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Czy z medycznego punktu widzenia
istnieje coś takiego jak przesilenie
wiosenne?
– Nie ma wyodrębnionej jednostki

chorobowej pod nazwą „przesilenie
wiosenne”. Istnieje jednak pewien
zespół objawów, z którymi pacjenci
zgłaszają się do gabinetu w okresie
późnej zimy i początku wiosny, które
potocznie nazywamy przesileniem
wiosennym.

Jakie są główne objawy takiego
przesilenia?
– Głównym objawem jest bardzo

ogólnie określane złe samopoczucie.
Pacjenci skarżą się na zmęczenie,
osłabienie, znużenie, zaburzenia
koncentracji, senność, brak chęci do
działania, ale także zwiększoną po-
budliwość, nerwowość. Te objawy
występują bardzo często w przypad-
ku wielu chorób, dlatego stwierdze-
nie, że to tylko przesilenie wiosenne,
wymaga ostrożności, a czasami do-
datkowych badań.

Kto najczęściej udaje się po poradę
do specjalisty z takimi dolegliwo-
ściami?
– Wbrew temu, co można by są-

dzić, częściej z tym problemem w
gabinecie pojawiają się ludzie mło-
dzi i w średnim wieku. Być może jest
to związane z tym, że osoby starsze
powyższe objawy składają na karb
wieku i nie przykładają wagi do
tego, czy dolegliwości te nasilają się
na przedwiośniu, czy nie. Prawdopo-
dobnie też bardziej przeszkadzają
one w codziennym funkcjonowaniu
osobom młodym, które są nastawio-
ne na wysoką aktywność przez cały
rok. Tymczasem musimy pamiętać,
że jesteśmy częścią przyrody i tak
jak ona podlegamy pewnym pra-
wom, rytmom i cyklom.

Czy można powiedzieć, że jest to
problem związany z trybem życia
współczesnego człowieka?
– Dawniej ludzie żyli zgodnie z

rytmem kalendarza. Był czas inten-

sywnej pracy wiosną i latem oraz
czas wytchnienia, zwolnienia tempa
pracy jesienią i zimą. Teraz ulega to
zatarciu. Chcemy być aktywni i
efektywni tak samo przez cały rok. 
I tu pojawia się problem, bo jesienią
zaczyna brakować słońca, robi się
zimno. Przyroda spowalnia, zapada
w zimowy sen, a my nie. Mamy
światło, żeby pracować, jak jest
ciemno, centralne ogrzewanie – by
było ciepło, i wymagamy od siebie
wciąż tyle samo. Mimo to nasz or-
ganizm domaga się zwolnienia, czu-
jemy się bardziej senni, niechętnie
rano wstajemy, mniej się ruszamy.
Chętnie sięgamy po pokarmy wyso-
koenergetyczne, bo tak czynią też
zwierzęta, by przetrwać trudny zi-
mowy czas. To wszystko powoduje,
że zanim nadejdzie upragniona
wiosna, czujemy się ociężali, zmę-
czeni, senni.
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Jak możemy sobie z takim przesile-
niem poradzić?
– Można znaleźć wiele wskazówek,

jak łagodzić objawy przesilenia wiosen-
nego: zbilansowana dieta zawierająca
świeże warzywa i owoce, co obecnie
jest możliwe nawet na przednówku, ak-
tywność fizyczna, dbanie o sen i wypo-
czynek. Są to zalecenia bardzo ważne 
i potrzebne. Należy ich przestrzegać
przez cały rok, bo rzeczywiście wpływa-
ją na nasz stan zdrowia i nasze samo-
poczucie. Nie należy zapominać o od-
powiedniej ilości snu i o odpoczynku. 

Warto też wsłuchać się w swój 
organizm…
– Oczywiście, bo on wielokrotnie

nam podpowiada, czego nam potrze-
ba, co może nam pomóc, a co nam
szkodzi. Kiedy w zimowe wieczory jes-
teśmy senni, nie zmuszajmy się do ak-
tywności, wypijając kolejną kawę, po-
zwólmy sobie na zwolnienie tempa ży-
cia razem z przyrodą. Nie spędzajmy
jednak tego czasu przed telewizorem!

