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Dawno, dawno temu
choć w tej samej galaktyce...

OBCOWANIE Z NATURĄ
Człowiek jest „produktem natury”. Od momentu gdy wstał z czterech łap na dwie,
niewiele zmieniło się w jego ciele. Złagodniały mu rysy, ma mniej owłosienia, ale
prawie nie uległ zmianie jego kościec, ma nadal jedno serce, jedną wątrobę, te
same płuca, należy do ssaków. Odróżnia go to od mechanicznych wynalazków, zdobyczy technologii i sztucznych produktów. Człowiek ze swoim organizmem zawsze
będzie stanowił element natury, a to oznacza, że tylko w naturalnych warunkach
jest w stanie żyć zdrowo, funkcjonować i zwyczajnie przetrwać.
Historia ludzkości nieodmiennie związana jest ze
zmianami zachodzącymi w naturze. 10 milionów
lat temu zaczęło się zanikanie lasów i powstawanie sawann.1 Nasi czworonożni przodkowie zeszli
z drzew, aby szukać pokarmu w postaci nasion,
traw, drobnych ssaków. Wymagało to zupełnie innej
obserwacji otoczenia, a zatem powoli zaczęli się
prostować i stawać na dwóch nogach. Uwolnione
kończyny górne zaczęły służyć do wyrabiania naczyń, opieki nad noworodkami, przygotowywania
posiłków. Dwunożna postawa była mniej narażona
na promienie słońca a wysokość, którą nagle zyskał
człowiek służyła do lepszej obserwacji. Od ówczesnego przodka zostały nam włosy na głowie, które
służą do ochrony mózgu przed przegrzaniem. 2

Od czasu kiedy nasz przodek zaczął jeść
więcej warzyw nasion, owadów, miękkiego gotowanego pożywienia znacznie zmniejszyły się nasze
zęby, które nie potrzebowały rozgryzania surowego
mięsa. Zniknęły też ostre pazury, bo zaczęliśmy
polować używając narzędzi. Naukowcy twierdzą,
że nadal zmieniamy się pod wpływem zmian zachodzących w klimacie. Człowiek przyszłości będzie
wyższy, smuklejszy, będzie miał krótszy przewód
pokarmowy, jeszcze mniej zębów. Niektórzy twierdzą, że na skutek zmian klimatycznych natura uczyni
z nas hybrydy mogące żyć pod wodą. 3

1 „Pochodzenie i ewolucja człowieka” - epodreczniki.pl
2 Justyna Ciulko- Dołęga „Głos Przyrody”nr 1 (6) I-III 2015
3 Jan Stradowski „ Jak będzie wyglądał człowiek przyszłości? Musimy się przygotować do zmian” Focus.pl 16.04.2019
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Jesteśmy produktem natury i to ona dyktuje nam
zarówno to jak wyglądamy, co robimy, ale też jak się
czujemy, czy jesteśmy zdrowi. Człowiek przez setki
tysięcy lat żywił się tym co wyprodukowała natura.
Ponieważ jest częścią jej ekosystemu podobnie jak
rośliny czy zwierzęta, wszystko co pochodzi od
przyrody służy jego zdrowiu i rozwojowi ponieważ stanowi naturalne środowisko człowieka. Od
wieków budował, szył ubrania, wytwarzał narzędzia
z dostępnych mu naturalnych materiałów. Siał zboże
według faz księżyca, udomawiał dzikie zwierzęta,
czcił przyrodę jako tę, która dawała mu schronienie
i pożywienie. Częściej umierał od ran, skaleczeń,
złamań niż od nowotworów, ponieważ jego środowisko nie było skażone czymś, czego natura nie
wyprodukowała - paleniem papierosów, złym odżywianiem, używaniem pestycydów, zanieczyszczonym
powietrzem.1
Abyśmy byli zdrowi, sprawni i w pełni
korzystali z potencjału naszego organizmu, potrzebujemy naturalnego środowiska, bo tak zostaliśmy
„ wyprodukowani”. Nasze płuca nie zostały przystosowane do oddychania spalinami, nasz mózg nie
jest w stanie przetworzyć tak ogromnego hałasu
miejskiego i tylu bodźców płynących z reklam,
sztucznego oświetlenia, komputerów, smartfonów.
Tworząc człowieka natura założyła, że będzie on
elementem reszty ekosystemu, z którym przyjdzie
mu współpracować. Dlatego człowiek i przyroda
stanowi jedność. Lasy to nasze zdrowe płuca, rzeki
i stawy to nasze nawodnienie, rośliny i zwierzęta
stanowią pożywienie człowieka, a wiele zwierząt
przyczynia się również do naturalnego oczyszczania
Ziemi z elementów stanowiących dla człowieka
zagrożenie. Tworząc organizm ludzki natura nigdy
nie zakładała, że człowiek jako jej element będzie
kiedyś największym wirusem niszczącym własne
źródło, własny system przeżycia.2

1 Raport WHO czerwiec 2012 „ W 2030 roku będzie 75% więcej zachorowań na raka”
2 Aleksandra Zaprutko- Janicka „Człowiek jest największym szkodnikiem w historii” Ciekawostki Historyczne.pl 15.12. 2017
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Człowiek
- „produkt”
NATURY

Nieuświadomiony
STRES MIEJSKI
CHEMICZNA ŻYWNOŚĆ, MIEJSKI HAŁAS, SZTUCZNE OŚWIETLENIE, KTÓRE
ZABURZYŁO DOBOWY RYTM NATURALNEGO SNU, ZANIECZYSZCZONE
POWIETRZE I PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STANOWIĄ
NIEUŚWIADOMIONE ŹRÓDŁO TZW. BIOLOGICZNEGO STRESU, KTÓREMU
CODZIENNIE PODDAWANY JEST ORGANIZM WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA.

