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Dlaczego oczyszczanie organizmu jest ważne? 

Większość ludzi decyduje się na przeprowadzenie oczyszczania (detoxu), ponieważ mają problemy 

zdrowotne lub chcą się czuć i wyglądać lepiej. Prawidłowo przeprowadzone oczyszczanie organizmu, 

może pomóc uporać się z problemami takimi jak: 

• problemy skórne 

• problemy z utrzymaniem wagi (nadwaga lub niedowaga) 

• problemy z trawieniem 

• alergie 

• stany zapalne 

• powracające infekcje 

• zaburzenia równowagi hormonalnej 

• problemy z koncentracją 

• przedwczesne starzenie się 

• brak energii 

• problemy z układem krążenia 

• cellulit 

• nieświeży oddech i biały nalot na języku 

• nieprzyjemny zapach ciała 

• częste bóle głowy 

• nieżyt nosa 

• chroniczne zmęczenie, rozdrażnienie 

• bezsenność 

• obniżona odporność i większa podatność na choroby 

• zaparcia i gazy, bóle brzucha 

• choroby wątroby, nerek, płuc 

• opryszczka 

• migreny 

• … i wiele innych. 
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Toksyny 

Jeśli nie dbasz odpowiednio o swoje ciało, to wszystkie zanieczyszczenia i toksyny muszą być gdzieś 

magazynowane. Dotyczy to zarówno toksyn, które dostają się do twojego organizmu                       z 

zewnątrz oraz tych, które powstają wewnątrz w różnych procesach zachodzących w twoim 

organizmie. 

Dzieje się tak w sytuacji kiedy w ciele masz większą ilość toksyn, niż organizm jest sobie w stanie 

poradzić. Jeśli nie da się nimi zająć teraz, to są odkładane i chowane w różnych miejscach, żeby się 

ich pozbyć później. 

W krótkim czasie jest to dobre działanie, ponieważ ogranicza szkodliwe działanie toksyn. Jest to jak 

pospieszne sprzątanie i zamiatanie kurzu pod dywan, kiedy mają przyjść goście. I wydaje się, że nie 

jest to problem, skoro organizm na bieżąco radzi sobie z zanieczyszczeniami. 

Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy wszystkie śmietniki i schowki na zanieczyszczenia stają 

się przepełnione. Kiedy organizm nie ma możliwości pozbycia się ich, to mogą pojawić się bardzo 

poważne problemy. Problemy, które często ujawniają się dopiero po wielu latach. 

 

 

Jak toksyny dostają się do organizmu? 

• są produktem ubocznym procesów zachodzących w naszym ciele - powstają jako odpady 

podczas procesów metabolicznych zachodzących wewnątrz organizmu; 

• z jedzeniem - wysoko przetworzona żywność pełna jest sztucznych dodatków                                

i konserwantów, które są szkodliwe dla zdrowia; 

• z wodą - zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne dostają się do wody, którą pijemy; 

• z powietrzem - spaliny, chemikalia, pyły, razem z wdychanym powietrzem są także 

wchłaniane przez płuca; 

• przez skórę - kremy, żele pod prysznic, kosmetyki, itp. także zawierają bardzo dużo 

chemicznych i toksycznych dodatków, które wchłaniają się przez skórę. 
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Wpływ zanieczyszczenia toksynami na poziomie komórkowym 

Nagromadzenie toksyn może wcześniej lub później spowodować objawy wymienione poniżej: 

 

Ograniczenie działania (funkcjonowania) komórek. 

Pierwszym objawem zatrucia komórek jest to, że komórki  nie działają tak dobrze, jak powinny. W 

zależności od rodzaju komórek upośledzeniu i zaburzeniu działania mogą ulegać różne narządy i 

funkcje organizmu. Wyobraź sobie plac budowy na którym robotnicy chodzą o kulach, mają złamane 

ręce lub nogi lub mają niewygodne buty. Czy praca w takim miejscu będzie przebiegała sprawnie? 

No właśnie. 

 

Zmniejszenie energii. 

Jedną podstawowych funkcji komórek jest wytwarzanie energii (pod postacią ATP). 

Zanieczyszczenie toksynami  upośledza wytwarzanie energii, co wpływa na gorsze funkcjonowanie 

całego organizmu. 

 

Podatność na choroby. 

Brak możliwości pozbycia się nadmiaru zanieczyszczeń osłabia organizm sprawiając, że staje się 

bardziej wrażliwy na wszelkiego rodzaju choroby. 

 

Stany zapalne. 

Choroby, bakterie i wirusy wywołują stany zapalne w organizmie. Podobnie działają toksyny 

zalegające w jego komórkach. Powoduje to, że układ odpornościowy jest  w ciągłym stanie walki, co 

po pewnym czasie bardzo go osłabia. 

 

Przedwczesne starzenie się. 

Długotrwałe stany zapalne prowadzą do wcześniejszego starzenia się organizmu. Komórki i tkanki 

nie są w stanie prawidłowo się regenerować, co powoduje stopniowe wyniszczenie i starzenie się 

organizmu. 

 

Braki i niedobory. 

Organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje określonych ilości odpowiednich substancji 

odżywczych. Nagromadzenie toksyn sprawia, że organizm zużywa ich więcej i jednocześnie nie jest 

w stanie ich prawidłowo wchłaniać. 
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Gdzie są magazynowane toksyny? 

Nadmiar toksyn, z którymi organizm nie jest sobie w stanie poradzić, jest przechowywany w różnych 

miejscach. W zależności gdzie to jest, może to powodować różne konsekwencje dla zdrowia. 

 

Tkanka tłuszczowa. 