Wykorzystajmy długi wieczór na dobrą
książkę, zabawę z dzieckiem czy spot-
kanie z przyjaciółmi. Kiedy dni się wy-
dłużają, korzystajmy z okazji do spę-
dzania wolnych chwil na świeżym po-
wietrzu, podziwiajmy piękno przyrody,
podpatrujmy zwierzęta, cieszmy się
każdą chwilą, bo na nasze samopoczu-
cie wpływa nie tylko kondycja fizyczna,
ale także stan naszej psychiki i ducha.

Jak zregenerować organizm po zimie?

– Jeśli zadbamy o siebie w czasie
zimy, to nasz organizm nie będzie po-
trzebował regeneracji. Wykorzystuj-
my dobrze to, czego dostarcza nam
natura. Korzystajmy z każdej słonecz-
nej chwili, by „naładować się” słoń-
cem, którego nam ciągle brakuje.
Włączmy do diety kiełki warzyw – wi-
taminową bombę, pamiętajmy o orze-
chach i nasionach – bogactwie mikro-
elementów. Wyeliminujmy fast foody
i wysoko przetworzoną żywność.

czyli przygotowanie do wiosny
powinno trwać całą zimę?

– Właśnie. I tu także odwołam się
do natury. Przyroda budzi się z zi-
mowego snu bardzo powoli, więc 
i my pozwólmy sobie na to. Powoli
zwiększajmy naszą aktywność.
Pierwszy słoneczny i ciepły dzień to
jaskółka, która wiosny nie czyni. Je-
śli czujemy, że nasze siły nie są jesz-
cze w pełni zregenerowane, to po-
zwólmy sobie na wolniejsze tempo 
i częstszy odpoczynek.

Możemy jakoś chronić nasz orga-
nizm na początku wiosny, np.
odpowiednią odzieżą? 
– Bardzo łatwo jest przecenić pogo-

dę i za wcześnie zrezygnować z cie-
płych rzeczy. Starajmy się tak ubrać,
by być przygotowanym na duże waha-
nia temperatury – zimne poranki i
wieczory i zdecydowanie wyższą tem-
peraturę w okolicy południa. Zarów-
no przegrzanie, jak i przechłodzenie
jest niekorzystne i sprzyja infekcjom.

A jak Pani dba o swoje zdrowie i re-
generuje swój organizm?

– Staram się stosować zalecenia, o
których wspomniałam powyżej. A gdy
mimo to przychodzi znużenie, siadam
z dobrą książką i kubkiem gorącej ma-
linowej herbaty i czekam na wiosnę. 

Dziękuję za rozmowę.
Monika M. Zając

Wiosenne porządki 
ze zdrowiem
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„Bezpieczne powroty do zdrowia” to nasz
cotygodniowy cykl, w którym rozmawiamy
z użytkownikami urządzeń zwanych joniza-
torami, produkującymi wodę żywą. To dzięki
nim wiemy, jak ważna jest świadomość i
wiedza na temat swojego organizmu w sy-
tuacji, kiedy dolegliwości i choroby utrudniają
życie. Okazuje się bowiem, że jest możliwe
naturalne, wyjątkowo niedrogie i szybkie wyj-
ście z takich chorób, jak cukrzyca, nadciśnienie,
alergie, częste stany zapalne, dna moczanowa,
podwyższony cholesterol, kłopoty z nerkami,
chorobliwa otyłość. 
Poznajemy wiele osób (część z nich sama się
do nas zgłasza), które pogłębiły swoją wiedzę
i zaopatrzyły się w domowy jonizator. Pijąc
codziennie przynajmniej dwa litry wody alka-
licznej – łyk po łyku – przywracają sobie
zdrowie i chęć do życia. Trzeba bowiem pa-
miętać, że ból i niemoc w wielu przypadkach
odbierają zdolność prawidłowego funkcjono-
wania i często prowadzą do depresji. Tak było
w przypadku Jarka z Warszawy, który cierpiał
na uciążliwe nadciśnienie.

