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Złota myśl: “Słońce, deszcz czy zawierucha - najważniejsza jest pogoda ducha!”

Wstęp
I nadeszła piękna jesień… Jednak
coraz częściej zamiast cieszyć się
dniem dzisiejszym, skupiamy się
na tym co jest smutne: konflikty,
sprzeczki, zazdrość i frustracje…
po co nam to wszystko? Po co
obciążać się niepotrzebnymi
konfliktami, które zresztą z czasem
są źródłem frustracji, irytacji i
niezadowolenia.
Nasza natura jest sprzeczna,
konfliktowa, a przecież mamy w
sobie wiele pokładów uczuć…!
Coraz częściej kłamiemy, by
osiągnąć jakiś swój cel, chcemy
zyskać aprobatę ludzi, a szukając
szczęścia - tak naprawdę oddalamy
się od siebie, a potem czujemy się
rozgoryczeni i samotni…
Walczymy, jednak ta walka
powoduje w nas jedynie
zmęczenie i niezadowolenie…

Wanda Prager
redaktor naczelna

A przecież można inaczej…
Spójrzmy, przecież życie może być
proste, lekkie i radosne, trzeba
tylko spojrzeć na wszystko z
radością, ufnością, nadzieją i
wielkimi pokładami miłości.
Patrząc na wszystko oczyma
pełnymi zrozumienia i miłości
jesteśmy w stanie nie tylko
odmienić swój los, ale i cudzy…
Bo nie ma nic smutniejszego,
kiedy nie potrafimy zaufać,
otworzyć się na drugiego
człowieka, zrozumieć kogoś i
zauważyć czyiś dobrych intencji…
Dlatego od dziś uśmiechnijmy się
do siebie, do każdej istoty, a na
pewno nasze życie odmieni się jak
za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki… Spróbujcie ! :)
Z pozdrowieniami

Z pamiętnika jasnowidza…

M jak MAGIA …

Pani Asia trafiła do mnie z polecenia... Od razu oznajmiła, że ma pilny problem i tylko ja mogę jej pomóc... Cóż, odparłem, że każdy ma problemy, a ja jestem
po to, aby pomóc je rozwiązać... I postaram się to zrobić i tym razem… Jednak ta wizyta byłe jedną z niewielu, które zapamiętałem na długo….
- Mój problem jest błahy, ale chciałabym znać odpowiedź na jedno pytanie. Czy mężczyzna, którego kocham zostanie ze mną jeśli zrobię to co zrobię?
Sytuacja jest bardzo trudna bo on ma żonę, dzieci, które myślę, że bardzo kocha... Jest to Włoch, a oni jak wiadomo są kochliwi… Owszem, karty pokazały, że
wybrankiem Pani Asi jest bogaty mężczyzna z podróży, mający dom i ustabilizowaną sytuację rodzinną... Jednak moja klientka zapomniała dodać, że łączy ich
nie uczucie, a raczej biznes, bo według kart moja klientka zajmuje się umilaniem czasu dla spragnionych tego mężczyzn... Sytuacja z jej wybrankiem była
patowa, człowiek ten co prawda korzystał z wizyt u Pani Asi gdy był w Polsce w “delegacji”, ale nad życie cenił dom, rodzinę jak i swoją opinię. Karty
zwiastowały przyjście dziecka, szantaże i wiele łez, jednak kulminacyjnym układem były karty, które zwiastowały śmierć “tego, co najbardziej kocha moja klienta”...
Chciałem dyplomatycznie wyjaśnić mojej klientce, że jej wybranek na pewno nie zostawi rodziny, a szantaż "na dziecko" na nic się nie zda... Ostrzegłem, że ta miłość i tak umrze i wszystko
co z nią będzie związane... Jednak moja klientka od razu dostrzegła ton i sens moich słów i powiedziała:
- Ja od dziecka dostaję to co chcę, posunę się do wszystkiego, nawet czarnej magii, a i tak go zdobędę... !!! Odpowiedziałem, że nie powinna walczyć o to uczucie, skoro wiadomo, że to nic
nie da, że szkoda energii, a potencjalne dziecko nie scali tak słabego tego układu i bez przyszłości… a jedynie może namnożyć wielu niepotrzebnych problemów... Działając w zgodzie z
sobą, nie na krzywdę komuś innemu, ściągnie Pani na siebie problemy, jak również może Pani stracić coś bardziej cennego... Coś, co będzie dla Pani najważniejsze... Nie wiem co to może
być, ale wiem, że podejmując złe rozwiązanie, podejmie Pani błąd... Proszę zawrócić z obranej ścieżki... Na pewno można to inaczej rozwiązać, z korzyścią dla wszystkich…
Jednak Pani Asia z uśmiechem na twarzy wyszła mówiąc, że się mylę, a ona mi to udowodni... Zawsze mam to co chcę i nigdy nie przegrywam! Pomyślałem, cóż - kobieta walczy często do
końca by zdobyć co chce, ciekawe tylko za jaką cenę?
Pojawiła się po dwóch latach, od razu spostrzegłem, że jest w żałobie... Była przygaszona, smutna, miała spojrzenie skrzywdzonego człowieka…
- Miał Pan rację, gdy oznajmiłam mu, że jestem w ciąży, powiedział, że zapewni nam godny byt... będzie przysyłał pieniądze do 18-go roku życia, kupi mi dom, ale nie odejdzie od żony!
Kocha ją, dzieci są dla niego najważniejsze, a ja byłam tylko przyjemną ucieczką od codzienności i chusteczką na otarcie łez samotności... Podziękował mi za wszystko, dał pokaźną sumę na
nowe mieszkanie i urządzenie wszystkiego dla dziecka… Powinnam wtedy dać sobie spokój i skorzystać z tego co mi proponował. Nie musiałabym pracować i w taki sposób…
A Ja głupia nie chciałam o niczym słuchać, zdenerwowana zadzwoniłam do jego żony, jednak, ta powiedziała mi, że kocha męża i wie o jego zdradach, ale kochają się i ona nigdy nie
pozwoli mu odejść, bo jest wspaniałym mężem i ojcem... Nie mając innego wyjścia skorzystałam z kogoś kto działa czarną magią. Niby nic to nie dało, efekty żadne bo jedyny kontakt z
jego strony był wtedy kiedy przysyłał kopertę z pieniędzmi, dużymi pieniędzmi… Pewnego dnia zostawiłam moje ukochane dziecko samo, miałam dwóch znaczących się dla mnie
klientów... Co miałam począć…? Położyłam je spać i pojechałam... Po powrocie do domu czułam dziwną energię, zebrało mi się na płacz i od razu pobiegłam do pokoju dziecka... to co
zobaczyłam...! Tego nie opiszą słowa... Moje dziecko nie żyło, miało główkę włożoną między szczebelkami... Lekarze orzekli, że musiało włożyć między nie główkę, ale nie potrafiło się
wydostać... i ze stresu udusiło się.
Gdy powiedziałam jego ojcu o tym fakcie uznał, że nic go ze mą już nie łączy, wiedziałam, że mnie podejrzewał o to, że zrobiłam coś dziecku z żalu, że on chciał zapewnić nam obojgu
godny byt, a ja posunęłam się do kłamstwa... i że w takim razie nie ma co już pomagać skoro dziecka nie ma... On pokochał to dziecko, przy trzecim spotkaniu rozpłakał się i powiedział, że
pomoże mi we wszystkim, ale kocha też swoje dzieci… Wpadłam w depresję, poczucie winy nie pozwala mi spać...
Czy to ja to na siebie to ściągnęłam? Czy taka jest moja kara?

- Pani Asiu, zapłaciła Pani już cenę za to, że chciała Pani swoje szczęście osiągnąć poprzez nieszczęście kogoś innego... Ale to już przeszłość... Straciła Pani to co
straciła, czas iść do przodu... Pozostaje Pani tylko wybaczyć sobie i czekać, ponoć z czasem ból się zmniejszy, a może to my do niego się przyzwyczajamy,
bynajmniej proszę pamiętać, by nie powielać tych samych błędów... Niebawem pozna Pani kogoś znacznie starszego od Pani, kto zapewni Pani godny byt i
podaruje wiele uczucia... Poczuje się Pani kochana, jednak pozna go Pani w "pracy", ale będzie to przypadek, on nie zaakceptuje Pani pracy i zrobi wszystko, aby
Panią z niego wyciągnąć. Będzie to sytuowany, przystojny mężczyzna, najprawdopodobniej będzie handlowcem po rozwodzie oraz z dużym poczuciem humoru.
Pani będzie świetnym organizatorem i widzę, że będzie Pani bardzo spełniona zawodowo, widzę, że będzie Pani kierować ludźmi... Proszę od teraz spojrzeć
optymistycznie i iść do przodu... to wszystko już minęło i czym wcześniej odetnie się Pani od tego co było, zapomni - tym szybciej znajdzie Pani swoje szczęście...
- Panie Aryanie, ja o tym wiem, ale mam żal, że nie posłuchałam, byłam ślepo zapatrzona w swój cel... straciłam moje dziecko, pokochałam je pomimo
przeciwności... Ale wiem, że czasu nie cofnę, mogę tylko prosić Boga, aby mi wybaczył. A pamiętam, jak mówił mi Pan, że “stracę to, co pokocham najbardziej”.
- Bóg jest sędzią i na pewno popatrzy na to przychylnym wzrokiem jeśli wybaczy Pani sama sobie. Proszę modlić się za duszę dziecka przez 33 dni, i zapalać w
jego intencji światełko - świeczkę… do czasu, aż nie będzie Pani lżej na duszy.
Wychodząc Pani Asia niespodziewanie uściskała mnie mówiąc, że jestem "Aniołem strapionych serc" i że będzie się za mnie modlić... Wyszła z nadzieją, po
niecałych dwóch latach otrzymałem zaproszenie na ślub... A na dole dopisek, że zaczyna nowe życie, zamieszka w Australii z mężem i jego dorosłym synem,
będzie zarządzać na odległość filią firmy męża w Polsce... Nareszcie czuję się spełniona, kochana i wybaczyłam sobie i jemu... :-)
Człowiek jest istotą, która najczęściej wszystko co chce i pragnie, często musi dostać. Musimy pamiętać, że nie możemy robić czegoś co jest krzywdzące dla kogoś innego i
wbrew czyjejś woli. Na cudzym nieszczęściu swojego nigdy niczego dobrego nie zbudujemy, a możemy sprowokować los i dosięgnie nas surowe oko Boga. Pamiętajmy też,
że to co zasiejemy myślą, słowem i uczynkami zawsze do nas wróci, zawsze zwielokrotnione i w najmniej odpowiednim dla nas momencie. Zawsze twierdzę i podkreślam, że
piekło i niebo jest na ziemi i to tutaj jesteśmy rozliczani w zależności od uczynków. Uczynki dobre zmienią nasze życie w pozytywną bajkę, dając nam szanse i możliwości. Zaś
uczynki negatywne, przyciągną do naszego losu brak spełnienia, problemy, troski, choroby i w efekcie łzy i będziemy czuć się nieszczęśliwi, niezrealizowani… Jednak w
każdym momencie życia mamy wybór i podejmujmy decyzje ku uciesze, a nie ku czyjemuś smutkowi. Jeśli coś w naszym życiu się nie udaje, to być może nie jest to coś, co
da nam szczęście w dalszej perspektywie czasowej. Być może to, o co usilnie teraz walczymy, nie jest dla nas dobre, nie da nam spełnienia, być może da nam jedynie
problemy i łzy. Tak jak z magią - zdobywając kogoś przy jej pomocy na siłę, na przekór, możemy spowodować, że w trakcie związku, to my odkochamy się od naszego obiektu
uczuć i karą będzie to, że nie będziemy mogli się rozstać przez wiele, wiele lat, wzajemnie będziemy się dręczyć, ale nasz związek nie skończy się. Z drugiej strony zawsze
mamy wolny wybór i możemy zapytać się siebie, czy postępując tak czy inaczej, skrzywdzę siebie, czy kogoś? Jeśli odpowiedź jest twierdząca - zmień decyzję na inną...
lepszą.

Aryan Goehling

doradca życiowy, partnerski i biznesowy

Porady dziadka WŁADKA
Na tej stronie prezentuję dla Państwa znane i mniej znane
porady zdrowotne i kosmetyczne.
Zalecam dokładne
zapoznanie się z poniższymi kuracja i proszę o stosowanie ich
według zaleceń.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania, szukacie jakiejś receptury
na dane schorzenie - przesyłajcie je e-mailem, a postaram się
pomóc, doradzić... i odpowiedzieć na łamach EZO BIULETYNU!
Dziadek WŁADEK

RECEPTURA
NA
ZRZUCENIE
OKULARÓW!
Receptura, którą proponuję może pomóc znacznie we
wszelkich dolegliwościach oczu, nawet postępującej
zaćmie. Oczywiście efekty nie będą widoczne od razu,
jednak już po 1 miesiącu! kuracji widać znaczącą
poprawę wzroku.
1.
2.
3.
4.

Witamina A - 4000 - 5000 jm dziennie
Witamina C - 2500 mg - 3500 mg dziennie
Multiwitamina - 3 razy dziennie po 1 tabletce
Witamina E - 800 mg dziennie

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ANGINA
Przy nieżytach gardła, zapaleniu
migdałków płucz kilka razy
dziennie, najlepiej co godzinę
bolące gardło poniższą miksturą:
Weź: 1 szklankę ciepłego naparu
szałwii, 1 łyżkę soli kamiennej lub
morskiej, 1 łyżkę soku z cytryny, 5
kropli propolisu.

Witamina B2 - 3 mg dziennie
Czarna borówka - 2 pastylki dziennie
Cynk - 13 mg dziennie
Selen - 2 tabletki dziennie
Kwas tłuszczowy Omega-3 - 2-3 x dziennie po 1000 mg
Asparganian magnezowo-potasowy - 2 razy dziennie po 1 tabletce
Miłorząb japoński - 120 mg dziennie
Beta Karoten - 10 000 - 15 000 jm dziennie
Koenzym Q10 - 2 razy dziennie po 100 mg

Koniecznie pijemy 1-2 szklanki świeżego soku z marchwi, może
być z dodatkiem buraka, selera, jabłka lub innych warzyw.
Dodawaj do soku łyżkę oliwy z oliwek lub innego dobrego oleju.
Witaminę C i multiwitaminę rozpuszczamy w 1 litrze zielonej
herbaty z dodatkiem 1 torebki dzikiej róży i pijemy po 2 łyki co
1,5 godziny. Stosując się konkretnie do wskazówek już po 1
miesiącu jest szansa na odstawienie okularów!

USUNIĘCIE KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH I NERKOWYCH
Pij sok z czarnej rzodkwi - 2 łyżki stołowe rano i wieczorem przez 1 tydzień lub
przez 14 dni pij sok z 1 cytryny, 1 białka codziennie o jednakowej porze.

SPOSOBY
NA SCHUDNIĘCIE
POST - w środę i piątek należy pościć,
najlepiej przez cały dzień jeść samą
kaszę, sałatki owocowo jarzynowe,
ciemny chleb. Wykluczyć mięso, cukier i
mleko.
SOKI - pij rano przed śniadaniem i przed
snem pół szklanki soku z marchwi i
buraków (2:1) przez 4 miesiące.
ZIEMNIAKI - przez 3 kolejne dni staraj się
jeść tylko ziemniaki, pod każdą postacią warunek nie smażone i nie z tłuszczem
zwierzęcym. Kurację stosuj przez 6
tygodni, a zauważysz efekty.
RYBY - zamiast mięsa zacznij jeść 2 - 3
razy w tygodniu ryby z dodatkiem
gotowanych warzyw.
POSIŁKI - jedz 5 posiłków dziennie
najlepiej w równych odstępach czasu,
śniadanie, wartościowy obiad, lekka
kolacja i 2 lekkie przekąski pomiędzy
posiłkami np. soki lub sałatki.

NATURALNE SPOSOBY NA

BÓL ZĘBA
Z bólem zęba nie jest łatwo przetrwać, zwłaszcza jeśli jest
późny wieczór, a co gorsza noc, a my nie mamy
możliwości wizyty u stomatologa. Czasami do rana mogą
pomóc ulżyć Ci w cierpieniu poniższe sposoby:
1.
2.

3.

Na bolące dziąsło połóż kawałek cebuli, a najlepiej wyciśnij sok i smaruj
nim bolące miejsce.
Czosnek - przeżuj ząbek czosnku lub rozgnieć kilka ząbków, zalej pół
kubka wody i płucz usta. Czosnek zawiera allicynę, jest to naturalny
antybiotyk.
Goździki - zawierają eugenol, naturalny środek znieczulający , ssij przez
kilka minut goździki, lub posmaruj bolące miejsce olejkiem goździkowym
(można go zrobić samemu).

4.

Posmaruj dziąsło żelem dentystycznym Sahol, czasami przynosi to ulgę
bo znieczula dziąsło i leczy stan zapalny.

5.

Soda oczyszczona i woda utleniona czasami pomaga zlikwidować ból,
zamocz szczoteczkę w wodzie utlenionej, zanurz w sodzie i umyj zęby.
Możesz również rozpuścić 1 łyżkę sody, dodać szczyptę soli i zalać ciepłą
wodą, tym roztworem płucz usta.

6.

Do zęba włóż odrobinę tabletki przeciwbólowej i utrzymuj jednakową
temperaturę np. zrób ciepły kompres na twarz.

7.

Imbir - ssij plasterek świeżego korzenia imbiru, przynosi ulgę jak i
likwiduje bakterie.

8.

Pieprz i sól - 1/4 łyżki soli wraz ze szczyptą pieprzu przykładamy
bezpośrednio w bolące miejsce. Tak samo działa woda z solą.

9.

Przepłukuj co jakiś czas bolącego zęba nalewką ziołową Dentosept lub
naparem z rumianku, tymianku i szałwii.

10. Herbata zawiera dużo kwasu taninowego, należy przyłożyć na bolący ząb
namoczoną torebkę herbaty.

11. Mieszanka z 5-6 kropli jodyny i łyżeczki soli, rozpuszczonych w szklance
wody. Takim specyfikiem należy przepłukiwać okolice bolącego zęba.
12. Pasta do zębów - czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze posmaruj bolący ząb jak i dziąsło pastą do zębów.
13. Uśmierzyć za pomocą aspiryny, rozpuść aspirynę na łyżeczce, a następnie
przełóż na mały wacik i przyłóż do bolącego zęba. Trzymaj tak przez 5-10
minut.
14. Drastycznym sposobem jest przepłukanie bolącego zęba mocnym
alkoholem np. brandy lub whisky który znieczula i zabija bakterie.
Możesz użyć do tego celu nalewkę bursztynową lub propolis.
15. Przy stanie zapalnym pomaga przepłukiwanie jamy ustnej i trzymanie w
niej zimnej wody lub przykładaj kostkę lodu, ale jest to raczej chwilowa
ulga.
16. Z bólem zęba poradzą sobie krople walerianowe lub kamforowe.
Wystarczy umieścić wacik, nasączony w jednej lub drugiej nalewce, na lub
w okolicach bolącego zęba, aby ukoić ból.
17. Wanilia - wyciąg z wanilii wkrapiamy na ząb.
18. Bawełniany wacik zwilż olejkiem jodłowym lub pichtowym i przyłóż go
do bolącego zęba na ok. 10-15 minut. Metoda działa również w stanach
zapalnych dziąseł. Powtarzaj co 1,5 - 2 godziny.
19. Ocet jabłkowy (lub spirytusowy) - nasącz wacik i taki kompres przyłóż
do zęba.
20. Połóż na dziąsło plasterek słoniny lub wędzonego surowego boczku.
21. Drastyczny, ale skuteczny sposób, który jednak najczęściej zatruwa
otwartego zęba - na łyżce zapal krople żołądkowe, gdy zostanie mała ich
ilość, namocz patyczek do uszu w leku i posmaruj zęba, tak jak uda ci się
go sięgnąć do środka.
22. Przyłóż na 15 minut plasterek ziemniaka.
23. Ocet i soda oczyszczona - weź dwie łyżeczki sody i tyle samo octu,
mieszaninę rozprowadź bezpośrednio na bolącego zęba.
24. Sok z cytryny - nie tylko wybiela zęby, ale doraźnie może pomóc w bólu.
Powodzenia!

