JAK BUDOWAĆ SWOJĄ

ODPORNOŚĆ?

• Jak dbać o podnoszenie odporności
• Co robić, jeśli już masz problemy?
• Sprawdzone porady i podpowiedzi

Witam Cię w cyklu emaili o odporności!
Przeczytaj ten wstęp:
Nie zaprosiłem Cię tutaj tylko po to, abyś to przeskanował lub tylko przeczytał.
Zaprosiłem Cię tutaj po to, abyś spróbował większość z podanych tu porad zastosować
w praktyce. Nie dlatego, że dziś temat nr 1 to koronawirus, że nagle wszyscy
przypomnieli sobie o słowie "odporność". Dlatego, abyś zrozumiał, że budowanie
odporności to proces długotrwały i inwestycja, którą o ile wykonasz dziś to
zaprocentuje w przyszłości. Bo skąd wiesz, czy za rok albo dwa nie okaże się, że nagle
pojawił się nowy dziwny wirus, któremu trzeba będzie stawić czoła.....
Oczywiście wszystkie porady nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej, a wszelkie
zalecenia należy konsultować z lekarzem lub farmaceutą. :-)

Nie ma na co czekać - zaczynajmy!
Jak wygląda cykl?
Cały ten cykl emaili z poradami podzielony jest na 2 duże działy, a w kazdym z nich
omówimy kilka tematów. Oto jak to wygląda:
1. Dział 1: Jak wzmacniamy odporność w sytuacjach kryzysowych - co robić, gdyż

już nas dopadnie - sprawdzone porady i podpowiedzi,
2. Dział 2: Jak budujemy odporność: co jemy, antywirusowe napoje, co
suplementujemy, co robimy na codzień.

Słowo na początek
Jakiś czas temu przeczytałem takie mądre zdanie, które warto sobie zapamiętać:

Aby zapewnić sobie przewlekłe zdrowie musimy przede wszystkim zmienić swój
punkt widzenia: przestań koncentrować się na zwalczaniu chorób, a zacznij
koncentrować się na budowaniu zdrowia. Wbrew pozorom te dwie rzeczy nie są
sobie równoważne ani ze sobą tożsame.
Tymczasem jak jest z reguły wiemy. Najczęściej “dbanie o swój system
immunologiczny” kojarzy nam się ze stosowanymi na przełomie sezonów babcinymi
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metodami (np. czosnkiem, miodem, tranem czy cebulą) , które są owszem dobre, ale
nie wyczerpują tematu dbania o odporność. To nie jest całkiem do końca tak, że
wystarczy dodać do diety jakiś jeden składnik czy dwa i już można się nie martwić i
uważać, że sprawa załatwiona – jesteśmy odporni.
Dlatego o tym wszystkim opowiem w części drugiej naszego cyklu, a zacznę od tego co
jest dla Ciebie być może na tę chwilę bardziej istotne, czyli:

Dział 1: Wzmacnianie organizmu w sytuacjach
kryzysowych...
...także w kontekście szeroko poruszanego koronawirusa. A więc co możemy zrobić,
aby doraźnie poprawić naszą odporność i odpowiedź immunologiczną na
zewnętrznego intruza?
My, jako ludzie, przeciwstawiamy się wszelkiego rodzaju wirusom na tej planecie.
Niektóre z nich są znane, podczas gdy inne nie zostały jeszcze odkryte przez badania
medyczne i naukę (albo i wywołane, ale to temat na inną historię). Bez względu na
wirusa, przed którym chcesz się chronić, bez względu na to jak jest gorącym tematem
w mediach w danym momencie, wszystkie te informacje są na tyle uniwersalne, by
mogły pomóc chronić Ciebie i Twoich bliskich.

Zacznij od tego:

1. Wyeliminuj te produkty z diety na czas leczenia (i nie tylko)
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Gdy zaczęła się zakupowa panika po pierwszych przypadkach zachorowań na
koronawirusa w Polsce, ze sklepów w pierwszej kolejności zaczęły znikać produkty
mięsne, biały ryż, konserwy z rybami. Natomiast owoce i warzywa z reguły były
dostępne (przynajmniej tak było w mojej okolicy).
Jak wiele razy już mówiłem podczas webinarów, wirusy potrzebują jedzenia, aby
przetrwać, żyjąc w naszym ciele. Wszystkie mikroorganizmy muszą jeść, aby żyć. Są
jednak pewne pokarmy, które wirusy uwielbiają jeść, które pozwalają im się
rozmnażać i wzmacniać, a tym samym osłabiać twoje zdrowie. To prawda, której
oficjalnie się nie głosi, bo u nas cała medycyna głównie koncentruje się na tym jaką
tabletkę na co podać.
Tak więc pierwszym krokiem do ochrony przed wirusami jest zaprzestanie jedzenia
produktów, które wirusy lubią jeść. Im szybciej przestaniesz jeść te produkty, tym
szybciej wirusy znajdujące się w twoim ciele osłabną. A prawie wszyscy z nas mają
wirusy żyjące w nas, takie jak ponad 60 odmian Epsteina-Barra, ponad 30 nieodkrytych
odmian półpaśca, wiele nieodkrytych odmian HHV-6, HHV-7, simplex 1 i 2, wirus
cytomegalii oraz wiele innych, które są przyczyną osłabienia autoimmunologii i wielu
innych objawów i stanów.
Usunięcie tych pokarmów z diety pozwoli wzmocnić układ odpornościowy.

Dlatego gdy jesteś już chory to nie jedz takich pokarmów jak:
•
•
•
•

jajka,
produkty mleczne, takie jak mleko, ser, masło, jogurt, kefir i inne ich formy
produkty zawierające gluten
kukurydzy oraz rośliny modyfikowane genetycznie
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•

ogranicz, a najlepiej wyeliminuj mięso.

Jeśli te pokarmy są w diecie, to trudniej jest zwalczać wirusy. Jeśli nie jesteś w stanie
usunąć ich zupełnie z diety to prznajmniej je ogranicz.
Skoncentruj się na diecie roślinnej dostarczającej maksimum składników odżywczych
w biodostepnej formie. Ogranicz tłuszcze, dostarczając najlepiej te pochodzenia
roślinnego zawierające kwasy Omega-3 - one zresztą też m.in. odpowiadają za
depresję, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to kliknij tutaj.

Dlaczego warto ograniczyć mięso?
Przeczytaj....
Niestety współczesne mięso zawiera
bardzo dużo szkodliwych składników,
które w trakcie choroby dodatkowo
obciążają nasz organizm. A Polacy (nie
tylko zresztą) jedzą za dużo mięsa, co
m.in. prowadzi do stanów zapalnych.
Zachęcam Cię do przeczytania tego
artykułu.
Przejdź do artykułu >

CZĘŚĆ 2: Kontynuujemy temat wzmacniania organizmu w sytuacjach kryzysowych.

2. Terapia szokowa witaminą C
W przeciwieństwie do zwierząt człowiek nie wytwarza witaminy C, a jest ona bardzo
ważnym składnikiem w zwalczaniu wszelkiej maści patogenów. Osobiście spożywam
takiej witaminy tak dużo aż poczuję jej wysycenie w organiźmie objawiające się
koniecznoscią skorzystania z toalety. Oczywiście nie spożywam mega dawek na raz,
tylko systematycznie przez cały dzień pijąc jednocześnie duże ilości czystej wody. Jako
forma witaminy C dobrze np. sprawdzi sie Acerola.

5
www.rewolucjazdrowia.pl

Oficjalnie następujące dawki zaleca się dla osób dorosłych (dla dzieci należy je
zredukować proporcjonalnie do masy ciała): Witamina C: 3,000 mg (lub więcej)
dziennie, w dawkach podzielonych.

