnie inny obszar rozważań.
nia się świadomość ogólnospołeczna. Jestem zachwycona
Wszystkie te działania na rzecz zdrowia lub niszczenia go wypły- młodymi ludźmi, którzy chcą żyć tak jak lubią. Moje pokowają z przekonań i świadomości. Myślę
lenie słyszało: musisz się uczyć, bo
z perspektywy czasu, że ciągłe koncento jest ważne dla Twojej przyszłości,
trowanie się na przyszłości lub życie
pokolenie mojej córki już się bunprzeszłością odbiera radość chwili tu
towało i mam nadzieję, że wnuczka
i teraz a poza tym przyspiesza bicie serbędzie realizowała swoje marzenia.
ca, powoduje stałe napięcie i prowadzi
Jeśli ktoś chce być fryzjerem i będzie
do pogorszenia stanu zdrowia. Im dłuz tym szczęśliwy dlaczego ma studiować
żej pracuję z sobą samą i innymi osoekonomię. Podczas spotkań terapeubami, jestem przekonana, że: ciało to
tycznych 30 – latkowie mówią: skoństan umysłu. Stałe wewnętrzne napięczyłem filozofię, geologię , bo rodzice
cie, co będzie jak nie zdążę, mam tyle
chcieli, robię zupełnie coś innego.
do zrobienia, powoduje „męczarnię”
Zmiana zawodu jest obecnie norw życiu tu i teraz. Niedawno jedna
mą. Najczęściej szukamy zajęcia, któz osób poprosiła mnie o napisanie
re lubimy, które daje nam satysfakcję
tekstu z terminem na wczoraj. Na
i bezpieczeństwo finansowe.
Mózg odpoczywa, gdy jesteśmy tu
moje uwagi, że to nierealne odpowiePytanie, którym zatytułowałam ten
i teraz. To jedna z metod uwalniania
działa: szef tak kazał, nich Pani pisze
artykuł: czy warto długo żyć jest złostresu emocjonalnego.
w nocy. To właśnie strach powoduje,
żone. Według mnie odpowiedź jest
Pasja, wykonywanie czegoś
że robimy coś wbrew sobie. Nie skoco lubimy daje odprężenie, rozluźnia twierdząca pod warunkiem zachowarzystałam z terminu „na wczoraj” – to
nia zdrowia i celów życiowych. To
mięśnie, odmładza.
absurdalne sformułowanie. I tak krok
moje osobiste przekonanie. Gdy prapo kroku przestajemy pamiętać o tym
cowałam w szpitalu, widziałam ludzi
czego chcemy, a robimy to co nam nakazano. Stres mentalny cierpiących i proszących już o skrócenie tego bólu życia.
i emocjonalny narasta, koncentrujemy się na tym czego nie luWidzę rozradowanych staruszków popijających rum i ciebimy, a to powoli obniża aktywność mózgu, podnosi ciśnienie szących się życiem. Spotkałam na Hawajach ludzi wyglądakrwi, powoduje mniejszą wydajność w pracy i jeszcze większy jących na 40 lat a właśnie obchodzili 70-te urodziny. Marzy
stres aż do momentu, gdy powiemy dosyć albo trafiamy do mi się takie życie pełne pasji i radości do późnych lat. Gdy
lekarza psychiatry po leki psychotropowe. I pamiętajmy: chro- jesteście młodzi, dbajcie o kondycję swojego ciała, będzie dłuniczny stres postarza.
żej służyło ale nie zapominajcie też o dobrym samopoczucie
Powraca pytanie: co mogę zrobić dla siebie by żyć długo emocjonalnym. n
w zdrowiu? Medycyna XXI wieku zaleca wewnętrzną równowagę, pracę nad samorozwojem. Możemy sami przekształcić
swoją świadomość albo zaczekamy, gdy traumatyczne przeżyEmilia Żurek
cie zmusi do zmiany w życiu. Strach pojawia się, gdy przenosiPsychosomatoanalityk, mediator, coach &
mentor, ekspert w międzynarodowych projekmy przeszłość w przyszłość, gdy potrafimy żyć teraźniejszością
tach coachingowych. Somatoterapię poznaodpoczywamy od lęku. Gdy jesteśmy w teatrze, na koncercie
ła u twórcy metody dr Meyera w Strasburgu
(ESPSSA). Certyfikat coacha & mentora uzynie powinniśmy myśleć o tym co będzie jutro. W chwili zaskała w Centre D’entrainement au Coaching
grożenia koncentrujemy się na tym co jest TERAZ, nieważna
& Mentoring (Hecken, Francja). Opracowała
jest przeszłość a o przyszłości nie myślimy i wtedy działamy
autorskie projekty rozwojowe m.in. Świadomy Rodzic = Szczęśliwe Dziecko, Emocjonalne przyczyny alergii, Choroby Hashinajbardziej skutecznie, bez strachu.
moto czy W poszukiwaniu algorytmu eustresu. Autorka licznych
Dobrym ćwiczeniem na naukę bycia w danej chwili jest
artykułów, książek, publikuje w magazynie „E!stilo”, „Hipoalergiczni”. Udziela wywiadów radiowych i telewizyjnych. Przeproobieranie jabłka i koncentrowanie się tylko na tej jednej czynwadziła setki godzin szkoleniowych, sesji coachingowych i soności. Mózg odpoczywa, gdy jesteśmy tu i teraz. To jedna
matoterapeutycznych.
z metod uwalniania stresu emocjonalnego. Pasja, wykonyRealizowała warsztaty tematyczne i zajęcia podczas wczasów
wanie czegoś co lubimy daje odprężenie, rozluźnia mięśnie,
specjalistycznych. www.emiliazurek.com
odmładza. Mój kolega Jan Raudner w swojej książce Myśli,

XI Międzynarodowe Targi Żywności
Ekologicznej i Naturalnej NATURA
FOOD oraz VII Targi Ekologicznego
Stylu Życia beECO
12-14 października w hali Expo-Łódź odbyło się pełne
inspiracji wydarzenie poświęcone ekologicznej żywności oraz trendom zdrowego stylu życia. Udział wzięło ponad 350 wystawców z Polski, Czech, Niemiec,
Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Targi odwiedziło ponad 12 000 osób. XI Międzynarodowe Targi Żywności
Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VII Targi
Ekologicznego Stylu Życia beECO to największe w Polsce wydarzenie branży BIO. Była to okazja do pozna-

nia nowych i wyjątkowych firm i ich ofertą produktów
często niszowych i niedostępnych na co dzień w sklepach sieciowych. Wśród Wystawców byli producenci, przetwórcy, dystrybutorzy, hurtownicy różnorodnych produktów ekologicznych i naturalnych (m.in.
żywności, kosmetyków i środków czystości). Znamy już
datę przyszłorocznej edycji targów. Do zobaczenia
już 18-20 października 2019 roku!

Ziarna Sztuki z Ogrodu Nadziei
Dzieła 83 artystów licytowano na XIV Aukcji
Charytatywnej Fundacji
Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród
Nadziei”, z której dochód
– ponad 173 tysiące zł
– będzie przeznaczony
na terapię osób zmagających się z chorobami nowotworowymi.
Rekord zorganizowanej
w Muzeum Narodowym
w Warszawie aukcji pobił obraz „Jesienna tajemnica” Karola Bąka,
sprzedany za 20 tysięcy
zł. „Środowisko artystyczne znów okazało wielkie serce, bezpłatnie angażując
się w nasz projekt. Dzięki temu nasi podopieczni będą
mogli korzystać z Integralnego Programu Zdrowienia
przez kolejny rok” – powiedziała prezes Fundacji Monika Anna Popowicz. Aukcje Fundacji organizowane
są od 2007 r., wsparło je dotąd ponad 200 twórców,
m.in. Magdalena Abakanowicz, Rafał Olbiński i Jan
Kanty Pawluśkiewicz.
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PLASTIKOWY HORROR
Jest rok 2612. Szczoteczka do zębów, którą w ubiegłym tygodniu
wyrzuciłeś do kosza, właśnie znika z powierzchni ziemi.
Podobnie jak telefon komórkowy, którego przestałeś używać,
bo operator zaproponował ci smartfona. W 2612 r. dawno nie ma
cię już na świecie. Ale rzeczy z tworzyw sztucznych, których
używałeś za życia, ciągle jeszcze tu są.

N

apiszę artykuł o życiu bez plastiku – pomyślałam.
Spojrzałam na plastikową klawiaturę na plastikowej
podkładce. I plastikową obudowę komputera. Zerknęłam na biurko, gdzie obok sterty plastikowych długopisów
leżą plastikowe: kubek po jogurcie, reklamówka, dyktafon
i masa innych przedmiotów, których używam na co dzień. Nie
ma szans, bez plastiku nie da się funkcjonować.

OD PLASTIKU ROSNĄ PENISY

Otwórz lodówkę i weź do ręki jakikolwiek produkt zapakowany w plastik. Jeżeli dbasz o ekologię, na pudełku znajdziesz
informację o tym, że produkt nie zawiera konserwantów
i sztucznych barwników. Ale co z samym pudełkiem? – Producent nie ma pojęcia, z czego są wytwarzane opakowania,
w które pakuje swoje produkty – mówi dr Theo Colborn,
wiceprezes organizacji World Wildlife Fund, która zajmu-

je się ochroną środowiska. – Gdy jako grono niezależnych
naukowców opłaciliśmy chemików, którzy przeprowadzili
analizę tworzywa sztucznego, z którego produkuje się butelki, wykazała ona obecność m.in. antypirenów, obniżających
jego palność i TBT, czyli tribotylucyny – bardzo niebezpiecznej substancji androgenicznej, która powoduje, że samicom morskich ślimaków rosną penisy. Dr Colborn jest jedną
z bohaterek dokumentu „Plastikowa Planeta”, nakręconego
kilka lat temu przez austriackiego reżysera Wernera Boote’a.
Tworzywa sztuczne to materiały stworzone z syntetycznych
polimerów – substancji chemicznych, wytworzonych przez
człowieka. Ich pojawienie się w masowej produkcji to wina
belgijskiego chemika Leo Hendrika von Baekelanda, który
w 1907 r. wynalazł bakelit – pierwsze całkowicie sztuczne tworzywo, wyprodukowane z ropy naftowej. Do sukcesu plastiku
przyczynił się też szwedzki inżynier Sten Gustaf Thulin, który

48 e!inspiracje
na początku lat 60. wymyślił, jak z płaskiego kawałka tworzywa uformować cienką, trwałą torbę – reklamówkę. Dzisiaj
w każdej sekundzie do obiegu trafia ich 20 tysięcy. Różne techniki produkcji tworzyw sztucznych chciał zbadać właśnie Werner Boote w swoim dokumencie. Nic z tego: ponad 700 firm,
do których się udał, odprawiło go z kwitkiem, zasłaniając się
tajemnicą zawodową. Zamiast tego Boote, który o problemie
rozmawia! również m.in. z ekologami i chemikami, dowiedział
się, że w oceanach jest 60 razy więcej tworzyw sztucznych niż
planktonu. Skalę tego zjawiska dobrze pokazało Muzeum Designu w Zurychu na zorganizowanej w lipcu 2012 roku wystawie „Out to Sea?”. Jej częścią jest m.in. instalacja składająca
się z 3 tysięcy kilogramów plastiku. – Tyle plastiku trafia do
oceanów w ciągu 15 sekund. Na potrzeby projektu 30 osób
zebrało taką ilość tego surowca na kilku europejskich plażach
w ciągu 4 dni – mówią twórcy wystawy.
Ale nie tylko oceany są pełne szkodliwych substancji. Do naszego organizmu każdego dnia przenika minimalna ilość związków chemicznych,
która powoduje, że sami stajemy
się plastikowi. Zakładając bluzkę ze
sztucznych włókien, jedząc serek czy
nawet jabłko, które wcześniej trzymaliśmy w woreczku, nieświadomie
podtruwamy swój organizm. Na liście najbardziej toksycznych materiałów, z jakimi mamy styczność na
co dzień, króluje poliester – sztuczne
włókno produkowane z węgla, powietrza, wody i odpadów naftowych.
Jego produkcja to ok. 70% światowej
produkcji wszystkich włókien syntetycznych: ponad połowa z niej trafia
do przemysłu odzieżowego. To, obok
nylonu i akrylu, najczęściej noszone
przez nas tworzywo sztuczne – jest
bardziej niż bawełna czy len odporne
na zagniecenia czy zniszczenia i lepiej
znosi wielokrotne pranie. Ale ubrania
to tylko wierzchołek góry lodowej.
Największym problemem jest bisfenol A – związek chemiczny z grupy
fenoli, używany do produkcji większości tworzyw sztucznych
(jego warstwą pokryte są od wewnątrz np. metalowe puszki).
Badania wykazują, że może on powodować m.in. niepłodność, depresję i chorobę Alzheimera. Unia Europejska dopiero
w 2011 roku uznała, że bisfenol jest szkodliwy, ale zakazała
stosowania go wtedy tylko do produkcji butelek do karmienia
dzieci. O krok dalej poszła Kanada, gdzie związek ten w 2009
r. uznano za toksyczny i zabroniono stosowania go do produkcji jakichkolwiek tworzyw. Dlaczego Europa ciągle uznaje
więc, że bisfenol jest bezpieczny? Dokument Boote’a pokazuje
brutalną prawdę: lobby producentów jest tak silne, a plastik
tak powszechny, że nie ma sensu bawić się w ekologię.

W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE

Co się dzieje z plastikiem, który zużywamy i wyrzucamy do
śmietników? Na to pytanie poniekąd odpowiada amerykański
fotograf Chris Jordan, jeden z twórców projektu „Midway”.
Zaczęło się od fotograficznej wyprawy na atol Midway na Oceanie Spokojnym. Jordan miał robić zdjęcia zamieszkującym
wyspy albatrosom – na co dzień żyje ich tam około miliona,
gdyż archipelag znajduje się na ich trasie przelotowej przez Pacyfik. Niestety, wyspy Midway znajdują się też na trasie Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci – ważącej 3,5 tony sztucznej wyspy, składającej się w 90% z tworzyw sztucznych. Odkrył ją 15
lat temu oceanograf i kapitan Charles Moore. Trudno określić
jej powierzchnię – jedni naukowcy twierdzą, że jest rozmiarów
stanu Teksas, inni, że jest większa niż całe Stany Zjednoczone.
I nie są to, jak mogłoby się wydawać, dryfujące butelki i zakrętki, lecz drobne, niewidoczne gołym okiem elementy, którymi, myląc je z planktonem, żywią
się zwierzęta i ptaki. Plastik zatyka
im przewody pokarmowe i każdego
roku sto tysięcy z nich umiera z tego
powodu. Chris Jordan w swoim
projekcie fotograficznym skupił się
właśnie na albatrosach z Midway –
na jego zdjęciach widzimy martwe
ptaki, które zginęły z powodu plastikowych odpadów. Nakręcił też
dokument o wyspie pod tytułem
„Albatross” – „Nie wiem, czy to coś
zmieni. Moim zadaniem jest jak najlepiej filmowo pokazać tę historię.
Reszta zależy od widzów” – mówi
w jednym z wywiadów.

Do naszego organizmu
każdego dnia przenika
minimalna ilość związków
chemicznych, która powoduje,
że sami stajemy się plastikowi.

CZY NAPRAWDĘ
POTRZEBUJESZ
IPHONE’A?

To właśnie zdjęcia Jordana zmieniły życie księgowej z Oakland, Beth
Terry. – Jeszcze kilka lat temu byłam zwyczajną, uzależnioną od plastiku Amerykanką. W sklepie spożywczym celowo brałam zawsze po
dwie reklamówki, piłam butelkowaną wodę, jadłam głównie obiady odgrzewane w mikrofalówce i energetyczne batoniki. Kupowałam,
co chciałam i kiedy chciałam, ani przez chwilę nie zastanawiając
się, z czego to jest zrobione i co się z tym stanie, gdy przestanę
tego używać. Dawałam pieniądze na Greenpeace, oglądałam
dokumenty przyrodnicze, nawet zaraz po skończeniu liceum
pracowałam przez chwilę w organizacjach pozarządowych, ale
te działania nigdy nie przekładały się na moje życie codzienne
– pisze na swoim blogu. Dzisiaj przez jej stronę myplasticfreelife.com (dawniej znaną jako fakeplasticfish.com) musi przewinąć się każdy, kto chciałby spróbować funkcjonowania bez
plastiku, bo Amerykanka od 2007 r. konsekwentnie eliminuje
go ze swojego życia. Od dnia, w którym zdecydowała się zmie-

nić swoje przyzwyczajenia, jej podstawową zasadą jest nie tyle
pozbycie się wszystkiego co plastikowe, ale produkowanie jak
najmniejszej ilości tworzyw sztucznych. – Zdałam sobie sprawę, że plastik, którego używam, nigdy nie zniknie z powierzchni ziemi. Co najwyżej rozpadnie się na drobne kawałki – mówiła Beth podczas wystąpienia na jednej z konferencji TED
(otwarte konferencje naukowe, podczas których przedstawiane
są inspirujące pomysły i idee). – Musiałam odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: co jest w moim życiu ważne? Czy
naprawdę potrzebuję iPhone’a, który jest zrobiony z plastiku?
Beth przekonuje, że w przypadku życia bez plastiku zmiana
jednego człowieka może pomóc małymi krokami zmieniać
świat. – Trzeba tylko nauczyć się egzekwować swoje potrzeby. Kiedy zdecydowałam, że do prania będę używać orzechów
piorących, a na rynku mogłam znaleźć tylko takie zapakowane
w plastik, poprosiłam jedną z firm, by zmieniła opakowania.
Miesiąc później to zrobiła – opowiada. – Trudniejszą drogę
przeszłam ze zużytymi filtrami do wody. Firma nie chciała
znaleźć sposobu na ich recykling, bo uważała, że Amerykanów
to nie obchodzi. Gdy zobaczyli, że w ciągu pół roku pod petycją w tej sprawie podpisało się 16 tysięcy osób, a mnie udało
się zebrać ponad 600 zużytych filtrów, zmienili zdanie. Tylko
dlatego, że o to poprosiliśmy. Dzięki uporowi i konsekwencji,
Beth wydała książkę pt. „Plastic Free: How I Kicked the Plastic Habit and How You Can Too”. Nie jest to jednak zbiór
restrykcyjnych zasad, ale życiowy poradnik, z którego dowiemy się m.in., jak bez pomocy plastiku przechowywać jedzenie,
prać, sprzątać i naprawiać zepsute urządzenia.

ZROBILI TO W AUSTRII
W książce „Strefa wolna od plastiku” znalazła się też historia
rodziny z Grazu, która od kilku lat żyje bez tworzyw sztucz-

nych. Decyzję o zmianie Sandra Krautwaschl podjęła po
obejrzeniu filmu Wernera Boote’a. – Zadzwoniłam do męża
i zaproponowałam mu taki eksperyment. Chętnie się zgodził
– mówi. Reżyser „Plastikowej Planety” objął patronat nad
przedsięwzięciem. Podobnie jak Beth Terry, rodzina Krautwaschlów ma zdrowe podejście do swojego pomysłu. – To
byłaby głupota, gdybyśmy wyrzucili z domu wszystkie przedmioty z tworzywa sztucznego – wyjaśnia 40-letnia Sandra
w rozmowie dla „Suddeutsche Zeitung”. – Używamy ich, dopóki się nie popsują, a dopiero wówczas staramy się je zastąpić,
jeśli tylko możliwe, przedmiotami z surowców naturalnych.
Rodzina z Austrii nie jest jedyną, która po obejrzeniu filmu
Boote’a postanowiła zmienić swoje przyzwyczajenia. – Od premiery zgłosiło się do mnie kilkanaście rodzin, m.in. z Australii,
Niemiec, Włoch i Francji, które chcą wziąć udział w podobnym eksperymencie – opowiadał Boote magazynowi „Organie
Connections”.
Wszystkie działają podobnie: rezygnują z plastikowych opakowań, pozbywają się zbędnych przedmiotów, zepsute sprzęty
naprawiają, a nowe kupują dopiero w ostateczności. Nie żyją
jednak w ziemiankach – w domach mają plastikowe okna,
używają zmywarek i lodówek, jeżdżą samochodami, mają laptopy i telefony komórkowe. Zdają sobie sprawę, że świadoma
konsumpcja to jedyny sposób na życie bez plastiku. Tak czy
inaczej wszyscy jesteśmy na niego skazani. n

Ewa Orczykowska-Galbarczyk
Dziennikarka i entuzjastka zdrowego życia, w którym kieruje się
zasadą: „mniej znaczy więcej”.
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Zdrowy przewód pokarmowy
droga do zdrowia i młodości
Centrum Medyczne Vitaimmun

„A

ging”, czyli starzenie się, jest terminem szeroko
opisującym procesy zachodzące w ludzkim ciele,
uznawane za naturalne zjawiska dotyczące każdego z nas i związane z upływem lat. Od niedawna popularnym
w Polsce nurtem, jest medycyna anti-aging skupiająca się na
holistycznym podejściu do zdrowia człowieka zorientowanym
na młodość i zdrowie. Dziedzina ta, to praktyka przeciwstarzeniowa, nie tylko w ujęciu medycyny estetycznej ale również
skupiająca się na wczesnym wykrywaniu, profilaktyce i leczeniu różnych dolegliwości związanych z wiekiem i starzeniem
się organizmu (medycyna ogólna, psychologia, dietetyka, genetyka, trychologia i medycyna estetyczna). Wygląd zewnętrzny to
nie tylko zasługa medycyny estetycznej ale
w 80% również nawyków czy stylu życia.

