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Wiele osób bardzo często zadaje mi pytanie:
"Panie Jerzy, co spośród rzeczy, o których Pan
mówi na swoich wykładach stosuje Pan
codziennie, co ma wpływ na Pana zdrowie?" lub
też "Jak Pan to robi, że pomimo przekroczenia 60
roku życia tak dobrze Pan wygląda?

Cóż, najczęściej odpowiadam, że... nie
robię nic.
I ja faktycznie nic nie robię, chyba że.... no
właśnie - pewne codzienne czynności stają się

taką zwyczajnością, że przestają być zauważalne.
Stają się rutyną taką samą jak dla większości z
nas jedzenie śniadania lub mycie rąk. Nie
zauważa się ich, pomimo że wykonujesz je na
codzień.

Każda zmiana to
„niecodzienność”
Co jednak istotne to nie są to jakieś czynności
magiczne czy niezwykłe. To co opowiadam na
wykładach jest częścią moich przekonań i
mojego codziennego życia. Stało się nią już
dawno temu, także wtedy gdy nie wiedziałem jak
będzie wyglądać moje życie w następnych latach.
Doprowadziło mnie to do przekonania, że wiele z
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naszych codziennych nawyków to właśnie
p r z y z w y c z a j e n i a . N i e k t ó r z y t w i e rd z ą , ż e
przyzwyczajenia to druga natura człowieka - i coś
w tym jest. Co ciekawe są one nam dyktowane
przez podświadomość, ale da się to zmienić. Jak
to zrobić? Odsyłam Was do książki Josepha
Murphy'ego "Potęga podświadomości" - pozycja
zapewne dobrze znana wielu z Was.
Warto sobie jednak uświadomić, że te czynności
nie dadzą nam lepszego samopoczucia z dnia na
dzień. To trochę tak jakby ktoś chciał zrzucić 20kg
nadwagi w ciągu 1 dnia, dzięki super diecie. To po
prostu nierealne. Stosowane jednak na codzień,
systematycznie, pozwalają naszemu organizmowi
dłużej zachować sprawność. I są to rzeczy, na
które często nie zwracamy uwagi mając lat
dwadzieścia-kilka, czy nawet trzydzieści-kilka. Ale
po czterdziestce zaczniemy odczuwać, że ma to
sens.

Jedna podstawa
Moje wszystkie codzienne czynności mają jeden
wspólny mianownik, który staram się utrzymywać
od dłuższego czasu bez względu na to gdzie
jestem i co robię: UNIKAM CHEMII TAK JAK TO
TYLKO MOŻLIWE. Nie jest to łatwe, zwłaszcza
podczas wyjazdów, ale jest bardzo ważne,
zwłaszcza współcześnie, gdy produkty
spożywcze są tak wyjałowione z wartościowych
składników odżywczych.
Poznajcie więc moich 10 codziennych nawyków,
którym jestem wierny od lat i które pozwalają mi
na bardziej naturalne i zdrowsze obcowanie z
otaczającą rzeczywistością.

UWAGA PRAWNA
Proszę pamiętać, że zaprezentowane nawyki to sposoby, które pozytywnie wpływają na moje
zdrowie, więc każdy powinien samodzielnie ocenić czy te same metody i nawyki będą się dobrze
sprawdzały u niego, a w przypadku każdej wątpliwości skonsultować to z lekarzem.
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POMYŚL O
ZAKWASZENIU
ŻOŁĄDKA
Nie wyobrażacie sobie nawet co brak
odpowiedniego pH w żołądku jest w stanie
spowodować. Najlepszym przykładem jak
silnie sprawna praca żołądka jest powiązana
ze zdrowiem są alergie.
Nie wierzycie? Wiele ze współczesnych dogmatów
medycznych nie potraﬁ znaleźć związku
przycznowo-skutkowego pomiędzy codziennymi
czynnościami i nawykami a naszym zdrowiem. Czy to
oznacza, że takich zależności nie ma? Nic bardziej mylnego.

Jak sprawdzić czy mamy zakwaszony
żołądek?
Do przetestowania tego czy żołądek jest zakwaszony czy
nie, używamy 1/2 szklanki wody i 1/2 łyżeczki SODY jeśli
"odbicie" gazem (CO2) nastąpi przed upływem 90 sekund,
możemy uznać, że zakwaszenie żołądka jest prawidłowe.
Jeśli nastąpi to później, zakwaszenie jest już mniejsze, a
jeśli nastąpi to po 3 minutach, albo wcale... wtedy można
uznać, że zakwaszenie jest niedostateczne.

NAWYK 1
Oczywiście jest to bardzo uproszczony test.
Najbardziej wiarygodny jest pomiar wartości
pH bezpośrednio po pobraniu z żołądka próbki
soków żołądkowych sondą, ale... tego w domu
nie róbcie ;-) Powyższy test na ogół robi się
rano, zaraz po wstaniu z łóżka… ale, można go
oczywiście wykonać np. przed obiadem.
Jednakże wtedy, ze względu na całkowite
zneutralizowanie soków żołądkowych, należy
odczekać co najmniej jedną godzinę, zanim coś
zjemy.
Szklankę wody z sodą (np. płaska łyżeczka)
m oż n a p i ć co d z i e n n i e , a l e … M I Ę DZ Y
POSIŁKAMI.

