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ŻYĆ,
ŻEBY JEŚĆ,
CZY JEŚĆ,
ŻEBY ŻYĆ?
NIECH POŻYWIENIE
BĘDZIE TWOIM LEKARSTWEM,
A LEKARSTWO POŻYWIENIEM.
HIPOKRATES
W odnalezieniu swojej indywidualnej drogi do zdrowia niezbędne jest poznanie swoich potrzeb. Nieodzownym tego elementem jest wiedza dotycząca
zdrowego dla organizmu sposobu odżywiania i dobór pożywienia, ale także umiejętności odpowiedniego jego przygotowania czy też nawyki związane
z samą czynnością jedzenia i picia. Nie bez znaczenia
są również: sama intencja sięgania po jedzenie, czy
jemy po to żeby żyć, żeby zapewnić naszemu organizmowi wszystko, czego potrzebuje do zdrowego
życia, czy traktujemy jedzenie jako sposób wyładowania negatywnych emocji, poprawienie humoru czy
nagrodę za odniesiony sukces czy podjęty wysiłek.
Być może wydaje się to oczywiste, jednak okazuje
się, że to, co najprostsze, jest najtrudniejsze, ostatecznie jednak przynosi najlepsze efekty.

Do podstawowych zasad zdrowego sposobu odżywiania zaliczamy: umiar w ilości przyjmowanego pokarmu, unikanie zbyt wielu połączeń pokarmowych
oraz wybierania kompletnego i bogatego we właściwości odżywcze pożywienia, do którego należą chociażby warzywa bogate w chlorofil. Ogólnie rzecz
ujmując, warto wybierać produkty jak najbardziej
naturalne i jak najmniej przetworzone. Jeżeli takie
podejście do odżywiania połączymy z odpowiednią
ilością ćwiczeń fizycznych oraz właściwą postawą
mentalną i życiową, będziemy mogli cieszyć się nie
tylko brakiem wielu dolegliwości, ale przede wszystkim dobrym zdrowiem i wysoką energią życiową na
co dzień.
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DIETA
TO NIE TYLKO
JEDZENIE

OBECNIE SŁOWO „DIETA”KOJARZY SIĘ
GŁÓWNIE Z ZAKAZAMI, OGRANICZENIAMI,
ZRZUCANIEM ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW
I OGROMNYM WYSIŁKIEM. CZY JEST TO
DOBRY KIERUNEK? OTÓŻ NIE.

żródło: unsplash

Dawniej słowo „dieta”(z gr. diaita) oznaczało ogólnie styl życia, a więc oprócz sposobu odżywiania,
także: odpowiednią ilość ruchu, sposób myślenia,
kontakt z naturą czy też relacje międzyludzkie1.
W obecnych czasach dieta oznacza już tylko sposób odżywiania się. Jednak myśląc o zdrowiu i harmonii w życiu, musimy poważnie wziąć pod uwagę
także pozostałe aspekty. Czy dieta faktycznie musi
być trudem i ograniczeniem? A gdyby stała się świadomym wyborem, stylem życia, który będzie odwdzięczał się nam zdrowiem, sprawnością i jasnością umysłu na długie lata? Spróbujmy potraktować
ten obszar naszego życia jako dar dany po to, aby
nam służył, cieszył nas i chronił. Tylko takie podejście do zdrowego stylu życia przyniesie zamierzone
efekty, a wraz z nimi – codzienną radość.
Nie ulega wątpliwości, że zdrowie Polaków
nie jest w najlepszym stanie. Według danych Głów-

nego Urzędu Statystycznego najczęstszą przyczyną
zgonów w Polsce są choroby układu krążenia – niezmiennie od kilku lat powodują one śmierć niemal
połowy przypadków. Drugą przyczynę śmierci Polaków stanowią nowotwory, jest to 27,3%, dopiero
na trzecim miejscu widnieją wypadki, urazy i zatrucia z wynikiem 5%2. To dane z ostatnich lat. A jak
było dawniej? Otóż statystyki z 1960 roku pokazują,
że zgony z przyczyn kardiologicznych stanowiły
22%, natomiast z przyczyn nowotworowych – 15%.
Liczby unaoczniają nam, że coś w naszym stylu życia
się zmieniło, coś, co nie wyszło nam na zdrowie.
Warto zatem rozważyć jakie zmiany zaszły w naszej
kuchni, produkcji i uprawie żywności oraz szeroko
pojętym stylu życia, tym bardziej, że obecnie Polacy najczęściej umierają na choroby, którym można
przeciwdziałać, stosując odpowiednią profilaktykę.

1 Skąd pochodzi słowo dieta, https://dietetycy.org.pl/skad-pochodzi-slowo-dieta/ [dostęp: 30.11.2019].
2 Dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
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ŻYCIE JEST DAREM
JUŻ HIPOKRATES ZWANY TAKŻE OJCEM MEDYCYNY OKREŚLIŁ POŻYWIENIE NASZYM
LEKARSTWEM, A ZA GŁÓWNY SPOSÓB TERAPII UZNAŁ WŁAŚNIE SPOSÓB ODŻYWIANIA
SIĘ. DLACZEGO JEST TO TAK WAŻNY OBSZAR DLA NASZEGO ZDROWIA? ISTNIEJE WIELE
POWODÓW. JEDNYM Z NICH JEST OCZYWIŚCIE TO, ŻE ODŻYWIANIE JEST GŁÓWNYM
ŹRÓDŁEM ENERGII, CZYLI PALIWEM DLA ORGANIZMU.

pragnienia, potrzeby, talenty. Ów dar stanowi dla
nas również pewną odpowiedzialność związaną
z odpowiednią dbałością o niego i szacunkiem,
który możemy okazać, dając mu to, co najlepsze.
Dopiero wtedy mamy szansę uzyskać pełną harmonię i wzajemne wsparcie.
Mówi się, że nic w przyrodzie nie ginie. Tak
samo sprawy mają się z naszym ciałem. Czasem wydaje nam się, że „ujdzie nam na sucho” lekceważenie potrzeb naszego organizmu pod kątem sposobu
odżywiania się, ilości snu i idący za tym niezdrowy
styl życia. Szukamy wymówek, mówiąc, że „inni też
tak robią i całkiem nieźle się mają”, że „zawsze tak
było, więc właściwie po co cokolwiek zmieniać”.
Jednak, jak pokazuje doświadczenie – do czasu.
Zawsze wszystko trwa do czasu i na pewne procesy pracujemy latami, a więc już w młodości podejmujemy decyzje rzutujące na naszą starość. Warto
zatem pamiętać, że wszystko ma swój głęboki sens,
zwłaszcza jeżeli dotyczy tak kluczowego obszaru,
jakim jest odżywianie się, które jest przecież jednym z najważniejszych warunków naszego zdrowia.

żródło: unsplash

W pożywieniu znajdują się wszystkie niezbędne
składniki nie tylko budulcowe, ale także odpowiedzialne za szereg procesów i reakcji już od poziomu komórki. Należą do nich witaminy, minerały,
aminokwasy, NNKT (Niezbędne Nienasycone
Kwasy Tłuszczowe). Biorąc pod uwagę, że w każdej minucie miliony komórek naszego organizmu
umierają, a miliony powstają do życia, okazuje się,
że to od nas zależy, czy nasz organizm będzie na
tyle wyposażony w niezbędne składniki, że wszystkie procesy będą zachodziły w nim prawidłowo,
a nowo powstałe komórki będą zdrowe i wydajne
w sprawowaniu przypisanych im funkcji1. Jest to
o tyle istotne, że, jak udowodniono, niedobory podstawowych składników pokarmowych są przyczyną
wielu chorób i przedwczesnych zgonów2.
Nominowany do nagrody Nobla amerykański doktor Joel Walach w ciągu swojego życia przeprowadził tysiące sekcji zwłok ludzi oraz zwierząt
różnych gatunków zmarłych w naturalny sposób
i jego wnioski są zadziwiające. Twierdzi on bowiem,
że wszystkie te zgony nastąpiły z powodu niedoboru podstawowych składników odżywczych, głównie
witamin i minerałów. Ta sama sytuacja dotyczy wielu
chorób, na przykład skuteczną profilaktyką przeciwnowotworową jest przyjmowanie codziennej dawki
witaminy C, której nasz organizm nie jest w stanie
sam wytworzyć. Dr Wallach to człowiek wychowywany na farmie, gdzie hodowano zwierzęta. Od
najmłodszych lat zainteresowany był przyczynami
dosypywania witamin i minerałów do paszy zwierząt mimo, że były one karmione w sposób naturalny. Po latach zrozumiał, że rolników nie stać było na
utrzymywanie i leczenie chorych zwierząt i był to
przemyślany sposób na zapewnienie im zdrowia3.
Warto zatem potraktować swój organizm
jako dar, który otrzymaliśmy, aby dobrze nam służył.
A także abyśmy mogli zmaterializować nasze nasze

1 J. Wallach, Nieżywi lekarze nie kłamią, https://www.youtube.com/watch?v=qBMWfclxwho [dostęp: 30.11.2019].
2 Tamże.
3 Tamże.
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ZOBACZMY,
JAK TO DZIAŁA

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sposób odżywiania ma wpływ na cały nasz organizm. Dlatego też
niezależnie od problemów, dolegliwości, czy też dbając o profilaktykę zdrowia, zawsze należy zacząć od
podstaw, czyli doboru odpowiedniego pożywienia.
Doświadczenie pokazuje, że niejednokrotnie nawet
dobrze dobrane terapie nie przynoszą pożądanych
efektów bez zmiany diety. Posłużmy się w tym miejscu prostym przykładem: można całymi latami przyjmować leki na różne dolegliwości, chociażby środki
przeciwbólowe na migrenowy ból głowy, łagodząc
tym samym pewne, nieprzyjemne symptomy. Jednak
bez podstawowej zmiany, czyli picia większej ilości
czystej wody czy też wykluczenia z diety pokarmów,
których nasz organizm nie toleruje nie uzyskamy
rozwiązania problemu, a jedynie maskowanie jego

