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Nie masz
na Êwiecie 
maj´tnoÊci
wi´kszej
ni˝ zdrowie
dzieci!
dr Maria Kraczka, pediatra, Mened˝er FLP

Statystyki alarmujà. Spada liczba urodzeƒ, coraz wi´cej m∏odych par ma trud-
noÊci z pocz´ciem, wzrasta liczba poronieƒ samoistnych i cià˝ zagro˝onych. 
Wzrasta liczba noworodków z wadami wrodzonymi. Prognozy mówià, ˝e licz-
ba Polaków b´dzie nadal spadaç – w roku 2050 mo˝e zbli˝yç si´ do zaledwie 
30 milionów.
Krótko: dlaczego?
Zdrowe pocz´cie zale˝y od zdrowia i kondycji zarówno matki, jak i ojca. Ca∏y 
d∏ugi okres cià˝y – 10 miesi´cy kalendarzowych, tj. 280 dni, zap∏odnione jajo, 
potem zarodek, wreszcie p∏ód, sp´dza w organizmie matki. Tu si´ rozwija – 
przechodzi stadium organogenezy, czyli powstawania wszystkich narzàdów 
i tkanek, tu roÊnie i przygotowuje si´ do przyjÊcia na Êwiat.
Ca∏y okres cià˝y jest w izolacji od Êwiata zewn´trznego, zale˝y wy∏àcz nie od or-
ganizmu matki. Jest zatem oczywiste, ˝e zdrowie matki w mo mencie za p∏od-
nienia i ca∏ej cià˝y w sposób najbardziej znaczàcy stanowi o warunkach 
i mo˝liwoÊciach rozwoju zarodka i p∏odu. Zwróc´ Paƒstwu uwag´ na najistot-
niejsze problemy zdrowotne matki, których wp∏yw na cià˝´ jest ogromny:
• choroby serca – upoÊledzajàce ca∏y uk∏ad krà˝enia
• nadciÊnienie
• choroby p∏uc – obni˝ajà sprawnoÊç oddychania, a tym samym dotlenienie 
p∏odu
• choroby nerek – uniemo˝liwiajà prawid∏owe oczyszczanie organizmu
• choroby tarczycy
• cukrzyca
• zaburzenia i dysfunkcje uk∏adu pokarmowego – przebiegajà z zaburzeniami 
trawienia i wch∏aniania, czyli zaopatrywania p∏odu w materi´ bu dulcowà
• niedo˝ywienie iloÊciowe i jakoÊciowe matki – do tej grupy nale˝y zaliczyç 
zarówno matki niedo˝ywione kalorycznie, bia∏kowo, jak równie˝ kobiety, 
które jedzàc dostatecznie du˝o spo˝ywajà pokarmy niepe∏no war toÊciowe – 
ma∏o zwiàzków mineralnych, brak niektórych aminokwasów, witamin (np. we-
getarianki)
• przekarmienie – g∏ównie iloÊciowe
• choroby alergiczne i z autoagresji – zaburzenia odpornoÊci przenoszà si´ na 
p∏ód jako sk∏onnoÊç do alergii i chorób z autoagresji
• nadpobudliwoÊç matki równie˝ nie jest dobrostanem dla rozwoju p∏odu.
To oczywiÊcie tylko przyk∏adowe, najcz´stsze przyczyny powik∏anych cià˝. Uku-
ty ju˝ dawno slogan „Êwiadome macierzyƒstwo”, rozszerzony potem równie˝ 
o „Êwiadome ojcostwo”, nabiera w tym kontekÊcie szczególnego i zupe∏nie no-
wego znaczenia. Spo∏eczeƒstwo nadal postrzega posiadanie dziecka jako swoi-
sty luksus. Traktuje je cz´sto jako ostatnie ogniwo w funkcjonowaniu rodziny. 
Najpierw praca, mieszkanie, samochód, kariera zawodowa – „ustawienie si´ 
w ˝yciu” – i na koniec rodzicielstwo. Wiele ro dzàcych to coraz cz´Êciej dojrza -
∏e kobiety mi´dzy 30. a 40. rokiem ̋ ycia. Statystycy alarmujà jednak o wzroÊcie 
liczby matek nieletnich – 14-, 15-letnich (ok. 15 na 100 urodzeƒ). To liczba 
zastraszajàco wysoka, zwa˝ywszy ˝e organizm 14-, 15-latki, choç dojrza∏y 
p∏ciowo, nie jest ani fizycznie ani psychicznie gotowy do macierzyƒstwa. 

Zatem nowe rozumienie Êwiadomego macierzyƒstwa i ojcostwa to wyzwanie 
dla medycyny: suplementy, naturalne metody oczyszczania i uodparniania. 
Medycyna konwencjonalna powinna zapewniç przysz∏ym matkom z problema-
mi zdrowotnymi pe∏nà diagnostyk´ i leczenie wtedy, gdy stan ich zdrowia 
budzi uzasadnione wàtpliwoÊci. Dla wszystkich oferta medycyny niekonwen-
cjonalnej jest ogromnà szansà na popraw´ funkcjonowania i doskonalenia zdro-
wego organizmu. 