To najbezpieczniejsze i dlatego najchętniej wybierane przez organizm miejsce na przechowywanie 

toksyn. W tkance tłuszczowej toksyny są zabezpieczone i unieszkodliwione, dzięki czemu 

tymczasowo nie są szkodliwe dla organizmu. 

 

Tłumaczy to dlaczego wiele osób ma problemy z odchudzaniem mimo intensywnych ćwiczeń               i 

stosowaniu diet. Skoro organizm nie jest w stanie poradzić sobie z zalegającymi zanieczyszczeniami, 

to nie może sobie pozwolić na utratę magazynu toksycznych substancji. Dlatego odchudzanie bez 

wcześniejszego oczyszczania organizmu, często kończy się niepowodzeniem. 

 

Wyjaśnia to także, dlaczego ludzie bardzo szczupli częściej zapadają na poważne choroby                 w 

młodym wieku, niż osoby otyłe. Bez bezpiecznego miejsca przechowywania toksyn przedostają się 

one do krwi i powodują większe szkody. 

 

Wątroba. 

Wątroba nie jest przeznaczona do przechowywania toksyn, ale właśnie tam one trafiają, jeśli 

organizm nie ma lepszej alternatywy. Wątroba jest organem bardzo odpornym i żywotnym, który 

potrafi sobie radzić z różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Ale przeciążenie i osłabienie wątroby 

może mieć bardzo poważne konsekwencje. 

Oczyszczanie krwi z toksyn i zanieczyszczeń to tylko jedna z funkcji wątroby. Wątroba także 

produkuję żółć (istotną w procesie trawienia) i wiele hormonów. Nadmierne obciążenie wątroby               

i zaburzenie jej pracy może prowadzić do zaburzeń gospodarki hormonalnej w całym organizmie. To 

z kolei może prowadzić od problemów trawiennych, do zaburzeń pamięci. 

Tarczyca. 

To kolejne miejsce gdzie mogą gromadzić się pewne rodzaje niebezpiecznych substancji. Tendencję 

do osiadania w tarczycy wykazują związki fluoru i chloru (coraz częściej dodawane do wody), 

plastyfikatory (stosowane do produkcji plastikowych opakowań) oraz metale ciężkie. 

Ponieważ tarczyca reguluje metabolizm organizmu i produkcję energii, to zanieczyszczenie tarczycy 

toksynami może powodować objawy długotrwałego zmęczenia i braku energii. 

Wszędzie indziej. 

Ale toksyny i niebezpieczne substancje mogą gromadzić się w każdym innym organie lub tkance. W 

zależności od tego gdzie zalegają, to powodują problemy z funkcjonowaniem tych narządów/funkcji 

życiowych. Toksyny bardzo łatwo gromadzą się we wszelkich uszkodzonych częściach organizmu 

np. jeśli złamiesz rękę to jest duże prawdopodobieństwo, że toksyny trafią do tego obszaru (do kości) 

kiedy organizm będzie wykonywał niezbędne naprawy złamanej ręki. 
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Pasożyty. 

Według różnych szacunków aż 90% mieszkańców Europy ma jakieś zakażenia pasożytnicze jelit, 

robaki i infekcje pasożytnicze. Pasożyty są z jedną z głównych przyczyn chorób i śmierci w krajach 

rozwijających się. 

Oto tylko część objawów, które mogą być spowodowane przez różnego rodzaju pasożyty: 

• bóle głowy 

• cienie pod oczami 

• zgrzytanie zębami 

• nerwowość 

• zaburzenia snu, niepokój i koszmary 

• nudności lub wymioty 

• sporadyczne zaparcia, biegunka, wzdęcia i gazy 

• zespół jelita drażliwego 

• ból brzucha 

• bóle stawów i mięśni 

• chroniczne zmęczenie lub osłabienie 

• alergie 

• wysypki 

• objawy grypopodobne 

• otyłości 

• depresja 

• brak apetytu 

• utrata masy ciała 

• i wiele innych. 

 

Pasożyty są bardziej powszechne niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Istnieje ich wiele różnych 

rodzajów i istnieje dość duża szansa, że ty i większość osób, które znasz ma jakieś pasożyty. 

 

Nie próbuje Ciebie straszyć. Pasożyty towarzyszą nam od zawsze i tak naprawdę nie jesteśmy w 

stanie wyeliminować ich całkowicie. Pamiętaj, że wewnątrz naszych ciał żyje także niezliczona ilość 

bakterii, które nam sprzyjają, a bez niektórych nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Chodzi o to, 

aby nie dopuścić do tego, żeby pasożyty zdominowały nasze ciała i przejęły nad nimi kontrolę, a 

jednocześnie wspomóc sprzyjające naszemu zdrowiu drobnoustroje i bakterie. 

 

Stosując odpowiednią dietę i wspomagając się naturalnymi substancjami, możemy pozbyć się 

większości z nich i sprawić, aby nie zagrażały naszemu zdrowiu. 

 

Wprowadzając odpowiednie nawyki do swojego życia można sprawić, że pasożyty nie znajdą w 

naszych ciałach sprzyjających sobie warunków, i nawet jak przypadkiem dostaną się do środka, to 

szybko zostaną wyeliminowane przez nasz organizm. 
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Negatywne skutki oczyszczania organizmu. 

Jeśli interesujesz się tematem oczyszczania organizmu, to pewnie spotkałeś się z różnego rodzaju 1, 

3 , 7 dniowymi kuracjami oczyszczającymi. Z reguły zalecenia proponowane w tych kuracjach 

(detoksach) są dobre, ale często nie są kompletne i wystarczająco wyczerpujące. Jeśli tematu 

oczyszczania organizmu nie potraktujesz wystarczająco poważnie, to możesz narazić się na różne 

negatywne i nieprzyjemne konsekwencje detoksu. 