OCZYSZCZANIE WĄTROBY
Aby zapewnić sobie zdrowie i lepsze samopoczucie trzeba oczyścić wątrobę ze złogów i kamieni,
odblokuje się tym samym system wydalniczy, oczyścimy jelito grube, co daje między innymi
odblokowanie trzustki i zanik wielu przykrych dolegliwości.
Kuracja ta może być znakomitym wstępem do przystąpienia do głodówki, gdyż doskonale oczyszcza
nasze jelita. Na oczyszczanie wybieramy takie dwa dni, “aby” być raczej blisko toalety i łóżka by
zastosować się dokładnie do poniższej kuracji. W tych dniach, a nawet dzień wcześniej nie powinno
się stosować żadnych lekarstw, chyba, że zażywamy takie, których nie wolno nam przerwać.
Kurację rozpoczynamy od zjedzenia lekkostrawnego śniadania, nie powinno się jeść masła i mleka.
Godz. 14.00. Nie powinno się już nic jeść po tej godzinie. Jeśli złamie się ten zakaz następuje złe
samopoczucie podczas kuracji. W tym czasie przygotowujemy roztwór siarczanu magnezu (gorzka
sól) - 100 g dolewamy 3 pełne szklanki wody, całość mieszamy dokładnie do całkowitego
rozpuszczenia. Następnie dzielimy mieszankę na 4 szklanki po 3/4 zawartości i wkładamy do lodówki
(schłodzona lepiej smakuje).
Godz. 18.00. Wypijamy pierwszą szklankę roztworu soli (można po wypiciu przepłukać usta wodą).
Godz. 20.00. Wypijamy drugą szklankę soli.
Godz. 21.00. Do słoiczka wlewamy pół szklanki oliwy z oliwek i tyle samo soku z grejpfruta (lub
cytryny - mocniejsze działanie). Zamykamy słoiczek i porządnie potrząsamy nim, aby składniki się
połączyły.
Godz. 22.00. Wypij całą porcję oleju i soku, najlepiej przez słomkę w przeciągu 15 minut. Kładziemy
się na plecach z głową wyżej tułowia i w tej pozycji staramy się zasnąć. Można położyć na wątrobę
gorący termofor.
Następnego ranka: wypijamy między 5.00, a 7.00 rano kolejną porcję roztworu soli. Po wypiciu
kładziemy się z powrotem do łóżka czekając na reakcję. 2 godziny później - wypijamy ostatnią porcję
soli gorzkiej i wracamy z powrotem do łóżka. Leżymy w nim według uznania. Następnie możemy
przejść do 3 dniowej głodówki lub diety sokowej jeśli chcemy osiągnąć większy sukces zdrowotny.

NADMIERNE POCENIE SIĘ
Pij codziennie przez 2-3 tygodnie najlepiej przed
snem kubek melisy lub szałwii z odrobiną miodu.
Do kąpieli dodawaj korę kruszyny lub szałwię - garść
ziela zalej pół litrem zimnej wody, zagotuj i gotuj 5
minut. Napar przelej do wanny.

SŁONIOWACIZNA
Przy schorzeniach węzłów chłonnych dochodzi do
obrzęków nóg i rąk, z czasem stają się twarde i bez
czucia. Pomocne mogą okazać się kąpiele z
dodatkiem skrzypu polnego, po kąpieli chore
miejsca należy smarować maścią nagietkową lub
smalcem gęsim, położyć okład z ziół Szwedzkich.
Dodatkowo codziennie pić 5 szklanek naparu ze
skrzypu.

Herbatka cebulowa na katar
Obierz jedną cebulę, pokrój w cienkie
plasterki, zalej gorącą wodą i odstaw
pod przykryciem na 10 minut. Pij
małymi łyczkami. Do smaku można
dodać odrobinę miodu.

ZIÓŁKA NA BÓLE BRZUCHA

CZOSNKOWY PRZECIER

Na bóle brzucha pomaga wiele znanych ziółek:
szałwia, rumianek, melisa, mięta pieprzowa, koper
włoski, nasiona kminku i majeranek. Z każdego
z tych ziółek można przyrządzić herbatkę: 2
łyżeczki ziela zalej szklanką wrzątku, parz pod
przykryciem 5 minut. Pij napar wielokrotnie w
ciągu dnia.

NA KASZEL

DROŻDŻE NA NERWICE
Łyżeczkę drożdży piekarskich oraz łyżeczkę cukru zalej
szklanką gorącej wody lub mleka, wymieszaj dokładnie i
odstaw na godzinę.
Pij napój raz dziennie przez ok. 3 tygodnie. Kurację powtórz
po 2 tygodniach przerwy.
Drożdże mają dużo witamin z grupy A, B, C i E, posiadają
też fosfor, cynk, magnez, żelazo, potas,
selen i chrom. Drożdże poprawiają wygląd i
stan naszej skóry, włosów i paznokci,
(zawierają biotynę czyli witaminę H oraz
witaminę B5),
wzmacniają nasze nerwy,
leczą oczy i dodają nam energii.

Weź 5 rozgniecionych czosnków i
w y m i e s z a j z 5 ł y ż e cz k a m i m i o d u
wielokwiatowego, dodaj szczyptę imbiru,
rozprowadź w szklance przegotowanej
letniej wody. Po 10 minutach odcedź. Pij
po małej łyżeczce 3 - 5 razy dziennie przez
tydzień.

ZDROWIE ZAKLĘTE W NALEWKACH, WINKACH I POPITKACH…

POMARAŃCZÓWKA
Potrzebujesz: 1 litr spirytusu, pół kilograma cukru,
pół litra wody, skórka z 2 pomarańczy, odrobina
cynamonu i kardamonu.
Wykonanie: Zetnij cienko żółtą skórkę z pomarańczy,
włóż do spirytusu, wlej zagotowany syrop ugotowany z
cukru i wody. Dodaj odrobinę cynamonu i kardamonu.
Trzymaj w cieniu przez 4 dni, nie dłużej, gdyż wódka
będzie bardziej gorzka. Po tym czasie przesącz przez
bibułę, zlej do butelek i schowaj w ciemne miejsce.

Działanie: Wódka znakomicie poprawia trawienie,
pobudza pracę wątroby i trzustki, poprawia
nastrój.

LIKIER KAWOWY
Potrzebujesz: 1
litr spirytusu, 50 zierenek jasno
palonej kawy, laska wanilii, pół kilograma cukru, 3/4
litra wody.
Wykonanie: wlej do karafki spirytus z 1/4 litrem wody,
włóż kawę i wanilię, zatkaj szczelnie korkiem i trzymaj
przez tydzień. Po tym czasie zagotuj cukier z 1/2 l wody,
gdy przestygnie, przecedź do cukru wódkę kawową,
wlej na powrót do karafki, zatkaj dokładnie i odstaw na
pół roku.
Działanie: Likier znakomicie pobudza, podnosi
ciśnienie i poprawia trawienie, pobudza zmysły i działa
antydepresyjnie.

CZOSNKOWA NALEWKA TYBETAŃSKA
Składniki: 35 gramów czosnku i 200 ml spirytusu
Przyrządzanie: czosnek obrać, a następnie zmiażdżyć i drobno posiekać. Zalej spirytusem, zamknij
szczelnie i odstaw w chłodne i ciemne miejsce na 7 dni. Następnie przecedzić, zamknąć na 3 dni.
Kurację należy przeprowadzić w następujący sposób: pierwszego dnia wypijamy kroplę do
śniadania, dwie krople do obiadu i trzy do kolacji. Do śniadania dnia drugiego serwujemy sobie cztery
krople, do obiadu pięć i tak dalej aż do wyczerpania się nalewki.
Działanie: obniża cholesterolu, zmniejsza ciśnienia, zwiększa odporność organizmu, niszczy pasożyty w
organizmie, działa bakteriobójczo, odmładza organizm od środka. Przeprowadzaj kurację 1 raz do roku. Jeśli nalewka wydaje
Ci się za mocna: zagryź ją skórką chleba. NIE PIJ NALEWKI NA CZCZO!!!

ZIOŁA DLA WŁOSÓW
Poniższe zioła możemy stosować do płukanek pojedynczo lub do
przygotowywania mieszanek we własnym zakresie:
* MIĘTA - przyspiesza porost włosów, zapobiega wypadaniu, delikatnie
je przyciemnia.
* LIŚCIE I NASIONA PIETRUSZKI - nadają włosom połysk, rozjaśniają
je i wzmacniają cebulki.
* KWIAT NAGIETKA - zmiękcza włosy, rozjaśnia, dezynfekuje i
wzmacnia cebulki włosowe.
* SZAŁWIA - przyciemnia włosy, działa odżywczo, przeciwłupieżowo,
wzmacnia cebulki.
* KORZEŃ RABARBARU - farbuje włosy na żółto.
* LIŚCIE LAUROWE - dezynfekuje i zmiękcza włosy, leczą skórę głowy.
* RUMIANEK - dezynfekuje, wzmacnia, rozjaśnia i zmiękcza.
* KRWAWNIK - do przetłuszczających włosów.
* TYMIANEK - dezynfekuje i pobudza porost włosów.
* ŁOPIAN I POKRZYWA - likwiduje łupież, odżywia cebulki.
* SZYSZKI CHMIELU - wzmacniają cebulki, odżywia.
* BYLICA - dezynfekuje, przyciemnia włosy.
* LIŚCIE ORZECHA WŁOSKIEGO - przyciemniają i dezynfekują.
* KORA DĘBOWA - wzmacnia cebulki, dezynfekuje skórę głowy,
przyciemnia je, korzystna dla przetłuszczających się włosów.

MAŚĆ PROPOLISOWA

NA ŻYLAKI
Żylaki trzeba koniecznie mieć pod kontrolą lekarza, można jednak wspomóc się
naturalnymi sposobami. Potrzebujesz 70 g białej wazeliny i 5 g propolisu, rozpuść
składniki mieszając je w gorącej kąpieli wodnej. Przetrzyj masę przez drobne sitko,
ostudź i przełóż do szklanego słoiczka. Maść możesz przechowywać w lodówce, ale
nie jest to konieczne.
Maść propolisowa przyspiesza odbudowę skóry i działa przeciwbólowo. Zmniejsza
ryzyko zakażenia, bo propolis niszczy bakterie dlatego można stosować ją na
wszelkie problemy skórne.

H E R B A T K A
NA OSTRE ZAPARCIA
60 g liści senesu, 20 g liści mięty, 10 g
rumianku, 10 g owoców kopru
włoskiego. Zaparz 1 - 2 łyżeczki ziół w
szklance wrzątku,
parz pod przykryciem
10 minut i przecedź.
Wypijaj wieczorem
filiżankę naparu, a
efekt powinnaś
odczuć rankiem.

OPRYSZCZKA
O p ry s z c z k ę m o ż e s z
posmarować olejkiem
eterycznym z lawendy,
drzewa herbacianego,
s o k i e m z cyt ry n y
zmieszanym z olejkiem z
eukaliptusa. Znakomicie
nadaje się również
olejek geraniowy
rozpuszczony w łyżce
wódki lub ginu.
Osobiście polecam dosyć
nieprzyjemny sposób,
p rz y ł ó ż n a s e k u n d ę
wacik namoczony
nalewką bursztynową.

WZMACNIENIE ODPORNOŚCI
1 część świeżo startego chrzanu, 2
części miodu, wymieszaj razem i
odstaw na kilka godzin do
naciągnięcia. Otrzymany sok aplikuj
sobie po jednej łyżce trzy razy dziennie.
Sok wzmacnia odporność i pobudza
apetyt dlatego świetnie nadaje się do
stosowania dla dzieci.

BÓLE GŁOWY

NA TLE NERWOWYM
Silne bóle głowy, osłabienie, zmęczenie, nerwobóle są
powodem, że nasze siły żywotne są poważnie
osłabione, polecane są wtedy płatki owsiane.
Dodatkowo możesz pić zioła: rozmaryn, miętę, chmiel,
melisę, majeranek, miętę pieprzową. W dużych bólach
pomaga kompres nasączony w occie jabłkowym lub z
dodatkiem mentolu (zamknij oczy). Dodatkowo namocz
nogi w wodzie z dodatkiem rozmarynu lub olejku
lawendowego, następnie zanurz je w chłodnej wodzie i
rozetrzyj szorstkim językiem. Przy bardzo silnych bólach
z a ż y j n a c u k i e r 3 0 k ro p l i n a s e rc o w y c h l u b
walerianowych. Niekiedy pomocne jest zjedzenie
łyżeczki miodu lub włożenie pod język 1 kryształku soli
himalajskiej.

PASTA IMBIROWA
NA BÓL GŁOWY

Zetrzyj na tarce kawałek
świeżego korzenia imbiru.
Czoło posmaruj tłustym
kremem, następnie posmaruj
imbirem, po 10 minutach
zmyj wodą z mydłem.

NA KURZAJKI
1 dorodną cytrynę umyj i sparz, po
czym obierz ze skórki. Kawałki skórek
włóż do szklanego słoiczka i zalej
octem spirytusowym 10% ok. pół
szklanki. Zakręć i odstaw na 12 godzin
w ciemne i chłodne miejsce. Następnie
wyjmij skórki ze słoiczka i przykładaj
białą stroną na kurzajkę. Umocuj
plastrem lub bandażem. Opatrunek
zmieniaj 2 razy dziennie (przez kilka
dni) aż do momentu, gdy kurzajka
napęcznieje. Gdy tak się stanie kurzajka sama odpadnie.

“Dzięki mojemu programowi
“Zdrowie na widelcu” nauczyłam
się czytać etykiety, z których
czerpiemy wiedzę o składzie
danego produktu czy dania.
Cieszę się, że “zaraziłam”
zdrowym żywieniem również
rodzinę i przyjaciół”.

Anna Guzik
aktorka serialowa, filmowa i teatralna
foto: internet, źródło: magazyn SHOW 9/2014

NA OTYŁOŚĆ
Weź 1 łyżkę stołową oleju sezamowego, zalej szklanką
ciepłego mleka i pij wieczorem przez kilka tygodni.
Sposób przyspiesza metabolizm, usprawnia gospodarkę
jelitową, pomaga przy stanach przedcukrzycowych,
dodatkowo świetnie wpływa na stan naszej skóry.

CHORZENIA WĄTROBY
Wymieszaj po 500 g miodu, 250 g soku z
cytryny i 300 g oliwy z oliwek, mieszankę
zażywaj 3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej
najlepiej na pół godziny przed posiłkami.

NIEPRZYJEMNY
ZAPACH Z UST
Najczęściej przyczyną są problemy
związane z systemem trawiennym lub
dolegliwościami jamy ustnej lub
zębów. Lepsze samopoczucie w tej
przykrej dolegliwości przynieść może
podgryzanie goździków, anyżu, żucie
natki pietruszki lub ziarenek kawy.

NIEDOCZYNNOŚĆ

TARCZYCY
Morszczyn pęcherzykowaty od dawna stosuje
się w problemach z tarczycą gdyż zawiera
wiele jodu - sproszkowany morszczyn (możesz
zmielić w młynku) zażywaj 2 razy dziennie po
1 łyżce stołowej, popijaj przegotowaną wodą.
Kuracja trwa 2-3 tygodnie. Morszczyn
likwiduje zaparcia.
Przy guzkach na tarczycy możesz stosować
okład z parowanego skrzypu polnego jak i go
pić (do pół litra dziennie) najlepiej zaparzaj w
termosie i popijaj po kilka łyków w ciągu dnia.

Mój program dla zdrowia
Szczęśliwi ludzie, to zdrowi ludzie!
Wanda Leonarda Prager

Pragnę podzielić się z Wami wskazówkami, które często stosuję w codziennej praktyce z klientami, którzy
przychodzą do mnie po pomoc. Wskazówki te są bardzo proste i dotyczą całkowitej poprawy naszego
zdrowia i samopoczucia, może zastosować je każdy, kto tak naprawdę chce poczuć się zdrowiej, odzyskać
wigor, dobre samopoczucie i młodość.

1. Oczyść zanieczyszczony organizm: nerki, jelita, wątrobę i trzustkę.
2. Oczyść swoją krew i limfę poprzez odpowiednie herbatki ziołowe.
3. Zmień dietę, staraj się uważnie dobierać produkty i stosuj te, które są
jak najmniej przetworzone. Uważaj na to co łączysz ze sobą, gdyż
niewłaściwe połączenie produktów sprzyja wielu chorobom. Słuchaj się
swojego organizmu, on wie co jest dla Ciebie najzdrowsze.
4. Jedz 5 posiłków najlepiej co 3 godziny, z czego najbardziej jakościowe
to śniadanie i obiad, a ostatni posiłek jedz przed 19.00.
5. Zmień tryb życia, ruszaj się bo ruch to zdrowie! Codziennie gimnastykuj
się, a jeśli nie możesz - spaceruj!!! Dotlenisz się, wyrównasz oddech,
oczyścisz płuca.
6. Koniecznie 2-3 razy w tygodniu zażywaj czosnek i cebulę pod każdą
postacią!!! To rośliny zdrowia i młodości.
7. Bezwzględnie systematycznie oczyszczaj się z pasożytów!!!
8. Wyeliminuj do minimum oczyszczony biały cukier i sól, w to miejsce
zacznij używać inne zamienniki np. ksylitol, miód, w małych dawkach
używaj sól morską lub himalajską i naturalne zioła do przyprawiania.
9. Zamiast drogich kosmetyków stosuj odpowiednią dietę m.in. ryby, jaja,
nasiona, kiełki, a na skórę stosuj naturalne oleje.
10.Zasypiaj przed 22.00 a wstawaj o 7.00 rano, zyskasz zdrowie i więcej
czasu dla siebie i swoich zainteresowań.

11. Pij soki warzywno - owocowe, gdyż można nimi uzdrowić prawie każdą
chorobę.
12.Hartuj ciało przez obmywanie się zimną wodą lub śpij w chłodnym
pomieszczeniu, najlepiej przez cały rok miej uchylone okno w sypialni.
13.Pij codziennie 4 szklanki wody, 1 filiżankę ziół i naturalnego soku.
14.Zażywaj kąpieli słonecznych, codziennie spędzaj codziennie 20-30
minut na życiodajnym słońcu, zamknij oczy i pozwól energetyzować się
jego sile.
15.Pilnuj emocji i uważaj na stres - one zabijają nas od środka.
16.Masuj codziennie stopy, dłonie i uszy, nawet nie wiesz ile dobrego dla
zdrowia robi chociażby 10 minutowy masaż.
17.Popraw stan i sprawność kręgosłupa, 90% chorób jest od kręgosłupa.
18.Każdy kęs przeżuj 33 razy, trawienie powinno zacząć się już w naszej
jamie ustnej wraz ze śliną. Nie popijaj jedzenie w czasie posiłku. Gotuj
codziennie świeże posiłki.
19.Dodaj do swojej diety pełnoziarniste pieczywo, jaja, drogocenne
tłuszcze i mięso, gdyż dodaje nam siły i wigoru.
20.Codziennie znajdź pół godziny czasu tylko dla siebie i rób to co
kochasz najbardziej: czytaj, śpiewaj, tańcz, spaceruj…
21.Codziennie zjadaj 1 jabłko, kiwi lub banana - to owoce, które
zapewniają nam zdrowie.