Chemiczna żywność, miejski hałas, sztuczne oświetlenie, które zaburzyło dobowy rytm naturalnego
snu, zanieczyszczone powietrze i promieniowanie
elektromagnetyczne stanowią nieuświadomione
źródło tzw. biologicznego stresu, któremu codziennie poddawany jest organizm współczesnego
człowieka. „Biologicznemu stresowi podlegają
wszystkie gatunki wyprodukowane przez naturę.”
- pisze Charles J. Krebs w książce „Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności”
„Wywołuje go każda zmiana warunków środowiskowych. Powstaje zarówno wtedy, gdy istnieje
nadmiar, jak i niedobór czynników warunkujących
wzrost i rozwój organizmów. Może mieć podłoże
biotyczne, wynikające z działalności innych organizmów, i abiotyczne, związane ze zmianą fizycznych
czynników środowiska.”1
No właśnie. Przeanalizujmy najpierw nadmiar. Normy hałasu w których może przebywać
człowiek są przekroczone od dawna. Samochody,
autobusy i motocykle produkują odgłosy na poziomie 75-89 decybeli, a odgłosy budowy (koparki,
młoty, wiertarki) to aż 134 decybele. Dla naszego
systemu nerwowego szkodliwe jest wszystko co
przekracza 70 decybeli.2 Przy tak dużym przekroczeniu norm naturalnych w jakich może przebywać
człowiek wzrasta adrenalina (jeden z hormonów
stresu), tym samym rośnie napięcie, niepokój
i spada nasza efektywność. Codzienne przebywa-

nie w przekroczonych normach hałasu jest dziś na
porządku dziennym, stąd pojawiły się choroby takie
jak np. syndrom permanentnego zmęczenia czy ciągłe rozdrażnienie, napięcie, bóle głowy. Jak wspomina Stefan Kaczmarek z portalu IT-filolog.pl w swoim
artykule „Mózg potrzebuje ciszy, żeby właściwie
funkcjonować” - „Światowa Organizacja Zdrowia,
badając obciążenie zdrowotne Europejczyków,
doszła do wniosku, że 340-milionowa populacja
Europy Zachodniej traci każdego roku milion lat
zdrowego życia z powodu hałasu. Jej zdaniem jest
on główną przyczyną 3 tys. zgonów rocznie, wynikających z zaburzeń pracy serca. Dzieje się tak
dlatego, że hałas wpływa na mózg człowieka, podwyższając poziom hormonów stresu. Ma to miejsce nawet, kiedy śpimy. Fale dźwiękowe powodują
reakcję organizmu i aktywują ciało migdałowate —
część mózgu związaną z pamięcią i emocjami.”3
Kolejne przekroczone normy to skażone
powietrze i smog. Natura tworząc nasze płuca
i cały system oddechowy miała do dyspozycji czyste
powietrze i inteligentnie zaplanowała wymianę
w ekosystemie: pobieramy tlen, oddajemy roślinom
dwutlenek węgla. One odwrotnie – produkują
potrzebny nam tlen. Dodatkowo drzewa zatrzymują
w sobie wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby
zaszkodzić płucom człowieka. Tymczasem dziś człowiek wycina całe hektary lasów z chęci zysku, zapominając, że każde drzewo to jego zdrowe płuca.4

1 Charles J. Krebs „Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności” Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011
2 Dr laryngologii Norbert Górski „Jaki poziom hałasu jest szkodliwy”? Fonix.pl
3 Stefan Kaczmarek „Mózg potrzebuje ciszy, żeby właściwie funkcjonwać” - IT-filolog.pl 21.02.2019
4 „Ekologiczne skutki wycinania lasów w Polsce i na świecie „Ekopolityka.pl 4.08.2018
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Z kolei nadmierne używanie zdobyczy
technologii, jaką jest światło, może prowadzić do
zaburzeń snu i zaniku kości. Natura założyła, że będziemy chodzić spać kiedy zapadnie zmrok, a wstawać kiedy wzejdzie świt.5 Uregulowała to bardzo
mądrze, dla poszczególnych pór roku bowiem zimą
potrzebujemy więcej energii, dlatego szybciej zapadający zmrok zmuszał ludzi do dłuższej regeneracji.
Od czasu wynalezienia żarówki człowiek potrafi
być aktywny do późnych godzin nocnych. Nie zważa jednak na to, że natura produkując nasze ciało
inteligentnie zaprojektowała wiele procesów fizjologicznych zachodzących właśnie w nocy. Opisali
je dokładnie nadając im nazwę dobowego zegara
biologicznego amerykańscy naukowcy – Jeffrey C.
Hall, Michael Rosbash i Michael W.Young, którzy 2
października 2017 roku otrzymali za to odkrycie
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.6
Według ich badań naturalna regeneracja poszczególnych organów zachodzi właśnie w nocy np. wątroby, trzustki, nerek. Szyszynka produkuje hormon
snu zwany melatoniną, ale tylko wtedy gdy wokół
nas jest coraz mniej światła. Smartfony czy komputery używane przed snem nie pozwalają szyszynce
rozpocząć produkcji melatoniny, tym samym uniemożliwiają nam dobrze spać, i w pełni się zregenerować. „Nasza chronobiologia jest nadal regulowana głównie przez dopływ światła, a w związku z tym
przez zmieniającą się pracę szyszynki. To pociąga za

sobą subtelną grę hormonów, kortyzolu i melatoniny, które sterują procesem budzenia się i zasypiania.
Jestem w gotowości - pobudka, jestem w stanie
spoczynku – można iść spać. I wszystko byłoby
dobrze, gdybyśmy żyli na łące, spali pod drzewem
i budzili się razem z ptakami, ale w naszym świecie
od dawna już tak nie jest”.7
Aby w pełni korzystać z energii życiowej
zgodnie z naturą, powinniśmy wstawać o 5.00.
U mężczyzn jest to najlepszy czas na seks bowiem
w ich organizmie znajduje się wówczas najwyższy poziom testosteronu. Od 5 .00 do 7.00 mamy
największą dobową efektywność, a więc jest to też
doskonały czas na pisanie czy działanie. Mamy wówczas najlepiej zregenerowany umysł.
Niestety, siedzenie do późna dzięki żarówce, spowodowało ogromne zaburzenie naturalnego zegara
biologicznego i mało kto jest dziś w stanie budzić
się naturalnie o 5.00 i wykorzystywać właściwie
energię życiową. 8
Dlatego tak dobrze czujemy się w wiejskiej
lub leśnej przestrzeni, w otoczeniu śpiewu ptaków,
szumu strumyków lub morza, w górach, oddychając zdrowym powietrzem, a fatalnie w przeciążonym hałasem, pośpiechem i smrodem środowisku
miejskim. To w warunkach, które stanowią nasze
naturalne środowisko, są źródłem ludzkiego pochodzenia, nasz organizm relaksuje się, odczuwamy ulgę
i pobieramy życiową energię.