Poza wymienionymi nie sposób zapomnieć o kondycji wnętrza
organizmu a dokładniej o dobrej formie przewodu pokarmowego, gdyż ten zasiedlany przez biliony mikroorganizmów wpływa
nawet na organy i narządy pozornie z nim nie związane.
Przewód pokarmowy człowieka jest środowiskiem bytowania ogromnej liczby różnorodnych mikroorganizmów.
Najliczniejszą grupę drobnoustrojów stanowią bakterie, których liczba jest ponad 10-krotnie wyższa aniżeli całkowita
liczba komórek tworzących organizm człowieka. Ze względu
na duże zróżnicowanie czynników fizycznych i chemicznych
działających w poszczególnych odcinkach przewodu
pokarmowego, istnieje również zróżnicowanie
flory bakteryjnej bytującej odpowiednio w jamie ustnej, żołądku, jelicie cienkim czy jelicie
grubym. Najliczniejsza i najbardziej różnorodna to

mikroflora jelitowa. Mikroorganizmy bytujące
w jelicie wpływają na wiele aspektów naszej fizjologii i nadają nam cechy, których sami nie bylibyśmy w stanie rozwinąć. Zawierają geny, które
nie występują w komórkach ssaków, a pomimo to,
są niezbędne dla utrzymania optymalnego poziomu
zdrowia. Uważa się, iż ekosystem jelitowy ma związek
z wszelkimi dolegliwościami, począwszy od biegunek,
zaparć, wzdęć czy otyłości, poprzez raka, zaburzenia alergiczne i autoimmunologiczne, a skończywszy na chorobach serca
i cukrzycy [1-5].
Do podstawowych funkcji bakterii jelitowych należą m.
in. regulacja pracy przewodu pokarmowego, koordynacja
i właściwa stymulacja układu immunologicznego, wytwarzanie
witamin (tiamina, ryboflawina, pirydoksyna, B12, K), wspomaganie początkowego procesu trawienia, zaopatrywanie warstwy
nabłonkowej w energię jak również konkurencja o miejsca receptorowe na śluzówce jelita z bakteriami patogennymi. Liczebność
i proporcje bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym
mogą zależeć od wielu czynników takich jak wiek, dieta, stres
czy aktywność fizyczna. Najistotniejsze jest jednak zachowanie
całościowej równowagi ekosystemu jelitowego. Braki odpowiednich, prozdrowotnych bakterii jelitowych, a tym samym
przerosty bakterii potencjalnie chorobotwórczych, mogą przyczynić się do istotnych zaburzeń w składzie jakościowym i ilo-

ściowym ekosystemu jelitowego, a w konsekwencji do
przerwania ciągłości bariery jelitowej i rozwoju tzw.
zespołu jelita przesiąkliwego [5-9].
Wspomniana bariera jelitowa jest zbiorem elementów, dbających o to, by do naszego układu krwionośnego przedostawały się tylko składniki niezbędne takie
jak odpowiednio rozłożone substancje odżywcze, elektrolity czy składniki mineralne. Bariera jelitowa jest główną linią ochronną, zabezpieczającą przed wnikaniem do krwi
bakterii, toksyn i innych elementów szkodliwych. Niestety
codzienny tryb życia sprzyja uszkadzaniu tej delikatnej bariery
i filtra przewodu pokarmowego. Wspomnieć należy, iż silnie
uszkadzają ją chociażby takie czynniki jak: stosowane leki –
zwłaszcza antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne (popularne leki o działaniu przeciwbólowym) czy też leki zobojętniające (tzw. IPP czyli inhibitory pompy protonowej), używki
(alkohol, nikotyna), dieta bogata w żywność wysokoprzetworzoną, stres psychiczny i fizyczny (sport wyczynowy), przebyte
choroby i szereg innych czynników. Wspomniane elementy
działają na jelito uszkadzająco. Może trwać to przez wiele
miesięcy a nawet lat. W pewnym momencie bariera jelitowa
ulega tak silnemu uszkodzeniu, że niestrawione wystarczająco cząsteczki pokarmowe przenikają do krwi i aktywują układ
odpornościowy, co objawia się wytwarzaniem przeciwciał IgA
i IgG przeciwko spożywanym pokarmom. W konsekwencji roz-
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wija się stan zapalny, obejmujący kolejne tkanki
cechujące się wysoką jakością oraz posiadająi organy. Stan pacjenta systematycznie się poce rekomendacje i badania naukowe. Ważne
garsza, a przyczyną jest codzienna dieta. W tym
jednak, aby cały proces regeneracji przewodu
miejscu podkreślić należy, iż utajone reakcje
pokarmowego jak i profilaktyki obejmował
alergiczne wywoływane mogą być przez wszystzarówno stosowanie probiotyków i prebiotykie pokarmy, nie tylko te powszechnie uważane
ków, jak i eliminację czynników uszkadzająza niezdrowe, takie jak gluten czy mleko. Kocych jelito. Przy takim postępowaniu opisane
niecznością jest więc identyfikacja, które pokarukryte reakcje na pokarmy mogą zostać skumy nas uczulają, za pomocą specjalistycznych
tecznie wyleczone a bariera jelitowa sukcetestów z krwi, oceniających reakcje IgA i IgG –
sywnie odbudowana. Efektem będzie szybka
zależne. Badanie to umożliwi wyeliminowanie
i zauważalna poprawa zdrowia i samopoczuz codziennej diety pokarmów, które nam szkocia [16-19].
dzą i nasilają stan zapalny w organizmie [10Nurt anti-aging , który z roku na rok
15] .
zyskuje coraz większa popularność to
Bariera jelitowa jest zbiorem
Pamiętać należy, iż integralnym elenie tylko nurt „powierzchniowy” dotyelementów, dbających o
mentem leczenia tzw. nietolerancji pokarczący medycyny estetycznej. Bardzo częto, by do naszego układu
mowych jest nie tylko dieta eliminacyjna
sto zdrowie i młody wygląd organizmu
krwionośnego
przedostawały swoje podłoże mają właśnie w zdrowym
lecz także odbudowa uszkodzonego jelita.
się tylko składniki niezbędne przewodzie pokarmowym. Jak wiadomo,
Z tego względu jednym z najistotniejszych
takie jak odpowiednio
działań profilaktycznych jest wdrożenie cezarówno zdrowie i choroba wywodzą się
rozłożone
substancje odżywcze, z jelita. Dlatego też na drodze do młodego
lowanej suplementacji bazującej na wysokiej
elektrolity czy składniki
jakości preparatach probiotycznych, mająi zdrowego wyglądu warto zatroszczyć się
mineralne. Bariera jelitowa
cej na celu odtworzenie składu mikrobioo odbudowę mikroflory jelitowej, regenety jelitowej. Dopasowania odpowiednich
rację nabłonka przewodu pokarmowego
jest główną linią ochronną,
probiotyków dokonać można na podstawie
jak i eliminację czynników potencjalnie
zabezpieczającą przed
specjalistycznych badań profilu mikrobioty
wnikaniem do krwi bakterii, szkodliwych. Odpowiednia dieta oraz cei przesiąkliwości jelitowej. Jeśli nie mamy
lowana i skuteczna suplementacja probiotoksyn i innych elementów
jednak możliwości wykonywania wspotykami, mogą stanowić pierwszy krok na
szkodliwych.
mnianych analiz wybierać należy preparaty
drodze do zdrowia i wiecznej młodości. n
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W trakcie studiów prowadziła badania w zakresie wpływu prebiotyków na wzrost i rozwój
bakterii probiotycznych. Aktualnie specjalizuje się w tematyce zaburzeń mikroflory jelitowej, celowanej probiotykoterapii oraz suplementacji wspomagającej odbudowę uszkodzonej bariery jelitowej. Autorka
licznych artykułów naukowych z zakresu biotechnologii, biomedycyny i żywienia człowieka. Wykładowca na warsztatach
i szkoleniach z zakresu probiotykoterapii oraz roli ekosystemu
jelitowego w utrzymaniu zdrowia organizowanych dla lekarzy, dietetyków i pacjentów. Systematycznie poszerza swoją
wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach.
Na co dzień pełni funkcje zastępcy Dyrektora ds. naukowych
a ponadto koordynuje projekt VitaImmun Pet.
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O kiem E ksperta
Jak pomóc skórze zachować młodość na długo?

Z

drowa, zadbana, właściwie wypielęgnowana i młodo wyglądająca cera, to z pewnością marzenie wielu
z nas. Jak zatem dobrze pomóc naszej skórze, by ta, jak
najdłużej, zachwycała blaskiem, gładkością i jędrnością?
Bardzo ważna jest nasza świadomość, znajomość naszej
skóry, celne i etyczne wybory najlepszych dla nas kosmetyków, zarówno do pielęgnacji, jak i makijażu. Ukłon w tym
wypadku, należy wykonać w kierunku naturalnych kosmetyków najwyższej jakości, przyjaznych dla zwierząt i środowi-
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Naturalny krem BB Lily Lolo

Krem BB, czyli beauty balm, to kosmetyk łączący w sobie
funkcje upiększające i pielęgnacyjne. Krem BB Lily Lolo, to
mój hit od wielu lat. Kosmetyki tejże marki, produkowane
są z naturalnych i mineralnych składników, nie zawierają
parabenów, czy substancji konserwujących, mają świetne
składy, są to produkty cruelty free, bliskie mojemu, kosmetycznemu sercu. Krem BB Lily Lolo, dostępny jest w trzech
odcieniach, ja jako, że posiadam typową, słowiańską, jasną cerę, wybieram najjaśniejszy z nich, czyli odcień Fair.
W ofercie marki jest także odcień Light i najciemniejszy Medium. Polecam też mieszanie owych odcieni, by uzyskać
odpowiedni dla siebie kolor. Kosmetyk dozujemy dzięki
praktycznej pompce, dwa jej kliknięcia, to idealna ilość na
całą moją twarz, gdyż krem jest bardzo wydajny. Na pewno należy też zwrócić uwagę na jego bogaty skład, za-

wiera on głęboko nawilżający i odmładzający kwas hialuronowy, wygładzający i zmiękczający olej jojoba, olej
z kiełków pszenicy, olej ze słodkich migdałów, olej arganowy, olej manuka, olej z nasion słonecznika, olej z pestek
granatu i ekologiczny, kojący aloes. Tak wspaniały skład
kremu, wzbogacono o mineralne pigmenty, dzięki temu
krem BB u osób, które nie potrzebują dużego krycia z powodzeniem zastąpić może podkład. Krem BB Lily Lolo, idealnie rozświetla cerę, wyrównuje koloryt, naturalnie pielęgnuje, chroni skórę, działa silnie przeciwstarzeniowo. Ma
leciutką formułę, wspaniale rozprowadza się po skórze,
stapia się z nią, nie ma mowy o efekcie maski. To lekkie, naturalne ujednolicenie kolorytu twarzy. Nie zapycha porów,
jest bezpieczny nawet dla skóry bardzo wrażliwej. Sprawdza się też perfekcyjnie, jako baza pod podkład mineralny, tworząc wraz z nim duet idealny. Dzięki takiemu połączeniu możemy uzyskać mocne krycie.
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Lily Lolo – Naturalny
krem BB
75,50 zł
pojemność: 40 ml
www.costasy.pl

ska. Priorytetem jest oczywiście dokładne oczyszczanie, nawilżanie i skuteczna regeneracja skóry – by zapobiegać jej
starzeniu, ale także dobrze dobrany, mineralny makijaż, pełni
on bowiem nie tylko upiększającą funkcję, ale także chroni,
niczym naturalna, cenna tarcza, przed wczesnym starzeniem
i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak smog i inne
zanieczyszczenia. Skóra w naturalny sposób z naszą pomocą,
będzie olśniewała zdrowiem i młodością, a wolna od wszelkich niedoskonałości, podziękuje nam za troskę.

Lily Lolo – Jedwabny mineralny
puder wykończeniowy Flawless Silk
81,90 zł
pojemność: 4,5 g
www.costasy.pl

Jedwabny mineralny puder
wykończeniowy Flawless Silk
Lily Lolo

Puder Flawless Silk Lily Lolo, jest u mnie idealnym wykończeniem, swoistą „kropką nad i” każdego perfekcyjnie wykonanego makijażu. Zawsze wybieram i polecam pudry,
które prócz dobrej jakości, gwarantują też trwałość oraz
wygodę w stosowaniu. Lily Lolo ma w swej ofercie aż trzy
wykończeniowe pudry, zaś jedwabny puder sypki Flawless Silk, w odcieniu brzoskwiniowo-różowym, okazał się dla
mnie strzałem w dziesiątkę. Jest świetnym kosmetykiem dającym idealny, naturalny efekt na mojej twarzy, przedłużając jednocześnie trwałość całego makijażu. Ma imponujący, prosty skład, idealnie sprawdzi się przy każdego typu
cerze, nawet tej bardzo wrażliwej, skłonnej do podrażnień,
czy alergii. Nie ma tu drażniących komponentów. Flawless
Silk nie zapycha porów, dzięki czemu pozwala skórze oddychać. Jest on bardzo drobno zmielony i ma lekką, jedwabistą formułę. Do jego nakładania polecam miękki,

duży pędzel, który sprawi, że jego aplikacja będzie jeszcze przyjemniejsza. Uwielbiam wykończenie, jakie dzięki
niemu uzyskuję – moja cera jest gładka, nieskazitelna i jedwabista. Puder Lily Lolo genialnie współpracuje z innymi
kosmetykami, na twarzy wygląda świetnie, pięknie rozświetla i utrwala makijaż. Wiem, że nie tylko ja jestem jego fanką, Flawless Silk to wielokrotnie nagradzany i ceniony przez
wielu kosmetyk.
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Argan Anti-Ageing Peptide Serum –
Przeciwstarzeniowe peptydowe
serum arganowe Nourish

Przeciwstarzeniowe peptydowe serum arganowe, brytyjskiej marki Nourish, zawładnęło moją pielęgnacją. Nourish,
to marka bazująca na roślinnych, naturalnych składnikach z upraw ekologicznych, są to posiadające certyfikat
Vegan, Soil Association i Leaping Bunny kosmetyki najwyższej jakości, nie znajdziemy tu sztucznych substancji zapachowych, barwników, silikonów, parabenów, komponentów odzwierzęcych. Są to w 100% kosmetyki wegańskie,
powstałe w zgodzie z naturą i zwierzętami. Serum otrzymujemy w pięknej buteleczce z praktyczną pompką, dozujemy je zatem higienicznie, dokładnie tyle ile potrzebujemy
do jednorazowej aplikacji: jedna, dwie pompki wystarczają na twarz, szyję oraz dekolt. Można je stosować zarówno
na dzień, jak i na noc, pod krem. Kosmetyk bazuje na naturalnych składnikach, pośród których znajdziemy olej arganowy, ekstrakt z jarmużu, który działa silnie antyoksydacyjnie, cenne tripeptydy, stymulujące produkcję kolagenu
w skórze, jest tu także ochronny i przeciwstarzeniowy ekstrakt z róży jerychońskiej, kojący aloes, czy olej z nasion słonecznika. Mnogość aktywnych składników zapewnia właściwe nawilżenie i odżywienie skóry, dzięki czemu po użyciu
serum jest ona ujędrniona i wygląda młodziej.
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3

Probiotic Multi-Mineral Repair Mask –
Regenerująca maska probiotyczna
z minerałami Nourish

Regenerująca maska probiotyczna z minerałami, zrobiła
wielką rewolucję w mojej pielęgnacji, idealne spełniając
swą rolę, doskonale odżywia skórę, regeneruje, działa kojąco, ochronnie, nawilżająco i przeciwstarzeniowo. Praktyczna pompka typu air less, ułatwia dozowanie, mamy
także pewność, że kosmetyk zużyjemy do ostatniej kropli.
W skład maski wchodzą naturalne komponenty, m.in. olej
makadamia, olej z nasion słonecznika, ekstrakt z morskiej
rośliny skrzydlicy jadalnej, olej jojoba, olej kameliowy, ekstrakt z kwiatów nagietka, witamina E, bisabolol, ekstrakt
z owoców aristotelia, aloes, olejek lawendowy, z mirry,
kwas hialuronowy, woda różana oraz bardzo ważny składnik jakim jest wyciąg z drożdży lekarskich. Skład bez wąt-

www.costasy.pl

Nourish – Argan AntiAgeing Peptide Serum –
Przeciwstarzeniowe peptydowe
serum arganowe
169,50 zł
pojemność: 30 ml
www.costasy.pl

Nourish – Probiotic Multi-Mineral
Repair Mask – Regenerująca
maska probiotyczna
z minerałami
133,20 zł
pojemność: 30 ml
www.costasy.pl

pienia robi wrażenie, a co najważniejsze, kosmetyk ten
wykazuje działanie wygładzające, ujędrniające i silnie nawilżające, zaś innowacyjny kompleks probiotycznych minerałów wzmacnia włókna kolagenowe, ładnie napina
skórę i poprawia jej sprężystość. Efekty widać już po pierwszym zabiegu. Polecam ją do każdego rodzaju skóry, także dla tej wrażliwej, alergicznej, skłonnej do niedoskonałości, łuszczycowej, czy też trądzikowej. Maska Nourish ma
bardzo delikatną konsystencję, łatwo rozprowadza się na
skórze, a jej naturalny, lawendowy zapach, dodatkowo koi
zmysły. Zalecam pozostawienie jej na pięć minut na skórze,
wówczas wchłonie się i zadziała, jak bomba witalna. Jeśli
natomiast zależy nam na mocniejszym działaniu, polecam
nałożyć grubszą jej warstwę na noc, rano zaś cieszyć się
nawilżoną i zregenerowaną cerą.

Anna Pietrzak Cherry Belle Makeup & Beauty

Autorka bloga chbelleap.blogspot.com, miłośniczka naturalnych kosmetyków, kochająca zwierzęta polonistka i marketingowiec, wizażystka i wegetarianka.
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Co blokuje Twój potencjał
i dlaczego nie pomagają na to szkolenia z rozwoju osobistego
Autorzy: Monika Maria Brożek, Maciej Kasperski

N

a rynku rozwoju osobistego mamy do dyspozycji szeroką ofertę różnorodnych zajęć, spotkań, seminariów,
treningów, szkoleń i warsztatów, według ich autorów
sięgających złożonych systemów pracy z umysłem i nawet
z podświadomością. Biorą w nich udział zarówno grupy kilkuosobowe, jak i setki, czy nawet tysiące uczestników poszukujących sposobu na uzyskanie, czy podniesienie dochodów z biznesu lub kariery oraz znalezienie sposobu na satysfakcjonujące
życie. Jednak dla ogromnej większości z nich szkolenia nic nie
zmieniają, albo zmieniają bardzo mało, na pewno znaczenie
poniżej oczekiwań. Pytani o przyczyny takiego stanu rzeczy,
organizatorzy szkoleń oraz ich zahartowani uczestnicy twierdzą, że nie postępujesz dokładnie według wskazówek zawartych
w szkoleniach, nie wykonujesz wszystkiego, a tylko część zaleceń, albo że konieczne jest dalsze szkolenie i wymaga to czasu.
W ogromnej większości przypadków skutek następnego szkolenia oraz kolejnych jest jednak tak samo nikły, a konkretne korzyści praktycznie odnoszą tylko ich organizatorzy. Nie zmienia
to faktu, że istnieje ogromna rzesza entuzjastów szkoleń, zarówno zaczynających tę przygodę, jak i tych, którzy systematycznie w nich uczestniczą, którzy są obecni na tylu szkoleniach, na
ilu sobie mogą pozwolić ze względu na pozytywną atmosferę,

dobre towarzystwo czy nawet znajdowaną w nich rozrywkę.
Ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, by naprawdę podnieść jakoś swojego życia. Być szczęśliwym i spełnionym. Mieć
szczęśliwy związek, satysfakcjonującą pracę, najlepiej wykonywaną z pasją, godziwe dochody, które pozwolą Ci realizować
marzenia. By nie wieść życia, które jest JAKIEŚ. Wystarczy
przecież się rozejrzeć, żeby dostrzec osoby, którym powodzi się
naprawdę dobrze. Czym się od nich różnisz? Co oni mają, czego Ty nie masz? A może na odwrót, czego nie mają oni, a co
masz Ty? Najkrócej to ujmując, co Cię blokuje? I czy w ogóle
da się znaleźć nie tylko prostą odpowiedź, ale też sposób na
poradzenie sobie z tym czymś?
Tak, da się. Ale wymaga to od Ciebie otwartości i sięgnięcia głębiej niż dotychczas, w sferę światopoglądu, osobistych
przekonań i takich rzeczy, których nie uczą w szkole. Kluczem
do rozwiązań jest fakt, że życiem kieruje podświadomość. To
umysł podświadomy podejmuje ważne życiowe decyzje i wybory. Jeśli wydaje Ci się, że świadomie wybrałeś tę właśnie partnerkę lub partnera, że sam wybrałeś tę konkretną pracę, bo przyglądałeś się racjonalnie kilku propozycjom, to jesteś w wielkim
błędzie. Decyzję podjął umysł podświadomy. Jest on wielokrotnie silniejszy od świadomego, który przede wszystkim zajmuje

się racjonalizowaniem tych decyzji. Świadomość jest kreatywna. są odbierane przez budzące się życie. Są potem tak głęboko
To ona wytwarza pozytywne myśli. Tam mieszka intelekt.
zaszyte w podświadomości, że jedynie zaawansowane metody
Umysł podświadomy jest jak dziecko. Posługuje się języ- terapeutyczne pozwalają na dotarcie do nich i pracę nad harkiem emocji. Najbardziej zapamiętuje wszystkie te sytuacje, monizacją.
zdarzenia, które były związane z silnym bodźcem emocjonalW jaki sposób tworzą się traumy okresu prenatalnego?
nym. Jest też nawykowy. Odgrywa te same wzorce zachowań Dziecko w łonie matki ma absolutne poczucie bezpieczeńna konkretne sytuacje raz po raz, np. gdy wychowałeś się stwa. Podświadomość nie rozróżnia sarkazmu, ironii i wszystw domu, w którym zawsze był porządek, będzie denerwowało ko przyjmuje dosłownie. Posługuje się językiem emocji, więc
cię bałaganiarstwo partnera. Jeśli będąc dzieckiem wielokrot- kiedy kobieta w ciąży doświadcza przemocy, bądź tylko jest
nie słyszałeś, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie zasługu- jej świadkiem, albo nawet przeżywa emocje oglądając horror
jesz na to czy tamto, to możesz afirmować sobie, że zasługujesz w kinie, podświadomość wszystko to zapisuje tak samo. Mało
na miłość lub obfitość w nieskończotego, na najgłębszym poziomie tworzy
ność i nie przyniesie to skutku. Jak
się połączenie neuronalne: przemoc
możesz cieszyć się dobrym zdrowiem,
równa się poczucie bezpieczeństwa.
kiedy nieustannie słyszałeś, że jesteś
Później taki człowiek w wieku dorosłabowity, masz kiepską odporność
słym będzie przyciągał różne formy
i szybko się przeziębiasz? Podświaprzemocy do swojego życia, ponieważ
domość kieruje życiem korzystając
na najgłębszym poziomie przemoc
z wielowymiarowego archiwum wszelskojarzył z poczuciem bezpieczeństwa.
kich doświadczeń i wiedzy o świecie,
A przemoc to nie tylko agresja fizyczszczególnie doświadczeń negatywnych
na. To także przemoc emocjonalna,
i pozostałych po nich traum. Jej podnaruszanie granic, manipulacja, zdrastawowym celem jest zapewnienie ci
da, itd. Osoba z takimi uwarunkopoczucia bezpieczeństwa i przetrwanie.
waniami będzie czuła się względnie
Do tego wcale nie jest Ci potrzebne
dobrze i bezpiecznie w otoczeniu pełani zarabianie większych pieniędzy, ani
nym agresji. Do tego stopnia, że będzie
duży dom czy dobry samochód, ani też
nawet
takiego otoczenia szukała lub
Jeśli wydaje Ci się, że świadomie
ekskluzywne wakacje. Utrzymanie dunawet sama je aranżowała, na przykład
wybrałeś tę właśnie partnerkę
żego domu jest kosztowne i stresuje,
wywołując kłótnie i napięcia w domu.
lub partnera, że sam wybrałeś
jeżdżenie szybkim samochodem staOgromne znaczenie ma też moment
tę konkretną pracę, bo
nowi realne zagrożenie życia, tak samo
poczęcia. Okoliczności poczęcia ustaprzyglądałeś się racjonalnie kilku lają wzorzec na późniejsze życie. Dla
zresztą jak lot samolotem na wakacje.
A podświadomość jest bardzo skuteczpropozycjom, to jesteś w wielkim przykładu, dziecko poczęte na imna w unikaniu stresu i zagrożeń.
prezie alkoholowej może mieć wzobłędzie. Decyzję podjął umysł
Tak samo jest z celami finansowymi.
rzec istnienia dzięki alkoholowi, wopodświadomy.
Jeżeli są one odpowiednio duże i ambec czego będzie sięgało po alkohol,
bitne, to ich realizacja na pewno jest
dziecko poczęte w wyniku pomyłki
trudna, więc powoduje stres. Nie łudź się, że podświadomość w obliczeniu cyklu może mieć kłopoty z matematyką, zaś
Ci pomoże, nawet gorzej, będzie Ci skutecznie przeszkadzać, pęknięcie prezerwatywy może skutkować problemami ze
żeby ograniczyć stres. Można jednak mieć nadzieję, że brak stulejką.
pieniędzy będzie źródłem stresu na tyle dużego, że podświadoWażna jest również reakcja rodziców na wieść o ciąży (częmość pomoże w jego uniknięciu. Dlatego w przypadkach pracy sto negatywna reakcja powoduje program odrzucenia), a nawet
z klientami mającymi problemy finansowe pojawia się diagno- oczekiwanie płci dziecka. Np. dziewczynka oczekiwana jako
za, że w sytuacjach kiedy pieniądze są naprawdę bardzo po- chłopiec może mieć problemy z akceptowaniem swojej kobietrzebne, tak czy inaczej jakoś się one znajdują, czasem nawet cości, może też być typem chłopczycy, zaś na poziomie fizyczw zupełnie nieoczekiwany sposób.
nym może się to objawić małymi piersiami.
Co zawiera to wielowymiarowe archiwum, na którym opiera
się podświadomość? Inaczej mówiąc, z czym musisz się zmierzyć, 2) Czas narodzin
żeby odblokować potencjał możliwości? Prześledźmy to po kolei.
Przyjście na świat jest potężnym wyzwaniem, wiążącym się
z wielkim stresem dla malutkiego człowieka i jednocześnie
1) Okres prenatalny
fundamentalnym doświadczeniem tworzącym zręby matryObecne badania potwierdzają, że od momentu poczęcia za- cy emocji. Do czasu, zanim zacznie się poród, brzuch mamy
pisujemy każdą sytuację, wydarzenie, emocję. W czasie ciąży stanowi cały Twój świat. Jest w nim bezpiecznie, miękko i
każdy stres mamy, każda kłótnia rodziców, każdy niepokój ciepło, dźwięki i światło są stłumione. Z czasem powoli robi

