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• Uczysz się, jak kontrolować swoje emocje i swój umysł – nie poddajesz 
się bezwiednie negatywnym emocjom.

• Poznajesz ludzi myślących podobnie jak Ty i masz wsparcie trenera 
mentalnego i psychodietetyka.

• Wprowadzasz nowe nawyki zdrowego myślenia, przez co bardziej 
cieszysz się życiem.

• Dostrzegasz, ile daje włożony wysiłek i że każdy, jeżeli będzie przestrzegał 
programu, może osiągnąć zamierzony cel.

• Dostajesz narzędzia wsparcia – energetyczne i zdrowe bezcukrowe 
batony oraz mentalne mechanizmy (wiesz, jak wpływać na swój umysł).

• Jesteś bardziej zmotywowana i budzi się Twoja chęć do działania, gdyż 
widzisz, że i Ty możesz osiągnąć swój cel. Twój początkowo mały sukces 
prowadzi do mechanizmu kuli śniegowej – rozpoczyna dalsze zmiany.

• Twoje ciało jest nie tylko oczyszczone, ale też odżywione i zregenerowane 
– masz świetne, zdrowe przepisy – w ebooku znajduje się menu 
na każdy dzień na zdrowe śniadania, obiady i kolacje, których składniki 
wspomagają walkę z cukrem i niwelują ochotę na cukier.

• Twoja skóra jest odżywiona – otrzymujesz program dla pięknego ciała – 
przepisy kosmetologa.

To tylko ogólne zmiany, ale Ty z tego programu wynosisz dla siebie jeszcze 
swoje indywidualne cele. Powiedz, co chcesz osiągnąć?

Napisz i obserwuj, jak ten program odmieni Cię raz na zawsze!

Program21@beehelpy.org.pl lub kontakt@mental-trener.pl

Co do Twojego życia wnosi 

Program 21 dni-Bądź silna:
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Rozdział 1  

Poznajmy się, czyli dlaczego  

powstała ta książka

 Moja mama kiedyś mnie zapytała, po co to wszystko robię. 
Powiedziała wtedy coś, z czym nie sposób się nie zgodzić:

– Przecież masz pracę jako wykładowca na uczelni i prowadzisz 
czasopismo, to po ci to? Zajmij się lepiej dzieckiem.

 Zaczęłam się wówczas zastanawiać, co za siła pacha mnie, aby 
to robić. By poświęcać na to każdą wolną chwilę, by wstawać o 3 rano i pisać, 
bo w dzień nie ma czasu ani odpowiedniego klimatu, bo cały czas ktoś coś ode 
mnie chce. Chyba jest to coś, co nazwałabym pasją. To właśnie to, co dodaje 
mi energii, co mnie napędza, aby to robić. Co mnie w tym pociąga? Pewnie 
to, że kocham się rozwijać i kocham rozwijać innych. Uwielbiam, gdy moje 
studentki czy klientki mi piszą lub mówią, że zmieniłam ich sposób patrzenia 
na świat, że sprawiłam, że wiele rzeczy przemyślały i zmodyfikowały, a także, 
że zarażam je pasją i pozytywną energią. 

 To mój sens życia rozwijać siebie i innych, to mnie nakręca, to mi 
dodaje siły (z tego też powodu ten ebook jest bezpłatny, a jedyne o co 
proszę, to byś kupiła batony, gdyż to pieniądze, z których mogę rozwijać 
fundację). To właśnie sprawia, że wymyśliłam sobie ten projekt. Chcę trafić 
do szerokiego grona kobiet takich jak Ty, aby je otworzyć. To mój projekt życia, 
łączy bowiem wszystkie moje pasje i kompetencje. Dążę również do tego, 
by ta grupa wraz z nami ewoluowała, byśmy mogły w niej poruszać coraz 
to nowe tematy i wzajemnie się wspierać, motywować i przede wszystkim 
rozwijać. W roju bowiem siła, gdyż grupa i jej wsparcie naprawdę potrafią 
zdziałać cuda. Byłam niejednokrotnie świadkiem tego podczas warsztatów. 
Ta energia wzajemnego wsparcia w grupie jest niesamowita. Poczujesz 
to również i ty. Przekonasz się, co potrafi dać ci grupa podobnie myślących 
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ludzi, jak otwiera na inną, choć podobną perspektywę, inspiruje i pomaga. 
Nie bez powodu najtrudniejsze uzależnienia, jak alkoholizm czy narkomanię, 
leczy się przede wszystkim grupowo.
 
 Z wykształcenia i powołania jestem filozofem. Jednak nie takim, 
jak go sobie wyobrażasz, zamkniętym w murach uczelni i oderwanym 
od rzeczywistości, który tylko wyrzuca z rękawa pojęcia, których nikt 
nie rozumie i nie potrzebuje. Raczej podążam śladami Sokratesa, który 
chodził po ulicach i nauczał. Dla mnie, odkąd poszłam na filozofię, misją 
było, by zachęcić ludzi do zastanawiania się nad życiem i jego sensem. 
By poszukiwać. By nie tylko egzystować, ale żyć. Wyznaję bowiem 
sokratejską zasadę, że bezrefleksyjne życie nie jest warte przeżycia. Bardzo 
też ubolewam, że przeważająca część ludzi niestety tak właśnie żyje. Dżem 
śpiewał o lunatykach i nie sposób się do tego nie odnieść, bo większość 
z nas po prostu nie żyje, a tylko funkcjonuje. Codziennie robi to samo, 
nie zastanawiając się po co i dlaczego. Nie korzysta z tego, co dla człowieka 
unikalne – samoświadomości. Nie rozwija się. Jedynie utrzymuje ciało 
przy życiu. Wiem, że to pewnie mocno zabrzmi, ale czym takie życie różni 
się od życia zwierzęcia (wszak też pracuje po to, aby mieć schronienie, 
jedzenie i czasem małą przyjemność), czy bycia pod respiratorem? Zastanów 
się chwilę jak ty wykorzystujesz swój unikalny dar, którym jest świadomość. 
Co robisz by ją rozwijać? Czy nie tracisz zbyt wiele czasu na to, aby zaspokajać 
swoje fizyczne potrzeby? Czy nie uważasz, że życie jest zbyt krótkie, by tylko 
w taki sposób je spędzać? Zobacz, jak wiele tracimy, nieustannie skupiając 
się tylko na pracy, która daje nam jedynie pieniądze, których i tak do trumny 
nie weźmiemy. Czy nie przyszedł więc w końcu czas, aby zająć się też swoją 
świadomością? By zacząć ją rozwijać? 

 Od zawsze poszukuję odpowiedzi o sens życia człowieka. Pasjonuje 
mnie psychologia oraz nauka o mózgu i umyśle. Mój mąż się śmieje ze mnie, 
ale ja kocham czytać książki o mózgu. To dla mnie najlepsza rozrywka 
i największy relaks. Każdego dnia marzę, by usiąść z dobrą książka o mózgu 
i czytać. Robię przy tym mnóstwo notatek, gdyż wiem, że pewnego dnia 



Oczyść ciało i umysł 8 

Poznajmy się, czyli dlaczego powstała ta książka

spiszę to wszystko i powstanie kolejna książka. Pasjonuje mnie rozwój 
i obserwuję go cały czas u siebie. Widzę, jak po każdej książce, po każdym 
szkoleniu i wykładzie zmienia się moja perspektywa świata. Nie cofam się, 
lecz rozwijam. Moja wiedza, można powiedzieć, rośnie i to mnie dodatkowo 
napędza. Podchodzę do życia coraz bardziej świadomie i rozwijam też 
najważniejsze dla mnie obszary. Dlatego też zostałam coachem i trenerem, 
psychodietetykiem i terapeutą RTZ. Planuję też we wrześniu rozpocząć 
kurs instruktora jogi. Jeśli zapytasz, jak moja mama, po co? To odpowiem 
ci: bo to kolejne obszary, które zaczęły mnie pasjonować zaraz po tym, jak 
złamałam nogę. I chce się rozwijać, aby lepiej pracować z ciałem, by lepiej 
je rozumieć, by poznać też sztukę oddychania – pranayamy. To obszary, 
w których chcę się edukować, by móc pomagać w fizycznych technikach 
szybkiej redukcji stresu. Mam już też plany na kolejne szkolenia: MBSR 
Mindfullness, Porozumienie Bez Przemocy, studia psychoterapii i oczywiście 
ukończenie doktoratu. 
 