5 „Sen w jasnej sypialni: światło w nocy kradnie kości” - Magrit Kossobudzka Gazeta Wyborcza 27.07 2016
6 „Medyczny nobel za zegar biologiczny” Paweł Wernicki PAP.pl 2.10.2017
7 „Natura leczy, uspokaja i uszczęśliwia” Margit Kossobudzka gazeta Wyborcza dodatek Tylko Zdrowie 1.05.2019
8 „Nobel za badanie rytmów biologicznych” Dorota Romanowska Newsweek.ok 2.10. 2017
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ĆWICZENIE 1

OBCOWANIE Z

Jeżeli odczuwasz jakiekolwiek przeciążenie, podlegasz długotrwałemu stresowi lub po prostu jesteś ciągle
zmęczony, udaj się do pobliskiego parku lub lasu. Stań boso na trawie, zamknij oczy. Na początek weź kilka
głębokich oddechów, a potem uruchom swoje zmysły: zacznij słuchać śpiewu ptaków, szumu wiatru, odgłosu
uginanych pod jego wpływem gałęzi. Poczuj na sobie ciepło promieni słonecznych, podmuchu wiatru we włosach. Wciągaj zapachy kwiatów, liści, drzew. Możesz eksperymentować ze smakami traw lub kwiatów. 15 minut
takiej medytacji z naturą działa jak balsam. To wielkie ukojenie dla naszego systemu nerwowego i dowód na to,
jak bardzo nasz organizm potrzebuje kontaktu ze źródłem swego pochodzenia.
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Leczenie lasem
Nasz praprzodek żył początkowo w lasach. Później,
przez tysiące lat człowiek współpracował z lasem.
M. Amos Clifford w książce „Kąpiele leśne” pisze:
„Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy ze swojej
więzi z drzewami i postrzega je jedynie jako surowiec do wykorzystania. Tymczasem drzewa przywołują nas do swoich zagajników i gęstwin oferując nam
uzdrowienie. A my przychodzimy do nich właśnie
dlatego, że nasze DNA pamięta ich siłę, piękno
i wspaniałomyślność”.1
O kojącym wpływie drzew i roślin na psychikę człowieka napisali już w roku 1992 profesorowie
Ulrich i Parsons w swoim słynnym artykule „Influences of passive experiences with plants on individual well-being and health.” Ich badania rozwija do
dziś Tove Fjeld z Uniwersytetu w Oslo.2 W badaniu
zespołu doktor Jolandy Maas z Akademickiego Centrum Medycznego w Amsterdamie przeprowadzonym
na 345 tys. pacjentów stwierdzono, że u tych, którzy
mieszkają dalej niż kilometr od terenów zielonych,
częściej występuje aż 15 różnych dolegliwości somatycznych (m.in. astma, choroby serca, migrena, cukrzyca). Nastolatki mieszkające w miastach ważą średnio
6 kg więcej niż ich rówieśnicy żyjący poza nimi. Pacjenci w szpitalach zdrowieją szybciej jeśli okna ich sal
wychodzą na tereny leśne.3 To przykre, że trzeba dziś
badać i udowadniać jaki jest wpływ środowiska, które
człowieka stworzyło na jego zdrowie.

Association of Nature and Forest Therapy
stworzyło specjalny program nazywany terapią leśną.
Bazująca na japońskiej praktyce shinrin-yoku terapia,
zachęca ludzi z miast do jak najczęstszego przebywania w lasach w celu uzdrawiania. Ujemna jonizacja
powietrza emitowana przez drzewa reguluje pracę
układu sercowo naczyniowego, wpływa na aktywność
elektryczną mózgu, układ nerwowy i całą fizjologię.4
Drzewa leczą nas swoimi olejkami eterycznymi.
Obecnie prężnie rozwija się sylwoterapia, która na
razie nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych,
ale jej wyznawcy a są wśród nich poważni lekarze,
uważają, że brzozy dostarczają nam energii, dęby dają
stabilność, jesiony rozjaśniają umysł, jabłonie poprawiają nastrój, a lipy otwierają serca. 5
Powyższe informacje zaczęto z powodzeniem
wykorzystywać np. w Finlandii, która zmaga się z wysokimi wskaźnikami depresji, alkoholizmu i samobójstw. Tam właśnie przebywanie w lesie zapisywane
jest na recepcie wydawanej przez lekarzy. Z kolei
w Korei Południowej zachęca się do przebywania
w lasach pacjentów o wysokim wskaźniku stresu.6
Z kolei Norwegia jako pierwszy kraj na świecie
zakazała wylesiania. Norweski parlament zobowiązał
się, że zaprzestanie produkcji towarów związanych
z masowym niszczeniem drzew. Wszystko, co może
przyczynić się do niszczenia planety w kontekście
wycinki drzew, zostało w Norwegii zakazane.7

1 M. Amos Clifford „Kąpiele leśne” Wydawnictwo Kobiece 2018
2 „The effects of plants and artificial day-light on the well-being and health of office workers school children and health care personel „Tove Fjeld 2002
3 „Jaki wpływ ma przyroda na organizm ludzki” Kinga Tucholska Polityka dodatek JA MY ONI 10.05 2016
4 Natureandforresttherapy.org
5 „Zieloni przyjaciele” Agata Brandt Twój Styl dodatek Projekt Szczęście nr 1/2018 18.10.2018
6 „Lekarze przepisują chorym spacer po lesie” Florence Williams National Geographic 29.03.2018
7 „Zero wylesiania” Agnieszka Kujawa mojanorwegia.pl 7.06.2016
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ĆWICZENIE 2

OBCOWANIE Z

To ćwiczenie najlepiej wykonać w lesie. Znajdź w nim rozległą polanę porośniętą mchem lub niską trawą,
tak abyś mógł wygodnie chodzić po podłożu. Zdejmij buty i stań boso. Znajdź przed sobą około 5 metrów
bezpiecznej przestrzeni tak, abyś mógł swobodnie chodzić. Zamknij oczy. Zacznij bardzo wolno poruszać się
na wybranej przestrzeni przenosząc całą koncentrację do wrażeń ze stóp. Zauważ wewnętrznym wzrokiem
kształt podłoża, jego temperaturę, to czy grunt jest miękki czy twardy. Poruszaj się w ten sposób około 15
minut.
To ćwiczenie nie tylko korzystnie wpływa na system nerwowy, ale ma też działanie zdrowotne. Doktor Richard Brown z Wydziału Fizjologii Człowieka na Uniwersytecie Oregon w USA, udowodnił, że poprzez stopy
łączymy się z elektronami emitowanymi przez ziemię, które mają właściwości przeciwutleniające. Jest to jeden
z najprostszych sposobów naładowania się antyoksydantami.1 W Polsce badaniami nad zdrowotnym wpływem
chodzenia boso po ziemi zajmuje się od lat kardiolog Karol Sokal członek zarządu Earthing Institute. Jego prace
„The neuromodulative role of earthing” publikowane są m.in. na stronie researchgate.net2
1 „The effects of gounding (earthing) on inflammation, the immune response, wound healing, and prevention and treatment of chronic in7
flammatory and autoimmune diseases” Richard Brown, Gaetan Chevalier, James L. Oschman Journal of Inflammation Research marzec 2015
researchgate.net
2 „Earthing the Human Organism Influences Bioelectrical Processes”- Karol Sokal, Paweł Sokal Journal of alternative and complementary medicine
New York sierpień 2013 researchgate.net

