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Universita di Ferrara w Italii oraz
City University of New York w
USA. Uczył się od uzdrowicieli, zielarzy, bioterapeutów, lekarzy i profesorów na całym świecie
(Europa, Nowy Jork,
Ameryka Południowa
i Australia, Nowa Zelandia).
W Nowym Jorku
pracował jako kucharz
terapeuta w słynnej Restauracji „Jubb’s Longevity” gdzie u boku genialnego
Davida Jubb krystalizowały się
teoria i praktyka żywienia terapeutycznego.
Szefirek jest twórcą receptur znanego
w USA napoju terapeutycznego Turmeric Alive. Obecnie, wraz z żoną Daviną i synem Ilią
żyje pomiędzy Nowym Jorkiem i małą wsią na
Dolnym Śląsku.

ec

Szefirek (Irek Ciara) to kucharz
terapeuta i fizjolog przewodu pokarmowego. Jego narzędziem
pracy jest głęboka znajomość i zrozumienie fizjologicznych/biochemicznych
procesów trawienia oraz
wiedza o składnikach
spożywczych i pokarmach, które mają terapeutyczne oddziaływanie.
Tą wiedzę łączy w atrakcyjnej formie smacznych
posiłków bazujących na pokarmach pochodzenia roślinnego, które są żywe, czyli jak najmniej
przetworzone, dzięki temu najbardziej
wartościowe.
Szefirek praktykuje to co sam nazwał żywieniem terapeutycznym, koncepcję, która
powstała na bazie jego doświadczenia nabytego w wielu różnych miejscach. Studiował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na

Kontakt: 797-841-761, irek@szefirek.pl, www.szefirek.pl

dzieci są zdrowe
Nasze dzieci są zdrowe i dbajmy o to, aby tak było jak najdłużej. Większość z nas, rodziców doskonale wie, że powinny one być kochane na wszystkie możliwe sposoby. Dla
wielu z nas dzieci to najważniejsza inwestycja życia i myślę, że powinna być rozsądna
i przemyślana.

J

eszcze przed poczęciem możemy zadbać
o zdrowie przyszłego dziecka. Uważam, że
detoksykacja czyli głębokie oczyszczenie organizmu jest wielce pomocne dla zajścia w ciążę
i niezbędne dla zdrowia mamy, płodu a później
dziecka. Komórki naszego ciała są w stanie oczyścić się z toksyn i zregenerować w stosunkowo
krótkim czasie. Dotyczy to też komórek rozrodczych, szczególnie tych u przyszłej mamy, które
są w niej już od dzieciństwa. Oczywiście przyszły tato też powinien najpierw oczyścić swój
organizm.

Ciąża to bardzo istotny okres żywieniowy dla
płodu, a kobieta nosząca go w sobie powinna
pamiętać, że to, co wkłada do ust, ma wpływ
nie tylko na jej zdrowie i samopoczucie ale i na
poród oraz zdrowie przyszłego dziecka. Badania
naukowe potwierdzają, że nałogi matki mogą
stać się nałogami dzieci, dotyczy to też uzależnienia od cukru. W okresie ciąży należy zadbać
o dobrze zbalansowaną dietę wolną od substancji toksycznych, rafinowanego cukru i używek,
a także należy pamietać, że karmimy dwa ciała
i potrzebujemy większej ilości jedzenia.
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Pozwoli to uniknąć problemów w czasie ciąży
i ułatwi poród.
Wbrew mitom i opiniom, naturalny poród
w domu jest bezpieczny, dobry dla kobiety,
dziecka i całej rodziny. Nasz syn urodził się
w domu, był pierwszym dzieckiem Daviny
i ułożony był pośladkowo, co w amerykańskich
szpitalach automatycznie kwalifikuje się na cesarskie cięcie. W USA przestano już nawet uczyć
lekarzy, jak odebrać poród pośladkowy bez cięcia. Ta procedura jest nieopłacalna i może być
skomplikowana w porównaniu z szybką i kosztowną „cesarką“. Poza tym szpital to wcale nie
takie bezpieczne miejsce dla
noworodków,
których system
odpornościowy
nie jest jeszcze
ukształtowany.
Poród szpitalny
jest często sztucznie
stymulowany, a leki
przeciwbólowe
i inne środki
farmaceutyczne
mogą być przyczyną poporodowej depresji. Po porodzie istotne jest dla
zdrowia maluszka, aby pępowina pozostała jak
najdłużej nie odcięta, co w szpitalu jest prawie
niemożliwe. Dla zainteresowanych naturalnymi
porodami polecam film dostępny w internecie
pt. „Business of being born“.
Pierwszy rok życia naszego dziecka jest dla
wielu z nas wielkim dylematem: szczepić czy
nie szczepić. Fakty są takie, że badania naukowe potwierdzające skuteczność szczepionek są
w większości sponsorowane przez firmy, które je
produkują. Jest to wyraźny konflikt interesów,
który podważa wiarygodność wyników tych badań. Mikroorganizmy chorobotwórcze są wśród
nas, a to czy ktoś choruje, jest uwarunkowane
głównie siłą jego systemu odpornościowego. Istnieją także statystyki wskazujące, że dzieci nie
szczepione są znacznie bardziej odporne na ws-