3. Koktajle antywirusowe
SOK Z SELERA
Sok z selera to zarówno środek
prewencyjny, jak i leczniczy‼️
Zawiera podgrupę sodu, którą nazywa
się solami klastrowymi sodu*. Te sole
klastrowe sodu zwalczają wirusy i
zabijają przerost wirusów, gdy te
przemieszczają się nawet przez jelito
cienkie i okrężnicę, a także po
wchłonięciu do krwiobiegu i wątroby. W
ten sposób działają niesamowicie
antyseptycznie, wzmacniając układ
odpornościowy całego organizmu.
Sok z selera zawiera witaminę C, która
nie wymaga metylacji w wątrobie, aby
organizm mógł z niej skorzystać.
Oznacza to, że witamina C w soku z
selera może natychmiast wzmocnić

układ odpornościowy, ponieważ jest w tej biodostępnej, wstępnie metylowanej
formie.
Pij ok. pół litra zwykłego, świeżego soku z selera każdego ranka na czczo.
Składniki: 1 duży pęczek selera
Jak przygotować: Opłucz seler i wyciśnij w wyciskarce do soków. Pij natychmiast, aby
uzyskać najlepsze efekty. Alternatywnie możesz posiekać seler i zmiksować go w
blenderze, aż przybierze gładką masę. To ważne: odcedź, a następnie wypij.
Dowiedz się więcej o soku z selera, przeczytaj ten wpis.
Od razu uprzedzę głosy tych, którzy zarzucają, że seler jest zanieczyszczony:
wybierajcie ten, który pochodzi z upraw eko, wbrew pozorom nie jest bardzo trudno
go dostać, jest np. bardzo często dostępny w Auchaun.
* za Anthony William
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SOK Z OGÓRKA
Sok z ogórka działa chłodząco na
gruczoły i narządy, co czyni go
wspaniałym środkiem zmniejszającym
gorączkę zarówno u dzieci, jak i
dorosłych. Wyciskanie soków z ogórków
uwalnia ich niezwykłe związki
przeciwgorączkowe i środki, które
pomagają uspokoić gorączkę. Popijaj
zwykły, świeżo przygotowany sok z
ogórka, gdy masz gorączkę.
Składniki: 2 duże ogórki (organiczne,
jeśli to możliwe)
Jak przygotować: Umyj ogórki i pokrój w
razie potrzeby. Przepuść ogórki przez
sokowirówkę i pij natychmiast, aby
uzyskać najlepsze wyniki.

Jeśli nie masz sokowirówki, możesz pokroić ogórki, zmiksować je do uzyskania
gładkości, a następnie przecedzić płyn przez sitko o drobnej siatce, ściereczkę serową
lub worek z mlekiem orzechowym, aby uzyskać tylko sok do picia. Aby uzyskać
najlepsze wyniki, pij na czczo.
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WODA Z IMBIREM
Imbir jest silnym środkiem
przeciwwirusowym. Jedną ze
szczególnych cech imbiru jest jego
zdolność do wyprowadzania organizmu
ze stanu reaktywnego - co może się
łatwo zdarzyć, gdy pojawia się wirus.
Popijaj wodę imbirową przez cały dzień.
Składniki:
• 5-6 cm świeżego imbiru
• 2 szklanki wody
• 1/2 cytryny (opcjonalnie)
• 2 łyżeczki surowego miodu
(opcjonalnie)
Przygotowanie: Zetrzyj imbir do 2
szklanek wody i dodaj sok z 1⁄2

cytryny. Pozwól przegryźć się substancji przez15 minut, a możesz nawet i dłużej.
Możesz np. zostawić go na noc w lodówce. Odcedzić wodę. W razie potrzeby dodaj
cytrynę i surowy miód i ciesz się ciepłem lub zimnem przez cały dzień.
Jeśli chcesz poznać więcej inspiracji jak można spożywać imbir to zajrzyj do tego
artykułu.

4. Bańki ogniowe lub próżniowe
Bańki to starożytna, chińska metoda, tradycyjnego leczenia, która ostatnimi czasy
zyskuje na popularności i jest stosowana między innymi przez sportowców
olimpijskich. W przeziębieniach w moim domu od zawsze używało się baniek - moi
dziadkowie używali baniek ogniowych, najlepszych, ja nie potafię ich stawiać, więc
używam próżniowych. Trzecia opcja to gumowe bańki chińskie - można je tanio kupić.
Te szklane są do nabycia w aptekach.
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Jak stawiać bańki?
Stawianie baniek to nie jest nic
trudnego, ale trzeba zastosować się do
kilku reguł. Opisałem je w tym artykule przeczytaj go. Jeśli chodzi o bańki
ogniowe to polecam wykonanie zabiegu
pod okiem kogoś kto się zna

lub nauczyć się od profesjonalisty. Rozmowę z taką osobą przeprowadziłem w jednej z
ostatnich internetowych Rewolucji Zdrowia i jest do obejrzenia w Klubie Rewolucji
Zdrowia.
Stawianie baniek przynosi też wiele innych korzyści - opisałem je w tym artykule.

5. Pozostałe suplementy
Witamina C to podstawa, warto jednak wspomóc się dodatkowo innymi
suplementami. Przede wszystkim zestaw witamin popularnie określanych jako ADEK warto wybierać te w kroplach, gdyż łatwiej możemy wybierać pożądaną dawkę.
Oprócz tego lizyna, krzem, wit. A i E, także D3, probiotyki jako choćby PBM, i dobrej
jakości kwasy tłuszczowe (tutaj znając osobiście Bogusława Wyszyńskiego z czystym
sumieniem moge polecić choćby IQ200). Warto też stosować magnez, bo jego brak w
organiźmie może dezaktywować działanie wielu różnych mechanizmów, w tym
obronnych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o PBM lub zdrowych tłuszczach to do tych tematów
również przygotowałem cykle wiedzy, z których można skorzystać także bezpłatnie:
•
•

Cykl wiedzy o probiominerałach PBM
Cykl wiedzy Zdrowe Tłuszcze

6. Zioła
Poniżej znajdziesz zioła zawierające związki aktywne hamujące replikację
koronawirusa. Innymi słowy to zioła działające trochę jak leki antywirusowe. Wśród
ziół, które są najlepiej sprawdzone pod względem badań naukowych oraz stosowane z
9
www.rewolucjazdrowia.pl

powodzeniem w praktycznej fitoterapii znajdują się houtunia sercolistna (Houttunia
cordata), tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis ), likoryna (związek występujący w
śnieżyczce przebiśniegu) (Galanthus nivalis), kora chinowa (Cortex Cinchonae) oraz
agarikon (Fomitopsis officinalis). Na liście też jest cedrówka chińska (Toonia sinesis) –
to zioło chińskie, bardzo silnie działa na koronawirusa, w tym SARS. Na liście również
znalazł się agarikon (Fomitopsis officinalis) chyba najpotężniejsza broń w walce z
wirusami nie tylko ospy, grypy, ale również koronawirusami. Można wybrać po jednym
z tych ziół. Generalnie wszystkie są bezpieczne, jeśli przestrzegamy odpowiednich
dawek, z tym że śnieżyczka przebiśnieg oraz kora chinowa powinny być stosowane pod
okiem specjalisty.
Zupełnie inne zioła stosujemy, jeśli choroba już jest aktywna i daje
objawy. Koronawirus atakuje płuca. Tu mamy zioła o działaniu antyfibrotycznym,
ochronne na enzym konwertujący angiotensynę typu 2 (ACE2), redukujące stany
zapalne tzw cytokiny prozapalne, HMGB1 oraz zioła chroniące komórki płuc przed
niedotlenieniem tzw hipoksją. Do tych ziół zaliczamy rdestowiec japoński (Polygonum
cuspidatum), stroiczka (Lobelia), szałwię czerwoną (Salviae militiorrhizae), maczużnik
(Cordyceps), rózeniec górski (Rhodiola rosea). Kluczowe zioło, które jest aktualnie
stosowane w chińskich szpitalach, to przęśl (Ephedra). To zioło lekarze z powodzeniem
stosują u chorych w ciężkim stanie. Dzięki temu chorzy są w stanie wychodzić na
prostą.
Te wszystkie porady bazujące m.in. na doświadczeniach chińskich pochodzą od
fitoterapeuty Jana Oruby - tu jego profil na facebooku.

