
Czyli, co robić, żeby tryskać energią i czuć się dobrze we włas-

nej skórze.

Twarz, ciało i włosy są odzwierciedleniem tego, co przeżywa-

my. Skoro zatem piękno pochodzi z naszego wnętrza, żeby wy-

glądać olśniewająco, trzeba najpierw zadbać o witalność. Oto 

kilka rad i naturalnych sposobów odzyskania zrównoważonego 

rytmu życia i odżywiania. I (wreszcie) poczujecie się naprawdę 

dobrze!

dobre samopoczucie
I WITALNOŚĆ

Cel:1
– FRAGMENT –



Jesteś sową?
Późno kładziesz się spać? Jesteś pewna, że to twój naturalny rytm dobowy?

Bez względu na to, czy kładziesz się spać bardzo późno, czy też wcześnie, 
najważniejsze, żebyś robiła to regularnie. Chaos i ciągłe zmiany są 
niezmiernie męczące dla ludzkiego organizmu.

Ale nawet jeżeli uważasz, że naprawdę ożywiasz się nocą, radzimy nie 
przesadzać. A skoro już przekroczyłaś pewne granice, najwyższy czas 
narzucić sobie dyscyplinę i nauczyć się wcześniejszego zasypiania mniej 
więcej o stałej porze.

 Podpowiedź
Jeśli masz problemy z wcześniejszym zasypianiem, pij 
wieczorem napar: 1 łyżeczkę korzeni kozłka lekarskie-
go zalej szklanką wody, następnie zagotuj i pozostaw 
pod przykryciem na 10 minut. Dla smaku możesz dodać 

odrobinę werbeny.

 PORA  
zmienić rytm!
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Kilka prostych rad
Jeżeli często budzisz się w nocy, przede wszystkim zadbaj o prawidłowe 
przygotowanie się do snu:

• Staraj się w miarę możliwości ograniczać aktywność po godzinie 
18 i odpręż się;

• Unikaj jedzenia na kolację ciężkostrawnych, zbyt kalorycznych 
potraw, a także używek, które działają pobudzająco (kawy, 
herbaty, guarany, alkoholu…);

• Pół godziny przed snem pij zioła: 1 łyżeczkę marakui i 1 łyżeczkę 
rumianku zalewamy gorącą wodą i pozostawiamy na 10 minut, 
żeby się zaparzyły.

Środki homeopatyczne
Oto kilka środków homeopatycznych, po które można 

sięgnąć przed snem, zależnie od typu bezsenności lub nocnego budzenia 
dręczącego konkretną osobę:

Budzenie się w nocy
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• Jeżeli budzisz się około północy i nie możesz już zasnąć: Aconitum 
napellus CH 9, 2 granulki przed snem;

• Jeżeli budzisz się z poczuciem zmęczenia między 2 a 4 rano: 
Kalium carbonicum CH 9, 2 granulki przed snem;

• Śpisz niespokojnie, często się budząc: Spigelia anthelmia CH 9, 
2 granulki przed snem.

Bezsenność
Czy przewracasz się z boku na bok, przez całą noc nie mogąc zmrużyć 
oka, czy tylko trudno ci zasnąć? Wiemy, jak rozwiązać ten problem.

Kilka prostych rad
Pomóż sobie i przygotuj się do spokojnego snu:

• Unikaj używek po godzinie 15 (kawy, herbaty, guarany, 
witaminy C);

• Zrezygnuj z poobiedniej drzemki;
• Znajdź czas na aktywność fizyczną, która pomaga smacznie spać, 

pamiętaj jednak, żeby robić to regularnie i o niezbyt późnej porze 
dnia;

• Kolację jedz wcześnie, wybierając posiłek lekkostrawny;
• Unikaj białek zwierzęcych (mięsa i przetworów mlecznych), 

zastępując je białkami roślinnymi i roślinami strączkowymi;
• Wprowadź do swojej diety pokarmy bogate w tryptofan: soję, ośle 

mleko, daktyle, mięso indyka, kurczaka, ryby i zboża 
pełnoziarniste;

• Po 21 nie pij płynów, przede wszystkim napojów alkoholowych, 
ponieważ może to powodować przedwczesne budzenie się rano;

• Nie kładź się tuż po kolacji;
• Unikaj zbyt ożywionych dyskusji do późna, pobudzających zajęć 

(telewizja, komputer);
• Weź chłodną kąpiel z dodatkiem soli Epsom i 10 kropli 

lawendowego olejku eterycznego (skrop sól olejkiem) albo 
wymieszaj olejek z odrobiną miodu, mleka, mleka roślinnego 
lub mleczka do ciała i dopiero wówczas dodaj do wody;
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• Poproś, aby ktoś wymasował ci plecy lub stopy olejkiem 
lawendowym;

• W sypialni rozpyl olejki lawendowy i pomarańczowy.