ZDROWIE
Z NATURY
OD GÓR
DO MORZA
POPRAWA ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA
ZACHODZI NIE TYLKO W LESIE. PODOBNY
WPŁYW NA NASZ ORGANIZM MAJĄ GÓRY
I MORZE. IM WYŻEJ SIĘ WSPINAMY NA GÓRSKICH
SZLAKACH, TYM BARDZIEJ POWIETRZE STAJE SIĘ
CHŁODNIEJSZE, SUCHSZE I CZYSTSZE. NASZ
ORGANIZM OCZYSZCZA PŁUCA I CAŁY SYSTEM
ODDECHOWY NA BARDZO GŁĘBOKICH
POZIOMACH. TO DLATEGO OSOBOM
Z ZATOKSYCZNIONYM CIAŁEM POTRAFI
W GÓRACH ZAKRĘCIĆ SIĘ W GŁOWIE. POWYŻEJ
1500 M POWIETRZE JEST JUŻ NATURALNIE
CZYSTE, WOLNE OD ZANIECZYSZCZEŃ
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, A TO Z KOLEI
ŁAGODZI ASTMĘ I STANY ALERGICZNE.
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Zarówno górski klimat jak i piękno górskiego pejzażu koi nasz system nerwowy, to właśnie tam dochodzi często do otwarcia się na duchową stronę
życia, do postanowień o zmianach. Góry wciągają
nas swoim majestatem, zmuszają do refleksji.
Szybko zmieniająca się górska pogoda zmusza organizm do ciągłego przystosowywania się do innych
warunków, a to z kolei ma wpływ na wzmacnianie
odporności.1
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na
zdrowie człowieka jest fakt, że górska wycieczka
zmusza nas do ruchu. Natura tworząc człowieka
nigdy nie zakładała, że będzie on tyle siedział. Cały
nasz kościec i organy wewnętrzne świadczą o tym,
że człowiek został stworzony do życia w ruchu: do
chodzenia, biegania, odpoczynku w postaci leżenia,
ale najmniej do siedzenia. Wszelkie współczesne

problemy ze stawami biodrowymi i odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa wynikają z siedzącego trybu
życia i otyłości. Odcinek lędźwiowy połączony jest
z mięśniami brzucha, które utrzymują go we właściwym miejscu. Słabe otłuszczone mięśnie brzucha to
jednocześnie kłopoty z lędźwiami i z przeciążeniem
tego fragmentu kręgosłupa.2
Jedną z plag cywilizacyjnych są powszechne
dziś choroby tarczycy spowodowane praktycznie
permanentnym stresem.3 I znowu natura oferowała
nam jod, brom, wapń i magnez zawarte tym razem
w morskim powietrzu, które wspierają leczenie
tych chorób, a zdrowym organizmom podnoszą
odporność i dotleniają organizm. Szum morza i jego
bezkres łagodzą skołatane nerwy, wpływają na spowolnienie pracy serca i głębszy oddech.

1 „Po zdrowie w góry” otopodhale.pl 3.11.2015
2 „Jesteśmy stworzeni do biegania” Magda Ostrowska – Dołęgowska polskabiega.sport.pl 29.07.2013
3 „Stres mieszka w ciele: choroby tarczycy, Hashimoto i stres” streso-terapia.pl 9.10.2018
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W SYMBIOZIE
ze zwierzętami
Pozwoliło to na spożywanie odzwierzęcych produktów mlecznych. Nigdy nie mieliśmy problemów
z trawieniem laktozy, dopóki produkcja odbywała
się naturalnie, piliśmy nieprzetworzone mleko bez
zawartości hormonów i antybiotyków.1 Mieliśmy do
dyspozycji wyłącznie produkty bez konserwantów,
które trzeba było wyrzucić po 2, 3 dniach. Krowy
pasące się na łąkach to dziś rzadki widok, który
powszechny był jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat
temu. A to oznacza, że produkcja mleka odbywa
się dziś głównie przemysłowo i pochodzi od zwierząt, które hodowane są nienaturalnie.
Zwierzęta to jednak nie tylko dawcy pożywienia, ale również towarzysze pracy, obrońcy, czyściciele, przyjaciele i naturalni reduktorzy ludzkiego
stresu.
Oswojone przez człowieka bydło, osły,
konie, gołębie, wielbłądy, słonie służyły mu wiernie
przez tysiące lat jako zwierzęta pociągowe i transportowe. I tu zaszła wielka wymiana ekosystemu,
człowiek karmił, leczył i dbał o towarzyszy swej
pracy i środki transportu podobnie jak dbamy dziś
o samochody czy maszyny. Z tą różnicą, że zwierzęta nie pozostawiały po sobie szkodliwych zanieczyszczeń. Ich odchody służyły do użyźniania gleby,
a w Indiach do dziś używa się suszonych „krowich
placków” do budowy dachów. Kolejny dowód na
to jak natura zaplanowała oczyszczanie. Dziś tony
sztucznych, nierozkładalnych tworzyw zalegają
w oceanach odbierając życie kolejnemu naszemu
pożywieniu: rybom i owocom morza.
Tymczasem natura wyposażyła zwierzęcy
świat w naturalnych czyścicieli, którzy od wieków

1 „Tylko jedna trzecia ludzkości pije mleko” Olga Woźniak Gazeta Wyborcza 2.08.
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NATURA TO BARDZO INTELIGENTNY SYSTEM O NIESAMOWITYCH ZDOLNOŚCIACH
PRZYSTOSOWAWCZYCH I ODPOWIADAJĄCY NATYCHMIAST NA ZMIENIAJĄCE SIĘ POTRZEBY
ORGANIZMÓW. KIEDY CZŁOWIEK UDOMOWIŁ NIEKTÓRE ZWIERZĘTA NP. BYDŁO, DOSZŁO
W JEGO CIELE DO PEWNYCH MUTACJI, DZIĘKI KTÓRYM ZACZĄŁ TRAWIĆ LAKTOZĘ.