CZĘŚĆ 3: Co jeszcze możesz zrobić, aby doraźnie wzmocnić organizm gdy już czujesz, że
coś jest nie tak? Oto działania, które dają szansę na to, by zdusić wirusa w zarodku.

Gardło
Jeśli masz problemy z bolącym gardłem to warto je regularnie płukać. Przykładowo
dobrym roztworem będzie płyn Lugola - kilka, kilkanaście kropli na dnie szklanki
zmieszane z ciepłą wodą - taką miksturą płuczemy gardło kilka razy dziennie.
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Jod zawarty w płynie Lugola ma silne działanie antyseptyczne, dzięki czemu więc
znalazł on m.in. zastosowanie do dezynfekcji ran. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i
wirusobójczo. Płynu Lugola nie pijemy, tylko i wyłącznie płuczemy nim gardło!
Alternatywnie jeśli nie masz go pod ręką (choć jest dostępny w aptekach) to możesz
też płukać gardło z roztworem soli kuchennej lub z roztworem wody utlenionej.

Katar
Działanie bakterio i wirusobójcze ma maść propolisowa. Możesz sobie nią smarować
nos, aby poprawić oddychanie. Rób inhalacje z olejków aromatycznych (np.
eukaliptusowego) lub naparu rumianku. Pozwalają odblokować zatkany nos i pozbyć
się nagromadzonej wydzieliny. No i przede wszystkim pij bardzo dużo płynów.

Sauna
Masz możliwość skorzystania z sauny,
np. na podczerwień? NIe wahaj się.
Wirusy giną w wyższych temperaturach,
więc dobre wypocenie się w saunie jest
niezwykle korzystne. 20 minut w 40, a
najlepiej w 50 stopniach celsjusza jest
do wytrzymania. Oczywiście
natychmiast po wyjściu z sauny
natychmiast spłucz ciało pod
prysznicem.
Ja kupiłem sobie jakiś czas temu taką
saunę do domu - nie jest to najtańsze
rozwiązanie, bo kosztowało ok. 3 tys. zł,
ale warto.

Inne sposoby na rozgrzanie się od wewnątrz
Tu oczywiście świetnie sprawdzi się herbata z lipy lub herbata z malin. Do tego jeśli
możesz wypij ją w łóżku i załóż swetr z prawdziwej wełny. Wypocisz się maksymalnie.
Wraz z potem wychodzą z Ciebie toksyny.
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A jeśli masz dostęp do większej ilości składników to możesz przygotować taką
mieszankę ziołową:

Zmieszaj równe części kwiatu lipy, kwiatów bzu czarnego i suszonych
owoców maliny. Łyżkę ziół zalej wrzątkiem, odstaw do ostygnięcia. Pij ciepły
napar 3 razy dziennie po szklance, dzieciom w wieku 3–10 lat zmniejsz porcję
o połowę.

Probiominerał PBM

Rozmawiałem z twórcą probiominerału PBM, Sławomirem Salerkiem. PBM dostarcza
nie tylko minerały i szczepy probiotyczne, ale pomaga uwalniać organizm od chemii,
która nagromadzona w organiźmie skutecznie utrudnia zdrowotne procesy.
Dodatkowo co ciekawego się dowiedziałem to to, że PBM poprawia wydajność pracy
płuc. Probiominerały stosują np. japońscy nurkowie, którzy dzięki nim są w stanie
wytrzymać znacznie dłużej pod wodą bez oddychania w stosunku do tych, którzy ich
nie stosują. Więcej informacji o PBM zawarłem w tym artykule (jest w nim też wideo z
prof. S. Batieczko).
O cyklu wiedzy o PBM zdaje się, że już wspominałem, ale na wszelki wypadek
przypomnę: http://probiomineral.pl
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NIE ZAPOMINAJ O IMBIRZE
Wczoraj wspominałem o wodzie z
imbirem - oto jak wykonałem to
samodzielnie: ok. 5cm imbiru
pokrojonego z cienkie plasterki, sok z 2
cytryn i dobrej jakości miód. Taką
miksturkę z powodzeniem można
dodawać do wszelkich herbatek.

CZOSNEK
Codziennie jedz kilka ząbków surowego
czosnku. Czosnek jest przeciwwirusowy i
bogaty w fitochemiczną allicynę,
związek siarki, który zapobiega
chorobom.
Czosnek jest idealny do walki z
przeziębieniem, grypą i wirusami i daje
potężne wzmocnienie odporności.
Czosnek można także wycisnąć, aby
uzyskać mocny napój wzmacniający
odporność.
Czosnek możesz też dodać do sałatek,
zup - w każdej surowej postaci będzie
bardzo dobry i skuteczny.

Cukier
Zdaje się, że o tym dotąd nie wspomniałem, ale spróbuj ograniczyć, a najlepiej
wyeliminować na ten czas jak najwięcej sztucznych cukrów. W szczególności uważaj na
soki pomarańczowe i z innych owoców, które często gęsto są dosładzane syropkiem
glukozowo-fruktozowym lub pod inną nazwą, ciastek, pączków, itp. O szkodliwości
cukru i tak pewnie wiele już wiesz, dlatego na tym etapie nie będę się rozpisywał
więcej, powrócę do tego w dalszych częściach.
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I jeszcze jedno: NAWODNIENIE
Dbaj o dostarczanie sobie dużej ilości płynów: woda, wspomniane wyżej herbatki
rozgrzewające. Aby sobie urozmaicić picie wody to możesz dodać do niej np. łyżeczkę
magnezu w proszku - wówczas pijąc jednocześnie dostarczasz sobie magnez. Podobnie
możesz z acerolą. W każdym bądź razie pij tyle ile jesteś w stanie, nie mniej niż 2 litry
płynów dziennie.

NA KONIEC 2 WAŻNE UWAGI
1. NIE ULEGAJ PANICE
Nie ulegaj temu co mówią w mediach g(ł)ównego nurtu. One mają wywoływać w
Tobie strach. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszysto co usłyszysz to kłamstwo, ale
włącz myślenie i nie ulegaj panice. Przeczytaj te mądre słowa Staszka Penksyka, autora
książek z serii Nie daj się umrzeć i profilu na facebooku o tym samym tytule:

(...) To wcale nie znaczy, że te wszystkie zabiegi izolacyjne jakie podjęła władza nie są
słuszne. Są słuszne jak najbardziej i powinny być stosowane również przy zwykłej
grypie. Grypa podobnie zabija starszych, schorowanych ludzi, bo także osłabia ich
system immunologiczny. I z powodu wirusa grypy umiera ich dużo, dużo więcej niż od
koronawirusa. Dlaczego więc nie wprowadza się stanu zagrożenia epidemicznego, gdy
wszyscy kaszlą, faflunią i smarczą dookoła? Bo grypą nie da się przestraszyć! My się
grypy nie boimy i dlatego łazimy zafaflunieni do pracy, sklepów, szkoły, kina i gdzie
komu przyjdzie do głowy infekując wszystkich dookoła, a co słabsi umierają. I nie ma z
tego powodu żadnego halo!
Żaden stan zagrożenia epidemicznego nie byłby potrzebny, gdyby ludzie byli na
odpowiednim poziomie świadomości. Świadomy człowiek leży z grypą pod pierzyną i
wygrzewa się popijając herbatkę z lipy i faszerując się czosnkiem. Na koronawirusa też
niczego lepszego nie wymyślono! Wiadomo już ze wirus ginie w wysokiej
temperaturze więc cudownym remedium jest sauna! Słyszeliście, żeby ktoś o tym
mruknął w telewizji? Skąd! A o alkoholu w dawkach leczniczych? Także nie! Telewizja
nie jest od uświadamiania tylko od straszenia! Gdyby Polacy byli świadomi nie
pozwoliliby sobie, aby zarażać innych grypą czy koronawirusem, wszystko jedno! I
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dlatego właśnie władza robi wszystko, żeby Polacy świadomi nie byli! My mamy się
bać, a władza o wszystko zadba, bo jest mądra, poinformowana i opiekuńcza.