1 K. Starrett, Gotowy do biegu, Wydawnictwo Galaktyka 2015, s. 9.

symptomów. To samo dotyczy wszelkich problemów
skórnych. Bardzo często stosuje się na nie różne
maści sterydowe, które zmniejszają zmiany i łagodzą
nieprzyjemny świąd, jednak bez zmiany diety i usunięcia z organizmu toksyn nie przynoszą one pożądanego, trwałego rezultatu. Ciężko też leczyć serce
czy zmiany miażdżycowe bez dostosowania diety
i rezygnacji z dużej ilości tłuszczów zwierzęcych.
Takie leczenie (nieuwzględniające odpowiedniego
sposobu odżywiania) trwa bez końca, ponieważ bardzo często nie niesie ze sobą rozwiązania głównego
źródła problemu, skupiając się jedynie na objawach.
Żeby lepiej zrozumieć obszar w naszym ciele, który bezpośrednio związany jest z naszym odżywianiem, zatrzymajmy się chwilę, aby pochylić się
nad jego uproszczoną budową oraz podstawowymi
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funkcjami. Mowa tu oczywiście o układzie pokarmowym zwanym potocznie układem trawiennym, który
zbudowany jest z przewodu pokarmowego czyli:
jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita
grubego oraz gruczołów trawiennych, do których
należą: ślinianki, wątroba i trzustka1. Wyobraźmy
sobie, że nasz przewód pokarmowy to bardzo długa
rura, która rozpoczyna się jamą ustną, a kończy
ostatnią częścią jelita grubego czyli odbytem. Na
każdym etapie pomiędzy jej początkiem a końcem
zachodzi szereg procesów, które polegają na rozłożeniu najważniejszych substancji czyli białek, węglowodanów i tłuszczów do związków prostych, które
mogą zostać przyswojone przez organizm. Dobre
strawienie tych substancji jest podstawą zachowania
zdrowia.
Kiedy przyjmujemy pokarm do ust rozpoczyna się pierwszy etap trawienia. Ślinianki znajdujące się
w jamie ustnej pod wpływem kontaktu z pożywieniem wydzielają ślinę, która jest pierwszym sokiem
trawiennym. Składa się ona w przeważającej części
z wody i enzymu zwanego amylazą ślinową. Dzięki
niej dochodzi do wstępnego trawienia węglowodanów, które ostatecznie zostaną strawione dopiero
w jelicie cienkim. W ciągu doby człowiek produkuje
1-1,5 litra śliny, a jej odczyn, czyli pH wynosi około
72. Ta informacja pozwala nam na kontrolowanie
poziomu zakwaszenia naszego organizmu poprzez
badanie pH śliny papierkiem lakmusowym (można go
zakupić w aptekach, sklepach zielarskich i Internecie).
Jeżeli odczyn wyniesie poniżej 7, mamy informację, że
nadmiernie zakwaszamy swój organizm spożywanym
pokarmem i nieodpowiednimi płynami.

1 W. Z. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 2005.
2 Tamże.

W obszarze jamy ustnej dochodzi do żucia,
rozdrobnienia i zmiękczenia spożytego pokarmu
oraz pokrycia pokarmu śluzem dla łatwiejszego
połknięcia. Wiedza ta daje nam dwie konkretne
wskazówki: jak ważne jest dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości płynów, skoro samej śliny
produkujemy ponad litr, oraz jak istotne jest dokładne przeżuwanie pokarmu, tak aby każda jego część
była dokładnie rozdrobniona i zmieszana ze śliną.
Dzięki temu pokarm jest nadtrawiony i przygotowany do dalszego etapu, który zachodzi w żołądku.
Tylko w jamie ustnej mamy zęby, które mogą w pełni rozdrobnić pokarm. Jeżeli ten etap nie zajdzie
prawidłowo, duże kęsy nie zostają w pełni strawione
na dalszym etapie trawienia, co daje podstawę do
powstawania złogów i kamieni kałowych zalegających w jelitach. Niestety obecnie bardzo częstym
nawykiem jest szybkie jedzenie i niedokładne przeżuwanie, a tym samym nadmierne obciążanie żołądka. Pokazuje nam to, że wiele zaburzeń ma swoje
podłoże już na pierwszym etapie procesu trawienia.
Z jamy ustnej rozdrobniony i nadtrawiony
pokarm zostaje połknięty i przełykiem dostaje się
do żołądka. Żołądek jest pewnego rodzaju workiem
o pojemności 1-1,3 litra, gdzie następuje dalsze
trawienie, mieszanie i dezynfekcja pokarmu dzięki wydzielanym sokom trawiennym oraz silnym
i energicznym skurczom mięśniówki ścian żołądka.
Człowiek dziennie wytwarza około 1,5 litra soku
trawiennego. Składa się on z silnie stężonego kwasu
solnego o pH 1-1,5 oraz pepsyny, którą on aktywuje. Pepsyna jest enzymem żołądkowym, dzięki
któremu trawione są białka, jednak nie do końca.

3 Tamże.
4 Tamże.
5 M.H. Floch, Gastroenterologia Nettera, Wrocław 2010.
6 Tamże.

strawić oraz pewna część przetrawionego już
pokarmu, na który działają cały czas enzymy jelita
cienkiego, dostają się do jelita grubego. Tutaj znajduje się bardzo bogata flora bakteryjna, są to głównie
bakterie fermentacyjne oraz gnilne. Następuje tu
gnicie niestrawionych białek. Niektóre bakterie
jelita grubego tworzące florę bakteryjną produkują witaminy z grupy B. W jelicie grubym następuje
ostateczne wchłanianie składników pokarmowych,
głównie wody i elektrolitów. Z około 1,5 litra płynu,
który przechodzi z jelita cienkiego do jelita grubego w ciągu doby, tylko 100-200 ml wydalanych jest
z organizmu6, a wraz z nimi – pozostałe, niestrawione resztki pokarmu. Powyższe informacje pokazują
nam zaskakującą rzecz, a mianowicie: dopiero z jelita
grubego organizm pobiera wodę. Gdyby robił to
wcześniej zapewne przy naszym niewystarczającym
nawodnieniu do tego momentu nic by nie pozostało
i wszelkie funkcje wydalnicze zostałyby zaburzone. Skoro nawadniamy swój organizm z jelita to
rozumiemy już dlaczego tak ważne jest regularne,
codzienne wypróżnianie oraz utrzymywanie odpowiedniej flory bakteryjnej w tym miejscu. Istotne
jest również to, że problemy zaparć są bardzo
często związane z nieodpowiednią ilością dostarczanej do organizmu wody, dlatego zanim sięgniemy
po środki wspomagające wypróżnianie najpierw
zacznijmy od podstaw, czyli picia czystej wody.
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Ostatnia faza trawienia białek i rozłożenie ich do
najmniejszych cząsteczek, czyli aminokwasów następuje w jelicie cienkim3.
Biorąc pod uwagę nasze zdrowie i odpowiednie trawienie pokarmu, na tym etapie niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej kwasowości
soków trawiennych. Niestety połykane duże kęsy
pokarmu, leki przeciwbólowe, antybiotyki, żywność
chemicznie przetworzona, stres, używki i niezdrowy
styl życia sprawiają, że pH żołądka wzrasta, przez co
kwas solny nie trawi w pełni białek, które niestrawione przedostają się do jelita i tam gniją. Dodatkowo nie zabezpiecza on nas wtedy przed pasożytami, których jaja mogliśmy połknąć z pożywieniem.
Borykać się możemy także z innymi objawami, które
są tego skutkiem, chociażby: zgaga, refluks, wzdęcia,
gazy, przerost szkodliwej flory bakteryjnej, nietolerancje pokarmowe, niedobory witamin i składników
odżywczych. Żeby podnieść kwasowość żołądka
warto przez kilka tygodni do każdego posiłku wypić
łyżeczkę octu jabłkowego rozcieńczonego w pół
szklanki wody. Pamiętajmy jednak, aby nigdy nie pić
tej mikstury na czczo.
Kolejny etap procesu trawienia następuje,
kiedy pokarm wygląda jak biaława, półpłynna miazga,
którą żołądek porcjami przesuwa do dwunastnicy,
czyli pierwszej części jelita cienkiego. Tutaj dochodzi
do dalszego trawienia, a do krwi przechodzą już
pierwsze strawione substancje pokarmowe. Dzieje się to dzięki kosmkom jelitowym, czyli małym
wypustkom na wewnętrznej powierzchni błony
śluzowej jelita, przez które wchłaniany jest pokarm
do organizmu. To właśnie w nich odbywa się końcowa faza trawienia oraz wchłanianie produktów tego
procesu do organizmu. W jelicie panuje środowisko
zasadowe, a dobowe wydzielanie soku jelitowego
to od 1 do 3 litrów4. W jelicie znajdują się także
enzymy trzustkowe oraz żółć produkowana przez
wątrobę, które wspomagają trawienie. Ostatecznie strawiony pokarm w jelicie cienkim przyjmuje
postać prostych, łatwo przyswajalnych produktów
trawienia do których należą: cukry proste, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, sole mineralne i woda.
Warto wspomnieć, że jelito cienkie ma długość
około 6 metrów i to tutaj bytuje większość pasożytów, wykradając nam cenne składniki odżywcze,
dlatego utrzymanie jego stanu w należytej czystości jest naszym podstawowym zadaniem i źródłem
odporności naszego organizmu5.
Część masy pokarmowej nie dającej się
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Zmiany

ZACZYNAJĄ SIĘ U PODSTAW
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OBSZAR ODŻYWIANIA SIĘ JEST NIEZWYKLE WAŻNY W NASZYM ŻYCIU.
BEZ JEDZENIA NIE MOŻEMY ŻYĆ, ALE TEŻ BEZ PRAWIDŁOWEGO JEDZENIA NIE MOŻEMY
BYĆ NA DŁUŻSZA METĘ W PEŁNI ZDROWI. GŁÓWNE ŹRÓDŁO NASZEJ ŻYCIOWEJ
ENERGII TO WŁAŚNIE POŻYWIENIE. DLATEGO JEST TO OBSZAR, KTÓRY NALEŻY OBJĄĆ
NASZĄ TROSKĄ, SZACUNKIEM I PODEJŚĆ DO NIEGO Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ.

Pamiętajmy, aby traktować siebie bardzo indywidualnie. To, co dla kogoś innego jest dobre, wcale nie
musi być dobre dla mnie. Badajmy swoje potrzeby
i samopoczucie po określonych pokarmach, nie
ulegajmy modom, jeżeli czujemy, że coś nam nie
służy. I co najważniejsze, pokochajmy zdrowy styl
życia jako prezent, który da nam dobre i harmonijne życie. Nie ulega wątpliwości, że czasem jest nam
ciężko zapanować nad własnym życiem w wielu
aspektach. Nie inaczej jest z zapanowaniem nad
tymi najbardziej podstawowymi rzeczami, takimi
jak odżywanie, zachowanie umiaru czy umiejętność
odmówienia sobie czegoś. Dlatego obszar ten to
nie tylko zwrócenie uwagi na zdrowie naszego ciała,
ale także na siłę mentalną czy hart ducha. Wszystko jednak zaczyna się u podstaw, czyli w czystych
jelitach – źródle naszej odporności.