GROG DLA ZDROWIA
Grog nie tylko znakomicie
poprawia trawienie, mało
znakomicie leczy przewód
wzmacnia naszą krew, ale
pasożyty.

rozgrzewa, i
kto wie, że
pokarmowy,
też likwiduje

Weź 1/2 szklanki rumu lub najlepiej
k o n i a k u , 1 s z k l a n k ę cz e rw o n e g o
wytrawnego wina, 1 suchą gałązkę
jałowca, 1 łyżkę miodu, szczyptę
cynamonu, kardamonu i imbiru.
Dodatkowo, ale niekoniecznie można
dodać sok z połowy cytryny.
Wszystkie składniki oprócz koniaku
podgrzewaj do temperatury 70-80*C, żeby
substancje zapachowe przeszły do wina.
Roztwór przecedź i zmieszaj z rumem lub
koniakiem. Dodaj miód, zamieszaj i
podgrzej. Pij małymi łyczkami, najlepiej
działa jak będzie gorący.
Bardzo silne działanie przeciw
pasożytnicze osiąga się wypijając
gorący grog w ilości
250 ml o 2.00 nad
ra n e m . Pa s o ż y ty
wtedy wędrują do
naszego żołądka,
aby się posilić. Pijąc
t ą r o z g rz e wa j ą c ą
mieszankę
zabijamy
je
bezpośrednio w
żołądku.

ZAPALENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO
• wyciśnij sok z pietruszki, zmieszaj go z miodem w proporcji 1:1 i
zażywaj po 2 łyżki stołowe 3 razy dziennie.
• codziennie zjedz 1 kromkę pełnoziarnistego chleba zamoczoną w
oleju z pestek dyni, lub zjedz ich garstkę.
• codziennie rano jedz owsiankę gotowaną na wodzie z dodatkiem
miodu.
• raz dziennie zjedz ząbek czosnku - najlepiej codziennie wieczorem
rozcieraj na kromce chleba.
• pij codziennie herbatkę z dziurawca lub z pokrzywy. Łyżeczkę ziela
zalej szklanką wody, doprowadź do wrzenia i gotuj 1 minutę na
wolnym ogniu. Zaparzaj 10 minut. Pij rano i wieczorem po 1 szklance.

ŁYSIENIE ze stresu…
• 1 łyżka nafty kosmetycznej, 2 łyżki miodu i 1 żółtko - składniki
zmiksuj mikserem, wetrzyj w skórę głowy, przykryj głowę folią i
ręcznikiem na godzinę. Po tym czasie umyj włosy szamponem i
wetrzyj w nie odrobinę oleju kokosowego.
• 3 łyżki pokrzywy i 3 łyżki liści brzozy zalej 3/4 l spirytusu
rozcieńczonego pół na pół z wodą. Po 10 dniach przecedź nalewkę i
nacieraj włosy i głowę co drugi dzień tą nalewką. Po 15 minutach
zmywaj.
• 10 listków laurowych zagotuj w litrze wody i gotuj 5 minut na
wolnym ogniu, przecedź i gdy wywar ostygnie spłukuj nim włosy.

DOMOWY

NAPÓJ PIWNY

Nie mam tutaj zamiaru nikogo namawiać do picia
piwa, jednak ten napój piwny znakomicie oczyszcza
układ moczowy, wpływa leczniczo również na nasze
trawienie i oczyszcza organizm z toksyn.
Potrzebujesz: 1 litr jęczmienia, 20 g chmielu, 4
łyżki perzu, 20 g drożdży, 25 dag cukru, 11 l
wody.
Perz rozdrobnij i pokrój na małe części, jęczmień
upraż na patelni na jasnobrązowy kolor, po czym
zmiel.
w
osobnych
garnkach
ugotuj
wywar:
jęczmienny w 6 l wody przez 3 godziny, chmiel i
perz w 2 l przez pół godziny. Pozostałe 3 litry
wody zagotuj z cukrem. Wywary po przestygnięciu
połącz razem przecedzając je i
mieszając
z
pokruszonymi
drożdżami.
Odstawić na dobę, po tym czasie
rozlać do butelek, nalewać nie
więcej niż do połowy, zakorkować i
wstawić
na
tydzień
w
chłodne
miejsce.
Wypijać szklankę napitku 2-3 razy
w tygodniu.
źródło: “Przepis na zdrowie” 2/2014

OLEJEK
GOŹDZIKOWY
NA SUCHE STOPY
Weź: pół szklanki oleju
sezamowego
lub
migdałowego, 5 goździków, 5
kropli olejku goździkowego.

Goździki potrzymaj przez noc w oleju,
następnego dnia wyjmij, dodaje olejek
goździkowy i wymieszaj w szklanym słoiczku.
Smaruj nim stopy według potrzeby. Olejek nie
tylko zmiękcza i wygładza skórę, ale i
dezynfekuje, bo ma właściwości
antyseptyczne. Jeśli pocą Ci się stopy, smaruj
podeszwy odrobiną olejku, i nakładaj skarpety.

NATURALNE
SPALACZE TŁUSZCZU
KAWA ZIELONA
JOGURT GRECKI
PŁATKI OWSIANE
ORZECHY
CYNAMON
HERBATA CZERWONA
KARDAMON
OCET BALSAMICZNY
PIECZYWO CHRUPKIE
RYBY
ARBUZY I MELONY
WINOGRONA
GRUSZKI I JABŁKA
SAŁATKI I SOKI
GREJFRUTY
JAGODY
SUROWE WARZYWA
FASOLA
KASZE
CHUDE MIĘSO
JAJA
ZIOŁA W KUCHNI
PIEPRZ CAYENNE
IMBIR

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
1. Kwaśne mleko, maślankę lub jogurt wymieszaj z 1
łyżeczkę sproszkowanego cynamonu. Takiego
napoju pij dziennie 2-3 szklanki przez ok. 2-3
tygodnie. Gdyby efekt kuracji dał działanie
przeczyszczające, pij tylko 2 szklanki napoju.

2. Przed każdym posiłkiem pij 1-3 łyżki octu
jabłkowego, możesz wymieszać go z
odrobiną modu.
3. Jedz ziemniaki gotowane, ale bez soli, one
znakomicie obniżają ciśnienie krwi, odtruwają
organizm i usuwają resztki po - metaboliczne
dzięki zawartości potasu i magnezu.

Uwaga !
Wszystkie kuracje opisane w naszym
czasopiśmie, są sprawdzone jak i pochodzą z
odpowiednich źródeł i w większości nie ma co do
nich przeciwwskazań. Jednak dla swojego
bezpieczeństwa pamiętaj, że stosujesz je z własnej
woli i na własną odpowiedzialność.
Zamieszczone porady zdrowotne, przepisy i
kuracje są wskazówkami jak sobie ulżyć i
wspomóc proces zdrowienia, powinno się je
traktować indywidualnie, a nie sposobem na
wyleczenie konkretnej choroby.
Jeśli nie czujesz się pewna co do zastosowania i
pewności do którejkolwiek kuracji, zasięgnij
porady swojego lekarza lub farmaceuty.
Redakcja: Ezo-Biuletynu OGRODU NADZIEI
redaktor naczelny: Wanda Leonarda Prager adres
kontaktowy: ogrodnadziei@tlen.pl
redaktor i koordynator projektu: Aryan Goehling
publikacja i skład: Adam Prager
kontakt: ezobiuletyn@gmail.com
zamawianie ogłoszeń: ezobiuletyn@gmail.com
nasza strona internetowa: www.ogrodnadziei.pl
FACEBOOK: www.facebook.com/ezobiuletyn.ogrodunadziei
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NATURA
LECZY

Wanda Leonarda Prager
jasnowidz - bioenergoterapeutka

CZOSNEK dobry na wszystko!
Znany jako naturalny lek bakteriobójczy. Gdy zagraża nam
przeziębienie, grypa, katar lub nieżyt gardła zawsze polecam
doraźnie zjadanie 1 zmiażdżonego lub startego ząbka czosnku z
kromką chleba i masła. Gdy już chorujemy, ząbek czosnku
wkładamy do buzi i ssiemy jak najdłużej, najlepiej wieczorem po
kolacji, tak, aby sok i zapach powoli dotarła do migdałków, gardła i
oskrzeli. Niektórzy jednak nie lubią ani smaku ani zapachu czosnku,
dla nich polecam nalewkę: utrzyj 10 dkg czosnku, zalewamy
spirytusem ok. 1 szklanka.
Odstawiamy na tydzień, po tym czasie przecedzamy przez szmatkę,
dodajemy kilka kropli mięty i łyżkę miodu. Pijemy 2 razy dziennie po
10 kropli na wodę. Nalewkę najlepiej zacząć pić pod koniec lata, tak,
aby jesienią i zimą żadne wirusy i bakterie nas nie łapały. Nalewka
“odmładza” naczynia krwionośne i wspomaga serce, obniża poziom
cholesterolu, likwiduje pasożyty, rozrzedza krew…
Nalewka dłużej przetrwa jeśli będziemy trzymać ją w lodówce lub
innym chłodnym i ciemnym miejscu.
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NA KAMIENIE NERKOWE…
W chorobach dróg moczowych jak i powstających kamieniach
używano najczęściej brzozę i skrzyp polny i te zioła często były
składnikami wielu mieszanek na nerki. Polecam jedną, którą często
polecam moim klientom borykającym się z zapaleniem nerek,
kamicą i problemami z pęcherzem:
Zioła: w równych proporcjach weź liści lub pączków brzozy,
skrzypu polnego, liści czarnej porzeczki, rdestu ptasiego, dziurawca i
mięty. Zioła wymieszaj, 1 łyżeczkę mieszanki zalewaj szklanką
wrzątku, odstaw na 15 minut, przecedź i pij po 1 szklance 3 razy
dziennie, najlepiej małymi łykami.
Odwar z ziemniaków świetnie pomaga przy kamicy nerkowej:
ziemniaki potrzebujemy bez kiełków i zielonych śladów, ziemniaki
obieramy i obierki gotujemy do miękkości. Odwar zlewamy i pijemy
w 3 - 4 porcjach w ciągu dnia przed jedzeniem. Jednorazowa porcja
to 1 szklanka odwaru. Kuracja powinna trwać od 3 do 7 dni. Ta
“obierkowa” kuracja jest dobra na “przytycie”, czyli chudzielcom
może dodać ciała.
Pokrzywa - to zioło o wielu właściwościach zdrowotnych, ma też
silne właściwości moczopędne, czyszczące krew, dlatego poleca się
ją przy problemach z pęcherzem i kamicą jak i przy oczyszczaniu
całego organizmu z toksyn. Zalej 1 szklankę ziela wrzątkiem,
odstaw na 10 - 15 minut pod przykryciem, przecedź i pij 2-3 razy
dziennie przez ok. 2 tygodnie.

MIÓD DLA ZDRÓWKA
Wielu naturalistów uważa, że miód jest lekiem na wszystko i ja również
uważam, że jest to panaceum na wiele dolegliwości… Przeciętna dawka
miodu dla zdrowia u osób dorosłych wynosi 2 - 3 łyżki. Gdy ktoś nie lubi
smaku miodu może go pić z wodą, z cytryną lub ciepłym mlekiem.
Zalecam zażywanie miodu z wodą i picie go dopiero po 12 godzinach,
łyżkę miodu zalej letnią wodą, zamieszaj i pozostaw do rana. Rano
podgrzej odrobinę napój dodaj sok z pół cytryny i wypijaj na czczo. Miód
pity w ten sposób uaktywnia niektóre substancje zawarte w nim.
Dodatkowo można można wzmocnić poprzez dodanie rankiem do niego
kilku kropel propolisu na spirytusie.
Osobiście proponuję mój sposób: miód wymieszaj z cienkimi plasterkami
cytryny koniecznie ze skórką w stosunku 1:1 - najpierw wyszoruj cytryny
szczoteczką. Wymieszaj na tyle ile dasz radę, przełóż do szklanego słoika
lub pojemnika i trzymaj w lodówce. Rano i wieczorem bierz 2-3 łyżki
powstałego syropu, dodawaj ciepłą (nie
zdrowia - napój wspomaga
trawienie, regeneruje wątrobę i
trzustkę, poprawia odporność, dodaje
siły, urody, witalności, dobry
dla poprawy wzroku,
włosów i wyciszenia.
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g o r ą c ą ) wodę i pij dla

BOGACTWO ZIÓŁ:

ROZMARYN
Rozmaryn ma smak gorzkawy i
palący, zawiera olejki eteryczne,
garbniki, terpeny, flawonoidy,
goryczkę, saponiny i żywice.
- Odwar z rozmarynu to środek na
problemy z żołądkiem, wątrobą i trzustką;
- działa jako środek moczopędny i żółciopędny;
- olejek lub maść idealnie sprawdza się przy
nacieraniach na bóle mięśniowe i stawowe, w zapaleniach
korzonków nerwowych.
- Olejek eteryczny sprawdza się przy przeziębieniach i
problemach w układem oddechowym, jak również
oczyszcza energetycznie pomieszczenia;
- napar z liści przyjmowany w małych ilościach w ciągu
dnia ma właściwości wzmacniające, podwyższa
sprawność fizyczną i psychiczną;
- zabija bakterie;
- Idealnie sprawdza się do kąpieli ziołowych gdyż
relaksuje, odpręża i usuwa napięcia oraz dezynfekuje,
idealny na skórę ma działanie ściągające,
oczyszczające, pomocny na wykwity i stany ropne.

ROZMAITOŚCI DLA WŁOSÓW :)

MASKA NA SUCHE WŁOSY
Weź 1/2 szklanki oliwy z oliwek (lub

inny olej, nierafinowany), 1

łyżeczka suszonych pokrzyw, 1 łyżeczka suszonego rumianku, 1 - 2
żółtka, 1 łyżeczka soku z cytryny

Do oleju możemy dodać pokrojony aloes, żyworódka, kwiat
dziewanny, liście lub korzeń prawoślazu – to wszystko ma działanie
nawilżające i wygładzające włosy. Maseczka idealnie nadaje się do
mycia włosów i możemy używać jej zamiast szamponu.
Oliwę podgrzewamy na małym ogniu, w kąpieli wodnej,
dorzucamy zioła i trzymamy 20 minut. Zostawiamy przykryte, żeby
zioła jeszcze oddały swoje cenne składniki – rumianek wyciszył, a
pokrzywa wpłynęła na dobrą jakość skóry i włosa. Żółtko mieszamy
trzepaczką z sokiem cytrynowym, po czym powoli wlewamy i
mieszamy równocześnie ostudzony olejek ziołowy. Powinnyśmy
uzyskać konsystencję majonezu. Aby jednak się nie ściął, musimy
powoli wlewać olej i trzepać ubijaczką do piany.
Maseczkę nakładamy na włosy, głowę zawijamy ręcznikiem
pozostawiamy na 20 minut, następnie zmywamy ciepłą, nie gorącą
w o d ą , m o ż n a u ż y ć d e l i k at n e g o s z a m p o n u , w c z e ś n i e j
rozcieńczonym wodą. Żółtko zawiera lecytynę, która skleja łuski
włosa i sprawia, że włos jest lśniący i sprężysty, dlatego działa
niczym naturalny jedwab do włosów. Włosy na koniec możemy
spłukać wodą z dodatkiem octu jabłkowego lub sokiem z cytryny.
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ZIOŁA DLA WŁOSÓW

- POKRZYWA – przeciwdziała łupieżowi, pozostawia czystą skórę,
sprawia, że włosy lśnią, są mocne i grube,
- LIŚCIE LAUROWE - dezynfekują skórę, oczyszczają włosy z
kosmetyków, pięknie pachną,
- RUMIANEK – wycisza skórę, działa przeciwzapalne i
przeciwalergiczne,
- KŁĄCZE TATARAKU – działa przeciw wypadaniu włosów, pobudza
włosy do wzrostu
- ŁOPIAN – odżywia, pobudza do wzrostu, dezynfekuje skórę głowy
- KORZEŃ PRAWOŚLAZU I KWIAT LIPY – nawilża i wzmacnia włosy,
- CHMIEL – przeciwdziała wypadaniu włosów, ma właściwości
przeciwzapalne
- SKRZYP POLNY – dostarcza krzemionki, warto go również pić,
zewnętrznie przeciwdziała łupieżowi, wzmacnia włosy,
- KORZEŃ MYDLNICY – ma właściwości czyszczące, używamy do
tworzenia szamponów ziołowych, przeciłupieżowa,
- N AGIETEK – działa pr zeciwzapalnie, bakt er iost atycznie,
grzybobójczo, rozjaśnia włosy,
- ROZMARYN i MIĘTA – pobudza i sprawia, że jest lepsze ukrwienie
skóry, oczyszcza skórę,
- KORA WIERZBY I BRZOZY – działa przeciwłojotokowo, dla włosów
tłustych, przyciemnia też włosy,
- LIŚCIE GRUSZY – przeciw wypadaniu włosów, zmiękcza i odżywia
włosy,
- ORZECH WŁOSKI (liście, łupiny, korzenie) - przyciemnia kolor,
wzmacnia cebulki, działa przeciwzapalnie, grzybobójczo i
przeciłojotokowo,
- SZAŁWIA – odżywia, wzmacnia cebulki i dezynfekuje,
- WIERZBOWNIC A DROBNOKWIATOWA – przeciwzapalne,
przeciwłojotokowe, dla tłustych włosów
- NASTURCJA, RZEPA i MNISZEK LEKARSKI – ze względu na sporą
zawartość siarki – działanie przerywające
wypadanie włosów,
idealne przy zapaleniach skóry.

BĄDŹ PIĘKNA…
KURACJE DLA
CIAŁA
DOMOWY KREM

NATURA
LECZY
PRZECIWZMARSZCZKOWY

Składniki: 10 g lanoliny, 5 g oleju z masłosza,

OCZYSZCZENIE Z TOKSYN

20 ml oleju z pestek winogron, 20 ml olejku z
za pomocą soków warzywno - owocowych
jojoby, 5 ml olejku z wiesiołka, 100 ml wody
destylowanej lub różanej, łyżeczka miodu, 20 ml
żelu aloesowego, 2 - 3 krople olejku eterycznego o
zapachu kwiatów, 3 - 4 krople witaminy A i E.
Przygotowanie: Lanolinę i oleje rozpuść w kąpieli
wodnej do temp. 60 - 60*C, dodaj witaminę A + E.
Wodę różaną lub destylowaną doprowadź do
temperatury: 60 - 70*C i dodawaj po kilka kropel
do lanoliny. Naczynie zdejmij z ognia, mieszając
ostudź masę do temp. 45*C, dodaj żel aloesowy i
olejek eteryczny. Aby krem miał dłuższą ważność
przechowuj go w szklanym szłoiczku w lodówce.
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MASECZKA regeneracyjna na szyję i dekolt - 1 łyżeczka lawendy,
1 łyżeczka rozmarynu, pół łyżki mąki kartoflanej, pół szklanki gorącej wody
- maseczkę ogrzewamy w kąpieli wodnej aż powstanie gęsta papka, nałóż
ją na twarz i dekolt za pomocą drewnianej łopatki, zmyj po 10 - 15
minutach ciepłą wodą, skórę posmaruj naturalnym olejem np.
migdałowym.

MASECZKA dla cery suchej - żółtko utrzyj z kilkoma kroplami oliwy lub
homogenizowanego twarożku, dodaj łyżeczkę miodu lub oliwy lub kilka
kropel soku z pomarańczy, nałóż na 15 minut na twarz, zmyj letnią wodą.

MASECZKA do cery tłustej - 2 łyżeczki płatków owsianych zalewamy
kilkoma łyżkami śmietany lub mleka, gdy płatki napęcznieją powstałą
papką smarujemy twarz. Po 20 minutach zmywamy gorącą wodą i
następnie spłukujemy zimną.

MASECZKA na rozszerzone pory - białko wymieszaj z łyżką oliwy z
oliwek, wetrzyj w skórę i trzymaj na twarzy 10 minut, zmyj ciepłą wodą,
posmaruj twarz lekkim kremem.

