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J. Ch. Andersen duński bajkopisarz, w baśni pt. „Królowa śniegu” opowiedział 
m.in. o miłości Gerdy do Kaja. Chłopiec porwany przez królową zamieszkał w 
pięknym zamku, jego serce było otoczone lodem jak wszystko w tym 
tajemniczym miejscu. Został odnaleziony przez siostrę, jej miłość rozpuściła lód 
w sercu brata i baśń zakończyła się wspólnym powrotem do rodzinnego domu. 
Bezwarunkowa miłość siostry była silniejsza od Królowej Śniegu. Siła jest w 
każdym z nas, tą siłą jest miłość. 
 
„Wszystko już wiemy tylko warto sobie przypomnieć”-to słowa fizyka kwantowego. Tak bardzo na 
czasie. Jeśli wszystko jest miłością to co z odpornością? 
 
Kochać siebie to znaczy wybaczyć sobie i być wdzięcznym. 
„Wdzięczność i miłość do siebie są najważniejszymi aspektami, jakie możesz w sobie rozwijać. 
Wdzięczność innych i Twoja są najbliższe połączeniu ze Źródłem Energii wszystkiego, czego byliśmy 
świadkami w całym Wszechświecie.” Ester i Jerry Hicks 
 
Każdego dnia warto z radością witać dzień po dobrze przespanej nocy. Chronobiologia i nobliści 
udowodnili, że rytm dobowy to klucz do zdrowia. Wobec tego te same pory położenia się spać i 
wstawania już są pierwszym krokiem do podniesienia odporności. Mnisi wielu klasztorów na całym 
świecie z powodzeniem praktykują tę metodę. Powtarzalność czynności: poranna toaleta, medytacja, 
śpiew i porządkowanie uporządkowanego to spokój duszy. Co można wziąć dla siebie z tego 
wachlarza? 
 
Warto sprawdzić: 
Proste OooMmm rozbrzmiewa w całym ciele czy dźwięk dzwonków, śpiew ptaków o poranku. 15 min 
ciszy po pielęgnacji ciała metodą ks. S. Knaippa, zajrzenie sobie w oczy i pewnym głosem powiedzenie 
sobie: „Kocham Cię”, na pewno uspokoi nasze komórki. Błona komórki i jej prozdrowotna płynność, 
uzależniona jest od środowiska zewnętrznego. To jest analogiczne z ludzką istotą. Wszystko się 
przenika, współdziałając i oddziałując. Higiena ducha i ciała. Porządek daje odporność. 
 
Kontakt z naturą i aktywność fizyczna czynią cuda w naszym organizmie. Polecam całoroczne 
chodzenie na boso na łonie przyrody, zroszenie stóp o poranku jest bezcenne. Dopasowana, 
zindywidualizowana aktywność fizyczna na przykład slow-Jogging to droga do długowieczności a 
nawet medytacja podczas ruchu. Japończycy dowiedli, zbadali metodę i truchtają wg wskazówek 
prof. H. Tanaki. U nas w Polsce można truchtać z uśmiechem niko niko pod opieką certyfikowanych 
trenerów unikatowej, ale bardzo przyszłościowej metody.  
 
„Przypomnij sobie: natura interesuje się ludźmi szczęśliwymi, ponieważ bardziej szanują planetę, a 
także wszystkie rośliny i jej mieszkańców. Im człowiek jest szczęśliwszy tym bardziej pragnie podzielić 
się swoim nadmiarem radości, a także chronić naturę.”  
Barbel Mohr 
 
Pięknie dostraja prysznic wśród drzew, kąpiel leśna i przypomnienie sobie dziecinnej beztroski. 
Wystarczy przytulić się intuicyjnie do napotkanego drzewa i wtedy można poczuć jego korzenie i 

Odporność karmi się MIŁOŚCIĄ 
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koronę. Poprosić o siłę i zdrowie w tym przyjacielskim utuleniu. Drzewo rozpozna co nam jest 
potrzebne. To dogadanie na poziomie energii dostraja nasze komórki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Staję się świadomie zorientowany na swoją wewnętrzną istotę.” E i J Hicks 
 
Pora na odżywienie organizmu pożywieniem 
Czy istnieje idealna „dieta cud” ? W obliczu tego, że każdy z nas jest inny i co innego potrzebuje to 
należy dla dobra całości wsłuchać się w swój organizm. Jak słuchać? 
Odkryj więcej satysfakcji w prostych pokarmach. 
Zmotywuj się do decyzji, która jest kluczowa do zmiany przekonania.  
Trzy, cztery dni i zobaczysz na nowo możliwości jakie daje świadomy wybór odżywiania. 
Zapisz przez kilka dni co jesz i jak czujesz się po danym posiłku.  
Obserwacja swojego samopoczucia jest bardzo istotna. Ważny jest twój nastrój, poziom energii oraz 
chęć do działania. To pierwszy krok do zmiany o jakiej marzysz dla siebie. I takie to proste. Obserwując 
dotychczasowe nawyki szybciej można dokonać upragnionej zmiany i pozwolić sobie na super food 
dedykowane sobie. Kto jeśli nie ty wie najwięcej o tobie? 
Kolor ma znaczenie więc oczami duszy patrzymy na energię koloru potrzebną naszemu organizmowi 
dla wzmocnienia. 
 
Energia pożywienia  
Najzdrowsze pokarmy - Hipokrates dawno wiedział o pożywieniu i jego ogromnej mocy sprawczej 
dla organizmu człowieka. 
Dlaczego? 
Warzywa i owoce uprawiane na mikroorganizmach to pożywienie o ogromnej energetycznej 
gęstości. Rolnicy, którzy klęczą na ziemi i z zachwytem biorą swoją ziemię w dłonie to widok 
niecodzienny. Te historie uczą nas, tych nieocenionych wartości i szacunku do człowieczej pracy od 
serca, z pasją i z misją. 
 