Jeżeli...
l
l
l
l
l
l

Znowu masz nieudany związek
Kłopoty ze zdrowiem
Problemy z pieniędzmi lub biznesem
Nie radzisz sobie z wagą
Życie nie daje Ci satysfakcji
Dostrzegasz, że niektóre problemy powtarzają
się w kółko

… to potrzebujesz dobrej diagnozy
obejmującej przyczyny emocjonalne,
mentalne, prenatalne, historię rodziny
i wpływy otoczenia.

Zaufaj nam
l

Dysponujemy nowoczesną technologią
i zaawansowanymi technikami pracy
z podświadomością.

l

Zadzwoń do nas lub napisz
w celu umówienia się na bezpłatną
telefoniczną sesję strategiczną.

Monika Maria Brożek
Lifecoach, terapeutka traum
i relacji. Autorka terapii opartej
na technikach transformacji
programów podświadomości,
która łączy w sobie m.in.:
l Reference Point Therapy,
Theta Healing, Peak States
l Spiritual Response Therapy,
Medycynę Wielowymiarową, Ho’oponopono
i Channeling
l Psychobiologię
l oraz własną praktykę przy wykorzystaniu
TimeWaver
Specjalizacje:
l Kompensowanie blokad emocjonalnych,
mentalnych, prenatalnych, historii rodziny, pamięci
komórkowej i wpływów otoczenia
l Rozwiązywanie problemów osobistych i życiowych
l Wspieranie rozwoju osobistego

Maciej Kasperski
Konsultant, rzeczoznawca
i doradca biznesu. Trener
biznesu i rozwoju osobistego.
Certyfikowany hipnoterapeuta.
Członek Polskiego Instytutu
Hipnozy. Członek The
International Association
of Professional Conversational
Hypnotists. Konsultant TimeWaver.
Specjalizacje:
l Strategie prowadzenia biznesu
l Strategie optymalizacji ryzyka
l Coaching kariery
l Rozwój osobisty
l Terapia/konsulting w regresji i progresji

Medeo.pl
https://medeo.pl | biuro@medeo.pl
Monika Maria Brożek +48 881 681 998 | Maciej Kasperski +48 601 581 998
Pracujemy w oparciu o technologię pola informacyjnego
i TimeWaver® oraz autorską terapię i hipnozę.

się trochę ciasno, ale nie odbierasz tego jako problem, a życie
polega głównie na leżakowaniu. Do czasu. Kiedy pojawiają się
pierwsze skurcze, przytulne i bezpieczne otoczenie zmienia się
we wrogie. Potem droga do świata to faktyczna walka o życie.
Pierwsze bodźce ze świata zewnętrznego to światło, głośne
dźwięki, chłód i nagłe oddzielenie od łożyska. To dla dziecka
szok.
Przebieg porodu ma ogromne znaczenie dla ścieżki życiowej
dziecka. Np. jeśli poród był długi i ciężki, człowiek może mieć
taki program na życie, że nauka i praca wymagają ogromnego
wysiłku, wszystko może przychodzić mu z ogromnym trudem.
Osoby urodzone przez cesarskie cięcie, stając przed poważniejszym wyzwaniem, zamiast działać, mają często odruch czekania, aż ktoś przyjdzie i rozwiąże problem, mają też trudności
z podejmowaniem decyzji.

3) Historia życia, szczególnie okres od
przyjścia na świat do około 6 lat

Okres od poczęcia do szóstego roku życia niemal w całości
kształtuje Twoją osobowość. Bardzo istotny jest czas tuż po
narodzinach. Dziecko potrzebuje kontaktu z matką, potrzebuje słyszeć bicie jej serca. Gdy jest to uniemożliwione, odbiera
to jako silny konflikt rozłąki. Np. pobyt w inkubatorze stwarza
silny program odrzucenia, może stać u podstaw braku pewności
siebie, może powodować ciągłe zabieganie o akceptację, może
nawet programować nadwagę (jak będę duży, mama mnie zauważy i zabierze. Taki program często jest później ponownie
uruchamiany np. w sytuacji porzucenia przez partnera).
Małe dziecko koduje wszystko, co wokół niego się dzieje.
Programy prenatalne i wczesnodziecięce dlatego są takie silne,
gdyż dziecko reaguje na świat emocjonalnie. Wszystko przyjmuje bezkrytycznie, jako absolutną prawdę, nie rozróżnia sarkazmu czy ironii, zaś rodzice czy wychowawcy w przedszkolu
są dla niego absolutnym autorytetem.
Na drodze życia zbierasz doświadczenia, pozytywne i oczywiście, negatywne. Negatywne zostawiają po sobie traumy,
manifestujące się jako napięcia w ciele i schorzenia, jak również jako blokady w emocjach. Mają one hamujący wpływ na
Twoje osiągnięcia.
Stres powoduje, że podświadomość przytacza zapis z archiwum bezpośrednio, bez filtrowania, interpretacji czy refleksji.
I zupełnie nie pamiętasz tego pierwszego zdarzenia, od którego
to się zaczęło.

4) Historia rodziny

Czy wiesz, że fizycznie w naszych ciałach replikują się komórki
naszych przodków, nawet do dwóch pokoleń wstecz? I to wraz
z zakodowanymi w nich traumami. Historia wielu naszych
babć i dziadków obejmuje czasy wojny, głodu, bezpośredniego
zagrożenia życia, utraty majątków i nawet zdarzeń o wymiarze
tragicznym. W jakiś sposób to w nas tkwi i obciąża.
Dla przykładu, jest mnóstwo takich osób, które borykają się
z nadwagą i otyłością. Stosują kolejne diety, ćwiczą na różne
sposoby, nierzadko próbują głodówki lub przeróżnych cudownych pigułek i suplementów, a waga albo nie chce spaść, albo

po chwilowym ubytku wraca znów do znacznego nadmiaru.
Jest kilka różnych możliwych przyczyn, ale czasami okazuje się,
że komórki ciała takiej osoby realizują program zbierania zapasów na wypadek wojny i głodu. W dodatku im bardziej próbujesz to zahamować posługując się silną wolą czy dietą, tym
bardziej podświadomość włącza mechanizmy obrony przed
potencjalnym zagrożeniem. Kiedy występuje konflikt między
świadomą wolą i podświadomością, zawsze wygra podświadomość.

5) Dom, miejsce pracy i każde miejsce,
gdzie spędzasz więcej czasu

Otaczają nas energie, a każdy budynek i miejsce kumuluje je na różne sposoby. W dzisiejszych czasach nie jesteśmy
w stanie funkcjonować bez elektryczności, telefonów komórkowych, komputerów wraz z ich sieciami, bez elektrycznego
oświetlenia i wielu przeróżnych urządzeń. Nasze domy nie
tylko są pełne kabli, które bez przerwy generują pole elektromagnetyczne, ale i promieniowania wytwarzanego przez
same urządzenia. Na zewnątrz też są linie przesyłowe, nadajniki telefonii, telewizji, radiolinie itp. Promieniowanie,
które do nas dociera przeważnie nie jest silne, ale działa bez
przerwy i bezustannie interferuje z subtelnym polem naszych
komórek i organów.
To dopiero początek. Nasza planeta jest ośrodkiem promieniowania geopatycznego, do czego dokładają się wpływy
nierównomierności tektonicznych i cieków wodnych. Ponadto
sposób aranżacji przestrzeni, w której przebywamy też może
nam sprzyjać, albo też wpływać na nas negatywnie, co opisuje
chińska sztuka feng shui i hinduska vasati.
Istotna jest także biologia budynku. Do najbardziej aktywnych czynników należą grzyby i pleśnie. Produkty przemiany
materii niektórych grzybów czyli mykotoksyny, zaliczane są
do najmocniejszych trucizn naturalnych. Statystyki podają, ze
około 10% mieszkań i domów jest w mniejszym lub większym
stopniu zagrzybionych. Zagrzybienie powoduje infekcje skóry,
paznokci, włosów, jak i narządów wewnętrznych, alergie, zapalenia układu oddechowego aż po astmę oskrzelową włącznie.
Osoby, które długo mieszkają w zagrzybionych pomieszczeniach mogą odczuwać zmęczenie, nudności, bóle głowy z zawrotami, drażliwość, obniżenie koncentracji i uwagi, zaburzenia pamięci, podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa, gardła,
zaczerwienienie skóry oraz duszności i napady kaszlu. Ponadto
występuje wzrost temperatury ciała, suchy nieżyt nosa, gardła,
osłabienie mięśni, bóle stawów, zaburzenia snu, osłabienie pamięci, depresje. Zazwyczaj objawy ustępują z czasem po wyprowadzeniu się z zagrzybionych mieszkań lub skutecznym
usunięciu grzybów i pleśni. Pomyśl tylko, ile energii zabiera
mieszkanie w takim miejscu.

6) Konfiguracja rodzinna i społeczna oraz
relacje z innymi

Każdy zasługuje na swoje miejsce, uznanie i uszanowanie. Jeżeli ktoś należący do Twojej konfiguracji, o kim możesz nawet
nie wiedzieć, jest wykluczony i nieuznany, jego negatywna
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Chodzi o to, by naprawdę podnieść
jakoś swojego życia. Być szczęśliwym
i spełnionym. Mieć szczęśliwy
związek, satysfakcjonującą pracę,
najlepiej wykonywaną z pasją,
godziwe dochody, które pozwolą Ci
realizować marzenia. By nie wieść
życia, które jest JAKIEŚ.

energia ma hamujący wpływ na osiągnięcia. Może to być nieznany Ci brat, lub siostra z innego związku lub przygody taty.
Cóż, zdarza się. A może ktoś, kto szykował się na świat, ale
nie udało się. Też się zdarza, takie jest życie. Nienarodzone,
wszystko jedno z jakiego powodu (poronienie, aborcja) rodzeństwo ma ogromny wpływ na Twoje życie. Np. dziecko
urodzone po śmierci dwojga rodzeństwa, będzie nieświadomie
niosło żałobę matki. Będzie bardziej nakierowane na śmierć,
niż na życie, wiecznie z siebie niezadowolone, zawsze niespełnione, nieświadomie starając się odpokutować, że żyje.
Mamy też znajomych i przyjaciół, tych prawdziwych i tych
nie. Trudno uniknąć osób, które z jakiegokolwiek powodu życzą nam źle, a słowa mają moc sprawczą. Szczególnie złe słowa,
wyrażane w emocjach z intencją zaszkodzenia.

7) Archetypy, czyli zakodowane w polu
informacyjnym wzorce społeczne
Archetypy to wspólna wiedza i pamięć grup, społeczeństw, narodów, czy ludzkości w ogóle. W wielu kulturach jej prostą
manifestacją jest przechodząca z pokolenia na pokolenie tradycja. Niektóre niekorzystne dla siebie wybory podejmujesz
właśnie dlatego, że… „tak to jest”.
Dla Polski i Polaków charakterystyczne jest pozostałe po

rozbiorach i wojnach poczucie krzywdy i narodowej zdrady.
Nieobcy jest nam też rys martyrologii. W terapiach kobiet
w Niemczech ukazują się traumy spowodowane przez rosyjskich żołnierzy zdobywających Berlin na koniec II wojny.
W USA istotny wpływ na życie całych grup społecznych mają
pozostałości niewolnictwa, a w Ameryce Południowej echa
masakry zrobionej przez portugalskich i hiszpańskich zdobywców parę wieków temu. To tylko parę przykładów.
Czy to ma wpływ na Ciebie? Owszem. Zamiast z entuzjazmem wziąć się do konstruktywnej pracy, oddajesz się przywoływanym przez podświadomość echom wielkiego cierpienia.
Oczywiście, że bardzo ważne jest to, co wtedy się wydarzyło
i wymaga to uznania. Ale żyjesz tu i teraz, po to żeby cieszyć się
życiem. To jest jeszcze ważniejsze.
Wszystko to sprawia, że zamiast poświęcać energię na realizację życiowych zamierzeń zużywasz ją na bronienie się przed
negatywnymi wpływami otoczenia i różnorodnymi zagrożeniami. Ponadto, jeżeli podświadomość powiąże realizację zamierzeń z ryzykiem stresu, to skieruje Cię w inną stronę. Nie
pomoże ani silna wola, ani nawet najlepszy trening rozwojowy,
mentalny czy motywacyjny.
W jaki sposób sobie radzić z tymi przeszkodami? To temat
na kolejny artykuł. n

Z punktu widzenia... Montessori

Gotowy czy nie...
masz w domu nastolatka!
(Praca) z ziemią jest wprowadzeniem do poznania zarówno natury jak i cywilizacji oraz daje
nieograniczone pole do eksploracji naukowych i historycznych. Daje możliwość uczenia się zarówno
rzeczy teoretycznych jak i realnych doświadczeń jakimi są elementy życia społecznego.

J

ak w dzisiejszej ciągle zmieniającej się rzeczywistości
powinniśmy edukować dzieci i młodzież? Czy powinniśmy dalej kontynuować ten sposób edukacji, jak gdyby
wszystkie dzieci i nastolatki były identyczne? Czy powinniśmy dalej uczyć poprzez zapamiętywanie i robienie testów,
po to jedynie aby za chwilę zapomnieć wszystko to, co zostało zapamiętane podczas przygotowania do testu?
Alternatywą jest zaakceptowanie faktu, że dzieci i młodzież nie są identyczne, a uczenie ich adaptacji jest niezbędne
w dzisiejszym świecie ciągłych zawirowań. Wszyscy czytamy
lub słyszymy te informacje: nie nadążamy z zapamiętywaniem, ponieważ tak wiele informacji jest dostępnych dzisiaj
na ekranach naszych przenośnych urządzeń. Nie wiemy, jakie kariery (praca) będą dostępne dla naszych dorosłych dzieci gdyż A.I. (sztuczna inteligencja) zastępuje zatrudnienie ludzi. W dzisiejszym niepewnym świecie nauka myślenia jest
podstawowym wymogiem edukacji. Dr Maria Montessori
zrozumiała, że udana edukacja zaczyna się od uwzględnie-

nia potrzeb rozwojowych dzieci i nastolatków. Wokół tych
potrzeb należy budować praktyki edukacyjne oraz metody
pedagogiczne. Montessori traktowała nastolatków jako „społeczne noworodki”. Miała na myśli, że potrzeby rozwojowe
dorastania znacznie różnią się od potrzeb dzieci. Montessori zauważyła, że nastolatkowie muszą łączyć się z prawdziwą społecznością, w której dorośli i młodzież pracują ramię
w ramię nad prawdziwymi wyzwaniami i prawdziwymi problemami. Młodzież musi zaangażować się i mieć możliwość
podejmowania decyzji w tej społeczności. Decyzje obejmują np. ustalanie i negocjowanie relacji, odpowiedzialności
i uczenie się dzielenia przestrzenią i obowiązkami. Montessori zaproponowała farmę (gospodarstwo) jako idealne miejsce do edukacji nastoletniej młodzieży. Mieszkanie, praca
i uczenie się we wspólnej przestrzeni gospodarstwa oferowałyby młodzieży wyzwania intelektualne i fizyczną aktywność.
Młodzież angażowałaby się w zadania podobne do dorosłych
i brała udział w prawdziwych procesach gospodarczych.
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Każdy nastolatek, według Montessori, powinien być uznawany i oceniany przez społeczność za swój realny wkład
do niej. Proces wartościowania przez społeczność prowadzi
do tego, że nastolatkowie rozwijają się bardziej kompletnie
i normalnie. Nie w każdej szkole jest możliwość, aby nastolatkowie uczyli się na prawdziwej farmie. Jednak możemy
na tej podstawie wdrożyć im elementy i zasady prawdziwych
społeczności. Montessori rozumiała, że istotą prawdziwej
społeczności jest jej zaangażowanie w produkcję dóbr i ich
wymianę. Produkowanie i sprzedawanie towarów łączy ludzi,
którzy dzięki temu lepiej się poznają. A ekonomiczna produkcja i wymiana zapewniają nastolatkom podstawowe umiejętności życiowe – uczenie się odpowiedzialności. Zaangażowani
w prawdziwą społeczność nastolatkowie (młodzi dorastający)
uczą się znaczenia dawania i dotrzymywania słowa.