 Nasze życie pełne jest zmian. Cały czas wszystko się zmienia, 
począwszy od naszych komórek. Ja dostrzegam na swojej drodze mnóstwo 
drogowskazów, a każde wydarzenie rozwija we mnie coś nowego. Pewne 
rozstania doprowadziły mnie do rozwoju samoświadomości. Ciąża 
i narodziny mojej córeczki sprawiły, że zmieniłam totalnie swoje życie 
i otworzyłam czasopismo o zdrowym stylu życia, by mieć dostęp do w miarę 
zweryfikowanej wiedzy, gdyż w Internecie panował i panuje nadal ogromny 
chaos informacyjny i nigdy nie wiemy, co jest opłacone, a co nie (czyli, 
czy są to informacje wiarygodne). Brakuje nam rzetelnych autorytetów. Ja 
właśnie starałam się takie znaleźć. I choć nigdy nie ma pewności, to mam 
chociaż świadomość, że ci ludzie mają pasję i się starają. Z kolei mój 
rozwód i nowe życie doprowadziły mnie do pójścia w kierunku coachingu 
i terapii, gdyż zauważyłam, jak bardzo ważna jest relacja, a jak trudna 
komunikacja. Natomiast wydarzenia z ostatnich miesięcy, złamanie nogi, 
pobyt w szpitalu i śmierć mojej babci, jeszcze mocniej ukazały mi potrzebę 
rozwoju samoświadomości. Dlatego Moja Droga czytasz tego ebooka, 
a pewnie i niedługo książkę. Zrozumiałam, że to obszar, w którym chcę 
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się teraz rozwijać. Chcę powrócić d marzeń tworzenia warsztatów i grup 
dla kobiet, wspierać je i siebie w rozwoju samoświadomości. Liczę więc, 
że się zaprzyjaźnimy i nasza relacja będzie się owocnie rozwijać.

 Teraz już wiesz o mnie dużo, to może opowiesz mi coś o sobie? 
Napiszesz do mnie? Bardzo chciałabym więcej się o tobie dowiedzieć!
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Rozdział 2  

Czy potrzebuję oczyszczania 

mojego ciała i umysłu?

  Możesz zastanawiać się czy ta tematyka dotyczy ciebie. Jeśli nie jesteś 
pewna, przeprowadź test i sprawdź sama. Toksyny obecne w naszym 
organizmie powodują zauważalne objawy i nieprzyjemne symptomy, dlatego 
skorzystaj z poniższego przykładowego testu i sprawdź, czy potrzebujesz 
oczyszczenia organizmu1 oraz umysłu. Zaznacz odpowiedzi, a następnie 
podlicz punkty – tabelka z punktami znajduje się na końcu.

1  Oczyszczanie organizmu. 7-dniowy program detoksykacji, Naturalnie Zdrowym Być

Potrzebuję dwie 
kawy, aby dojść 
do siebie.

 Piję jedną kawę 
i ruszam.

Rozpiera mnie 
energia i piję wodę 
z cytryną. 

a) b) c)

Sporadycznie 
się zdarzają.

Nie mam problemów 
z zasypianiem.

Przynajmniej 
2 razy w tygodniu 
mam problem 
z zaśnięciem.

a) b) c)

2.  Jak często masz problemy z zasypianiem?

Prawie codziennie. Minimum raz 
w tygodniu.

Dobrze się wysypiam 
i zmęczenie 
odczuwam dopiero 
pod wieczór.

a) b) c)

3.  Jak często czujesz się zmęczona rano, mimo 
przespanej nocy?

Pobudzenie. Nadmierna 
nerwowość.

Uczucie 
niepokoju 
i smutku.

a) b) c)

4.  Które z symptomów zauważasz u siebie? (Możesz 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź lub wszystkie – 
wówczas dodaj punkty za każdą z nich.)

Zmiany 
nastroju.

d)

1.  Jak czujesz się rano? 
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Często. Sporadycznie. Praktycznie w ogóle.b) c)

5.  Jak często występują u ciebie problemy 
z wypróżnianiem się?

a)

Codziennie mam 
jakąś aktywność 
fizyczną.

Raz, dwa razy 
w tygodniu.

Czasami, 
sporadycznie coś 
zrobię.

b) c)

6.  Jak często uprawiasz sport lub chodzisz na spacery?

a)

Bardzo często, 
praktycznie 
codziennie.

Raz, dwa razy 
na tydzień.

Praktycznie w ogóle, 
chyba że jestem 
niewyspana.

b) c)

7.  Jak często masz problemy z koncentracją? 

a)

Zazwyczaj tak mam. Zdarza się raz, dwa 
razy w tygodniu.

Bardzo rzadko, 
po nieprzespanej 
nocy.

b) c)

8.  Jak często masz trudność z podejmowaniem prostych 
decyzji?

a)

Kłopoty 
ze słuchem – 
zatkane uszy.

Wrażliwość 
na hałas.

Łzawienie oczu.a) b) c)

9.  Które z poniższych symptomów występują u ciebie? 
(Możesz zaznaczyć więcej odpowiedzi lub wszystkie – 
wówczas dodaj punkty za każdą z nich.) 

Worki pod 
oczami.

d)

Spuchnięte 
powieki.

Przekrwione 
oczy.

Wrażliwość 
na światło.

e) f) g) Przewlekła 
chrypka.

h)

Długo utrzymujący 
się kaszel.

Język z nalotem. Nieświeży oddech.j) k)i)
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Jest szara, blada 
i mam wiele skaz 
skórnych.

Od czasu do czasu 
mam z nią problemy.

Jest elastyczna i pełna 
życia.

a) b) c)

10.  Jaki jest stan twojej skóry? 

Nudności lub 
wymioty.

Biegunka lub 
luźne stolce.

Zaparcia.a) b) c)

11.  Które z poniższych symptomów występują u ciebie? 
(Możesz zaznaczyć więcej odpowiedzi lub wszystkie – 
wówczas dodaj punkty za każdą z nich.) 

Wzdęcia, 
zwłaszcza po je-
dzeniu.

d)

Dyskomfort w jamie 
brzusznej.

Powolne trawienie. Częste oddawanie 
moczu.

e) f) g)

Kilka razy 
w tygodniu.

Raz w tygodniu. W ogóle/bardzo 
sporadycznie.

b) c)

12.  Jak często spożywasz alkohol?

a)

Kilka razy 
w tygodniu.

Raz w tygodniu. W ogóle/bardzo 
sporadycznie.

b) c)

 13.  Jak często jesz jedzenie typu fast food?

a)

Kilka razy 
w tygodniu.

Raz w tygodniu. W ogóle/bardzo 
sporadycznie.

a) b) c)

14.  Jak często jesz żywność pakowaną próżniowo lub 
głęboko mrożoną? 

4–5 godzin dziennie. Do 3 godzin dziennie. Mniej niż 1 godzinę.a) b) c)

15.  Ile średnio czasu spędzasz przed telefonem poza pracą?
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Czy potrzebuję oczyszczania mojego ciała i umysłu?

Codziennie słodzę 
i muszę zjeść coś 
słodkiego.

Od czasu do czasu 
zjem coś słodkiego.

Staram się unikać 
cukru.

a) b) c)

Bardzo często, 
praktycznie 
codziennie.

Raz, dwa razy 
w tygodniu.