Środki homeopatyczne
Spróbuj wybrać odpowiedni dla siebie środek homeopatyczny:

• Nie możesz zapomnieć o troskach całego dnia: Nux vomica CH 9, 
2 granulki 3 razy dziennie;

• W głowie kłębią ci się pomysły, nie możesz przestawić się na 
odpoczynek: Coffea cruda CH 9 lub 154, 2 granulki po 
przebudzeniu i/lub przed snem;

• To bezsenna noc: Luesinum CH 9, 2 granulki 3 razy dziennie;
• Masz natrętne myśli: Ignatia amara CH 15, 1 dawka dziennie.

Rośliny, które pomagają spokojnie spać
Przygotuj napar z ziół nasennych, dostosowanych do twoich potrzeb:

• Mak polny sprzyja spokojnemu snu, łagodząc emocje i lęki;
• Eszolcja kalifornijska (maczek kalifornijski) przeciwdziała 

trudnościom z zasypianiem, nocnemu budzeniu się i koszmarom 
sennym;

• Chmiel, lawenda i kwiat lipy mają właściwości relaksujące i są 
doskonałymi środkami na drobne zaburzenia snu;

• Passiflora (męczennica) albo korzeń kozłka pomagają uporać się 
z bezsennością.

 Podpowiedź
Przed kolacją pij ciepłą wodę z miodem, trzema kropla-
mi olejku pomarańczowego, dwiema kroplami olejku 
majerankowego i kroplą olejku neroli.
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Ziołowa herbatka przed snem
Przygotuj mieszankę z 60 g męczennicy, 50 g kwiatu 
lipy, 40 g maku polnego i 30 g kwiatu lawendy. Gotuj 
łyżkę tej mieszanki w filiżance wody przez 2 minuty, 
a następnie pozostaw, aby zaparzała się przez 

10 minut. Pij wieczorem, przed snem.

Aromaterapia
Na bezsenność spowodowaną problemami z trawieniem radzimy 
zażywać trzy razy dziennie po 2 krople olejku z bazylii (Ocimum basi-
licum) na odrobinie miodu.

Na bezsenność, której powodem są lęki i niepokój, skutecznym sposobem 
jest wmasowanie przed snem 2 kropli olejku lawendowego w okolicy 
splotu słonecznego lub zażycie po kolacji 2 do 3 kropli tego olejku na 
łyżeczce miodu – należy zaczekać, aż miód rozpuści się w ustach. Zażyć 
ponownie przed snem.

Roślinne środki uspokajające
3 krople ekstraktu z kozłka wymieszać z 15 ml wyciągu z chmielu. 
Zażywać łyżeczkę tej mieszanki pół godziny przed snem, popijając 
szklanką wody.
UWAGA! Ten środek uspokajający jest przeciwwskazany przy depresji.

Przemęczenie
Nie możesz już podołać nadmiarowi obowiązków? Żyjąc w takim rytmie, 
w pewnym momencie poczujesz, że brak ci sił i jesteś kompletnie wyczer-
pana. Musisz natychmiast zwolnić tempo i bardziej wsłuchać się w siebie!