żródło: unsplash

żródło: unsplash

przysługiwali się zarówno innym częściom natury
jak i samemu człowiekowi.
Na przykład wargatek sanitarnik to naturalny czyściciel mórz i oceanów.2 Ta niesamowita
rybka zatrzymuje się nad rafą koralową tworząc
pewnego rodzaju stację dla oczyszczania innych
ryb. Niesamowite jest to, że rekiny, mureny i inne
drapieżniki podpływają do niego, niczym do stacji
obsługi pojazdów i pozwalają mu wchodzić między
swoje zęby, płetwy, skrzela i zjadać pasożyty czy
resztki obumarłej skóry.
Czyścicielami natury są też ptaki: kruki,
gołębie, wróble, gawrony nie tylko żywią się komarami czy muchami oczyszczając człowiekowi świat
z uprzykrzających mu życie owadów. Ale niezwykła
inteligencja kruków została również wykorzystana
w Holandii do sprzątania miast. Start up Crowded
Cities założony przez Rubena Van Der Vleutena
i Boba Spikmana to program, który wykorzystując
kruki czyści ulice Holandii z petów. Za każdą wrzu-

coną do kosza resztkę papierosa kruki otrzymują
swoje ulubione orzeszki.3
Do innych sprzątaczy niezwykle ważnych
w ekosystemie należą pająki, mrówki, muchy, zmieraczki czyszczące plaże, większość ptaków. Te
ostatnie żywiące się owadami i ich larwami pomagają nam w walce z wieloma szkodnikami w tym
z największym wrogiem wakacyjnego odpoczynku
- komarem. Słynne z westernów sępy żywią się
padliną, a więc oczyszczają ziemię z potencjalnego
zagrożenia chorobami. Pająki to zjadacze much,
a mrówki bardzo często pomagają w oczyszczeniu ziemi z umarłych zwierząt. W lesie czy na łące
często możemy zauważyć jak mrówki uwijają się na
padłej dżdżownicy lub myszy. Człowiek bezmyślnie
zabijający mrówki, czy pająki nie zdaje sobie sprawy
jak bardzo zaburza ekosystem. W naturze naprawdę niewiele jest osobników, które nie posiadają
jakiejś funkcji.

2 Wikipedia.org
3 Juliet Childers „Crowded Cities Wants to use Crows to Murder Cigarette Littering” edgy.app 11.10.2018
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LECZENIE
ZWIERZĘTAMI
DLA CZŁOWIEKA I JEGO SYSTEMU NERWOWEGO
NIEZWYKLE WAŻNY JEST ELEMENT PRZYJAŹNI
ZE ZWIERZĘTAMI. WE WSPÓŁCZESNEJ
MEDYCYNIE POWSZECHNIE WYKORZYSTUJE SIĘ
ZOOTERAPIĘ, CZYLI LECZENIE
WSPOMAGANE OBECNOŚCIĄ ZWIERZĄT.
TA FORMA LECZENIA STAŁA SIĘ POPULARNA
W USA W LATACH 70. UBIEGŁEGO WIEKU,
KIEDY TO ZAUWAŻONO USPOKAJAJĄCY WPŁYW
CZWORONOGÓW NA RANNYCH ŻOŁNIERZY.1

żródło: unsplash

żródło: unsplash

Filoterapia, czyli leczenie kotem, dogoterapia, hipoterapia czy pływanie z delfinami powszechnie weszły do kanonu terapii niepełnosprawności fizycznej
i umysłowej u dzieci. Zwierzęta nas nie oceniają, nie
dzielą, kochają bezgranicznie takimi jakimi jesteśmy.
Właśnie to oddanie wpływa pozytywnie na nasz
mózg znacznie redukując ludzki stres.2
Kocie mruczenie wywołuje wibracje przypominające te używane w ortopedii do leczenia złamań,
natomiast sam dźwięk i głaskanie kota wpływa właśnie na redukcję stresu.3 Podobnie merdanie psiego
ogona. Psy stały się strażnikami poziomu glukozy
u chorych na cukrzycę, przewodnikami osób niewidomych czyni ratownikami górskimi.4
Osobną, niezwykle interesującą gałęzią zooterapii jest delfinoterapia. „Delfiny leczą za pomocą
ultradźwięków są bowiem wyposażone przez naturę w echolokator, czyli odpowiednik radaru i same
potrafią skupić sygnał na pacjencie, dzięki czemu
stymulują komórki do powrotu do sprawnego funkcjonowania. Pływanie z delfinami daje niesamowite
rezultaty również w przypadku ludzi teoretycznie
„zdrowych”, którzy z przyjemnością uczestniczą
w seansach relaksacyjnych wyzwalając się od napięć
psychicznych, wynikających z towarzyszącego im
na co dzień stresu. Najwięksi entuzjaści delfinoterapii twierdzą ponadto, że jest ona niezastąpionym
lekarstwem w odbudowie własnej tożsamości
i przywróceniu kontaktu ze światem zewnętrznym
na zasadzie pełnej z nim harmonii.”5

1 Zooterapia.org.pl
2 Tamże
3 „Felinoterapia czyli leczenie kotem” Agnieszka Kazimierczuk rp.pl 17.02.2019
4 Dogoterapia.net
5 plywaniezdelfinami.pl
6 „Zwierzęta zmniejszają depresję” Focus.pl 15.07.2013
7 „Rola zwierząt w psychoterapii” Ewa Fijołek psychiatria.pl

Zwierzęta domowe psy, koty, chomiki,
świnki morskie wykorzystywane są też w depresji ludzi starszych. Opieka nad czworonogiem to
obowiązek, a więc sens życia. Wielu rezydentów
domów starców ma dziś pod opieką zwierzęta,
ponieważ według danych organizacji „Pets for The
Elderly Foundation” w USA aż 21% osób starszych,
które posiadały zwierzaka, miało mniej wizyt u lekarza. Ciekawy jest też fakt, w jaki sposób zwierzęta
pomagają osobom z demencją starczą. Dla chorych
najgorsze są zmiany, nie rozpoznają najbliższych tylko dlatego, że ktoś zmienił ubranie lub kolor włosów. Tymczasem zwierzę wygląda zawsze tak samo,
bez względu na wiek. Daje to osobom z demencją
punkt odniesienia.6
Opiekę nad zwierzętami zaleca się też osobom zmagającym się z depresją. Odpowiedzialność
za zwierzątko przywraca im sens życia, pojawia się
obowiązek nakarmienia, wyjścia na spacer, zmniejsza
się poczucie opuszczenia. Dzięki opiece nad zwierzakiem osoby z depresją skupiają się na nim, a nie
na swoich myślach. We wspomaganiu leczenia depresji najbardziej pomagają psy jako zwierzęta, które
bardzo szybko obdarowują właściciela miłością, są
też dużo bardziej kontaktowe niż koty. Dowiedziono, że już po kilkuminutowym kontakcie z psem
wzrasta poziom tzw. hormonów szczęścia - dopaminy, oksytocyny i endorfin, czyli tych, których spadek
mają najczęściej pacjenci z depresją. 7
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NATURĄ
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ĆWICZENIE 3

OBCOWANIE Z

Jeżeli masz jakiekolwiek zwierzę domowe poświęć kilkanaście minut na uważny kontakt. Zamknij oczy i zanurz
rękę w sierść psa lub kota. Obserwuj jak głaskanie i odczuwanie miękkiej sierści na skórze powoli cię uspokaja.
Jeśli jesteś posiadaczem kota możesz dodatkowo uruchomić zmysł słuchu i zauważyć dobroczynne skutki jego
mruczenia.
Jeśli nie posiadasz zwierzaka, ponownie udaj się do pobliskiego parku lub lasu, zamknij oczy i słuchaj śpiewu
ptaków. Po kilku minutach zauważysz wyraźne spowolnienie pracy serca, wydłuży się twój oddech i spadnie
tętno. Możesz też udać się do zoo i po prostu obserwować fascynujące relacje społeczne. Patrzenie na zachowania zwierząt porównywalne jest z patrzeniem na zieleń – redukuje stres, uspokaja.