zystkie choroby. Szczepione dzieci z kolei, chorują cześciej i zapadają nawet na choroby przeciwko którym były szczepione. Chorują zaraz po
zaszczepieniu (znanych jest wiele przypadków
śmierci spowodowanej reakcją alergiczną na
szczepionkę), albo chorują też później na wiele
innych dolegliwości (powikłania poszczepienne)
ponieważ ich system odpornościowy został
uszkodzony. Myślę, że każda mama byłaby
przerażona, jeśli dowiedziałaby się w pełni, co
w szczepionkach się znajduje. Listę różnych niebezpiecznych substancji chemicznych zawartych
w nich publikuję na mojej stronie internetowej.
Szczepionek absolutnie nie polecam.
Pierwszy rok
życia
naszego
dziecka to też dylemat, jak je karmić. Karmienie
piersią jest wspaniałą, najzdrowszą
i najtańszą formą
odżywainia niemowlęcia. Karm
jak
najdłużej
i nie martw się,
co
powiedzą
inni, to w końcu Twoje życie i Twoje dziecko,
a Ty chcesz dla niego wszystkiego, co najlepsze.
Karmienie piersią buduje dobry i silny system
immunologiczny a nic nie kosztuje. Pracujące
mamy, które chcą karmić piersią, mogą zainwestować w pompkę, pomagającą odessać mleko,
nawet będąc w pracy i zostawić je w lodówce
w domu mężowi albo niani zajmującej się
dzieckiem. Oczywiście, należy pamiętać, aby
karmiąca piersią mama odżywiała się najlepiej,
jak tylko jest to możliwe. Za wszelką cenę należy
unikać genetycznie modyfikowanych, spryskanych pestycydami roślin i produktów je zawierających. Niedawno przeprowadzone badania potwierdziły obecność ekstremalnie toksycznego
glifosatu w mleku testowanych mam.
„Obecnie na rynku polskim dostępne jest kilkanaście środków ochrony roślin zawierających

10
w swoim składzie glifosat; niektóre z nich to:
Avans Premium 360 SL, Glifocyd 360 SL, Klinik 360 SL, Kosmik 360 SL, Taifun 360 SL”
Za: Wikipedia
Nie powinnaś też karmić maluszka mlekiem
krowim z supermarketu, które może zawierać
ten sam Glifosat, którym krowa była karmiona
(pasza z domieszką np. genetycznie modyfikowanej soji lub jadła trawę spryskaną pestycydami). Mleko na półce w sklepie jest też pasteryzowane i może powodować alergie pokarmowe.
Najlepsze i najbliższe ludzkiemu jest mleko
kozie, a każde prawdziwe mleko powinno fermentować i to właśnie ta forma jest najzdrowsza, szczególnie dla małych dzieci ze względu

na bakterie acidofilus, które kolonizują jałowy
przewód pokarmowy dziecka i poprawiają odporność organizmu. Jeśli nie masz dostępu do
zdrowego mleka, albo jeśli Twoje dziecko go nie
toleruje, możesz też sama przygotować mleko
z orzechów brazylijskich (przepis poniżej), które
jest w składzie bardzo zbliżone do mleka matki
i zawiera bardzo ważny dla dziecka selen.
Nakarmienie dziecka wcale nie musi drogo
kosztować ani być skomplikowane lub czasochłonne. Nasz syn nie zna smaku produktów
sklepowych w słoiczkach lub mleka w proszku.
Od kiedy przestał ssać, chętnie je świeże owoce
i proste posiłki domowe, które dla młodszych
dzieci, w celu zwiększenia przyswajalności moż-