Dzięki specyficznej, pofałdowanej budowie
oraz obecności kosmków i mikrokosmków, powierzchnia jelit, która trawi i wchłania substancje
pokarmowe u dorosłego człowieka, to ok. 300 metrów kwadratowych1. Jest to zatem ogromna powierzchnia styczności ze środowiskiem zewnętrznym, dużo większa niż powierzchnia styczności
skóry. Musimy zdać sobie sprawę, że w tej perspektywie czystość i naturalne pochodzenie pożywienia
jest kluczowe. Czy zatem stwierdzenie, że wiele
chorób zaczyna się w jelicie jest prawdziwe? Wystarczy spojrzeć na sposób odżywiania się oraz stan
zdrowia mieszkańców krajów wysoko i średnio
rozwiniętych, gdzie odsetek osób borykających się
z chorobami nowotworowymi, chorobami układu
krążenia, cukrzycą czy chorobami z autoagresji jest
zatrważająco wysoki. Okazuje się, że mimo medy-

1 Specjalista od trawienia czyli jelita w roli głównej, www.archiwum.mz.gov.pl [dostęp: 30.11.2019].
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cyny XXI wieku, obecności aptek na każdym rogu
ulicy, wysokich standardów higieny oraz powszechnej dostępności wszelakich produktów na pułkach
sklepowych, coś jest nie tak, a jednej z głównych
przyczyn złego stanu rzeczy można dopatrywać się
właśnie w sposobie odżywiania i jakości spożywanego pokarmu.
Kiedy jelito jest czyste, kosmki jelitowe
nie są uszkodzone, równowaga flory bakteryjnej
jest w dobrych proporcjach, a dieta zbilansowana, wtedy substancje, które dostają się do krwi
w pełni odżywiają organizm we wszystko czego
potrzebuje, a ewentualne toksyny są łatwo neutralizowane przez zdrową oraz sprawną wątrobę
i usuwane z organizmu. Natomiast kiedy w jelitach
panuje zachwianie równowagi, występuje przewaga
bakterii toksycznych, kosmki jelitowe są posklejane lub uszkodzone, a w pożywieniu pojawiają się
szkodliwe dla zdrowia, chemiczne substancje, to
zachodzi szereg szkodliwych procesów. Przede
wszystkim tworzy się idealne środowisko do
rozwoju i namnażania szkodliwych bakterii i innych
pasożytów, a przez ścianki jelita, które stają się
nieszczelne, toksyny w ogromnej ilości przedostają się do krwi, a wraz z nią – do każdego narządu.
Wątroba przeciążona tymi substancjami staje się
osłabiona i coraz bardziej niewydolna. Podobnie jak
przytkany filtr, stopniowo przestaje spełniać swoją
funkcję. Mamy zatem zamknięte koło: próbujemy
leczyć poszczególne narządy, pewne objawy, jednak
bez doprowadzenia stanu jelit do porządku jest to
tylko maskowanie objawów i prędzej czy później
organizm przestanie dawać sobie z tym wszystkim
radę. Musimy zdać sobie sprawę, że na choroby
pracujemy wiele miesięcy, a nawet lat. Nie jest tak,
że pewnego dnia nagle budzimy się z nowotworem,
czy inną chorobą. Jest to skutek naszych poczynań
i wyborów dokonywanych czasem przez długi czas,
z tym że przychodzi taki moment, kiedy organizm
nie ma już sił, aby się bronić i równoważyć nasze
błędy – wtedy ujawnia się stan choroby.
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Nie dajmy się
ZAKWASIĆ

JEDNĄ Z KLUCZOWYCH RZECZY, KTÓRE ZANIEDBANE
W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE DOPROWADZAJĄ NAS DO
CHOROBY JEST ZACHWIANIE RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, CZYLI, POTOCZNIE MÓWIĄC, ZAKWASZENIE
ORGANIZMU. KLUCZOWĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ TUTAJ OCZYWIŚCIE POŻYWIENIE I PŁYNY, KTÓRE PRZYJMUJEMY, PONIEWAŻ TO WŁAŚNIE ONE WARUNKUJĄ NASZE ŚRODOWISKO
WEWNĘTRZNE. NALEŻY UŚWIADOMIĆ SOBIE, ŻE POKARMY,
TAKIE JAK MIĘSO, BIAŁA MĄKA, CUKIER CZY TEŻ NABIAŁ
ZAKWASZAJĄ ORGANIZM. CO TO OZNACZA?

prawidłowego funkcjonowania to 30 mililitrów
na kilogram masy ciała. Bardzo ważne, aby była to
czysta woda, a nie kompot, sok, herbata czy kawa,
ponieważ te napoje prowadzą akurat do zakwaszania organizmu. Należy pamiętać, że po wypiciu
filiżanki kawy ilość potrzebnej wody dla zachowania
równowagi powinna być zwiększona o 1-2 szklanki.
Obecnie wiele osób boryka się z bólami
głowy. I tutaj z pomocą również przychodzi woda
– zamiast sięgać po chemiczną i szkodliwą tabletkę
przeciwbólową należy najpierw wypić małymi łyczkami dwie szklanki wody. Bardzo często okazuje się
bowiem, że ból jest wynikiem odwodnienia i ucisku
na nerwy spowodowane właśnie odwodnieniem,
a co za tym idzie – nadmiarem toksyn krążących
w ciele, np. będących skutkiem procesów przemiany materii, metabolitów, pasożytów czy też innych
szkodliwych substancji przyjętych z pożywieniem lub
oddechem. Najbardziej skutecznym lekarstwem okazuje się wtedy czysta woda ze szczyptą dobrej soli,
np. kłodawskiej. A zatem, z wielu powodów, jej picie
powinno stać się naszym codziennym nawykiem.

żródło: unsplash

Krew krążąca w naszych naczyniach staje się gęsta,
erytrocyty czyli krwinki czerwone odpowiedzialne
między innymi za transport tlenu sztywnieją i sklejają się, serce musi wykonywać zdwojoną pracę, aby
taką krew pompować i dostarczać do wszystkich
komórek ciała. Zakwaszone środowisko w naszych
tkankach to idealne miejsce do rozwoju patogenów,
czyli pasożytów, bakterii, wirusów i grzybów oraz
komórek nowotworowych. Znany biochemik, laureat Nagrody Nobla Otto Warburg, który był jednym
z czołowych biologów komórkowych XX wieku,
odkrył, że nowotwory rozwijają się właśnie w środowisku kwaśnym1. Należy przy tym pamiętać, że
odczyn krwi jest zawsze zasadowy i wynosi między
7,35 a 7,45; pH poniżej tej wartości prowadzi do
śmierci.
W sytuacji, kiedy odżywiamy się zakwaszającą, przetworzoną żywnością, pijemy kwaśne
napoje typu kawa, herbata, napoje słodzone (o pH
kwaśnym – można to sprawdzać papierkiem lakmusowym), organizm musi neutralizować grożące mu
niebezpieczeństwo i nie dopuścić, aby pH krwi
spadło poniżej bezpiecznej normy. W tej sytuacji
jest on zmuszony wydatkować zapasy pierwiastków,
takich jak wapń, magnez, sód, potas, aby zneutralizować zakwaszenie. Pobiera je z różnych obszarów
ciała, zazwyczaj takich, w których ich niedostatek
nie zagraża życiu, np. włosy, paznokcie, kości. Jednak
i te zasoby kiedyś się wyczerpią, a wtedy człowiek
budzi się z poważną chorobą. Fakt jest jednak taki,
że na wszystko powoli sobie pracujemy. Bardzo
często pierwszym objawem zakwaszającej diety i zachwiania równowagi kwasowo-zasadowej
w organizmie jest słaby stan paznokci, wypadanie
włosów, a nawet łysienie. Niektórzy naukowcy
twierdzą, że cały proces starzenia jest po prostu
przewlekłym wykorzystywaniem składników mineralnych w celu neutralizacji kwasów2.
Starzenie jest również postrzegane jako
powolne wysychanie, stąd właśnie bierze się fakt, iż
osoby starsze mają często problem z piciem wody.
Wszyscy wiemy, że aby zachować piękną, nawilżoną
i jędrną skórę, należy pić wodę. Bez wody nie ma
życia. To prawidło dotyczy tak przyrody, jak i naszego organizmu, który jest jej częścią. Ciało dorosłego
człowieka składa się bowiem aż w 70% z wody3. Jest
ona niezbędna do wielu procesów, stanowi składnik płynów ustrojowych, jest rozpuszczalnikiem
wielu witamin, a także pomaga wypłukiwać toksyny
z organizmu. Optymalna ilość wody potrzebna do

1 Dr Otto Heinrich Warburg o głównej przyczynie powstawania nowotworów,
http://cudph.pl/dr-otto-heinrich-warburg-o-glownej-przyczynie-powstawania-nowotworow/ [dostęp: 30.11.2019].
2 P. Jentschura, J. Lohkamper, Oczyszczanie drogą do zdrowia, Germany 1998.
3 P. Pitchford, Odżywianie dla zdrowia, Łódź 2016.
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DOBRZE
WIEDZIEĆ,
CZEGO
UNIKAĆ
ŻEBY PROWADZIĆ ZDROWY STYL ŻYCIA,
POWINNIŚMY NAJPIERW ZDAĆ SOBIE
SPRAWĘ Z ZAGROŻEŃ, KTÓRE MAJĄ WPŁYW
NA NASZE ZDROWIE. MÓWIĄC O DIECIE,
MUSIMY MIEĆ NA UWADZE KILKA WAŻNYCH
KWESTII. WYDAJE SIĘ, ŻE W OBECNYCH
CZASACH DOSTATKU, A WRĘCZ NADMIARU,
OGROMNYM PROBLEMEM STAJE SIĘ UMIAR.
TAKA PROSTA RZECZ, A JAKŻE TRUDNA.
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1. Złe nawyki
Okazuje się bowiem, że ludzie notorycznie się przejadają, panuje duży kult jedzenia, „dogadzania sobie”,
a nawet zaspokajanie jedzeniem innych życiowych
wyzwań czy niepowodzeń. Jest to niezwykle szkodliwe, bowiem przeciążony układ trawienny nie ma
czasu na odpoczynek i regenerację, spowolniony
zostaje proces wydalania toksyn, a co za tym idzie
następuje samozatrucie organizmu. Obciążony układ
pokarmowy staje się mniej wydolny, a my czujemy
się ospali i zmęczeni. Bardzo złym nawykiem jest
także jedzenie po godzinie 19:00, niezależnie od
tego, o której godzinie idziemy spać. Ma to związek
z pracą naszych narządów – jeżeli posiłek jedzony
jest później, to w nocy zamiast regenerować się,
nasz organizm traci energię na trawienie. Ciężko w takiej sytuacji wstać rano rześkim i pełnym
energii. Szukamy przyczyn takiego stanu w różnych
chorobach, a najprostszym rozwiązaniem staje się
wówczas zmiana godziny ostatniego posiłku. Wydaje
się to bardzo proste, jednak niestety okazuje się, że
często to, co najprostsze jest najtrudniejsze, bo jak

zmienić coś co jest wygodne i przyjemne? Wymaga
to samodyscypliny i niewygody, a z tym mamy częstokroć największy problem.