2. NIE STRESUJ SIĘ
Stres osłabia nas niesamowicie. Obniża także naszą odporność. Śmiej się więc tyle ile
dasz radę, nie przyjmuj do siebie wszystkiego co słyszysz. Tu znajdziesz krótki artykuł z
4 sposobami na stres.

Spędź dobrze dzień i wypocznij!

CZĘŚĆ 4: Przypuszczam, że w minionych 3 mailach nie udało mi się wymienić
wszystkich sposobów jakie są znane ludzkości w celu pozbycia się gryp. Wymieniłem
te, które uważam za skuteczne, które mnie pomagają i mojej rodzinie. Dlatego jeśli
masz swoje sprawdzone pomysły to podziel się nimi ku pożytkowi nas wszystkich na
facebookowej grupie Rewolucja Zdrowia - Dyskusje. Jak będziesz przy tym pamiętał o
dopisaniu tzw. hashtaga #odporność - to będę Ci bardzo wdzięczny.
Dlatego od dzisiaj zajmiemy się tym co powinieneś zacząć robić gdy kurz opadnie,
powrócisz do zdrowia. I wiesz co: to jest ta trudniejsza część zadania. Bo przy tej
poprzedniej byłeś pod presją, wiedziałeś, że musisz to zrobić. A teraz to już przecież
nie musisz, zajmiesz się tym od jutra, a zresztą tyle teraz spraw na głowie, że czasu nie
ma......
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Zmiana nawyków. Do roboty!

DZIAŁ 2: BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA PRZYSZŁOŚĆ
CZĘŚĆ 1: CIAŁO FIZYCZNE
1. Dieta
To już z założenia może być najtrudniejszy dział, bo zmiana przywyczajeń
żywieniowych potrafi być najtrudniejsza. Ale wcale aż tak źle być nie musi, bo skoro tu
jesteś to zakładam, że i tak pewnie już jakieś zasady do swojego życia wprowadzałeś, a
więc wiesz co wolno, a czego nie wolno. Tym niemniej chcę Ci pokazać kilka rzeczy, na
które warto i trzeba zwrócić uwagę jeśli na powaznie myślisz o odporności.

Przyjmij taką zasadę: jeśli gdzieś wyjeżdżam staram się jeść zdrowo, ale
jednocześnie korzystam z restauracji oraz jedzenia, którym jestem
częstowany (np. u przyjaciół) - jem większość pokarmów. Ale jeśli jestem w
domu - bezwzględnie trzymam się zasad i nie rujnuję ich niezdrowym
jedzeniem.
Zacznijmy więc od tego, że Twoja codzienna dieta musi być jak najbardziej odżywcza,
dostarczająca maksimum wartości z każdego posiłku. Dlatego gorąco zalecam Ci
ograniczenie spożycia mięsa i zastąpienie posiłków maksymalną ilością warzyw, kasz i
owoców, bo to właśnie te grupy pokarmów ciągle jeszcze są naturalnym źródłem
wszystkiego co nasz oragnizm potrzebuje do sprawnego funkcjonowania.
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Jeśli masz wątpliwości co do tego co się stanie z Twoim organizmem, gdy ograniczysz
spożycie mięsa to koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Gwarantuję Ci, że już po ok. tygodniu zmian odczujesz swego rodzaju lekkość, którą
doprawdy nie sposób opisać. Ja właśnie już po takim okresie zacząłem odczuwać
różnicę. Nie obawiaj się także braku energii.
Oczywiście musisz sobie postanowić, że zrywasz z niektórami grupami pokarmów
takimi jak:

> Pieczywo z piekarni
Jeśli masz znajomą piekarnię z chlebem na zakwasie ok, od czasu do czasu pozwól sobie na okazjonalne
spożycie, jednak jeśli dasz radę to ogranicz tyle ile się
da. Zapraszam Cię do obejrzenia 20-minutowego
filmu pt. "Chleba naszego powszedniego" zrozumiesz dlaczego gorąco zachęcam Cię do
rezygnacji z pieczywa.
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> Cukier
Wiesz na pewno, że to współczesny
narkotyk. Najgorsze jednak jest to, że jest ukryty w
ogromnej ilości produktów przetworzonych i opisany
pod różnymi dziwnymi nazwami. Jeśli masz problem z
tym, aby pozbyć się cukru z Twojego życia zachęcam
Cie do zakupienia tego eBooka, który pomoże Ci
uporać się z problemem. Ten eBook dostępny też jest
bez dodatkowych opłat w ramach Klubu Rewolucji
Zdrowia z pakietem Mam Wszystko.

> Nabiał
Niestety praktycznie w każdej postaci. Mit o tym, że
krowie mleko jest dla nas zdrowe pokutuje już bardzo
długo. Oczywiście jeśli raz na jakiś czas napijesz się
kefiru to świat się od tego nie zawali (zwłaszcza, że
sam ma mnóstwo dobrych dla nas bakterii), ale
zapomnij o serkach, mleku, owocowych jogurtach,
itp. To co możesz jeść to masło.

> Mięso
O tym już pisałem powyżej i w poprzednich emailach.
Po prostu ogranicz, zastosuj zasadę jedzenia np. raz w
tygodniu, albo przyjmij zasady fleksitarianizmu.

Wideo: Fleksitarianizm
Całkiem niedawno rozmawiałem z dietetykiem, Agnieszką Biernat, na temat tego czym
jest fleksitarianizm i jak może pomóc w leczeniu schorzeń i poprawie odporności.
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Ta wideo-rozmowa jest dostępna bezpłatnie dla wszystkim w ramach Klubu Rewolucji
Zdrowia. Aby ją sobie obejrzeć zaloguj się do Klubu, a jeśli jeszcze nie masz konta
to możesz się zarejestrować - to nic nie kosztuje, a jak wspomniałem - webinar
dostępny jest także w bezpłatnej wersji Klubu.

Zagadnień związanych z dietą jest wiele i dlatego jutro będziemy je kontynuować opowiem o probiotykach, tłuszczach i nawodnieniu.
Ale aby to wszystko wdrożyć trzeba zmieniać nawyki. Dlatego mam dla Ciebie:

Zadanie na dziś
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Nawyki nami rządzą. Często w sposób zupełnie
niuświadomiony. Dlatego musimy się nauczyć je
kontrolować, po to, abyśmy mogli je zmieniać. Bo to
właśnie nawyki nie pozwalają nam się skłonić do
codziennego spaceru, nie sięgnięcia po ciastko po
obiedzie i powstrzymania się od codziennej
medytacji.
A propos: Twoje zadanie na dziś: przeczytaj ten
krótki tekst o tym jak działa nawyk i jak można
wprowadzić nowy właśnie na przykładzie medytacji.
Przeczytaj o nawykach >

Moja prośba
Jeśli uważasz, że wiadomości, które jak dotąd Ci podesłałem są
ciekawe i wartościowe to mam prośbę: podziel się ze znajomymi
podsyłając im link do strony, na której też mogą się na ten cykl
wiedzy zapisać, czyli tej:
https://rewolucjazdrowia.pl/budowanie-odporności
Albo też podziel się linkiem do tej strony na facebooku. Z góry Ci
bardzo dziękuję!