Podajemy kilka rad, które pomogą odzyskać energię:
• Włącz do swej diety dodające energii pokarmy: świeży pyłek 

kwiatowy, algi, kiełki roślinne, soki owocowe i świeże warzywa 
(na przykład energetyzujący sok z dyni i jabłek);

• Wzbogać swą kuchnię, używając przypraw, które dodają 
energii: kolendrę, imbir, gałkę muszkatołową, rozmaryn, miętę, 
cząber;
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• Pozwól sobie czasem na masaż z użyciem energetyzującego olejku 
rokitnika z dodatkiem grejpfruta, cytryny, olejku sosnowego albo 
arniki;

• Przeprowadź kurację plazmą Quintona (preparat na bazie soli 
oceanicznej, zawierający minerały uzyskiwane z morskiej wody);

• Zadbaj o wolną chwilę dla siebie, żeby móc poświęcić ją temu, 
co lubisz – sztuce albo spokojnemu uprawianiu sportu takiego jak 
tai-chi czy wu tao, albo przeznacz go na kilka seansów 
sofrologicznych;

• Pamiętaj, że potrzebujesz odprężenia, zastanów się, czy może 
znajdziesz je w saunie, na basenie, podczas obiadu z przyjaciółmi, 
masażu, wycieczki rowerowej…
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• Kilka razy dziennie wykonuj głębokie wdechy, poświęcając na to 
po 10 minut. Wciągaj powietrze przez przeponę i płuca, prostując 
ramiona, zatrzymuj powietrze, ale bez nadmiernego wysiłku, 
a potem wolno i całkowicie je wydychaj;

• Żeby się pobudzić, bierz krótki prysznic pod silnym strumieniem 
wody. Mogą to być zimne prysznice.

Sok przeciw zmęczeniu
Co rano wyciskaj sok z dwóch cytryn, dodaj żółtko 
z ekologicznego jajka, łyżeczkę miodu Manuka i płatek 
imbiru. Kilka kropli echinacei (jeżówki) wzmocni twój 
układ odpornościowy.

Pomówmy o świeżym 
pyłku kwiatowym

Pyłek kwiatowy zawiera w zasadzie te same aminokwasy co owoce 
i warzywa, ale w znacznie większych ilościach.

Dostarcza także witaminy E, minerałów, zwłaszcza selenu, który jest 
jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy, oraz oligoelementów 
(pierwiastki śladowe).

Beatrice 
ujawnia tajemnicę swojej witalności:

„Żeby utrzymać dobrą formę, pomiędzy posiłkami 
piję codziennie 50 ml soku z trawy pszenicznej”.

RADA PRZYJACIÓŁKI
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Jest niemal równie bogaty w białka jak produkty pochodzenia zwierzę-
cego.

Lepiej wybrać pyłek świeży niż suszony, ponieważ ma skuteczniejsze 
działanie antybakteryjne:

• chroni i odbudowuje florę przewodu pokarmowego, wspiera układ 
odpornościowy;

• przyczynia się do ograniczenia utraty wapnia.
W związku z tym pyłek kwiatowy jest szczególnie wskazany w diecie 
osób starszych oraz dotkniętych chorobami autoimmunologicznymi.

Wzmacniające właściwości pyłku kwiatowego dodają energii i siły. Jest 
wskazany zarówno przy ogólnym osłabieniu, jak i depresji, wyczer-
paniu, przewlekłym stresie, bezsenności, przemęczeniu umysłowym 
i chronicznym zmęczeniu.

Tę świetną kurację można stosować odpowiednio do potrzeb.

Obok pyłku czystka, który pobudza układ odpornościowy, pyłku 
wierzby pozytywnie oddziałującego na wzrok i układ sercowo-
-naczyniowy, pyłku kasztanowca, pyłków kwiatowych jest 
wiele, wybór należy przemyśleć i dostosować do dolegli-
wości, wieku, płci…

Więcej wskazówek dotyczących dawkowania uzyskać 
można w aptekach.

Stres
Przerasta cię to, co się dzieje, żyjesz w ciągłym 
stresie? Tylko bez paniki, są na to sposoby.

W razie gwałtownego 
stresu…
Przez 10 minut głęboko oddychaj: wciągaj 
powietrze przez przeponę i płuca, prostując 
ramiona, zatrzymuj powietrze, potem rób 
wydech.
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Możesz sięgnąć po terapię kwiatową Bacha albo wypić grog zen, który 
przyrządza się następująco: do ciepłej wody należy dodać miodu, bazylii 
i majeranku.

Bardzo pomocny bywa też masaż dołu pleców i przestrzeni pomiędzy 
łopatkami, jeśli użyjemy olejku lawendowego albo z dzięgielu.

Odżywianie i styl życia
Stres jest skutkiem licznych niedoborów. Jeżeli czujesz się zmęczona 
i podenerwowana już rano, zapewne przyczyna tkwi w niedoborze 
magnezu. 