Doposażenie organizmu jest kluczem osiągnięcia wyższej wibracji. To jest możliwe dzięki ogromnej 
sile i energii roślin. Suplementacja tylko 100% naturalna jest prawdziwym pomostem do naszego 
szczęścia. To rośliny mają decydujący wpływ na nasze zdrowie. Synergia roślin prowadzi w naszych 
organizmach do najlepszych rozwiązań. Z ogromna precyzją rozpoznają potrzebę i tam kieruje 
czynniki aktywne. To najlepsi zwiadowcy i naprawiacze. 
Warto przyjmować skojarzoną suplementację ponieważ w synergii siła, także korzystać z 
pojedynczych produktów takich jak: dzika róża, pokrzywa, dziurawiec, szałwia,  mumio, galgant, 
bertram, macierzanka, czarnuszka, czosnek, propolis, chlorofil, kolagen, krzem, lucerna, aloes, wit D3. 
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„Jeśli ludzie ukształtowaliby swój styl życia na wzór zdrowych społeczności komórkowych, nasze 
społeczeństwa i nasza planeta byłyby bardziej spokojne i żywotne.” 
Bruce Lipton 
 
Zbilansowane Omega 3 i 6 to liderzy w utrzymaniu stabilności błony komórkowej, dzięki której nasze 
zdrowie jest na wymarzonym poziomie. Bardzo korzystnie na stabilizację błony komórkowej 
wpływają Omega 3 pochodzące z małych rybek: sardynka, makrela, sardela z subtelnie dodaną oliwą 
z oliwek. 
,,Błona zawiera bramki i kanały.” Bruce Lipton 
 

 Pożyteczne mikroorganizmy i życie fermentuje. Mikroorganizmy i ich 
niekwestionowana potęga, to ogromna oś naszych myśli i odporności płynącej z jelit. 
Ten potężny mikrobom to niewidzialna tarcza ochronna stanowiąca o naszym 
pobycie na tej Ziemi. To proste działania kiszonek np.: buraczki, topinambur, 
marchewka, kapusta i rzodkiewka. To fascynujące życie w słoiku o ogromnej energii 
bilionów istnień. Życie tętni bioróżnorodnością dla naszego wsparcia. To jak mówią 
naukowcy, znana prof. Basler: „Jesteśmy ludźmi tylko w 10%”. Wykorzystajmy proces 
fermentacji dla naszego zdrowia. Niechaj życie kiełkuje i fermentuje. Wystarczy tyle 
ile zmieści się w garści. 

 
Kiedy tak doposażymy się, zadbamy i pokochamy siebie, przyjdzie czas na zbieranie polonów. Nasze 
myśli staną się jasne, dobre i odżywcze. Kiedy dostrzeżemy jakim bogactwem jest uważność, że 
jesteśmy wspierani przez Wszechświat i naszego Boga, przestaniemy rywalizować. Nasz intuicja 
uspokoi ego i przekonanie na pierwszym miejscu wybrzmi:  
Na tym świecie jest dostatek i dobrobyt dla każdego, wystarczy po prostu poprosić, a przesyłka 
będzie dostarczona. Poprosić i uwierzyć jakby już paczka przyszła. Po co się zastanawiać. Cieszyć się z 
szybkiego przybycia kuriera. 
  
„Każdy punkt widzenia ma znaczenie, każda prośba jest spełniona. (…) nie istnieje konkurencja.” E i J. 
Hicks 
 
„Jezu Ty się tym zajmij” i wszystko układa się dobrze. 
 
Pora spać kochani: „Wszechświat zaopatruje nas we wszystko. Zacznij być tego świadomy. Znajdź 
czas na policzenie wieczorem gwiazd na bezchmurnym niebie, ziarenek piasku w dłoni, liści na gałęzi, 
kropli deszczu na parapecie, pestek pomidorze.” Louise L.Hay 
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Już 25 lat temu zrozumiała, że medycyna przyszłości to wszystko to co podpowiada nam natura. Od 
25 lat uczestniczy w procesie swojego rozwoju osobistego i zawodowego. Wiedzę o holistycznym 
podejściu do pielęgnacji zdrowia zdobyła w Akademii SPA & Wellness w Warszawie przy Akademii 
Wychowania Fizycznego. Uczestniczyła wielu kursach i szkoleniach mających na celu odnowę 
psychofizyczną. Jest absolwentką wielu prestiżowych szkoleń z zakresu mikroodżywiania, diagnostyki 
jelit, medycyny komórkowej, pielęgnacji twarzy i ciała, masażu i kosmetyki naturalnej. Coach 
żywienia, pasjonatka św. Hildegardy z Bingen, należy do Towarzystwa św. Hildegardy z Bingen nad 
Jeziorem Bodeńskim. Swoją wiedzę powiązała również z hirudoterapią do programów w kosmetyce. 
Pod jej certyfikatami podpisują się znane postaci oraz flagowe marki kosmetyczne. Od 2019 r 
certyfikowany trener Slow-Joggingu wg. prof. H. Tanaki. Bajko edukator-wolontariusz. Prelegentka, 
ambasador zdrowia Kamapanii Społecznej „Żyję Świadomie”. Założycielka wirtualnej poradni 
Krajobrazy Zdrowia www.krajobrazyzdrowia.pl.  Autorka artykułów w dziale holistyka w branżowym 
piśmie „art of Beauty” http://krajobrazyzdrowia.pl/artyku%C5%82y 