2. Pasożyty
Kolejnym aspektem niejednokrotnie bagatelizowanym są pasożyty w naszym organizmie, a więc
wszystko to, co żyje w nas na nasz koszt, czyli: robaki, wirusy, bakterie, grzyby. To nieprawda, że higiena
XXI wieku czyni nas wolnymi od tych przypadłości.
Wręcz przeciwnie! Stan jelit i zaburzona mikroflora
sprawiają, że jesteśmy na nie bardzo podatni. Pasożyty były, są i będą. Mało tego, pełnią one w przyrodzie pewną funkcję: pomagają utrzymać nasz stan
odporności w pogotowiu i równowadze. Problem
zaczyna się wtedy, gdy organizm przestaje sobie
radzić z ich przerostem i szkodliwa flora zaczyna
dominować nad tą korzystną. Dochodzi wówczas
to wielu poważnych schorzeń i dolegliwości, na
które niejednokrotnie się leczymy. Musimy zatem
zdać sobie sprawę, że pasożyty wywołują choroby.
Dla przykładu obecność w organizmie glisty ludz-
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kiej powoduje częste infekcje, zapalenia oskrzeli,
płuc, anginy, przerost migdałków podniebiennych,
uporczywy kaszel często diagnozowany jako astma,
a nawet stany depresyjne1.
Problem z pasożytami nie ogranicza się wyłącznie do bezpośredniego wpływu na nasze stany
chorobowe. Jak sama nazwa wskazuje, pasożyty żyją
kosztem swojego żywiciela, a więc podjadają nam
one substancje odżywcze, minerały, witaminy. Dlatego też bardzo często dziwi obecnością wyżej wspomnianej glisty wiąże się z anemią. Do najczęściej
występujących pasożytów, na które powinniśmy
zwrócić uwagę, należą: glista ludzka, owsik ludzki,
lamblia, włosogłówka, przywry, tasiemce, grzyby typu
candida, ale też wiele innych drobnoustrojów. Aby
ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
niezmiernie ważne jest okresowe oczyszczanie
organizmu, a także zachowanie podstawowych zasad
higieny osobistej oraz higieny przygotowywania
i spożywania posiłków. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na dokładne mycie oraz czyszczenie
owoców i warzyw przed spożyciem, a jeszcze lepiej
niż standardowe mycie sprawdzi się tutaj moczenie
ich w roztworze z octu jabłkowego czy też sody
oczyszczonej. Dobrym rozwiązaniem jest również
ozonowanie żywności. Kolejny aspekt to unikanie
surowego mięsa i ryb, które są bardzo częstym
źródłem zarażenia pasożytami. Oczywistą, ale jakże
zaniedbywaną czynnością jest częste i dokładne
mycie rąk, zwłaszcza przed posiłkiem.

3. Żywność
wysokoprzetworzona
Następnym bardzo poważnym zagrożeniem naszych
czasów jest żywność wysokoprzetworzona, wszyst1 W. Ozimek, Nie dam się pasożytom, Warszawa 2016.

kie fast foody, pożywienie w pudełkach, woreczkach
czy innych opakowaniach, płatki słodzone, batoniki,
chipsy, napoje, soki i wody słodzone oraz aromatyzowane, a także wszystko to, co pięknie i kusząco
wygląda na półkach każdego supermarketu i cukierni, a co z pożywieniem ma niewiele wspólnego. Nie
zdajemy sobie sprawy jak wiele jest w nich toksyn,
dodatków, ulepszaczy i konserwantów, które oprócz
tego, że nas uzależniają, to także stopniowo niszczą
nasze zdrowie.

4. Pszenica
Do produktów, które powinny być absolutnie wykluczone z diety, należą: pszenica i wszystkie produkty, które ją zawierają. Dostępna na rynku pszenica wiąże się z obecnością glifosatu, czyli składnika
herbicydów, którymi jest ona pryskana (najbardziej
znany z nich to Roundup), a to z kolei wpływa na
nieszczelność i uszkodzenie jelit. Dodatkowo ilość
glutenu zawartego w obecnie dostępnej, czyli genetycznie modyfikowanej pszenicy jest tak wysoka,
że doprowadza do sklejania kosmków jelitowych,
a tym samym uszkadza je i zaburza cały proces
wchłaniana. Warto mieć się na baczności także
z kukurydzą i soją – te obecnie dostępne na rynku
również są modyfikowane genetycznie.

5. Mleko krowie
i jego przetwory
Mleko krowie i jego przetwory, zwłaszcza słodzone
jogurty, które tak chętnie podajemy naszym dzieciom, to następni kandydaci do usunięcia ze zdrowej
diety. Główną przyczyną szkodliwości mleka jest

to, że organizm człowieka go po prostu nie trawi,
zaśluzowuje ono organizm i obciąża układ trawienny.
Kolejny aspekt to oczywiście to, że mleko dostępne
w sklepach jest napojem mlekopochodnym, które
z prawdziwym mlekiem ma niewiele wspólnego. Jest
ono całkowicie wyjałowionym produktem o zmienionym chemicznie składzie przez procesy, jakim zostaje
poddane, czyli sterylizacji polegającej na błyskawicznym podgrzaniu do wysokiej temperatury ponad 100
stopni, po czym równie szybkim schłodzeniu. Jeżeli
chodzi o jogurty, to zawierają one w sobie dodatkowo bardzo dużo cukru oraz barwników, które mają
przypominać przeciery owocowe. Warto zatem dokładnie czytać etykiety kupowanych produktów. Jeżeli
nie cierpimy na nietolerancje produktów mlecznych
i mamy pewne źródło jego pochodzenia, możemy
z umiarem spożywać przetwory mleczne: kefir, zsiadłe mleko, naturalne jogurty, twaróg.

6. Cukier

wym, gdyż wytwarzany jest z kory brzozy (uwaga na
ten produkowany z kukurydzy), posiada dużo mniejszą kaloryczność niż tradycyjny cukier, wykazuje
również działanie przeciwpróchnicze. Jego wadą
jest jednak to, że w większych ilościach powoduje
podrażnienie układu pokarmowego, a więc zaleca
się go używać z umiarem. Stewia jest to roślina
o słodkich liściach wykazująca szereg korzystnych
dla zdrowia właściwości, m.in. reguluje poziom
cukru we krwi, hamuje rozwój bakterii zębowych,
harmonizuje trawienie czy reguluje ciśnienie krwi2.
Bardzo dobrym, naturalnym i zdrowym sposobem
słodzenia jest używanie suszonych owoców, na
przykład daktyli, śliwek, moreli. Można je dodawać
do gotowanych kompotów, ale także zmiksować
i używać do słodzenia deserów. Dobrze je wcześniej
namoczyć w wodzie, aby nabrały miękkości.

7. Tłuszcze trans
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Kolejną trucizną spożywczą, którą należy wyeliminować z diety, chcąc zachować zdrowie, jest cukier
oraz wszelkiego typu słodziki i syropy słodzące, np.
syrop glukozowo-fruktozowy, które są dodawane
niemal wszędzie. Oprócz tego, że działają one silnie
uzależniająco i niszczą zdrową florę jelitową, to powodują również rozrost i dokarmianie pasożytów,
takich jak grzyby typu candida w naszym organizmie.
Warto zainteresować się zdrowymi zamiennikami
cukru, takimi jak: miód, ksylitol, stewia.
Miód, mimo że ma w sobie sporo kalorii,
zawiera także minerały i enzymy, nie zaburza wobec
tego gospodarki mineralnej organizmu w przeciwieństwie do cukru. Dzięki swoim antybakteryjnym
właściwościom od wieków uznawany jest również
za lekarstwo. Ksylitol zwany inaczej cukrem brzozo-

Nie sposób nie wspomnieć jeszcze o bardzo szkodliwych dla naszego zdrowia utwardzonych tłuszczach roślinnych, które zawierają tłuszcze trans.
Powstają one w czasie chemicznego utwardzenia
olejów roślinnych, aby zmienić ich konsystencję
z płynnej na stałą. Wyrób, który powstaje, to margaryna, tłuszcze piekarnicze oraz frytury, czyli oleje
do głębokiego smażenia. Tłuszcze takie są odporniejsze na wysoką temperaturę oraz dają specyficzną kruchość wyrobom cukierniczym. Zawiera
je wspomniana już margaryna, ale także wszelkie
słodkości: ciasta, ciasteczka, cukierki, krakersy oraz
chipsy i żywność typu fast food3. Tłuszcze typu trans
podnoszą poziom złego cholesterolu, a zmniejszają
dobrego, co w konsekwencji prowadzi do chorób

2 Odżywianie dla zdrowia, dz. cyt.
3 Unikaj tłuszczów Trans, http://dobretluszcze.pl/unikaj-tluszczow-trans/ [dostęp: 30.11.2019].
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9. Używki
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układu krążenia: rozwoju miażdżycy i chorób serca,
a także zwiększenia tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do nadwagi, otyłości i cukrzycy typu II.
Dużym problemem w naszym kraju jest
to, że nadal wszelkiej maści cukiernie i zakłady
cukiernicze oraz gospodynie domowe używają do
wypieków szkodliwej margaryny. Warto zmienić te
przyzwyczajenia i zamienić toksyczną margarynę na
masło lub olej kokosowy, a wszystkim wyjdzie to na
zdrowie, szczególnie naszym dzieciom – okazuje się
bowiem, że już u najmłodszych lekarze diagnozują
zmiany miażdżycowe4. W Stanach Zjednoczonych
od 2015 roku obowiązuje zakaz dodawania utwardzonych olejów roślinnych do żywności. Od tego
czasu producenci żywności mieli trzy lata na usuniecie tych tłuszczów ze swoich produktów5. Do nas
ta wiedza dociera niestety bardzo powoli i nadal
jesteśmy bombardowani kolorowymi reklamami,
które usypiają naszą czujność.