Oto czego możesz się spodziewać, jeśli źle przeprowadzisz detoks: 

Złe samopoczucie. 

 

Być może już gdzieś usłyszałeś lub przeczytałeś, że jedną z oznak dobrze przeprowadzonego detoksu 

jest to, że przez pewien czas będziesz się czuć źle lub wręcz fatalnie. Dzieje się tak na skutek zbyt 

szybkiego uwalniania się toksyn do organizmu, w sytuacji, gdy twój organizm nie jest na to 

przygotowany. 

Podczas oczyszczania może być tak, że będziesz potrzebować więcej odpoczynku i snu, jednak 

podczas prawidłowo przeprowadzonego oczyszczania, przypadki naprawdę złego samopoczucia są 

sporadyczne. 

 

Możesz być niezdolny do normalnego funkcjonowania. 

 

Rozchwianie emocjonalne, niezdolność do skupienia się na swoich codziennych obowiązkach mogą 

być negatywnymi objawami oczyszczania organizmu. 

Jeśli czujesz się całkowicie przytłoczony i całkowicie niezdolny do funkcjonowania w trakcie 

detoksu, oznacza to, że najprawdopodobniej nie przeprowadzasz detoksu prawidłowo. 

 

 

Niekontrolowane pragnienia i zachcianki. 

 

Nagła ochota na coś słodkiego, tłustego, niezdrowe jedzenie, papierosy, alkohol podczas detoksu są 

objawem, że twój organizm jest przeciążony i potrzebuje pomocy. 

 

Wiesz skąd się biorą takie zachcianki? 

Kiedy w twoim organizmie zaczynają się procesy oczyszczania (detoksykacji), to zaczynają się 

uwalniać nagromadzone przez wiele miesięcy lub lat - toksyny. Jeśli te toksyny nie mogą znaleźć 

drogi, aby opuścić twój organizm, to zaczynasz je ponownie wchłaniać, co powoduje te nagłe 

zachcianki. 

 

Przytłaczające stany emocjonalne. 

 

Czasami detoksyfikacji organizmu towarzyszą intensywne i zmienne stany emocjonalne. Dzieje się 

tak, ponieważ wraz z toksynami z komórek ciała uwalniają się także zapamiętane emocje. Jeśli sobie 

z tym poradzisz, to może to być dla Ciebie bardzo uwalniające. To proces uwalniania i oczyszczania 

z zapamiętanych wspomnień i emocji (czasami bardzo traumatycznych). Jeśli jednak na jakimś etapie 

oczyszczania te emocje będą dla ciebie zbyt intensywne, to należy chwilowo spowolnić proces 

detoksykacji i/lub poszukać pomocy u specjalisty. 
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Czym oczyszczanie organizmu nie jest? 

Dla większości osób oczyszczanie organizmu kojarzy się ze specjalnym programem, planem, dietą 

itp. Często taki detoks składa się z: 

• głodówek 

• jedzeniu lepszej jakości jedzenia 

• diety sokowej 

• przyjmowania suplementów 

• i odstawieniu wszelkich używek 

Mimo, że te elementy mogą być częścią kuracji oczyszczającej, to nie gwarantują one skutecznego i 

bezpiecznego oczyszczenia organizmu. 

Zanim przejdziesz do tego typu kuracji/praktyk, należy zadbać o podstawowe oczyszczanie 

organizmu. Głodówki i ścisłe diety mają na celu oczyszczenie organizmu na poziomie komórkowym. 

Jednak jeśli wcześniej nie zadbasz i nie upewnisz się, że Twój organizm radzi sobie z wydalaniem 

toksyn, to wszelkie restrykcyjne diety mogą spowodować więcej szkód niż korzyści. 

Czym jest oczyszczanie organizmu? 

Czym tak naprawdę jest detoks? Kiedy możemy powiedzieć, że twój organizm się oczyszcza? O co 

w tym wszystkim chodzi? 

 

Najprościej mówiąc oczyszczanie organizmu to: 

sytuacja kiedy organizm wydala więcej toksyn, niż dostaje się do niego. 

 

 

Tak więc aby oczyszczanie organizmu miało sens należy zadbać o 2 elementy: 

1. Umożliwić i ułatwić twojemu organizmowi pozbywanie się toksyn i zanieczyszczeń. 

2. Ograniczyć ilość toksyn i zanieczyszczeń, które dostają się do twojego organizmu. 

 

Nie trzeba żadnych skomplikowanych praktyk i surowych diet, aby twój organizm zaczął się 

oczyszczać w naturalny sposób. 
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Dwa rodzaje oczyszczania organizmu. 

Podstawowe (codzienne) – polega na systematycznym wprowadzaniu do swojego życia nawyków i 

sposobu odżywiania umożliwiające naszemu organizmowi skuteczne pozbywanie się toksyn, które 

powstają w codziennym funkcjonowaniu. 

Głębokie (na poziomie komórkowym) – polega na usunięciu możliwie wszystkich toksyn 

zgromadzonych na poziomie poszczególnych tkanek i komórek organizmu. W tym celu stosuje się 

rygorystyczne diety, głodówki i terapie wymagające pełnego zaangażowania oczyszczającej się osoby. 

 

Jak bezpiecznie i skutecznie oczyszczać organizm? 