OKŁADY na zwiotczałą szyję - zwiotczałą skórę szyi odmłodzić
pomogą okłady na przemian ciepłe i zimne. Przygotuj 2 okłady z ciepłą i
zimną wodą oraz ręcznik. Nałóż najpierw okład ciepły, zmocz ręcznik,
wyciśnij go i owiń dookoła szyi, przytrzymując oburącz obydwa końce. Po
2 minutach zmień kompres na zimny, zabieg powtarzamy dwa razy. Na
koniec wycieramy skórę suchym ręcznikiem i kładziemy maseczkę
odżywczą lub krem, dzięki czemu składniki zostaną wchłonięte i każda
maska będzie działała znacznie mocniej.

KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ...

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE …
NA URODĘ
Zanurz się w kąpieli z dodatkiem kilku liści oczaru.
Zapal obok wanny świecę i pachnące kwiatami
kadzidełko. Zanurzona w wodzie wypowiedz zaklęcie:
MOJEJ SKÓRZE PRZEPYCH, MOIM OCZOM
BLASK, MOIM WŁOSOM PIĘKNO, TEN WIECZÓR
TO MÓJ CZAS.

NA PRZYPŁYW PIENIĘDZY
1. Zapal zieloną świecę, wycisz się i przez chwilę
wyobrażaj sobie jak pieniądze wypełniają twoje
dłonie. Nalej do miseczki wody i włóż do niej
cztery monety. Postaw w kącie finansów na
cztery dni (lewy górny róg pokoju). Potem wyjmij
pieniążki i wydaj je wszystkie tego samego dnia.
Wodę wylej, wypowiadając słowa:
KAŻDY
WYDANY PIENIĄDZ WRACA DO MNIE
ZWIELOKROTNIONY.
2. Zmieszaj łyżkę kawy z łyżka cukru i łyżką
cynamonu. Wysyp na patelnię i podgrzej. Gdy
zacznie się dymić okadzaj mieszkanie, chodząc
wzdłuż ścian zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, zaczynając od drzwi wejściowych.
Okadzając powtarzaj afirmacje: PIENIĄDZE
PRZYCHODZĄ DO MNIE ŁATWO, SZYBKO I
R A D O Ś N I E Z E W S Z YS T K I C H S T RO N .
DZIĘKUJĘ ZA POMYŚLNOŚĆ MATERIALNĄ I

DOSTATEK, KTÓRE STALE MI TOWARZYSZĄ.
JESTEM ZAMOŻNY I MAM PORTFEL PEŁEN
PIENIĘDZY.
3. Aby w naszym życiu były pieniądze, zawsze
dajemy je lewą ręką, a bierzemy prawą mówiąc
przy tym za zawsze 3 razy: RĘKA DAJĄCEGO
NIGDY NIE ZBIEDNIEJE.

NA OBFITOŚĆ
Zwróć się twarzą na wschód w czasie gdy księżyca
przybywa w doniczce zasiej bazylię. Obok nasion
połóż w ziemi agat muszlowy. Podlewając roślinę
mów: MOJE DOCHODY I OBFITOŚĆ WZRASTAJĄ,
PRZYCIĄGAM TYLKO DOBRO I SZCZĘŚCIE.

NA ZDOBYCIE DOBREJ PRACY
Przez trzy kolejne poranki zapalaj niebieską świeczkę
i kadzidełko cynamonowe. Zamknij oczy, rozluźnij się i
wypowiedz mocnym głosem:
JA ...(MOJE IMIĘ)... MAM CIEKAWĄ, DOBRZE
PŁATNĄ PRACĘ, KTÓRA PRZYNOSI MI ZYSK,
SPEŁNIENIE I ZADOWOLENIE.
Potem przez dłuższą chwilę wizualizuj sobie swoje
miejsce pracy, siebie w pracy, jak wykonujesz swoje
zawodowe czynności zadowolony i szczęśliwy.

Magia miłosna
1. Wsyp do moździerza siedem ziaren kolendry. Rozcierając,
wyobrażaj sobie ukochaną osobę blisko ciebie. Trzy razy
wymów głośno jej (jego) imię, po czym powtarzaj zaklęcie:
CIEPŁE SERCE, CIEPŁA DUSZA, NIECH NA ZAWSZE ZOSTANĄ
RAZEM.
Weź czystą jeszcze nie używaną szklankę, nalej trochę wody
destylowanej i wsyp do niej utłuczoną kolendrę. Potrzymaj
chwilę dłonie nad szklanką koncentrując swoją siłę psychiczną.
Powtórz z mocą:
NIECH TAK SIĘ STANIE
Trzykrotnie nakreśl nad szklanką znak krzyża. Odstaw na 12
godzin. Potem dodaj płyn do potrawy, którą zje ukochany
(ukochana).
2. Napisz piękny, gorący list miłosny do ukochanej osoby. Noś
go na sercu co najmniej przez godzinę, następnie połóż go na
czerwonym materiale, a obok niego trzy czerwone róże. Zapal
trzy czerwone świece. Weź
kilka głębokich oddechów,
potrzyj dłonie i przyłóż je do
zapisanych kartek. Zamknij
oczy i wizualizuj ciepłą
obecność kochanej osoby, jej
czułe słowa skierowane do
ciebie, intymne sytuacje
między wami.
Wykonuj rytuał przez trzy
dni o tej samej porze, a
potem nasącz list kroplą
swoich perfum (wody po
goleniu) i wyślij do
ukochanej osoby.

Powodzenia!

WY pytacie… MY odpowiadamy!

SKĄD BIERZE SIĘ CZKAWKA?

Czkawka to mimowolny skurcz przepony (podrażnienie przepony), który powoduje wdech, nagle przerwany
zamknięciem głośni. To objawia się charakterystycznym dźwiękiem i niekiedy wstrząsami klatki piersiowej.
Czkawka to napadowe, mimowolne skurcze przepony, objawia się to ruchem klatki piersiowej i
charakterystycznym odgłosem. Nie stanowi ona poważnej dolegliwości. Częstotliwość czkawki wynosi zwykle
2-60/minutę. Trwa zazwyczaj kilka minut i zwykle samoistnie ustępuje.
Najczęstsze przyczyny czkawki: spożywanie bardzo zimnych lub zbyt suchego pokarmu, łapczywe jedzenie lub
picie, połączone z połykaniem dużej ilości powietrza, nadużycie alkoholu, przemęczenie, długotrwały śmiech
lub nadpobudliwość nerwowa, cukrzyca, ciąża, nerwowość. Częsta czkawka pojawia się u osób, które moją chory
układ pokarmowy, oddechowy, ośrodkowy układ nerwowy lub przy zatruciach lub zakażeniach organizmu.
Czkawka pojawiająca się zbyt często, lub trwająca kilka godzin często może wymagać interwencji lekarza.
Przewlekła czkawka może trwać nawet do 48 godzin. Powoduje wtedy olbrzymi dyskomfort, potworne
zmęczenie, zaburzenie przyjmowania posiłków, utratę masy ciała, bezsenność i depresję.
Sposoby na opanowanie czkawki:
- połknij, bez popijania, łyżeczkę cukru (to zmodyfikuje impulsy nerwowe w jamie ustnej).
- na kilka sekund wstrzymaj oddech, przełknij 2-3 razy ślinę, a następnie zrób głęboki wdech.
- oddychaj do papierowej torebki, którą musisz trzymać przy ustach, by móc wykonać 10 razy bardzo silny
wdech i wydech.
- wypij szklankę wody, dotykając ustami górnego brzegu naczynia.
- wypij małą łyżeczkę octu winnego
- uciskaj kilka razy klatkę piersiową przy jednoczesnym podciąganiu kolan do góry i pochylaniu się do przodu.
- zjedz kilka kęsów suchego chleba.
- ssij kawałek cytryny. Podobno jest to bardzo szybko działający sposób, gdy cytrynę skropi się jakąś gorzką
nalewką…
- wypij szklankę letniej, przegotowanej wody
lub gorzkiej herbaty
- wypłucz gardło ciepłą wodą.
- wypij pół szklanki wody z pół łyżeczki sody
- wdychanie i wydychanie powietrza z
papierowej torebki,
- często pomaga klepanie po plecach;
- łatwostrawna, niezbyt obfita dieta z
wykluczeniem pokarmów suchych,
- wypij napar ziołowy np. z melisy lub szałwii
lub nalewkę uspokajającą,
- zażyj farmakologiczne środki uspokajające i
równocześnie rozluźniające błonę
mięśniową gładką.

7 GRZECHÓW ODCHUDZANIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zbyt późne śniadania - pierwszy posiłek powinien być wartościowy,
witaminowy i ciepły, by nasz układ trawienny był rozgrzany, dzięki twemu
dobrze pracuje. Gdy wstajemy rano organizm potrzebuje energii do
działania, pracy i myślenia.
Za długie przerwy między posiłkami - jeśli doprowadzasz się do uczucia
głodu - zwyczajnie będąc głodnym - zjesz więcej. Jedz o równych porach,
najlepiej co 3 godziny.
Monotonna i zbyt radykalna dieta może doprowadzić∂ do braku
pierwiastków i witamin, monotonna dieta spowoduje, że organizm zmęczy
się a Ty znudzona szybko jej zaniechasz. Najważniejsza zasada - jedz
wszystko co potrzeba dla organizmu - ale rozmaicie i w rozsądnych ilościach.
Raz w tygodniu nagradzaj się! Pozwól sobie na odrobinę przyjemności, jak
wiadomo z nich też składa się życie.
Brak ruchu - żadna dieta nie pomoże jeśli nie będziesz się ruszać, ruch
pozwala
dotlenić nasze ciało, spalić nagromadzoną tkankę tkankę
tłuszczową, wzmacnia się nasza energia, modeluje się ciało i bez
systematycznego ruchu efekty diety zawsze będą znikome.
Nierealne cele - postaw sobie realny cel możliwy do z realizowania w
odpowiednim czasie, jest to niezwykle ważne na początku każdej diety czy
kuracji - w przeciwnym wypadku zniechęcisz się i nie tylko nie zobaczysz
efektów, ale zrazisz się na dłuższy czas.
Porównywanie swoich wyników z innymi jest wielkim błędem, gdyż każdy z
nas ma inną przemianę materii, każdy organizm w innym tempie
przestawia się na inny model jedzenie i dla niektórych dieta zadziała
szybciej, u innych efekty będą widocznie znacznie później.
Powrót do starych, najczęściej złych nawyków żywieniowych po
jakiejkolwiek diecie spowoduje, że waga wróci, często w jeszcze szybszym
tempie niż chudliśmy, dlatego bezwzględnie pilnuj tego, aby nie dopuścić
do ponownego przytycia, gdyż odchudzone komórki będą odkładać tłuszcz
w zastraszającym tempie, a ponowny spadek wagi będzie bardzo trudny do
uzyskania.

Wybaczenie
Wybaczenie nie zmienia przeszłości,
ale ma zdecydowany wpływ na przyszłość.
Wybaczyć…
Nie oznacza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zrozumieć
zapomnieć
usprawiedliwiać
udawać, że nic się nie stało
zbagatelizować krzywdę
znów zaufać
zaprzyjaźnić się
być blisko z osobą, która nas skrzywdziła
zrobić nie zasłużony prezent sprawcy krzywdy
zrezygnować ze sprawiedliwej kary
zrezygnować z obrony przed ponownymi krzywdami

Oznacza:
• zrezygnować z pielęgnowania urazy
• zrezygnować z zemsty (w tym karania samego siebie)
• pogodzić się z tym, że nie będzie rekompensaty za doznane
krzywdy
• pogodzić się z tym miejscem w życiu, w którym się jest teraz
• zaakceptować, że było to kolejne doświadczenie, kolejna lekcja do
nauczenia

Osad na duszy

Wyobraź sobie, że Twoje wnętrze jest jak dzbanek, a
wszystko co myślisz, to herbata, po wypiciu której pozostaje
na nim brudny osad. Powiedzmy,ze te zacieki (grubsze,
cieńsze) to nieprzyjemne wspomnienia, które trzymasz w
pamięci. Różne żale, pretensje, urazy… Jeśli od razu nie
umyjesz z nich dzbanka, to następna zaparzona herbata nie
będzie może w smaku o wiele gorsza, ale w Twojej
świadomości pozostanie ona jednak nieświeża, nie czysta.
Następna jeszcze bardziej, a kolejna może Ci już naprawdę
nie smakować.
Świadomość tego, że pijesz z brudnego dzbanka coraz
bardziej będzie Cię uwierać. Możesz nawet poczuć złość,
niesmak i niechęć, coś co odbiera radość życia, zakłóca
spokój, sumienie… Nęka i gnębi. A kiedy postanowisz
wreszcie umyć naczynie, okaże się to bardzo trudne, bo
osad wżarł się w szkło już zbyt mocno.
Potrzeba będzie bardziej skomplikowanych operacji,
trudniejszej metody, aby odzyskać pierwotną przejrzystość.
Nie doprowadzaj więc do tego, aby Twoje życie zamieniło
się w koszmar powracających wspomnień. Po prostu, kiedy
tylko na Twojej duszy pojawi się osad czy ciemna struga, a
duszę zmąci cień żalu do kogoś - od razu ją zmyj. Wybacz i
zapomnij!
źródło: “Wróżka” 9/2010

DIETA NA POPRAWĘ PRZEMIANY MATERII

Została opracowana w szpitalu rządowym w Kopenhadze. Nie jest to
dieta odchudzająca, wręcz przeciwnie – dieta ta zwiększa przemianę
materii i dlatego działa nawet po zakończeniu kuracji. Jeżeli kurację
przeprowadza się zgodnie z programem - zgubisz nadmiar tłuszczu (7-20
kg).
Kuracja trwa 13 dni i nie więcej, jeśli podczas kuracji przekłamiesz
chociaż raz - cały efekt kuracji znika i możesz ponowić kurację dopiero po
3 miesiącach. Nie przedłużaj jej, gdyż działanie kuracji przedłuża się
jeszcze o 2 m-ce, w tym czasie zmieniając model żywienia nie przytyjesz,
a wręcz chudniesz. Kurację powtórz dopiero po 2 latach.
Posiłki jadamy tylko w godzinach:
- śniadanie – między 8 a 9 godziną
- lunch – między 12 a 14 godziną
- obiad – między 16 a 18 godziną
Wskazówki:
Chuda ryba – dorsz, pstrag.
Gruby plaster – 10 dkg
Wędlina – ma być chuda, wędzona, gotowana.
Przyprawy – sól, pieprz.
Kawa – może być rozpuszczalna, z expresu itp.
Zaleca się 2 litry wody dziennie do picia.
Jednym z problemów związanych z przebywaniem na diecie kopenhaskiej jest to, że do organizmu
dostarczanych może być zbyt mało potrzebnych składników odżywczych. To może doprowadzić do
ogólnego osłabienia organizmu, zawrotów głowy. Dlatego dietę kopenhaską należy stosować
rozsądnie. Nie należy przekraczać także czasu stosowania diety – powinna ona trwać trzynaście
dni. Niestosowanie się do wskazówek tej diety może prowadzić do niepożądanych działań, których
można przecież uniknąć. Osoby, które zlekceważą poszczególne założenia kuracji mogą narazić
się nie tylko na omdlenia.
Jeśli pojawią się jakiekolwiek negatywne skutki związane ze stosowaniem diety, wówczas
najlepszym rozwiązaniem będzie zasięgnięcie porady lekarza specjalisty. Zazwyczaj jednak wyżej
wymienione przyczyny ustępują samoistnie po zakończeniu stosowania kuracji. Po diecie warto
zadbać o urozmaicenie jadłospisu, tak, by w naszym menu znalazło się jak najwięcej cennych
składników odżywczych.

Plan diety:
Dzień 1 oraz 8:
śniadanie – kubek czarnej kawy z łyżeczką cukru
Lunch – 1 – 2 jajka ugotowane na twardo, szklanka szpinaku lub brokułów
Obiad – befsztyk wołowy, lekka sałatka wegetariańska
Dzień drugi oraz dziewiąty
Dzień 2 oraz 9:
śniadanie – kubek czarnej kawy z łyżeczką cukru
Lunch – befsztyk wołowy z sałatką, można zjeść również owoc – jabłko, grejpfrut
Obiad – plasterek szynki (chudej), szklanka jogurtu naturalnego
Dzień 3 oraz 10:
śniadanie – kubek czarnej kawy z łyżeczką cukru
Lunch – szklanka szpinaku lub brokułów + świeży owoc
Obiad – plasterek szynki, 2 jajka ugotowane na twardo + kilka liści sałaty zielonej

Dzień 4 oraz 11:
śniadanie – marchewka utarta na tarce
Lunch – ½ opakowania twarożku, średnia marchewka + 2 jajka na twardo
Obiad – sałatka ze świeżych owoców + kubek jogurtu naturalnego
Dzień piąty oraz dwunasty
Dzień 5 oraz 12:
śniadanie– kubek czarnej kawy z łyżeczką cukru
Lunch – porcja gotowanej ryby (chudej – pstrąga lub dorsza)
Obiad – befsztyk wołowy + szklanka ugotowanego szpinaku bądź brokułów
Dzień 6 oraz 13:
śniadanie – kubek czarnej kawy z łyżeczką cukru
Lunch – porcja niedużego kurczaka + kilka liści sałaty
Obiad – 1 – 2 jajka na twardo, kubek jogurtu naturalnego
Dzień 7:
śniadanie – kubek herbaty z łyżeczką cukru
Lunch – porcja smażonego bądź gotowanego mięsa (chudego).
Obiad – nic
Dla ułatwienia podajemy stronę, gdzie można znaleźć urozmaicone przepisy na
uzupełnienie diety kopenhaskiej: http://www.diety-diety.net/dieta_kopenhaska.html

Recepta na szczęście… cz. 1
1.

Utrzymuj dobre stosunki z innymi ludźmi, pamiętaj, że nikt nie jest ani
gorszy, ani lepszy od nas, dlatego każdy może się od kogoś nauczyć
czegoś nowego;

2. Naucz się sztuki odprężania, relaks fizyczny jak i psychiczny jest
bardzo ważny dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
3. Unikaj napięcia nerwowego wieczorem! Wieczory muszą być spokojne,
dlatego nie wyznaczaj sobie trudnych zadań i ciężkich spraw. Nie
odkładaj niedokończonych spraw na rano!
4. Codziennie znajdź czas na spacer - nawet nie wiesz ile dobrego robi
godzinny spacer nie tylko dla zdrowia, ale dla psychiki.
5. Uciekaj od rutyny i monotonii - najdrobniejsze urozmaicenie jest
środkiem do mniej stresującego życia, nie unikaj drobnych
przy jemności, to z drobiazgów składa się nasze życie.
6. Nie wyładowuj swojej frustracji czy złości na innych, ale też nie duś jej
w sobie - wykonaj jakąś pracę, idź na spacer, posłuchaj relaksującej
muzyki… a złość minie. Jeśli zbiera Ci się na złość - policz do 5 wtedy rozmawiaj dalej…
7. Naucz się opanowania, bądź gotowy przy jąć to co nieoczekiwane i
zaskakujące… Opanowanie w sprawach drobnych, pomoże
przezwyciężyć prawdziwe życiowe huragany.
8. Jeśli czegoś nie możesz zmienić, coś nie zależy od Ciebie - odpuść to!
Czas sam spowoduje, że ułoży się tak, jak ma być najlepiej dla Ciebie.
9. Zachowaj dystans, obiektywizm do problemów i w ocenie zdarzeń redukuj problem do właściwych rozmiarów. Nie wyolbrzymiaj niczego!
Aryan Goehling

RUNA NA PAŹDZIERNIK

RUNA Tiwaz
RUNA ZWYCIĘSTWA!
Jest opiekunem niezdecydowanych,
wielkich bałaganiarzy łapiących po
drodze wszelkie możliwe okazje. Pomaga
osiągnąć upragniony cel - czy w sprawach
bieżących, czy dotyczących poszukiwań
swojego miejsca w życiu. Zwłaszcza w tych
ostatnich poszukiwaniach Tiwaz będzie
dobrym przewodnikiem. Narysuj ją
czerwonym pisakiem na kamyku lub
kartoniku i połóż na biurku lub noś przy
sobie, a pomoże Ci ona osiągnąć
zamierzone cele.