Ubrania
I KOSMETYKI

Skóra jest skomplikowanym systemem, który
przekazuje informacje ze świata zewnętrznego do
naszego wnętrza. Chroni, oddycha i karmi. Wygląd
skóry zawsze mówi o tym co dzieje się w organizmie. Alarmuje o stresie i tym, że do wnętrza
przedostają się rzeczy, z którymi nasz przewód pokarmowy i oddechowy nie potrafią sobie poradzić.
Dlatego na skórę powinno nakładać się tylko rzeczy, które można po prostu zjeść. Co oczywiście
w dzisiejszym świecie powszechnego zastosowania
tworzyw sztucznych i konserwantów jest niezwykle
trudne. Znowu natura zaprojektowała nas niezwykle inteligentnie. Jeżeli cokolwiek co dla organizmu
jest toksyną dostanie się do niego, uruchomi się
proces oczyszczania właśnie przez skórę. Niestety,
stąd właśnie egzemy, uczulenia czy wysypki. Organizm wyrzuca to, co szkodliwe przez skórę. 1
Nasi przodkowie nie znali akrylu, nylonu, poliestru, przetworzonej chemicznie wiskozy. W naturalnych materiałach ich skóra oddychała swobodnie
podczas gdy, w sztucznych zwiększona jest potliwość, materiały te lepią się do skóry i powodują podrażnienia. Ich zaletą jest to, że prawie się nie gniotą, ich pranie nie wymaga uważności i specjalnych
zabiegów. Są też dużo tańsze od naturalnych, ale za
to bardzo szybko się niszczą. Akryl np. to materiał
szybko podlegający zmechaceniu, a ubrania takiego
nie można już w żaden sposób naprawić. Nadaje się
po prostu do wyrzucenia.
1 Whitney Bowe „Ukryte źródło piękna” Wydawnictwo Galaktyka 2018
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I ZNOWU POWRÓĆMY DO NASZYCH PRZODKÓW. BAWEŁNA, JEDWAB, LEN, KONOPIE, WEŁNA, NATURALNA SKÓRA - TO POZYSKIWANE PRZEZ NICH MATERIAŁY,
Z KTÓRYCH PRODUKOWALI ODZIEŻ. PONIEWAŻ LITEMOTIVEM TEGO ARTYKUŁU
JEST FAKT, ŻE CZŁOWIEK JEST PRODUKTEM NATURY WSZYSTKO CO NATURALNE
SŁUŻY JEMU I JEGO ORGANIZMOWI. W TYM WYPADKU SKÓRZE.
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Dziś na rynku mody coraz częściej projektanci sięgają ponownie po naturalne materiały, do
tego ruch ochrony zwierząt i styl eko zapoczątkował pozyskiwanie materiałów takich jak pinatex
ze skóry liści ananasa czy vegea z łodyg, nasion
i skórek winogron. Pionierką w używaniu tych materiałów jest słynna projektantka Stella Mc Cartney. Ciało świetnie oddycha również w materiale
wyprodukowanym z fusów po kawie, takie ubrania
w ofercie posiada marka Starseeds.2
Podobną sytuację mamy z kosmetykami
i tzw. chemią domową. Kosmetyki aplikowane na
skórę przedostają się do krwiobiegu, do oczu, ich
opary wdychane są przez system oddechowy. Często przy szorowaniu wanny środkiem chemicznym
dostajemy kaszlu. Tak właśnie organizm stara się
oczyścić płuca z drażniącego środka. Kilkudniowe
swędzenie skóry po farbowaniu włosów to również objaw uczulenia na chemiczne środki, zaczerwienia i opuchnięcia wokół oczu to reakcje na
składniki kremów.
2 „Świadomie ubrani” Marta Urbaniak Magazyn Slow Newsweek Extra 3/2018

I znowu warto uczyć się od przodków co
z powodzeniem wykorzystywane jest dziś przy
produkcji kosmetyków organicznych. Miód, mleko,
zioła, lawenda i inne kwiaty, oleje – to naturalne
składniki, dzięki którym nasze prababki i ich prababki dbały o urodę i kondycję skóry. Produkty były
krótkotrwałe, często wyrabiane tuż przed zastosowaniem, a słynne mleko Kleopatry dojono tuż
przed kąpielą. Dziś dany kosmetyk może stać nawet
rok i nadal podobnie pachnie i wygląda.
Z kolei do naturalnych środków czystości
należy ocet, soda oczyszczona, naturalne mydło.
Zmieszane i połączone z olejkami eterycznymi
czyszczą wszelkie powierzchnie podobnie jak
chemia, z tą jednak różnicą, że nie szkodzą naszemu
organizmowi. Organiczne kosmetyki, środki piorące
i czyszczące stały się dziś niezbędne dla alergików,
ludzi z atopową skórą czy astmatyków.
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Aromaterapia

OLEJKI ETERYCZNE OD PRASTARYCH WIEKÓW UŻYWANE BYŁY PRZEZ CZŁOWIEKA W RÓŻNEGO
RODZAJU TERAPIACH. MATERIAŁY ROŚLINNE I OLEJE ROŚLINNE POZYSKANE DO WYKORZYSTYWANIA ICH NUTY ZAPACHOWEJ MAJĄ ZASTOSOWANIE DO POPRAWY FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO
SAMOPOCZUCIA. ZAMIAST FASZEROWAĆ SIĘ SZTUCZNYMI KROPLAMI NA KATAR LUB CO GORSZE
STOSOWAĆ LEKI ZASUSZAJĄCE ŚLUZ, WYSTARCZY POODDYCHAĆ POWIETRZEM WYPEŁNIONYM
OLEJKIEM LAWENDOWYM.
RENE - MAURICE GATTEFOSSE JAKO PIERWSZY POTWIERDZIŁ ANTYSEPTYCZNE DZIAŁANIE OLEJKU
Z LAWENDY LECZĄC NIM RANNYCH ŻOŁNIERZY PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ.
DZIŚ RÓŻNORODNE OLEJKI ETERYCZNE POZYSKANE Z NATURY STOSUJE SIĘ POWSZECHNIE
W ZAPALENIACH STAWÓW, MASAŻACH TERAPEUTYCZNYCH, SCHORZENIACH JELIT,
PRZEZIĘBIENIACH, KASZLU CZY ZAPALENIU OSKRZELI.1