Oferta Forever Living Products jest w tym aspekcie najbardziej na czasie, jest 
wszechstronna. Daje wszystkim potencjalnym klientkom gwarancj´ bezpiecz-
nego stosowania i znakomitych efektów.
Doskona∏a jest, proponowana przed cià˝à, kuracja oczyszczajàca Mià˝szem Aloe 
Vera. Kilka miesi´cy picia Mià˝szu przed cià˝à przez oboje przysz∏ych rodzi-
ców doprowadza ich organizmy do znacznie sprawniejszego, zdrowszego funk-
cjonowania, wy p∏ukuje toksyny, wolne rodniki, zb´dne metabolity, przywraca 
naturalnà równowag´, podnosi odpornoÊç. 
Wspierajàc to oczyszczanie uzupe∏nieniem o mikroelementy, witaminy, amino-
kwasy, czyli w∏àczenie do diety Forever Nature-Min, Forever Lite, Mleczka 
Pszczelego Forever, Pól Zieleni, wyposa˝ymy organizmy obojga rodziców 
w pe∏en komfort dla wydania zdrowej i silnej komórki rozrodczej. Dla matki 
b´dzie to równoczeÊnie budowa znakomitej bazy materia∏owej dla rozwoju 
przysz∏ego nowego ˝ycia.
Najwa˝niejsze jest, aby cud pocz´cia przeradza∏ si´ w cud rozwoju, wzrostu 
i narodzin. Dwie komórki, jajeczko i plem nik, powinny spotkaç na swej dro-
dze wszystko, co najlepsze, szczególnie w pierwszych, najwa˝niejszych 12 tygo-
dniach – gdy przeistaczajà si´ w nowego cz∏owieka.
To najistotniejsze 12 tygodni w ̋ yciu – czas powstawania ca∏ego cz∏o wieka, któ-
ry potem ju˝ g∏ównie roÊnie. Organizm matki powinien wtedy stanowiç najle-
piej wyposa˝onà i herme tycznà komnat´ i spi˝arni´, obfità we wszystko. Powi-
nien broniç dost´pu do niej, by nie zak∏ócaç spokojnego rozwoju. Dlatego ta-
kie znaczenie ma oczyszczenie organizmu i jego uodpornienie. Uwaga: jeÊli nie 
pijemy aloesu przed zajÊciem w cià˝´, nie rozpoczynamy jego picia po zajÊciu w 
cià˝´, by nie naraziç zarodka na uszkadzajàce dzia∏anie chemicznych zwiàzków 
wyp∏ukiwanych z komórek w czasie oczyszczania. Z tych samych wzgl´dów nie 
rozpoczynamy picia aloesu w czasie karmienia. 
Niezwykle istotne jest równie˝, aby w tych pierwszych 12 tygodniach ci´˝arna 
nie „z∏apa∏a” ˝adnego przezi´bienia, grypy czy nawet kataru. To bardzo wa˝ne 
w∏aÊnie od pocz´cia, aby jej organizm by∏ bogaty w kwas foliowy – gwarantu-
je to prawid∏owy rozwój uk∏adu nerwowego dziecka; wystarczy jeÊç profi lak-
tycznie 2 tabletki Pól Zieleni.
Przez ca∏y okres cià˝y nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ na jakoÊç od˝y wiania 
– zabezpieczenie w diecie wszystkich sk∏adników, i tych du˝ych budulcowych, 
i tych maleƒkich, Êladowych.
Czas po urodzeniu, karmienie naturalne – piersià, jest równie˝ dla matki cza-
sem szczególnym. Matka karmiàca – „producentka” najdoskonalszego pokar-
mu – powinna bowiem dostawaç w ˝ywnoÊci wszystkie najlepsze produkty 
i uzu pe∏niaç niedobory suplementów. Forever Nature-Min, Forever Arctic-Sea, 
Mleczko Pszczele – nawet niewielkie iloÊci tych produktów, zjadane systema-
tycznie, znakomicie przed∏u˝ajà czas karmienia i poprawiajà jakoÊç pokarmu.
Karmiàce matki wiedzà jak doskona∏ym pomys∏em jest d∏ugie karmienie piersià 
– ile zyskujemy czasu, ile k∏opotów zniknie, jak doskonali si´ wi´ê emocjonal-
na. Pokarm matki zawsze by∏ tym optymalnym dla ka˝dego noworodka 
i niemowl´cia. Mówcie o tym g∏oÊno wszystkim: profilaktyka, której 
nagrodà jest zdrowe dziecko, jest najlepiej poj´tà inwestycjà.
Zbli˝a si´ Dzieƒ Dziecka – wszystkim dzieciom ˝ycz´ radosnych, s∏onecznych, 
zdrowych dni u boku zdrowych, szcz´Êliwych ojców i matek. ̊ ycz´ Wam wszyst-
kim wielkiej ciekawoÊci Êwiata i innych ludzi, roÊnijcie màdre, silne, zdrowe. 
To prawda, ˝e dzieci sà najwi´kszym skarbem i ca∏à nadziejà nas, doros∏ych.
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