Jak zakwaszamy żołądek?
Do zakwaszenia żołądka używamy (u dorosłej
osoby) ok. 1/4 szklanki wody i dwie łyżki octu
jabłkowego. Dla dziecka odpowiednio mniej
np. 1 łyżeczka octu. Oczywiście, zakwaszenie
żołądka robimy ok. 10 -15 min PRZED każdym
posiłkiem, szczególnie jeśli jest to posiłek
wysokobiałkowy (mięso, warzywa).
Dla osób które nie tolerują octu jabłkowego
bardzo dobrym rozwiązaniem jest wino
piołunowe - przyjmujemy 1 łyżeczkę przed
posiłkiem. Jego smak jest bardzo gorzki, ale
świetnie nadaje się do zakwaszenia żołądka.

Jakie skutki może wywoływać
nieodpowiednie pH żołądka?
Jeżeli żołądek ma kwasowość powyżej pH – 3
to proces trawienia może być już poważnie
zaburzony. Przy kwasowości pH 6-7, żołądek
praktycznie nie pracuje. Wówczas białka z
mięsa czy warzyw nie są do końca strawione,
czyli podzielone na aminokwasy. Do takiego

procesu potrzebny jest kwas solny, pepsyna i
wiele innych substancji.
Nie strawione białko gnije. Teoretycznie nie
ma problemu, ponieważ przejdzie przez
dwunastnice do jelita cienkiego, grubego i
zostanie wydalone z organizmu. Problem
pojawia się wtedy gdy, gdy niestrawione
białko traﬁ do krwiobiegu.
Wtedy układ odpornościowy traktuje je jako
ciało obce i zaczyna go zwalczać. A
konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być:
• bóle kolan,
• depresje,
• bezsenność,
• silny kaszel,
• problemy skórne: egzema, wysypki,
plamy itd.
• astma,
• zawał serca,
• ból głowy,
• anemia,
• niestrawione białka mogą być
alergenami, co powoduje alergie.
Mało? Chyba wystarczy, a lista i tak nie jest
kompletna.

NAWYK 2

SEKRET MOJEJ
CUKIERNICY
O cukrze napisano już bardzo dużo. Sam poświęciłem mu wiele wystąpień, a także
udzieliłem wielu wywiadów na ten temat.
Jeśli chcecie przypomnieć sobie o wszystkich „dobrodziejstwach” cukrów zapraszam Was do obejrzenia
tego odcinka moich rozmów z Januszem Zagórskim z NTV:

https://www.youtube.com/watch?v=leVEDIvjLUo

NAWYK 2
Chciałbym jednak niniejszym
podsumować i utrwalić kilka
najważniejszych faktów, o których
wiele osób na co dzień zapomina:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cukier to jedna z najszybciej
uzależniających substancji. W swojej
powszechnie znanej postaci białego
proszku to produkt poddany chemicznej
o b ró b c e , s z t u c z n e m u w y b i e l a n i u ,
pozbawiony wartości odżywczych.
Cukier jest przyjmowany przez wiele osób
zupełnie nieświadomie. Jest dodatkiem
mnóstwa produktów kupowanych na co
dzień, także tych oznaczanych jako „ﬁt”.
Cukier jest oczywiście potrzebny naszemu
organizmowi. Ale w zupełności wystarczą
mu te zawarte w warzywach i owocach.
Przez wiele lat byliśmy oszukiwani w
kwesPi szkodliwości cukru – przeznaczano
ogromne kwoty na lobbing i promocję
cukru jako niezbędnego składnika
odżywczego naszej diety. (zresztą nie tylko
na cukier, na tytoń również). Naturalnie
promocja wspierana była badaniami
naukowymi (czy coś Wam to przypomina
ze współczesnych czasów?).
Odkąd cukier ma gorszą prasę próbuje się
go przemycać pod różnymi innymi
nazwami. Najpopularniejsze z nich to
syrop glukozowo-fruktozowy (nawiasem
mówiąc czyż nie brzmi to pięknie? Na
pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to
potrzebna glukoza i coś tam z owoców,
prawda?), słód jęczmienny, syrop słodowy,
maltodekstryna, maltoza i wiele więcej.
Cukier niszczy nas nie tylko ﬁzycznie, ale
również psychicznie. Organizm potraﬁ
wprowadzać się w stan stresu

7.

wywołanego uzależnieniem od cukru. U
dzieci cukier powoduje nadaktywność,
choć nie jeden raz już wykazano, że
wystarczy zabrać cukier, a nadaktywność
w cudowny sposób mija.
Cukier uszkadza układ odpornościowy,
ułatwia pojawienie się niektórych typów
raka, osłabia wzrok, zaburza wchłanianie
wapnia i magnezu i…. mógłbym wymieniać
jeszcze długo.

Ja wyeliminowałem cukier niemal zupełnie z
mojej codziennej diety. Nie używam także
żadnych innych substancji słodzących. I jest to
do zrealizowania przez każdego, także przez
Ciebie. Moja porada – rób to stopniowo. Nie
funduj sobie terapii odwykowej z dnia na
dzień, bo zapewne Ci się to nie uda. Rozłóż
cały proces na 2 tygodnie każdego dnia
zmniejszając stopniowo słodzenie i używanie
produktów zawierających cukier.