1 Na podstawie drbeta.pl

17

CISZA
NATŁOK BODŹCÓW NEGATYWNIE
WPŁYWA NA MÓZG I NA SYSTEM
NERWOWY. POTRZEBUJEMY CISZY
DO PRZETWARZANIA INFORMACJI,
DO LEPSZEJ KONCENTRACJI,
ZEBRANIA MYŚLI, POBUDZENIA
KREATYWNOŚCI, USPOKOJENIA.
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Naukowcy z Neuroscience Research Australia
i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii odkryli,
że nasz mózg potrzebuje ciszy, a dokładnie pauz
pomiędzy bodźcami, aby lepiej interpretować i podejmować lepsze decyzje.1
Natłok bodźców negatywnie wpływa na
mózg i na system nerwowy. Potrzebujemy ciszy do
przetwarzania informacji, do lepszej koncentracji,
zebrania myśli, pobudzenia kreatywności, uspokojenia. Tymczasem, współczesny człowiek otoczony
dźwiękami miasta, prawie nie potrafi żyć w ciszy.
Pracuje w tzw. open spacerach, a wracając do domu
włącza telewizor lub radio. Nawet niespecjalnie się
na tym skupia, ale potrzebuje jakiegokolwiek dźwięku, ponieważ cisza wprowadza do jego psychiki
niepokój.2
Praca w warunkach typu open space to
skuteczny morderca efektywności. Pełno tam rozpraszaczy, hałasu, nagłych zmian. Dla naszego mózgu
skonstruowanego miliony lat temu w ciszy przeskakiwanie od jednej czynności do drugiej powoduje,
że w dość krótkim czasie zaczynamy mieć kłopoty
z pamięcią. Dodatkowymi rozpraszaczami i zabójcami skupienia stały się komputery i smartfony.
Nicolas Carr - jeden z najbardziej znanych amerykańskich badaczy internetu i społeczeństwa sieci,
absolwent Harvardu, redaktor „Harvard Business
Review” twierdzi, że internet spowodował, że nie
umiemy czytać już dłuższych tekstów, a po kilku
stronach książki potrzebujemy przerwy i innego
bodźca. 3
Nadmiar bodźców i hałas podwyższają ciśnienie krwi, przyspieszają bicie serca, zaburzają sen,
zwiększają poziom kortyzolu – hormonu stresu.
Jak twierdzi Thich Nhat Than - jeden ze współczesnych filozofów i autor wielu książek o wschodniej
myśli filozoficznej, wpływającej na dobrostan człowieka, cisza i brak bodźców będą niedługo naszym
największym deficytem. Nie tylko fakt, że zabudujemy cały świat, ale przede wszystkim to, że nie
będziemy potrafili w tej ciszy przebywać. 4
Ponownie na ratunek przychodzi nam natura. Kontakt z przyrodą daje okazję do bycia w naturalnych odgłosach, sprzyja wyciszeniu, stabilizuje
umysł, poprawiaja koncentrację. Podczas spacerów
w naturalnym środowisku można wykonywać
ćwiczenia oddechowe będące naturalną medytacją.
Pozostawanie w ciszy lasu na polanie lub łące wpływa balansująco na system nerwowy wprowadzając

do organizmu homeostazę - naturalny stan naszego istnienia. Dlatego tak popularna staje się dziś
medytacja nazywana prysznicem dla umysłu. Kiedyś
zastrzeżona dla zwolenników wschodniego systemu
religijnego, dziś wprowadzona do wielu psychoterapii i medycyny staje się jednym z podstawowych
narzędzi w walce ze stresem.

1 „Mózg potrzebuje ciszy, żeby właściwie funkcjonować” Stefan Kaczmarek IT-filolog.pl 21.02.2019
2 „Praca w open space - więcej szkód niż pożytku” Marek Szymaniak TVN 24.pl
3 Nicolas Carr „Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg” Wydawnictwo Onepress 2012
4 Thich Nat Hanh „Cisza. Siła spokoju w świecie pełnym zgiełku” Wydawnictwo Czarna Owca 2016
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ĆWICZENIE 4

OBCOWANIE Z

Znajdź miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał przez około 15-20 minut. Może to być zarówno miejsce w twoim mieszkaniu jak i gdzieś na łonie natury. Ważne, abyś zapewnił sobie spokój i ciszę. Usiądź w pozycji, w której cały czas zachowasz przytomność, wyprostuj plecy, nie krzyżuj nóg ani rąk.
Tym razem wykorzystamy coś co natura dała ci, abyś mógł żyć i co zawsze masz przy sobie: twój oddech.
Zamknij oczy i skieruj uwagę właśnie do oddechu. Znajdź miejsce, w którym czujesz oddech najwyraźniej i pozostań przy obserwacji wdechu i wydechu. Jeżeli będziesz tracił koncentrację i twoje myśli odbiegną gdzieś do
innych spraw, zauważ o czym myślisz, a potem przekieruj uwagę ponownie do obserwacji oddechu.
Pozostań z oddechem około 20 minut.

KONTAKT Z NATURĄ JEST
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TRENDY

Powrót do natury stał się dziś koniecznością,
a świadomość korzyści jakie przynosi zaowocował
ruchami takimi jak minimalizm, slow, eko. Upowszechniły się joga, tai chi, mindfulness, focusing –
naturalne metody pracy z ciałem i umysłem zastępujące leki psychotropowe.
Pojawił się nawet nowy typ osobowości na rynku
marketingu zwany lohasem.1 Lohas to ktoś wymykający się reklamie. Nie ogląda telewizji, mieszka
poza miastem, robi zakupy na lokalnych rynkach,
wymienia ubrania, sam robi kosmetyki. Wraca
do natury. Czerpie korzyści z obcowania z nią
i z korzystania w pełni z jej zasobów. Jest nieczuły
na nowy model telefonu czy komputera, kolejną
ofertę bankową czy ubezpieczeniową. Liczba ludzi
porzucających korporacje i przenosząca się na
wieś, zmieniająca całkowicie swój styl życia stale
rośnie, a internet pełen jest takich historii. Nastę-