CZĘŚĆ 5: Lecimy dalej z wiedzą o odporności!
Ale na początek pytanie: czy odrobiłeś wczorajsze zadanie domowe i przeczytałeś tekst
o nawykach w kontekście medytacji, których Ci podesłałem? Jak Twoje przemyślenia?
Mam nadzieję, że zrozumienie tego procesu pomoże Ci we wprowadzaniu zmian.
OK, lećmy dalej. Zakończyliśmy wczoraj na tym co trzeba wyeliminować, skupmy się
więc teraz jak sobie zorganizować jedzenie w ciągu dnia.
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1. Dieta - Ciąg Dalszy
Spożywaj od 8-10 porcji warzyw i owoców dziennie (z czego co najmniej połowa na
świeżo, bez obróbki termicznej). Tylko tam znajdziemy moc ochronnych fitozwiązków i
zapewniającego prawidłową pracę przewodu pokarmowego błonnika.
Porcja to tyle ile zmieścisz w stulonych dłoniach. Do dziennej normy wliczają się
zarówno sałatki z warzyw świeżych i kiszonych, wyciskane na świeżo soki warzywnoowocowe i sycące koktajle zrobione w blenderze, kiełki (można je po taniości hodować
w domu), rozmaite zupy, potrawki, bezcukrowe owocowe desery, warzywa na parze
oraz rzecz jasna warzywa i owoce na świeżo jedzone.

Ja wiem, każda dieta potrafi się nudzić, ale przepisów jest moc ogromna. Jeśli śledzisz
mój profil od dłuższego czasu to być może pamiętasz wyzwanie zielonych koktajlów,
do których zachęcałem Cię każdego dnia? To kopalnia inspiracji jak można
przygotować sobie pyszny i sycący zdrowy koktajl każdego dnia. Każdego dnia inny, by
się nie znudziło. Jako kilka przykładów podam Ci to co możesz znaleźć na naszym
blogu.

Kolejne zasady i zalecenie dietetyczne przedstawię Ci w takiej formie:
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> Codzienna porcja probiotyków
Wbrew pozorom przemycanie pokarmów
probiotycznych do codziennego menu wcale nie jest
takie trudne. Może być w formie kiszonych warzyw
(np. ogórki, kapusta kiszona) albo jako zupa, soku z
nich czy też zakwasu buraczanego. Podobno badania
wykazały (piszę podobno, bo tych badań nie
widziałem), że potrzeba aż 1 miliarda bakterii
zawartych w kapsułkowanym aptecznym probiotyku
aby wykonały tę samą robotę, którą robi zaledwie
100 milionów laktobakterii spożytych w naturalnie
fermentowanym pożywieniu.

> Kwasy tłuszczowe
Dostarczaj sobie dobrej jakości kwasów tłuszczowych.
Co to oznacza? Że w praktyce to co znajdziesz na
sklepowych pólkach w markecie nie nadaje się do
niczego. Niestety, taka prawda. O kwasach
tłuszczowych godzinami rozmawialiśmy z
Bogusławem Wyszyńskim. Odsyłam Cię do tego
obszernego artykułu o chorobach
neurodegeneracyjnych, w których bardzo dużo
piszemy o kwasach tłuszczowych. W jednym z
poprzednich emaili odnajedziesz też link do cyklu
wiedzy o zdrowych tłuszczach.

> Nawodnienie
Zamiast zaczynać dzień od szklanki kawy czy herbaty
“jak wszyscy”, zacznij dzień od wypicia szklanki wody
z cytryną lub soku z selera (eko-bio). To fantastycznie
zadziała na Twoją watrobę oczyszczając ją, a także
poczujesz zastrzyk energii dostarczany do ciała. No a
oprócz tego pij czystą wodę. Ile? Mówi się, że
powinniśmy pić wodę wg wzoru: masa ciała w kg
podzielić na 30 = ilość wody w litrach jaką należy
wypić (czyli np. 60kg / 30 = 2 litry wody). Jest to
minimum wody, którą należy wypijać i nie wliczamy
w to zup, herbat i innych tego typu płynów.
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> Korzystaj z mocy superfoods
Nie muszą być wcale egzotyczne, choć też mogą.
Wśród nich znajdują sie takie jak siemię lniane, algi
(chlorella, spirulina), kurkuma, kiełki, zielona herbata,
sproszkowany korzeń maca, nasiona szałwii
hiszpańskiej (chia), miód, pyłek pszczeli, pierzga,
mleczko, propolis, owoce (jagody goji, acai, morwa
biała, cytryniec chiński, jagody inkaskie, kiwi, granaty,
awokado, kokos itd.) kiełki, soki z traw oraz tzw.
zielona żywność czyli liofilizowane trawy (młody
jęczmień, młoda pszenica) w postaci proszku luzem
lub łatwych do użycia (np. w podróży) prasowanych
“tabletek” .
Nie wszystko na raz! Wybierz coś co lubisz, dodaj do
kotajlu lub sałatki. Tu znajdziesz podpowiedż
co możesz dodawać do koktajli.

2. Suplementacja
Jakie niedobory występują najczęściej, które mają wpływ na budowanie odporności?
•
•
•
•
•

witaminy i minerały (najpopularniejsze: wit. A, B, C, D, E, magnez, cynk, chrom,
selen, mangan, jod),
probiotyki i prebiotyki,
kwasy tłuszczowe Omega-3,
błonnik,
pewne aminokwasy (np. nadmiar argininy w diecie sprzyja atakom wirusa
opryszczki, na co remedium stanowi lizyna).

Osoby, które są na diecie wegetariańskiej powinny zwłasza zadbać o suplementację
witaminami z grupy B, w tym B12 i foliany. Zwracam uwagę na formę tych
suplementów, najlepiej jest gdy są metylowane, czyli bardziej przyswajane - zwłaszcza
foliany (nie przyjmujmy kwasu foliowego - to jest różnica).
I ponownie: nie stosuj wszystkiego na raz. Zrób sobie badania i sprawdź czego brakuje
Ci w organiźmie najbardziej. Wiem, że bardzo kompleksowe badania przeprowadza np.
Agnieszka Biernat z Wrocławia (ta, której film o fleksitarianiźmie polecałem Ci
wczoraj). Jeśli chciałbyś się z nią skontaktować to podsyłam link.
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Jak już wiesz prowadzimy sklep z artykułami z polecenia - znajdziesz w nim dział z
suplementami, a w nim wartościowe produkty, z których na pewno warto korzystać.

3. Ziółka
To część, która jest skutecznie ignorowana przez oficjalną medycynę. A zioła mają
wielką moc, trzeba tylko umiejętnie je stosować. Dlatego warto korzystać z rad
fitoterapeutów. Ja podam Ci te, które uważam za bardzo dobre w kontekście
budowania odporności:
1. Zielona herbata (epigallokatechiny) - chociaż pamiętaj, że ma działanie
wychładzające organizm.
2. Kora cynamonowca (cinammomum verum)
3. Kurkuma (Curcuma longa) - przyjmuj z piperyną zawartą w pieprzu czarnym (lepsza
wchłanialność).
4. Owoc kopru włoskiego (Foeniculi amari fructus)
5. Czosnek
6. Gingko Biloba (miłorząb japoński)
7. Herbatka z hibiscusa czyli róży chińskiej
8. Rumianek pospolity
9. Goździki (kwiat goździkowca)
10. Panax Ginseng (żeń-szeń koreański)
11. Ostropest plamisty (sylibum marianum)
12. Imbir (zingiber officinale)
Wiele z nich możemy przecież dodawać do codziennych potraw - i to jest najprostsza
forma w jakiej możemy je spożywać.

Jeszcze o nawykach i poprawie zdrowia
W 2019 roku razem z Kasią Załuską, naturoterapeutką, która występowała
na Rewolucji Zdrowia, przygotowaliśmy program pod nazwą 336 - to program
odnowy zdrowia i pozytywnych zmian w życiu. Skorzystało z niego kilkaset osób.
Program opiera się na 3 filarach:
•
•

restartu związanego z odżywianiem
restartu myślenia,
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•

restartu ciała

Zajrzyj na poniższą stronę, znajdziesz tam wszystkie szczegóły programu i mój film,
który przygotowałem z Kasią, w którym opowiadamy dlaczego te wszystkie zmiany są
takie ważne.
Sprawdź szczegóły 336 >

Więcej wiedzy?
Zapraszam Cię na 45-minutowy LIVE z Kasią Załuską,
gdzie poznasz ją lepiej i gdzie mówimy
o uzdrawiającej mocy warzyw, odżywaniu mózgu i
programie 336.
Obejrzyj LIVE >
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CZĘŚĆ 6: To co dostałeś jak dotąd jest kluczowe i bardzo ważne. Ale jedzenie i
suplementacja to nie wszystko. Wszak zdrowie zaczyna się od głowy. Głowa musi dać
ciału wytchnienie, ale i zachęcić także ciało do ruchu. I ma to dokładnie taki sam
wpływ na naszą odporność jak właściwa dieta. Nie wierzysz? To przekonaj się poniżej.