Rozwój nastolatków
Wiele dzisiejszych szkół tworzy dla młodzieży przestrzeń,
w której odbywa się produkcja i wymiana gospodarcza. I coraz więcej dorosłych rozumie rozwój nastolatków. To zrozumienie jest niezbędne do zreformowania edukacji młodzieży.
Wyobraź sobie, że oglądasz pewien film: twoje dziecko
wraca do domu po całym dniu nauki, po którym następuje
trening piłkarski, lekcje matematyki i lekcja gry na fortepianie. Jest to wtorek. Twoje dziecko z radością pomaga przy
gotowaniu obiadu, ustawieniu stołu, rozmawia i śmieje się ze
wszystkimi podczas jedzenia, a nawet pomaga w sprzątaniu.
Po półtorej godziny odrabiania pracy domowej nadszedł czas
na łóżko. To ciągle jest jeszcze dziecko, więc nigdy nie jest za
późno na przytulanie na dobranoc, a może nawet pocałunek.
Potem gasisz światło.
A teraz w tym filmie budzisz się w środę rano. Twoje
dziecko jest nie do poznania, chodzi potykając się, prawie ślizgiem wpada do kuchni. Sięgając po miskę, zatrzaskuje głośno drzwi szafki kuchennej, mocnym szarpnięciem otwiera

drzwi lodówki, wywala z niej mleko i rozlewa je wokół miski
na stole. Zaraz pewnie zaprotestujesz i powiesz: „Ostrożnie,
nie rób tak. Co się z Tobą dzieje?” Ale zamiast tego zauważasz coś innego. Twoje dziecko jakby wyrosło podczas nocy.
Stopy, dłonie, uszy i nos są w pełni dorosłe i mają prawie dorosłe rozmiary. Zniknęły również wesołe igraszki i uśmieszki
dziecka. Twoje dziecko stało się nastolatkiem! Potknięcia,
trzaskanie, szarpanie i walenie, są działaniem niezdarnego
i niezrównoważonego ciała. Ponure nastroje są wyrazem cierpienia i niewygody duszy. Ale to przecież tylko film... Czy
może prawda? Mówi się, że okres dorastania przeżywasz dwa
razy w życiu. Raz, kiedy Ty byłeś nastolatkiem, a potem znowu, gdy jesteś rodzicem! Więc, jesteś gotowy, czy nie ... nagle
w domu masz nastolatka!
Istnieje wiele rodzajów dorastania. Niektóre dzieci wydają się rosnąć z dnia na dzień. Inne rozwijają się stopniowo
w ciągu wielu lat. Podczas, gdy niektórzy nastolatkowie są
emocjonalnie przygnębieni, wielu nie. Istnieje ogromna różnorodność rozwojowa wśród nastolatków, a nawet wśród
dzieci, które są rodzeństwem lub kuzynami.
Są też nieprawdziwe stereotypy. Na przykład uważa się,
że chłopcy są lepsi od dziewcząt w wizualizacji przestrzeni
i logice czy liniowym myśleniu. Uważa się, że dziewczyny myślą bardziej holistycznie (całościowo), są bardziej intuicyjne,
kreatywne i empatyczne. Co powinieneś wiedzieć? Rodzice
i nauczyciele potrzebują dokładnych informacji i zrozumienia. Ogólnie rzecz biorąc, okres dojrzewania jest okresem intensywnego rozwoju – fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego i duchowego. Wówczas zachodzi więcej
zmian niż w jakimkolwiek innym okresie życia, z wyjątkiem
okresu od urodzenia do wieku dwóch lat. Ubrania i buty
już nie pasują. Ich głosy zmieniają się, a ich skóra staje się
bardziej tłusta. Pojawia się u nich nieprzyjemnych zapach
potu, zjadają wszystko ze stołu, odchodzą na godzinę lub
dwie, wracają i znowu jedzą wszystko, a za godzinę lub dwie

wciąż są głodni. Co ciekawe, ciało rozwija się od kończyn które będą przenosić w dorosłe życie. Kiedy ich relacje z rodo wewnątrz podczas tych dwóch okresów rozwojowych, dzicami są silne, przyjmą również wartości swoich rodziców.
od urodzenia do dwóch lat i wczesnego okresu dojrzewania. Jak powinniśmy zareagować? Nastolatkom (młodzi dorośli)
Palce wydłużają się zanim rozwinie się ręka; stopy wydłu- jest trudno bezpośrednio pytać rodziców lub innych dorożają się wcześniej niż nogi. Uszy i nos wyprzedzają rozwój słych o okres dojrzewania. Mogą nawet być niechętni i zakłogłowy i twarzy. Dziewczynki mają tendencję do szybszego potani, aby o tym rozmawiać. Ale chcą wiedzieć i potrzebują
wzrostu wcześniej niż chłopcy. Niektórzy chłopcy i dziew- dokładnych informacji oraz krótkich odpowiedzi na swoje
częta, mogą skarżyć się na bóle. Niektópytania. Potrzebują informacji o żywiere nastolatki są wrażliwe i nastrojowe.
niu, a także o ryzyku związanym z alkoInne nastolatki mogą odrzucić rodzica
holem, narkotykami, ciążą nastoletnią
przeciwnej płci. Córki czują się nieswoi chorobami przenoszonymi drogą
jo, tuląc się z ojcami; synowie czują się
płciową. Wymagane jest zrozumienie
niekomfortowo przytulając się z mati cierpliwość dorosłych, ale to nie wykami. Dzieje się tak, gdy doświadczają
starczy. Nastolatkowie potrzebują wskarozwoju swoich organów płciowych.
zówek, a nawet ograniczeń. Na przykład
Niektóre nastolatki będą niespokojne,
korzystanie z Internetu powinno być
podczas gdy inne będą w letargu. Niemonitorowane i ograniczone. Rodzice
którzy doświadczają depresji. Inni będą
powinni znać loginy i hasła swoich naangażować się w zachowania wysokiestoletnich dzieci.
go ryzyka, w tym alkohol, zażywanie
Młodzież powinna postrzegać doronarkotyków lub aktywność seksualną.
słych jako modeli, pokazujących im
W dzisiejszym niepewnym świecie jak to jest być dorosłym i jak zachowyJednak większość nastolatków tego nie
nauka myślenia jest podstawowym wać się jak dorosły. Potrzebują jasnych
zrobi. Doświadczają okresu dorastania
wymogiem edukacji.
jako przyjemnego czasu.
oczekiwań, a nawet struktur dotyczących nauki, ustalania priorytetów, organizowania i sprzątania przestrzeni w domu.
Rozwój intelektualny
Rozmawiaj często, unikaj osądów i powstrzymuj się od odWystępują również inne zmiany, niewidoczne, ale bardzo
rzucenia.
Jest różnica między akceptowaniem twojego młodramatyczne. Mózg nie rośnie znacznie, ale jest bardzo aktywny w okresie dojrzewania. Tworzy się komunikacja ko- dzieńca jako cudownej osoby, którą jest, ale nie oznacza to
mórek mózgowych i tworzenie połączeń nerwowych. Połą- zgody na złe decyzje lub niewłaściwe zachowanie. Pozwól im
czenia między ośrodkiem emocjonalnym mózgu a ośrodkiem rozmawiać. Słuchaj bez osądu i z empatią. Przypominaj, ale
decyzyjnym mogą słabnąć. Może to wyjaśniać, dlaczego nie- bez ponaglania! I uspokój swojego nastolatka, że naprawdę
którzy nastolatkowie dokonują złych, a nawet potencjalnie jego/ją szanujesz i ufasz.
A jeśli możesz, unikaj wkręcania się w ich emocjonalny
niebezpiecznych wyborów. Kiedy dorośli pytają: „Czy stracirollercoaster!
Zachowaj spokój! Nie musisz reagować na
łeś rozum?”, fizjologicznie odpowiedź może brzmieć: „Tak”.
emocjonalne
wybuchy
młodzieży. Zamiast tego traktuj naKora przedczołowa rozwija się. To część mózgu, która zajmuje się funkcjami wykonawczymi, takimi jak planowanie, stolatków jak dorosłych i angażuj ich w prawdziwe podejrozumowanie, przewidywanie konsekwencji, podtrzymy- mowanie decyzji. n
wanie uwagi i podejmowanie decyzji. Przy wielu zmianach
w mózgu koncentracja może być wyzwaniem. Ale młodzież jest
Dr. Paul Epstein
ciekawa. Chcą zrozumieć tematy, które uznają za interesujące
„Edukator (nauczyciel, rodzic) powinien
i osobiście istotne. I wolą aktywne i rzeczywiste doświadczeczerpać swoją inspirację z miłości do życia ogólnie, wówczas będzie w stanie
nia edukacyjne, zwłaszcza gdy mogą uczyć się z rówieśnikami.
wyrażać głęboki szacunek i wsparcie
Gdy ich mózgi dojrzewają, nastolatki rozwijają swoje umiedla rozwoju życia w dziecku”. Pracował
w administracji szkolnej, jako nauczyjętności rozumowania jak dorośli. Rozwijają umiejętność
ciel, badacz, konsultant, trener prowaformułowania i testowania hipotez, analizowania i syntezy
dzący zajęcia na całym świecie. Pradanych, rozumienia złożonych koncepcji i problemów oraz
cował jako nauczyciel Montessori zarówno w klasach
przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych, w liceum,
myślenia refleksyjnego i metapoznawczego. Mogą być złoślia nawet na poziomie uniwersyteckim. Zarządza prowi, używać skomplikowanych metafor i kwestionować tradygramami edukacyjnymi dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych. Jest autorem książek: Notatnik Obserwatora
cyjne mądrości. Niektórzy naprawdę lubią debatę, argumena także jest współautorem pozycji Droga Montessori.
towanie i zmuszanie dorosłych do podejmowania trudnych
Kontakt z Paulem: mailem paul@paulepstein.us albo podecyzji. Co ciekawe, nastolatki mogą wątpić i wahać się. Nieprzez stronę internetową www.paulepstein.us
mniej jednak rozwijają oni postawy, przekonania i wartości,
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Konopie pod lupą
Konopie to obecnie temat, który wzbudza kontrowersje,
tym bardziej że co chwilę dochodzą kolejne świadectwa
o ich niezwykłej skuteczności w leczeniu wielu chorób.
Z tego powodu podczas II Międzynarodowych
TarGów Konopnych które odbędą się 30.11–2.12.2018
w Warszawie, towarzyszyć będzie konferencja
poświęcona właśnie tym zagadnieniom.

P

odczas konferencji zostanie zaprezentowana tematyka holistycznego wykorzystania konopi. Przedstawione zostaną
badania, doświadczenia i aspekty prawne. Wystąpią także
osoby korzystające z leczniczych właściwości konopi i opowiedzą o swoich doświadczeniach.
Jest to bowiem roślina, która zawiera
moc witamin, fitosteroli, fosfolipidów
i minerałów, ale przede wszystkim idealną proporcję kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Pomaga w padaczce,
depresji oraz, jak pokazują liczne badania,
w wielu odmianach nowotworów.

Konopie nie takie straszne,
a wręcz lecznicze
Wyróżnia się dwa rodzaje konopi – indyjskie (zawierają duże ilości psychoaktywnego THC) i siewne (występuje
w nich bardzo mała ilość THC, która nie działa psychoaktywnie). W obu
natomiast znajdują się kannabinoidy
– organiczne związki chemiczne oddziałujące na receptory kannabinoidowe. Organizm człowieka sam wytwarza
związki zwane endokannabinoidami, które odgrywają ważną rolę
w wielu procesach organizmu i wspierają system odpornościowy. Z tego powodu przeprowadzono szereg badań związanych
z ich wpływem na komórki nowotworowe, które potwierdziły
ich skuteczność.
Konopie są znane i uprawiane praktycznie od pradawnych
czasów. Przez stulecia gatunek Cannabis sativa był powszechnie cenioną rośliną, wykorzystywaną w wielu dziedzinach życia. Konopi siewnych tradycyjnie używano do produkcji oleju
stosowanego w przemyśle spożywczym. Pozyskiwano z nich
także włókna, z których robiono mocne nici przeznaczone
nie tylko do wytwarzania lin i żagli, lecz także trwałych, odpornych materiałów odzieżowych. Wykorzystała je m.in.
firma Levi’s do szycia pierwszych spodni. Owoce konopi
służyły jako karma dla ptaków, a nasiona stanowiły cenne
źródło pełnowartościowych białek. Z odpadów wytwa-

rzano papier. Z włókien konopi sporządzano także blejtramy,
na których swoje obrazy malował m.in. Vincent van Gogh.
Ze względu na swoje właściwości konopie były też stosowane
w leczeniu różnych dolegliwości. Już w czasach starożytnych pozyskiwany z ich nasion olej był używany
do łagodzenia rozmaitych problemów
skórnych. W pochodzących ze średniowiecza manuskryptach można znaleźć
liczne zapisy na temat preparatów zawierających konopie, służących do leczenia
różnych schorzeń. Konopie można nazwać terapeutycznym środkiem odżywczym ponieważ poprzez wzmocnienie
układu odpornościowego wzrasta nasza
odporność na infekcje oraz powstawanie
komórek nowotworowych. Kwas gamma-linolenowy zawarty w oleju reguluje
poziom lipidów we krwi, a tym samym
zapobiega miażdżycy, zawałom serca
oraz udarom. Z biologicznego punktu
widzenia białko konopne jest najwyższej jakości i można je porównać do
białek jajka czy mięsa. Zajmuje ono
drugie miejsce w świecie roślin zaraz
po soi, ale jest łatwiej przyswajalne przez organizm niż białko sojowe. Jest wolne od cholesterolu i niezdrowych kwasów
nasyconych.
Dowiedz się więcej o konopiach
Konferencja będzie podzielona na trzy główne bloki tematyczne.
l w piątek 30.11 wystąpią specjaliści prezentujący przemysłowe wykorzystanie konopi,
l w sobotę 1.12 zostanie poruszony aspekt prawno-polityczno-społeczny , a także odbędzie się blogforum,
l w niedzielę 2.12 wystąpią autorytety medycznego zastosowania konopi, takie jak m.in. dr M. Bachański, D. Gudaniec
czy B. Jot.
Jeśli więc chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeróżnych
właściwości konopi – zapraszamy.
Wstęp na wszystkie prelekcje jest bezpłatny!
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Oleje nierafinowane
i tłoczone na zimno
Dlaczego są najzdrowsze?

W

ystarczy zajrzeć do przeciętnej kuchni Polaka, by
w szafce znaleźć przynajmniej jedną, małą butelkę
oleju. Najtańszy i najprostszy sposób, na przygotowanie wielu dań. Za tymi cechami nie idzie jednak jakość i walory
odżywcze, a przecież na nich powinno nam najbardziej zależeć.
Niska cena, wydajność i długi termin przydatności do spożycia, to właściwie jedyne zalety, jakie wyróżniają oleje w dużych,
plastikowych butelkach. Są to oleje rafinowane, tłoczone na gorąco, a co za tym idzie, o ich wartości zbyt wiele dobrego nie
można powiedzieć.
Dlaczego lepsze tłoczone na zimno?
Do produkcji olejów tłoczonych na zimno, używa się temperatury nieprzekraczającej 40-70ºC (wedle różnych źródeł). Tłoczenie na gorąco zaś, które odbywa się w temperaturze nawet
160ºC, owocuje zmianą właściwości tłuszczów roślinnych, na
zdecydowanie mniej korzystne.
Oleje tłoczone na zimno, pozyskiwane z wysokiej jakości surowców, jak w przypadku produktu DuoLife RegenOil Liquid
Gold™, pozwalają zachować obecność bardzo wartościowych
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT).
NNKT nazywane są również witaminą F, a organizm potrzebuje ich do zachowania prawidłowego przebiegu wielu procesów,
przy czym sam nie ma zdolności do ich syntetyzowania.
W NNKT nie występuje szkodliwa konfiguracja trans, której przypisuje się sporą liczbę zaburzeń zdrowotnych. Tłoczenie
na zimno pozwala zachować aktywność biologiczną składników
odżywczych.
Oleje tłoczone na zimno zachowują naturalną konfigurację
cis. Organizm ludzki nie posiada zdolności do rozkładania tłuszczów w konfiguracji trans, a na takie przekształcają się te, które
są produkowane z zastosowaniem wysokich temperatur, co czyni je wręcz szkodliwymi.
Rafinowane czy nierafinowane?
Olej DuoLife RegenOil Liquid Gold™ to produkt nierafinowany. Dlaczego tak mało uwagi poświęcamy kolosalnej różnicy,
między olejami rafinowanymi, a nierafinowanymi? Na co dzień
nie zwracamy na ten fakt najmniejszej uwagi, a to duży błąd.
Rafinacja, czyli oczyszczanie, to kolejny proces przeprowadzany
w bardzo wysokiej temperaturze, dochodzącej nawet do 300ºC.
Jak działa taka temperatura na wartościowość olejów, już wiemy.
Rafinacja, choć sprawia, że olej zyskuje na dłuższym terminie
przydatności do spożycia, daje efekt w postaci oleju o neutralnym smaku. DuoLife RegenOil Liquid Gold™ to połączenie
unikalnych właściwości 13 nierafinowanych olejów tłoczonych
na zimno, dzięki czemu można liczyć na maksimum wartości

odżywczych, klarowną, piękną barwę i charakterystyczny, lekko
orzechowy smak, który nadaje daniom szczególnego wyrazu.
Nierafinowane oleje zalicza się do żywności prozdrowotnej.
Ich regularne spożywanie daje korzyści dla zdrowia, dwojakiego
rodzaju: opóźnianie lub hamowanie rozwoju schorzeń, w tym
chorób zaliczanych do cywilizacyjnych, jak otyłość, nadciśnienie
tętnicze czy choroba niedokrwienna serca. Do tego dochodzi
zaleta, w postaci opóźniania procesów starzenia.
Oleje nierafinowane to bogactwo nie tylko nienasyconych
kwasów tłuszczowych, ale i antyoksydantów: tokoferoli, tokotrienoli i związków polifenolowych. Ponadto obecność steroli
i skwalenu.
„Złota proporcja” omega-3 do omega-6
Wraz z pożywieniem musimy dostarczać do organizmu najważniejszy z kwasów omega-6, czyli kwas linolowy (LA). Z grupy
kwasów omega-3, najcenniejszy jest kwas linolenowy (ALA).
Te kwasy tłuszczowe odpowiadają za tworzenie błon komórkowych, umożliwiają przepływ cennych składników i chronią
przed dostępem szkodliwych substancji. Omega-3 są odpowiedzialne za obniżanie poziomu „złego” cholesterolu – LDL,
niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu i wykazują działanie przeciwzapalne. Wpływają korzystnie na stan skóry oraz
stawów. Omega-6 wzmacniają układ nerwowy, wspierają pracę
nerek i wątroby, przyspieszają gojenie ran i odżywiają skórę,
włosy oraz paznokcie.
By obydwie grupy kwasów należycie spełniały swoje funkcje
w organizmie, bardzo ważne jest zachowanie ich właściwych
proporcji. Jako „złotą proporcję” określa się wartości od 1:1 do
1:5 i odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest DuoLife RegenOil Liquid Gold™, który oferuje właśnie „złotą proporcję”
kwasów omega-3 do omega-6.
Zalety olejów tłoczonych na zimno, nierafinowanych, są zatem oczywiste. Warto wspomnieć również o tym, że popularne,
tanie oleje tłoczone na gorąco, rafinowane, które wybieramy ze
sklepowych półek, są przechowywanie w butelkach plastikowych. W grę wchodzą reakcje chemiczne zachodzące pomiędzy
plastikiem, a tak przygotowanymi olejami, co wpływa na ich
wręcz toksyczność.
Baza w postaci 13 olejów nierafinowanych, tłoczonych na
zimno, dla DuoLife RegenOil Liquid Gold™, to doskonałe
proporcje, najcenniejsze wartości, a do tego przechowywanie
w szklanej butelce. Brak toksyczności, zachowanie walorów odżywczych poszczególnych składników, większa zdrowotność ze
względu na oleje pochodzenia roślinnego, a do tego wyjątkowy
smak i zapach. n
Angelika Łuszcz
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Asia i Michał Litwińscy
Para nie tylko w życiu, ale i w kuchni. On gotuje, a ona
degustuje (i bardzo sobie to chwali). Prowadzą bloga Ze
zdrowiem mi do smaku, zapewniając przepisy na smakołyki
bez wyrzutów sumienia, np. michałki, ptysie, rurki z kremem
i krówki. Starają się czerpać jak najwięcej z natury. Lubią
smakować życie, spotykać się z ludźmi i dzielić się dobrą
energią. Możecie ich spotkać na warsztatach kulinarnych
i podczas zdrowych akcji dla firm. Jeśli chcecie poznać
ich bliżej, sięgnijcie po książkę „Żyj naturalnie, czyli dekalog
zdrowego życia”.
Adres strony: www.zezdrowiemmidosmaku.com
fanpage na Facebook’u: @zezdrowiemmidosmaku
Instagram: @zezdrowiemmidosmaku

Długie życie jest proste i smaczne

N

ie znamy osoby, która nie chciałaby się cieszyć długim i zdrowym życiem. Co ciekawe, może się ono
stać udziałem każdego z nas. Jednym z sekretów długowieczności jest zdrowe odżywianie. To właśnie ono sprawia,
że nasz organizm lepiej nam służy, ma energię do działania
i tworzenia. Jedząc naturalnie i zdrowo, unikamy chorób i dajemy naszym komórkom możliwość regeneracji. W ten sposób na długo możemy zachować młodość, zarówno ciała, jak
i ducha.
Aby móc doświadczyć tych korzyści, wystarczy zastosować się
do kilku prostych zasad. Powiesz, że już próbowałeś wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe, ale okazało się to zbyt dużym
wyzwaniem? Nie zniechęcaj się! Nadchodzi Nowy Rok, nowa
szansa dla Ciebie. Nie daj się wymówkom i postanów, że zrobisz coś dla siebie i swojego ciała. Wprowadzając zasady zdrowego odżywiania, zrobisz duży krok w kierunku zapewnienia
sobie udanego życia.

Co warto wiedzieć przed wprowadzeniem
zdrowych nawyków
Wiemy, jak to jest, gdy człowiek chce się za coś zabrać, czyta
o tym i może nawet próbuje działać, ale jakoś nie odnosi sukcesu. Na własnej skórze doświadczyliśmy porażek związanych
z wprowadzeniem zdrowych nawyków żywieniowych.
Od:
„Nie wiem, jak się za to zabrać”
„Ale ten ekologiczny sklep jest tak daleko i nie po drodze...”
Przez:
„Fajnie by było coś zmienić w tym odżywianiu, ale na razie nie
mam czasu”
„Zaczynam od poniedziałku”
„Ja bym chciał, ale moja rodzina na pewno się nie zgodzi”
Aż po:
„Próbowałem, ale jakoś tak... nie mam silnej woli”
„To za trudne/zbyt czasochłonne, nie chce mi się już tego dłużej robić – wracam do produktów sklepowych”
„Ale to jest obrzydliwe. Nie będę tego jadł”

Warto jednak pamiętać, że… to są tylko wymówki. Każdy
z nas posługuje się nimi, gdy musi zrobić coś trudnego. Ludzie
po prostu są niechętni do wysiłku i jeśli mogą znaleźć racjonalne wytłumaczenie, żeby czegoś nie zrobić, to na pewno będą
się tego trzymali.
Jesteśmy tu jednak po to, by pracować nad swoimi słabościami. Dlatego, wraz z bliskim nadejściem Nowego Roku, porzućmy swoją niechęć do działania i weźmy zdrowie we własne
ręce. Czas wreszcie skutecznie wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe. A my powiemy jak to zrobić bezboleśnie.

Kilka racjonalnych odpowiedzi na popularne
wymówki
1. „Nie wiem, jak się za to zabrać”
Informacje na temat zdrowego odżywiania są teraz dostępne praktycznie wszędzie. Również za darmo, w Internecie.
Wystarczy, że poświęcisz 5 minut dziennie na to, żeby się
tym zainteresować. Zobaczysz, wciągnie Cię to.
2. „Dobrze by było coś zmienić w tym odżywianiu, ale na
razie nie mam czasu”
A kiedy przyjdzie właściwy czas na zajmowanie się swoim
zdrowiem? Jutro? Za tydzień? Nigdy? Im wcześniej, tym
łatwiej i skuteczniej.
3. „Zaczynam od poniedziałku”
Wiesz, że „od poniedziałku” często oznacza „nigdy”?
4. „Ja bym chciał, ale moja rodzina na pewno się nie zgodzi”
Jeśli Twoja rodzina odwleka wprowadzenie dobrych
zmian, to jest ich sprawa. Nie musisz przecież ulegać ich
strachowi przed porzuceniem przyzwyczajeń – oni najwyraźniej nie dojrzeli jeszcze do decyzji, które podjąłeś Ty.
A jeśli to Ty przygotowujesz jedzenie w swoim domu i nie
chcesz gotować dwóch obiadów... No cóż, będą musieli zaakceptować to, że: albo będą gotowali sami dla siebie, albo
zjedzą to, co Ty przygotujesz. W końcu to Ty rządzisz kuchnią – czas skorzystać z przywilejów, które z tego wynikają.
5. „ Próbowałem, ale jakoś tak... nie mam silnej woli”
Zdradzę Ci sekret: nie ma czegoś takiego jak silna wola. Jest

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

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

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

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

Sklepy ekologiczne i internetowe
Dystrybutor B2B:
BIO PLANET S.A.
www.poloniak.pl
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6.

7.

8.