KURACJE Z PRZYMRÓŻENIEM OKA… ;)

CYKL:

LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
ALOES
- LECZY ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII;
- WZMACNIA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU;
- POMOCNY W CHOROBACH OCZU;
- POMOCNY W LECZENIU OPARZEŃ;
- ZAPOBIEGA I LECZY CHOROBY WRZODOWE;
- POMOCNY W ZAPALENIU OKRĘŻNICY;
- LECZY ZAPARCIA;
- STOSUEJ SIĘ W ANEMII I NIEDOKRWISTOŚCI;
BRUKIEW
- STOSUJE SIĘ PRZY ZAPARCIACH;
- ŚRODEK MOCZOPĘDNY I WYKSZTUŚNY;
- KORZYSTNA DLA CERY;
CYKORIA
- MA DZIAŁANIE MOCZOPĘDNE;
- ŚWIETNE DZIAŁANIE ŻÓŁCIOPĘDNE;
- STOSOWANA PRZY NIEDOMAGANIACH WĄTROBY I TRZUSTKI;
- ZAPOBIEGA ZAPARCIOM;
- POMOCNA PRZY KOLKACH WĄTROBOWYCH;
- STOSOWANA PRZY ANEMII;
- REGULUJE POZIOM CUKRU I CHOLESTEROLU;
- KORZYSTNA DLA KRWI;
-

WWW.EIOBA.PL

L:

RADY SZEPTUNKI
K
CY

NADCHODZI TAJEMNICZA
ERA WODNIKA

Przyroda znajduje tyle radości w zmianach...
że nawet pośród drzew, tego samego gatunku,
nie znajduje się takiego,
które w przybliżeniu podobne jest do innych...
A więc zwróć na to uwagę, zmieniaj się tak często,
na ile potrafisz.
(Leonardo da Vinci)
Ciągłe trwanie opiera się na przemijaniu, zmieniają się
pory roku i dnia. Pod nadzorem Nieba, wiosna obdarza
świat kwiatem, czas formuje z kwiatów owoce, lato
wypełnia je energią słońca, jesień oddaje ludzkości w
posiadanie, by energią letniego ognia równoważyć zimę,
której natura poskąpiła ciepła, ... zasypia ziemia na
podobieństwo chwilowej śmierci.
Porządek Nieba, ustalił również, iż ludzkość jest
nieśmiertelna, ale człowiek rodzi się, tężeje w siłę,
rozwija się, dosięga szczytu możliwości, potem słabnie
lub choruje... i umiera. Podobny bieg, ustanowił Stwórca
dla przemijania cywilizacji. Rodzi się cywilizacja na
podobieństwo człowieka, przejmuje od poprzedniczek
dorobek, rozwija się na kanwie czasu, dodaje własną
cegiełkę do budowy, wznosi się wyżej, sięga apogeum,
słabnie, choruje, upada, umiera. Tak postanowił
Stwórca, a my, jako dzieło stworzenia, musimy w całym
zakresie, bieg przemijania zaakceptować.

Podobnie jak cywilizacje przemijają epoki. Odchodzi,
trwająca 2 tysiące lat era Ryby, zapoczątkowana
pojawieniem się Chrystusa, a związana była z
kosmicznym żywiołem „wody”. Wybranych przez
Chrystusa apostołów utożsamiano z rybakami,
przynależnych do grupy Chrystusowej naznaczono
obrzędem chrztu w wodzie, a symbolem chrześcijaństwa
była ryba.
Przenosząc rozważania z mitów na rzeczywisty świat, w
epoce Ryby rosły w gospodarczą potęgę państwa, które
opierały się na wykorzystywaniu możliwości wody wzbogaciły się gospodarczo państwa posiadające flotę.
Epoka Ryby miała przygotować ludzkość na przyjście do
ery Wodnika. Chrystus wskazywał na miłość, nakazywał
kochać nieprzyjaciół, przebaczać, bo wibracje energii
miłości są warunkiem bezpiecznego przejścia z epoki
Ryby do ery Wodnika. Nikt z ówczesnych, ani ze
współczesnych nie zrozumiał nauk Chrystusa. Miejsca
historyczne, w których, według biblijnych tekstów,
miłości nauczał Chrystus, były i pozostały nadal
miejscem nieustających i najbardziej krwawych wojen.
Wydaje się, iż nie ma na kuli ziemskiej podobnych
obszarów, gdzie czas kumuluje, tak wiele konfliktów.
Prawdopodobną przyczynę można dostrzec i tłumaczyć
termicznym konfliktem w podłożu geologicznym tego
miejsca, gdzie żar leje się z nieba (szczególnie w
szczycie dnia) a powierzchnia pustyni Judzkiej, jest w
tym czasie lodowato zimna.

Krystyna Alagor
autorka i wydawca książek
zebranych w serię “ O
m e d y c y n i e i n a c z e j ”.
Dorobek autorski to ponad
30 tytułów książek, opartych
na medycynie chińskiej i
tybetańskiej, oraz na starej
medycynie ludowej
zaczerpniętej z wiedzy
wielu kultur, wielu narodów.
Wydawnictwo Autorskie:
”ALAGOR"
kontakt:
szeptunka.alagor77@gmail.com
foto: od autora tekstu

Zetknięcie się gorąca spływającego z nieba z
zimnem promieniowanym z powierzchni ziemi, może
powodować termiczny konflikt, który przenosi się na
mieszkającą tam społeczność, z wszelkimi
konsekwencjami.
Ziemia jest maleńką cząstką kosmosu, który również
został przez Stwórcę zaprogramowany na
przemianę. Obserwując przyrodę, dostrzegamy
zjawiska dotychczas nie zauważalne. Odczuwamy,
że czas biegnie szybciej, pojawiają się anomalia w
życiu roślin, dotychczas nieznane siły pchają do
złego. Osoby jasnowidzące, z przeszłości i
teraźniejszości, odbierają w przekazach obrazy
skutków nadchodzących przemian. Na bieżący rok,
przepowiadają masowe odejścia dusz do światła, co
oznacza ogrom katastrof i kataklizmów ziemi - już się
potwierdza.
Ludzkość jest koniecznością wszechświata. Człowiek
pozostaje nadal narzędziem w rękach Boga, celem
realizacji boskich programów, ale przejść do epoki
Wodnika, mogą tylko ci, którzy zdołają, w sposób
świadomy, przestawić dotychczasowe wibracje swojego
ciała, a nadchodząca era oparta jest na energii Miłości
Kosmicznej, czyli na miłości do ziemi, do świata roślin, do
zwierząt, do wszystkich ludzi, do przyrody.

W erze Ryby, centrum galaktyki dla Ziemian było
Słońce. W nadchodzącej epoce Wodnika, centrum
nowej ery stanowić będzie tajemnicza i nieznana
nam planeta Syriusz. Gdyby energia Syriusza
działała bezpośrednio na ciała Ziemian, nikt nie
wytrzymałby drgań tej częstotliwości. System
transformacji energii między Syriuszem a Ziemią,
powierzył Stwórca planecie Orion. W odpowiednie
urządzenia zaopatrzyli Ziemie tajemniczy
budowniczowie piramid, rozmieszczonych na wielu
kontynentach, a tajemniczy patronat Oriona
przypisuje się szczególnie piramidom Egiptu.

Według mitologii greckiej Orion był myśliwym,
zakochał się w bogini EOS (Jutrzenka), Ziemia w
obawie, że myśliwy uśmierci wszystkie ziemskie
zwierzęta, wysłała skorpiona, by Oriona zabił. Orion
wraz ze swoim psem Syriuszem przeniesiony został
między gwiazdy; przez wszystkie czasy pozostaje na
niebie, nagi z uniesionym oszczepem, z przepaska
gwieździstą wokół bioder, wciąż po niebie goni
zająca, wierny pies biegnie za nim, a w jego pysku
świeci jedna z najwspanialszych gwiazd, tajemnicza
gwiazda Syriusz.
Przymuszeni cywilizacją, biegniemy coraz szybciej nie
dostrzegając nadchodzących zmian, jedynie
podświadomość sygnalizuje lękiem, i nakazuje
przygotowanie się do wkraczającej epoki. Jeżeli energią
życia w erze Wodnika będzie energia zawarta w Miłości
Kosmicznej, kochajmy i szanujmy Ziemie, i wszelkie istoty
jako Boże dzieło stworzenia. Taką konieczność
przekazywała w wielu Objawieniach Matka Boska,
dopraszała się szacunku dla Ziemi-Matki i Miłości.
Odczuwając wielką Miłość do wszystkiego co Bóg
stworzył, znajdziemy się automatycznie w bezpiecznych
wibracjach. Żywiołem nadchodzącej ery Wodnika jest
kosmiczny żywioł „powietrze”- potęgą gospodarczą staną
się państwa, które skierują uwagę na przestworza, lub
ukierunkują się na wykorzystywanie mocy wiatru.

Człowiek jest małym wszechświatem, musi
posiąść świadomość jak dokonać zmian, by
współuczestniczyć w kosmicznych przemianach,
zaprogramowanych przez Stwórcę. Ksiądz prof.
Włodzimierz Sedlak, pozostawił w zapisie racje:
„ J e d y n i e B ó g j e s t z d o l n y, k l e p s y d r ę
wszechświata odwracać, i ustalać coś w naszej
skali czasu”

Krystyna Alagor
szeptunka.alagor77@gmail.com

Historie życiem pisane,

www.aryangoehling.blog.pl

czyli z bloga wróżbity jasnowidza…
Katastrofa prezydenckiego samolotu…
Od czasu katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku, klienci często
pytają nas wróżki – dlaczego tak się stało? Czy to wina Rosji, czy polskiego
pilota? Kto zawinił? Dlaczego Bóg pokarał tyle niewinnych osób? I nawet
teraz, kiedy od tej tragedii mija tyle czasu - nadal w telewizji zajmują się
sprawą, kłócą się co do pomnika itd…
Myślę, że nie jesteśmy po to, a tym bardziej już na tym etapie, aby roztrząsać o
tym, kto jest winny, a kto nie… bo to i tak na nic nie wpłynie… Wydaje mi się,
że powinniśmy spojrzeć na tę przykrą katastrofę innymi oczyma…
Nikt nie pomyślał co, dlaczego i z jakiego powodu mogło się tak stać…
Przecież tak naprawdę nie ma przypadków… Pomyślmy tylko: w jakich
okolicznościach, nastawieniu i celu lecieli Polacy, wiele wybitych osobowości,
których niestety już nie ma wśród nas?
Lecieli po to, aby upamiętnić coś przykrego, co trudno zaakceptować, czyli
zbrodnię… Straszliwą zbrodnię! Skupiano się na ofiarach tamtych czasów,
było tam tyle negatywnej energii…
W tym samolocie leciały nasze władze – politycy, wojskowi i nie tylko. Wtedy
również ginęły polskie władze, ludzie ze świata nauki… W tym samolocie
leciały też osoby, które pamiętały o tym co się działo w czasach Katynia. Wielu
z nich straciło wtedy bliskich, rodziny.
Zastanówmy się tylko z jaką energią oni tam lecieli i w jakim celu. Odpowiedź
nasuwa się jedna – zadziałało prawo przyciągania, bo podobne przyciąga
podobne.
Pamiętajmy, że to o czym myślimy i się skupiamy wraca do nas. To co
wysyłamy w eter – wraca do nas zwielokrotnione! Ta katastrofa była tylko
przykładem na to, że nie powinniśmy rozpamiętywać przeszłości, jaka by ona
nie była straszna, zła i tragiczna. Powinniśmy skupić się na wybaczeniu,
zapomnieniu, a o to niestety jest bardzo ciężko w obecnych czasach, zwłaszcza
w obliczu takiej zbrodni. W obecnym świecie skupiamy się za bardzo na
negatywach. Walczymy “PRZECIW”czemuś, zamiast działać “ZA”.

Media ogłaszają coraz to nowe zbrodnie, morderstwa, straszą nas kryzysem,
wojnami, konfliktami. Wszędzie widzimy i słyszymy tylko o tym, że jest
bardzo źle i będzie gorzej… I czy od tego poprawia się sytuacja na świecie?
Nie! Dlaczego? Dlatego, że nie myślimy pozytywnie, podłączamy się pod
masową energię lęku, zła i strachu. A podobne przyciąga podobne. Dlatego
zastanówmy się czy warto to robić i co możemy tym sposobem przyciągnąć?
Kataklizmy w przyrodzie tj. pożary, tsunami, wichury, powodzie… Dzieje się
dlatego, że przyroda i natura, której nie szanujemy dopomina się o swoje.
Przecież tak naprawdę ludzie zbliżają się w nieszczęściu i tragediach! Ale to
nie musi odbywać się w ten sposób.
Możemy na co dzień cieszyć się życiem, dbać o sobie na wzajem, skupiać się
na miłych rzeczach i ważnych sprawach. To, że gdzieś na świecie dzieje się źle,
to czy my tutaj w Polsce mamy na to wpływ? Nie!. To po co się tym martwić,
myśleć, poświęcać czas na coś, na co nie mamy wpływu, nie naprawimy tego
siedząc tutaj i oglądając fakty.
Co dają marsze, pikiety przeciw wojnie, terroryzmowi, przeciw Aids…
powodujemy, że te energie potęgują się, i zamiast mieć mniej wojen, chorób i
głodu… mamy tego coraz więcej i więcej… Dlaczego nie organizuje się marszu
na rzecz pokoju, radości, uśmiechu…? Może wtedy na świecie byłoby lepiej…
Dlatego apeluję – myślmy pozytywnie, nie dajmy się wciągać w przykre i
negatywne poczynania, nie podłączajmy pod negatywne myśli, energie i
emocje. Bądźmy poza nimi…
Na pewno wyjdziemy na tym lepiej, bo jak dotąd dzieje się coraz gorzej, a nie
lepiej. Zaoszczędźmy swój czas i zamiast oglądając kolejną porcję wiadomości
czy faktów – wyjdźmy na spacer, wybierzmy się całą rodziną na wycieczkę,
poczytajmy ciekawą książkę, albo idźmy zwyczajnie do kina obejrzeć komedię
i skupmy się na szczęściu swoim i swoich bliskich. Tego życzę sobie i Wam
wszystkim…
Żyjmy spokojnie!

GORĄCO POLECAMY:

SEKRET. Bohater Rhonda Byrne

PRZYPOWIEŚĆ O PRZEBACZANIU
Pewna mała Duszyczka przyszła do Boga z pragnieniem zejścia na ziemię i
zrealizowania jakiegoś aspektu boskości w ludzkim ciele. Jej wybór padł na
wybaczanie. I wtedy pojawił się problem, ponieważ wszystko, co stworzył Bóg było
piękne i doskonałe i nie było komu wybaczać. Wszystkie pozostałe dusze były równie
wspaniałe i nie ustępowały w niczym Duszyczce. Duszyczka zmartwiła się:
- Komu mam wybaczyć, jeśli wszyscy są dobrzy?
Wówczas z grona innych dusz wystąpiła Przyjazna Dusza i zaproponowała:
- Jeśli chcesz zejdę na ziemię razem z tobą i będziesz mi mogła wybaczyć.
- Ale co mam ci wybaczyć? – zdziwiła się Duszyczka
- Nie martw się, coś paskudnego wymyślę. – odparła Przyjazna Dusza
- Dlaczego ty, tak pełna Światła chcesz się zniżyć do zrobienia czegoś złego? – nie
rozumiała Duszyczka

Wyobraź sobie, że istnieje mapa, która wskazuje ci drogę do
najwspanialszego, najbogatszego i najbardziej spełnionego życia, jakie jesteś
w stanie sobie wyobrazić. Wyobraź sobie, że mapa ta prowadzi cię krok po
kroku w stronę twego największego marzenia; że wskazuje, jak pokonać
przeszkody i przeciwników, że przypomina ci, iż posiadasz wszelkie zdolności
do tego, aby twoja podróż do szczęścia zakończyła się zwycięsko. Trzymasz taką
mapę w swoich rękach. To jest mapa twojego życia.
Dwanaścioro ludzi sukcesu przebyło już szlak wytyczony na mapie. Ich
podróże dowodzą, że każdy z nas może spełnić swoje marzenie, odnaleźć
trwałe szczęście i zmienić świat na lepsze. Ty również możesz wyruszyć w
Bohaterską Podróż – po to przecież znalazłeś się na tej planecie.

- Z miłości do ciebie, Duszyczko. Kocham ciebie i wiem, ze chcesz poznać, czym jest
wybaczanie. Nie ma na to innego sposobu. Gdy nie ma zimna, nie doświadczysz ciepła,
gdy nie ma smutku, nie poznasz czym jest radość, gdy nie ma „zła”, nie poznasz
„dobra”… Ktoś musi „zniżyć się”, żebyś ty mogła doświadczyć, poznać siebie jako istotę
wybaczającą. Zawsze sobie pomagamy i kiedyś ty zrobiłaś coś dla mnie, chociaż być
może tego nie pamiętasz - odpowiedziała Przyjazna Dusza – Ale mam jedną jedyną
prośbę do ciebie.
- Zrobię co zechcesz – zapewniła Duszyczka
- W chwili, kiedy zadam ci cios, kiedy dopuszczę się najgorszego, nie zapominaj Kim
Jestem W Istocie – poprosiła Przyjazna Dusza
- Nigdy nie zapomnę! – obiecała Duszyczka – Zawsze będziesz w moich oczach tak
doskonała jak TERAZ!

autor nieznany

BO ŚMIECH TO ZDROWIE :)
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi wstawił -

Jejku, znowu nie trafiłem ani jedne liczby w lotka! - martwi

mówi pacjent do dentysty.

się Pan Kowalski.

- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?!

- Wyluzuj tato - mówi jego syn. Ja mam to samo z zadaniami
z matmy.

Nauczyciel napisał w dzienniczku ucznia: “Państwa córka
Zosia jest nieznośną gadułą”. Następnego dnia pod jego
uwagą znalazła się odpowiedź ojca: “To pestka, gdyby Pan
słyszał jej matkę…”.

Mąż i żona leżą w łóżku, nagle żona kładzie się na wznak
i z całej siły wciąga brzuch i mówi:
- Zobacz kochanie, jak tak leżę, to prawie nie mam
brzucha.

Jasio wraca spóźniony do domu, w którym czekają

- Prawie robi wielką różnicę - odpowiedział mąż.

poddenerwowani już rodzice.
- Przepraszam, że wróciłem tak późno - tłumaczył się
Jasio. Ale na dworcu PKP zabrakło prądu i przez 5 godzin
czekałem, aż ruszą ponownie ruchome schody.

Wraca teściowa od wróżki i jest wyraźnie poruszona,
opowiada zięciowi:
- Ty wiesz, ona dokładnie przepowiedziała mi kiedy i na co
umrę. Otóż…

Pani Kowalska pyta Kowalskiego:
- Jak mam się ubrać do teatru?

- Niech mamusia nie mówi - przerywa jej zięć - wolałbym
mieć niespodziankę.

- Szybko - odpowiedział mąż.
Blondynka bierze ślub, nagle z przerażeniem przerywa
Stoi facet na ulicy, a nad nim na drzewie wisi maluch.
Podchodzi przechodzień i pyta:
- Panie, jak pan żeś tego fiata na to drzewo wpakował?
- Że mały - to widać, że nie ma przyspieszenia wiedziałem, ale, że się skubany psów boi…

księdzu:
- Chwila, chwila, jak ksiądz powiedział? Aż do kiedy?
Jeśli znasz ciekawy dowcip związany z bioenergoterapeutą,
wróżką czy uzdrowicielem w roli głównej - napisz, a my z
przyjemnością go opublikujemy.