Nie potrzeba wiele aby zacząć. Wystarczy że zaczniesz odżywiać się zdrowiej, ograniczysz 

niezdrowe produkty i zaczniesz się więcej ruszać a Twój organizm od razu skorzysta z tej okazji aby 

zacząć pozbywać się nagromadzonych toksyn i zanieczyszczeń. 

 

Kiedy toksyny zostaną uwolnione z „magazynów”, muszą się jakoś wydostać z organizmu. Dzieje 

się to poprzez: 

• płuca 

• pęcherz 

• skórę 

• jelito grube (i odbyt) 

Są to 4 drogi, którymi możesz się pozbyć toksyn z organizmu i właśnie na oczyszczeniu i 

usprawnieniu działania tych dróg należy się skupić. Jeśli którakolwiek z tych dróg jest zablokowana, 

to żadne głębokie oczyszczanie organizmu nie ma najmniejszego sensu. Tak więc nawet nie myśl o 

głodówkach, dietach sokowych itp., zanim nie udrożnisz wszystkich 4 dróg, przez które twój 

organizm może się pozbywać i wydalać toksyny. To jest absolutna podstawa i fundament 

oczyszczania organizmu! 

 

Udrożnienie wszystkich 4 dróg oczyszczania i podstawowy detoks, będzie wystarczające dla 

większości osób i nie będzie potrzeby przeprowadzania głębokiego detoksu. 
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Podstawowe oczyszczanie organizmu. 

Poniżej znajdziesz sposoby i wskazówki, jak udrożnić wszystkie cztery drogi oczyszczania i bardzo 

szybko poczuć poprawę swojego stanu zdrowia. 

 

Oczyszczanie płuc. 

Płuca pełnią bardzo istotną rolę w oczyszczaniu organizmu i są odpowiedzialne za pozbywanie się 

nawet 70% toksyn. Bez znaczenia jest, jak zdrowo się będziesz odżywiać, dostarczać odpowiednich 

suplementów i ćwiczyć, bo jeśli oddychasz nieprawidłowo, to oczyszczanie nie będzie przebiegało 

prawidłowo. Jeśli nie udrożnisz płuc, to pozostałe 3 drogi oczyszczania będę nadmiernie obciążone i 

bardzo trudno będzie je odblokować. 

Prawidłowe oddychanie. 

Jak często w ciągu dnia zdajesz sobie sprawę i jesteś świadomy swojego oddechu? Często już samo 

uświadomienie sobie własnego oddechu sprawia, że oddychanie staje się znacznie głębsze i 

wydajniejsze. 

A teraz przejdźmy do ćwiczeń. 

• Usiądź lub połóż się wygodnie, pamiętając, aby mieć wyprostowany kręgosłup. 

• Chcę abyś w tym ćwiczeniu oddychał przeponowo, czyli aby podczas oddychania twoje 

ramiona i klatka piersiowa były nieruchome, a poruszał się tylko brzuch. 

• Aby to sobie ułatwić połóż rękę na brzuchu – na początku ułatwi to nauczenie się oddychania 

przeponowego. 

• Weź głęboki wdech przez nos, tak abyś czuł, jak twój brzuch się napina, ale klatka piersiowa 

jest nieruchoma. 

• Zatrzymaj na chwilę powietrze w płucach – na tak długo, jak będzie dla Ciebie wygodnie. 

• Zrób powolny, spokojny wydech ustami czując, jak twój brzuch się zapada. 

Oddychaj w ten sposób przez kilka minut. Przez ten czas skup się tylko na oddechu i bądź w pełni 

świadomy każdego swojego wdechu i wydechu. 

 

 

Powtarzaj to ćwiczenie 3 razy dziennie, a zdziwisz się, jak szybko poprawi się twój nastrój i 

samopoczucie na lepsze :) 
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Jakość powietrza. 

Teraz zajmiemy się powietrzem, którym oddychasz. Pamiętaj, aby często wietrzyć pomieszczenie, w 

którym przebywasz. Jeśli tego nie robisz, to raz wydalone toksyny z płuc za chwile ponownie do nich 

trafią i ponownie je wchłoniesz, więc niewiele będzie z tego pożytku. 

Otwórz okno i przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz. 

 

Jeśli jednak powietrze na zewnątrz jest bardzo zanieczyszczone i wolisz nie otwierać tak często okna, 

to z pomocą tobie przyjdą rośliny. Zadbaj, aby w twoim domu lub biurze znajdowało się dużo roślin. 

Rośliny poza polepszaniem samopoczucia, uspokajaniem i zwiększeniem koncentracji ludzi 

znajdujących się w pobliżu, dodatkowo oczyszczają powietrze ze szkodliwych związków. 

Poniżej znajdziesz listę roślin, które najskuteczniej oczyszczają i poprawiają jakość powietrza: 

• Paprocie np. Nefrolepis wyniosły (Nephrolepis exaltata) 

• Daktylowiec kanaryjski (Phoenix canariensis) 

• Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum) 

• Chamedora wytworna (Chamaedorea elegans) 

• Bluszcz pospolity (Hedera helix) 

• Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) 

• Fikusy (Ficus) 

• Draceny (Draceaena) 
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Oczyszczanie nerek i pęcherza moczowego. 

Właściwe nawodnienie organizmu jest niezbędne, aby toksyny mogły zostać wypłukane i wydalone 

z organizmu z moczem. 

Nasz organizm składa się w 70% z wody, a mózg to w 80% woda. Mówi się, że jesteś tym co jesz, 

zgadzam się z tym, ale lepsze i bardziej precyzyjne jest stwierdzenie, że jesteś tym co pijesz. 

 

Czy jesteś wystarczająco nawodniony? 