9.

po prostu cierpliwe i wytrwałe wprowadzanie codziennych
nawyków i przekonywanie samego siebie odpowiednimi
sposobami. Nie chcesz już jeść batoników, ale masz ochotę na coś słodkiego? Sięgnij po suszone owoce lub miód
(a najlepiej po wypieki z naszych przepisów :). Masz ochotę na chipsy? Zrób sobie pieczone ziemniaki – wystarczy je
pokroić na plasterki, obsypać przyprawami i piec przez pół
godziny w 200 st. C. Mmmm, rozkosz!
„Ale to jest obrzydliwe. Nie będę tego jadł”, czyli jednym
słowem: zdrowe produkty Ci nie smakują. Jak wybrnąć
z tej trudnej sytuacji?
(1) Kupić produkty lepszej jakości – przykładowo, warzywa ekologiczne smakują sto razy lepiej niż produkty z marketu.
(2) Poszukać przepisów na dania, które będą Ci smakowały. Na początku naszej przygody ze zdrowym odżywianiem
takie produkty jak kasza jaglana czy gryczana zupełnie nam
nie smakowały, owsianka wydawała się mdła, a kremy
z pora odstraszały. Dlatego zaczęliśmy od przepisów, które
nam odpowiadały i tych produktów, które wydawały się
smaczne.
(3) Poszukać kogoś, kto umie gotować i żywić się razem
z nim.
(4) Podszkolić się nieco w przygotowywaniu zdrowych potraw, w związku z czym gorąco zapraszamy na bloga lub na
warsztaty.
„Te ekologiczne produkty są za drogie”
To jest największy mit ze wszystkich. Po pierwsze, producentów żywności eko jest coraz więcej, zatem ceny się
obniżają. Po drugie, produktami zdrowymi efektywniej
się najadamy, więc po prostu spożywamy ich mniej. Po
trzecie, produkty przygotowywane w domu są dużo tańsze,
a nie wymagają dużo większego nakładu czasu, tylko dobrej organizacji.
„To za trudne/zbyt czasochłonne, nie chce mi się już tego
dłużej robić – wracam do produktów sklepowych”
Zawsze masz wybór: zdrowie lub choroba. My wybieramy
to pierwsze. Jeśli nie masz siły trwać w nowych nawykach,
może warto coś zmienić, np. uprościć przepisy, lepiej zorganizować zakupy, gotowanie itp.
„Nie wiadomo, które informacje na temat zdrowego odżywiania są prawidłowe”
Tak, to prawda. Ale wiesz co? Możesz trwać w chorobie i złym samopoczuciu albo spróbować być zdrowym.
Może na początku popełnisz kilka błędów, ale w końcu
znajdziesz rozwiązanie, które będzie najlepsze dla Twojego
organizmu.

Jak działać?
Wprowadzaj nowe nawyki powoli. Zapewne jesteś przyzwyczajony do szybkich sukcesów i spektakularnych rezultatów.
Przeczytaj jednak dwie historie (obie opowiadają o Tobie):
Historia 1: Próbuję wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe,
przez cały czas zmuszam się do jedzenia rzeczy, które mi nie
smakują. Jestem ciągle podenerwowany, bo muszę się kontro-

lować. Ogarnia mnie frustracja, bo efektów nie widać. Rezygnuję z tego całego zdrowego odżywiania, bo to nie działa. To
właśnie historia o Tobie z przeszłości.
Historia 2: Wprowadzam drobne zmiany i mam z nich satysfakcję. Cieszę się nowymi smakami, bo są dla mnie jak nowe
ciekawe podróże do nieznanych miejsc. Może działam powoli,
ale rezultaty stopniowo się pojawiają. Po jakimś czasie oceniam
swoje decyzje jako korzystne i nie mam ochoty powracać do
starych przyzwyczajeń żywieniowych. To historia o nowym
Tobie.
Niecierpliwe dążenie do natychmiastowego sukcesu to zazwyczaj strata czasu. Perspektywa wielkich zmian często budzi lęk
w naszej podświadomości. Zaczyna ona wówczas piętrzyć przeszkody, a my, zamiast osiągnąć cel, wracamy do punktu wyjścia. Dlatego właśnie warto działać powoli, stopniowo oswajając ciało, umysł i duszę z nowymi nawykami. Pamiętajmy,
że każdy ma swoją drogę, swój czas na zmiany. Wymuszanie
ich powoduje jedynie niepotrzebny stres, poczucie winy i frustrację, a przecież tego nie chcesz, prawda? Działajmy powoli,
w zgodzie ze sobą.
Zachęcamy Cię gorąco do wypróbowania rozwiązania z historii drugiej. Ostatecznie, do tej pory nie udało Ci się wprowadzić zdrowych nawyków żywieniowych, więc nic nie tracisz,
wybierając nową drogę do zdrowego stylu życia. A my jesteśmy
przekonani, że tym razem na pewno Ci się uda.

Jak sobie ułatwić wprowadzenie zdrowych
nawyków?
1. Znajdź sprzymierzeńców
Im więcej osób jest zaangażowane w pozytywne przedsięwzięcie, tym łatwiej jest się zmotywować. Poszukaj
w swoim otoczeniu kogoś, kto podjął decyzję o zdrowym odżywianiu i zacznijcie wymieniać się inspiracjami.
A może namówisz domowników do życia w stylu Eko? Razem łatwiej będzie Wam osiągnąć cel.
2. Dowiaduj się jak najwięcej
Naszym zdaniem najważniejsze jest uświadomienie sobie,
jak wpływa na nas to, co jemy. Poznanie konsekwencji
spożywania takich produktów jak chociażby sklepowe słodycze, cukier, margaryna, olej czy mięso sprawia, że przestajemy mieć na nie tak wielką chęć jak wcześniej. Wiemy,
że mamy wybór między chwilową przyjemnością a zdrowiem i siłą. I po prostu wybieramy to drugie.
3. Smakuj życie
Poszukaj przepisów, które będą Ci odpowiadały – jest
ich teraz mnóstwo w Internecie. Doceń smaki z dzieciństwa, np. jabłko (takie jak z Babcinej działki), suszone rodzynki (jak te, które Mama dawała do makowca). Znajdź
w zdrowym odżywianiu te produkty, które kojarzą Ci się
z przyjemnością.
4. Poszukuj nowych rozwiązań
To jest zawsze bardzo inspirujące i pozwala wciągnąć się
jeszcze bardziej w daną tematykę. Rozpoczęcie nowego
przedsięwzięcia czy powzięcie postanowienia zawsze wnosi

pozytywną energię do naszego życia, umacniając nas w naszych celach.
5. Próbuj określonych produktów w różnych daniach
Czasami niektóre owoce, warzywa czy kasze zupełnie inaczej smakują w różnych potrawach. Dlatego nie poddawaj
się i szukaj swoich ulubionych przepisów. W taki właśnie
sposób poradziliśmy sobie z selerem i pietruszką – w zupie,
w formie pokrojonej niekoniecznie nam smakują, ale już
w kremie warzywnym są jak najbardziej do zaakceptowania.

6. Po prostu zacznij!
I to jest właśnie cały sekret: najtrudniej jest wykonać pierwszy krok. Wiemy, wiemy, brzmi to jak truizm, ale tak jest
naprawdę – milion razy doświadczyliśmy tego we własnym
życiu. Dlatego: po prostu spróbuj. Życie poprowadzi Cię
w kierunku sukcesu.
Z całego serca życzymy Ci powodzenia i trzymamy kciuki.
Tym razem na pewno Ci się uda!

Biszkopt z jabłkami
Składniki na foremkę o wymiarach 13x20 cm
• 100 g mąki z ciecierzycy
• 50 ml wody • 250 g jabłka (1 duże)
• 50 ml aquafaby [Aquafaba to wegański zamiennik kurzego
jajka / białka (tak samo się ubija na sztywną pianę)] lub 1 jajko
• 4 małe jabłka (do nadzienia) • cynamon do smaku

Wykonanie
1. Piekarnik nagrzać do 200 st. C (tryb góra dół, bez termoobiegu)
2. Jabłko zmiksować z wodą na gładką masę, dodać mąkę
i wymieszać dokładnie.
3. Dodać jajko lub aquafabę ubitą na bardzo puszystą masę
i wymieszać.
4. Piec około 30 minut do momentu, aż wierzch będzie rumiany.
5. W międzyczasie przygotować nadzienie:
a. Jabłka pokroić w kostkę. Umieścić w garnku z małą ilością
wody.
b. Dodać cynamon i rozgotować lekko (około pół godziny)
tak, aby zostały kawałki, a część jabłek miała postać musu.
6. Na podpieczony spód nałożyć nadzienie.

Racuchy na zakwasie orkiszowym
Składniki na 10 sztuk
• 150 g mąki orkiszowej 2000 • 100 g mąki owsianej
• 1/4 łyżeczki soli • 100 g zakwasu orkiszowego
• 200 ml ciepłej (ale nie gorącej) wody
• 2 łyżki sproszkowanych daktyli lub pasty daktylowej
• 10 śliwek węgierek pokrojonych na ćwiartki lub połówki

Wykonanie
1.
2.
3.
4.

Wymieszać składniki suche.
Wymieszać składniki mokre.
Do mokrych składników dodać suche i delikatnie wymieszać.
Smażyć racuchy na suchej dobrze rozgrzanej patelni, do
zrumienienia.
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Rurki z kremem karmelowym
Wykonanie

Składniki na około 40 rurek (10 cm długości)
Rurki
• 250 g mąki orkiszowej • 250 g mąki owsianej • 150 g daktyli
lub rodzynek • 150 g oleju kokosowego
• 75 g aquafaby [Aquafaba to wegański zamiennik kurzego
jajka / białka (tak samo się ubija na sztywną pianę)]
lub 2 jajka i 75 g kefiru
Krem
• 150 g suszonych owoców • 250 g płatków owsianych
• 50 g wiórków kokosowych • 3 szklanki mleka roślinnego
• 100 g daktyli • 150 g oleju kokosowego

Rurki
1. Piekarnik rozgrzać do temperatury 200 st. C (tryb góra-dół,
bez termoobiegu).
2. Suszone owoce zmielić z mąką na proszek.
3. Dodać pozostałe składniki i krótko zagnieść gładkie ciasto.
4. Schłodzić w lodówce przez około godzinę.
5. Wałkować na grubość 1 mm i kroić w długie paski szerokości 1,5 cm. Nawijać je na wysmarowane olejem kokosowym
foremki do rurek, zaczynając od węższej części.
6. Układać na blasze wysmarowanej olejem kokosowym.
7. Piec 35 minut w temperaturze 175 st. C. Powinny być zrumienione.
Krem
1. Suszone owoce (oprócz daktyli), płatki owsiane i wiórki kokosowe zmielić na proszek.
2. Dodać mleko, umieścić w garnku i ugotować gęsty budyń
(często mieszając). Jeśli budyń jest zbyt rzadki („lejący”),
można dodać 1-2 łyżki mąki owsianej i pogotować jeszcze
przez kilka minut. Schłodzić.
3. Daktyle zmielić na gładką masę, dodać do nich krem i olej.
Utrzeć na gładką masę (można blenderem).
4. Nadziać rurki kremem. Przechowywać w lodówce.

Socca z passatą pomidorową
Składniki na 1 porcję
• 75 g mąki z ciecierzycy • 125 ml wody
• 1/4–1/2 łyżeczki soli • 150 ml gęstej passaty pomidorowej
• 1 mała cebula, pokrojona w piórka • 4 ząbki czosnku,
posiekane na drobno • 1 łyżeczka czosnku niedźwiedziego
• 1/4 łyżeczki pieprzu • 1/2 łyżeczki oregano • 1/4 łyżeczki soli

Wykonanie
1. Poprzedniego dnia namoczyć ciecierzycę w wodzie i zostawić w lodówce.
2. Nagrzać piekarnik do 200 st. C (tryb góra dół, bez termoobiegu)
3. Mąkę wymieszaną z wodą (teraz cała mieszanka ma konsystencję gęstej śmietany) doprawić solą i rozprowadzić
w formie o wymiarach 17 na 15 cm. Placek ma mieć grubość
do 0,5 cm.
4. Piec około 30 minut do momentu, aż wierzch będzie rumiany, a placek zacznie odstawać od brzegów (staną się one
pysznie zrumienione).
5. Na podpieczony spód nałożyć passatę pomidorową wymieszaną z przyprawami, cebulą i czosnkiem.
6. Podpiekać jeszcze 20 minut, aż wierzch lekko się zrumieni
i zmięknie.

Pukka Lemon,
Ginger & Manuka Honey
20 saszetek
To herbata, która potrafi stworzyć moment spokoju otuli cię jak ciepły koc. Usiądź wygodnie i rozkoszuj
się słodko-ostrym aromatem dojrzewających na słońcu
sycylijskich cytryn, suszonego wolno imbiru z kwiatem
dzikiego bzu.
Doskonała na zimowe wieczory.
Cena: 19,90 zł
www.biowitalni.pl

Esencje do kąpieli
Kneipp® na odprężenie
i dobre samopoczucie
„Na zimną porę roku” z olejkami
eterycznymi
z eukaliptusa i kamfory oraz
„Lawendowe sny”
z lawendowym olejkiem eterycznymi,
to nowe esencje
do kąpieli Kneipp®.
Nasz przepis na dobrostan: zapomnij
o dniu powszednim, zanurz się w
kąpieli i rozpieszczaj swoje zmysły
esencjami do kąpieli Kneipp®.
Pojemność: 100 ml,
sugerowana cena detaliczna: 19,99 zł.
Dostępność w drogeriach: Hebe

Naturalny Krem BB
Lily Lolo
Krem BB o lekkiej formule, w skład
którego wchodzą odżywcze składniki
o właściwościach przeciwstarzeniowych
i nawilżających oraz mineralne
pigmenty zapewniające wyrównanie
kolorytu cery.
Użyty jako podkład daje lekkie krycie
i efekt zdrowej, promiennej cery.
Świetnie sprawdza się także jako baza
pod podkład mineralny.
l Bez silikonów
l Efekt ujędrnienia i działanie przeciwstarzeniowe
l Zawiera składniki nawilżające tj. hialuronian sodu, ekologiczny aloes oraz olejek jojoba
l Delikatne krycie oraz rozświetlenie
l Naturalne antyoksydanty oraz ochrona przeciwbakteryjna
l Odpowiedni dla wegan
l 40 ml
Pojemność 40ml, cena 75,50 zł
www.costasy.pl

Super Krówka
Super Krówka to zdrowa, wegańska alternatywa dla tradycyjnych słodyczy.
Receptury oparte są na mleku kokosowym i cukrze kokosowym, a wszystkie
składniki użyte do produkcji pochodzą z ekologicznie certyfikowanych upraw.
Nie zawierają glutenu, oleju palmowego, syropu glukozowo-fruktozowego,
a przy tym nie powstają na bazie mleka krowiego, a więc nie zawierają
także laktozy i kazeiny. To produkty tworzone z myślą o tych, którym słodycze
dostarczają dużo przyjemności, ale i o tych, którzy tę przyjemność musieli
ograniczyć ze względu na różne nietolerancje pokarmowe czy choćby cukrzycę,
wreszcie też o tych, którzy po prostu dbają o swoje zdrowie i uważnie czytają
etykiety. Krótko mówiąc słodka przyjemność bez wyrzutów sumienia.
www.superkrowka.pl
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Wspieranie odporności
od małego
Sprawny system immunologiczny

W

życiu płodowym zaczyna się kształtowanie układu
immunologicznego dziecka. Pierwsze 1000 dni życia dziecka jest najintensywniejszym okresem rozwojowym, ale pełną dojrzałość układ odpornościowy osiąga dopiero około 12 roku życia. To dlatego tak wielką wagę przykłada
się do karmienia piersią, bo wraz z mlekiem matki przekazywane są nie tylko substancje odżywcze, ale i przeciwciała. Ponadto
w pierwszych miesiącach życia rozwija się flora bakteryjna, mająca niebagatelne znaczenie dla układu odpornościowego dziecka.
Mleko matki to podstawa na pierwszym etapie, ale dla nieco starszych dzieci, potrzeba znacznie więcej. Przede wszystkim
właściwej diety i tu pojawia się najwięcej problemów. Maluchy
wybrzydzają na wiele potraw, warzywa i owoce ich nie przekonują, a to skutkuje najczęściej niedoborami między innymi
witamin i minerałów. W okresach wzmożonej zachorowalności, problem staje się jeszcze bardziej dotkliwy, bo słaby układ
odpornościowy nie jest w stanie odeprzeć ataków drobnoustrojów. To z tego względu wielu rodziców decyduje się na
suplementację.
Najważniejsze składniki na odporność
Trudno zapewnić właściwą, codzienną dietę maluchom, które
są niejadkami i wybrzydzają nawet na kolorowe, pachnące dania. Przyzwyczajenie do innych potraw i produktów trwa, ale
w międzyczasie można wspomagać i stymulować odporność
swojego dziecka, stosując składniki pochodzenia naturalnego, choć zamknięte w wygodnej formie suplementu, jak syrop
SunVital® Natural KIDS Formula.
Jednym z najważniejszych składników, powszechnie stosowanych jest witamina C. Jej rolą jest ochrona przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników oraz wszelkiego rodzaju toksyn.
Witamina ta wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, uczestniczy w syntezie kolagenu, wpływa na stan kości i zębów, ponadto wspomaga prawidłowe wchłanianie żelaza. Większe zapotrzebowanie na nią występuje w okresie jesienno-zimowym.
W SunVital® Natural KIDS Formula witamina C pozyskiwana
jest z dzikiej róży i czarnego bzu, które stanowią jedne z najcenniejszych jej źródeł.
Przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników chroni
cynk. Jest odpowiedzialny także za poprawę sprawności intelektualnej. Cynk stanowi składnik wielu enzymów i bierze udział
w regeneracji tkanek i procesie mineralizacji kości.
W budowaniu odporności znaczenie mają wielonienasycone
kwasy tłuszczowe, których organizm nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować, dlatego muszą być dostarczane z zewnątrz.
Są odpowiedzialne za podnoszenie odporności organizmu, ale
i wspomożenie procesów regeneracyjnych na etapie powracania
do sprawności, po przebytej chorobie. Kwasy omega łagodzą stany zapalne, zapewniają prawidłową pracę mózgu, a także układu

nerwowego. W SunVital® Natural KIDS Formula pozyskiwane są z pestek dyni, których, nie oszukujmy się, nie podajemy
małym dzieciom. Ponadto kwasy tłuszczowe zachowują swoje
właściwości i spełniają określone funkcje, gdy nie są poddawane
obróbce cieplnej. Próbując przygotować danie dla dziecka, rzadko kiedy unikamy zastosowania wysokiej temperatury. W postaci syropu zaś, uzyskuje się maksimum walorów odżywczych.
Podobnie rzecz się ma z miodem, który znany jest jako naturalny środek wspomagający odporność. Niestety dodawanie
go do gorącego mleka lub herbaty, powoduje utratę wszelkich,
cennych właściwości. Przestają spełniać swoje funkcje zawarte
w miodzie flawonoidy. Substancje o właściwościach antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych, przeciwalergicznych i przeciwnowotworowych, wykazujące wysoką aktywność biologiczną.
W formie syropu miód sprzyja zachowaniu tak ważnej równowagi biologicznej.
Nie można zapominać o czosnku, który zachowuje się jak
naturalny antybiotyk, posiadając właściwości przeciwbakteryjne
i przeciwwirusowe. Zamiast jednak bezskutecznie namawiać do
jego spożywania dzieci, samemu walcząc ze specyficznym zapachem i ostrym smakiem, można postawić na SunVital® Natural
KIDS Formula, w którym zagościł jako jeden z wielu składników
wspomagających prawidłowy rozwój układu odpornościowego.
Naturalnie na co dzień
Suplementacja nie musi, a nawet nie powinna być kluczem do
osiągnięcia pełnej dojrzałości układu odpornościowego dziecka,
wyróżniającego się naprawdę dużą skutecznością w odpieraniu
ataków mikrobów. Jest to jednak doskonały sposób na uzupełnienie racjonalnej, codziennej diety i wspomaganie w okresie zwiększonej częstotliwości zachorowań na przeziębienia czy grypę.
Naszym dzieciom powinno się fundować spacery, nawet
w gorszych warunkach pogodowych, by hartować organizm. Do
tego wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają, szczególnie
w okresie grzewczym, gdy w zamkniętych pokojach o suchym
powietrzu, gromadzi się nadmiar drobnoustrojów. Do tego
ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, spokojny
i regenerujący sen. Połączenie tych wszystkich elementów, wraz
z cennymi właściwościami naturalnych substancji zawartych
w SunVital® Natural KIDS Formula, oferujących bogactwo
przeciwutleniaczy, witamin i minerałów, jest gwarancją silnego
systemu odpornościowego. n
Dr Piotr Kardasz
Biolog, pedagog i dziennikarz. Autor prac naukowych na
temat fitoremediacji oraz laureat nagrody „Eureka 2003”.
Współtwórca oraz Szef Rady Naukowej – Instytutu Profilaktyki
Zdrowia. Jego życiową pasją jest szerzenie wiedzy dotyczącej
zdrowego i odpowiedzialnego trybu życia.
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Ajurwedyjska opieka po porodzie,
czyli jak dzięki Ajurwedzie urodzić i nie „zwariować”

W

życiu kobiety mają miejsce trzy przejścia: pierwsza
menstruacja, pierwszy poród, menopauza. Przejścia te, są jedynie przywilejem kobiety. W dzisiejszych czasach oddaliliśmy się od siebie, od naszych korzeni,
intuicji, życia we wspólnocie. Ajurweda od tysięcy lat przybliża
nas do natury, przypomina nam, że jesteśmy jej częścią. Czas
popołogowy jest czasem powrotu do korzeni, do wspólnego
wspierania się nawzajem, do zobaczenia jaki potencjał w nas
drzemie.
Ciąża. Poród. I tak naprawdę, prawdziwy roller coaster zaczyna się jak wracamy z małą dzidzią do domu. Każdy poród
i regeneracja popołogowa jest unikalna. Jednak wszystkie kobiety mają podobne potrzeby i wyzwania.
W Garbhini Paricharya, gdzie opisane są dokładnie praktyki
wspomagające opiekę popołogową, podkreśla się, że 42 dni po
porodzie mogą wpłynąć na 42 lata życia. Dlatego warto poświęcić ten czas na regenerację i wzmocnienie, aby móc cieszyć
się zdrowiem jak najdłużej. Kluczem do opieki po porodzie
jest uspokojenie doszy vata (elementu powietrza i przestrzeni).
W czasie ciąży i tuż przed porodem mamy zwiększone elementy pitta (ogień) i kapha (ziemia). Ciężkość, gorące uderzenia
od hormonów, zatrzymanie wody to częste odczucia w ostatnich miesiącach. W chwili porodu Apana Vata (energia, która
istnieje w okolicach brzucha) mocno się zwiększa, by pomóc
mamie w przyjściu dziecka na świat. Dlatego bardzo ważne
jest, by tuż po porodzie jak najszybciej zniwelować nadmiar
powietrza w ciele. Do tego pozbawienie snu i zmęczenie, które
bierze się z karmienia i odżywienia noworodka także mocno
podnosi doszę vata w każdym aspekcie tego okresu. W tym
celu w Ajurwedzie kładziemy nacisk na trzy filary: właściwe
odżywianie w tym zioła, odpoczynek, olejowanie ciała.