JAK ODRÓŻNIĆ PRZEZIĘBIENIE OD GRYPY:
Jesień jest to pora kiedy wiele osób zapada na przeziębienia, jednak
często ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy to jedynie przeziębienie,
czy groźniejsza grypa… Przeziębienie rozwija się zwykle stopniowo ok.
3-4 dni, grypa zaś atakuje niespodziewanie, nawet w przeciągu kilku
godzin potrafi nas położyć do łóżka.
Zazwyczaj powoduje to wysoka gorączka (powyżej 38*C), uczucie
rozbicia, bóle mięśni, głowy, stawów. Takie objawy jak katar, ból
gardła i kaszel mogą przyjść później lub nie pojawią się wcale.
Przeziębienie zwykle ustępuje w ciągu tygodnia od pojawienia się
pierwszych objawów i rzadko powoduje większe problemy zdrowotne.
Grypa natomiast trwa dłużej i powoduje powikłania: zapalenie płuc,
oskrzeli, ucha czy rzadziej mięśnia sercowego lub opon mózgowych.
Przebieg przeziębienia jest znacznie łagodniejszy, a złe samopoczucie
wiąże się zwykle z przemarznięciem, przemoknięciem, zmianami
temperatury. Grypa natomiast powoduje znaczne osłabienie, senność,
pogorszenie nastroju, brak apetytu, ból głowy i ogólne rozbicie.
Jednak zarówno w przypadku przeziębienia jak i grypy powinniśmy
skorzystać nie tylko z dobrodziejstw medycyny naturalnej, często
trzeba sięgnąć po odpowiednie suplementy lub w cięższych
przypadkach odpowiednie antybiotyki.
Najważniejsza zasada to przeciwdziałać niż leczyć, dlatego gdy
nastają chłodniejsze dni pamiętajmy, że zaziębiamy się najczęściej od
głowy i stóp, chrońmy się od wiatru i pijmy ciepłe napoje.
źródło:

DZIENNIK ZDROWIA - OLIMP MEDIA

ZNANI POWIEDZIELI:

Cucurbita Semen
Pestki Dyni

W oparciu o rzetelną wiedzę
i informację dostarczamy usługi
i produkty pro-zdrowotne dla poprawy i
utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Asortyment: suplementy diety, oleje,
miody, zioła, soki witalne, kosmetyki
naturalne i specjalistyczne, sprzęt
medyczny, artykuły higieniczne,
opatrunki, środki czystości, literatura
Usługi: analiza pierwiastkowa włosów,
diagnostyka stanu odżywiania, analiza
stanu skóry, badanie żywej kropli krwi,
porady dietetyczne, dermokosmetyczne
Monitoring przeprowadzanych kuracji
Nauczanie: coaching/wykłady z zakresu
nauk biologiczno-chemicznych (różne
poziomy)
Informacja dotycząca produktów i usług
zdrowotnych.

serdecznie zapraszamy!!!

www.kuplek.com

Dynia zwyczajna – cucurbita pepo – jest rośliną
jednoroczną z rodziny dyniowatych, pochodzącą z
Meksyku. Zawierają kukurbitacyny, fitosterole w postaci wolnej i
związanej w tym β-sitosterol, enzymy, minerały, oraz nienasycone
kwasy tłuszczowe. Świeżo suszone sproszkowane pestki dyni uszkadzają
układ nerwowy pasożytów jelitowych
przez co ułatwiają ich eliminację.
Główne zalety: zawiera wiele witamin z
grupy B - B1, B2, PP, a także witaminę
C, bogata jest w błonnik, wapń, żelazo,
fosfor i magnez, pestki dyni zawierają
dobroczynny olej z fitosterolami i
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi
wspomaga pracę serca i układu
trawiennego, poprawia też wzrok,
pestki zapobiegają rozrostowi i
zapaleniu gruczołu krokowego pestki
dyni powinny jeść również osoby, u
których wykryto glistę ludzką lub
tasiemca, oprócz właściwości
zdrowotnych dynia wpływa także na
urodę, ponieważ pomaga w
z w a l c z a n i u t r ą d z i k a . To d z i ę k i
zawartości cynku w jej miąższu.

10 przykazań gimnastyki w łóżku

lekarzy tybetańskich
Lekarze Ci nazywają ją zadzwiającą i cudotwórczą !
Przykazanie 1. Leżąc w łóżku, po obudzeniu się, wykonaj następujący
intensywny masaż: przytul dłonie do uszu tak, aby kciuki przylegały
do głowy tuż nad uszami. Ściśniętymi palcami dłoni wykonaj 30
ruchów od góry w dół tak, aby palce wskazujące poruszały się po
małżowinach uszu. Skoncentruj się, trzymaj oczy zamknięte od
początku do końca zabiegu.
Działanie fizjologiczne: zapobiega tworzeniu się zmarszczek na
twarzy, wzmacnia się działanie nerwu twarzowego, wzmaga się
cyrkulacja krwi w okolicy skroni oraz wzmacniają się zęby.
Przykazanie 2. Dłoń prawej ręki połóż na czoło, a lewą rękę na prawą
i poruszaj prawą ręką w prawo i w lewo po 20 razy tak, aby mały
palec poruszał się nad brwią.
Działanie fizjologiczne: wzmaga się cyrkulacja krwi w głowie, znikają
ból i zawroty głowy.
Przykazanie 3. Tylną stroną zgiętych kciuków masuj 15 razy gałki
każdego oka.
Działanie fizjologiczne: zapobiega wszelkim schorzeniom oczu,
uspokajany jest system nerwowy.

Przykazanie 4. Obejmując dłońmi obu rąk na przemian, masuj
tarczycę 20 razy.
Działanie fizjologiczne: polepsza się przemiana materii i praca
organów wewnętrznych.
Przykazanie 5. Wykonaj masaż brzucha: prawą dłoń połóż na
brzuch, lewą rękę na prawą i wykonaj masaż ruchami okrężnymi
w kierunku ruchu wskazówki zegara 20 razy w taki sposób, ażeby
brzuch przemieszczał się w górę i w dół, osiąga się to
odpowiednim ustawieniem dłoni.
Działanie fizjologiczne: polepsza się cyrkulacja krwi w okolicy
brzucha, wzmaga się wchłanianie pożywienia i praca jelit.

Przykazanie 6. Leżąc na plecach wciągaj jak najsilniej brzuch do
kręgosłupa, a następnie wypychaj go po 20 razy. Ten zabieg
przeprowadzamy 2-3 razy w ciągu dnia,
Działanie fizjologiczne: usuwane są zjawiska zastoju żółci i krwi
oraz wzmaga się ruch limfy. Osobom otyłym zabieg ten pomoże
pozbyć się nadwagi. Leczone są również schorzenia wątroby i
traktu trawiennego.

Przykazanie 7. Leżąc na plecach zginaj raptownie najpierw prawą, a potem lewą
nogę w stawie kolanowym i podciągaj ją energicznie do piersi, starając się
równocześnie uderzyć piętą o pośladek, a następnie raptownie wyprostuj nogę i
opuść ją. Wykonaj zabieg na każdą nogę po 30 razy.
Działanie fizjologiczne: dokonywany jest masaż nie tylko organów wewnętrznych
lecz również gruczołów wydzielania wewnętrznego, wzmacniane są mięśnie
brzucha.
Uwaga! Zabiegom 6 i 7 starożytni Tybetańczycy przypisywali bardzo duże
znaczenie.
Przykazanie 8. Siedząc na łóżku, opuść nogi na podłogę. Lewą nogę połóż na
kolano prawej i prawą dłonią masuj wklęsłą część lewej stopy 20 razy. Następnie
pomasuj tak samo prawą stopę.
Działanie fizjologiczne: zostanie uregulowana praca serca, leczone są choroby
stawów, korzystne w chorobach reumatycznych i podagrze.
Przykazanie 9. Siedząc zrób zamek z obojga rąk, połóż je na kark i masuj kark 10
razy przy głowie odchylonej w tył.
Działanie fizjologiczne: wzmaga się krwiobieg w dużych naczyniach krwionośnych
głowy, wzmaga się ruch płynu mózgowo - rdzeniowego., wywiera korzystny wpływ
na stan piersi i szyi.
Przykazanie 10. Siedząc, przyłóż ściśle dłonie do uszu i bębnij końcami placów obu
rąk kolejno wielokrotnie po karku.
Działanie fizjologiczne: obniża szum w uszach, leczy bóle głowy, pobudza tylną
część kory mózgowej, zapobiega głuchocie.
Uwagi ogólne: przedstawione w przykazaniach 1-10 zabiegi usuwają zastoje krwi,
silnie wzmagają cyrkulację krwi, wzmagają procesy fizjologiczne i pracę gruczołów
wydzielania wewnętrznego. W organizmie następuje intensywniejsze odnawianie
komórek, co będzie wymagało większej ilości wody. Pij wodę o temperaturze
pokojowej, wypijaj ją jak herbatkę, małymi łykami, zatrzymując ją w ustach, aby
nagrzała się do temperatury ciała i trafiała do żołądka, nie podrażniając jego błony
śluzowej. W ciągu dnia wypijaj w taki sposób: 5 - 6 szklanek wody.

ŻURAWINA
NA ZDROWIE !

• sezon na świeżą żurawinę jest bardzo krótki, dlatego najczęściej
stosuje się ją w postaci suszonej; ma działanie przeciwbakteryjne i
przeciwgrzybicze.
• żurawina oczyszcza organizm z toksyn, jest bogata w błonnik
pokarmowy, witaminy z grupy B, witaminy C, E, beta karoten,
liczne minerały i korzystne dla naszego zdrowia
przeciwutleniacze;
• zapobiegają tworzeniu się kamieniu nerkowych, niszczą bakterie
w układzie moczowym, gdyż sok z żurawiny zakwasza nasz mocz, a
zawarty w w nim kwas hipuronowy ma działanie antybakteryjne.
• ma działanie ochronne na układ pokarmowy, substancje zawarte
w żurawinie powstrzymują niektóre bakterie wywołujące wrzody
żołądka przed osadzaniem się na ściankach układu trawiennego,
np. Helicobacter pylori.
• zmniejsza ryzyko chorób serca - flawonoidy w żurawinie są bardzo
podobne do tych w czerwonym winie, dlatego jej spożywanie daje
doskonałe efekty w zapobieganiu chorobom serca. Powstrzymują
tworzenie się zakrzepów i mają korzystny wpływ na rozszerzenie
się naczyń krwionośnych. Zapobiega też utlenianiu się
cholesterolu, co zmniejsza ryzyko arteriosklerozy i zapychania się
naczyń krwionośnych;
• zmniejsza o 60 % osadzanie się na dziąsłach bakterii najczęściej
spotykanych w jamie ustnej przez co zmniejsza zapadalność na
choroby przyzębia i dziąseł.

KULINARNE
INSPIRACJE
Aryana Goehlinga

ZIEMNIACZANE MINI PIZZE

ZUPA
PIWNA
750 ml ciemnego
piwa, 3 łyżki
b r ą z o w e g o
cukru, 2 łyżki białego cukru, 4 żółtka,
kawałek cynamonu, 2 goździki, skórka otarta
z 1 cytryny, 125 ml śmietany 36%, szczypta
soli, pół litra wody.

Zagotować piwo z 1/2 l wody, dodać
cynamon, goździki, żółtka utrzeć z cukrem i
śmietaną, dodać odrobinę gorącej zupy, i
wymieszać. Zupę zdjąć z ognia i wymieszać
dokładnie z żółtkami. Białka ubić na pianę z
2 łyżkami białego cukru, na zupę kłaść łyżką
kluski z białek, wstawiamy zupę na 10
minut do nagrzanego piekarnika. Zupę
możemy podać również z grzankami.
1 kg ziemniaków ugotowanych, bazylia,
pęczek pomidorków, papryka czerwona,
2 sztuki serka mozzarella, 20 dag oliwa z
oliwek, 4 łyżki papryczek konserwowych,
1 łyżka oliwek, 3 łyżki czosnku, sól,
p i e p r z z i o ł o w y, m a j e r a n e k , z i o ł a
prowansalskie.
Bazylię zmiksuj z czosnkiem, oliwą, solą i
pieprzem. Ziemniaki pokrój na pół,
posmaruj bazyliowym pesto, układaj w
piekarniku, obłóż pomidorkami i plastrami
serca, papryką i oliwkami. Zapiecz pizzerki
ziemniaczane na złoty kolor. Po upieczeniu
posyp odrobiną pieprzu ziołowego, ziołami i
pokrop oliwą z oliwek.

cienkie piórka. Doprawiamy całość do
smaku solą, pieprzem, majerankiem.
Wstawiamy na 2 godziny do lodówki.
Idealna na grilla, i do wszelkich dań
mięsnych.

SMOTHIE Z ZIELONĄ HERBATĄ
1 duża brzoskwinia (świeża
lub z puszki), pół banana,
1,5 łyżki naturalnego miodu
lub brązowego cukru, 1
szklanka zaparzonej
ostudzonej zielonej
h e r b a t y, 3 / 4 s z k l a n k i
pokruszonego.

Zaparz herbatę według przepisu na
opakowaniu, ostudź. Brzoskwinie i banany
kroimy na cieniutkie kawałki, dodajemy
herbatę, miód lub cukier i lód - całość
miksujemy razem.

NIEMIECKA

SAŁATKA
ZIEMNIACZANA
ziemniaki ugotowane w mundurkach,
kilka korniszonów, 3 - 4 łyżki majonezu,
cebula dymka, sól, pieprz ziołowy,
majeranek. Dodatkowo można dodać np.
szynkę, jajka, koperek, fasolkę
szparagową lub ogórki konserwowe.
Ziemniaki obieramy i kroimy w grubą
kostkę. Korniszony kroimy w drobną kostkę,
dodajemy do ziemniaków, dymkę kroimy w

SOK WITAMINOWA BOMBA
3-4 marchewki, 2 jabłka,
kawałek buraka, pół łyżeczki
oleju słonecznikowego lub z
oliwek.
W a r z y w a m y j e m y, n i e
o b i e r a m y, p r z e p u s z c z a m y p r z e z
sokowirówkę, dodajemy pół łyżeczki oleju
słonecznikowego nierafinowanego. Pijemy
na czczo. Do smaku można dodawać
naprzemiennie seler lub korzeń pietruszki.
SMACZNEGO! foto: internet

KURS

WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH

kabała cygańska !

czę

ść 3

Dziś trzecia lekcja kursu kart klasycznych, zachęcamy do zgłębiania tajników kart. W poprzednim
numerze nastąpił błąd, otóż zamiast Waleta KARO, wkradła się ilustracja Króla KARO, za co
przepraszamy. Aby wiedzieć czy karta jest w pozycji prostej czy odwróconej, zaznacz na środku karty u
góry kropkę. Będzie to oznaczało prostą pozycję. Gdy w układzie karta ustawi się kropką na górze będzie to oznaczało odwróconą kartę.

Radość, miłość, zadowolenie, bardzo
radosna karta.
Odwrócona: problem w temacie.

Mała radość, “mniejsza” miłość np.
randka, miłe spotkania.
Odwrócona: mały kłopot

Pieniądze i sprawy materialne.
Odwrócona: kłopoty materialne, strata.

L i s t , p a p i e r, w i a d o m o ś ć , t e l e f o n .
Odwrócona: opóźnienia.

Kłopoty, odwlekanie w czasie.
Odwrócona: problemy ze zdrowiem.

Nowiny, małe wiadomości, rozmowa.
Odwrócona: większe problemy ze
zdrowiem, choroba.

Podróże, wyjazdy.
Odwrócona: troski.

Małe zmiany.
Odwrócona: małe zmartwienie.

DOMOWA APTECZKA NATURY

LECZNICZA MOC BURSZTYNU
5 dkg bursztynu nieszlifowanego, nietopionego wypłucz w ciepłej
wodzie, po wysuszeniu wsyp do szklanej butelki o pojemności 3/4
l. i zalej 1/2 l. spirytusu 95%. Bursztyn nie rozpuszcza się w
spirytusie, ale na swojej powierzchni wydziela mikroskopijne
cząsteczki lecznicze, zabarwiając spirytus na złoty kolor. Po 10
dniach nalewka bursztynowa jest gotowa, nie trzeba jej
przecedzać.
STOSOWANIE NALEWKI:

- Bóle głowy, migreny: natrzyj kilkoma kroplami czoło, skronie, kark
i dołeczki za uszami oraz dłonie na przegubach - najlepiej wieczorem.

- Bóle mięśni przysercowych, niedomagania serca - natrzyj
kroplami klatkę piersiową, lewą pachę, lewą łopatkę, mostek,
kręgosłup i skronie - najlepiej co drugi dzień, wieczorem lub przy
nasilonych problemach codziennie.

- Przeziębienia, gorączka, ogólne rozbicie: natrzyj całą klatkę
piersiową, plecy i tak jak w pozycji pierwszej. Dodatkowo można
natrzeć miejsca pod kolanami i stopami. Stosujemy rano i wieczorem
do ustąpienia objawów.

- Regulacja krwioobiegu, regulacja ciśnienia krwi,
przeciwdziałanie zawałom: należy pić 3 do 5 kropli
bursztynowych na pół szklanki zimnej wody, codziennie rano na
czczo.

Sposób picia:
1 dzień - 3 krople
2 dzień - 4 krople
3 dzień - 5 kropli
4 dzień - 5 kropli
5 dzień - 4 krople
6 dzień - 3 krople
7 dzień - 3 krople
8 dzień - 4 krople itd. dodając po kropli lub odejmując po kropli z tym,
że końcowa jest zawsze dublowana. Należy pić przez 20 dni i stosować
przerwę 10 dniową. Po przerwie wznowić picie zaczynając zawsze od 3
kropli.

- Bóle zębów: namocz patyczek do uszu w nalewce i posmaruj zęba
jak i dziąsło z każdej strony przez kilka sekund. Nie spłukuj, powtórz
po kilku minutach.

- Bóle stawowe - wieczorem nacieraj bolące miejsca odrobiną
nalewki, najlepiej zabieg wykonać przed snem.

ŁATWE ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA…
Zgodnie z tym, co mówi profesor Ron

Eccles, dyrektor Common Cold Centre
(Cardiff University), kiedy ktoś kicha,

kropelki zawierające wirusy rozpylają się
w powietrzu na małą odległość i
pozostają tam zaledwie kilka sekund.

Jeśli w tym czasie trafią do naszych oczu

lub nosa, to właściwie jesteśmy od razu
zarażeni.

Istnieje jeszcze jeden możliwy sposób

złapa nia wirusa, chociaż nie ta k
natychmiastowy: niektóre cząsteczki przez

kilka godzin po kichnięciu utrzymują się w
powietrzu w postaci aerozolu.

I choć nie grozi nam za ich pośrednictwem
przeziębienie, możemy w ten sposób
zarazić się wirusem grypy.

ŹRÓDŁO:

ŁATWE ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA”
ROBERT METTHEWS I NICK SMITH WYD. KDC

Jak długo
po czyimś kichnięciu
możemy od tego kogoś
złapać wirusa?