Najprostszy test, aby się o tym przekonać, to sprawdzić kolor swojego moczu. Jeśli ma kolor 

jasnożółty/słomkowy to znaczy, że masz wystarczającą ilość wody w organizmie. Jeśli jest 

ciemniejszy, to znaczy, że brakuje Ci wody i jesteś odwodniony. Wyjątek może stanowić sytuacja 

kiedy przyjmujesz jakieś leki, witaminy (np. B2) lub pożywienie zmieniające kolor twojego moczu. 

 

Ile wody należy pić? 

Średnio przyjmuje się, że normalne zapotrzebowanie na wodę to 30ml na każdy kilogram ciała. Czyli 

dziennie należy wypijać 2-3 litrów wody. Jest to tylko uśredniona wartość, a w zależności od 

indywidualnego trybu życia ilość ta może być większa lub mniejsza. 

 

Zacznij dzień od wody. 

Istnieje kilka powodów, aby pić wodę zaraz po przebudzeniu. Po całej nocy organizm jest 

odwodniony i dobrze jest napić się wody, zanim cokolwiek zjesz lub wypijesz coś innego (np. kawę 

lub herbatę). 

Także przez całą noc organizm oczyszczał się i wnętrze układu pokarmowego pokryte jest 

niepotrzebnymi substancjami. Dlatego zaraz po przebudzeniu możesz mieć osad na języku i 

nieprzyjemny w zapachu oddech. Jeśli w tym momencie zjesz coś lub wypijesz coś co organizm uzna 

za pokarm, to przełączy się w tryb trawienia i zacznie wchłaniać także toksyny, które wydzielił przez 

całą noc, a jeszcze nie zdążył się ich całkowicie pozbyć. 

 

Ułatwisz swojemu organizmowi pozbyć się toksyn, jeśli rano zanim cokolwiek zjesz wypijesz 

szklankę lub dwie wody. Latem możesz dodać do tej wody trochę soku z cytryny, a zimą trochę 

octu jabłkowego. Dobrze też jest podgrzać wodę, aby nie pić zimnej (szczególnie rano i w 

okresach zimowych). 
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Jakość wody. 

Wiesz już, że należy pić odpowiednio dużo wody. Poza ilością bardzo ważna jest jakość wody, którą 

pijemy. Jakie napoje należy pić, a czego unikać? 

 

Po pierwsze należy wyeliminować wszystko, co zawiera cukier, kofeinę i alkohol, ponieważ takie 

napoje nie tylko nie nawadniają twojego ciała, a wręcz go odwadniają. Ogranicz takie napoje,                     

a najlepiej wyeliminuj je całkowicie. 

 

Najlepszym napojem jest woda, ale nie każda woda jest taka sama i tak samo wartościowa. 

Najlepiej jest pić świeżą wodę źródlaną, która w odróżnieniu od większości kranówki, jest żywa                  

i nie zawiera chemicznych dodatków i zanieczyszczeń. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma dostęp 

do wody prosto z dobrego źródełka, a znalezienie jej może zająć sporo czasu i być dla Ciebie 

wyzwaniem. I właśnie w ten sposób to potraktuj, jak wyzwanie, a zacznij od tej wody, którą masz 

pod ręką. Jeżeli jest to tylko kranówka, to możesz ją przegotować lub pić prosto z kranu, jeżeli w 

twojej okolicy woda w kranie jest dobra. 

 

Poza unikaniem kawy, alkoholu i cukru w napojach, nie pij wody z plastikowych butelek, a zamiast 

tego używaj szklanych naczyń. Dlaczego? Do produkcji plastikowych opakowań używa się wielu 

substancji chemicznych, które potem przenikają do napoju, który się w nich znajduje.  Im dłużej woda 

znajduje się w plastikowej butelce, tym więcej toksyn zawiera. 

 

 

 

Dodatki do wody. 

Aby wspomóc proces detoksykacji, poprawić wchłanianie wody do organizmu i poprawić jakość 

wody, możesz dodać do niej jeden z wybranych składników. Dodaj to do wody, aby wspomóc 

oczyszczanie organizmu: 

• cytryna 

• sól - np. himalajska, celtycka lub jakaś naturalna morka sól . NIE UŻYWAJ białej, 

jodowanej soli kuchennej. 

• kurkuma 

• chili (pieprz cayene) 

• imbir 

• ocet jabłkowy 

• kombucha 

• chlorella lub spirulina 

• zioła (np. rumianek, mięta, pokrzywa) 
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Oczyszczanie skóry. 

Skóra przeciętnego człowieka ma powierzchnię ok. 2 metrów kwadratowych, jest to więc bardzo 

duży organ, przez który mogą być wchłaniane i wydalane różne substancje. Dlatego należy dbać             

o higienę i dobry stan naszej skóry, a świetnym sposobem na to są kąpiele, sauna i mechaniczne 

czyszczenie (mycie i szorowanie) skóry. 

 

Wypoć to. 

Sauna to bardzo dobry sposób, aby pobudzić skórę to wydalania toksyn wraz z potem. Regularne 

korzystanie z sauny bardzo wspomaga proces oczyszczania organizmu. Sauna wpływa także na 

poprawę działania układu odpornościowego, więc kiedy czujesz, że dopada cię jakieś przeziębienie i 

źle się czujesz, to idź do sauny. Sauna jest dobra dla funkcjonowania układu limfatycznego i wymusza 

cyrkulację limfy w organizmie. 

Przebywanie w saunie sprawia, że organizm pozbywa się toksyn bezpośrednio przez skórę i nie musi 

ich wydzielać do krwi. Kiedy toksyny są uwalniane do krwi i zanim zostaną całkowicie usunięte, to 

mogą powodować napady głodu i niekontrolowanie zachcianki. Dlatego dobrze, aby jak najwięcej 

toksyn wydalić przez skórę, a sauna jest w tym niezastąpiona. 