Sporadycznie.a) b) c)

18.  Jak często nachodzą cię negatywne myśli?

Raczej nie. Nie wiem, trudno 
powiedzieć.

Tak, choć oczywiście 
jest parę rzeczy 
do poprawy.

a) b) c)

19.  Czy jesteś zadowolona ze swojego wyglądu?

17.  Jak często spożywasz cukier?

Raczej nie. Nie wiem, trudno 
powiedzieć.

Tak.b) c)

20. Czy jesteś zadowolona ze swojego życia?

a)

Ból stawów. Sztywniejące 
stawy.

Bóle głowy.a) b) c)

16.  Które z poniższych symptomów występują u ciebie? 
(Możesz zaznaczyć więcej odpowiedzi lub wszystkie – 
wówczas dodaj punkty za każdą z nich.)

Migreny.d)
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Czy potrzebuję oczyszczania mojego ciała i umysłu?

SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK

Podlicz swoje punkty według tabeli

Numer Pytania Ilość punktów

Pytanie 1
a) 2
b) 1
c) 0

Pytanie 2
a) 1
b) 0
c) 2

Pytanie 3
a) 2 
b) 1
c) 0    

Pytanie 4 a) 1  b) 1
c) 1  d) 1

Pytanie 5
a) 2 
b) 1
c) 0

Pytanie 6
a) 0 
b) 1
c) 2

Pytanie 7
a) 2 
b) 1
c) 0

Pytanie 8
a) 2 
b) 1
c) 0

Pytanie 9 a)–k) 1
l)1

Pytanie 10
a) 2
b) 1
c) 0

Numer Pytania Ilość punktów

Pytanie 11 a)–g) 1
h) 0

Pytanie 12
a) 2
b) 1
c) 0

Pytanie 13
a) 2 
b) 1
c) 0    

Pytanie 14
a) 2 
b) 1
c) 0

Pytanie 15
a) 2 
b) 1
c) 0

Pytanie 16 a)–d) 1
e) 0

Pytanie 17
a) 2 
b) 1
c) 0

Pytanie 18
a) 2 
b) 1
c) 0

Pytanie 19
a) 2
b) 1
c) 0

Pytanie 20
a) 2
b) 1
c) 0
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Czy potrzebuję oczyszczania mojego ciała i umysłu?

WYNIKI

0–5 O to chodzi!
 Gratulacje! Potrafisz świetnie dbać o siebie, a twoje ciało i umysł 
są w doskonałej formie. Nie masz problemów z toksynami w organizmie. 
Prowadź dalej taki tryb życia. Raz w roku warto byś przeprowadziła program 
oczyszczania, a twoje ciało podziękuje ci za to.

6–29 Warto pomyśleć o oczyszczaniu.
 Występuje u ciebie kilka charakterystycznych objawów świadczących 
o obecności toksyn w organizmie. Warto byś obserwowała baczniej swoje ciało 
i byś przeprowadziła proces oczyszczania. Może dobrze byłoby też rozważyć 
zmianę niektórych nawyków?
Ten ebook powinien pootwierać cię na niektóre aspekty. Przeczytaj go uważnie 
przeczytała i co ważniejsze, zastosowała tę wiedzę w praktyce. 

Powyżej 30 Najwyższy czas na oczyszczanie!
 Występują u ciebie liczne, dość uciążliwe objawy, które utrudniają 
ci codzienne funkcjonowanie. Spowodowane jest to tym, że w twoim 
organizmie jest za dużo toksyn i szkodliwych substancji. Przyszedł 
więc najwyższy czas na oczyszczanie. Przeczytaj uważnie tego ebooka 
i najważniejsze, zastosuj tę wiedzę w praktyce, a poczujesz się zupełnie 
inaczej. Weź udział w wyzwaniu – zauważysz diametralną różnicę. W grupie 
będzie ci łatwiej i zobaczysz, że inni borykają się z podobnymi problemami 
i pomogą ci przejść przez trudne momenty. 
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 Program 21 dni do zmiany, to coś więcej niż tylko suma jego 
składników. Wszystkie one działają synergicznie i jego struktura jest 
koncepcją długo opracowywaną. To pakiet, w którym każda rzecz ma swoją 
określoną funkcję i jest dołączona z konkretnego powodu. Same poszczególne 
rzeczy nie zadziałają tak jak komplet, no może oprócz batonów, które siłą 
rzeczy wzmocnią i dodadzą ci energii – tej do działania, czyli wewnętrznej, 
poprzez zawarty w nich pyłek (pozytywnie wpływają na układ nerwowy, 
koją i poprawiają koncentrację), ale i też tej zewnętrznej, czyli fizycznej – 
to wszak pokarm energetyczny dla pszczół, dodaje więc siły. Pyłek ma moc! 
Wsparty dodatkowo odpowiednim przekonaniem i nastawieniem, potrafi 
naprawdę zdziałać cuda. Jest to więc synergicznie działający pakiet. 

Co zawiera pakiet:

Ten ebook – to nasza baza wyjściowa. Jest przewodnikiem przez 
cały proces. Tutaj, po pierwsze, otrzymujesz opracowany przez 
dietetyka szczegółowy plan detoksykacji organizmu, dzięki czemu 
w naturalny i jak najmniej wymagający bólu sposób, znacząco 
i naturalnie zmniejszysz ilość spożywanego cukru. Po drugie, 
opracowany przez dyplomowanego kosmetologa plan oczyszczania 
i zadbania o twoją skórę i włosy. Po trzecie, opracowany przez 
fizjoterapeutę i trenera personalnego plan prostych ćwiczeń, byś 
mogła wzmocnić i zadbać o swoje ciało. Po czwarte, opracowany 
przeze mnie, na podstawie wszystkich przeczytanych przeze mnie 
książek, odbytych kursów i szkoleń, a także lat praktyki, plan 
zmiany myślenia i rozwoju samoświadomości. Będziemy razem 
przechodzić przez kolejne dni, jak przez etapy, a każdy z nich będzie 
zakończony zadaniami i pytaniami do refleksji, by wiedza ta bardziej 
utrwaliła się w twoim umyśle. Wszystkie obszary łączą się w nim 
ze sobą i wykorzystuję przy tym szereg mechanizmów, w tym 

Rozdział 3  

Program 21 dni do oczyszczenia  

ciała i umysłu
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Program 21 dni do oczyszczenia ciała i umysłu

przede wszystkim torowania, czyli ukierunkowywania twoich myśli 
(wszystkie mechanizmy są szczegółowo opisane w rozdziale 10, abyś 
wiedziała co i dlaczego wykorzystujemy – chodzi bowiem o to, byś 
była świadoma tego, w jaki sposób wpływasz na swój umysł i byś 
następnie sama wykorzystywała te mechanizmy w codziennym 
życiu). Każdy z obszarów jest ważny, żadnego nie zaniedbuj, gdyż 
człowiek jest całością i nie możemy go rozpatrywać tylko pod jednym 
kątem. To tak, jakbyśmy skupili się tylko na ogrzaniu naszego 
ciała, lecz go nie odżywiali. Próbujemy się zbytnio specjalizować, 
zamiast podchodzić kompleksowo. Nie możemy ćwiczyć tylko jednej 
nogi. My często właśnie popełniamy ten błąd, rozwijamy się tylko 
w jednym kierunku. Dbamy albo o ciało, albo o rozwój. A człowiek 
to machina niezwykle powiązana ze sobą. Nasze ciało wpływa 
na nasz umysł, a nasz umysł wpływa na nasze ciało. Z tego powodu, 
w naszym programie i tym ebooku, znajdziesz zalecenia, jak zadbać 
o ciało wielowymiarowo, a także o umysł w sposób kompleksowy.