MĄDROŚCI DLA DUSZY
(ZNALEZIONE W SIECI)

ROZWÓJ DUSZY
czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)

Jak nie komplikować sobie karmy,
czyli: marzenia i ich spełnianie…
Karma jest wynikiem naszych myśli, wyobrażeń i oczekiwań. Stwarzamy ją dzięki temu, że
nasz umysł ma moc kreacji. O mocy kreacji najłatwiej przekonać się spełniając swoje
marzenia.
Marzenia… Ach, jakże są ona różne i jak wielu spraw dotyczą!
Marzenia… Cóż komu po nich, jeśli nie potrafi ich zrealizować?
Okazuje się jednak, że wielu ludziom marzenia udaje się zrealizować w sposób świadomy i
zamierzony. Wielu… a dlaczego nie wszystkim?
Otóż to. Nie wszyscy bowiem potrafimy wytrwać w swych marzeniach. Wielu zmieniają się
one z dnia na dzień. Ale przecież niektóre z nich…
No właśnie. Niektóre z nich towarzyszą nam przez wiele lat i… nic.
To niewłaściwa diagnoza. Właściwa brzmi w ten sposób, że często tracimy wiarę, że nasze
najpiękniejsze marzenia mogłyby się spełnić.
Małe dziewczynki słuchają bajek o księciu z bajki. Duże pragnęłyby go mieć. Ale na tym
świecie, niestety, znacznie więcej niż książąt, jest żabek, które pragną tego jednego,
jedynego pocałunku. A na dodatek mają one silną konkurencję w postaci milionów
Kopciuszków.
Ach, i jak tu wierzyć w realność swych marzeń?
Ale przecież co jakiś czas kilku z nich się udaje. A potem następuje konfrontacja marzeń z
rzeczywistością, która skrzeczy. Książę z bajki bowiem okazuje się mężczyzną, jak każdy
inny. To znaczy – bardzo przypomina tatusia. Często nawet za bardzo!

LESZEK ŻĄDŁO
www.cudaducha.pl

autor wielu książek z dziedzin parapsychologii
i rozwoju duchowego, twórca metody Regresingu,
nauczyciel Huny - wiedzy tajemnej w praktyce

Marzenia mogą być realne, bądź nie. Kiedy marzymy o tym, że ktoś inny zaspokoi nasze
potrzeby, wówczas przekonujemy się tylko o tym, że zawiedliśmy się na nim. Zawiedliśmy
się srodze, bo nie tak wyobrażaliśmy sobie nasz ideał. I co wówczas? Może uda się znaleźć
nowy?
Z takimi intencjami wobec siebie i innych? Czy w drugim człowieku potrafisz dostrzec
boskość i potencjalną doskonałość? Czy potrafisz go zainspirować, by ją przejawił?
Jeśli tak, to jesteś w stanie wykrzesać ją z siebie. I jeśli dalej tak, to postaw na siebie, na
swoją doskonałość, na niezależność i swoje możliwości. Nie musisz tracić czasu na
poszukiwanie księcia lub księżniczki z bajki. Stań się sam tym, kogo pragniesz odnaleźć.
Bo tak naprawdę w innych szukasz tego, co ukryłeś w sobie, w co w sobie przestałeś
wierzyć. Kiedy staniesz się księciem lub księżniczką, wówczas znajdziesz się wśród swoich,
a swoi cię poznają. Ale jeśli będziesz blefować, to poznają się na tobie. Cóż to za wspaniałe
cechy reprezentuje wymarzony przez ciebie książę czy wymarzona księżniczka? Czyżby ci
ich brakowało, że aż tak ci na nich zależy?
A może zauważasz je u siebie, ale nie w swym otoczeniu?
Zauważać to za mało. Zauważać możesz bogactwo, piękno, mądrość, miłość itp., ale czy z
nich korzystasz? Czy są one dla ciebie aż tak ważne, żebyś się nimi zajmował na co dzień?
I czym ważniejszym zajmujesz się na co dzień? Z czego korzystasz?
Znam przypadki, kiedy to dziewczyny marzyły o swych idealnych partnerach całymi
latami. Nie robiły nic innego, z nikim nie chciały się wiązać, żeby tylko oddać się swemu
ideałowi. A kiedy ta sytuacja przedłużała się, czuły się coraz gorsze, mniej atrakcyjne,
niekochane. I wreszcie oddawały się pierwszemu lepszemu, który gotów był się nimi
zainteresować. Tak ideał sięga bruku.
ciąg dalszy…

ROZWÓJ DUSZY ...czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)
Marzenia powinny być realne. A to znaczy, że my sami powinniśmy je realizować nie
licząc na innych. Kiedy liczymy na innych, zazwyczaj okazja przechodzi nam koło
nosa. I to jest sprawiedliwe. Jeśli bowiem nie jesteśmy czymś aż tak zainteresowani,
żeby temu poświęcić czas i aktywność, to znaczy, że tak naprawdę albo nam na tym
nie zależy, albo nie wierzymy, żeby to mogło nas spotkać, czy udać się nam.
A sposobem na to jest uwierzyć. Uwierzyć i w siebie, i w swoje plany, i w swoje
możliwości realizacji ich. Wiara czyni cuda. Ale wiara bez uczynków jest martwa.
To dlatego mówi się w Indiach, że nasza karma wynika z uczynków.
Coś w tym jest. Jednakże nie do końca tak to wygląda. Na pewno jednak uczynki
świadczą o naszych prawdziwych intencjach. Gdybyśmy naprawdę chcieli co innego,
to robilibyśmy właśnie tamo.
A jeśli nasze deklaracje okazują się bez pokrycia, to najlepszy dowód, że albo w nie
nie wierzymy, albo nam na nich nie zależy.
A na czym nam naprawdę zależy?
Na tym, czym naprawdę się zajmujemy. Nawet jeśli bardzo nas to drażni.
Ach, jakież czasem sprzeczności tkwią w nas samych!?
Chcemy spokoju, a gdy go mamy, to dostajemy świra z nudów. Pragniemy rozrywki, a
brak nam pieniędzy lub czasu. Mamy czas, a wówczas niczego nam się nie chce robić.
Itd., itp.
Wewnętrzne sprzeczności powodują najwięcej zawirowań w naszym życiu. To one
sprawiają, że tak trudno rozeznać się w gąszczu sprzecznych idei i pomysłów, jakie
mamy na życie. A kiedy co chwilę zmieniają nam się plany i pragnienia, to trudno o

c.d

jakiś sensowny rezultat. Trudno też osiągać swoje cele, jeśli ich realizację chcemy
zwalić na innych. I tak karma nam się komplikuje.
A jak wyjść z tego galimatiasu?
Najpierw przestać komplikować, później zastanowić się, czego naprawdę chcesz. I
wreszcie dążyć do tego.
Ba, najtrudniej właśnie jest zdecydować się, czego chcesz, bo i to kusi i to nęci. A skąd
masz wiedzieć, co jest dla ciebie najlepsze? No skąd?
Ja stosuję medytacje, modlitwy i afirmacje. Na brak pomysłów nigdy nie narzekałem.
W związku z czym w moim przypadku dokonuję selekcji pomysłów. Zastanawiam się,
czy ja tego naprawdę chcę, czy chcą tego inni? Odrzucam cele mało ważne i nieważne.
Rezygnuję z zajmowania się “istotnymi” bzdurami, o których wszyscy wokół trąbią na
okrągło deklarując jednocześnie, że ich cele życiowe są inne!
Potem koncentruję uwagę na spełnieniu swojego, wybranego celu. I po jakimś czasie
udaje mi się go zrealizować. Oczywiście, że realizacja polega u mnie na pracy nad
osiąganiem celu, a nie na rozpraszaniu nudy w oczekiwaniu na tę upragnioną chwilę.
Naprawdę żal mi ludzi, którzy zaplanują sobie coś, a potem nudzą się i nudzą, albo
niepokoją w oczekiwaniu. A przecież już teraz powinni się cieszyć z osiągnięcia swego
celu i wyobrażać sobie, jak to wpływa pozytywnie na ich dalsze życie.
To ważne, bowiem oczekiwania na przyszłość stwarzają naszą karmę. Oby jak
najlepszą. A najlepszą karmę stwarzają najlepsze oczekiwania! Pełne miłości,
zadowolenia, pewności i wiary.
Dla stwarzania dobrej karmy ważna jest jasność celów, uczciwość, oraz jasne reguły
gry. Przecież życie jest boską grą. A Boga trudno posądzać o matactwa!
Leszek Żądło

Anthony de Mello
„Minuta mądrości”
REALIZM

Pewien szuler zwrócił się do Mistrza:
- Kiedy grałem wczoraj w karty, złapano
mnie na oszustwie. Moi partnerzy
pobili mnie i wyrzucili przez okno. Co
radzisz mi zrobić?
Mistrz przeszył go spojrzeniem i odrzekł:
- Gdybym był na Twoim miejscu, odtąd
grałbym zawsze na parterze.
Odpowiedź ta zdumiała uczniów, pytali:
- Dlatego nie powiedziałeś mu, by
przestał szachrować?
- Dlatego, że wiem, iż tego mnie uczyni brzmiała prosta i mądra odpowiedź
Mistrza.

PRZEKAZY INTUICYJNE
ARYANA GOEHLINGA
W tym cyklu prezentuję dla Państwa treść otrzymywanych przeze mnie przekazów
intuicyjnych na zadawane przeze mnie jak i moich klientów pytania związane z duchowością,
obecną sytuacją na świecie, zdrowiem czy szeroko pojętą ezoteryką… Oczywiście
zastrzegam, że są to tylko treści informacyjne, nie związane z moją osobistą opinią na dany
temat, a jedynie mające na celu przybliżenie tego, co nasi Opiekunowie, Aniołowie czy
Przewodnicy (jak ich różnie nazywamy) - mają Nam do przekazania.
Dlaczego dzieci padają ofiarą pedofilów, doświadczają molestowania, gwałtów?
Tutaj sprawa jest trudna do zrozumienia na poziomie duchowym, gdyż energia seksualna pedofila, to energia zaburzona, ciemna, brudna - wbrew
pozorom, żeby ją oczyścić, odczuwają pociąg do tego co czyste, potrzebują do rozproszenia tej energii - światła, a obie te cechy mają dzieci. Są
niewinne, czyste i świetliste. Pedofilia to zaburzenie, choroba, którą powinno się leczyć przy pomocy nie tylko psychologa, ale i bioenergoterapeuty.
Często jednak ofiarą pedofila trafia dziecko, które ma do spłacenia wobec oprawcy jakiś dług karmiczny, tak samo jak i splamienie niewinności (gwałt,
molestowanie to często również gwałt na duszy) tworzy bardzo duży dług karmiczny.
Dlaczego tak wszechobecne są nowotwory?
Każdy nowotwór jest spowodowany przez olbrzymią ilość chemii, która dociera do nas z pożywieniem, ze środowiska jak i negatywne emocje, które
powodują spadek naszej odporności. Organizm osłabiony nie ma siły walczyć z tym co dla niego jest niewskazane i niepotrzebne. Często konflikty nie
tylko z innymi, ale i wewnętrzne powodują, że emocje zaczynają szkodzić naszemu zdrowiu. Gdy układ odpornościowy jest silny (nie upośledzony jak
to ma miejsce u większości z nas) ma siłę, by odeprzeć wszelkie ataki niepotrzebnych najeźdźców i toksyn i patogenów. Szczęśliwy organizm, to
zdrowy organizm…
Skąd mam wiedzieć czy spłaciłem już jakiś dług karmiczny czy nie?
Twoje życie jest sumą lekcji i wyzwań, które musimy “przerobić” to tak zwane lekcje i długi karmiczne, jeśli nadal masz jakiś dług - w Twoim życiu
pojawią się te same wyzwania, ograniczenia, przeszkody. Długi karmiczne spłacamy najczęściej poprzez pomaganie innym. Lekcje karmiczne
objawiają się jakimiś problemami lub wyzwaniami. Jak sama nazwa wskazuje, są to lekcje, czyli musimy wyciągnąć wniosek, morał i nie powielać
tych samych utartych negatywnych schematów lub sytuacji. Podejdźmy do tego, że każda sytuacja pojawia się w naszym życiu w jakimś określonym
celu, jednak nie rozumiejąc lekcji na pierwszym etapie, wróci ona, ale za każdym razem będzie coraz bardziej mocniejsza… silniejsza i trudniejsza do
pokonania. Często zła karma, którą nagromadziliśmy w poprzednim lub teraz w obecnym wcieleniu, przejawia się obecnie w złej jakości życia,
problemach i troskach, nawet chorobach, dlatego jeśli w naszym życiu idzie coś nie tak, trzeba przemyśleć czego ma dane doświadczenie nas nauczyć,
trzeba zastanowić się, co mogę zrobić by uzyskać to, czego obecnie nie mogę mieć lub zdobyć. Ale musi być to w zgodzie z samym sobą i innymi
ludźmi. Trzeba postępować etycznie i najważniejsze, zachować równowagę między dawaniem, a braniem.

Czy energia Reiki to “energia miłości”?

Tak, tylko na dzień dzisiejszy w nauczanie tej pięknej
metody wkradło się sporo uchybień i błędów, Może
dlatego, że "naprodukowało" się wielu pseudo
nauczycieli, którzy, tak naprawdę, nie powinni
otrzymać stopnia nauczyciela.
Ale, często za
szkoleniami Reiki idzie biznes, idą też pieniądze. Liczy
się “sztuka”, a nie jakość. Obecnie nikt nie robi selekcji
wstępnej, nie wymaga się stażu w wykonywaniu
terapii.
Dlatego do czystej nauki Reiki wkradło się wiele
błędów, każdy stara się coś dodawać, zmieniać, a
pierwotna nauka Reiki, którą zapoczątkował Mikao
Usui, można powiedzieć był pierwszym... pierwszym
nauczycielem i była pozbawiona wad.
W chwili obecnej, po krótkim czasie wielu
początkujących adeptów, często z bardzo krótkim
stażem mianują się Wielkim Nauczycielem?
A to błąd, bo sama inicjacja Reiki, która ma na celu
zwiększyć przepływ energii, uwrażliwić nas, otworzyć i
jest często pięknym duchowym przeżyciem, może nas
zablokować energetycznie i zaburzyć. Tak jak symbole
przekazywane w Reiki, mają na celu wzmocnić efekt
przepływu i samego zabiegu, obecnie każdy tworzy
swoje, które często energetycznie promieniują
czarnym kolorem radiestezyjnym, a więc blokują
przepływ, hamują nasze zdolności.
Ale jest też wielu wspaniałych, oddanych, pełnych
miłości i pasji nauczycieli. Moja rada - przy wyborze
kieruj się intuicją, na pewno podpowie Ci kto jest dla
Ciebie wskazany. A w terapii czy uzdrawianiu - kieruj
się sercem bardziej niż naukami. Niech ręce nas
poprowadzą, a nie umysł. I wtedy to jest prawdziwa
terapia, wtedy na pewno będziemy kierować się
energią miłości.

PRZESŁANIE

na październik !

Każdego dnia zaczynaj życie od nowa...
Dzisiaj jest dzień, aby być szczęśliwym !
Właśnie dziś, nie jest ci dany żaden inny dzień, tylko dzisiejszy.
Dany po to, aby żyć, być zadowolonym i radosnym.
Wczoraj: już przeminęło.
Jutro: dopiero nadejdzie.
Dzisiejszy dzień jest jedyny, niepowtarzalny.
Masz go w swoich rękach.
Uczyń ten dzień swoim najlepszym dniem.
Jeśli go dziś tak nie przeżyjesz, będzie stracony.
Nie zasępiaj swojej twarzy niepokojami i kłopotami jutra.
Nie obciążaj swego serca wczorajszą biedą.
Żyj świadomie tym dniem, dniem dzisiejszym !
Jeśli dziś nie potrafisz być szczęśliwą, nie spodziewaj się,
że jutro zdarzy się cud !
Żeby rzeczywiście żyć, musisz żyć już teraz.
To właśnie dziś bądź szczęśliwy !

Wanda Leonarda Prager

R OZ W I JA N I E JAS N O W I DZ E N I A
Napój szamański na czakry!
W naszym rozwoju duchowym, a tym samym
dla rozwinięcia naszych uśpionych zdolności
bardzo ważny jest stan naszych czakr.
Możemy na nie wpływać poprzez medytację,
taniec, ćwiczenia, odpowiednie mantry,
zapachy i wiele innych praktyk, jednak mało
kto wie, że dany smak działa również na czakrę, wzmacnia ją
energetycznie i pobudza. Proponuję napój szamański, który zawsze
na moich zajęciach przygotowujemy w iście magiczny sposób
energetyzując go dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Napój ten
przygotowują kobiety na Syberii, swoim ciężko pracującym
mężom, którzy idą ciężko pracować w las, zapewnia im on energię
i siłę do pracy, rozgrzewa i dożywia. Poprawia on m.in. trawienie,
wzmacnia krążenie, dodaje energii, likwiduje pasożyty w ciele i ma
wiele innych walorów zdrowotnych.
Potrzebujemy: wodę, sok z cytryny, miód, pieprz cayenne,
cynamon, kardamon, imbir, masło klarowane, goździki i sok z
pomarańczy dla dodania zapachu - wszystkie składniki wrzucamy
do garnka i zagotowujemy. Smaki, które najbardziej dominują to
kwaśny, słodki i ostry!!! Gotując napój wizualizujemy i kierujemy
życzenie, aby napój ten dodał nam zdrowia, siły, rozwoju i
wzmocnił nasze czakry. Napój mieszamy w garnku drewnianą
łyżką według wskazówek zegara, w trakcie cały czas dodając
energię. Pijemy filiżankę napoju (więcej może nas przeczyścić).
Napój można przechowywać do 3 dni w lodówce, podgrzewając
tylko tyle ile jest potrzeba nam zużyć w danej chwili. Smacznego!

Aryan Goehling
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Czy marzyciele rzeczywiście tracą
czas i mamią się iluzjami ?
Jeśli samolot, telewizor, komputer, samochód czy telefon
komórkowy… dzisiaj istnieją, to dlatego, że ktoś je sobie kiedyś
wyobraził, że o takim urządzeniu zamarzył. Tak więc, nigdy
nie pozwalajcie sobie wmówić, że marzyciele tracą swój czas i
żywią się wyłącznie iluzjami.
To fantaści są kreatorami przyszłości, to oni decydują o tym,
jak będziemy kiedyś żyć. Wy sami natomiast nigdy nie
pozbywajcie się marzeń o lepszym jutrze, aby następnie
zamieniać je w rzeczywistość.
Jedyny warunek - to nadać swoim pragnieniom kierunek i
pozwolić, aby inspirowały działania.

Na podstawie książki:

“SZCZĘŚCIA MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ”
Daniel Allemann

Aryan Goehling
wróżbita - jasnowidz

Beata Pawlikowska
Pokochaj jesień
Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.
Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.
Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem.

Tadeusz Karasiewicz

FAKTY i MITY
MIT: pomidora nie łączymy z ogórkiem !
FAKT:

www.facebook.com/BeataPawlikowska

Ogórek posiada w sobie enzym askorbinowy,
pomidor zaś kwas askorbinowy - witaminę C. Enzym z
ogórka niszczy kwas z pomidora, są to jednak bardzo małe
ubytki witamin, że znacząco nie wpływa to na jakość obu
produktów. Dlatego jeśli ktoś podaje nam sałatkę z tych
obu warzyw, nie wpadajmy w panikę :)

ALKOSTACJA
ALKOHOLE * PIWA REGIONALNE * WINA ŚWIATA
Gdynia Główna, ul. Wolności 4

WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL

WRÓŻKA HANIA
TAROT

BECHEROVKA

KARTY KLASYCZNE
KARTY CYGAŃSKIE

Becherovka – ziołowy likier z Czech. Zawiera

NIE MA LIMITU PYTAŃ!!!

wodę, jakościowy alkohol, naturalny cukier i
specyficzną gorzką mieszankę około 32 ziół i
przypraw. Została wprowadzona do sprzedaży w
1807.
Zawiera około 38% alkoholu. Becherovkę pije się
schłodzoną, zazwyczaj samą, ale można ją także
dodawać do różnych drinków.
Najpopularniejszy drink z wykorzystaniem
becherovki to tzw. Be-Ton, czyli becherovka z
tonikiem według Czechów i Słowaków, to jedyne
dopuszczalne sprofanowanie tego alkoholu czymś
niealkoholowym. Idealnie smakuje również z
sokiem jabłkowym.
Nasza propozycja: 4-5 kostek lodu, szklanka
pomarańczowego soku tymbark, 50 ml becherowki.