4. Sen i wypoczynek
Odpowiedz sobie na takie pytania:
•
•
•
•

czy masz problemy z zasypianiem?
czy budzisz się w nocy?
czy rano wstajesz wypoczęty czy wręcz przeciwnie - masz wrażenie ociężałości?
czy śpisz głęboko czy czujnie?
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Sen detoksykuje, oczyszcza i odpręża. Daje wypocząć w określonych porach
poszczególnym organom. Im bardziej masz ciało obciążone rozmaitymi niechcianymi
substancjami (jak toksyny środowiskowe) tym więcej godzin snu potrzebujesz, a często
nawet po przespaniu wielu godzin nie wstajesz wcale wypoczęty i rześki.
A o której godzinie w nocy najczęściej się przebudzasz? Ten zegar aktywności
narządów wg chińskiej medycyny pomoże Ci określić, z którym narządem powinieneś
popracować:

Brak należytego snu powoduje osłabienie organizmu i może Ci się wydawać, że nie
wiesz co możesz jeszcze zrobić, by spać lepiej, to jestem przekonany, że o te wszystkie
elementy jak dotąd nie zadbałeś, by poprawić jakość snu:
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1. Utrzymuj regularny harmonogram. Stałe pory posiłków, medytacji, prac domowych
i innych aktywności pomagają wewnętrznemu zegarowi na płynną pracę.
2. Kładź się spać i wstawaj codziennie o tych samych godzinach.
3. Już 4-5 godzin przed snem unikaj napojów i pokarmów z kofeiną, takich jak herbata,
kawa. O kolorowych napojach gazowanych nawet nie wspominam.
4. Unikaj alkoholu przed snem – może on ułatwiać zasypianie, ale cykl snu jest
bardziej rozproszony.
5. Lekkie ćwiczenia fizyczne są wskazane, najlepiej nie później niż 4 godziny przed
snem.
6. Zaleca się unikanie w porze snu urządzeń elektronicznych, takich jak telewizja,
komputer, laptop, smartfon.
7. Nie spędzaj w łóżku zbyt wiele czasu. Używaj łóżka tylko podczas snu i zbliżeń
intymnych.
8. Relaksujący rytuał poprzedzający sen, taki jak ciepła kąpiel, lekka przekąska lub 10minutowe czytanie może pomóc. Unikaj ciężkich posiłków przed snem.
9. Unikaj spania w ciągu dnia. Jeśli zaistnieje taka konieczność, zalecana jest krótka
drzemka, nieprzekraczająca 30 minut i odbyta nie później niż o 15.

Jeden ze sposobów na poprawę snu: Księżycowe Mleko:

28
www.rewolucjazdrowia.pl

Żeby była jasność - to jeden z elementów, który można wprowadzić, by poprawić sobie
jakość snu, ale warty wypróbowania. W tym artykule znajdziesz przepis na miksturę,
relkasujący tonik, który pomoże Ci w lepszym zasypianiu.
Przeczytaj artykuł >

5. Aktywność fizyczna
Czy ja właściwie coś tutaj powinienem pisać? Przecież to wie każdy. No tak, każdy wie,
ale większość i tak praktycznie nic nie robi. Wszystko co żyje znajduje się w ruchu,
wszystko co martwe nie porusza się. To takie proste!

Czy znasz ćwiczenia Grzegorza Jabłońskiego?
Grzegorz jabłoński jest twórcą metody nowoczesnego kręgarstwa i nie raz występował
na organizowanych przeze mnie webinarach. Ma swój określony styl bycia i
wypowiadania się, ale nie można mu odmówić wiedzy i w wielu wypadkach bardzo
dużej skuteczności w działaniu. Jednym z polecanych przez niego ćwiczeń jest
ćwiczenie na pobudzenie układu limfatycznego.
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Jak zapewne wiesz układ limfatyczny nie ma swojej pompy tłoczącej (jak np. układ
krwionośny), a jego właściwa praca jest kluczowa do usuwania toksyn z organizmu.
Należy więc podjąć ćwiczenia, które ten ruch limfy wzmogą i służą ku temu właśnie
poniższe, specjalne, ale do wykonania przez praktycznie każdego, ćwiczenia - obejrzyj
materiał wideo:

Wykonuj te ćwiczenia 2 razy dziennie, rano i wieczorem po 10 razy na każdą stronę.

Jaki jeszcze ruch możesz wykonywać?
A choćby codzienny spacer przez minimum 30 minut, żwawym tempem. Nie możesz
spacerować? Rób w domu wymachy rękoma? Bolą Cię ręce? Ćwicz ręce "wkręcając
żarówki"! Chcę Ci przez to powiedzieć, że w każdym wieku i praktycznie w kazdym
stanie COŚ możesz zrobić. A jest to najczęstsza wymówka, że "w moim stanie" ta ja nic
nie mogę. Błąd, zawsze MOŻESZ.
Dlatego w Klubie Rewolucji Zdrowia znajdziesz specjalnie przygotowane ćwiczenia specjalnie od zawodowego trenera Łukasza Choińskiego, który opracował i nagrał
wideo do codziennych ćwiczeń.
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Treningi z Łukaszem
Każdy stymuluje inne partię lub funkcje
ciała, łącznie jest ich 5 róznych. Co Ci
szkodzi spróbować, by dołączyć do
Klubu? Jeśli zrezygnujesz w ciągu 14 dni
zwrócę Ci 39zł za dostep - bo tyle
kosztuje dostęp do OGROMU
materiałów, w tym ćwiczeń, właśnie w
Klubie Rewolucji Zdrowia - nie
znajdziesz tego nigdzie indziej.
Sam sprawdź klikając tutaj.
Zobacz co znajdziesz w Klubie
Rewolucji Zdrowia >

CZĘŚĆ 7: Czy wszystko zaczyna się w głowie?
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Podobno tak i trudno się z tym nie zgodzić. Wszystko co Cię otacza jest energią pytanie jest jak Ty tą energię odbierasz i co z nią robisz. Na jakim poziomie wibracji jest
Twoje ciało i Twój umysł? Dostrajasz się do tego co wokół, co zewsząd Cię atakuje, czy
potrafisz odizolować się od tego.

CZĘŚĆ 2: POZA CIAŁEM FIZYCZNYM
1. Podatność na sugestie i stres
Przykład marynarza
Aby lepiej uzmysłowić Ci co mam na myśli podam Ci przykład, o którym wspominałem
podczas jednego z webinarów:

Wyobraźmy sobie, że podczas podróży po morzu mówisz do współpasażera,
który i tak wygląda na zalęknionego: „Pan musi się źle czuć. Jaki pan blady!
Zaraz na pewno zrobi się panu niedobrze. Odprowadzić pana na dół?”
Wtedy on niezawodnie zblednie, zasugerowana choroba morska skojarzy mu
się bowiem z własnymi lękami i mrocznymi przeczuciami. Z wdzięcznością
oprze się na twoim ramieniu, a w kabinie, już bez świadków, pofolguje
wmówionym mu dolegliwościom.
Rozmaite reakcje na tę samą sugestię:
Nader łatwo może zdarzyć się tak, że kilka osób różnie zareaguje na tę samą
sugestię. Załóżmy, że w podróży morskiej zrobisz wspomniany eksperyment
nie z pasażerem, ale z marynarzem. Zależnie od temperamentu albo weźmie
on twoją ofertę pomocy za żart, albo ze złością ją odrzuci. Twoja propozycja
bowiem trafi na niepodatnego na taką sugestię wilka morskiego, odpornego
na morską chorobę. Dlatego też twoje słowa nie wzbudzą w nim strachu ani
troski, ale będą jak groch rzucony o bardzo pewną siebie ścianę.
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Jak jest więc z Tobą? Jak Ty przyjmujesz wiadomości do siebie? Czy jesteś pasażerem
czy marynarzem? Czy wiesz, że jeśli częściej bywasz "pasażerem" to generuje się w
Tobie stres?
O stresie mówi się, że to cichy zabójca. Rzeczywiście, mechanizm jest tu dość prosty,
choć faktycznie efekty tego potrafią się rozkładać na długie lata:
STRES -> KORTYZOL -> STANY ZAPALNE -> CHOROBY PRZEWLEKŁE -> .....
Tam gdzie te kropki to sam wiesz co. Naturalnie są sposoby na to, by obniżać poziom
kortyzolu i wręcz jest to wskazane. Jak zawsze trzeba tylko trochę nad
tym popracować,. W tym artykule
znajdziesz 5 sposbów na obniżenie
kortyzolu. Trzeba sobie jednak wyraźnie
powiedzieć: to nie wsytarczy do tego,
by stresu się pozbyć. Stres musisz
eliminować na wiele różnych sposobów.
Tak, wiem porady w rodzaju "zmień
pracę" wydają się czasem wręcz
irytujące. Ale zawsze masz wyjście. Albo
tego posłuchasz albo...
Na blogu zresztą pisałem dziesiątki artykułów z poradami co jeszcze możesz jeść, a
czego unikać, by nie podbijać stresu - możesz do nich sięgnąć tutaj.

Co jeszcze możesz zrobić, by obniżać stres?

1. Praktyka wdzięczności
Zanim zaczniemy, mam do Ciebie pytanie: kiedy ostatni raz dziękowałeś za to, że dziś
mogłeś wstać z łóżka, za to że o własnych siłach poszedłeś do kuchni lub że miałeś
okazję zjeść smaczny posiłek? Jeśli całkiem niedawno to szczerze Ci gratuluję.
Najczęściej jednak rzeczy, które wykonujemy, ba możemy wykonywać na codzień
stanowią dla nas oczywistą oczywistość. Pomyśl np. o osobach niepełnosprawnych lub
niedołężnych, które same nie mogą wstać z łóżka. Jak one potraktowałyby fakt, że
udało im się tego dokonać? Czy byłyby szczęśliwe?

Dlatego poświęć dziennie 3 minuty na czynność, którą można nazwać:
Praktyka wdzięczności.
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Nie wystarczy jednak po prostu mówić pustego słowa dziękuję, jednak dzięki
codziennemu treningowi możesz zacząć czuć wdzięczność całym sobą i właśnie o to w
tym wszystkim chodzi. Jak zacząć ten trening? Wybierz 2 z 3 poniższych propozycji:
•

•

•

Pod koniec każdego dnia zapisz w notatniku 10 rzeczy, za które jesteś
wdzięczny. Zastanów się, co dobrego cię spotkało. Z pozoru trudne zadanie
może okazać się wartościową lekcją.
Stwórz list do siebie, w którym napiszesz, za co jesteś sobie wdzięczny. Możesz
być zupełnie szczery, pozostanie on tylko twoją tajemnicą, do której możesz
wracać w chwili zwątpienia. OK, to zajmie Ci pewnie dłużej niż 3minuty, ale
zrobisz to tylko raz.
Spotkaj się z kimś, kto bardzo ci pomógł w życiu. Powiedz mu jak jest dla ciebie
ważny i podziękuj mu za to.

Wyobraź sobie, że praktykowanie wdzięczności ma nawet podstawy naukowe (dla
niedowiarków 😉). Pokazały one, że m.in. odczuwanie wdzięczności wpływa na:
•
•
•
•
•
•

lepszą jakość życia,
większe zaufanie do ludzi,
wyższe poczucie własnej wartości,
większą kontrolę emocji,
głębsze relacje z ludźmi,
niższy poziom lęku i stresu.

2. Hop na stres
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Czy znasz Ho'opono'pono? To hawajska metoda radzenia sobie ze stresem. Tym razem
mam dla Ciebie bardzo prostą i szybka metodę doraźnej pomocy sobie, ale rownież
innym w trudnych sytuacjach.
Ile razy w ciagu dnia dopada Cie stres, strach, ból, irytacja czy złość? Na siebie, na
dzieci, sąsiada, "babę w urzędzie" czy "barana" za kółkiem? 😉 A ile razy jesteś
świadkiem takich sytuacji wśród bliskich, przyjaciół czy nawet obcych ludzi, którym
chciałbyś pomoc? Okazuje się, ze z łatwością możesz obniżać stres, gdyż istnieje
niezwykle prosta metoda, bardzo stara, wymyślona przez hawajskich Kahunow.
Pozwala zyskać perspektywę, odzyskać wewnętrzny spokoj, uspokoić strach, usunąć
stres i zmartwienie.
Musisz jedynie otworzyć sie na nią i nie analizować, a zawierzyć. Jeśli odczuwasz ból w
sercu czy umyśle, nie wiesz co zrobic, czujesz sie wewnętrznie rozchwiany - wystarczy,
że powtórzysz w myślach 4 bardzo proste wyrażenia: "Kocham Cię, Przepraszam,
Wybacz mi, Dziękuję".
Zrob to przynajmniej 6 razy i obserwuj co się dzieje. Najlepiej bedzie jeśli utrzymasz te
słowa w umyśle jeszcze dłużej, ale spróbuj chociaż chwilkę, najlepiej przez 3 minuty.
Codziennie.
A jeśli chcesz więcej poczytać o Ho'opono'pono to zajrzyj na przykład tutaj.

Tak, wiem, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że może ma to niewiele z budowaniem
odporności, ale zastanów się nad tym głęboko. Czyż odporność to nie tak jak pisałem
w jednym z pierwszych emaili "złożony system uzależniony od wielu narządów"?

Praca z podświadomością
Co zasiejesz to zbierzesz. Tak właśnie działa podświadomość. To mądra praca z nią
uwalnia od lęków i stresu, pozwala cieszyć się lepszym życiem.

Zadanie na dziś:
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Przeczytaj ten 4-częściowy artykuł
zatytułowany "Podświadomość a
choroby" autorstwa Anny Mikołajczyk.
Dzięki temu dowiesz się sporo o
emocjach, o tym jak przekłada się to na
nasze życie i zdrowie, wreszcie o tym czy
postrzegając wszystko tylko i wyłącznie
5 zmysłami możemy należycie pojąć nas
i wszechświat.
Przeczytaj artykuł >

Całkiem niedawno w Klubie Rewolucji Zdrowia robiliśmy internetowe szkolenie z
pracy z podświadomością - do tego są dodane ciekawe materiały do pracy ze sobą
oraz książka. Wszystko w ramach subskrypcji - to kolejna z wielu rzeczy jakie masz w
ramach naszego Klubu, który możesz sprawdzić przez 14 dni bez ryzyka.

CZĘŚĆ 8: Dzisiaj chciałbym zahaczyć o temat, który dla wielu osób kojarzy się z religią a tak naprawdę nic z nią wspólnego nie ma. Albo inaczej: każda religia ma swoich
myślicieli, więc przypisywanie medytacji tylko i wyłacznie do buddyzmu jest głębokim
nieporozumieniem. Nie taki jest zresztą cel medytacji.

3. Mindfullness, czyli praktyka uważności

Czy wiesz, że jest dowiedziione naukowo, że medytacja poprawia stan
zdrowia? Regularne praktykowanie medytacji zmienia aktywność i strukturę rejonów
mózgu, które uczestniczą w rozwoju zaburzeń psychicznych, jak depresja i stany
lękowe (stany lękowe -> ciągły stres -> stany zapalne - pamiętasz?). Tym można
tłumaczyć fakt, że medytacja znacznie obniża ryzyko ich wystąpienia
W ubiegłym wieku został zapoczątkowany ruch mindfillness, czyli ćwiczenia
uważności. To trening celowego kierowania uwagi na obecną chwilę, ciągłego
powracania uwagą do „tu i teraz”.