 

Zanim wejdziesz do sauny pamiętaj: 

 

• Nawodnij swój organizm – zanim wejdziesz do sauny, koniecznie wypij co najmniej pół litra 

wody. 

• Zaczynaj stopniowo – zacznij od kilku minut w saunie stopniowo wydłużając czas. Twoje 

ciało musi się przyzwyczaić do nowych warunków, jeśli wcześniej nie korzystałeś z sauny. 

• Weź zimny prysznic po saunie – to ważne, aby schłodzić ciało po wyjściu z sauny, dzięki 

czemu poprawi się działanie twojego układu sercowo-naczyniowego i limfatycznego. Zimny 

prysznic sprawi także, że nie będziesz senny po wyjściu z sauny. 

• Uzupełnij elektrolity – po wyjściu z sauny ważne jest, aby uzupełnić nie tylko wodę, ale 

także sód i magnez, który tracisz podczas pocenia się. Dodaj do wody trochę soli himalajskiej 

lub soku owocowego. 

 

 

Złuszczanie skóry. 

Jeśli pory skóry są zablokowane przez martwy naskórek, to toksyny nie będą mogły wydostać się na 

zewnątrz i zostaną zablokowane. Twoja skóra odnawia się regularnie, więc należy zadbać, aby 

regularnie usuwać martwy naskórek. Szczotkowanie skóry na sucho jest doskonałym sposobem na 

pozbycie się starego naskórka. 

 

Szczotkowanie na sucho. 

Przy pomocy grubej szczotki szoruj swoja skórę, zaczynając od stóp ruchami w kierunku do serca. 

Po kilku minutach takiego szczotkowania weź prysznic, aby spłukać martwy naskórek. 

 

Wymocz się. 

Nalej gorącej wody do wanny, nasyp do środka szklankę sody oczyszczonej, szklankę soli epsom,  2 

łyżki imbiru w proszku i kilka kropli ulubionych olejków zapachowych. Mocz się w takiej kąpieli 

przez co najmniej pół godziny. Na koniec wyszoruj dokładnie ciało gąbka lub szczotką i opłucz. 
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Naturalne kosmetyki. 

Przez skórę toksyny nie tylko mogą wydostawać się na zewnątrz, ale także mogą być wchłaniane do 

organizmu. Dlatego ważne jest, aby nie nakładać na skórę kosmetyków zawierających szkodliwe i 

toksyczne chemikalia. Niestety obecnie większość kosmetyków sprzedawanych w sklepach, nie 

nadaje się do kontaktu ze skórą i powoduje więcej szkody niż korzyści. 

Nigdy nie nakładaj na skórę czegoś, czego nie wziąłbyś do ust. 

 

Zacznij od sody oczyszczonej - przygotuj antyperspirant i pastę do zębów na jej bazie. 

Naturalny antyperspirant: 

• na zwilżone palce nałóż trochę sody oczyszczonej i wetrzyj pod pachy 

• zmieszaj sodę oczyszczoną z olejem kokosowym w proporcjach 1:1, aby uzyskać 

konsystencję pasty i używaj jako antyperspirant. 

Pasta do zębów: 

• zmieszaj sodę oczyszczoną z olejem kokosowym w proporcjach 1:1, aby uzyskać 

konsystencję pasty i używaj jak zwykłej pasty do zębów 

• zamiast/oprócz sody do oleju kokosowego dodaj glinki (zielonej lub czerwonej) albo węgla 

aktywowanego. 

 

To naprawdę jest takie proste, naturalne i bardzo skuteczne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczyszczanie jelita grubego. 

Jelito grube i odbyt to prawdopodobnie jedna z najbardziej oczywistych dróg pozbywania się toksyn, 

jaka przychodzi tobie do głowy. Mimo, iż poprzez jelito grube wydalanych jest stosunkowo mało 

toksyn, to jest ono bardzo istotne dla zdrowia organizmu.   
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Wyeliminuj zatory i blokady. 

Pierwszym, co należy zrobić, to sprawić, aby w twoich jelitach nie pojawiały się zatory, które blokują 

ich prawidłowa pracę. Jeśli masz zaparcia i problemy z oddawanie stolca (tzn. jeśli przynajmniej raz 

dziennie nie załatwiasz się), to powinieneś zwrócić większa uwagę na to, co jesz. Czy są takie 

pokarmy, po których czujesz się gorzej, masz zaparcia, rozdęty brzuch, itp? Jeśli tak, to ogranicz lub 

wyeliminuj te pokarmy ze swojego jadłospisu. Jeśli w tym momencie nic nie przychodzi Ci do głowy, 

to przez kolejne dni zaobserwuj, jak się czujesz, po zjedzeniu różnych rzeczy. 

 

Jak jesz? 

Czy zanim połkniesz pokarm, to przeżuwasz go wystarczająco, czy połykasz wielkie kęsy? Jeśli nie 

przykładasz odpowiedniej uwagi do odpowiedniego pogryzienia jedzenia, to twój organizm zużywa 

bardzo dużo energii na jego wchłonięcie. Resztki źle pogryzionego posiłku, bardzo długo zalegają w 

żołądku i jelitach. 

Możesz sobie ułatwić trawienie, jeśli wcześniej do swojego jadłospisu dołączysz świeżo wyciskane 

soki, koktajle, zupy i wszelkiego rodzaju potrawy, które są już wstępnie rozdrobnione.  

Błonnik. 