8. Stres
Nie sposób nie wspomnieć także o stresie, który
niestety powoduje bardzo wiele zaburzeń. Zwłaszcza spożywanie posiłków w pośpiechu czy silnym
napięciu emocjonalnym nie służy zdrowiu. Gdy czujemy się osłabieni infekcją również nie watro zmuszać się do jedzenia. Dajmy organizmowi odpocząć,
aby całą swoją energię przeznaczył na walkę z chorobą, a nie tracił ją na trawienie. Nasze ciało jest
mądre, jeżeli nie zaburzamy jego funkcjonowania,
to samo daje nam sygnały czego potrzebuje, a co
w danej chwili mu szkodzi. Słuchajmy i obserwujmy
sygnały, jakie nam wysyła.

Na koniec pozostały używki, do których należą:
kawa, herbata, papierosy, napoje energetyzujące
i alkohol. Wszyscy doskonale wiemy, że nie sprzyjają one zdrowiu i są uzależniające, zwłaszcza jeżeli
spożywamy je w nadmiarze. Kofeina zawarta w kawie daje chwilowy efekt pobudzenia i podniesienia
energii, jednak w dłuższej perspektywie bardzo nas
uzależnia, osłabia serce i układ krążenia. Żeby przekonać się, jak silny to nałóg, wystarczy nie pić kawy
kilka dni, u wielu osób potrzeba jej wypicia, rozbicie
i ból głowy są tak silne, że bardzo ciężko przechodzą oni pierwsze dni detoksu. Zapomnijmy szczególnie o kawie rozpuszczalnej czy kawie z mlekiem
krowim, które powinniśmy całkowicie wykluczyć.
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kaw zbożowych, są one bardzo smaczne i mogą stanowić dla
nas pewną alternatywę. Odnośnie alkoholu najzdrowiej pozostać przy dobrym, gronowym, wytrawnym,
czerwonym winie. Lampka takiego trunku od czasu
do czasu może okazać się nie tylko przyjemna, ale
i pożyteczna.
Zapewne dla wielu osób informacje zamieszczone
powyżej są trudne do akceptacji i budzą powątpiewanie, jest to zrozumiałe. Dlatego polecamy zrobić
3-miesięczny eksperyment i dostosować w tym
„okresie próbnym”naszą dietę do wytycznych.
Gwarantujemy, że już po kilku tygodniach zaobserwujemy znaczną różnicę w samopoczuciu, poprawi
się wygląd naszej skóry, a poziom energii znacznie
wzrośnie. Jest także duża szansa, że miną dolegliwości przewodu pokarmowego. Nie wierzysz? Sprawdź
to! Tylko sumiennie.
Musimy sobie uświadomić, że klucz do
naszego zdrowia to nie nowe, wyspecjalizowane
terapie i leki, ale natura, umiar i zdrowy rozsądek.
Jest to proste, ale nie łatwe, bo wymaga naszej
niewygody, a z tym wiąże się z wyjściem ze swojej
strefy komfortu, poczucia dostatku i przyjemności,
jakie dają jedzenie i używki. Tutaj zaczyna się praca
z nawykami i dyscyplina, której nie lubimy. Bez tego
jednak nic się nie zmieni.
Uważajmy również na terapeutów, specjalistów, doradców zdrowia, którzy zalecają różne
specyfiki, a nie zwracają uwagi na pożywienie i sposób odżywania się. Nie można mówić o zdrowiu
bez zmiany u podstaw, a podstawą jest odżywianie.

4 Miażdżyca u dzieci?, www.pfm.pl [dostęp: 30.11.2019].
5 Koniec z margaryną w USA. Władze zakazują stosowania utwardzonych olejów roślinnych, https://www.tvp.info/20492318/usa-zakazuje-utwardzonych-olejow-roslinnych [dostęp: 30.11.2019].
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DIETA DOSKONAŁA

Obecnie jesteśmy zasypywani coraz to nowymi
modami na różne diety. Podpisuje się pod nimi wiele
autorytetów ze świata zdrowia i nauki, zatem która
dieta jest najzdrowsza? Czy jeść mięso, czy nie? Czy
powinno się jeść na surowo składniki, czy poddane
obróbce termicznej? Tych pytań i wątpliwości jest
wiele. Zatem co wybrać?
Odpowiedź może być tylko jedna – zdrowy
rozsądek i indywidualne potrzeby organizmu. Musimy
obserwować siebie, aby wiedzieć, co nam służy, a co
nie. Spróbujmy podejść do tego tematu zdroworozsądkowo: po pierwsze usuńmy trucizny kuchenne,
które były omówione powyżej, bezwzględnie. Następnie postarajmy się odkryć własne, indywidualne
nietolerancje pokarmowe, jeżeli takie mamy. Służą
temu odpowiednie testy (nie należy mylić nietolerancji pokarmowych z alergiami pokarmowymi, gdyż
są to dwie odmienne rzeczy). Gdy już stworzymy
odpowiednie podstawy, skupmy się na odżywianiu
w sposób dostosowany do pory roku i własnej, indywidualnej kondycji organizmu. A więc, jeżeli jesteśmy osłabieni, wyziębieni, nie rezygnujemy z ciepłych
posiłków. Warto pamiętać, że surowa warzywno-owocowa dieta nie jest dla każdego. To samo tyczy się

jedzenia mięsa. Decyzja o jego spożywaniu zawsze
musi być indywidualna. Są osoby, które świetnie się
czują bez mięsa w swojej diecie, natomiast dla niektórych będzie ono niezbędne i przyniesie korzystne
efekty zdrowotnie, oczywiście pod warunkiem spożywania składników dobrej jakości i z umiarem.
Warto podkreślić, że nie ma jednej diety cud,
najlepszej dla wszystkich, ponieważ każdy z nas jest
inny i jest na innym etapie swojego życia. Człowiek,
który wykonuje ciężką pracę fizyczną, ma zupełnie
inne potrzeby niż ten, który pracuje za biurkiem. Tak
samo inne potrzeby ma kobieta w ciąży czy karmiąca
piersią, inne sportowiec, inne dziecko, które rośnie,
a inne osoba starsza. Dobierając swój własny program żywieniowy, należy zwrócić również uwagę na
nasze indywidualne dolegliwości, nietolerancje i predyspozycje oraz choroby z jakimi się zmagamy.
Jak zatem powinna wyglądać zdrowa, zrównoważona dieta? W miarę możliwości winna być
urozmaicona, oparta na czystych, pozbawionych chemii i modyfikowanych genetycznie produktów i jak
najmniej przetworzona.
Wybierając pożywienie, bardziej niż na kalorie powinniśmy zwrócić uwagę na jego gęstość, czyli
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na to, ile jest w nim wartości odżywczej. Dlaczego?
Ponieważ nasz organizm potrzebuje kompletu minerałów, witamin, niezbędnych kwasów tłuszczowych,
aminokwasów do prawidłowego funkcjonowania,
regeneracji i tworzenia zdrowych komórek, które
w każdej sekundzie powstają w naszym organizmie.
Tylko wtedy jesteśmy w stanie zapewnić zdrowie
naszemu ciału i prawidłowość procesów, które w nim
zachodzą. Nie ulega wątpliwości, że współcześnie
staje się to coraz większym wyzwaniem, gdyż niestety obecnie dostępna żywność jest bardzo uboga
w wartościowe składniki. Spadek wartości odżywczej
w pożywieniu na przełomie ostatnich dziesięcioleci jest ogromna, wręcz zatrważająca. Doskonale
widać to w stanie zdrowia naszego społeczeństwa.
Niejednokrotnie okazuje się, że przyczyną chorób
i niedomagań są po prostu niedobory składników odżywczych. Nasuwa się więc pytanie o suplementację.
W obecnych czasach jest ona niezbędna, pytanie nie
brzmi więc „czy”, ale „czym”. I tutaj otwiera nam się
kolejny rozdział dostępnych na rynku suplementów.
Najważniejsza wskazówka: wybierajmy suplementy
jak najbardziej naturalne i bądźmy bardzo ostrożni, bo
niestety jest to obszar, gdzie nie zawsze kupujemy to,
za co płacimy.
Rozważając temat zdrowej diety, nie sposób nie wspomnieć o odpowiednim konfigurowaniu
pokarmu ze sobą. Żeby nie obciążać naszego układy trawiennego, wskazane jest niełączenie ze sobą
pewnych grup pokarmów. Podstawową zasadą jest
tutaj unikanie zestawiania węglowodanów z białkami.
Z kolei warzywa powinny być dodawane do wszystkiego i mogą być one łączone zarówno z białkami,
jak i węglowodanami. Warto pamiętać, że w tym
podejściu ziemniaki zaliczają się do węglowodanów,
a nie do warzyw. Czyli dla przykładu: jemy ziemniaki
z warzywami i surówkami, oraz mięso z warzywami
i surówkami, nie łączymy chleba z wędliną i makaronu
z mięsem. Są to dość proste reguły, za których sumienne stosowanie nasz organizm z pewnością nam
się odwdzięczy.
Należy również wziąć pod uwagę, że optymalna dieta powinna zawierać jak najwięcej warzyw
i owoców, rośliny strączkowe, pełne ziarna zbóż, kasze, orzechy i nasiona, jajka z dobrego źródła, kiszonki
i zakwasy warzywne, sporadycznie i od święta mięso.
Wspaniałym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju
pasztety oraz pasty z warzyw i roślin strączkowych,
doprawione ziołami. Są one nie tylko smaczne, ale
również bardzo odżywcze.

Gotuj ZDROWO
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SKORO WIEMY JUŻ, CO WARTO JEŚĆ, A CZEGO LEPIEJ UNIKAĆ
ORAZ W JAKI SPOSÓB ŁĄCZYĆ SKŁADNIKI, CZAS POCHYLIĆ SIĘ
RÓWNIEŻ NAD SPOSOBEM PRZYGOTOWANIA POSIŁKU.