Podcast z relaksacją – jest prostym nawykiem, który chciałabym, 
abyś na początku wprowadziła do swojego życia. Jednak to właśnie 
w prostocie tkwi siła, bowiem kluczowa dla naszego funkcjonowania 
jest regeneracja. Sen i spokój to podstawa. Po kilku dniach bez snu 
człowiek umiera, a długotrwały stres to największy zabójca. To chyba 
wystarczające argumenty przemawiające za tym, jak niezbędna jest 
właściwa regeneracja, prawda? Niestety my zazwyczaj stawiamy 
to na ostatnim miejscu. Koncentrujemy się na diecie, ćwiczeniach 
fizycznych i nie doceniamy odpowiedniej regeneracji, a tak 
naprawdę jest to klucz do zdrowia. Zacznij słuchać każdego dnia 
wieczorem tego podcastu, a zobaczysz, jak odmieni się twoje życie. 
Będzie ci się lepiej spało, będziesz bardziej wypoczęta, twój umysł 
będzie sprawniej działał i poczujesz się dużo lepiej. Potrzebujesz 
więcej argumentów by zacząć? Jeśli jeszcze ci to nie wystarcza, 
przeczytaj rozdział 12 o regeneracji. 
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Program 21 dni do oczyszczenia ciała i umysłu

Płyta z muzyką relaksacyjną – ma za zadanie pomóc ci być 
w spokojnym stanie umysłu przez cały dzień. Włączaj ją, gdy tylko 
masz wolną chwilę – rano do kawy i śniadania, w samochodzie 
jadąc do pracy, czy pracując. Zobaczysz, jak kojąco będzie 
wpływać na ciebie i twój umysł, zobaczysz o ile łatwiej będzie 
ci być spokojniejszą, bardziej skoncentrowaną, bardziej uważną, 
mniej nerwową i bardziej radosną. Jeśli czasem zauważysz,  
że wprowadzi cię ona w nastrój refleksji – idź za nim, jak Alicja 
za królikiem, a zobaczysz, gdzie cię zaprowadzi. Ta płyta otworzy 
cię. Z każdym kolejnym jej odsłuchaniem będzie zabierać cię dalej 
w najciekawszą przygodę – podróż w głąb siebie. 

Twój mały silniczek – dzienniczek samoobserwacji – to niezwykle 
ważne narzędzie. To właśnie ono przeprowadzi cię przez zmianę. 
Zapisuj w nim ile cukru zjadłaś każdego dnia i w jakich momentach. 
Jeżeli będziesz w stanie, to możesz dodać, co w tym momencie 
na ciebie wpłynęło, możesz poobserwować swoje emocje, 
ale to tylko dodatkowo. Kluczowe jest, abyś zapisywała po prostu 
to, co słodkiego zjadłaś i kiedy. Zobaczysz, jak wpłynie to na ilość 
spożywanego przez ciebie cukru. Możesz także w tym dzienniczku 
samoobserwacji zapisywać inne obserwacje dotyczące siebie. Chyba 
warto, byś poświęciła trochę czasu, aby poznać się lepiej, w końcu 
jesteś na siebie skazana do końca życia, prawda? 

40 sztuk batonów – to twoje paliwo, twoja dawka pozytywnej 
energii. Gdy będzie ci źle – zjedz Bee strong’a. Gdy będziesz 
mieć spadek formy czy to fizycznej, czy psychicznej – zjedz Bee 
strong’a. To twoja suplementacyjna dawka pyłku. Ważne jest, 
byś zapisywała za każdym razem moment i powód, dla którego 
go zjadłaś. Istotne jest bowiem, byś siebie obserwowała i dzięki 
temu poznała lepiej. To nic złego, że to zrobiłaś, nie obwiniaj się. 
Poczucie winy to destrukcyjna emocja, której lepiej się wyzbyć. 
Raczej skup się na wnioskach i możliwościach poprawy, niż 
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zatracaj w poczuciu winy. W tym procesie nie koncentrujemy 
się na rzeczach negatywnych. Tu nie jest ważne czy upadłaś kilka 
razy, czy kilkaset. Tu kluczowe jest, byś poznała siebie i zobaczyła, 
co na ciebie wpływa. Zaobserwujesz dzięki temu swoje emocje i to, 
jakie czynniki wpływają na ciebie negatywnie, a jakie pozytywnie. 
Zobaczysz też, jak w prosty sposób możesz siebie wspomóc. Bee 
Strong natomiast, to twoja naturalna i odżywcza porcja energii. Bee 
Strong doda ci siły. To trochę jak szpinak dla Papaja – gdy potrzebuje 
wzmocnienia, sięga po niego. Ty wzmacniasz się Bee Strongiem.

Siatka na zakupy – to twoja „przypominajka”, gdy pójdziesz na zakupy. 
Miej ją zawsze przy sobie. Zabieraj szczególnie na zakupy. 
Zobaczysz, jak będzie na ciebie wpływać. Nie musisz nic robić. Samo 
to, że będziesz ją miała i patrzyła na nią, będzie oddziaływać na twój 
umysł i w naturalny sposób ograniczy ilość zakupionych słodkości.

Naklejki Jestem silna, nie potrzebuję cukru – to również twoje 
„przypominajki”, które sprawią, że w naturalny sposób będziesz 
sięgać po coraz mniejszą ilość słodyczy. Poobserwuj siebie i zobacz, 
w jakich miejscach i sytuacjach najczęściej spożywasz cukier, 
a następnie w tych miejscach umieść naklejki. Szybko przekonasz 
się, jak skutecznie zadziałają. To prosty sposób, ale niezwykle 
efektywny. To mechanizm oparty na torowaniu i tzw. efekcie 
Florydy, który sprawi, że ilość spożywanego cukru zmaleje, a twoja 
wewnętrzna siła wzrośnie. Zaczynasz więc świadomie kontrolować 
swoje ciało poprzez swój umysł i swój umysł poprzez swoje ciało.
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Rozdział 4  

Instrukcja obsługi programu – 

 jak korzystać z narzędzi

 Program trwa 21 dni. Na każdy dzień, w tym ebooku, znajdziesz 
konkretne instrukcje działania, więc tak naprawdę kluczem jest ten właśnie 
ebook. Jest przewodnikiem. To taka mapa po programie. Można by go 
w sumie przyrównać do mapy poszukiwaczki skarbów. Bo tym właśnie 
się stajesz, odkrywcą największego i najcenniejszego skarbu – siebie! W nim 
zawarte są kolejne instrukcje, na każdy kolejny dzień. Wystarczy więc, 
że będziesz krok po kroku czytać program na poszczególne dni. Poniżej 
opisałam ci to jeszcze szczegółowiej w punktach. Program oparty jest 
na mechanizmach poznawczo-behawioralnych, co oznacza, że wpływamy 
zarówno na swój umysł (poznawanie, odbieranie rzeczywistości), jak 
i działanie – behawioryzm.

Krok 1 już zrobiłaś – masz ten ebook. Zacznij go czytać. Jeśli nie masz 
jeszcze całego pakietu, zakup go i skorzystaj z wszystkich narzędzi 
wspomagających. 

Krok 2 – ogólna grupa Jestem silna - Program 21 – jeśli jeszcze w niej 
nie jesteś, to zapisz się do niej. Dzięki tej grupie wpływasz na swoje 
otoczenie i ta grupa doda ci siły, bo widzisz, ile jest ludzi podobnie 
myślących. Tu znajdziesz także wiele ciekawych informacji, 
podcastów z fragmentami ebooka, dodatkowych narzędzi. 
Nie zabraknie też rozrywki w postaci konkursów z nagrodami 
od naszych partnerów. Tutaj też masz możliwość wymiany 
informacji z szerszą grupą innych uczestniczek programu. Dzięki 
grupie poznasz osoby, które myślą podobnie jak ty, są podobnie 
jak ty otwarte i świadome. Tu nawiążesz nowe znajomości 
z osobami, które podzielają twoje poglądy, które chcą się rozwijać. 
Tu możesz też uzyskać wsparcie w trudnych chwilach, gdy czujesz 

http://www.miodybieszczadzkie.pl/program21
https://www.facebook.com/groups/jestemsilnaprogram21


Oczyść ciało i umysł21

się nierozumiana, wyalienowana lub gdy nie dajesz rady. Zobaczysz, 
że każda z nas czasem nie daje rady. Nie ważne, że upadasz. Ważne, 
by wstać, otrzepać kolana i iść dalej! 