Błonnik to różnorodne substancje znajdujące się w ścianie komórkowej roślin. Błonnik nie jest 

wchłaniany przez człowieka, ale jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu 

pokarmowego. Znajduje się we wszystkich warzywach, owocach i roślinach, które możesz zjeść.  

Błonnik zawarty w pokarmie, to włókna, które musisz gryźć i rzuć, a potem w większości wydalasz 

z kałem. I tak właśnie ma być, i tego potrzebuje organizm do zdrowej pracy jelit. 

Dlaczego? Błonnik wchłania wodę w jelitach, przez co zwiększa objętość masy kałowej                               

i przyspiesza eliminację wydalanie niestrawionych resztek i toksynami. Działa jak spychacz, który 

usuwa zanieczyszczenia nagromadzone w jelitach. Poza tym ułatwia rozwój dobrej flory bakteryjnej 

i reguluje proces wchłaniania substancji odżywczych i wody z układu pokarmowego. 

Nie potrzebujesz żadnych suplementów z błonnikiem. Wystarczy, że będziesz jadł/jadła 

pożywienie w całości, takie jak powstało w naturze. Czyli np. całe warzywa i owoce (razem ze skórką, 

pestkami i ogryzkiem), maki (i zboża) pełnoziarniste, itp. 

Nawodnienie. 

Kolejnym elementem, który wspiera oczyszczanie twojego jelita grubego jest woda. Bez 

odpowiedniego nawodnienia odpady znajdujące się w jelicie grubym są zbyt suche, co powoduję że 

mogą powodować zatory a toksyn mogą zostać ponownie wchłonięte z jelita razem z wodą, której 

organizmowi brakuje. 

Ruch. 

Twoje ciało potrzebuje ruchu. Nie tylko po to aby się dotlenić, poprawić krążenie krwi i cyrkulację 

limfy, ale także aby usprawnić prace jelit. Jeśli spędzasz większość dnia w pozycji siedzącej to także 

zgromadzone w twoim ciele zanieczyszczenia pozostają nieruchome i nie wydostają się na zewnątrz. 

Wystarczy pół godziny spaceru lub kilka minut intensywnych ćwiczeń każdego dnia aby wspomóc i 

umożliwić właściwe oczyszczanie się twojego organizmu. 
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Oczyszczanie się z pasożytów. 

Jest wiele naturalnych sposobów na pozbycie się niechcianych mieszkańców naszego organizmu. 

Zadbaj, aby w twojej codziennej diecie znalazło coś z wymienionych poniżej rzeczy. 

Czosnek - łatwo dostępny i popularny jest doskonałym sposobem leczenia zakażeń pasożytniczych 

układu pokarmowego. Stosuj jako dodatek do posiłków przez okres co najmniej 30 dni. 

Piołun - używany od wieków, jako lek na pasożyty jelitowe, piołun może być stosowany, jako wyciąg 

lub herbatki. Szczególnie polecany dla osób ze słabym trawieniem, ponieważ poprawia kwasowość 

żołądka i ułatwia trawienie. Uważaj na czysty wyciąg lub olej z piołunu, bo jest toksyczny - stosuj 

rozcieńczony. 

Olej kokosowy - wspomaga działanie układu odpornościowego oraz jest bardzo silnym środkiem 

przeciwgrzybiczym. Możesz dodawać go do potraw albo zjadać kilka razy dziennie po jednej łyżce. 

Pestki dyni - skuteczne między innymi w walce z tasiemcem, ale można także stosować 

profilaktycznie. Jedz co jakiś czas albo regularnie przez 2-3 tygodnie pestki dyni, aby ustrzec się 

wielu pasożytów. 

Goździki - można je dodawać do herbatek lub przeżuwać. Poza tym, że pasożyty go nie lubią, to 

działa także jak odświeżacz do ust. 

Kiszonki - regularne jedzenie kiszonek i picie soku z kiszonej kapusty lub ogórków wzmacnia florę 

bakteryjną układu pokarmowego. Jest to dobry sposób na profilaktykę, a także sposób na pozbycie 

się pasożytów z jelit. 

Kurkuma - ma wiele zastosowań leczniczych i może być stosowana do leczenia zakażeń 

pasożytniczych. Dodawaj kurkumę w potraw i pij kurkumę z wodą (ok. 1 łyżeczki na szklankę letniej 

wody), aby ułatwić organizmowi pozbycie się pasożytów. 

Tymianek - pomaga stymulować naturalne mechanizmy obronne organizmu i zwiększa zdolności 

naszego układu odpornościowego. Olejek tymiankowy lub herbatka może wyeliminować wzrost 

wielu pasożytów w przewodzie pokarmowym, a wiele z nich całkowicie zabija. 
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Podsumowanie i zalecenia dla Ciebie. 

 

Aby skutecznie pozbyć się toksyn i pasożytów, koniecznie należy wyeliminować ze swojej diety: 

• alkohol 

• cukier 

• białą mąkę 

• nabiał i produkty mleczne 

 

Zadbaj aby w Twoich codziennych posiłkach znalazło się dużo: 

• warzyw 

• żywych kultur bakterii – kiszonki, jogurty, kombucha 

 

Codziennie pamiętaj o : 

• głębokim, spokojnym oddychaniu  2-3 razy po 5 minut 

• piciu dużej ilości wody – do wody dodawaj przyprawy, zioła lub dobrej jakości sól 

• ruchu, ćwiczeniach fizycznych i spacerach 

 

Wprowadź do swoich nawyków: 

• chodzenie do sauny 

• zwracaj uwagę na kosmetyki, których używasz 

• szczotkuj swoje ciało (na sucho lub mokro) aby pozbyć się starego naskórka 

• gryź i żuj dokładnie każdy swój posiłek – jedz powoli i w miłym towarzystwie 

• dołącz do swojego jadłospisu świeżo wyciskane soki i koktajle 

• ruch i sport 
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DODATKI 

Oczyszczanie aury. 