1 „Kim jesteś lohasie?” Ewa Pluta Magazyn Slow Newsweek Extra 3/2018

puje koniec ery przesytu, bowiem lohasami staje
się głównie młode pokolenie chcące żyć na swoich
zasadach. Rośnie moda na naturalne meble, zastosowanie naturalnych materiałów w designie, sztuce
użytkowej. Wracamy do korzeni, bowiem to tam
znajduje się źródło naszego życia.
Naukowcy ostrzegają, że jest już za późno na ratowanie planety, naszej matki zabrudzonej plastikiem
i ogołoconej z lasów. Zabiliśmy setki gatunków
zwierząt, ptaków, ryb naszą pogonią za konsumpcjonizmem. Być może lohasi swoim powrotem do
korzeni zatrzymają postępującą degradację natury,
a właśnie ten ruch zacznie odbudowywać planetę
zmniejszając ilość śmieci i produkcję rzeczy, których po prostu nie potrzebujemy.
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Wróćmy do źródła
naszego pochodzenia

Kontakt z naturą ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Łatwo to odczuć choćby po
samym spacerze w parku, patrzeniu na wodę płynącą w strumyku, wdychaniu powietrza po deszczu
czy słuchaniu porannego ćwierkania ptaków. Nasz
system nerwowy uspokaja się, a wraz z nim nasze
ogólne samopoczucie. Jak pisze dziennikarka Gazety Wyborczej, badaczka naszych związków z naturą
Margit Kossobudzka „To właśnie we współczesnym
oderwaniu od przyrody psychiatrzy upatrują dziś
plagi zaburzeń psychicznych. Specjaliści od medycyny snu uważają, że to jedna z przyczyn bezsenności,
kardiolodzy – że nadciśnienia, a diabetolodzy – zaburzeń gospodarki węglowodanowej”.1
Kiedyś dzieci nie można było zagonić do

domu, dziś trudno je wyciągnąć na powietrze.
Zresztą to nic dziwnego, skoro ich współcześni rodzice również przesiadują głównie w zamkniętych
pomieszczeniach, a czas z rodziną spędzany jest
w galeriach handlowych.
Nasz organizm nie lubi betonu, lubi natomiast otwartą przestrzeń, zielony kolor prawdziwych drzew i krzewów, dobre powietrze, śpiew
ptaków, dotyk kociej sierści, przyjaciół i piękno.
Jeżeli chcemy zatrzymać postępującą plagę chorób
cywilizacyjnych, zwolnić tempo życia, mieć mniej
stresu, więcej czasu dla przyjaciół, na nasze pasje
i po prostu przyjemności, powinniśmy codziennie
oferować sobie kontakt z naturą. Na koniec więc
kilka rekomendacji:

1 „Natura leczy, uspokaja i uszczęśliwia” Margit Kossobudzka Gazeta Wyborcza dodatek Tylko Zdrowie 1.05. 2019

Jak najczęściej staraj się spacerować w lesie lub parku, zatrzymywać się i patrzeć na drzewa
i krzewy. Staraj się być świadomym powiewu wiatru i ciepła
słońca na twarzy.

Jeśli tylko pozwala ci na to twój
rodzaj pracy, koniecznie stań
się posiadaczem psa lub kota
(najlepiej ze schroniska). Czworonożny przyjaciel zapewni ci
darmową redukcję stresu.

Wybieraj ubrania i kosmetyki
wyprodukowane z naturalnych
materiałów. Czytaj etykiety,
unikaj tworzyw sztucznych
i chemicznych składników.

Zamień kolorowe napoje na
wodę i świeżo wyciskane soki.
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Pamiętaj, że regeneracja to nie
urlop raz do roku, ale codzienne wprowadzanie do organizmu stanu wyciszenia. Najlepiej
poprzez kontakt z naturą.

Wybieraj urlop w otoczeniu
przyrody, lepiej zregenerujesz
się nad morzem czy w górach
niż zwiedzając kolejne miasta.

Staraj się pracować i żyć
w ciszy. Postaraj się włączać
telewizję tylko dla konkretnego
programu lub filmu.

Jedz produkty wyprodukowane
naturalnie, rosnące na słońcu, bez pestycydów. Stań się
poszukiwaczem dobrych źródeł
produkcji swojego pokarmu.
Sadź własne warzywa, zioła,
kwiaty - nawet na balkonie.

Na każdym kroku zadawaj
sobie pytanie: czy to co teraz
robię, jem, nakładam na siebie,
jest produktem natury?

Joanna
Delbar
biografia
• trener zarządzania stresem i zarządzania energią
• certyfikowany coach shri vivek jogi integralnej
• certyfikowany nauczyciel treningu redukcji stresu mindfulness (M.B.S.R.)
• certyfikowany praktyk NLP
• certyfikowany coach w podejściu Zen Coachingu
• mówca motywacyjny
Trener Zarządzania Stresem i Holistycznego życia. Magister sztuki. Obszarem pracy Joanny Delbar są głównie
struktury biznesowe: korporacje, organizacje, instytucje. Pracuje z liderami, menadżerami, którzy na co dzień
doświadczają ogromnej presji i stresu. Uczy jak mądrze stawiać granice, odnajdować pasje, dobrze planować
i cieszyć się życiem.
Ukończyła Wydział Aktorski Łódzkiej Filmówki - tytuł magistra sztuki, Marketingowe Zarządzanie Firmą na
Uniwersytecie Łódzkim, Studium Nauczycielskie „The Institute for Mindfulness Based Approches w Niemczech
- certyfikat nauczyciela MBSR” (Mindfulness Based Stress Reduction), 4 letnią Szkołę Rozwoju Osobistego
w Centro Shri Vivek w Barcelonie - certyfikat trenera shri vivek jogi integralnej i trening zen coachingu
prowadzony przed Kore Lanfelda. Obecnie jest w trakcie 3-letniego treningu zen coaching advanced w Szwecji.
Ma na koncie wiele szkoleń pogłębiających w obszarze zarządzania stresem i pracy z systemem nerwowym.
Przez 16 lat prowadziła agencję PR, doświadczając stresu bycia menadżerem firmy. To wtedy chcąc pomóc
sobie, zainteresowała się metodami zarządzania stresem i trafiła na jednego z wiodących dziś na świecie
nauczycieli jogi integralnej - Jivana Vismaya, specjalizującego się w pracy z systemem nerwowym.
Dziś kontynuuje naukę na organizowanych przez Centro Shri Vivek warsztatach dla nauczycieli w Polsce,
Hiszpanii i Indiach oraz w szwedzkim instytucie Zen Coachingu.
OBSZARY PRACY:
• ZARZĄDZANIE STRESEM
• ZARZĄDZANIE ENERGIĄ WŁASNĄ
• WORK-LIFE BALANCE
• STRES W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH
• PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO
• ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