A co trzymam w cukiernicy?
To proste. Naturalną witaminę C. I codziennie
„dosładzam” sobie nią spożywane produkty.
Codziennie przyjmuję od ¼ do ½ łyżeczki 2
razy dziennie. „Dosłodzić” można ulubioną
herbatę, sałatkę, czy ulubiony sok z wyciskarki.
Naturalnie jeśli ktoś jest przeziębiony to może
przyjąć większe dawki (poza kobietami w ciąży)
– nadmiar zostanie wydalony z organizmu z
moczem, może pojawić się także biegunka.
Witamina C ma jednak wiele wspaniałych
właściwości, o których często się zapomina.
Ogranicza postępy zaćmy, a u osób chcących
pozbyć się nałogów może w znaczący sposób
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wspomóc detoksykację i skrócić czas
regeneracji.
Jaki efekt codzienne spożywanie witaminy C
ma na mnie? Cóż, najprościej mówiąc – bardzo
rzadko się przeziębiam.
Ja używam i polecam swoją markę Visanto –
jeśli jesteście bliżej tym zainteresowani to
naturalną wersję tej witaminy możecie kupić
tutaj :
hbp://ukryteterapie.pl/kategoria/suplementy/
witamina-c-100-dzikiej-rozy-visanto - co
bardzo ważne: przy okazji zakupów witaminy C
zwracajcie uwagę ile faktycznie naturalnego
produktu znajduje się w 1000 mg preparatu –
krótko mówiąc: czytajcie etykiety.
W poniższym ﬁlmie znajdziecie kilka bardzo
istotnych wyjaśnień dotyczących witaminy C,
o które często pytacie. Zobaczcie to
koniecznie:

hbps://www.youtube.com/watch?v=bkz9TPxrlZE

NAWYK 3

WODA
Większość z nas spożywa jej za mało. A
wskaźniki mówią o tym, by pić 30 ml na 1 kg
masy ciała dziennie Czyli na przykład jeśli
ważysz 60 kg to powinieneś wypĳać ok. 1,8 - 2
litry wody dziennie.
Pragnienie samo w sobie jest już sygnałem ostrzegawczym
naszego organizmu, że od dawna jesteśmy już odwodnieni.
Dlatego nie doprowadzajmy do stanu, kiedy już bardzo
chce się nam pić, ale też nie pijmy na siłę wtedy, kiedy
naprawdę nie chce nam się pić.
Osobiście preferuję wodę gazowaną, ale oczywiście
wyłącznie ze szklanych butelek. Opakowania plasPkowe
wydzielają substancję o nazwie bisfenol - bardzo groźną dla
naszego organizmu.
W domu możemy pić także wodę przeﬁltrowaną lub też
wodę szungitową, którą można przygotować samodzielnie.
Szungit to minerał, jeden z najstarszych na ziemi, który jak
się okazuje jest naturalnym ﬁltrem wody, gdyż usuwa z niej
wszelakie zanieczyszczenia. Między innymi:
• metale ciężkie,
• żelazo koloidalne z rur wodociągowych,
• azotany i azotyny,
• pestycydy,
• dioksyny, fenole,
• związki chloroorganiczne,
• produkty namowe,
• wirusy oraz bakterie.
Przed pierwszym zastosowaniem należy kilka razy przemyć
szungit pod bieżącą wodą. Pozostawić 150g szungitu w 2-3
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litrach wody na 3 dni do zniknięcia mętności.
W miarę zużycia dolewać wodę. Od czasu do
czasu trzeba przemyć szungit, żeby usunąć z
niego osady.

Strukturyzacja wody
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest
strukturyzator wody. Dba on o wiele
parametrów, których na codzień samodzielnie
nie jesteśmy w stanie kontrolować. Należą do
nich:
• odpowiednie pH - ideałem jest takie
pomiędzy 7 a nieco mniej niż 9 i takie
powinniśmy utrzymywać
• powinniśmy zadbać o obniżenie
potencjału ORP (potencjał
utleniania-redukcji) - wskaźnik ten,
nazywany redox, mówi jakie
właściwości utleniająco-regeneracyjne
ma woda. Im niższy tym lepiej. Dobrze
by było, by utrzymywał się poniżej
poziomu -100 mV.
• kolejna ważna kwesPa to czy woda,
którą pijemy jest „żywa”. Parametrem
to określającym jest jej struktura i
informacja jaką daje niezaburzone pole
magnetyczne Ziemi. Ideałem jest woda
z lodowców, ale o taką zapewne
trudno będzie nam na codzień.
Jak więc osiągnąć na codzień idealną wodę?
Można właśnie zainstalować w domu
wspomniany strukturyzator, który zadba o to,
by woda którą spożywamy miała zachowane
wszystkie te parametry, a jednocześnie była
wodą jak najzdrowszą. Tutaj mogę polecić
strukturyzator wody pitnej Visanto, którego
skuteczność została laboratoryjnie
przebadania w Szwajcarii. Otrzymywana dzięki

niemu woda jest ustrukturyzowana. A to
oznacza, że jest to woda o bardzo wysokiej
biodostępności. Wszystkich zainteresowanych
odsyłam do strony, gdzie możecie zasięgnąć
dalszych informacji.

Nawodnienie to podstawa
Jednak jednym z najważniejszych aspektów
naszego zdrowia jest właściwe nawodnienie
organizmu. Możemy pić bardzo dużo wody, a
mimo to ciągle być odwodnionym. Dlatego
każdego dnia tuż przed wypiciem szklanki
wody na język kładę szczyptę soli kłodawskiej.
Sól pozwala zatrzymać wodę w organizmie, a
także powoduje lepszą wchłanialność
pozostałych minerałów.

