Wiedząc jak niełatwo jest zachować zdrowie przeznaczając nawet na ten cel nawet znaczne
środki finansowe, tym radośniej zwracam Państwa uwagę na to, że ono oraz witalność,
młodość i długowieczność są nie tylko w zasięgu naszych możliwości, ale i na każdą kieszeń.

PROZDROWOTNE – PROBIOTYCZNE MIKROORGANIZMY
kolejny powód do radości !
Co najmniej nawykowo określamy wszystko jako dobre albo złe, dzielimy sprawy na nieważne
lub mniej i bardziej ważne. Powszechnie twierdzimy, że do tych bardziej ważnych zalicza się
zachowanie lub odzyskanie optymalnego stanu zdrowia.
Jednak..., gdy się przyjrzeć sposobowi życia przeciętnego człowieka oraz, gdy popatrzeć na to
ilu z nas potrzebuje pomocy ze strony medycyny konwencjonalnej, czy niekonwencjonalnej, to
nasuwają się poważne wątpliwości - czy to zdrowie jest rzeczywiście jest dla nas tak bardzo
ważnym czynnikiem?
Może bardziej zależy nam na unikaniu niedogodności związanych z brakiem zdrowia niż na nim
samym? Udzielenie odpowiedzi na te pytania pozostawiam Państwu.
Dla mnie, bez wątpliwości choroba jest kolejną informacją o braku harmonii w sposobie bycia,
odżywiania się, czy myślenia, a nie dopustem Bożym. Skoro jednak nie jest łatwo zdać sobie z
tego sprawę, to może łatwiej jest rozpoznawać to, co w sposób bezpośredni wpływa na
poprawę lub utratę zdrowia?
W każdym razie, gdy nie jest dobrze, wypatrujemy końca tego stanu, marzymy o czymś nowym,
lepszym, o czymś, co umożliwi nam doświadczanie stanu miłości, zdrowia i obfitości.
Wiedząc jak niełatwo jest zachować zdrowie, przeznaczając na ten cel nawet znaczne środki
finansowe, tym radośniej zwracam Państwa uwagę na to, że ono oraz witalność, młodość i
długowieczność są nie tylko w zasięgu naszych możliwości, ale i na każdą kieszeń.
Na razie zachowujemy się jak przysłowiowy pan Hilary - szukając sposobów uzdrowienia na
zewnątrz zupełnie „zapominamy” lub w ogóle nie wiemy, że najprostszą drogą do jego
uzyskania jest dbałość o zachowanie lub odtworzenie naturalnych właściwości
regeneracyjnych wewnętrznego układów; odpornościowego, trawiennego i wydalniczego.
Nauka rozpoznała już, że organizm człowieka, jest biologicznie doskonały, ma zdolność
samoregeneracji, jeżeli mu w tym nie przeszkadzamy!

Przedmiotem mojej radości jest wiedza o probiotycznych, regeneratywnych, wolnych od
modyfikacji genetycznych mikroorganizmach, które od zarania dziejów zachowują swą
funkcjonalność i realizują misję utrzymania w harmonii biologicznego życia każdego organizmu,
w tym także człowieka.
Radosna jest dla mnie wiedza o ich podstawowym i bezpośrednim wpływie na doskonałe

zdrowie i długowieczność, o możliwościach ich porządkująco – prowitalizującego działania,
cieszę się, że są one dostępne dla każdego, kto zrozumie ich znaczenie i zdecyduje się, poprzez
uzupełnianie, dbać o stałą ich obecność w swoim organizmie.
Wszelkie życie możliwe jest właśnie wyłącznie dzięki mikroorganizmom.
Z dobrodziejstwa Pożytecznych, prozdrowotnych Mikroorganizmów świadomie korzysta się
już na całym świecie. Technologie ich zastosowań praktykowane są w ponad 150 krajach na
wszystkich kontynentach. Ich stosowanie jest szerokie i co tu dużo mówić - niezbędne.
Dotychczas i nadal z wielką radością polecałem swoim czytelnikom i słuchaczom zagraniczne
preparaty, swoiste eliksir życia i długowieczności, których tajemnicą skuteczności działania jest
między innymi zastosowanie fermentacji znajdujących się w ich składzie ziół i bakterie kwasu
mlekowego. Polecałem i polecam także np. Chlorellę słodkowodną algę – mikroskopijnej
wielkości jednokomórkowca, będącego jedną z pierwszych form życia na Ziemi. Algi te
przetrwały do naszych czasów w niezmienionej postaci, dzięki silnej ściance komórkowej oraz
niezwykle skutecznym mechanizmom naprawy DNA. Są one bardzo bogate w aminokwasy,
kwasy tłuszczowe i nukleinowe, witaminy, minerały i chlorofil. Skład ten czyni ją balsamem
wspierającym pracę układu odpornościowego organizmu, narażanego na destrukcyjne
oddziaływanie czynników zewnętrznych (smog elektromagnetyczny, smog atmosferyczny i
chemia)
Zwracam także uwagę słuchaczy i czytelników swych publikacji na znaczenie świadomego
odżywiania i niezbędność stosowania w swej diecie naturalnej witaminy C, jednak podstawą i
początkiem naszego „vita” są mikroorganizmy. To od nich, od obecności tych przyjaznych,
probiotycznych mikroorganizmów zależne są prozdrowotne i prowitalne procesy zachodzące
w organizmie.
Czuję niewypowiedziany spokój wiedząc, że one istnieją, że przyczyniają się do odbudowy i
utrzymania zarówno zdrowia człowieka jak i zdrowia naszych przyjaciół mniejszych, roślin i
całej planety. Dlatego dbam o stałe utrzymanie odpowiedniego poziomu prozdrowotnych
mikroorganizmów w swoim organizmie, dzięki czemu pozbywam się bakterii
chorobotwórczych, wewnątrzustrojowych toksyn, neutralizuję wszędobylskie alergeny i wolne
rodniki, co w konsekwencji skutkuje stałą poprawą stanu zdrowia i witalności. Jednocześnie
dbam także o to, by mój dom i środowisko, w którym przebywam, uczynić czystym i
zdrowotnie przyjaznym, dbam o to, by moje otoczenie przepełnione było prozdrowotną florą
bakteryjną, gdyż to także przekłada się na doskonałe zdrowie moje i innych bliskich mi ludzi.
Dla wielu być może jeszcze tak, ale to się już proszę Państwa dzieje, wielu doświadcza tego
osobiście, doświadczamy tego i my, to działa, i potrzebuje być udziałem każdego z nas.
Jędrzej Soporowski