Pierwsza zasada to oczywiście bardzo dokładne
umycie i oczyszczenie wszystkich produktów. Następnie przystępujemy do przygotowania posiłku
i obróbki termicznej – zalecane formy to: gotowanie, duszenie i pieczenie. Warto zrezygnować ze
spożywania smażonych potraw. Smażenie nie tylko
czyni potrawę ciężkostrawną, ale także wiąże się
ze stosowaniem szkodliwych dla zdrowia tłuszczy.
Jeżeli już wybieramy tę opcję przyrządzenia posiłku,
pamiętajmy o używaniu odpowiednich tłuszczów
z wysoką temperaturą dymienia. Niedopuszczalne
jest smażenie na olejach roślinnych, z wyjątkiem

oleju rzepakowego oraz kokosowego. Warto za to
zwrócić uwagę na masło klarowane, które będzie
najzdrowszym wyborem w przypadku przygotowywania potraw na ciepło. Jest to masło pozbawione
pochodzących z mleka substancji stałych; dzięki
odpowiedniemu procesowi przygotowania pozostawiony jest w nim sam tłuszcz. Wykazuje ono
udowodnione właściwości przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, równoważy także gospodarkę
hormonalną, przyspiesza gojenie się ran i żołądkowo-jelitowe stany zapalne1. Można je dodawać
do każdej obróbki termicznej przygotowywanego

1 Koniec z margaryną w USA. Władze zakazują stosowania utwardzonych olejów roślinnych,
https://www.tvp.info/20492318/usa-zakazuje-utwardzonych-olejow-roslinnych [dostęp: 30.11.2019].
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przez nas posiłku, ale także smarować nim pieczywo.
Jeżeli chcemy dodać naszym potrawom nie
tylko smaku i aromatu, ale także zdrowotnego działania, wprowadźmy do swojej kuchni zioła – zarówno świeże, jak i suszone, zgodnie z możliwościami
i porą roku. Podstawowe zioła i warzywa które
powinny znaleźć się w każdej kuchni to: czosnek,
cebula, kurkuma, kolendra, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz każdego rodzaju, majeranek, kmin rzymski, kminek, oregano, macierzanka, kozieradka, curry,
bertram, galgant, koper włoski, gałka muszkatołowa,
lubczyk, pietruszka, seler, cynamon, imbir. Dodajmy
je według własnych upodobań, eksperymentujmy,
smakujmy, nie żałujmy tych dodatków, a nasza kuchnia będzie wypełniona zdrowiem i pięknym aromatem.
Powróćmy na moment do olejów, gdyż
nie omówiliśmy jeszcze kilku istotnych aspektów.
Ważną częścią naszej diety są bowiem oleje roślinne z pierwszego tłoczenia, które stanowią częsty
dodatek do przygotowywanych potraw. Warto
wybierać te najlepszej jakości, nierafinowane, tłoczone na zimno. Wybór mamy naprawdę szeroki:
olej z ostropestu, olej z pestek dyni, olej konopny,
olej z czarnuszki, olej słonecznikowy czy też wiele innych obecnie dostępnych na rynku mikstur
olejowych. W połączeniu z odrobiną octu winnego lub jabłkowego i w towarzystwie ziół dodadzą
każdej sałatce smaku i zdrowia. Należy pamiętać, że
witaminy, takie jak A, D, E i K wchłaniają się tylko
w obecności tłuszczów i są one niezbędne do wielu
procesów zachodzących w naszym organizmie.
Dokonując wyboru, warto też wziąć pod uwagę
dodatkowe właściwości charakteryzujące dany
rodzaj oleju, na przykład olej z ostropestu wzmacnia i regeneruje wątrobę, a olej z pestek dyni czy
czarnuszki wspiera walkę z pasożytami.

4 Tamże, s. 21–23.
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POKOCHAJ
TEN STYL

Wiemy już, co jeść, a czego unikać, oraz jak zdrowo
przygotowywać posiłki, nadszedł zatem czas, aby
odpowiedzieć na pytanie, jak jeść, żeby było zdrowo.
Tutaj kłania nam się niezwykle ważna w życiu cecha,
którą jest uważność. Uważność jest to umiejętność
życia tu i teraz, w danej chwili która właśnie trwa.
Uważność to świadome bycie, świadome wykonywanie każdej, najmniejszej nawet czynności. Uważność to wyostrzone zmysły, dostrzeganie rzeczy
drobnych, małych, na pozór mało znaczących. Przyjrzyjmy się zatem, jak odbieramy bodźce z otoczenia
i jak wpływa to na naszą dietę.
Zmysł wzroku to bycie obserwatorem, zauważanie piękna otaczającego nas świata i ludzi, zauważanie cudu przyrody, kolorów, innych stworzeń,
zauważanie szczegółów: kubka z którego pijesz,
kwiatka, który akurat zakwitł na trawniku obok,
zauważenie uśmiechu przechodnia czy smutku
w oczach bliskiej osoby. Wzrok to radość z wyglądu
potrawy, dostrzeżenie jej barw i wyglądu.
Zmysł węchu to rozpoznawanie zapachów,
cieszenie się nimi. Warto przed posiłkiem zatrzymać się chwilę, by poczuć woń wydobywającą
się z przygotowanej potrawy, delektować się nią,
poszukać nut, które wyczuwamy, zastanowić się,
z czym nam się one kojarzą. To samo tyczy się

zapachu powietrza, kiedy rano wychodzimy z domu,
zapachu ziemi na wiosnę, zapachu łąk po żniwach
czy aromatu herbatki ziołowej. Węch to cieszenie
się aromatem potraw i ziół, które spożywamy.
Zmysł słuchu to uważność na dźwięki, na
piękno muzyki, piękno ludzkiego głosu czy śpiewu
ptaków, ale zmysł ten wiąże się również ze zdolnością słyszenie ciszy, umiejętnością trwania w niej
i cieszenia się tym stanem. Uważność na zmysł
słuchu jest niezwykle istotna także pod katem
słuchania swego wewnętrznego głosu czy głosu
swojej intuicji. Pielęgnowanie uważności na zmysły
uwrażliwia nas na otaczający nas świat, na drugiego
człowieka i na siebie samego. Słuch to rozpoznawanie dźwięku pokarmu, który przeżuwamy.
Zmysł dotyku to poznawanie świata poprzez właśnie dotyk, to czułość gestu, rozpoznawanie konsystencji i natury płatka kwiatu czy każdego
przedmiotu, który dotykamy. Dotyk to również
uważne wykonywanie gestów i każdej czynności,
którą robimy. Dotyk to rozpoznawanie konsystencji
posiłku, który jemy.
Zmysł smaku to cieszenie się posiłkiem,
to powolne, świadome spożywanie. Smakowanie
każdej rzeczy osobno i w połączeniu. Smakowanie
powolne, rozkoszne, radosne, pełne wdzięczności.
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Zmysł smaku to też smak pocałunku, smak miłości,
smak życia. Smak to radość z każdego kęsa, z każdej
obecnej chwili.
Uważność bardzo pomaga nam zachować
zdrowy stosunek do jedzenia, pomaga zachować
umiar, pomaga cieszyć się zdrowymi wyborami
i szukać nowych smaków. Jeżeli spożywamy posiłek powoli i jesteśmy obecni w danym momencie,
nie uciekając myślami do wspomnień czy spraw
do załatwienia, mamy ogromną szanse wyłapać
moment naszego nasycenia, co pozwoli nam zrezygnować z kolejnej porcji posiłku, która byłaby
już nadmiarem. Jest to również proces poznawania
siebie i budowania szacunku do samego siebie.
Jeżeli zaczniemy praktykować uważność, bardzo
szybko nauczymy się wyłapywać te momenty, kiedy
jesteśmy najedzeni. Nie ma nic gorszego niż szybkie
pochłanianie pożywienia z myślami błądzącymi to
tu, to tam, czy też w stanie smutku, bądź stresie.
Rozładowywanie negatywnych emocji jedzeniem
jest dość powszechne. Traktujemy wtedy posiłek nie
jako źródło naszej energii potrzebnej do życia, ale
jako nagrodę pocieszenia, jako przyjemny zamiennik
innych, mniej udanych sytuacji w ciągu dnia. Bardzo
szybko może doprowadzić nas to nie tylko do obżarstwa, ale także do poczucia winy z tego powodu.
Tworzy się wtedy zamknięty krąg, a jedzenie zaczyna być siłą przetargową dla nas samych. Posilanie się
z głową pełną poczucia winy, również nie wyjdzie
nam w dłuższej perspektywie na zdrowie.
Warto zatem potraktować posiłek jako
swój indywidualny trening uważności, czerpać
z niego radość i smakować go wszystkim zmysłami.
Ważne jest również planowanie czasu na posiłek,
aby nie odbywał się w pośpiechu. To samo tyczy się
konsumpcji w towarzystwie bliskich – niech wyjdą
z szaf piękne zastawy, sztućce czekające na specjalne okazje. Specjalna okazja jest tu i teraz, z tymi
ludźmi, z którymi na co dzień żyjemy – to oni są
najważniejszymi gośćmi w życiu. Chwile z nimi spędzane powinny być zatem celebrowane najpiękniej,
jak potrafimy. Są to małe, drobne, być może nieistotne rzeczy, ale właśnie z takich wyborów składa
się piękno życia i to są często te chwile szczęścia,
których tak usilnie poszukujemy.
Co jeszcze warto wziąć pod uwagę, planując
zdrowe odżywianie? Praktyczne podejście mówi
o wprowadzeniu trzech posiłków dziennie, z zachowaniem czasu na przyjmowanie płynów między
posiłkami. Można uwzględnić również dodatkowe
dwie drobne przekąski, na przykład owocowe

1 L. Ursinsus, Zegar ciała, Białystok 2016.
2 Tamże.

lub warzywne, jeżeli tego potrzebujemy. Jest to
o tyle istotne, że zabezpiecza nas przez uczuciem
wilczego głodu, który niestety często kończy się
jedzeniem w nadmiernych ilościach i bardzo obciąża układ pokarmowy. Dyscyplina pilnowania czasu
posiłku pozwoli nam zachować tak bardzo potrzebny nam umiar. Zgodnie z zegarem narządów,
najlepsza pora na śniadanie to godziny miedzy 7:00
a 9:00, natomiast ostatni posiłek, jak już wspomniano, najlepiej spożyć 2-3 godziny przed snem, ale nie
później niż o godzinie 19:00. Dlaczego tak jest?
Otóż w ciągu doby każdy organ ma swój
najwyższy punkt aktywności. I tak dla jelita grubego
jest to czas miedzy godziną 5:00 a 7:00 rano. Jest
to moment, kiedy organizm powinien oczyścić się
z toksyn, czyli wypróżnić. Aby mu to ułatwić i dobrze przygotować go na nowy dzień i wszystkie
procesy, które będą od nowa zachodzić w naszym
ciele, warto wypić w tym czasie szklankę ciepłej,
czystej wody. Potem przychodzi czas na aktywność żołądka, jest to okres pomiędzy godziną 7:00
a 9:001. To właśnie wtedy następuje najlepszy czas
na pierwszy posiłek, czyli śniadanie. Organizm jest
oczyszczony, a żołądek w pełni gotowy do trawienia.
Jeżeli chodzi o wieczorny posiłek powinien
on zostać spożyty kilka godzin przed snem, aby
organizm zdążył go strawić przed naszym pójściem
do łóżka. Jest to bardzo ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, noc jest czasem kiedy cała nasza
energia powinna być skierowana na regenerację,
a nie na trawienie. Tylko wtedy jesteśmy w stanie
prawdziwie wypocząć i obudzić się pełni sił i energii
na nowy dzień. Drugi powód to aktywność wątroby, który przypada na godziny miedzy 1:00 a 3:00
w nocy2. Jest to czas jej oczyszczenia i regeneracji. Nie powinna być ona wtedy obciążona pracą.
Zauważmy, że po zbyt obfitym lub zbyt późnym
posiłku zdarza nam się spać niespokojnie lub nawet
budzić się w nocy. To obciążona wątroba daje sygnał
swojego niezadowolenia z naszych poczynań. Po
takiej nocy na pewno rano nie będziemy czuć się
zbyt komfortowo. To, co możemy zrobić dla naszej wątroby, aby ułatwić jej nocną regenerację, to
wypić w czasie kolacji albo przed snem łyżkę oleju
z ostropestu plamistego lub zażyć ostropest w innej preferowanej przez nas formie. Jest on remedium na wszelkie dolegliwości wątroby, wspomaga
jej regenerację, chroni ją przed działaniem czynników toksycznych i wspomaga jej odtruwanie.