Krok 3 – napisz do mnie e-mail – napisz mi trochę o sobie. Bardzo 
chętnie cię poznam i dowiem się czegoś o tobie, o tym co lubisz, 
jaka jesteś. Zacznij od zdania: Jestem jak… (i użyj porównania 
do czegoś, czegokolwiek: zjawiska atmosferycznego, zwierzęcia, 
stanu, innej osoby). W mailu wybierz także termin, kiedy chciałabyś 
rozpocząć program. Jeśli chciałabyś czymś jeszcze się podzielić, 
może masz jakieś sugestie, refleksje – napisz do mnie, a ja chętnie 
przeczytam.Program możesz oczywiście zacząć bez zapisywania. 
Jest on tak skonstruowany, że bez problemu możesz przeprowadzić 
go w dowolnym momencie sama w domu. Zachęcam cię jednak 
do grupowego programu, ponieważ efekty wówczas są silniejsze.

Krok 4 – start programu. Gdy już wybierzesz termin i zbierze się grupa, 
zaczynamy program. Tworzymy na Facebook’u zamkniętą grupę dla 
twojej edycji, gdzie odbędzie się na początku webinar inauguracyjny. 
Również raz w tygodniu będą się odbywały webinary, podczas 
których będziemy mogły porozmawiać nie tylko o swoich postępach, 
ale także trudnościach, refleksjach i o czymkolwiek jeszcze będziesz 
potrzebować :)

Krok 5 – zakończenie programu. Teoretycznie po 21 dniach program 
się kończy. Mam jednak nadzieję, że będzie to koniec początku 
i że jeszcze niejedno razem zrobimy, że będziemy się wspierać 
i rozwijać :) Moim marzeniem i planem na najbliższą przyszłość jest 
stworzenie grupy dla świadomych kobiet, gdzie będziemy mogły 
dzielić się refleksjami, trudnościami i problemami. Gdzie będę mogła 
podrzucać ci ciekawe, rozwijające teksty do czytania, o których 
następnie będziemy mogły dyskutować. Gdzie będziemy mogły 
razem ćwiczyć jogę, praktykę uważności i prowadzić warsztaty 

Instrukcja obsługi programu – 

- jak korzystać z narzędzi
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gotowania. Gdzie razem będziemy mogły dbać o nasze ciało 
fizyczne, ale i rozwijać swój umysł. Gdzie motywacja i pozytywne 
nastawienie spotykaja się ze zdrowym stylem życia. Ta grupa ma 
być multifunkcjonalna i holistycznie rozwijająca się – jak my kobiety. 

Instrukcja obsługi programu – 

- jak korzystać z narzędzi
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Rozdział 5  

Po co to oczyszczanie?

 Wiele autorytetów mówi, że oczyszczanie organizmu to pierwszy krok 
do zdrowia. Z tego powodu stało się też ono ostatnimi czasy pojęciem bardzo 
modnym i wiele osób, jak i firm traktuje je jako doskonały motyw do zarabiania 
pieniędzy. Dlatego warto odwołać się w tym temacie do rzetelnych 
autorytetów. Poniżej znajdziesz więc zbiór przydatnych i sprawdzonych pod 
kątem rzetelności informacji, a procesy te sama stosowałam. Najpewniejszą 
informacją w całym aktualnym chaosie dezinformacyjnym, jak podkreśla 
lek. med. K. Świątkowska: „jest to, że odpowiednia ilość warzyw i owoców 
w diecie chroni”1. W naszym programie opieramy się więc przede wszystkim 
na warzywach i owocach oraz odpowiednich dodatkach ziołowych. Jak pisze, 
znana chyba każdemu kto dba o zdrowie, dr E. Dąbrowska: „leczenie chorób 
cywilizacyjnych żywieniem jest dwuetapowe. Pierwszy etap o charakterze 
oczyszczającym jest okresem, w którym zaleca się spożywanie wyłącznie 
warzyw i owoców. Drugi etap polega na wprowadzaniu na stałe zdrowego 
żywienia, które gwarantuje równowagę w organizmie i jego dobrą kondycję”2. 
Podkreśla ona rolę oczyszczania, jako tego pierwszego kroku, zaraz jednak 
dodaje, że drugim są nasze codzienne nawyki. O tym warto pamiętać, 
gdyż po nic nam jednorazowy zryw. Siła tkwi w powtarzalności, w małych 
codziennych nawykach. Na tym opiera się właśnie nasz program. Znajdziesz 
w nim przepisy oparte na zasadach zawartych w procesie leczniczego 
oczyszczania wg dr E. Dąbrowskiej, gdyż jest ona niewątpliwym autorytetem 
w tej dziedzinie i posiada długoletnie doświadczenie i tysiące wyleczonych 
pacjentów. Gdybyś jeszcze zastanawiała się, dlaczego oczyszczanie jest takie 
ważne, to poniżej kilka faktów.

 Po pierwsze, obecnie każdego dnia jesteśmy wystawieni 
na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Powietrze bywa mocno 
zanieczyszczone, żywność jest wysoce przetworzona i często zawiera całą 
masę dodatkowych i szkodliwych składników, podobnie jest w przypadku 
kosmetyków, środków higieny osobistej czy wszechobecnego plastiku. 
Wszystko to wpływa na nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu i może 
1 K. Świątkowska, Żyj naturalnie czyli dekalog zdrowego życia, Instytut Nowych Idei, Poznań 2018 r.
2 E. Dąbrowska, Przywracać zdrowie żywieniem, Michalienum, warszawa 2016, s. 32. 
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powodować rozwój wielu chorób. Pomimo, że nasz organizm posiada 
naturalną zdolność do walki z toksynami i oczyszczania, to spotykając się z tak 
wielką ilością szkodliwych czynników i toksyn, nie zawsze jest on w stanie 
im się przeciwstawić. Musimy więc mu pomóc. Detoksykacja organizmu 
to bardzo dobry sposób zapobiegania wielu chorobom, a także proces, który 
pomaga przywrócić naturalną zdolność organizmu do oczyszczania. Warto 
też mieć na uwadze, że oczyszczanie to proces kompleksowy – podobnie jak 
zdrowe życie. To nie tylko jedzenie, ale także kosmetyki, detergenty i tak 
naprawdę wszelkie inne rzeczy, które stosujemy. Nie ograniczajmy się tu 
do jednego obszaru, przeprowadźmy oczyszczanie holistycznie. 

 Po drugie, jak zauważa dr P. Znajdek-Awiżeń: „już dawno temu 
wiadomo było, że chociażby okresowe posty przynoszą zbawienne korzyści 
dla organizmu. Dziś za sprawą badań nad autofagią wiemy, że to prawda. 
Żyjemy w niezwykle konsumpcyjnych czasach, w których coraz większe 
rzesze wysoko rozwiniętych społeczeństw chorują na otyłość, cukrzycę, 
nadciśnienie, zespół metaboliczny, zespół chronicznego zmęczenia. 
Nasze organizmy są przeładowane. Jemy za dużo, za często, byle jak. 
W połączeniu z brakiem odpowiedniej dawki odpoczynku, aktywności 
fizycznej i stresem, zyskujemy gotowy przepis na cały wachlarz chorób, 
o ogólnym złym samopoczuciu nie wspominając. Oczywiście nasz 
organizm posiada naturalne mechanizmy oczyszczania się. Służą mu do tego 
nerki i wątroba, ale warto go wspomóc w usuwaniu obcych substancji, które 
mogą zagrażać naszemu zdrowiu”3.

Czym jest detoks i oczyszczenie organizmu?