niz: w twoim przypadku kłopot z nadciś-
nieniem pociągnął za sobą lawinę nieszczę-
ścia.
Jarosław (Warszawa, kucharz): To delikatna
sprawa. Nie wiem, czy to powszechna infor-
macja czy nie, ale nadciśnienie, a także jego
farmakologiczne leczenie jest tematem ciężkim
dla mężczyzny. Nie dość, że ma fatalny wpływ
na życie: boli głowa, szumy w uszach, zawroty,

mroczki, pulsowanie w skroniach, pogłębiająca
się bezsenność, to jeszcze obniża libido u fa-
cetów.
niz: ale chyba nie zawsze, prawda?
Jarosław: Nie wiem, ale u mnie nadciśnieniu
towarzyszyło rozdrażnienie i megaimpulsywność.
To nie wytwarza dobrej atmosfery w relacjach
damsko-męskich, zwłaszcza, że budziłem się
już zmęczony, często słabłem, miałem kołatanie
serca, pociłem się. Dramat.
niz: Byłeś u lekarza i brałeś tabletki. nie
pomogły?
Jarosław: Pomogły. I zaszkodziły jednocześnie.
Obniżyły mi ciśnienie, owszem, ale pojawił
się kłopot natury cóż… osobistej. Męskiej.
Co miałem wybrać? Koszmar z nadciśnieniem
czy koszmar problemu związanego z brakiem
intymnej aktywności z żoną? Na szczęście po
jakimś czasie to ona znalazła rozwiązanie.
Przez przypadek – szukała czegoś na skuteczną
walkę z cholesterolem. I tak oto w naszym
domu pojawił się jonizator. W procesie elek-
trolizy dochodzi w nim do produkcji wody al-
kalicznej ze zwykłej wody kranowej. Zjonizo-
wana woda rozrzedza krew, dostarcza do
niej mnóstwo tlenu i tak w skrócie pomaga
w naturalnej walce z nadciśnieniem.
niz: z naszych rozmów wynika, że nad-
ciśnienie – podobnie jak wiele innych
chorób – ma swoje źródło w zakwaszeniu
organizmu. zmienia się pH krwi, która
nie nadąża już z oczyszczaniem się i utrzy-
maniem równowagi kwasowo-zasadowej
organizmu. 

Jarosław: No tak. Jestem dużym facetem to
piję ponad dwa litry, czasami nawet 2,5 litra
wody na dobę. Dostarczam minerały alkaliczne,
odkwaszam się, oczyszczam i przede wszystkim
dostarczam tlen do krwi. Dzięki temu w pro-
cesach metabolicznych nie dochodzi na przykład
do miażdżycy czy odkładania się cholesterolu.
Moja żona ma teraz normalne wyniki, a
żyjemy jak dawniej. To w sumie dobrze, że
tak niewiele trzeba, żeby sobie pomóc. Bo
tak naprawdę byłem bliski depresji. Nie biorę
już tych tabletek…

informacja od redakcji: Badania wykazują,
że alkaliczna woda zjonizowana jest zalecana
przy: dnie moczanowej, cukrzycy, wysokim
cholesterolu, nadciśnieniu, nowotworze, osteo-
porozie, kamicy nerkowej, miażdżycy, nadwadze
itd. 3-litrowy jonizator kosztuje 1577 zł, a
mniejszy, 1,5-litrowy (dla 1-2 osób) to koszt
1047 zł. Dla naszych czytelników mamy nie-
spodziankę. Wystarczy zadzwonić do „Natura
i Zdrowie” lub skontaktować się przez internet
i podać hasło „Nasz Dziennik”. Dzięki temu
do zakupionego jonizatora otrzymacie dodat-
kowo darmową przesyłkę, książkę „Woda zjo-
nizowana – życie bez chorób” oraz zestaw 20
membran do jonizatora. 

BEZPIECZNE POWROTY DO ZDROWIA
Wiedziałeś, że nadciśnienia nie trzeba leczyć farmakologicznie?

„Nadciśnienie i jego leczenie bywa dla mężczyzn ciężkim, 
krępującym tematem. Łatwo o depresję”

Domowe jonizatory wody 
możesz zamawiać na stronie 

www.natura-zdrowie.pl  
lub pod numerem 502 146 443, 

Natura i Zdrowie S.C., 
ul. św. Anny 10/2, 33-100 Tarnów
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