Kiedy pić wodę?
Najlepiej pół godziny przed posiłkiem.
Powinniśmy oduczyć się pić podczas posiłku.
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Dlaczego? Ponieważ rozcieńczamy soki
żołądkowe, które powinny mieć wysokie
stężenie potrzebne do strawienia zjedzonego
pokarmu.
Następnie po posiłku odczekujemy 2,5 godziny
i wypijamy 2 szklanki wody plus szczypta soli
na każdą szklankę. Jeśli ktoś nie lubi słonej
wody, to może położyć szczyptę soli na język
tak jak ja to robię i wypić 2 szklanki wody.
Dzięki odpowiedniemu piciu wody można
pozbyć się wielu dolegliwości:
• Wiele chorób łącznie z wrzodami
żołądka i dwunastnicy – kuracja trwa
około 2 miesiące.
• Ból pleców, ból brzucha, ból głowy.
Pijemy wtedy 2 szklanki wody plus
szczypta soli.
• Jeżeli macie jakieś nieokreślone bóle, to
woda + sól może wam pomóc.
• W przypadku zbliżającego się ataku
astmy położyć na języku po szczypcie soli
i wypić 1 szklankę. Czekamy 2-3 minuty i
powtarzamy operację. Rzadko kiedy
potrzebna jest już 3 szklanka.
• Bezsenność –
pół szklanki ciepłej
wody, pół łyżeczki soli kłodawskiej.
Pijemy zaraz przed pójściem do łóżka.

Dlaczego tak się dzieje?
Czasami jeden objaw nie musi być od razu
jakimś schorzeniem, może on wynikać po
prostu z braku wody. Wiele jednostek
chorobowych, to tak naprawdę odwodnienie
organizmu. Na przykład nawadniając w ten
sposób organizm wykazano, że u osób z

nadciśnieniem często się ono normalizuje. Z
kolei u osób z normalnym ciśnieniem krwi nie
p owo d u j e j e go p o n a d n o r m a t y w n e go
podwyższania. Tym niemniej każdorazowo w
przypadku tego typu schorzeń należy
skonsultować się z lekarzem.
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KURKUMA
Kurkuma od dawna jest jedną z najbardziej
cenionych przypraw ze wschodu, ale jej zalety
wykraczają daleko poza wspaniały smak i
kolor. Właściwości zdrowotne kurkumy znane
są od tysiącleci.
Jest uprawiana od ponad 5000 lat w tropikach Azji. Jej
brązowy korzeń z jasnopomarańczowym miąższem zostały
docenione w leczeniu szeregu dolegliwości takich jak bóle
zębów, bóle w klatce piersiowej, zakażenia układu
moczowego, wzdęcia, żółtaczka, dolegliwości
menstruacyjne, stłuczenia, krwotoki i kolki.
Aktywny składnik kurkumy to związek o nazwie kurkumina.
Badania wykazały, że kurkumina zapobiega kilku postaciom
raka , w tym raka sutka, płuc, żołądka, wątroby, okrężnicy –
dzięki działaniom przeciwzapalnym i przeciwutleniającym.
Zatrzymuje rozwój raka poprzez zakłócenie komunikacji
pomiędzy chorymi komórkami.

Kurkuma na codzień
Ja stosuję kurkumę praktycznie każdego dnia. Wystarczy
posypać nią swoją potrawę nawet wtedy gdy nie była
wiodącym składniem dania. Szczypta do sałatki, zupy, czy
drugiego dania - nie tylko nadaje wyrazistości i poprawia
smak, ale pozwala czerpać jej wszystkie wspaniałe
właściwości.
Kurkuma jest uprawiana w regionach tropikalnych takich
jak Indie, Filipiny i na Karaibach i jest prawdopodobnie
najlepiej znana jako jeden z podstawowych składników
potraw curry. Dziwnym zrządzeniem losu odsetek chorych
na nowotwory w tych regionach jest dużo niższy niż w
krajach cywilizacji zachodniej....

Pamiętajmy o wchłanialności
Kurkuma dobrze będzie się wchłaniać
tylko i wyłącznie w towarzystwie tłuszczy
oraz ostrych przypraw, np. pieprzu lub
chilli.
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„D” JAK DBAM
O SIEBIE
Dr Garland w swoich badaniach nad witaminą
D stwierdził: „Gdyby poziom witaminy D był
właściwy, to znaczy odpowiednio wysoki,
wtedy zachorowalność na wiele chorób byłaby
zmniejszona w sposób znaczny. I tak: ilość
przypadków nowotworów nerki, piersi, jelita
grubego, jajników czy stwardnienia rozsianego
zmniejszyłaby się aż o 50 do 75%!”
Przyznam, że te słowa na długo zapadły w moją pamięć.
Problem jeszcze do niedawna zupełnie ignorowany, teraz
powoli odkrywany przez świat medycyny. A witamina D, o
której powstało już setki artykułów ma zbawienny wpływ
nie tylko w zapobieganiu poważnym chorobom, o których
mówił dr Garland, ale również tak codziennym
przypadłościom jak przeziębienia czy grypy.
Jakoś dziwnym trafem zdecydowanie więcej przeziębień
przytraﬁa się w okresie jesienno-zimowym. Spada
odporność naszego organizmu, gdyż nie dostaje on takiej
dawki witaminy D jaką dostaje latem. Niestety najczęstszą
odpowiedzią ﬁrm farmaceutycznych są szczepionki przeciw
grypie - czyli ładowanie w nas ogromnych porcji
przeróżnych, niezbyt dokładnie przebadanych substancji
chemicznych o bliżej nieokreślonym (a raczej określonym)
wpływie na nasze organizmy. A niestety nikt nie zada sobie
trudu, by zbadać poziom jej metabolitu czyli 25(OH).
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Chętnych do pogłębienia tego tematu odsyłam do mojej pierwszej książki „Ukryte terapie”.
Jaki jest więc mój codzienny zwyczaj? Bardzo prosty: z racji sporej ilości czasu przebywania w
pomieszczeniach zamkniętych codziennie suplementuję się witaminą D3 w kroplach w ilości
minimum 5000 - 8000 IU. Do tego przyjmuję jedną kapsułkę witaminy K2 MK-7, aby wprowadzić
wapń do kości i do zębów,

