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Szefirek (Irek ciara) to kucharz terapeuta  
i fizjolog przewodu pokarmowego. Jego 
narzędziem pracy jest dobry blender i 
głęboka znajomość i zrozumienie fizjo-
logicznych/biochemicznych procesów 
trawienia oraz wiedza o składnikach 
spożywczych i pokarmach, które mają 
terapeutyczne oddziaływanie. Tą wie-
dzę łączy w atrakcyjnej formie smacz-
nych posiłków bazujących na pokarmach 
pochodzenia roślinnego, które są żywe, czyli 
jak najmniej przetworzone, dzięki temu najbar-
dziej wartościowe. Szefirek praktykuje to co sam 
nazwał żywieniem terapeutycznym, koncepcję, któ-
ra powstała na bazie jego doświadczenia nabytego w 
wielu różnych miejscach. Studiował na Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu, na Universita di Ferrara w Italii oraz City 

University of new York w USA. Uczył się od 
uzdrowicieli, zielarzy, bioterapeutów, le-

karzy i profesorów na całym świecie (Eu-
ropa, 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 Jubba krystalizowały się teoria  
i praktyka żywienia terapeutycznego. To 

tam poznał i nauczył się używać Vitamixa,  
z którym do dziś w kuchni się nie rozstaje.

 Szefirek jest twórcą receptur znanego w USA na-
poju terapeutycznego Turmeric Alive. Obecnie, wraz 

z żoną Daviną i synem Ilią żyje pomiędzy nowym Jorkiem  
i małą wsią na Dolnym Śląsku. 
Kontakt: 797-841-761, irek@szefirek.pl, www.szefirek.pl

WODA PRZEZE MnIE

Woda jest moją matką, moją siostrą i moją przyjaciółką. ja jestem nią i ona mną, woda we mnie 
i ja w niej, ona przeze mnie i ja przez nią... Woda jest kluczowym elementem dla życia na ziemi, 
także mojego życia, i oddaję jej hołd przy każdej okazji. Kocham moją siostrę i życia bez niej 
sobie nie wyobrażam. Ona jest zawsze przy mnie i zawsze we mnie, pomagając mi na każdym 
kroku. ja z kolei postanowiłem odwdzięczać się jej, oszczędzając i świadomie używając jej 
tylko tyle, ile niezbędne. Często oznacza to krótką kąpiel tylko co drugi dzień, umycie naszego 
auta raz na rok i tylko świadome odkręcanie kurka, ale jest mi z tym dobrze. Czy wiecie, że 
spłukujemy ćwierć litra moczu trzema litrami pitnej wody? jednym z celów mojego życia jest 
czyste ciało, zarówno od środka, jak i od zewnątrz. Myślę, że jest ono warunkiem zdrowia  
i dobrego życia, a czysta woda niezbędnym narzędziem.

i ja przez wodę

mailto:irek@szefirek.pl
http://www.szefirek.pl/


Woda	 jest	 żywym	 organizmem,	 substancją	 świadomą,	
czującą	 i	 słyszącą,	 jest	 w	 stanie	 przekazywać	 energie,	

wibracje	 i	 pamiętać	 wydarzenia.	 Woda	 lubi	 być	 aktywną,		
a	ruch	okrężny	jest	jej	naturalnym	dynamicznym	stanem.	Mo-
żemy	to	zaobserwować	w	naturze:	w	 falach	oceanu,	w	kory-
cie	rzeki	 lub	w	kropli	spadającego	deszczu.	Cyrkulacja	wody	
w	naturze	 i	w	naszym	 ciele	 jest	warunkiem	 i	 fundamentem	
zdrowia	i	życia.	Krążenie	krwi,	 limfy,	pokarmu	i	produktów	
przemiany	materii	w	naszym	ciele	uzależnione	jest	od	jakości	
wody	w	otaczającej	nas	przestrzeni,	a	zwłaszcza	w	naszej	kuch-
ni.	W	każdej	kuchni	terapeutycznej	najważniejsza	jest	woda.	
Zarówno	 ta,	 którą	 pijemy,	 jak	 i	 ta,	w	której	 parzymy	 zioła,	
herbatę,	kawę,	w	której	moczymy	nasiona.	W	mojej	kuchni	
woda	 jest	 szczególnie	 istotna,	 ponieważ	 to	właśnie	 ona	 nie-
sie	życie	i	pomaga	oczyścić	organizm.	Woda	to	życie,	a	czysta	
woda	to	czyste	życie.	

dła	 dają	 nam	 wodę	 starą	 i	 czystą,	 kilkusetletnią,	 naturalnie	
przefiltrowaną	przez	warstwy	skał.	Niestety	woda	płynąca	po	
powierzchni	naszej	planety	 jest	 coraz	bardziej	 zanieczyszczo-
na	i	cierpiąca.	Zanieczyszczeń	jest	wiele,	 leki,	których	dzisiaj	
nadużywamy,	a	przede	wszystkim	pestycydy	i	inne	środki	che-
miczne,	które	dostają	się	do	wody	powierzchniowej,	pozosta-
ją	w	naturze	przez	wiele	 lat.	Pestycydy	znaleziono	 już	nawet		
w	mleku	karmiących	matek.