Aura to ciało energetyczne człowieka, które wymaga pielęgnacji. Podobnie, jak dbamy o swoje ciało, 

biorąc prysznic i myjąc zęby, należy dbać o swoją aurę. 

Jest kilka sposobów na oczyszczenie swojej aury, te najskuteczniejsze i najprostsze znajdziesz poniżej. 

Kryształy – umieszczenie kryształów w domu oczyszcza i strukturyzuje energię dookoła. Najlepiej 

umieścić kryształy przy oknie, na słońcu oraz nosić je przy sobie. 

 

Dym – okadzanie pomieszczeń i ludzi, to znana od wieków metoda oczyszczania ze złych energii. 

Dym z palonych ziół likwiduje także bakterie i wirusy, dawniej był używany do dezynfekcji szpitali. 

Jest wiele roślin, których dym działa oczyszczająco, np: biała szałwia, drewno paolo santo, 

kadzidełka, itp. 

 

Solne kąpiele – sól ma bardzo silne działanie oczyszczające, zarówno na nasze ciało jak i aurę. 

Zanurzenie się w ciepłej wodzie z solą morską jest korzystne dla skóry i pomaga usunąć negatywną 

energię. Jak masz możliwość, to skorzystaj z kabiny floatingowej, a jeśli nie, to wystarczy wsypać 

trochę soli epsom do kąpieli. 

 

 

Natura – spędzanie czasu na łonie natury harmonizuje i oczyszcza ciało, pole energetyczne oraz 

uspokaja umysł i emocje. Idź na spacer do lasu, na łąkę, na plażę lub w góry, a na pewno poczujesz 

się po nim znacznie lepiej. Aby mieć jak bezpośredni kontakt z naturą, możesz zdjąć buty i chodzić 

boso. 
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Oczyszczanie szyszynki. 

Szyszynka (trzecie oko, pineal gland) to gruczoł, który reguluje nasz zegar dobowy, steruje, kiedy 

jesteśmy aktywni. Kiedy śpimy produkuje melatoninę, hormon odpowiedzialny za relaks i sen 

organizmu i pełni rolę zegara biologicznego. W szyszynce wytwarzana jest także dimetylotryptamina 

(tzw. DMT lub "molekuła duszy"), która to ma wpływ na nasze postrzeganie „innych wymiarów” i 

aktywizuje u człowieka podwyższone stany świadomości. Mimo, że jest to najbardziej tajemnicza 

część ludzkiego ciała, to pełni bardzo ważne funkcje. Zanieczyszczenia we współczesnym 

środowisku sprawiają, że jej funkcje łatwo ulegają ograniczeniu i upośledzeniu. 

Zwapnienie szyszynki to problem, który dotyka większość ludzi, szczególnie tych mieszkających       

w dużych miastach. Zwapnienie powodowane jest miedzy innymi przez duże ilości fluoru i fosforu, 

znajdującego się w wodzie pitnej i śmieciowe jedzenie. 

Najlepszym sposobem, aby ochronić swoją szyszynkę, to wyeliminować z diety sklepowe jedzenie  i 

natychmiast wyrzuć zwykłą pastę do zębów i zastąpić ją np. olejem kokosowym z sodą oczyszczoną. 

Aby pomóc organizmowi oczyścić szyszynkę, dodaj do swojej codziennej diety: 

Spirulina, chlorella, młody jęczmień - są bogate w witaminy, składniki mineralne                                    i 

przeciwutleniacze. Te i inne pokarmy bogate w chlorofil pomagają usuwać metale ciężkie i toksyny, 

zwiększają poziom tlenu w organizmie i wzmacniają twój układ odpornościowy. 

Olejek z oregano - ma bardzo silne działanie przeciwbakteryjne i oczyszczające, wspomaga 

organizm w oczyszczaniu. UWAGA! olejek z oregano jest bardzo silny i należy go stosować z 

umiarem i odpowiednio rozcieńczony, aby nie spowodować podrażnień. 

Jod - jest pierwiastkiem, który ogranicza wchłanianie przez organizm toksycznego fluoru. W jod 

bogate są takie pokarmy, jak szpinak, brokuły, wodorosty i ryby. Można również uzupełnić jod 

wchłaniany przez skórę z jodyny. 

Ocet jabłkowy i kombucha - mają bardzo silne działanie oczyszczające i pomagają                               w 

odwapnianiu szyszynki, a także w usuwaniu aluminium z organizmu człowieka. Dodatkowe 

rozpuszczają kamienie nerkowe i stabilizują poziom cukru we krwi. 

Buraki (lub sok z buraków) - zawierają bor, który stabilizuje poziom wapnia w organizmie i usuwa 

metale ciężkie i inne szkodliwe związki, takie jak fluorki. Buraki zawierają dużo witamin grupy B, 

które są pomocne w utrzymaniu zdrowia i energii na poziomie komórkowym. 

Kakao - surowe naturalne kakao zawiera ogromną ilość przeciwutleniaczy i pobudza szyszynkę do 

prawidłowego działania. 

Poza tym bardzo przydatne są; patrzenie w słońce (nie bezpośrednio w słońce i o odpowiedniej 

porze), medytacja, muzyka (binaurale, kamertony, misy tybetańskie), różnego rodzaju substancje 

psychoaktywne. 

 

 

 