Ważne wyjaśnienie
Ostatnio w internecie pojawiło się sporo dziwnych informacji dotyczących metabolitów 25(OH) i
1,25(OH). Te opisy oczywiście nie były prawdziwe, ponieważ mechanizm wytwarzania 1,25(OH) nie
ma ŻADNEGO związku z poziomem 25(OH).
Wszystko omawiam w ﬁlmie poniżej:

hbps://www.youtube.com/watch?v=lYqAtN7Z7kE
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OLEJE (NIE) DO
SMAŻENIA
Podtytuł tego nawyku powinien brzmieć „Oleje
do smażenia, czyli zbrodnia przeciwko
ludzkości. Jakim cudem na rynku do dziś
możemy kupić substancje zwane olejami
roślinnymi, które zachęcają do smażenia i
pieczenia?
Właściwie trudno to zrozumieć. Informacje na temat
s z ko d l i w o ś c i s m a ż e n i a n a t ł u s z c z a c h j e d n o - i
wielonienasyconych są powszechnie znane. Pod wpływem
temperatury następuje proces tworzenia wolnych
rodników. Kiedy pojawia się ich zbyt dużo w organizmie
zaczynamy nie wiadomo skąd chorować. Bo nikt nie
połączy tego przecież ze spożywaniem tego rodzajów
tłuszczy.
Tymczasem niemal codziennie można zetknąć się z reklamą,
która w jawny sposób namawia nas do praktyk, które
ewidentnie szkodzą naszemu zdrowiu. Ostatnio jednak na
fali popularności do świadomości przebija się olej
kokosowy. Zawiera on w swoim składzie od 95 do 97%
frakcji nasyconej, a to oznacza, że za bardzo nie ma się co
utleniać.
Potrawy smażone na bazie oleju kokosowego mają
delikatny posmak kokosa, ale w moim odczuciu jest bardziej
wyczuwalny w trakcie przygotowywania potraw niż samej
konsumpcji.
Czy to oznacza, że nie konsumuję innych olejów roślinnych?
Nic podobnego. Bardzo cenię sobie olej lniany czy z
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wiesiołka. Nigdy, przenigdy jednak nie
podgrzewam ich przed spożyciem. Choć tutaj
oczywiście ponownie dochodzimy do źródła
pochodzenia takiego oleju.
Z pewnością nie można nabrać się na najtańsze
propozycje oferowane w jasnych butelkach. Z
reguły są one dodatkowo raﬁnowane, czyli
poddane kilkukrotnemu procesowi podgrzania
do temperatury 300 st. C, co oznacza, że taki
olej nie zachowuje nic ze swoich pierwotnych
właściwości. Naturalnie na koniec dodanych
zostaje jeszcze kilka, kilkanaście aromatów i
sztucznych witamin (które nomen omen
wcześniej zostały usunięte). Dlatego istnieje
ogromna różnica pomiędzy olejem
raﬁnowanym a tym tłoczonym na zimno.
Niestety ciągle niewiele osób zdaje sobie z
tego sprawę, co gorsza można to też usłyszeć
od niektórych lekarzy, a to już jest naprawdę
niebezpieczne.
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NIE PRZEJADAM
SIĘ
Co to znaczy „przejadać się”? Zapewne dla
każdego będzie oznaczało to coś innego.
Mówi się, że człowiek na jeden posiłek nie
powinien zjadać więcej niż mieści się w garści
jego ręki. Ja mam nieco inne nawyki.
Generalnie rzadko jadam. Właściwie to raz dziennie. I
nieraz tym faktem wprawiam w zdumienie innych. „Jak to
możliwe?” - pytają i powątpiewają. „Przecież jedząc raz
dziennie nie dostarcza Pan organizmowi składników
odżywczych w odpowiedniej ilości!”. No cóż, mam na ten
te m at o d m i e n n e zd a n i e , a m o j e s a m o p o c z u c i e
zdecydowanie potwierdza, że obrałem właściwą drogę.
UWAGA: fakt, że ja tak postępuję nie oznacza, że
zachęcam kogokolwiek do naśladowania i niejedzenia.
Opisuję jedynie moje codzienne praktyki, które po prostu
dobrze mi służą.
A więc jadam raz dziennie, z reguły pomiędzy godziną 17 a
18. Tak, nie jadam śniadań. Ten jeden posiłek, nie składa się
z żadnych „magicznych” składników. Można rzec, że jadam
właściwie wszystko. Najbardziej lubię warzywa, jadam też
mięso choć nie w jakichś dużych ilościach. Zdecydowanie
unikam cukrów oraz wszelkich produktów przetworzonych
z użyciem chemii.
No właśnie, zatrzymując się chwilę przy warzywach muszę
dodać, że bardzo dbam o ich pochodzenia. Kupuję
wyłącznie ze sprawdzonego źródła. Raz w tygodniu
odwiedza mnie zaprzyjaźniony rolnik, który sprzedaje mi