W wielu tradycjach (m.in. Indie, Chiny, Japonia) do tej pory
opieką nad matką zajmuje się zespół kobiet, które zapewniają
odpowiednie jedzenie, zioła, masaże i inne wspierające praktyki. W wielu państwach europejskich zauważam, jak bardzo
brakuje nam wspólnoty w takich momentach. Oddzielamy się
i zostajemy sami. W wielu przypadkach boimy się poprosić innych o pomoc czy przysługę. Godzimy się na wizyty rodzinne
i przyjacielskie w pierwszych tygodniach. Na warsztatach opieki popołogowej radzę jak stworzyć sobie więź wspierających
najbliższych, którzy jak chcą wesprzeć to mogą np. przygotować posiłki, posprzątać dom. Czasami też proponuję stworzenie tzw. „jaskini” by powoli noworodek mógł przystosować się
do bycia na zewnątrz brzuszka. Niech impulsy naszego świata
w delikatny sposób zostaną przyswojone przez dzidzię. Układ
nerwowy się jeszcze harmonizuje i jest mocno wrażliwy.

Dieta
Odpowiednie jedzenie jest najważniejsze w tym procesie regeneracji. Karmimy mamę ciepłymi, oleistymi, uziemiającymi
pokarmami. Zupa mocy po porodzie od razu przywraca energię, wykorzystaną podczas porodu. Ważne jest, aby pamiętać,
że duże wyczerpanie i wysoka vata, które towarzyszą tuż po
porodzie mają ogromne konsekwencje dla ognia trawiennego (agni). Jeśli nowo upieczona mama zacznie odżywiać się
zaraz po porodzie pizzą lub hamburgerami, wkrótce pojawią
się problemy ze wzdęciami i nadmiarem gazów lub pojawią
się inne problemy z trawieniem. A jak wiemy w Ajurwedzie,
jeśli trawienie jest słabe, inne dolegliwości w ciele z pewnością
nadejdą. Podczas porodu można mieć łatwą do strawienia, ale
wysokoenergetyczną żywność (jak orzechy i zupy). Po porodzie, kiedy pojawi się pierwsze pragnienie pożywie-

nia, warto zjeść łyżkę panchakola ghee. Jest to specjalne masło
klarowane z pięcioma ziołami (pippali, pippali mula (korzeń
pippali), imbir, czarny pieprz i chitrak). Przygotowuję je zgodnie ze starymi recepturami dla nowych mam. Początkowo
można zjeść bardzo wodnistą zupę z mung dal, zwiększając jej
gęstość. Po dniu lub dwóch można zacząć dodawać warzywa
korzeniowe (szparagi, buraki, słodkie ziemniaki, bataty). Owoce najlepiej przygotowywać na parze, nie jeść surowych. Potem
zielone warzywa, a następnie po 42 dniach mleko i nabiał. Jeśli
jesz mięso, to ostatnia rzecz, którą możesz dodać do diety.
Pamiętaj, aby trzymać się diety dla doszy vata – ciepłych,
papkowatych, tłustych, ciężkich i gęstych. Oznacza to również
dodanie do każdego posiłku wystarczającej ilości ghee (chyba że
miałaś cesarskie cięcie, w tym przypadku powinnaś dodać ghee
do swojej diety nieco później, dopiero po wyleczeniu nacięcia).

rozpuszcza się trochę jaggery. Popołudniowe słodycze składające się z mąki pszennej i mąki ziemniaczanej, jaggary, ghee,
szczypty szafranu, proszku nerkowca, proszku migdałowego,
proszku kokosowego i ziół (imbiru, gałki muszkatołowej, cynamonu, goździka, kardamonu, gumy jadalnej).
Wydaje się, że to dużo, ale wszystkie te zioła działają synergicznie, by uleczyć i odbudować, jednocześnie odżywiając
i wzmacniając ogień trawienny.

Masaż

Zioła
Dobrze jeszcze w czasie ciąży zaopatrzyć się w niezbędne zioła,
by potem już móc się nimi delektować. Nasiona kozieradki są
numerem jeden. Wspierają laktację, obniżają nadmiar doszy
Vata, niwelują bóle w odcinku lędźwiowym. Kozieradkę można nasączyć w wodzie przez całą noc. Już od pierwszego dnia
rano można wypić ciepłą wodę z kozieradki. Rano można też
przygotować małą kulkę ze sproszkowanej kurkumy wymieszaną ze sproszkowanym imbirem, jaggery i ghee.
Kolejny wzmacniający napój to woda gotowana z koprem,
kuminem, kolendrą, koprem włoskim. Wszystkie te zioła są
świetnymi środkami trawiącymi, a niektóre (koperek, koper
włoski) również wspomagają laktację.
Mało dostępna w Polsce, ale wspaniała na czas popołogowy,
jest mieszanka ziół zwana Dashmula. Jest to 10 różnych korzeni mających na celu zniwelowanie nadmiaru elementu powietrza w organizmie oraz uzyskanie poczucia ugruntowania.
Specjalne ladoo (kula ziół i słodyczy) jest świetnym śniadaniem. Zrobione jest z trzydziestu dwóch ziół. Dla uproszczenia głównymi składnikami są proszek imbirowy, proszek
shatavari, proszek ashwagandha, proszek pippali, proszek
nirgundi, szafran i kardamon (inne zioła są mało dostępne
w Polsce). Ta mieszanka ziół została połączona z mąką pełnoziarnistą, ghee, płatkami kokosowymi, migdałami i żółtymi rodzynkami. Zupa o nazwie raab, to kolejny pyszny
posiłek, wykonany z łyżki mąki pełnoziarnistej lub jaglanej,
pałeczki cynamonu, szczyptą nasion ajwan podsmażonych
w ghee, które następnie miesza się z gorącą wodą, w której

Masaż jest trzecim kamieniem milowym opieki macierzyńskiej po porodzie. Nic tak nie uspokaja doszy vata jak ciepły
olej. Możesz w domu sama nakładać ciepły olej sezamowy lub
ziołowe oleje np. olej ziołowy z ashwagandhą. Po minimum
20 minutach można wziąć szybki prysznic. Olej we włosach
można zostawić na parę dni (można myć włosy co trzeci dzień
lub rzadziej). Olej tonizuje ciało, zapewnia nawilżenie tam,
gdzie jest dużo suchości, pomaga w gojeniu tkanek i dodaje sił,
a co najważniejsze – ugruntowuje. Warto poświęcić trzydzieści
minut na całkowite odprężenie i pozwolenie sobie na odżywienie ciała i dotyk miłości. Jeśli nie masz kogoś, kto mógłby
wykonać ajurwedyjski masaż popołogowy, to postaraj się jak
najczęściej wykonywać auto masaż (nawet sama głowa i stopy).
Będąc Ajurdoulą od 3 lat widzę jak korzystny jest masaż
dziecka. Często uczę ojców jak masować, dzięki temu mają
mocniejsze więzy ze swoim dzieckiem. Poprzez dotyk, głaskanie i delikatny masaż dajemy dziecku poczucie bezpieczeństwa.
Poza tym stymulujemy pracę tych partii ciała, które odgrywają
istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, co
wywołuje przyjemne uczucie napięcia i odprężenia. Masowane dzieci lepiej rosną, rzadziej chorują na infekcje, są bardziej
uważne i ciekawe świata oraz wykazują większą wiarę we własne możliwości i czują się pewniej. Pamiętaj, że najdrobniejsze
rzeczy wykonywane codziennie naprawdę mogą poprawić samopoczucie i być transformującym przeżyciem. n
Wanda Kruszyńska
Jestem Ajurdoulą. Raz w miesiącu prowadzę
warsztaty, jak stworzyć sobie domowe spa
w czasie połogu. Oferuję masaże popołogowe, terapie wzmacniające, ziołowe mikstury,
naukę masażu dziecka, wiązanie brzucha,
moksoterapię, indywidualne zajęcia jogi popołogowej oraz konsultacje ajurwedyjskie.
www.ajurweda.com
ayurwanda@gmail.com
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Naturalne życie
w zgodzie ze swoją naturą
Obecnie panuje trend na wszystko co naturalne. Jest moda na naturalne
jedzenie, naturalną odzież i kosmetyki. Naturalne życie.
Mało kto niestety zastanawia się nad głębszym sensem tego naturalnego
życia. Mianowicie nad zwróceniem się ku sobie i odkrycia tego,
co jest dla mnie naturalne.

A

przecież to chyba jedno z najważniejszych pytań jakie
sobie należy zadać w życiu. Człowiek to bowiem nie
tylko istota, która ma tylko i wyłącznie potrzeby fizjologiczne i fizyczne – tu mam na myśli zaspokajanie potrzeb
materialnych takich jak schronienie, odzież wierzchnia. Człowiek to przecież też istota, która ma wyższe aspiracje i wyższe
możliwości. Człowiek to istota, która ma w sobie można powiedzieć, potencjał duchowy.
Pamiętacie kiedy w liceum przerabiało się średniowiecze
i była tam metafora człowieka rozpostartego na drabinie bytów? Pomiędzy światem zwierzęcym, z którym łączą go wszelkie potrzeby fizyczno-fizjologiczne, a światem duchowym,
gdzie były wyższe potrzeby? To z jakiego powodu ograniczamy
nasze człowieczeństwo jedynie do tych fizyczno-fizjologicznych niższych potrzeb? Dlaczego nie rozwijamy się w górę,
tylko jak rośliny korzenne bardziej wkopujemy się w ziemię?

Naturalne – szczęśliwe życie
Kiedy pisałam swoją drugą książkę Bądź szczęśliwa, podzieliłam dochodzenie do szczęścia, które utożsamiam z samoświadomością i radością z każdego momentu w życiu na trzy etapy:
świadomość ciała, świadomość siebie w ujęciu filozoficzno-psychologicznym oraz wyższa świadomość – duchowość. Każdy z nich jest niezmiernie ważny i każdy z nich jest kolejnym

krokiem w drodze do spełnienia czyli szczęścia. Szczęście to
bowiem specyficzne i bardzo indywidualne oraz zmienne na
przestrzeni czasu pojęcie. Każdy z nas ma swoją i tylko swoją
definicję szczęścia, a ponadto jest ona zależna od wieku i sytuacji w jakiej się znajdujemy. Czymś innym jest dla nas bowiem
szczęście gdy jesteśmy młodzi, gdy chcemy zdobywać świat,
czymś innym gdy zakładamy rodzinę, i inne gdy już jesteśmy
w jesieni życia. Są jednak pewne punkty wspólne, można
by powiedzieć uniwersalne dla każdego. Mianowicie, przede
wszystkim musimy mieć świadomość siebie. Jak możemy bowiem być szczęśliwi skoro nie wiemy co tak naprawdę oznacza
dla nas szczęście? Często bowiem zdarza się tak, o czym przekonuję się niestety zbyt często podczas moich konsultacji z klientkami, że żyjemy życiem innych. Realizujemy nie swoje szczęście,
a jedynie spełniamy oczekiwania innych – najczęściej rodziców
czy partnerów. Warto więc poświęcić chwilę na refleksję i zadać
sobie kilka pytań na swój temat. Jak dobrze znasz siebie?

Świadomość ciała
Nie jestem, ani lekarzem, ani fizjologiem, ale na co dzień jestem redaktorem czasopisma o zdrowym stylu życia, mam
więc dostęp do informacji od wielu specjalistów zajmujących
się tym obszarem. Dzięki nim dowiedziałam się, jak wspaniałą machiną jest nasze ciało. Posiada ono niebywałe zdolności.

Zawsze dąży do równowagi i samoleczenia. Warto się w nie
wsłuchać. Warto je obserwować i warto mieć świadomość ciała. Wspaniałą techniką by to realizować jest mindfullnes (technika uważności), a także medytacja. Uważność polega na nieoceniającej obserwacji siebie i swojego ciała. Na świadomym
przeżywaniu każdego momentu. Na zatrzymaniu się na chwilę
w nieustającym pędzie i obserwowaniu siebie i otaczającej nas
rzeczywistości. Najprostszym i najbardziej obrazującym to
ćwiczeniem jest uważne jedzenie. Spróbuj wziąć kawałek czegoś co lubisz. Najpierw przyjrzyj się temu, dotknij i poczuj
jaką ma strukturę, zobacz czy jest chropowate, czy gładkie,
miękkie czy twarde. Następnie powąchaj – nazwij ten zapach,
czy jest słodki, delikatny czy intensywny? Potem spróbuj to
powoli, weź mały kawałek do ust i nie rozgryzaj go a smakuj
na języku, wyczuj smak, nazwij go – czy jest kwaśny, słony,
słodki czy gorzki. Przejdź przez to doświadczenie, a zobaczysz
w czym rzecz. O najważniejszych rzeczach nie można pisać,
najważniejszych rzeczy trzeba doświadczać. To niesamowite
jak bardzo wówczas zmienia się nasz sposób postrzegania jedzenia. W ten sam sposób warto prowadzić obserwację siebie
i reakcji swojego ciała. Jak dobrze bowiem znasz swoje ciało
i jego potrzeby? Czy dobrze wiesz czego potrzebuje? Czy ma
jakieś braki np. witamin czy minerałów? Ciało daje wiele subtelnych sygnałów gdy mu czegoś brak – najczęściej w formie
apetytu – wystarczy tylko dobrze się w nie wsłuchać.

Świadomość siebie
„Kim jestem” to fundamentalne pytanie filozofii. Od zarania
dziejów wielcy mędrcy poszukiwali na nie odpowiedzi. Można powiedzieć, że to pytanie naszego życia. Niestety większość
z nas nie ma świadomości samego siebie i okazuje się, że bardzo słabo siebie znamy. Gdy prowadzę warsztaty, szkolenia
czy konsultacje z kobietami, to przy przedstawianiu się zazwyczaj słyszę: jestem matką, kierownikiem, księgową, rozwódką. Wówczas zawsze mocno odpowiadam – ale ja nie pytam
jaką masz rolę! Większość z nas bowiem definiuje siebie przez
pełnione role. A czy ty siebie znasz? Wiesz dobrze kim jesteś
i czego potrzebujesz? Kiedyś miałam klientkę po czterdziestce,
której gdy pisała test osobowości wyszło coś zupełnie innego,
niż potem podczas naszej rozmowy. Zaczęłyśmy drążyć głębiej

i okazało się, że tak naprawdę myślała, że jest kimś innym, gdyż
tak bardzo chciała sprostać oczekiwaniom jakie miała wobec
niej jej matka. Przykre, ale jakże częste. Z tego powodu zawsze
polecam– wejdź w głąb siebie, poznaj swój typ osobowości,
zrozum siebie i zaprzyjaźnij się ze sobą. Nie masz bowiem lepszego i pewniejszego przyjaciela jak ty sam. Zaakceptuj siebie.
Zobacz jakie masz silne strony, jakie predyspozycje i przestań
koncentrować się tylko na brakach.

Świadomość wyższych wartości
Kolejnym najwyższym i najtrudniejszym obszarem jest świadomość wartości i życie w zgodzie z nimi. To etap, do którego
trudno dojść, ale to też etap, który warunkuje szczęśliwe życie.
Każdy z nas ma inne wartości, każdy z nas ma swój sens życia
i każdy z nas inaczej rozumie duchowość. To trudny i długotrwały proces, to też żmudna praca nad sobą, gdyż, jak pięknie to ujmuje zespół Happysad w jednej z moich ulubionych
piosenek, najczęściej uciekamy przed swoim strachem. Jednak
wszystko, co wartościowe i ważne nie przychodzi łatwo – ale
zawsze warto, człowiek bowiem jest czymś więcej niż sumą
swoich fizjologicznych i psychofizycznych potrzeb.
Odkryj siebie i bądź szczęśliwa/y – tego Wam przede wszystkim życzę w Nowym Roku, no i może trochę samozaparcia . n

Magdalena Napierała
Certyfikowany trener, mental trener, coach,
certyfikowany trener stylów myślenia FRIS
i DISC, autorka książki „Filozofia Reklamy” oraz
„Bądź szczęśliwa, czyli 3 kroki do szczęścia
dla każdej kobiety” oraz redaktor książki „Żyj
naturalnie, czyli dekalog zdrowego życia”,
redaktor naczelna ogólnopolskiego dwumiesięcznika Żyj naturalnie. Filozof i autorka licznych artykułów filozoficzno- coachingowych.
Łączy pasję do filozofii i rozwoju świadomości z autorskim,
coachingowym podejściem i umiejętnościami trenerskimi.
Stworzyła własny model RRSS (Rozwój i Realizacja Silnych Stron),
a także własne testy identyfikacji typu osobowości. Prowadzi:
konsultacje indywidualne w zakresie coachingu mentalnego,
filozoficznego i dietetycznego, warsztaty, seminaria i wyjazdy
rozwojowe dla kobiet.
www.mental-trener.pl, tel. 697-151-330
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Whole mind thinking
sztuka bezwysiłkowego podejmowania trafnych decyzji
Masz ochotę zwiększyć wydajność swojego mózgu o ponad 30 procent…
teraz? Co stałoby się dzięki temu możliwe? Trafniejsze decyzje?
Skuteczniejsze działania? Krótsza i przyjemniejsza droga do każdego
celu i więcej wolnego czasu dla siebie? Więcej satysfakcji w relacjach
z ludźmi? Używając swojego umysłu umiejętnie, możesz zyskać dostęp
do nieprzeciętnych możliwości. Jak to zrobić? Proszę bardzo 

N

a początek wystarczy odwrócić kolejność. Przestać
czekać z byciem szczęśliwym, aż Twoje wysiłki przyniosą zamierzony rezultat. Być szczęśliwym teraz,
żeby tym łatwiej osiągać to, na czym Ci zależy.
Pozytywny umysł, to wydajniejszy umysł – dowodzą tego
m.in. badania Shawna Achora i jego współpracowników, których szczegóły znajdziesz w książce The Happiness Advantage.
l 31% większa wydajność mózgu
l 37% większa skuteczność sprzedawców
l 19% większa szybkość i dokładność lekarzy
Takie właśnie rezultaty przynosi… bycie szczęśliwym.

Dopamina to neuroprzekaźnik, który stymuluje Twój mozg
do pracy i energetyzuje Cię do działania. Twój organizm produkuje dawkę dopaminy za każdym razem, kiedy masz się z
czego cieszyć. To właśnie ona daje Ci poczucie przyjemności.
Niestety tysiące lat ewolucji uwarunkowały ludzki system
nerwowy na szybkie identyfikowanie najdrobniejszych sygnałów zagrożenia i szybkie reagowanie na nie – mobilizacją do
walki lub ucieczki, ewentualnie znieruchomieniem – gwałtownym spowolnienie wszystkich funkcji życiowych i poznawczych. To pomaga przetrwać w dziczy, ale kompletnie nie
sprawdza się we współczesnej cywilizacji.

Jesteśmy mniej więcej 4 razy lepsi w reagowaniu na złe wieści (i niepokojące myśli) niż na dobre i radosne myśli. Jeśli więc
chcesz mieć dostęp do pełnego potencjału swojego mózgu, do
pozytywnego umysłu, potrzebujesz zniwelować ewolucyjne niedopasowanie swojego systemu nerwowego do warunków i wyzwań, w jakich przyszło Ci żyć.
Dobra wiadomość jest taka, że wystarczą Ci do tego odpowiednie myśli. Wystarczy jak najczęściej przywoływać pamięć
radosnych sytuacji, zdarzeń za które możesz być wdzięczny –
sobie, komuś innemu, losowi. Naprawdę nie ma znaczenia,
jakie to będą zdarzenia – im więcej różnych, tym lepiej. To Ty
decydujesz. Nie musisz szukać wspomnień niespodziewanego sukcesu, dzięki któremu Twoje zarobki się zwielokrotniły.
Może wystarczy wspomnienie pysznego posiłku, albo szczerego, bezinteresownego uśmiechu przypadkowego przechodnia.
Widzisz już, że Twój system nerwowy jest jak zepsuta waga
– ziarenko karatu położone na szalce z napisem zagrożenie powoduje, że przechyla się na jej stronę 4 razy bardziej, niż kiedy położysz takie samo ziarenko na drugiej szalce – z napisem
szansa.

Trenuj pozytywny umysł
oraz kojenie lęku
Wiesz już, jak możesz równoważyć tę dysproporcję dorzucając dodatkowe ziarenka (pozytywne myśli) na szalkę szans.
Możesz jednak zrobić więcej – opróżniać szalkę zagrożeń.
Twój system nerwowy kwalifikuje różne zdarzenia jako zagrażające, na podstawie doświadczeń pochodzących z Twojego
życia, albo z życia Twoich przodków. Wzorce lękowe przenoszą się niestety z pokolenia na pokolenie. A jeśli jakieś okoliczności raz okazały się niepokojące, za każdym razem będą
tak kwalifikowane, dopóki… świadomie nie uwolnisz się od
swojego wzorca.
Możesz to zrobić samodzielnie kojąc lęk za każdym razem,
kiedy go doświadczasz. Jest pięć czynników, z których każdy
możesz uruchomić samodzielnie, kiedy tylko zechcesz… jeśli
tylko opanujesz kilka prostych ćwiczeń.