żródło: unsplash

TRZY
PODSTAWOWE
KROKI
DO ZDROWIA

Wiemy już, że uważność powinna nam towarzyszyć
w układaniu posiłków. Zdefiniujmy teraz zatem trzy
kluczowe „składniki”zdrowia.

1. Woda
Pierwszym i podstawowym krokiem w drodze do
zdrowego stylu życia jest woda. Dlaczego jest ona
tak ważna? Oprócz tego, że człowiek jest w 70%
zbudowany właśnie z wody, to jest ona również nie-

zbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Większość procesów zachodzących w organizmie
do prawidłowego przebiegu potrzebuje wody. Pomaga ona w transporcie i rozpuszczaniu pokarmu, ale
także w usunięciu z organizmu toksyn. Pełni funkcję
termoregulującą oraz jest składową wszystkich płynów ustrojowych. Bez wody człowiek jest w stanie
przeżyć zaledwie kilka dni.
Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że
brak odpowiedniego nawodnienia spowalnia meta-
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bolizm, może być przyczyną zaparć, bólów głowy
oraz innych poważnych dolegliwości. Odpowiednie
nawodnienie to również piękna, nawilżona skóra
i wolniejszy proces starzenia się. Pamiętajmy jednak,
że do prawidłowego nawodnienia potrzebujemy
czystej wody! Nie słodzonej, nie aromatyzowanej, nie
napojów, soków, herbat. Swoje zadanie spełni tylko
czysta woda.
Jeżeli chcemy wprowadzić zdrowy styl do
swojego życia, to dostęp do czystej, świeżej wody
jest pierwszym, najważniejszym krokiem. Oczywiście,
tak jak ze wszystkim, należy zachować zdrowy rozsądek i dostosować ilość wody do własnych potrzeb,
aktywności czy pory roku. Samej wody w naszej
diecie powinno być ok. 2-2,5 litra na dobę, wg indywidualnego przeliczenia będzie to 30 mililitrów na
kg masy ciała, nie wliczając w to innych płynów czy
zup. Woda powinna być w temperaturze przybliżonej
do temperatury naszego ciała, czyli między 36 a 37
stopni. Taka temperatura jest optymalna, ponieważ
jest dla naszego organizmu naturalna i nie musi on
wydatkować ani tracić cennej energii na podgrzanie
bądź ostudzenie płynu przed jego wydatkowaniem
przez organizm.
Co więcej, woda powinna być przechowywana w szkle i pita ze szkła. Odpadają wszelkie plastikowe butelki z uwagi na zanieczyszczenia jakie przenikają z nich do wody. Tylko w naturalnym surowcu
woda ma szansę uzyskać właściwe sobie i korzystne
dla naszego zdrowia właściwości.
Wodę powinniśmy uczyć się pić nawykowo,
nie czekać na uczucie pragnienia, które występuje
już w momencie odwodnienia organizmu. Dobrze
rozpocząć dzień od szklanki ciepłej wody z sokiem
z cytryny, która oczyści organizm z toksyn wydzielonych przez noc. Pomoże także przygotować układ
trawienny do pracy, ułatwi odkwaszenie organizmu
oraz przyspieszy poranne wypróżnienie, które jest
bardzo ważne.
Dobrze zapamiętać sobie również tę prostą zasadę: nie popijamy posiłków. Niestety panuje
u nas niezdrowy zwyczaj popijania, często zachęca
się wręcz do tego dzieci, aby łatwiej i szybciej jadły.
To zadanie powinna spełnić ślina, dlatego ważne jest
dokładne rzucie, aby jak najlepiej wymieszać z nią
pokarm. Jak już wiemy, w żołądku mamy kwaśne
pH, znajduje się tam stężony kwas, który ma swoje
jasno określone zadania. Picie jakichkolwiek płynów
z posiłkiem rozwadnia ten kwas i sprawia, że nie jest
on w stanie w pełni spełnić swojej funkcji, w tym
dokładnie „zdezynfekować”żołądek z przedostających się wraz z pożywieniem patogenów czy toksyn.
Zasada jest taka: pijemy minimum pół godziny przed
posiłkiem i dwie godziny po posiłku. Pozwala nam

to zachować odpowiednie stężenie kwasu solnego
i uniknąć zaburzeń trawienia.
Jakie inne płyny posłużą naszemu zdrowiu?
Będą to świeżo wyciskane soki owocowo-warzywne, naturalne lemoniady, kompoty świeżo gotowane:
z jabłek, wiśni, gotowane z daktylami czy suszonymi
owocami. Sprawdzą się również wszelkie herbaty
ziołowe, które możemy dobierać według upodobania
i właściwości, na przykład: koper włoski, rumianek,
melisa, krwawnik, pokrzywa, dzika róża, malina.

2. Oczyszczenie
Drugi krok to oczyszczenie. Czyste jelita to zdrowy człowiek. Według Medycyny Chińskiej, człowiek
nie powinien rozpoczynać pierwszego posiłku bez
porannego wydalenia toksyn. Jest to pierwsza zasada
dbania o codzienną higienę organizmu. Pomocny tutaj, oprócz odpowiedniego nawodnienia, jest błonnik
pokarmowy. Jest to substancja roślinna, która nie
zawiera substancji odżywczych, ani nie ulega trawieniu. Działanie błonnika pokarmowego można porównać do miotełki, która oczyszcza jelito z toksyn
i pomaga usunąć nieczystości. Należy więc zapewnić
organizmowi jego dostateczną ilość i regularność.
Znajdziemy go w owocach, warzywach i produktach
pełnego przemiału. Jeżeli w diecie spożywamy go
w niewystarczającej ilości, można wspomóc się gotowymi preparatami. Należy jednak pamiętać, że przy
przyjmowaniu błonnika niezbędne jest odpowiednie
nawodnienie, w innym przypadku będzie on działał
zapychająco na jelita.
Ogromną rolę pełnią tutaj również dobre bakterie.
W naszej codziennej diecie nie powinno zabraknąć
wszelkich kiszonek i zakwasów warzywnych, które
są ich najlepszym źródłem. Dbają one o zachowanie
prawidłowej równowagi w naszych jelitach. Najbardziej polecane są: kiszona kapusta, kiszone ogórki,
kiszony czosnek oraz zakwas z buraków czerwonych.
Nie do przecenienia dla organizmu są również czasowe posty, na przykład jeden dzień w tygodniu. Tak funkcjonowano przez całe wieki, a człowiek
przez to nie tylko dawał odpoczynek swojemu układowi trawiennemu, ale także wzmacniał swój hart
ducha. Warto wrócić do tych prostych i skutecznych
dla zdrowia praktyk.
Okresowe oczyszczanie organizmu z pasożytów i toksyn powinno odbywać się dwa razy w roku.
Ludzie odrobaczają swoje zwierzęta domowe, niestety często zapominają o sobie. A faktem jest, że nasi
czworonożni przyjaciele niejednokrotnie zarażają nas
niebezpiecznymi dla zdrowia pasożytami. Nie trzeba
bać się tego tematu, pasożyty były, są i będą. Nie są
dla nas groźne, jeżeli prowadzimy higieniczny tryb

życia, dbamy o dobre bakterie w jelitach, odżywiamy
się zdrowo i pamiętamy o okresowym oczyszczaniu
organizmu.
W celach profilaktycznych warto dołączyć
do codziennej diety produkty spożywcze, które
mają właściwości przeciwrobacze. Należą do nich na
przykład: olej z czarnuszki, pestki dyni czy czosnek.
Z kolei nasza wątroba na pewno odwdzięczy się nam,
jeżeli będziemy ją wspomagali na przykład olejem
z ostropestu. Natomiast dla oczyszczenia krwi,
a przez nią pośrednio całego organizmu, niezbędny
w codziennej diecie jest chlorofil. Warto jednak pamiętać, że konkretne kuracje oczyszczające powinny
być wprowadzane po konsultacji ze specjalistą.

żródło: unsplash

3. Odżywianie
Odpowiednie odżywienie organizmu jest trzecim krokiem w trosce o dobre zdrowie. Z uwagi na jakość pożywienia i dużą liczbę żywności przetworzonej bardzo
często nie dostarczamy naszemu organizmowi tego,
czego potrzebuje. Wiedza, że w każdej minucie miliony
komórek w naszym organizmie giną i miliony powstają,
pozwala nam wysnuć wniosek, że w dużej mierze to
od nas zależy jak budujemy nasz organizm. Okazuje się
bowiem, że co 7-10 lat człowiek „wymienia się”w zakresie swoich komórek, można powiedzieć – staje się
nowy1. Nic jednak nie bierze się z próżni. Organizm do
tych procesów potrzebuje naszego odpowiedzialnego
podejścia i składników budulcowych. Faktem jest też,
że w każdym człowieku powstają zarówno komórki
zdrowe, jak i chore. Od stanu naszego organizmu, czyli
od odpowiedniego odżywienia, nawodnienia, oczyszczenia, zależy, które z nich będą się namnażać, i czy
organizm będzie na tyle silny, aby chore i wadliwe
komórki unieszkodliwiać i usuwać.
W organizmie człowieka mamy 12 układów:
układ szkieletowy, układ mięśniowy, układ pokarmowy, układ oddechowy, układ moczowy, układ rozrodczy, układ wewnątrzwydzielniczy, układ krwionośny,
układ limfatyczny, układ nerwowy, narządy zmysłu,
skóra i jej wytwory2. Każdy układ składa się z organów, na przykład układ krwionośny to serce, naczynia krwionośne, a układ moczowy – nerki, pęcherz
moczowy. Każdy organ zbudowany jest z tkanek czyli
komórek otoczonych wodą. Tak więc podstawą organizmu jest komórka. Jeżeli borykamy się z problemami na poziomie układowym czy narządowym, warto
rozpocząć od troski o komórkę, bowiem to od niej
wszystko się zaczyna.