Warzywne ratatouille
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swoje płody - wiem jak je uprawia i wiem, że
nie stosuje w uprawach chemikaliów. Niestety
kupując takie warzywa w super marketach nie
możemy być już tego pewni, a raczej
odwrotnie: możemy być pewni, że znajduje się
w nich wiele niepożądanych substancji.
Dlatego zachęcam wszystkich do
eksplorowania lokalnych rynków i bazarków,
poznawania ludzi, którzy na nich sprzedają i
rozmów na temat sposobów uprawy warzyw i
owoców.

Poszczę

A co w ciągu dnia? Piję sporo wody (także z
solą). Bardzo lubię świeżo wyciskane soki, na
przykład z trawy pszenicznej i jęczmiennej.
Trawa pszeniczna ma wiele interesujących
właściwości, m.in.:
• Odtruwa organizm i oczyszcza go z
toksyn m.in. metali ciężkich,
• Leczy stany zapalny i pomaga przy bólu
zębów,
• Usprawnia procesy trawienne,
• Wzmaga procesy krwiotwórcze.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat
właściwości trawy pszenicznej odsyłam Was
do tego artykułu.

Pamiętajcie jednak, że jeśli do tej pory takiej
głodówki nie przeprowadzaliście to trzeba się
do niej odpowiednio przygotować, a także
przebadać, by wiedzieć, że nie ma żadnych
przeciwwskazań, by ją odbyć. Także powrót do
jedzenia po głodówce powinien następować
stopniowo, począwszy od bardzo lekkich
potraw, by powoli przyzwyczajać organizm do
poprzedniego trybu funkcjonowania.

Dbam także o to, by w ciągu dnia spożywać
sporo dobrych tłuszczów. Mam tu na myśli olej
z kokosa, ale także moimi ulubionymi,
przyjmowanymi naturalnie na zimno, są oleje
lniany i z pestek dyni. Łyżka oleju lnianego
świetnie smakuje, a ponadto dostarcza
organizmowi mnóstwa naturalnych kwasów
Omega 3 (oczywiście pamiętajcie o
odpowiednich proporcjach Omega 3 do
Omega 6) oraz jest źródłem witaminy E.

Jadam raz dziennie, aczkolwiek i tak raz w
tygodniu nie jem nic. Po prostu odtruwam
organizm regularnie jeden, a czasem nawet
dwa dni w tygodniu. W te dni wyłącznie piję
wodę z solą. To jednak nie wszystko: dwa razy
do roku przeprowadzam 10-dniową głodówkę
(tylko woda z solą), dzięki czemu oczyszczam
organizm ze złogów i zbędnych toksyn.

Czego jeszcze unikam?
Nie pijam mleka. Lubię za to jogurt i keﬁr, ale z
prawdziwego mleka od krowy. Właściwie także
nie jadam chleba - czynię to niezwykle
sporadycznie.
Na pewno dbam jednak o należyte
zakwaszenie żołądka, o czym pisałem w
Nawyku 1: używam do tego celu wina
piołunowego. Każdego dnia, pół godziny przed
moim codziennym posiłkiem przyjmuję jedną
łyżkę tego gorzkiego specyﬁku.
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NIE UŻYWAM
PASTY DO ZĘBÓW.
I DEZODORANTÓW
Co nie stawia mnie wśród grona osób nie
myjących się w ogóle - broń Boże! Jest to
receptura stara i sprawdzona, zdrowa, a na
dodatek bardzo ekonomiczna.
Działa świetnie jako naturalny wybielacz zębów. Wiele
osób potwierdza fakt, że taka mikstura czyni ich zęby
bielszymi – ja sam potwierdzam. Wystarczy zmieszać małe
ilości wody utlenionej z niewielką ilością sody, by stworzyć
pastę. Myj zęby jak zwykle, upewniając się, że szczotkujesz
wszystkie zęby. Woda utleniona jest ponadto środkiem
antybakteryjnym i pozwala pozbyć się zarazków z jamy
ustnej i dziąseł.
Ale uwaga: soda jest piaszczystą substancją i działa trochę
jak papier ścierny, więc należy być ostrożnym. Kontroluj czy
masz wystarczająco dużo wody utlenionej, bo jeśli nie, to
możesz zniszczyć szkliwo zębów, a ono niestety „nie
odrasta”. Pasta nie powinna być w ogóle ziarnistej
konsystencji.
Wiele past do zębów zawiera substancje, które w
rzeczywistości wcale nie pomagają w poprawie kondycji
naszego uzębienia, a wręcz przeciwnie - szkodzą.
Substancje te można wiązać nawet ze wzrostem ryzyka
zachorowania na raka jamy ustnej i piersi, dolegliwości
nerwowych i sercowych, a w najlepszym przypadku tylko
podrażnień.
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Wszystkim, którzy używają tego przepisu
zalecam kontrolowanie szkliwia - u siebie nie
zaobserwowałem problemów, nie oznacza to
jednak, że takie problemy nie mogą się pojawić.
Tak więc używać, ale z rozwagą.
Co ciekawe ta sama substancja, czyli soda
oczyszczona + woda utleniona dobrze
sprawdza się jako dezodorant.