Jednym z tych czynników jest życzliwość. Doświadczanie jej
jest możliwe, dzięki zwiększonym dawkom oksytocyny – neuroprzekaźnika, którzy ma działanie przeciwne w stosunku do
adrenaliny i kortyzolu napędzających reakcję lękową. Oznacza
to, że za każdym razem, kiedy wzbudzasz w sobie życzliwość
lub doświadczasz czyjejś życzliwości, uruchamiasz proces kojenia reakcji lękowej swojego organizmu. Odzyskiwania dostępu
do pełni swoich możliwości intelektualnych, decyzyjnych, kreatywnych i interpersonalnych.
Zanim więc podejmiesz ważną decyzję lub działanie, na którego skuteczności Ci zależy, sprawdź co możesz teraz przyjąć
z życzliwością i zrób to. Przyjmij z życzliwością to co akurat
możesz. To nie musi być od razu wyzwanie, z którym akurat
się mierzysz – choć może. Jeśli łatwiej Ci przyjąć z życzliwością
swoje zmaganie z tym wyzwaniem, albo nawet własną bezradność lub niepokój – zrób to. Daj sobie chwilę, żeby poczuć to
w pełni i sprawdź do jakich nieprzeciętnych możliwości daje
Ci to dostęp.
Jeśli zmieniające życie efekty nie pojawią się od razu – choć
jest to całkowicie możliwe – nie zniechęcaj się. Trenuj pozytywny umysł oraz kojenie lęku. Masz do przezwyciężenia tysiące lat
ewolucji swojego gatunku, pokolenie przykrych doświadczeń
swoich przodków oraz nawyki dmuchania na zimne rozwinięte
przez całe swoje dotychczasowe życie. Poradzisz sobie jednak –
krok po kroku. Bez wysiłku i zmuszania się do czegokolwiek.
Dobrej zabawy 
Bartłomiej Filipek
Trener wolności emocjonalnej i wydawca portalu StrefaRozwoju.pl
Zainspirowany osobistym kryzysem oraz skutecznością psychoterapii opanował profesjonalne narzędzia wspierania ludzi w rozwoju.
W oparciu o kilkunastoletnią praktykę w pomaganiu (trening oraz coaching biznesowy i osobisty) opracował metodę POMOC, która pozwala samodzielnie uwalniać się od lęku i trudnych emocji, by łatwiej podejmować trafne decyzje i skuteczniej stawiać czoła wyzwaniom.
Prowadzi sesje indywidualne i grupowe - stacjonarne i poprzez
internet.
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IDOL. Mikołaj Kopernik
Justyna Styszyńska
Kim był Mikołaj Kopernik? Wiadomo, wielkim
astronomem! To prawda, ale nie cała, bo
parał się wieloma innymi zajęciami. Był powszechnie szanowanym lekarzem, duchownym. Znał się na prawie, matematyce, ekonomii, tłumaczył także literaturę – jednym słowem
był człowiekiem renesansu. Opowieść o Mikołaju Koperniku przeplatana zadaniami i rozbudzającymi ciekawość wyzwaniami kreatywnymi, dzięki którym czytelnik na chwilę może poczuć się jak wielki astronom i naukowiec. Zeszyt
zawiera NAKLEJKI.
Wydawnictwo Widnokrąg

Pate pisze bloga
Timo Parvela
Pierwsza książka o przygodach Patego, jednego z ulubionych fińskich dziecięcych bohaterów literackich i druga wydana przez Widnokrąg pod hasłem „Bliskie dalekie sąsiedztwo”.
Pate otrzymuje od swojego nauczyciela zadanie na wakacje: prowadzenie dziennika. Znajomi namawiają go, by założył bloga, bo to bardziej nowoczesne. Na początku praca nie idzie
mu zbyt gładko, ale dziwny, nielubiący dzieci
stryjek, który przyjeżdża z wizytą, sprawia, że życie zaczyna być ciekawsze… A wszystko, co
się wydarza opisuje na blogu. Wkrótce zaczyna stukać w kółko…
Wydawnictwo Widnokrąg

Oskar i rzeczy
Andrus Kivirähk
Czy nóż może być poszukiwaczem skarbów,
a kosz na śmieci – poetą? Przygody Oskara
opisane przez jednego z najpopularniejszych
estońskich pisarzy – Andrusa Kivirähka – zaskakują i bawią. Pokazują, że dziecięca wyobraźnia nie ma granic, a bycia przyjacielem (jak
wszystkiego innego), trzeba się nauczyć. Czym
może stać się kawałek drewna? Łódką. Nożykiem. Łukiem… albo SMARTFONEM. I właśnie
od takiej drewnianej, pomalowanej flamastrami, własnoręcznie wyrzeźbionej komórki zaczęła się ta historia. W tym świecie najlepszym przyjacielem chłopca może zostać balonik, który zaczepił się o gałąź rosnącej koło domu sosny.
Wydawnictwo Widnokrąg

Dwa, trzy, cztery – wspólne
spacery
Joanna Bartosik
Każda wycieczka – czy do lasu, czy na bazarek
może okazać się fantastyczną przygodą. Niektóre miejsca są wyjątkowe, a inne – całkiem
zwyczajne. W niektórych należy się zachowywać w szczególny sposób… Dlaczego na plac
zabaw chodzimy często, a na dworzec, albo cmentarz tylko od czasu do
czasu? Jakie zwierzęta spotkać możemy w parku, a jakie w lesie? Dlaczego warto wybrać się do muzeum? Wspólne spacery to sposób na oswajanie świata, poznawanie nowych miejsc lub wracanie do tych bardzo dobrze znanych. Zaczynają się od najbliższej okolicy, pozwalają dziecku eksplorować otoczenie i doświadczać jego różnorodności.
Wydawnictwo Widnokrąg

Piękne umysły,
Opowiadania dla mądrych
dziewczynek
Dorota Sosnowska
Marysia uwielbiała chemię i fizykę, ulubionym
przedmiotem Jane była biologia, Henrietta kochała patrzeć w gwiazdy, Walentina chciała wyruszyć w kosmos, a Hady w zaciszu własnego domu tworzyła wynalazki. A Ty? O czym
marzysz, spoglądając wieczorem w niebo? Ta
książka zrywa ze stereotypem postrzegania kobiety jako kury domowej i otwiera dziewczynkom oczy na dziedziny, które wciąż nie są popularne wśród przedstawicielek płci pięknej. Piękne umysły (dosłownie) stawiają pytania, które pozwalają czytelniczkom zastanowić się nad tym, co tak naprawdę je interesuje i
motywują do dążenia w tym kierunku.
Wydawnictwo Skrzat

Jak wytresować kota? 3 –
Wiedza tajemna
Dawid Ratajczak
O skuteczności metod i efektach tresury kota,
którym poświęcone zostały dwie poprzednie
części książki, z pewnością przekonali się już
nasi Czytelnicy, zwłaszcza ci, którzy odważnie
podjęli to ogromne wyzwanie. Zapewne też
zdążyli już skonfrontować własne oczekiwania
wobec futrzastego pupila z jego chęcią współpracy i tworzenia kompromisowych rozwiązań
w spornych kwestiach. Dla pełnego obrazu postaramy się jeszcze poznać punkt widzenia kota i jego metody szkoleniowe stosowane wobec człowieka. Jak kot widzi świat? Jak funkcjonują jego
zmysły i czym różnią się od naszych, czyli: dlaczego koty robią to, co robią?
Wydawnictwo Skrzat

Pasztetowe wakacje
Arkadiusz Niemirski
Robert, bezrobotny prawnik, za namową ekscentrycznej ciotki Felicji zatrudnia się na okres
wakacji w agencji detektywistycznej. Od tego
momentu ktoś nieustannie go śledzi i podsłuchuje. Na prośbę przyjaciela przenosi się do
jego willi. To dopiero początek szalonej historii!
Jaka niespodzianka kryje się w garażu pod stertą rupieci? Kim jest krnąbrna Brygidka? Duże
pieniądze, seria pożarów na fermach hodowców gęsi, anonimowy dziennikarz i nielegalne
interesy. Robert ze swoim zespołem wyrusza
na misję, która ma pomóc znaleźć rozwiązanie
wszystkich zagadek…
Wydawnictwo Skrzat

Myszka w paski i zabawa
w liczenie
Ewa Martynkien
Seria „Myszka w paski” i zabawa w liczenie jest
znana dzieciom z anteny MiniMIni+. Poprzez
zabawę Myszka i przedszkolaki uczą liczyć maluchy od jednego do dziesięciu. Ciekawe zagadki, kolorowanki oraz ćwiczenia sprawią, że
nauka stanie się naprawdę prosta. Bo liczenie
to wspaniała zabawa!
Wydawnictwo Edipresse Książki

e!kultura 83
Detektyw Łodyga.
Na tropie zagadek
przyrodniczych
Wicher Barbara
Czy znasz już detektywa Łodygę? Jest on
specjalistą w swojej dziedzinie i umie rozwiązać każdą, nawet najtrudniejszą, zagadkę! I Ty obudź w sobie detektywistyczną pasję! Naprawdę warto! W środku znajdziesz kolorowe naklejki, zagadki oraz karty
memo. Z pomocą dorosłego opiekuna wytnij karty, które znajdują się na tylnym skrzydełku. Kolejnych szukaj w następnych książkach serii. Zbierz kolekcję 16
kart i ćwicz swoją pamięć z detektywem Łodygą!
Wydawnictwo Skrzat

Dzielny Lew Eryk
Opracowanie zbiorowe
Poznajcie Lwa Eryka, bohatera znanego
z anteny MiniMini+! To przecież najdzielniejszy z lwów! Zabawne przygody małego Eryka uczą maluchy odwagi i dodają im pewności siebie, a ciekawe zagadki i kolorowanki to dla dzieci świetna zabawa i nauka w jednym!
Wydawnictwo Edipresse Książki

Nevermoor. Przypadki
Morrigan Crow
Jessica Townsend
„Nevermoor” roztacza przed nami świat
niesamowity, zupełnie nowy, magiczny
i szalony. Tu triumfuje wyobraźnia, a smaku dodaje wyśmienity czarny humor. Zdecydowanie nadchodzi nowa era. Era Morrigan Crow! Dawno, dawno temu w zwyczajnym, nudnym świecie żyła przeklęta dziewczynka. Urodziła się w pechowy
dzień, pod pechową gwiazdą i jedyne, co
potrafiła, to przynosić innym pecha. Morrigan nie do końca wierzy w te wszystkie
brednie, a jednak z niepokojem odlicza dni. W dzień urodzin rzeczywiście wszystko się zmienia. Rozpoczyna się wyprawa w inny wymiar, do
tajemniczego miasta Nevermoor…
Wydawnictwo Media Rodzina

Szkolnik
Superdziewczyny
Agnieszka Mielech
Niezwykły szkolnik – planer to nowość
w serii „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”!
W siedmiu krokach autorka podpowiada,
jak robić wszystko w swoim czasie i znaleźć
więcej czasu na zabawę, relaks i oczywiście czytanie. Szkolnik zawiera mnóstwo
ciekawych i oryginalnych pomysłów na
organizację czasu i przestrzeni! Szkolnik Superdziewczyny został przygotowany, aby
wspierać dziewczynki
w samodzielnym planowaniu czasu w szkole i w domu. Jest też źródłem inspiracji – prezentuje sylwetki dwunastu superdziewczyn, których wyjątkowe osiągnięcia mogą zachęcać dziewczyny do realizacji
marzeń.
Wydawnictwo Wilga

Podniebny
Kerstin Gier
Nowa powieść Kerstin Gier, autorki bestsellerowej „Trylogii Czasu” i „Silvera”. Siedemnastoletnia Fanny rzuciła szkołę i odbywa
praktykę w alpejskim hotelu Château Janvier, zwanym Podniebnym. W Święta nieco podupadły hotel przeżywa oblężenie.
Zjeżdżają tu najróżniejsi goście: od słynnej
łyżwiarki, przez autora thrillerów, po... właścicieli kolii z legendarnym diamentem carycy Katarzyny. Z pomocą Bena, przystojnego syna właściciela, oraz tajemniczego
Tristana, Fanny spróbuje pokrzyżować szyki
pewnym złym ludziom. Postara się też zachować zimną krew (i pracę!), oraz znaleźć pomysł na życie, a może
nawet miłość...
Wydawnictwo Media Rodzina

Tajemnica zamku
Martin Widmark
Hrabia von Farsen zaprasza mieszkańców
Valleby do swojego zamku na degustację ekskluzywnej czekolady. Gdy goście,
delektując się czekoladą, z zazdrością podziwiają przepych na zamku, hrabia roztacza przed nimi możliwość szybkiego wzbogacenia się. Wystarczy zainwestować w
jego plantację kakao. Lasse i Maja zaczynają nabierać pewnych podejrzeń i postanawiają przejść się po zamku... Książki z
serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai
były wielokrotnie wybierane książką roku.
W Polsce zyskały dużą popularność i od kilku lat nie schodzą z list bestsellerów.
Wydawnictwo Zakamarki

Co mówi tata Alberta?
Gunilla Bergström
Albert lubi dni, kiedy mają z tatą dużo do
zrobienia. Bardzo się wtedy spieszą, a tata
zapomina o swoich złotych myślach i mądrych radach. W takie dni wszystko się
może zdarzyć! Albert Albertson mieszka
z bardzo miłym tatą i kotem Puzlem. Jak
każdy kilkulatek czasem ma problemy z zasypianiem, potrafi rano strasznie się grzebać przed wyjściem do przedszkola i jest
niezwykle pomysłowy, zwłaszcza jeśli bardzo czegoś chce. Dzieci rozpoznają w Albercie swoje zachowania i emocje – radość zabawy, ciekawość świata, nieograniczoną fantazję, ale też złość, zazdrość czy strach.
Wydawnictwo Zakamarki

Wszystkie psy Eli
Catarina Kruusval
Ela lubi naprawdę wszystkie psy: duże psy
i małe psy, spokojne psy i rozrabiaki. Ela tak
bardzo chciałaby mieć własnego psa! Ale
tata ciągle mówi, że zobaczymy, a potem
i tak się nic nie dzieje. Aż któregoś dnia...
Prosta i zabawna historia obrazkowa,
szczególnie ciekawa dla małych miłośników zwierząt, którzy chcą się dowiedzieć, jak bardzo psy mogą się między
sobą różnić – zarówno wyglądem, jak
i usposobieniem.
Wydawnictwo Zakamarki

84 e!kultura
Okropny rysunek!
Johanna Thydell

Dziewczyny kodują
Poradnik

Inka chciałaby rysować tak ładnie jak Starszy Brat. Ale to trudne. Szczególnie że jest
od niego trzy lata młodsza. Szczególnie że
nie wie, co ma narysować. Szczególnie że
sprzysięgły się przeciwko niej koty i wazony
i nic jej nie wychodzi. Zupełnie nic. Ale czy
na pewno? Polski debiut Johanny Thydell,
szwedzkiej autorki książek dla dzieci i młodzieży, której towarzyszy ilustratorka Emma
Adbåge. Stworzyły razem genialną książkę
o relacjach w rodzeństwie. Subtelnie, a zarazem wyraziście opowiadają o napięciach, rywalizacji, ale też miłości pomiędzy starszym bratem
i młodszą siostrą, a także o procesie twórczym, który nie zawsze jest łatwy, nawet jeśli ma się tylko kilka lat i chce się po prostu coś narysować.
Wydawnictwo Zakamarki

Reshma Saujani, Sarah Hutt

Niezapominajka

JUNIOR CHEF

Agnieszka Świętek

Charise Mericle Harper

Babcia jest najmądrzejsza i najukochańsza. Tyle rzeczy wie i tyle umie… Ale czasem babcia może się zmienić. O wszystkim
trzeba jej przypominać… Niezapominajka
Agnieszki Świętek to książka-apel, która tłumaczy chorobę Alzheimera w sposób przystępny dla dziecka, a przy okazji uwrażliwia
na problemy starszych ludzi i buduje postawę akceptacji i solidarności.
To książka o przyjaźni międzypokoleniowej i o tym, że starość może wiązać się z utratą pamięci, a czasem z innymi zmianami. Pozwala spojrzeć na babcię czy dziadka z innej perspektywy. Uporządkować uczucia, gdy zaczynają chorować i docenić, gdy są cali i zdrowi.
Wydawnictwo Widnokrąg

„Dziewczyny kodują. Poradnik” to kontynuacja bestsellerowej serii o zgranej grupie
dziewczyn, które prócz tego, że mają zwykłe „dziewczyńskie” problemy, to jeszcze
zajmują się kodowaniem. Porusza również
problemy tolerancji, zrozumienia dla wszelkich przejawów inności. Książka zawiera
wiele praktycznych informacji związanych
z kodowaniem, ale nie brakuje też wątków
emocjonalnych – tak ważnych dla nastolatek. Książka szczególnie poszukiwana przez rodziców, którym zależy na wszechstronnej edukacji
dzieci.
Wydawnictwo Wilga

Superrelacja zza kulis programu!”... must-read dla wszystkich młodych smakoszy!”
-Kirkus” Pierwszy tom smakowitej serii dla
pasjonatów kuchni i fanów magicznego
świata telewizji! Opowieść o miłości do
gotowania, przyjaźni, odkrywaniu swoich
mocnych stron i tego, co najważniejsze –
i co nie zawsze musi oznaczać wygraną.
JUNIOR CHEF. Światła, kamery… gotujemy!
to superprzygoda z prawdziwymi technikami gotowania dla młodych i ambitnych
pasjonatów kuchennych przygód. Wciągająca, pouczająca, zawierająca przepisy
i praktyczne wskazówki kucharskie.
Wydawnictwo Wilga

Szczęśliwy ten,
kto dostanie Dunię

WIELKA PRÓBA

Rose Lagercrantz

Maddie Ziegler

Właśnie rozpoczęły się ferie zimowe w drugiej klasie. Dunia tak bardzo tęskni za swoją przyjaciółką Fridą, która musiała przeprowadzić się do Uppsali! Podczas jazdy
na nartach Dunia przewraca się i leżąc
w śniegu, doznaje olśnienia. Czy Frida nie
ma czasem urodzin w czasie ferii zimowych? W takim razie Dunia musi koniecznie
się z nią spotkać i dać jej prezent. Okazuje
się niestety, że nikt nie może z nią jechać.
Babcia proponuje, by Dunia pojechała sama. To będzie jej pierwsza samodzielna wyprawa pociągiem. Czy wszystko pójdzie zgodnie
z planem?
Wydawnictwo Zakamarki

Pierwsza powieść międzynarodowej gwiazdy Maddie Ziegler! „Wielka próba może
być numerem jeden dla dziewczyn od
dziewięciu lat, mierzy się bowiem z zawiłościami dorastania u nastolatków, ich niepokojami, rywalizacją, przyjaźniami”. ReadPlus „Ta książka to o wiele więcej niż taniec! Próby, przez które dziewczyny przechodzą, przyjaźnie, które zawierają – jest
to jedna z tych książek, której nie można
odłożyć!” Mega-bestsellerowa autorka
“Pamiętników Maddie” w pierwszej powieści o tańcu i pogoni za marzeniami, sile przyjaźni i wartości pracy zespołowej.
Wydawnictwo Wilga

Zabawne życie zwierząt
domowych
James Campbell
Idealna książka dla wszystkich, którzy lubią
wiedzieć i ciekawi ich życie zwierząt! I do
tego lubią się śmiać! Dowcipne opowieści
i historyjki prosto ze zwariowanego świata
zwierząt, którego my ludzie tak naprawdę chyba nigdy nie zrozumiemy. Część informacji jest prawdziwych, część zupełnie
nonsensownych, ale na pewno rozbrajająco śmiesznych – niezależnie od wieku czytelnika! „Zabawne życie zwierząt domowych” to swego rodzaju rysunkowa encyklopedia, jednak –
jedyna w swoim rodzaju. Odkrywa wiele ciekawostek z życia zwierząt,
jednak wyłącznie z lekkością i humorem.
Wydawnictwo Wilga

Tajemniczy czarny kot
Nathalie Semenuik
Czarny kot to zwierzę niepospolite, na przestrzeni wieków przeżywał mnóstwo przygód. Istnieje w legendach krajów z całego świata i bez wątpienia jest to kot inny
niż wszystkie. Przez setki lat aż nazbyt często spotykał się z niezrozumieniem. Dla jednych był symbolem nieszczęścia, dla innych talizmanem przynoszącym szczęście,
lecz zawsze, czy to poddawany torturom,
czy też czczony, fascynował ludzi. Poznajcie zatem historie i legendy o czarnym kocie, okrywające go tajemnice i głoszone
o nim przesądy.
Wydawnictwo Alma-Press Sp. z o.o.

n EKOstyl
Bielsko-Biała, 16-18.11.2018
6 Międzynarodowe Targi EKOstyl 2018 – Zdrowej żywności, Zdrowego stylu życia i Ekorodziny w Bielsku-Białej największa impreza na południu Polski. To miejsce prezentacji
nowych produktów i usług związanych ze zdrowiem, a także nawiązywania kontaktów
i poszukiwania partnerów. Dzięki bogatej ofercie i połączeniu w jednym wydarzeniu
głównych tematów i najnowszych trendów – targi cieszą się dużym zainteresowaniem
zarówno profesjonalistów z ekobranży, jak i szerokiego grona świadomych konsumentów. Atrakcją targów będzie również Strefa Kulinarna, gdzie będą przeprowadzane
pokazy przyrządzania potraw różnych kuchni oraz potraw świątecznych – wraz z degustacją.
www.targibielskie.pl

n EKOCUDA
Warszawa 17– 18.11.2018
5 edycja targów Ekocuda w Warszawie. Będzie dużo nowości, niespodzianek
a przede wszystkim widzimy się w NOWYM MIEJSCU – CENTRUM PRASKIE KONESER, piękna, nowa duża przestrzeń. Wszyscy wystawcy zgromadzeni będą na
jednym parterowym poziomie! Ekocuda to jedyne wydarzenie, podczas którego można poznać bliżej szeroką ofertę kosmetyków naturalnych, zarówno pielęgnacyjnych, jak i kolorowych.
Wstęp jest bezpłatny – wystarczy przyjść, by mieć możliwość poznania, przetestowania i zakupienia szerokiej
gamy produktów naturalnych. Poza częścią wystawienniczą, odwiedzający mogą także liczyć na atrakcje,
takie jak warsztaty makijażu wykonywanego kosmetykami kolorowymi oraz wykłady.
www.ekocuda.com

n AKADEMIA KOBIET
Warszawa 17-18.11.2018
Celem Akademii Kobiet jest łączenie aktywnych, ambitnych i nastawionych na sukces kobiet z całej Polski oraz
motywowanie i inspirowanie ich do podejmowania wyzwań i realizowania się na wielu płaszczyznach. Chcemy pokazać, że warto żyć w zgodzie ze sobą, czerpać radość z aktywnie prowadzonego życia oraz pomyślnie łączyć życie zawodowe z prywatnym i osiągać sukces. Akademia Kobiet to dwa dni spotkań, wykładów,
ale także dodatkowych aktywności w postaci warsztatów, ćwiczeń i atrakcji rozrywkowych. Prelegentkami są
przede wszystkim znane kobiety sukcesu, które realizują się w różnych dziedzinach i chętnie dzielą się własnym
doświadczeniem oraz cennymi wskazówkami. To doskonała forma rozwoju, poszerzania horyzontów, zdobycia
nowych kontaktów, a także odpoczynku.
www.akademiakobiet.pl

n IV TARGI ZDROWIENIA
Radom 17-18.11.2018
Trzy poprzednie edycje Targów Zdrowienia, odbywały się w Skaryszewie
i cieszyły dużym zainteresowaniem. Kolejna edycja odbędzie się w Radomiu, w magicznym miejscu o 120 letniej tradycji handlowej. To jedyne
takie targi w Radomiu i okolicy poruszające tematykę zdrowia i zdrowienia na podstawie medycyny holistycznej i zdrowej żywności. Propagujemy
medycynę zintegrowaną, razem z nowo powstałym Międzynarodowym
Centrum Medycyny Holistycznej. Targom towarzyszyć będą wykłady na
temat medycyny naturalnej, ajurwedyjskiej, podczas targów odbędzie się prezentacja najnowszego sprzętu
diagnostycznego ludzkiego organizmu oraz liczne promocje i konkursy z nagrodami.
www.expo.radom.pl
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n CZYTAJ SKŁAD
Warszawa 1-2.12.2018
Redakcja serwisu Czytaj Skład, promującego świadomy wybór
żywności i kosmetyków, organizuje wyjątkowe wydarzenie targowe, podczas którego odwiedzający będą mogli spróbować
i kupić najlepsze produkty na rynku, porozmawiać z ich producentami, a także nabyć najnowszą wiedzę z zakresu żywienia
i dietetyki podczas otwartych wydarzeń towarzyszących, m.in
pokazów, warsztatów kulinarnych dedykowanych dla dorosłych, dzieci i całych rodzin. W czasie trwania dwóch dni targowych odwiedzający będą mieli okazję do brania udziału w wielu ciekawych prelekcjach i wykładach podnoszenia świadomości konsumenckiej, jedną z prelegentek będzie Ekspertka Magazynu Estilo, Pani Magdalena
Dorko Wojciechowska. Zapraszamy serdecznie!
www.czytajsklad.com

n TARGI BE FREE
Warszawa 1-2.12.2018
Największe w Polsce wydarzenie, które wspiera i pomaga wszystkim, którzy
zmagają się z alergią, celiakią, nietolerancją pokarmową, atopią, nadwrażliwością na chemikalia, a także wszystkich tych, którzy bez wskazań medycznych poszukują inspiracji do zdrowego stylu życia. To wyjątkowa przestrzeń,
gdzie dzielimy się wiedzą, spotykamy wybitnych ekspertów, poznajemy
nowe produkty, znajdujemy ciekawe rozwiązania, eksperymentujemy w kuchni i inspirujemy się nowymi smakami. Robimy zakupy, wybierając pośród dziesiątków tysięcy produktów oraz poznajemy ciekawych ludzi
o podobnym stylu życia. To będzie udany weekend pełen zdrowych inspiracji!
www.targibefree.pl

AMBASADORZY PROJEKTU
Justyna Tomańska, Zosia Tomańska, Mariusz Totoszko

www.zbierajzklasa.pl
European Recycling Platform - Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wraz z
ambasadorami akcji Justyną Tomańską i Mariuszem Totoszko oraz operator projektu Remondis Electrorecycling
Sp. z o.o. przedstawiają VI edycję akcji pro-ekologicznej
„ZBIERAJ Z KLASĄ ” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

VI edycja

„ZBIERAJ Z KLASĄ” to akcja pro-ekologiczna, której celem jest edukacja dzieci w zakresie ekologii.
Chcemy nie tylko edukować, ale także zmotywować
najmłodszych do ochrony naszej planety poprzez działania pro–ekologiczne np. segregowanie śmieci, zbieranie
zużytych baterii czy elektrośmieci.