Woda	ma	strukturę	polarną,	która	warunkuje	tworzenie	się	
delikatnych	wiązań	 pomiędzy	 jej	 cząsteczkami	 i	 łączenie	 się	
w	większe	 konglomeraty.	 Strukturalnym	 ideałem	 jest	 tu	 or-
ganizm	heksagonalny,	złożony	z	sześciu	połączonych	ze	sobą	
molekuł	wody,	które	żyją	obok	siebie,	podobnie	 jak	komór-
ki	pszczelego	plastra.	To	właśnie	 czysta,	 źródlana,	wolna	od	
toksyn,	żywa	woda	może	naturalnie	osiągnąć	tę	strukturę.	To	
właśnie	w	tej	 formie	moja	 siostra	czuje	 się	najlepiej	 i	 tańczy	

Woda	chętnie	wkracza	w	reakcje	biochemiczne	w	naszym	
ciele	 i	chętnie	z	nich	wychodzi.	Ona	jest	rozpuszczalnikiem,	
zarówno	dla	wielu	istotnych	substancji	odżywczych,	jak	i	tok-
sycznych,	 cząsteczką,	 która	 chwilowo	 łączy	 się	 z	 nimi	 i	 od-
żywiając,	doprowadza	 je	do	celu,	 lub	oczyszczając,	ewakuuje	
nasze	komórki.	Czysta	woda	w	naturze	 to	bardzo	mała	 czą-
steczka,	która	jest	w	stanie	wcisnąć	się	w	najciaśniejsze	miej-
sca,	a	w	naszym	ciele	–	w	najmniejsze	przestrzenie	komórkowe		
i	międzykomórkowe.	To	właśnie	ta	malutkość	wody	pozwala	
jej	być	idealnym	transporterem	innych	substancji.	

Myślę,	 że	 najwspanialszą	 jest	 źródlana,	 zimna	 woda.	 To	
właśnie	 ta	najlepiej	wchłaniana	 jest	w	przewodzie	pokarmo-
wym.	Czysta	woda	to	nasze	prawo	i	nikt	nie	powinien	za	nią	
płacić.	 W	 Polsce	 mamy	 dużo	 źródeł	 bardzo	 dobrej	 wody,	
właściwie	 na	 każdym	 kroku	 można	 ją	 znaleźć.	 Wypływa		
z	niewierconej	ziemi	i	jest	nam	prawdziwie	dana.	Nasze	źró-

swój	 okrężny	 taniec,	 to	 właśnie	 tu	 jest	 najszczęśliwsza.	Do-
wodem	na	 to	 szczęście	 jest	 szczęście	 roślin,	które	 spotykamy		
w	okolicy	źródła,	i	każdy,	kto	zna	czyste	źródełko,	wie,	o	czym	
mowa.	 Czysta	 woda	 jest	 szczęściem	 i	 potrafi	 przekazać	 swą	
radość	 pijącemu,	 uwalniając	 w	 nim	 energie	 terapeutyczne.	
Mamy	wiele	 przykładów	w	 historii	 naszej	 planety	 na	 to,	 że	
tylko	 kropla	 prawdziwie	 czystej	 wody	 uzdrowiła	 nawet	 naj-
bardziej	chorych.

Woda	 jest	 też	 materiałem	 budowlanym	 niezbędnym	 dla	
prawidłowej,	 jędrnej	 struktury	 komórkowej.	 Komórki	 od-
wodnione	 więdną	 i	 chorują,	 a	 ich	 przestrzenie	 wewnętrzne	
stają	 się	 zbyt	 ciasne	 dla	 prawidłowej	 cyrkulacji	 i	 dla	 pracy	
delikatnych	mikrostruktur	komórkowych.	Możemy	to	łatwo	
zaobserwować	w	naturze,	w	miejscach,	 gdzie	nawet	 tymcza-
sowy	niedobór	wody	powoduje	więdnięcie	i	odbiera	życie.	To	
właśnie	moja	siostra	zabiera	je	ze	sobą.	n