Potrzebujesz żywności bogatej w witaminy i minerały:
• Kiwi, melon, brokuły, czerwona papryka, pomarańcze i truskawki 

są źródłem witaminy C; awokado, jajka, mięso kurcząt, grzyby, 
łosoś i jogurt zawierają witaminę B5; soczewica, pstrąg, tempeh, 
tuńczyk i banan dostarczają witaminy B6;

• Dynia, ziarno sezamu, czarna fasola, ostrygi i małże są źródłem 
cynku; migdały, czekolada, suszone owoce i warzywa, kukurydza, 
tofu, halibut i groszek dostarczają magnezu, który poprawia 
funkcjonowanie układu nerwowego, a żeń-szeń mogą dorzucić 
do tej listy osoby, które nie cierpią na nadciśnienie tętnicze;

• Uzupełnieniem diety powinna być relaksująca aktywność fizyczna, 
na przykład pływanie, chodzenie, qigong albo wu tao.

 Podpowiedź
Kiedy czujesz napięcie, nasącz chusteczkę lawendą 
i wdychaj ją albo wmasuj w okolicy splotu słoneczne-
go 2 krople olejku lawendowego lub ilangowego.
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Pomówmy o qigong
Valérie Rodriguez

Valérie Rodriguez, która uzyskała dyplom FEQGAE (Europejskiej Fede-
racji Qigong i Sztuk Energetycznych), uczy qigong daoyin oraz stero-
wania oddechem w Centrum Sztuk Ciała Generacji Tao w Paryżu.

Qigong to sztuka życia wywodząca się z tradycji chińskiej i rozwijająca 
się od pięciu tysięcy lat. Łączy ona gimnastykę pojmowaną jako ruch 
ciała ze sferą ducha i umysłu, jednoczy ruch i energię.

Proste ćwiczenia (gong) zmobilizują całą strukturę ciała, żeby poprawić 
krążenie energii (qi) w organizmie.

Istnieją różne odmiany qigong, nas jednak 
interesują te, które służą trosce o zdrowie. 
Zebrano je w kategorii daoyin (kierowanie 
energią).

W uprawianiu daoyin najważ-
niejsze są trzy punkty: oddy-
chanie i obecność duchowa; 

koncentracja i intencja; ruch 
precyzyjny, płynny i harmonijny, 

który jednoczy górne i dolne partie ciała niczym 
niebo i ziemię.

Korzyści
Precyzyjnie ustalona kolejność ruchów 
pozwala uzyskać harmonię i gibkość ciała, 
a także umysłu, który ma być otwarty, 
chłonny i bystry.

Dzięki qigong można uwolnić się od stresu, 
napięć, emocji, rozwijać wewnętrzną siłę 
i wiarę w siebie. Sztuka ta uczy również prawi-
dłowego, głębokiego oddechu.

27



Dla wszystkich bez względu na wiek
U dziecka pozwoli uporać się z nadpobudliwością i nauczy sztuki 
koncentracji, co zapewne zaowocuje lepszymi wynikami w szkole 
i mniejszym wyczerpaniem nerwowym.

Dorosłemu pomoże rozładować stres, napięcia fizyczne i psychiczne. 
Przesuwa i opóźnia proces starzenia się (według medycyny chińskiej 
szybciej starzejemy się od nóg!). Poprawia równowagę, pewność 
i opanowanie, sprawność działania…

Osobom starszym pomaga utrzymać ogólną równowagę, sprawność 
oddechową, sprawność stawów; rozładowuje stres i uspokaja myśli.

Homeopatia
Aby trwale zwalczyć stres, można także sięgnąć po 

środki homeopatyczne:
• Dla nerwowych: Nux vomica CH 9, 2 granulki 3 razy dziennie;
• Dla choleryków: Staphysagria CH 9, 2 granulki 3 razy dziennie;
• Dla niecierpliwych: Gelsemium CH 9, 2 granulki 3 razy dziennie;
• Dla zdeprymowanych: Sepia CH 9, 2 granulki 3 razy dziennie.

Relaksująca herbatka ziołowa
Wymieszaj łyżeczkę rumianku z łyżeczką kocimiętki 
i zalej filiżanką wrzącej wody. Zaparzaj przez 10 minut.
Pij 2–3 filiżanki tych ziółek dziennie.
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