 Oczyszczanie organizmu polega na pozbyciu się toksyn i innych 
szkodliwych produktów przemiany materii oraz przywróceniu równowagi 
pH. Jego celem zaś jest ogólna poprawa kondycji organizmu. Toksyny 
bowiem, to szkodliwe substancje, które niestety znajdują się w każdej 
komórce naszego ciała i stopniowo zatruwają cały organizm. Detoksykacja 
zatem wiąże się z polepszeniem funkcjonowania układu trawiennego, czego 

3 P. Znajdek-Awiżeń, Wiosenne oczyszczanie organizmu z ziołami, Żyj naturalnie nr 22.
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skutkiem może być pozbycie się zbędnych kilogramów. Pomaga również 
wypłukać nadmiar wody z organizmu, wzmocnić układ odpornościowy, 
wpływa na polepszenie sfery psychicznej i zwiększenie poziomu energii. 
Pozbycie się lub nawet zminimalizowanie napływu toksyn, niewątpliwie 
poprawia również kondycję włosów, oczyszcza skórę, daje lepszą 
koncentrację i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Dodatkowo 
śmiało można powiedzieć, że regularne odtruwanie organizmu doskonale 
wspiera wątrobę, która stanowi główny filtr naszego organizmu. Pomimo 
tego, że nasze ciała posiadają własne mechanizmy naprawcze, które każdego 
dnia podejmują walkę z toksynami, to w przypadku wszechobecnych 
zanieczyszczeń, metali ciężkich i pestycydów, nie mają one lekko. Należy 
pamiętać, że im więcej toksyn wprowadzamy do naszego organizmu, tym 
bardziej jesteśmy podatni na choroby. Ponieważ niemożliwe jest całkowite 
wykluczenie narażenia na toksyny środowiskowe, potrzeba wspomagania 
poprzez oczyszczanie stała się konieczna. Mówi się także, że detoksykacja 
jest pomocna w uzależnieniach i zmniejsza negatywne skutki nadmiernego 
spożywania pokarmów bogatych w cukier i tłuszcz4. Dlatego właśnie nasz 
proces walki z cukrem zaczynamy od dokładnego oczyszczenia organizmu.

Abecadło detoksykacji 

 A   jak antyoksydanty i aronia

 Dr P. Znajdek-Awiżeń wymienia je, jako pierwsze przy oczyszczaniu 
organizmu. Antyoksydanty to substancje, które już w niewielkim stężeniu 
hamują procesy utleniania. W naszym organizmie nieustannie zachodzą 
procesy utleniania i redukcji. W końcu energii do życia dostarcza nam 
kontrolowany proces utleniania, do czego potrzebny jest wdychany 
z powietrzem tlen. To właśnie z tego tlenu w organizmie ostatecznie 
powstaje woda, ale w toku normalnych procesów metabolicznych i kaskady 
różnych przemian produkowane są także bardzo reaktywne produkty, 
jak np. anionorodnik ponadtlenkowy, nadtlenek wodoru czy rodnik 
4P. Znajdek-Awiżeń, Wiosenne oczyszczanie organizmu z ziołami, Żyj naturalnie nr 22.
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wodorotlenowy. Cząsteczki te, z uwagi na obecność wolnego elektronu, 
nieustannie dążą do jego sparowania, zapewniając sobie tym samym 
stabilizację. Nadmiar reaktywnych form tlenu może nieść ze sobą groźne 
konsekwencje. Wolne rodniki powodują uszkodzenia DNA, prowadzące 
do mutacji, reagują z aminokwasami, inicjując tworzenie połączeń DNA 
z białkami, utleniają lipidy w błonach komórkowych, sprzyjają powstawaniu 
zmian miażdżycowych, odpowiadają za procesy starzenia. Odpowiednio 
zbilansowana dieta, bogata w antyoksydanty, wydaje się w dzisiejszych 
czasach zatem niezbędna. Warzywa takie jak brokuły, papryka, buraki, 
pomidory czy szpinak, powinny na stałe zagościć na naszym talerzu. 
Oczywiście warto sięgnąć także po rośliny lecznicze, bo wiele z nich 
posiada naprawdę silne właściwości przeciwutleniające.

Aronia – to niekwestionowana roślinna królowa, jeśli chodzi o zawartość 
antyoksydantów. Choć owoców aronii produkujemy najwięcej 
na świecie i jesteśmy największym eksporterem sporządzanych 
z niej półproduktów, sami ciągle niedostatecznie doceniamy jej 
lecznicze właściwości. A szkoda! Wystarczy zaledwie pół szklanki 
rozcieńczonego soku aroniowego dziennie, aby chronić naczynia 
krwionośne przed rozwojem miażdżycy. Badania prowadzone 
na pacjentach z zespołem metabolicznym wykazały, że 2-miesięczna 
kuracja preparatem zawierającym wyciąg z owoców aronii wpływa 
na poprawę takich parametrów jak: ciśnienie tętnicze krwi i profil 
lipidowy. Za efekt taki odpowiadają przede wszystkim antocyjany 
– związki obecne w większości ciemnoczerwonych i granatowych 
owoców. Ekstrakt antocyjanów pozyskiwanych z aronii zmniejsza 
agregację płytek krwi i działa silnie antyoksydacyjnie. Poza tym 
badania prowadzone in vitro wykazały, że związki te hamują 
przyrost tkanki tłuszczowej, a także regulują wydzielanie hormonów 
odpowiedzialnych za przemianę glukozy i odczuwanie głodu oraz 
sytości.
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B jak brzoza

 Sok z brzozy (oskoła, bzowina) wykorzystywany jest od pokoleń 
przez medycynę naturalną, jako środek o działaniu oczyszczającym, 
wzmacniającym i usprawniającym przemianę materii. Zawiera dużą ilość 
związków mineralnych (wapń, fosfor, żelazo, miedź, potas, magnez) oraz 
witamin (witamina C, witaminy z gr. B). Medycyna ludowa przypisywała 
mu szczególną wartość, jeśli chodzi o działanie lecznicze, m.in. w anemii 
i obniżonej odporności. Soki brzozowe stosowano także w celach 
kosmetycznych, dla ogólnej poprawy stanu skóry, włosów i paznokci. 
Badania wykazały, że efekt ten najprawdopodobniej związany jest z bardzo 
wysoką zawartością składników mineralnych, w szczególności miedzi, cynku 
oraz manganu. Poprzez wzrost diurezy, sok brzozowy wspomaga organizm 
w pozbywaniu się toksyn. W medycynie chińskiej oskoła wykorzystywana 
była jako środek czyszczący wątrobę, krew, poprawiający kondycję skóry, 
leczący trądzik. Picie soku z brzozy można prowadzić okresowo przez 
cały rok, największą jednak wartość leczniczą i odżywczą posiada, gdy 
jest świeży. Termin jego zbioru jest niestety ograniczony i przypada na okres 
wczesnej wiosny, kiedy to drzewa kierują po zimie soki ku rozwijającym 
się pąkom. Świeży sok można przechowywać w lodówce do dwóch dni. Po 
tym czasie zaczyna kwaśnieć. Niewielki dodatek spirytusu wydłuży okres 
jego przydatności. Wskazane jest picie 1 do 2 szklanek dziennie, najlepiej 
podzielonych na mniejsze porcje, po 100–150ml”5.

C   jak chlorella 

 Chlorella to zielona alga, która ma wyjątkowe wartości odżywcze oraz 
właściwości zdrowotne. Najczęściej stosowana w dietach odchudzających. 
Jednak chlorella może również uchronić przed anemią, złagodzić bóle mięśni 
i kości w przebiegu fibromialgii i zastąpić mięso w diecie wegetariańskiej. 
Rośnie w słodkowodnych zbiornikach na Dalekim Wschodzie i zawiera duże 

5 P. Znajdek-Awiżeń, Wiosenne oczyszczanie organizmu z ziołami, Żyj naturalnie nr 22.
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ilości chlorofilu. Dostarcza aminokwasów, cukrów, kwasów nukleinowych 
i witamin z grupy B oraz A i C, kwasu foliowego i żelaza. Wykazano również, 
że chlorella może być stosowana w ciąży, w celu zapobiegania niedokrwistości. 
Jest jedną z najlepszych substancji spożywczych ułatwiających regenerację 
i oczyszczenie organizmu. Chlorella ma jeszcze silniejsze działanie niż 
spirulina i jest jednym z najbardziej kompleksowych źródeł pożywienia 
na ziemi.