Dlaczego warto zachować
ostrożność przy dezodorantach?
Zatrzymajmy się na chwilę. Warto tu
wspomnieć o tzw. blokerach – zawarte w nich
substancje powodują zatrzymanie wydzielania
potu, a z potem przecież usuwane są z
organizmu toksyny. Co więc się z nimi
wówczas dzieje? Są zatrzymywane w
organizmie, a tym samym blokery stają się dla
nas podwójnie groźne. A ponadto dezodoranty
i antyperspiranty mogą powodować:
1. Alergie – pewna grupa ludzi jest uczulona na
aluminium zawarte w dezodorantach
wywołując objawy takie jak wysypki,
zaczerwienienia czy bolesne swędzenia.
2. Neurotoksyczność – ponownie aluminium w
roli głównej, które potraﬁ przełamać
mechanizmy obronne organizmu, dostać się
do mózgu, a także uszkadzać DNA.

3. Raka – kobiety poddane mastektomii po
zbadaniu miały ślady aluminium w
zewnętrznej tkance piersiowej. Stężenie
aluminium było większe w tkance najbliżej
pach niż w centralnej części piersi. Te wyniki
zostały opublikowane w 2007 roku w Journal
of Inorganic Biochemistry.

”

Tzw. blokery są dla nas
szczególnie groźne,
gdyż zatrzymują w
organizmie toksyny,
które powinny zostać
wydalone z potem.

NIGDY NIE ODKRYJE
NOWYCH OCEANÓW TEN,

KTO SIĘ BOI

STRACIĆ Z OCZU LĄD.
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SIŁA
POZYTYWNEGO
MYŚLENIA
Tak jak w przypadku wielu metod dochodzenia
do zdrowia nie ma przeprowadzonych
„naukowych” badań, tak w przypadku sfery
psychiki wiara w cudotwórczą moc dobrych
myśli potrafi dać niesamowite efekty.
Wpływ pozytywnego myślenia na wspomaganie procesu
leczenia został już wielokrotnie udowodniony. A co
udowodniono? Ano między innymi to, że nasze myśli, czy to
w postaci nastroju, lęków, strachów, czy przekonań mają
bezpośredni wpływ na układ odpornościowy. Największy
wpływ na nasze zdrowie mają jednak negatywne emocje
takie jak: zazdrość, nienawiść, zawiść czy agresja. Dlatego
wyzbycie się tych emocji jest warunkiem koniecznym, by
móc cieszyć się zdrowiem. Przykładowo badania nad
pacjentkami z rakiem piersi wykazały, że ich stan umysłu
odgrywał ogromną rolę w poprawie zdrowia. Ich myśli i
podejście do choroby okazały się wręcz silniejsze niż same
nowotwory. Podczas gdy wszelkie teorie starają się
wyjaśnić reakcję ﬁzyczną, żadna z nich nie wyjaśnia, co
pozwala myślom mieć aż tak daleko idący wpływ na nasze
organizmy.
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W związku z tym moją częstą
praktyką jest:
1. Neutralizowanie negatywnych myśli każdą negatywną myśl staram się
natychmiast wyprzeć ze swojej głowy.
Pomocna okazuje się sentencja „w
dzień i w nocy wszystko mi sprzyja”.
2. 10 minutowa medytacja - nie udaje mi
się przeprowadzać jej codziennie, tym
niemniej staram się, by przynajmniej 3
razy w tygodniu poświęcić czas na
zupełne wyciszenie.

Łatwo powiedzieć, ale
naprawdę trzeba unikać
stresu
Ciągły stres jaki nam towarzyszy w życiu
osobistym czy też w pracy powoduje
powstawanie przewlekłych stanów zapalnych
w organizmie oraz prowadzi do zmęczenia
nadnerczy. Konsekwencji przewlekłych stanów
zapalnych nie muszę chyba opisywać wywołują rozmaite choroby i niszczą organizm.
Najlepszą metodą na pozbycie się
powtarzającego się stresu jest właściwy
odpoczynek. Jednak właściwie odpoczywać to
nie jest łatwa sprawa - trzeba się tego nauczyć.
Warto wiedzieć, że właściwy odpoczynek
polega na dowartościowaniu w naszym życiu
tych sfer, które na co dzień są w jakiś sposób
zaniedbywane. Inaczej więc odpoczywa
organizm który na codzień pracuje ﬁzycznie, a
inaczej którego główna praca i stres wynikają z

wysiłku umysłowego. Więcej o odpoczywaniu
napiszę w nieodległej przyszłości.