Polski „Porydż”

szczyptą soli wieczorem i zostawić na noc
pod przykryciem. Rano płyn z owocami
wlewamy do garnka, zapalamy gaz i gotujemy na małym ogniu przez kilka minut
albo do momentu kiedy owoce staną się
miękkie. Wsypujemy siemię lniane i przyprawy, gotujemy przez następne kilka
minut. Zestawić z ognia i lekko ostudzić,
posłodzić miodem i nakarmić maluszka.
Gotowa całość powinna mieć konsystencję
lejącego kleiku lub nieco bardziej gęstą.
Dla starszych dzieci można dodać pokrojonych orzechów włoskich lub namoczonych
nasion słonecznika.

Siemię lniane
Suszone śliwki
Suszone morelki
Suszone jagody
Rodzynki sułtanki
Miód
Sól kamienna
Kardamom
Cynamon
Kurkuma
Polski “Porydż” to wspaniałe śniadanko
dla naszego maluszka. Stymuluje przewód
pokarmowy do optymalnej pracy i jest
źródłem wielu cennych substancji odżywczych. Jeśli nie możecie znaleźć wszystkich
składników użyjcie tylko te, które posiadacie. Najważniejsze jest tu siemię lniane,
miód jako słodzik i sól kamienna jako źródło minerałów. Istotne jest natomiast aby
wszystkie produkty były wolne od pestycydów i GMO, czyli z własnego ogródka albo
certyfikowane eko.
Zamoczyć suszone owoce w wodzie ze
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na też zmiksować. Jeśli kupujecie gotowe obiadki, ważne jest, aby znać ich skład, czytajcie więc
etykiety i listy składników, zwracając szczególną
uwagę na substancje chemiczne i zawartość cukru, nie powinno ich tam być wcale.
Cukier to jeden z poważniejszych wrogów
młodego organizmu, karmi drobnoustroje
chorobotwórcze, obniża odporność organizmu
i uzależnia. Unikaj napojów i słodyczy słodzonych rafinowanym cukrem lub syropem fruktozowym za wszelką cenę, nawet jeśli na opakowaniu jest zachęcający kolorowy misiu lub kotek.
Słodycze i napoje tak zwane „dla dzieci“ mają
najwyższe stężenie rafinowanego cukru i niestety są dla dzieci najgorsze. Wspaniałą alternatywą

są Słodycze Terapeutyczne (niektóre przepisy są
na mojej stronie internetowej, a moja książka
z deserami ukaże się niedługo).
Dzieci są otwarte na wszystko, co kierujemy
w ich stronę. Powtarzają to, co widzą i słyszą, ucząc się wszystkiego w rodzinnym domu,
warto jest więc spojrzeć przez chwilę na nasze
własne nawyki kulinarne, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzieci nauczą się ich od
nas. Dzieci są naturalnie zdrowe, a ich ciała naturalnie czyste. Dbajcie o nie mądrze i wybierajcie dla nich tylko naprawdę zdrowe produkty
i rozwiązania. Uważajcie, aby nie stały się ofiarami nastawionego na zyski marketingu wielkich
firm spożywczych lub medycznych. n

Mleko
orzechowe

To wspaniała alternatywa dla toksycznego mleka krowiego z marketów lub jeszcze
bardziej toksycznego mleka sojowego. To
wspaniałe źródło istotnych w naszym metabolizmie minerałów, szczególnie wapna,
magnezu, selenu i manganu. Dostarcza
nam też enzymów oraz wysokiej jakości
białek i tłuszczy. Odkwasza przewód pokarmowy.

orzechy brazylijskie
źródlana woda
kardamon
miód z pasieki
sól kamienna nierafinowana
naturalny ekstrakt wanilii
Umieścić orzechy, wodę i kardamon
w blenderze i mielić na wysokich obrotach przez trzy minuty. Całość wycisnąć
i przecedzić przez lniany worek lub szmatkę do misy tak, aby biała woda do niej
przeciekła, a orzechowy błonnik pozostał
na szmatce.
W blenderze umieścić miód, sól i ekstrakt waniliowy, dodać dwie szklanki białej
wody z misy i zblendować na niskich obrotach. Powstały płyn dobrze wymieszać
z resztą białej wody. Przechowywać w lodówce i podawać schłodzone lub ciepłe,
samo lub z kawą, herbatą, albo w dowolny
sposób .
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