 Dzięki czynnikowi wzrostu chlorelli (chlorella growth factor – 
CGF) ma ona właściwości regeneracyjne. U człowieka czynnik ten może 
wpływać na tempo regeneracji tkanek, przyspieszając tym samym proces 
gojenia się ran. Współczesna fitoterapia poleca chlorellę, by oczyścić 
organizm, a przede wszystkim wątrobę – narząd odpowiedzialny głównie 
za detoksykację z alkoholu, metali ciężkich, pestycydów i innych szkodliwych 
substancji. Z badań wynika, że chlorella stymuluje produkcję białych krwinek 
(leukocytów) i limfocytów NK (z ang. natural killer – naturalni zabójcy), które 
pełnią ważą funkcję w obronie organizmu przed patogenami i nowotworami. 
Poza tym chlorella zawiera glikoproteiny o działaniu przeciwzapalnym, 
antybiotycznym, obniżającym ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

 Metanolowy ekstrakt z chlorelli ogranicza gromadzenie się lipidów 
w komórkach tłuszczowych, a co za tym idzie, spowalnia przyrost tkanki 
tłuszczowej. Badania prowadzone na myszach, w kierunku stosowania 
chlorelli w insulinooporności, wykazały wzrost wrażliwość tkanek na insulinę 
oraz spadek poziomu cholesterolu, trójglicerydów i wolnych kwasów 
tłuszczowych we krwi. Sugeruje to, że chlorella jest dobrym środkiem 
zapobiegawczym przeciwko powikłaniom związanym z otyłością.
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K   jak kurkuma

 Kurkumy nie trzeba już obecnie nikomu przedstawiać. Zadomowiła 
się u nas na dobre i bardzo dobrze! Zawarta w kłączu kurkumy kurkumina, 
to silny przeciwutleniacz. Znakomicie radzi sobie ze stresem oksydacyjnym, 
który m.in. niesie ze sobą stany zapalne. Przeprowadzono ogromną 
ilość badań naukowych nad mechanizmami działania tego związku 
i wynika z nich jasno, że kurkumina działa immunomodulująco, 
a także hamuje syntezę czynników zapalnych. Udowodniono ponadto, 
że posiada właściwości chemoprewencyjne, głównie za sprawą hamowania 
angiogenezy, czyli powstawania sieci naczyń krwionośnych, odżywiających 
guzy nowotworowe. Co istotne, codzienne stosowanie kurkuminy już 
w niewielkich stężeniach, niesie ze sobą świetne efekty – poprawia nastrój, 
a także kondycję stawów! Koktajl z kurkumą na dzień dobry?6

K  jak konopie 

 Konopie są roślinami o wysokim potencjale w zakresie detoksykacji, 
które mogą okazać się pomocne na każdym etapie oczyszczania organizmu. 
A wszystko za sprawą wpływu na układ endokannabinoidowy, który 
odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy, czyli naturalnej i zdrowej 
równowagi organizmu. Pomaga ustabilizować wewnętrzne funkcje i procesy 
organizmu. Dzięki jego istnieniu oraz receptorów kannabinoidowych 
znajdujących się w każdym narządzie ciała, kannabinoidy mogą dotrzeć 
tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, aby wspomóc leczenie uciążliwych 
problemów i wesprzeć detoksykację. Pracując razem, mogą rozpocząć 
reakcję łańcuchową, która zmniejszy straty spowodowane przez szkodliwe 
toksyny. Dodatkowo system endokannabinoidowy wpływa na inne funkcje 
w organizmie, jak stan emocjonalny, nastrój, pamięć, koncentracja. Z tego 
powodu, gdy chcemy ograniczyć niezdrowe nawyki, CBD może okazać 
się pomocne w regulowaniu i utrzymaniu dobrego stanu psychicznego 

6 P. Znajdek-Awiżeń, Wiosenne oczyszczanie organizmu z ziołami, Żyj naturalnie nr 22.
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i walki z uzależnieniami. Gdy organizm zacznie pozbywać się wszystkich 
toksyn chemicznych, to naturalne, że odczuwamy przygnębienie, zirytowanie 
i stres. Tych emocji można łatwo uniknąć, stosując odpowiednią dawkę CBD 
do wspierania poczucia dobrego samopoczucia podczas reżimu detoksykacji. 
Co ciekawe, okazuje się, że konopie mogą być pomocne również w walce 
z uzależnieniami. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie 
CBD sprawdza się zarówno w przypadku ograniczenia ilości wypalonych 
papierosów, jak i może skutecznie wpływać na poprawę wątroby przy 
alkoholizmie. Bogaty skład fitochemiczny, w tym obecność witamin A oraz 
E sprawia, że konopie są świetnymi przeciwutleniaczami, które wspomagają 
proces oczyszczania, wiążą wolne rodniki, pomagają usuwać nagromadzone 
toksyny z tkanek. Dodatkowo, spożywając żywność konopną, zwłaszcza 
nasiona konopi oraz białko, które są bogate w duże ilości błonnika, możemy 
wpłynąć na zwiększenie perystaltyki jelit, co może okazać się pomocne 
w przywróceniu zdrowia jelitom. Z kolei olej konopny oraz napary konopne 
wykazują działanie moczopędne, co niewątpliwie sprzyja eliminacji toksyn 
z organizmu. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie naukowym Molecular 
and Cellular biochemistry stwierdzono, że CBD odgrywa decydującą rolę 
w regulacji naszego ciała i wagi. Zauważono, że zwiększa liczbę i aktywność 
mitochondriów, co zwiększa zdolność organizmu do spalania kalorii. Pomaga 
wywołać brązowienie tłuszczu i zmniejsza ekspresję białka w tworzeniu 
komórek tłuszczowych. W porównaniu z innymi produktami, konopie 
wybitnie wyróżniają się pod względem wysokiej wartości odżywczej. 
Zawierają niezbędne źródło aminokwasów, idealnie zbalansowane 
kwasy tłuszczowe, kompletne źródło roślinnego białka, cenny błonnik, 
chlorofil, jak również stanowią skarbnicę witamin oraz minerałów. 
Dzięki długiej liście dobroczynnych składników można śmiało nazwać je 
super żywnością. Do tego prozdrowotne właściwości pozytywnie wpływają 
na pracę całego organizmu. Lista terapeutycznych właściwości konopi jest 
bardzo długa: działają przeciwzapalnie, wzmacniają układ odpornościowy, 
poprawiają pracę układu pokarmowego, polepszają trawienie, zwiększają 
witalność i poprawiają samopoczucie.7

7 P. Szmerk, Konopie na pomoc w oczyszczaniu organizmu, Żyj naturalnie nr 22.
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M  jak mniszek

 Choć działa moczopędnie, to jego aktywność nie koncentruje 
się wyłącznie wokół nerek. Znakomicie wspomaga także pracę wątroby. 
Korzeń mniszka zwiększa ilość wytwarzanej żółci, a także usprawnia 
jej przepływ. Działa ponadto saluretycznie, usuwając z organizmu 
nadmiar jonów sodu i potasu. Jego gorzki smak wpływa na wydzielanie 
soku żołądkowego i sprawniejsze trawienie. Przypisuje się mu zdolność 
obniżania poziomu glukozy we krwi w początkowym okresie cukrzycy. Warto 
wykorzystać go do przeprowadzenia wiosennego „detoksu”, np. w połączeniu 
z korzeniem łopianu, który także znakomicie oczyszcza cały organizm.