Jak pokazuje doświadczenie lat ubiegłych, akcja ma głęboki sens i wspaniały odzew. Jesteśmy przekonani, że poza budowaniem świadomości wśród dzieci i młodzieży, nic tak ich nie zmotywuje do zachowań pro-ekologicznych jak szansa zdobycia
wspaniałych nagród. Dzieci z placówek biorących udział w akcji „ZBIERAJ Z KLASĄ” wygrywają cenne nagrody.

książki
Bądź. Holistyczne ścieżki
zdrowia

Najnudniejsza książka świata

Orina Krajewska

Tłumacz zasypiał, redaktor ziewał, korektor ratował się energetykami. Najnudniejsza
książka świata to prawdziwe czytelnicze wyzwanie! Ta innowacyjna książka skutecznie
wysyła w objęcia Morfeusza każdego nocnego marka! Znajdziesz w niej unikalny zbiór
tekstów i grafik, których czytanie wprowadza mózg w hipnotyczny stan i ułatwia zaśnięcie. Gdzie jeszcze przeczytasz o kryzysie
politycznym w Belgii w latach 2007-2011 lub
o ostatnich zmianach w klasyfikacji mięczaków? Podejmij wyzwanie
i sprawdź, przy której stronie zaśniesz!
Wydawnictwo Kobiece

Czy długowieczność jest możliwa? Czy można
uniknąć chorób cywilizacyjnych? Jak sobie
z nimi radzić? Co roku w Polsce około sto pięćdziesiąt tysięcy osób dowiaduje się, że ma
chorobę nowotworową. Książka jest zbiorem
kilkunastu rozmów przeprowadzonych przez
Orinę Krajewską z wybitnymi specjalistami reprezentującymi różne dziedziny związane ze
zdrowiem człowieka – od medycyny konwencjonalnej, przez medycynę wschodnią, ziołolecznictwo, leczenie dietą i ruchem, po psychologię i duchowość. Książka jest przewodnikiem dla tych, którzy chcą już
dziś holistycznie zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.
Wydawnictwo Sensus

Korpoporażka
Dawid Ratajczak
Podobno jedna na trzy osoby pracowała,
pracuje lub będzie pracować w korporacji.
Tyle statystyki. W praktyce mamy do czynienia
z owczym pędem za wartościami rządzącymi
wielkim światem biznesu. Czy aby na pewno
wartościami? Czym tak naprawdę żyją gazele biznesu? W książce autor, bezlitośnie odsłania mechanizmy rządzące korporacyjnym
światem i – jak to zwykle u tego autora bywa – całość zaprawia znakomitym, choć nieco gorzkawym humorem. Ludzie nie mają łatwo
z korporacją. Ale warto być świadomym, że korporacja z ludźmi też
nie. Pozycja, która zdecydowanie powinna zająć wysokie miejsce na
waszej liście TuDu.
Wydawnictwo Skrzat

dr Hardwick, Prof. K. McCoy

Jelito drażliwe. Leczenie dietą
Hanna Stolińska-Fiedorowicz
Wszystko, co musisz wiedzieć o zespole jelita
nadwrażliwego oraz 140 przepisów na pyszne
i niepodrażniające przewodu pokarmowego
posiłki. Czy wiesz, dlaczego naukowcy nazywają jelita drugim mózgiem? To właśnie jelita decydują o prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego, nerwowego i pokarmowego. W książce „Jelito drażliwe” znajdziesz zalecenia dietetyczne, a także proste i
smaczne przepisy, dzięki którym posiłki znów będą sprawiały ci radość.
Zawarte w niej informacje i porady są wsparciem dla osób cierpiących
na każdą postać zespołu jelita nadwrażliwego.
Wydawnictwo Zwierciadło

Reguła 5 sekund

Eko w wielkim mieście

Mel Robbins

Ewa Kozioł

Międzynarodowy bestseller! Reguła 5 sekund,
czyli jak chwytać byka za rogi. Przedstawia
proste i uniwersalne rozwiązanie zasadniczego problemu, który trapi nas wszystkich: nie
podejmując działań, sami rzucamy sobie kłody pod nogi. Tajemnica nie tkwi w wiedzy, co
zrobić, ale w tym, jak się do tego zabrać. Mel
Robbins opisuje proste narzędzie, które pomoże ci stać się skuteczniejszym. Jej wystąpienie
na TEDx obejrzało ponad 8 milionów ludzi.
Wydawnictwo Galaktyka

Małe zmiany = Wielkie korzyści. Jeszcze kilka
lat temu żyłam zamknięta w czterech ścianach w swoim mieszkaniu w jednym z wielkich
miast Europy. Podobnie jak wy wolność odzyskiwałam w weekend, wtedy pakowałam
walizki i jechałam na łono natury poza miasto
– im dalej, tym lepiej. Ciągle mi czegoś brakowało, czułam się osaczona, miałam wrażenie, że wpadłam w ten sławny wyścig szczurów jak śliwka w kompot.
A gdzie w tym wszystkim czas na życie? Natura i prostota – to było moje
lekarstwo. Powrót do życia nie musi oznaczać przeprowadzki na wieś.
Wydawnictwo Burda Książki

Naturalne antybiotyki
Claudia Ritter
Szukasz alternatywy dla antybiotyków? Sięgnij na półkę z przyprawami, po rośliny zawierające substancje o działaniu antybiotycznym, aby zapobiegać chorobom, a nierzadko także je leczyć. Zioła i przyprawy organizm
zazwyczaj toleruje bardzo dobrze! Terapeutka medycyny naturalnej Claudia Ritter wyjaśnia, przy jakich chorobach i dolegliwościach
zastosowanie antybiotyków naturalnych ma
sens i jak one działają. Liczne przepisy – od naparów po okłady i smakołyki. Całość uzupełniają portrety czterdziestu pięciu najważniejszych
ziół oraz przypraw o działaniu antybiotycznym.
Wydawnictwo MUZA

Oswoić alergie
dr n. med. Danuta Myłek
Masz alergię? Ta książka jest dla ciebie! Dzięki
niej dowiesz się, jak postępować, żeby uciążliwe dolegliwości wreszcie przestały cię gnębić! Książka zawiera szczegółowe opisy przyczyn powstawania różnych rodzajów alergii,
zalecenia dotyczące stylu życia, a także sposobu odżywiania się, interesujące studia przypadków, zaskakujące wyjaśnienia źródeł chorób powszechnie uważanych za niezbadane,
kolejne kroki w diagnozowaniu alergii, podpowiedzi, jak pomóc swojemu lekarzowi i o czym go poinformować, osobiste wyznania Autorki,
która sama cierpiała niegdyś na trudną do rozpoznania alergię.
Wydawnictwo Burda Książki

88 e!kultura

książki
Joga – indyjski system
leczniczy

Jak wychować zdrowe dziecko

Swami Kuvalayananda, S.L. Vinekar

Rodzice mają bardzo duży wpływ na to,
w jaki sposób będzie wyglądała przyszłość
ich dziecka. Joanna Dronka-Skrzypczak napisała wyjątkową książkę, dzięki której dowiesz
się, co już dziś możesz zrobić, aby twoje dziecko mniej chorowało i prawidłowo się rozwijało. Dzięki lekturze Jak wychować zdrowe dziecko poznasz kluczowe
momenty w rozwoju dziecka i nauczysz się, co robić, aby uniknąć błędów. Każdy punkt tego projektu to niewielka zmiana w codziennej pielęgnacji i żywieniu dziecka, aby później cieszyć się jego zdrowym, dorosłym życiem.
Wydawnictwo Galaktyka

Nauka jogi i możliwości wykorzystania jej metod w terapii wielu chorób, głównie o charakterze psychosomatycznym, cieszą się obecnie
coraz większym zainteresowaniem. Leczenie
jogą jest logiczną konsekwencją systemu filozoficznego traktującego człowieka jako integralną całość psychofizyczną i dążącego do
utrzymania zarówno psychiki, jak i czynności fizjologicznych organizmu w stanie równowagi i na najwyższym poziomie ich możliwości. Książka ta pozwoli lekarzom, biologom, psychologom oraz osobom zajmującym się wychowaniem fizycznym (zdrowotnym) na dokładne zapoznanie się z istotą tego systemu.
Wydawnictwo Galaktyka

Joanna Dronka-Skrzypczak

Joga z krzesłem

13 rzeczy, których nie robią
silni psychicznie ludzie

Eyal Shifroni

Amy Morin

Joga według metody Iyengara wyróżnia
się precyzją nauczania technik wykonywania asan. Autor, Eyal Shifroni, w ciekawy sposób opisuje rolę pomocy mających na celu
wsparcie praktykującego w wykonaniu asan.
Jasno tłumaczy, jak wykonać dany ruch,
i omawia korzyści płynące z różnorodnego zastosowania krzesła podczas ćwiczeń. Ten wartościowy, bogato ilustrowany przewodnik dla
praktykujących i nauczycieli jogi zawiera ponad 350 zdjęć przedstawiających 150 najtrudniejszych asan. Stanowi bogate źródło wiedzy
umożliwiające dogłębne poznanie swojego ciała.
Wydawnictwo Galaktyka

Lekko napisany poradnik psychologiczny,
w którym znajdziesz moc zabawnych anegdot i naukowych wskazówek, jak żyć zdrowo
i szczęśliwie. Silni psychicznie ludzie to tacy,
którzy zawsze realizują stawiane sobie wyzwania. To też tacy, którzy nie użalają się nad
sobą. Zapewne także nie przejmują się tym,
co myślą na ich temat inni, nie rozpamiętują porażek. Pamiętajmy jednak, że nawet silni psychicznie ludzie nie
są spiżowymi posągami. Mają swoje wady, słabości, zwątpienia. Cała
rzecz sprowadza się jednak do wzmacniania u siebie pozytywnych
cech, do walki ze słabościami i do traktowania samego siebie z czułością.
Wydawnictwo Galaktyka

Wewnętrzna praktyka

Dieta Keto pod lupą

Sadhguru Jaggi Vasudev

Jimmy Moore

Inżynieria wnętrza to intrygująca książka
przedstawiająca sprawdzone metody, które rewolucjonizują sposób postrzegania i myślenia. Autor korzysta z wielowiekowych doświadczeń jogi, przekazywanych przez kolejnych mistrzów, pokazuje pułapki umysłu i opisuje ćwiczenia ułatwiające osiągnięcie autentycznej radości życia. Sadhguru przypomina, że guru to „ktoś, kto rozprasza ciemności.
To ktoś, kto otwiera przed tobą drzwi”. Dzięki
tej mądrej i przystępnej lekturze czytelnicy zyskają dostęp do sprawdzonych metod, które pozwolą im kształtować swoje życie dokładnie
tak, jak sobie życzą.
Wydawnictwo Galaktyka

Czy wiesz, że specjalnie opracowana dieta
minimalizująca spożycie węglowodanów na
rzecz dodatkowych tłuszczów sprzyja nie tylko walce z nadwagą, ale także okazuje się
wyjątkowo pomocnym narzędziem w leczeniu różnorodnych problemów zdrowotnych?
Z książki „Dieta keto pod lupą” dowiesz się
m.in na czym polega istota takiego modelu
odżywiania i dlaczego to właśnie on jest brakującym ogniwem w dążeniu do optymalnego stanu zdrowia. Co myślą na ten temat dwadzieścia dwa wybitne
autorytety w dziedzinie dietetyki i ochrony zdrowia, z bogatym doświadczeniem w zakresie stosowania takiego modelu dietetycznego.
Wydawnictwo Galaktyka

Magia szamanizmu
Arvick Baghramian
„Uzdrowiciel tkwi w każdym z nas i kiedy będziesz na to gotowa, na pewno objawi się
w tobie”. To książka o podróży życia, o jej drodze do szamanizmu i o drogach wielu innych
ludzi, ale przede wszystkim jest to książka o szamańskiej podróży i jej uzdrowicielskiej mocy.
Autor koncentruje się na stosowaniu praktyk
szamańskich jako narzędzia wzmacniającego, dodającego mocy. Rozpatruje problemy
zdrowia i leczenia z perspektywy różnych kultur, omawia naturę duchów i duchowości oraz przyglądając się rozmaitym zasadom praktyk szamańskich z całego świata, stara się ukazać i zgłębić magię szamańskich podróży.
Wydawnictwo Galaktyka

Potęga podświadomości
prof. Maria Szulc
Dotarcie do podświadomości pacjenta za
pomocą odpowiednio dobranych słów pozwala zakodować treści o działaniu terapeutycznym. Na tym właśnie polega metoda autorki, którą nazwała biostymulacją – chodzi
w niej o wsparcie podświadomości, tak aby
działała dla zdrowia pacjenta. Zasadniczą
rolę w ludzkich zachowaniach – a szczególnie
w powstawaniu ogromnej ilości chorób somatycznych i powszechnych obecnie uzależnień
– odgrywa PODŚWIADOMOŚĆ, czyli ta warstwa ludzkiej osobowości, która nie jest przez nas kontrolowana. Przedstawiona metoda, wywodząca się od hipnozy, pokazuje, jaki potencjał
tkwi w tej części psychiki.
Wydawnictwo Galaktyka

książki
Smakoterapia 2
Iwona Zasuwa
Od Autorki: “Zapraszam do Smakoterapii 2!
Znajdziesz tam historię rewolucji kulinarnej,
która narodziła się z miłości do dziecka z licznymi alergiami, a wyrosła na inspirację dla
wszystkich poszukujących prostych przepisów
roślinnych, bez glutenu, nabiału i cukru. W jej
kontynuacji pochylam się nad tym, od czego
często zaczynamy zmiany w kuchni: nad zdrowymi smakołykami. Najczęściej słodkimi. Zaczynamy zatem od słodkości, lecz potem…
Uch, wreszcie coś na wytrawnie! Zapraszam Was w kolejną kulinarną podróż. Zaczerpnijcie z niej, co Wam się podoba, zainspirujcie się
i smakujcie na zdrowie.”
Wydawnictwo Edipresse Książki

Jak rozwinąć swój potencjał
Zespół PII pod redakcją dr Zofii MigusBębnowicz
Inspirujący kurs (książka + płyta audio) to kompendium przydatnych narzędzi nie tylko dla
ludzi pragnących zmienić swoje życie prywatne, ale i dla firm, których zamiarem jest stworzenie organizacji na miarę XXI wieku, efektywnej i satysfakcjonującej
właścicieli oraz pracowników. Wykłady, które podejmują wiele ważkich tematów z dziedziny rozwoju osobistego, mogą przyczynić się do
wzmocnienia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywacji, kreatywności, a także tolerancji na zmieniające się środowisko pracy.
Wydawnictwo MT Biznes

Leczenie siłami natury
Andreas Michalsen

Doświadczanie Rzeczywistości.
Na drodze do oświecenia
David R. Hawkins
„Zrozumienie prawdziwej natury ego przyspiesza postęp duchowy. Ono nie jest wrogiem,
którego trzeba atakować albo pokonać, nie
jest też złem, które należy przezwyciężyć. Każdy z nas ma ego, i ono wcale nie jest wyjątkowe ani indywidualne. Tym, co naprawdę różni
poszczególne osoby, jest stopień zniewolenia
programami ego.” Skąd wiedzieć czy zmierzamy we właściwym kierunku na drodze osobistego rozwoju? Autor – twórca Mapy Poziomów Świadomości, który doświadczył wysokich stanów
świadomości, wyprowadza nas z dualistycznej percepcji, demaskuje
najpowszechniejsze błędy postrzegania i ukryte mechanizmy ego.
Wydawnictwo Virgo

Zachowania niepoprawne
Richard Thaler
Autor, laureat Nagrody Nobla 2017 w dziedzinie ekonomii w błyskotliwej, przystępnej formie opisuje realizację wizji wzbogaconej teorii
ekonomicznej i tworzenie podstaw ekonomii
behawioralnej. Ekonomia behawioralna korzysta z ustaleń psychologii i innych nauk społecznych, co sprawia, że staje się dziedziną
bliższą rzeczywistości – nam i naszemu światu. Fenomenem, nad którym zastanawia się
autor, są „zachowania niepoprawne” konsumentów, czyli niezgodne
z założeniami rynku, ekonomistów i specjalistów. Ich przykłady można
znaleźć wszędzie – od funkcjonowania budżetów domowych, przez
modele biznesowe.
Wydawnictwo Media Rodzina

Moje spektakularne soki
i koktajle

Terapia pijawkami, joga, upuszczanie krwi – to
tylko niektóre naturalne metody leczenia, teraz docenione i stosowane także przez lekarzy. Profesor Klinicznej Medycyny Naturalnej
w swojej najnowszej książce przedstawia, jak
przy pomocy naturalnych metod skutecznie
leczyć najczęstsze choroby endemiczne. Autor wyjaśnia, dlaczego powinniśmy korzystać
z osiągnięć medycyny naturalnej, ale jednocześnie nie przekreślać dokonań medycyny
konwencjonalnej. Wielokrotnie podkreśla, że nie chodzi o separację,
lecz o integrację i kompilację osiągnięć techniki, oraz tego, co możemy czerpać z natury.
Wydawnictwo MUZA

Karolina Szostak, Marta Kordyl

Mama Alergika Gotuje.
Tradycyjnie i Nowocześnie

Jak prawidłowo chodzić, stać,
siedzieć

Katarzyna Jankowska

Mary Bond

Mama Alergika Gotuje. Tradycyjnie i Nowocześnie, to piąta książka zamykająca serię poradników pod wspólnym tytułem Mama Alergika Gotuje. Książka zawiera 105 roślinnych,
bezglutenowych przepisów bez głównych czternastu alergenów oraz
bez zwykłego cukru.
Wszystkie przepisy są wegańskie i bezglutenowe, oparte na dostępnych w Polsce warzywach i owocach.
Autorka po raz kolejny udowadnia, że nawet podczas ścisłej diety
eliminacyjnej, wykluczającej także mięso i ryby, można odżywiać się
smacznie, zdrowo i różnorodnie.
www.mamaalergikagotuje.pl

Często wiemy, że źródłem bólu pleców jest
nieprawidłowa postawa, ale nie wiemy jak
zmienić swoje długotrwałe nawyki. W książce
znajdziesz wiele informacji na ten temat, oraz
praktyczne ćwiczenia, przez które Autorka
przeprowadzi Cię krok po kroku. Jeśli tańczysz,
uprawiasz fitness, jogę, pilates czy bieganie i
chcesz uniknąć ryzyka kontuzji oraz rozwinąć świadomość ciała, jeśli
zajmujesz się fizjoterapią i dbasz o to, by pacjenci, dzięki zmianie starych nawyków ruchowych byli w stanie uwolnić się od przewlekłego
bólu – ta książka jest dla Ciebie.
Wydawnictwo Virgo

Odkąd trzy lata temu schudłam 30 kg – całkowicie zmieniłam swoje podejście do jedzenia i samo jedzenie. To, że jestem fanką postów i detoksów przeprowadzanych raz na
kilka miesięcy, już chyba wszyscy wiedzą.
Ale żeby „prowadzić się” jeszcze lepiej, zdrowiej i efektowniej, nauczyłam się wyciskać
z wszystkiego, co najlepsze. Z życia, z dnia
i w końcu z warzyw i owoców. Robienie soków to moja ulubiona gra
w kolory. W tej książce razem z moją przyjaciółką Martą Kordyl dzielimy
się przepisami na prawie 100 pysznych, zdrowych, energetycznych soków i koktajli, które codziennie „dają nam kopa”.
Wydawnictwo Edipresse Książki