Przeszłość i przyszłość nas gubi
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My, jako ludzie, przez większość czasu tkwimy w przeszłości lub w przeszłości.
Analizujemy to co się stało, przeżywamy, czasami są to traumy, które wpędzają nas w
choroby (vide Totalna Biologia). Podobnie jest z przyszłości: a co się stanie, a co to
będzie, a jak dostanę takie pismo to co ja zrobię, a jak zachoruję to co z moimi
bliskimi.
Tan stan rzeczy świetnie oddają słowa Dalajlamy, które polecam Ci do głebokiego
rozważenia:

"Człowiek poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś
poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego, jest tak
zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W
rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości; żyje tak, jakby
nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera, tak naprawdę nie żyjąc."

Prawda, że tak jest?

Praktyka uważności, jak wspomniałem
wyżej, to umiejętność na
skoncentrowaniu się tu i teraz. Już po 6
tygodniach codziennej praktyki w
Twoim mózgu nastąpią pierwsze
pozytywne zmiany – zwiększy się liczba
połączeń nerwowych i znacząco
wzrośnie poziom uważności. Uważność
pomaga nam w wielu obszarach życia: w
pracy, w komunikacji, w zdrowiu.
Uważność daje nam przestrzeń
pomiędzy impulsem a reakcją, pozwala
działać w sposób bardziej świadomy.
Praktyka uważności może obniżyć
ogólny poziom lęku i stresu,
utrudniającego zasypianie. Przede
wszystkim jednak uczy radzenia sobie
z natłokiem myśli, które pojawiają się często tuż po położeniu się. Nawet pomimo
bardzo dużego zmęczenia, nasz zbłąkany umysł robi się wieczorem nad wyraz aktywny.
Badania wykazują, że pozytywny wpływ praktyki mindfulness na zasypianie można
zaobserwować już po dwóch tygodniach.
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Mowa tu o śnie. Kojarzysz ponownie tę zależność: właściwy sen -> wypoczęty
organizm -> większa odporność?

Jak zacząć trening uważności?
1. Wyznacz 10 minut w ciągu dnia na podstawową praktykę mindfulness: ustaw
minutnik, usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup uwagę na swoim oddechu. Za każdym
razem, kiedy pojawiają się myśli, nazwij je („myśli”) i powróć uwagą do oddechu. Nie
oceniaj się – w tej praktyce nie chodzi o to, że myśli mają się nie pojawiać. Chodzi w
niej o zauważanie ich i powracanie do oddechu.
2. Postaraj się codziennie uważnie wykonać jakąś czynność – jedzenie obiadu, mycie
zębów, prowadzenie auta, etc. – wykorzystaj wszystkie swoje zmysły, nie rozpraszaj się
czynnościami równoległymi.
3. Kilka razy dziennie skieruj uwagę na swoje ciało – czy jest Ci wygodnie? Jak się
czujesz? Nic nie boli? Oddychasz? Może potrzebujesz krótkiej przerwy albo odrobiny
ruchu?

Znajdziesz mnóstwo książek i stron, które pomogą Ci w ćwiczeniu uważności. Ja
osobiście preferuję aplikacje na telefon, które mają nagrane piękną, wyciszającą
muzykę, medytacja jest prowadzona, ułatwiająca skupienie na oddechu.
Przykładem takiej aplikacji jest Headspace (niestety tylko angielsku), ale są też po
polsku: Focusly (bardzo fajna), czy też Intu.
Oczywiście Ci, którzy są już na wyższym stopniu umiejętności nie potrzebują tego i
sami potrafią wyciszać umysł wtedy kiedy tego potrzebują.

4. Na jakim poziomie energetycznym jesteś?

To są już tematy dla bardziej zaawansowanych czytelników, jeśli Ty akurat w to
nie wierzysz to po prostu pomiń ten paragraf. A jak wspominałem już wszystko
wokół nas jest energią, my sami też. Od tego z jaką częstotliwością nasza energia
wibruje zależy na jakim poziomie rozwoju jesteśmy i jak wygląda nasza
odporność na otaczające nas patogeny.
Nie znajdę lepszej osoby do wytłumaczenia tego fenomenu niż Staszka
Penksyka, autora książek z serii "Nie daj się umrzeć":
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Nie po raz pierwszy zapewne spotykacie się z myślą, że żyjemy w czasach
ostatecznych. Mówi o tym bez skrupułów wielu „oświeconych” ludzi, ale tylko
od nas zależy, czy zaakceptujemy tę „prawdę” czy ją odrzucimy. Ja ją przyjąłem z
podnieceniem a nawet z egzaltacją, bo ten jeden jedyny warunek, aby w dobrej
kondycji wylądować w nowej rzeczywistości jest szalenie prosty! Wystarczy
podnieść swoje wibracje i znaleźć się na wyższym szczeblu energetycznym.
Uleganie panice czy skupianie uwagi na tzw. „wiadomościach”, podkręcanych
do granic wrzenia zasila nisko wibracyjne pola energii, które rozbujano teraz w
społeczeństwie na maksa. W „Popierdywaniu metafizyką” opisałem dokładnie
jakie to są energie, ale zdaję sobie sprawę, że tę książkę przeczytała zaledwie
garstka. Przepraszając zatem tych wszystkich, którzy wiedzą o co chodzi, muszę
króciutko wspomnieć o podstawowej wiedzy energetycznej, bo czytelników tej
strony na FB jest dużo, dużo więcej niż moich książek.
Chodzi o te energie, które pięknie opisał Dawid Hawkins, a nawet
spozycjonował w niezwykle czytelnej tabelce. Dla nowicjuszy zamieszczam
tabelkę pod postem. Wszystkie energie poniżej dwustu wibrują na niskich
częstotliwościach i ludzie, u których dominują „nie wejdą do królestwa
niebieskiego” czyli mówiąc ludzkim językiem do nowego wymiaru 5D który
właśnie zaczyna „rządzić” na naszej planecie. Oni najnormalniej w świecie umrą
na raka, zawał, koronawirusa czy depresję – nie ma znaczenia. Ich ciała i umysły
nawykłe do niskich częstotliwości nie wytrzymają wysokich wibracji więc…
„żegnaj Gienia świat się zmienia”. Powinniśmy więc jak najszybciej ewakuować
się z prawej strony załączonej tabelki na lewą.

Zauważcie, że strach to zaledwie 100 haw. i dlatego media starają się wzbudzić
w nas jak najwięcej lęku! Może nawet uda im się zapędzić ludzi w stan apatii i
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rozpaczy na 50 haw.? Jesteśmy wtedy smakowitym kąskiem nie tylko dla
koronawirusa, ale dla wszystkich innych chorób a przede wszystkim dla władzy!
Dlatego człowiek otwarty na zmiany powinien zrobić wszystko, aby pozbyć się
strachu nie tylko przed koronawirusem ale przed wszystkim innym również!
Wiem, to nie jest łatwe dla ludzi o niskich wibracjach, ale musisz nauczyć się to
zmieniać jeśli chcesz przejść cało przez tę zawieruchę.

Podsumowanie
Na początku tego cyklu emaili miało być sensu stricte o odporności i w sumie tak było,
ale wyszedł z tego poradnik życia. Ale nie są to porady, które musisz stosować. Te
porady mają trafić do Twojego serca tak, abyś CHCIAŁ je stosować. Wiele z nich
wymaga przeformatowania naszej codzienności, co łatwym nie będzie.
Dlatego m.in. jest grupa Rewolucja Zdrowia - Dyskusje, do której zawsze można
zwrócić się o pomoc, dlatego też prowadzę wszystkie projekty, o których już co nieco
Ci wspominałem.
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