Przepis na 2-tygodniowy wiosenny  

detoks wg dr P. Znajdek-Awiżeń

1 łyżkę korzenia mniszka i 1 łyżkę korzenia łopianu zalewamy 1 litrem 
zimnej wody i gotujemy na niewielkim ogniu, pod przykryciem, przez 
ok. 30 min. Odstawiamy na 15 min. do naciągnięcia (choć to nie jest 
konieczne), cedzimy przez sitko lub gazę. Tak przygotowany odwar 
należy pić 2–3 razy dziennie przez ok. 2 tygodnie.

O   jak ostropest

 Nasiona ostropestu plamistego regenerują i odbudowują wątrobę. 
Za działanie takie odpowiada kompleks flawonolignanów, określany 
jako sylimaryna. Chroni ona hepatocyty poprzez uszczelnianie ich błon 
komórkowych, co z kolei ogranicza możliwość przenikania związków 
toksycznych do wnętrza wątroby. Badania wykazują, że sylimaryna 
wspomaga funkcjonowanie wątroby w sytuacjach nadmiernego obciążenia 
organizmu lekami, alkoholem, metalami ciężkimi, a nawet w przypadku 
zatrucia grzybami. Warto jednak pamiętać, że nie rozpuszcza się w wodzie, 
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a więc zaparzanie nasion ostropestu wrzątkiem nie ma większego sensu. 
Tutaj zdecydowanie polecane są wyciągi alkoholowe (np. nalewki) lub 
gotowe, dostępne w aptekach preparaty zawierające standaryzowane 
ekstrakty z nasion.

P    jak pokrzywa

 To, jak twierdzi dr P. Znajdek-Awiżeń, roślina, bez której 
wiosenne oczyszczanie nie istnieje. Zioło to jest niesamowicie odżywcze 
i witaminizujące. W szczególności cenna jest ta zbierana przed kwitnieniem, 
czyli w maju. Wówczas to obfituje w największą ilość prozdrowotnych 
substancji. Bardzo dobrze sprawdza się jako środek uzupełniający 
niedobory np. żelaza czy witaminy C. Poza tym działa moczopędnie, 
o czym chyba każdy, kto zażywał pokrzywę, przekonał się na własnej skórze. 
Udowodniono, że picie soku pokrzywowego w ilości 15 ml 3 razy dziennie 
zwiększa objętość wydalanego moczu o 20% względem grupy kontrolnej. 
Surowiec zwiększa także wydalanie sodu oraz toksyn. Nie bez powodu 
mówi się o pokrzywie, że „czyści krew”. Korzystnie wpływa na procesy 
przemiany materii, stabilizuje poziom cukru we krwi, wspomaga proces 
odchudzania. Codzienne picie naparu z pokrzywy wpływa korzystnie na stan 
włosów, skóry i paznokci, które po zimie bywają szczególnie osłabione.8

S  jak spirulina

 Spirulina to nie suplement, ale pożywienie. Można powiedzieć, że jest 
to najbardziej pożywne, skoncentrowane jedzenie dla ludzi. Składa się w  
55–70% z białka (więcej niż wołowina, kurczak i soja), posiada 
wszystkie, także te nie niezbędne (endogenne) aminokwasy oraz wysoką 
zawartość żelaza, beta karotenu, minerałów i witamin, w tym witaminę 
B12, fikocyjaninę – kompleks przeciwutleniaczy, występujący tylko 

8 P. Znajdek-Awiżeń, Wiosenne oczyszczanie organizmu z ziołami, Żyj naturalnie nr 22.
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w niebieskozielonych mikroalgach. Bogata jest w witaminy: B1, B2, B3, B6, 
B12, prowitaminy D i E oraz witaminę A, występującą w postaci prekursora 
– β-karotenu. W tej formie zapobiega hiperwitaminozie, której ryzyko 
obserwowane jest w przypadku stosowania preparatów zawierających 
retinol. Jest również źródłem żelaza dwukrotnie lepiej przyswajalnego niż 
to z produktów zwierzęcych. Zawiera także inne składniki mineralne, jak: 
magnez, potas, fosfor, miedź, chrom, mangan, selen, sód i cynk. Spirulina 
jest najbogatszym znanym obecnie źródłem GLA (kwasu γ-linolenowego, 
występującego naturalnie w mleku kobiecym, nasionach wiesiołka i czarnej 
porzeczce) w diecie człowieka. Obecnie prowadzone badania naukowe 
sugerują skuteczne działanie GLA w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia 
wielu chorób, m.in.: atopowego zapalenia skóry, cukrzycy, chorób układu 
krwionośnego, nowotworów i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). 
Substancje zawarte w spirulinie pozwalają na syntezę i uwalnianie 
do krwiobiegu endogennych związków, w tym tlenku azotu, rozszerzających 
naczynia krwionośne i obniżających ciśnienia krwi. W badaniach dotyczących 
wpływu na poziom cholesterol wykazano, że cyjanobakterie przyjmowane 
z dietą, obniżają cholesterol LDL z jednoczesnym wzrostem cholesterolu HDL 
w surowicy krwi. Spirulina zawiera również węglowodany, wśród których 
warte uwagi są glukozamina i glikogen. Wpływa na układ odpornościowy, 
działa przeciwwirusowo, ułatwia produkcję przeciwciał i zwiększa 
aktywność makrofagów i limfocytów, stymulując układ immunologiczny 
do szybszej i skuteczniejszej reakcji w przypadku infekcji patogenami. 
Dodatkowo wykazano potencjał antyoksydacyjny spiruliny, związany 
z zawartymi w niej frakcjami fikocyjanin z selenem (Se-PC), które pełnią 
funkcję przeciwutleniaczy. Przyjmowanie spiruliny z dietą, chroni organizm 
przed wolnymi rodnikami i reaktywnymi formami tlenu. Co ważne, 
może ona również wspomagać proces odchudzania, dzięki zawartości 
fenyloalaniny oddziałującej na ośrodki w mózgu, odpowiadające 
za zmniejszenie napadów głodu. 
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W jak woda

 Woda to podstawa i nie zapominajmy o niej. O tym jak jest ważna 
dla naszego organizmu możnaby napisać osobną książkę. Pijmy jej dużo, 
tylko tutaj również zwracajmy uwagę na to co to za woda. Warto by była w 
szklanej butelce, a nie w szkodliwym plastiku.

Z  jak zielony jęczmień 

 Zielony młody jęczmień jest doskonałym źródłem witamin z grupy 
B, C, E i β-karotenu oraz antyoksydantów i składników mineralnych: żelaza, 
wapnia, magnezu i cynku. Jego zielone łodyżki zawierają naturalne hormony 
i chlorofil. Jest bogatym źródłem egzogennych aminokwasów i błonnika 
pokarmowego, którego wysoka zawartość wspomaga proces odchudzania. 
Rozpuszczalne frakcje błonnika pokarmowego zwiększają uczucie sytości 
i opóźniają opróżnianie żołądka. Natomiast błonnik nierozpuszczalny 
pobudza perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom, które często pojawiają 
się u osób w trakcie odchudzania. Jednocześnie wysoka zawartość chlorofilu 
sprzyja odkwaszeniu organizmu, zapewniając równowagę kwasowo-
zasadową.

 Ciekawostka 

„Odchodzi się od piramidy żywieniowej (zresztą, ostatnio 
ta piramida naszego IŻŻ została zweryfikowana). Późno, 
bo na świecie dawno się o tym mówiło. Obecnie bardziej 
promowany jest tzw. food plate, czyli talerz (bo to łatwiej 
zapamiętać i łatwiej sobie wyobrazić). Każdy posiłek 
powinien w 50% składać się z owoców i warzyw. Jednak, 
jeśli walczymy z otyłością i nie chcemy utyć, to warto 
na owoce trochę uważać, bo zawierają kilkanaście procent 
cukru. Choć 2–3 porcje dziennie są jak najbardziej 
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