Wybaczanie
Czy wiecie, że uraz do innej osoby również
może mieć wpływ na nasze zdrowie? Tak,
naprawdę tak może być. Dlatego tak wielu
naturoterapeutów (i nie tylko) zwraca uwagę
na konieczność wybaczenia absolutnego tym
osobom, które w przeszłości wyrządziły nam
krzywdę. Noszenie w sobie urazy powoduje, że
nie możemy osiągnąć wewnętrznego spokoju i
harmonii, utrudnia nam to powrót do zdrowia.
Szczere wybaczenie jest jednak procesem
trudnym, wymaga odwagi. Nie wystarczy
bowiem powiedzieć „wybaczam”. To trzeba
poczuć całym sobą, a to z kolei wymaga czasu i
medytacji. Wybaczanie nie musi dotyczyć
kogoś innego - może dotyczyć także nas
samych i żalu do swojego postępowania z
przeszłości. Nie warto nosić w sobie urazy, jest
ona początkiem udręczenia i odebrania sobie
samemu wolności rozumianej w szerokim
kontekście - także wolności od chorób.
Uc z u c i e c a ł ko w i t e g o w y b a c z e n i a m a
bezpośredni wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie naszego organizmu na
poziomie komórkowym. Chociażby z tego
powodu, dla NASZEGO zdrowia należy
WYBACZYĆ !
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OTWARTY
UMYSŁ
Jeśli czytaliście moją pierwszą książkę to na
jej początku znajdziecie kilka moich
ulubionych cytatów. Jeden z nich brzmi:
„Umysł człowieka jest jak spadochron zamknięty nie działa”.
Tak, utrzymywanie umysłu w stanie otwartości na nowe
rzeczy to też jest nawyk, który można w sobie wypracować.
Zapewne nie zajmowałbym się tym czym zajmuję się
dzisiaj, gdyby wrodzone poczucie dociekliwości nie
powodowało chęci zgłębienia przyczyny stanu rzeczy. Bez
względu na to czy sprawa dotyczy choroby, spraw
ﬁnansowych czy też bardziej osobistych: nigdy nie
akceptowałem zamknięcia się na to co nowe. A w
szczególności na metody, które mogą przynieść ulgę
pacjentom. Zapewne z tego też powodu jestem m.in.
krytykowany przez swoich oponentów, gdyż ewentualny
brak „badań naukowych” natychmiast powoduje jedną
reakcję - nie ma badań to nie ma o czym mówić. Gorzej
jednak gdy brak otwartości to cecha lekarza - osoby, która
nieustanie powinna poszukiwać nowych metod na
skuteczniejsze leczenie swoich pacjentów. No cóż, w wielu
wypadkach utrudnia im to też system, w którym lekarz nie
ma czasu na poświęcenie dostatecznej ilości czasu swoim
pacjentom.
Ale chyba za bardzo uciekam w stronę tematów z moich
głównych książek i tematów z wykładów. Dlatego postawa,
w której jestem otwarty na nowości i to co nowego spotyka
mnie na drodze życia dotyczy wszystkich aspektów tego
czym się zajmuję. Otwartość i chęć poznawania nowych
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rzeczy czyni też moje życie ciekawszym - tak
będzie też z Tobą jeśli tylko zechcesz przyjąć tę
prawdę do siebie. Otwartość powoduje, że
mam okazję spotykać nowych, fascynujących
ludzi, rozszerza horyzonty, a ja czuję się jakbym
nadal miał 30 lat. Dlatego nie zamykaj się na to
co nowe, ciekawe, choćby na pierwszy rzut oka
wydawało się nieprawdopodobne. To dotyczy
także leczenia i poszukiwania własnej drogi do
wyzdrowienia. Bo jak powiedział kiedyś
uzdrowiciel holistyczny Larry Dosey: "Nasza
ignorancja w sprawach leczenia znacznie
przekracza nasze zrozumienie". I coś w tym
niezaprzeczalnie jest.

Krótkie podsumowanie
Te 10 codziennych nawyków
nie jest w moim życiu niczym
nadzwyczajnym. Pokazując je
Wam chciałem pokazać, że
łatwo jest zrezygnować z
niektórych niezdrowych rzeczy i
zastąpić je tymi, które nie będą
rujnowały naszego zdrowia.
Oczywiście to nie jest recepta
na wyzdrowienie, ale na pewno
na zdrowsze życie, której
powinniśmy się trzymać. Bo jak
dobrze wiecie współczesna
maksyma jest prosta:
Szlachetne zdrowie,
nikt się nie dowie
ile kosztujesz
aż się zepsujesz.
Dbajmy o nasze zdrowie
wszędzie tam gdzie jest to
możliwe i bądźmy otwarci na
wszystko co nas otacza - a
świat będzie na pewno lepszy.
Pozdrawiam serdecznie,
Jerzy Zięba

Warunki korzystania:
eBook przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjnych. Nasza
strona i eBook zawiera ogólne informacje na temat warunków
medycznych, dietetyki i zabiegów oraz dostarcza informacji i
pomysłów ograniczając się głównie do środków naturalnych i
domowych sposobów. Treść eBooka nie gwarantuje, że wszystkie
prezentowane informacje są prawdziwe, rzetelne, sprawdzone w
każdym przypadku i / lub nie są szkodliwe dla zdrowia lub dobrego
samopoczucia. Wiele z poddanych pomysłów nie została poddana
oficjalnym badaniom klinicznym - z przyczyn ogólnie wiadomych.
Wszelkie informacje nie powinny być traktowane jako substytut
porady lekarskiej i nie zastępują kontaktu z pracownikiem służby
zdrowia. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia na własną rękę
zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Autorzy eBooka nie
będą ponosić odpowiedzialności za ew. szkody, urazy lub choroby,
które mogą wyniknąć z korzystania z jego treści. Czytelnik ponosi
ryzyko i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z treści na naszej
stronie i w tym eBooku i korzystając z nich zgadza się z naszymi
warunkami.
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Moich 10 codziennych nawyków prozdrowotnych
ver. 1.0.

2016, Warszawa.

Opracowanie wspólne z blogiem Polaku, lecz się sam!
Źródła zdjęć: archiwum własne oraz płatne zdjęcia
Depositphotos.pl