1 Określono długość życia komórek ludzkich, www.cordis.europa.eu [dostęp: 30.11.2019].
2 M. Bujnowska, Zarys anatomii człowieka, Poznań 2019.
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3 Odżywianie dla zdrowia, dz. cyt.
4 Tamże.

olej kokosowy, pestki dyni, sezam, pestki słonecznika,
migdały, awokado, mięso. NNKT pełnią w organizmie
wiele istotnych funkcji, między innymi wspierają zdrowie krwi, naczyń krwionośnych i nerwów, wzmacniają odporność, wpływają na prawidłowe działanie
gruczołu tarczycy i nadnerczy, są niezbędne dla
zapewnienia prawidłowego wzrostu i rozwoju mózgu,
są budulcem błon komórkowych, zapewniają zdrową
cerę i włosy. Ich niedobór może objawiać się wszelkimi chorobami skóry typu egzema, suchością skóry,
utratą włosów, problemami z wątrobą i kamieniami
żółciowymi, żylakami, podatnością na infekcje, zahamowaniem wzrostu i niedowagą u dzieci4. Warto
pamiętać, że oleje roślinne powinny być tłoczone na
zimno oraz odpowiednio przechowywane w ciemnej,
szklanej butelce, która chroni je przed utlenianiem.
Po otwarciu olej należy przechowywać w lodówce,
aby chronić go przed zjełczeniem, i zużyć w ciągu 30
dni. Oleje powinny być pozyskiwane ze sprawdzonego źródła.

żródło: unsplash

Do prawidłowych reakcji biochemicznych
każda komórka potrzebuje składników odżywczych,
czyli aminokwasów, minerałów, enzymów, przeciwutleniaczy, witamin, NNKT (Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych). Obecnie często
brakuje nam tych składników w diecie; jednocześnie
jesteśmy przekarmieni kaloriami. Taki stan rzeczy
niejednokrotnie skutkuje ciągłym poczuciem głodu, podjadaniem oraz jedzeniem większych porcji
posiłków. Tworzy się zamknięte koło, a przyczyną
jest niedożywienie organizmu powodowane brakiem
wartościowego pokarmu. Nie zapominajmy również
o tym, że przewlekły stan niedoborów składników
odżywczych w organizmie prowadzi ostatecznie do
chorób.
Minerałem, na który powinniśmy zwrócić
szczególną uwagę, jest magnez. Jego niedobór jest
obecnie bardzo powszechny z uwagi na spożywanie przetworzonej żywności, picie kawy, przewlekły
stres. Niedobór magnezu niesie za sobą wiele konsekwencji i zachwianie równowagi w organizmie na
poziomie cielesnym i psychicznym. Bogate w magnez
pożywienie to przed wszystkim rośliny strączkowe
(fasola, groch, soczewica), pełne zboża i nasiona oraz
warzywa, szczególnie zielone. Uzupełnienie diety
w żywność bogatą w magnez przyniesie nam szereg
korzyści: uspokojenie nerwowe, harmonizowanie
równowagi emocjonalnej (jej brak objawia się np.
poprzez stany depresyjne, zaburzenia snu, zespół
napięcia przedmiesiączkowego), rozluźnienie mięśni,
złagodzenie bóli głowy, usunięcie drętwienia i skurczy
w ciele. Zapewni nam również lepszą pracę jelit3.
Odpowiednie odżywienie organizmu związane jest także z NNKT (Niezbędne Nienasycone
Kwasy Tłuszczowe), do których należą kwas omega-3
i kwas omega-6. Nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie ich wytworzyć, dlatego muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. Dla zdrowia człowieka są
one najważniejszymi spośród tłuszczy.
Kwasy z grupy omega-3 czerpiemy z tłuszczu
rybiego – są to kwasy EPA i DHA – oraz z pewnych
gatunków roślin – jest to kwas alfa-linolenowy, którego organizm człowieka jest w stanie sam wytworzyć
pozostałe dwa kwasy: EPA i DHA. Doskonałym
źródłem kwasów omega-3 pochodzenia roślinnego
są: siemię lniane, nasiona chia, nasiona konopi, nasiona
dyni, orzechy włoskie oraz ciemnozielone warzywa:
kapusta włoska, jarmuż, pietruszka i trawy zbożowe
np. młody jęczmień.
Natomiast źródłem kwasów omega-6 są:
olej słonecznikowy, olej z wiesiołka, olej rzepakowy,

NAJWAŻNIEJSZE
ZASADY ZDROWEGO
ODŻYWIANIA
Wiedza z zakresu zdrowego odżywiana się jest
bogata, a ilość dostępnych publikacji sprawia niemałe zamieszanie w głowach konsumentów. Niektóre
osoby z powodu tego przesytu informacji oraz odkryć coraz to nowych „cudownych diet”, całkowicie odpuszczają sobie ten temat, czując duże zagubienie. Z jednej strony jest to zrozumiałe, z drugiej
zaś – niepokojące, gdyż przy takim podejściu sami

siebie pozbawiamy podstawowej profilaktyki zdrowia, jaką jest odpowiednie odżywianie się. Dlatego,
w ramach podsumowania, poniżej zaprezentowano
dwadzieścia najważniejszych zasad zdrowej diety,
czyli naszego stylu życia związanego z procesem jedzenia. Jest to pierwszy krok w drodze do życiowej
równowagi i harmonii.

1. ELIMINUJ Z DIETY ŻYWNOŚĆ WYSOKOPRZETWORZONĄ
ORAZ PRODUKTY SZKODZĄCE ZDROWIU: MLEKO KROWIE, PSZENICA, CUKIER.
2. BĄDŹ UWAŻNY. DOKŁADNE PRZEŻUWAJ I SMAKUJ JEDZENIE.
3. UNIKAJ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W STRESIE I POŚPIECHU.
4. PAMIĘTAJ, ŻE: JESZ PO TO ABY ŻYĆ ZDROWO I ZAPEWNIĆ SWOJEMU ORGANIZMOWI
NAJLEPSZE SKŁADNIKI ODŻYWCZE.
5. PAMIĘTAJ O UMIARZE – NIE PRZEJADAJ SIĘ ORAZ PRAKTYKUJ OKRESOWYCH POSTÓW.
6. ROZPOCZYNAJ DZIEŃ OD CIEPŁEJ WODY Z CYTRYNĄ LUB CHLOROFILEM.
7. ŚNIADANIE, JAKO NAJWAŻNIEJSZY POSIŁEK DNIA, SPOŻYWAJ W GODZINACH 7:00-9:00.
8. OSTATNI POSIŁEK JEDZ NIE PÓŹNIEJ NIŻ O 19:00.
9. NIE POPIJAJ POSIŁKÓW.
10. PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNIM NAWODNIENIU
– PORCJA CZYSTEJ WODY W ILOŚCI 30 ML NA 1 KG MASY CIAŁA W CIĄGU DNIA.
11. ELIMINUJ POTRAWY SMAŻONE. ZASTĄP JE POTRAWAMI GOTOWANYMI,
DUSZONYMI I PIECZONYMI.
12. DBAJ O CZYSTOŚĆ JELIT – O REGULARNYM WYPRÓŻNIANIU
I ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI BŁONNIKA W DIECIE.
13. PAMIĘTAJ O KISZONKACH I ZAKWASIE Z BURAKÓW JAKO ŹRÓDLE
DOBRYCH BAKTERII JELITOWYCH.
14. OKRESOWO OCZYSZCZAJ ORGANIZM.
15. WZMACNIAJ I WSPIERAJ WĄTROBY.
16. PROWADŹ ZBILANSOWANĄ I NATURALNĄ DIETĘ WG INDYWIDUALNYCH
POTRZEB I NIETOLERANCJI ORGANIZMU.
17. ODŻYWIAJ SIĘ ZGODNE Z PORĄ ROKU I REGIONALNIE WYSTĘPUJĄCĄ ŻYWNOŚCIĄ.
18. UZUPEŁNIAJ NAJWAŻNIEJSZE WITAMINY, MINERAŁY I NNKT.
29. DOŁĄCZ DO CODZIENNEJ DIETY PRZYPRAWY, HERBATY ZIOŁOWE
ORAZ INNE NATURALNE DODATKI.
21. WSPOMAGAJ ORGANIZM NATURALNYMI KURACJAMI.
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• Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdowie Publiczne.
• Promotor i Coach Zdrowego Stylu Życia.
• Doradca Medycyny św. Hildegardy, Dyplomowany Naturopata. Ukończyła wiele kursów, szkoleń i studiów
podyplomowych z zakresu medycyny naturalnej, fitoterapii, coachingu i rozwoju osobistego.
• Właścicielka firmy STĘPNIAK STYL, prowadzi gabinet Coachingu i Profilaktyki Zdrowia „Niebieska Strefa”w Konstancinie-Jeziornej, gdzie pomaga ludziom odnaleźć ich własny potencjał, zdrowie i harmonię w życiu. Indywidualne podejście do każdej osoby oraz narzędzia, którymi dysponuje pozwalają jej na precyzyjne
określenie potrzeb zdrowotnych każdego klienta i dobranie skutecznych rozwiązań pomocy.
• Doradca żywieniowy i suplementacyjny. Posiada kwalifikacje do wykonywania testów na nietolerancje pokarmowe.
• Stworzyła indywidualnie opracowany program zdrowia ze wsparciem coachingowym pozwalający na zrzucenie zbędnych kilogramów, poprawę stanu zdrowia i urody oraz zdecydowany wzrost jakości życia.
• Producent krzesełek do medytacji Niebieska Strefa.
• Prelegentka wykładów, szkoleń i warsztatów z zakresu zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz wpływu zdrowia rozumianego jako harmonia ciała, umysłu i duszy, na efektywność pracy i życia osobistego.
• Promuje zasadę: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”i pokazuje jak można wprowadzić ją do codziennego życia.
• Pasjonatka zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego. Prywatnie żona i mama trzech Córeczek.
www.StepniakStyl.pl