Pomaga przy wzdęciach, bólach brzucha,
trudnościach z trawieniem, przejedzeniem i
nudnościach.
www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

zgłoszenia: ogrodnadziei@tlen.pl

Gdy sprzątamy i porządkujemy nasze mieszkanie,

ORZECHY WŁOSKIE

wprowadzamy ład i porządek w otaczającej nas materii.

MIGDAŁY

często tak, że mimo wszystkich naszych działań nie

PIEPRZ CAYENNE

być powinno. Dobrze jest wówczas oczyścić sferę

DAKTYLE

Panuje wtedy porządek, jak i energetyczny ład. Bywa
czujemy się do końca komfortowo, coś jest nie tak jak
energetyczną, z emocji jakie zostały nagromadzone

przez cały tydzień. Najprostszym sposobem jest użycie

dymu z białej szałwii - uznawanej przez Indian za święte
ziele. Oczyszcza ona nie tylko energetyczne ślady myśli,

KAKAO
PŁATKI OWSIANE

ale odpędza duchy, negatywne myślokształty i blokady.

WODA

Jak możemy to zrobić? Kup suszoną szałwię - można ją nabyć w sklepach ezoterycznych.

MIÓD

rozpocznij "okadzanie" tak, aby twoje kroki kierowały się od prawej do lewej w stronę drzwi.

WARZYWA LIŚCIASTE

Kiedy już Twoje mieszkanie jest posprzątane, zapał białą świecę na stole i szałwię Okna muszą być zamknięte. Gdy wykonujesz tę czynność, wizualizuj rozpuszczanie

HERBATKI ZIOŁOWE

jej najwięcej. Gdy zakończysz rytuał wywietrz dobrze całe mieszkanie. Zapal kominek na

SOKI OWOCOWE

wszystkich negatywnych energii. Dokładnie okadź wszystkie kąty, tam właśnie gromadzi się
olejki, wlej do niego kilka kropel olejku sandałowego, sosnowego lub dzięgielowego, niech

zapach z kominka rozniesie się po całym mieszkaniu. . Dobrze wykonany rytuał, daje się
odczuć szybko, nawet osobom, które odwiedzą nas w tak oczyszczonym rytualnie
mieszkaniu.

BANANY
FIGI

13 produktów poprawiających nasz nastrój

OCZYSZCZANIE DOMU

DOMOWA PROFILAKTYKA DLA ZDROWIA
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ODROBINA PRZESĄDÓW
SKORUPKI JAJ - nie wolno wrzucać skorupek do ognia, gdyż kura może przestać się nieść.
JABŁKA - w Andrzejki obierz jabłko tak, aby skórka stanowiła jeden kawałek, rzuć go przez
lewę ramię - powinna ułożyć się litera, która będzie oznaczała pierwszą literę imienia
ukochanej / ukochanego.
KASZTANY - ponoć noszenie kasztanów w kieszeniach chroni przed reumatyzmem, tak
samo jednak działa trzymanie ich pod łóżkiem. Kasztany tak jak i żołędzie chronią przed
negatywnymi energiami.
PORTFEL - nigdy nie dawaj pustego portfela w prezencie, włóż na powodzenie grosik,
monetę lub żabkę.
BUTY – nie stawiaj ich przy drzwiach wejściowych noskami do wyjścia, zwiastuje to rychłe
opuszczenie domu.
CZARNY KOT - gdy Ci kot przebiegnie drogę, nie wpadaj w panikę, bo to ponoć dobry
omen, jeśli jednak się boisz, spluń 3 razy przez lewe ramię - by odgonić pecha.
ZAKONNICA - gdy idziesz załatwić jakąś ważną sprawę a drogę przejdzie Ci zakonnica, ba
nawet miniesz ją na ulicy - zwiastuje to niepowodzenie, dlatego, aby tego uniknąć pozdrów ją
uprzejmie lub złap się za monetę w kieszeni.
PIENIĄDZE - długi nigdy nie oddawaj wieczorem, ani nie pożyczaj pieniędzy, bo niebawem
znów się zadłużysz i nie trzymasz pieniędzy z powrotem. Najlepiej oddawaj dług rano dając na
szczęście i rozmnożenie odrobinę więcej :) np. do koperty wrzuć dodatkowy grosik.

zapraszamy: www.femi.pl

Modlitwa o uwolnienie się od

OBŻARSTWA

!

Uf, jak ciężko, a tyle jeszcze smakołyków na stole! Nieważne, czy to
święta, czy urodziny, stoły osób u których jestem gościem, uginają się aż
od jedzenia, a jedno danie prześciga drugie w różnorodności smaków.
Ta modlitwa powstała dla tych osób, które nie potrafią powstrzymać się i
ulegają wzorcom świątecznego obżarstwa. Jeśli należysz do tej grupy
osób, ta modlitwa może stać się zaczątkiem bardzo ważnej zmiany,
zwrócenia uwagi na to, co jecie i kiedy najczęściej ulegacie pokusom
żywieniowym. Jej czas ukazania się także nie jest przypadkowy. Właśnie
minęły święta, a jeszcze przed nami Sylwester, ale i później, podczas
powtarzających się uroczystości modlitwa ta może znaleźć swoje
zastosowanie.
Jeśli potraficie się tylko powstrzymać, zmieńcie swoje nawyki żywieniowe i
nie obżerajcie się byle czym, aby poczuć, że czas świętowania właśnie
nastał. Niech waszym świętowaniem stanie się chwila, gdy będziecie
wsłuchiwać się w potrzeby ciała, te rzeczywiste potrzeby a nie chęć
zaspokojenia pragnień, które odnawiają się już po chwili od ich
zaspokojenia. Jeśli coś było smaczne i dostarczyło wam przyjemności,
będziecie chcieli zapewne odczuć to jeszcze raz, a to skłoni was do
sięgania po potrawy, przypominające o chwilach przyjemności. I nawet
jeśli za drugim razem, spożycie tych samych potraw nie przyniosło wam
tych samych odczuć, to zapewne będziecie do nich powracać nie raz,
wprowadzając je do swojego świątecznego jadłospisu.
W okresie świat, te same potrawy smakują zupełnie inaczej niż wtedy,
gdybyście gotowali je w innym czasie. Dlaczego? Ano, dlatego, że magia
świąt dodaje swoistego uroku temu, co spożywamy a atmosfera i pewne
przyprawy dodają, dodatkowego smaczku potrawom.
Siadając do wigilijnego stołu, siadamy opanowani przez atmosferę świąt, i
sami staramy się stworzyć jak najwznioślejszy nastrój tak, aby każde
kolejne święta kojarzyły nam się jak najlepiej. Nie zawsze nam to
wychodzi, ale najczęściej święta się udają i gdy się kończą, zaczynamy
tęsknic za ich atmosferą i zniecierpliwieni czekamy na kolejny rok i kolejne
święta.
Jeśli czujecie, że czas na zmiany, zastosujcie tę modlitwę i zróbcie krok
dalej, zmieńcie swoje życie.

Ja..., już teraz jestem gotowa oczyścić wszelkie wzorce i intencje, które
oddziałują jeszcze na mój stosunek do jedzenia. Niech już w tej chwili
dokona się we mnie uzdrowienie wszelkich negatywnych intencji i
nastawień wobec jedzenia i spożywania posiłków. Niech dokona się
uzdrowienie mojego, negatywnego nastawienia do świąt i wszelkich
imprez okolicznościowych, udział w których skłania mnie jeszcze do
obżarstwa i szykowania potraw ponad stan i możliwości spożycia
przeze mnie, najbliższych i pozostałych uczestników wspólnego
biesiadowania. Niech dokona się uzdrowienie we mnie wszelkich
intencji, które kierują moimi wyborami, przy dobieraniu potraw i
składników, z których je przygotowuję. Niech uzdrowi się myśl, która
zapoczątkowuje pomysł sięgnięcia po taki przepis, który stanowi
podstawę wzorców obżarstwa i zaniża wibracje ciała i duszy. Niech
uzdrowią się moje intencje kierowania się emocjami, przy doborze dań i
w chwili szykowania potraw. Niech uzdrowi się mój stosunek do
własnego zdrowia i intencje zatruwania go nieczystymi energiami,
szkodliwych dla zdrowia konserwantów, emulgatorów, chemicznych
przypraw i polepszaczy smaku. Niech uzdrowią się we mnie wszelkie
wzorce, niezdrowego trybu życia i odżywiania, które przeniosłam i
powieliłam od rodziny i otoczenia. Niech to, co tak skrupulatnie
powielam z tradycji niezdrowego gotowania, stanie się podstawa do
przemiany i skierowania mojej uwagi w stronę wyższych wibracji w
jedzeniu i rozwoju świadomej możliwości pobierania energii życiowej z
warzyw, nasion i owoców. Jestem w pełni gotowa na to, aby moja
wyższa jaźń tak mną pokierowała, bym mogła w sposób lekki, łatwy i
przyjemny przestawić się na zdrowe odżywianie i świadomy sposób
życia. Zapraszam także świadomie do mojej przestrzeni, te istoty
duchowe, które są gotowe służyć mi radą i które mogą pokierować
moją uwagą tak, bym pobrała odpowiednią naukę o możliwości
świadomego odżywiania i korzystania z energii życiowej,
przyjmowanej od przyrody. Jestem gotowa na naukę i rozwój
świadomości w tym temacie tak, bym mogła w inspiracji przekazać ją
innym istotom i duszom inkarnującym i nieinkarnującym.
Jestem gotowa na pełną przemianę na poziomie myśli, uczuć i emocji.
Jestem gotowa na pomoc i współpracę innych dusz i prowadzenie przez
moich przewodników duchowych. Jestem gotowa na pomoc całego
wszechświata i inspirację od tych dusz, które gotowe są podzielić się ze
mną wiedzą i doświadczeniem. Jestem gotowa na przemianę.
Niech tak się stanie.

źródło: www.annaatras.com

CIEKAWE I NIEZNANE TERAPIE...

Jego recepta na raka to czosnek, maszynka do golenia,
pęseta i kapusta. Libijski fizyk miał sześć lat, kiedy
obiecał znaleźć lekarstwo na raka. To, nad czym
medycyna głowi się i szuka odpowiedzi po dziś dzień,
on odkrył już sześć lat później, kiedy miał zaledwie
dwanaście lat!!! W 1936 roku wujek George'a Ashkara
w ciągu zaledwie kilku dni umarł na raka żołądka w
szpitalu klinicznym amerykańskiego uniwersytetu w
Bejrucie.
Mały George boleśnie to przeżył. Jego odkrycie zaczęło
się zupełnie przypadkowo: przypalił mleko,
przygotowując jogurt dla matki. Z wierzchu co prawda
smakowało wyśmienicie, spalenizną czuć było tylko
wtedy, kiedy Ashkar sięgnął łyżką na spód szklanki.
Dwunastolatek zrozumiał wtedy, że musi tylko oczyścić
"wodnistą część krwi", żeby wyleczyć chorobę.
Potrzebny jest czosnek, okład z kapusty i ciecierzyca…
Ashkar neguje kuracje onkologiczne. Ponownie odkrył i
dostosował do współczesności znaną już w starożytnych
Chinach metodę odtrucia organizmu. Jego recepta na
raka to czosnek, maszynka do golenia, taśma klejąca,

Terapia na RAKA dr Georga E. Ashkara (NIA)
pęseta, kapusta i ciecierzyca. Chorym doradza tworzenie
na ciele sztucznych ran, najlepiej na łydce. Czosnek
przykładany do skóry ma utworzyć pęcherz, który po
usunięciu martwego już naskórka otwiera drogę do
systemu limfatycznego, siedliska kancerogenów, czyli
związków chemicznych, które według Ashkara
odpowiadają za powstawanie nowotworów. Potem
wystarczy do środka rany wkładać codziennie ziarno
ciecierzycy i przykładać "kanapkę" z chusteczki i
kapusty.
Z rany będzie wydobywać się płyn, ropa i zainfekowana
krew. To wszystko jest wewnętrzną infekcją wydostającą
się z ciała. Nie myl jej z zewnętrzną infekcją, która nigdy
nie nastąpi, dopóki ziarno ciecierzycy jest wewnątrz
rany. Zmiana koloru, opuchlizna wokół rany, silny ból to wszystko normalne. Nie panikuj. To przejdzie przekonuje libijski znachor. Kuracja może trwać nawet
półtora roku.
Ashkar twierdzi, że to, co specjaliści onkolodzy mówią,
jest w 100% kłamstwem. To, co specjaliści onkolodzy
robią, jest w 100% złe. Specjaliści onkolodzy w pełni
świadomie wykorzystują radioterapię i chemioterapię w
celu zabijania ludzi i zarabiania pieniędzy.
Rak nie jest chorobą wirusową ani bakteryjną. Z tego
powodu nie jest problemem medycznym. Rak jest
spowodowany przez chemikalia, dlatego jest
problemem fizycznym.
Wytłumaczę Ci dokładnie, czym jest rak i jak go
wyleczyć w 100%. Normalna choroba zaczyna się, gdy
bakteria lub wirus zaatakują ciało człowieka i zaczynają

uszkadzać komórki. Bakterie powodują daną chorobę,
zaś uszkodzone komórki powodują pojawienie się
symptomów tej choroby. Ponieważ bakterie powodują
chorobę, to jeśli zabijemy bakterie, usuniemy przyczynę
i choroba zostanie wyleczona. Jeśli zniszczymy
uszkodzone komórki, usuniemy tylko symptomy tej
choroby.
Natomiast sama choroba nie zostanie wyleczona,
ponieważ bakterie pozostaną i nadal będą ją
powodować. Bakterie używają zniszczonych komórek
jako pożywki i rozmnażają się do pewnej krytycznej
ilości. Kiedy liczba zniszczonych komórek będzie na tyle
duża, aby spowodować objawy choroby, zacznie się ona.
Podobnie wirusy wykorzystują wewnętrzne
mechanizmy komórki do powielania się do ilości
wystarczającej do pojawienia się symptomów choroby.
Aby wyleczyć chorobę, musimy wyeliminować jej
przyczynę. W tym przypadku to bakterie i wirusy są
przyczyną choroby. Tak więc jeśli wyeliminujemy
bakterie i wirusy wyeliminujemy chorobę. Jeśli
wyeliminujemy tylko zniszczone komórki to usuniemy
jedynie symptomy,a nie samą chorobę.
Rak jest inny. To nie jest choroba wirusowa ani
bakteryjna. Z tego powodu nie jest to problem
medyczny. Jest to problem fizyczny. To choroba
związana z zatruciem chemicznym spowodowana
karcynogenami (karcynogen – substancja rakotwórcza,
czynnik rakotwórczy, pojęcie używane przez lekarzy).

Największy okrąg to komórka ciała. Mniejszy
okrąg to propagator [tekst związany z
fi l m e m ] . K i e d y p o ł ą c z ą s i ę z e s o b ą
chemicznie, komórka przekształca się w
komórkę rakową. Ale to połączenie nie może
nastąpić samoistnie. Musi pojawić się
karcynogen, aby zainicjować reakcję
chemiczną i połączyć je chemicznie. Ze
względu na ich rolę, tj. inicjowanie reakcji
chemicznej, nazwałem karcynogeny
inicjatorami.
To jest jedyny możliwy model choroby
nowotworowej. Nie ma innych modeli, które
uwzględniałyby wszystkie aspekty komórek
rakowych. Tak jak w przypadku chorób
wirusowo - bakteryjnych musimy
wyeliminować przyczynę choroby, aby ją
wyleczyć. W przypadku raka przyczyną choroby
są ka rc y n o ge ny. Ta k w i ę c m u s i my j e
wyeliminować, aby wyleczyć raka. Nie on jeden
twierdzi, że rak to najczęściej wirusy, bakterie i
grzyby. Niestety, onkolodzy na całym świecie
próbują usuwać komórki rakowe, to zaś
eliminuje jedynie objawy choroby, co nie jest
głównym problemem.
Aby rozpocząć leczenie, musisz przygotować
ranę. Do tego będziesz jednorazowo
potrzebował:
- Maszynkę do golenia zarostu,
- Pierścień (tulejka) który ograniczy wielkość
rany o średnicy 2,5 cm,
- Taśma klejąca,
- Świeży i soczysty czosnek, który wytworzy
pęcherz na skórze,
- Użyjesz wyciskacza, aby wycisnąć czosnek i
napełnić tulejkę.,

- Kawałek twardej plastikowej folii do przykrycia
czosnku,
- Ręcznik papierowy na wierzch,
- Bandaż do owinięcia,
- Pęseta
Po upływie 6-8 godzin pojawi się pęcherz. Gdy
pęcherz będzie gotowy, będziesz potrzebował:
- nożyczek do paznokci do przecięcia pęcherza i
usunięcia skóry (skalpel?)
Jest to bardzo proste i bezbolesne, ponieważ
skóra na pęcherzu jest martwa. Rana jest gotowa.
Do codziennego użytku będziesz potrzebował:
- Alkohol do czyszczenia skóry wokół rany
- Waciki, które nasączysz alkoholem
- Ciecierzycy (zwyczajnej z supermarketu) do
umieszczenia w ranie.
- Kapustę, aby utrzymywać ranę wilgotną i
zapobiegać jej wysychaniu. W przeciwnym
przypadku wymienianie ziaren ciecierzycy
byłoby bardzo bolesne. Dzięki kapuście
wymiana ziarna jest bardzo prosta. Po czym
znowu przykrywasz kapustą, aby utrzymać
wilgoć wewnątrz.
- Ręcznik papierowy, taśma klejąca, bandaż
elastyczny
Pierwszy krokiem jest przygotowanie tulejki.
Przyklej do niej taśmę klejącą. Dzięki temu
tulejka będzie dobrze przylegała do łydki.
Następnie wypełnij tulejkę świeżo wyciśniętym
czosnkiem.
Do codziennego użytku będziesz potrzebował:
Zwyczajnej chusteczki. Składasz ją na pół,
następnie przytrzymujesz ją w połowie i zaginasz
tę stronę ponownie na pół. Po czym odcinasz róg.
Uzyskasz taki kształt. Złóż ją ponownie w ten
sposób. Weź kawałek liścia kapusty i zakryj go
chusteczką. Przez ten otwór można zobaczyć
kapustę. Kapusta musi przykrywać ranę z ziarnem
c i e c i e rz y c y. N a s t ę p n i e o w i ń w s z y s t k o
elastycznym bandażem. Aby metoda działała

lepiej, opatrunek powinien być bardzo ciasny. To
wszystko na początek. Kontynuuj leczenie.
Metoda Ashkara budzi kontrowersje, zwłaszcza
lekarze starają się ją przypisać do kolejnych
metod wymyślanych przez szarlatanów, jednak
n a f o ra c h m o ż n a p rz e c z y t a ć o w i e l u
uzdrowieniach i niezwykle korzystnych walorach
tej jakże prostej kuracji. Pamiętaj, że stosujesz ją
na własną odpowiedzialność, dlatego w
skrajnych przypadkach chorobowych zasięgnij
opinii swojego lekarza prowadzącego.
Proponuję wyciąć i zachować ten tekst. Wkrótce
może być zakazany. W USA te wiadomości już
zostały ocenzurowane. Tam rząd zamknął stronę
w internecie dr. Ashkara, a jego samego
osądzono i skazano bo pokazał jak łatwo i tanio
można wyleczyć
raka.

Opis wykonania terapii:
Aby rozpocząć leczenie metodą NIA, trzeba
zrobić sztuczną ranę. Na początku musimy
w y b ra ć m i e j s c e . M i e j s c e p o w i n n o
znajdować się na miękkim mięśniu z dala
od kości. Łydki są najbardziej praktycznym
miejscem na ciele do zrobienia rany.
Pielęgnacja rany w tym miejscu jest
prostsza i nie wymaga pomocy.
Aby było łatwiej, jeśli jesteś leworęczny,
w y b i e rz p ra wą ł y d k ę . J e ś l i j e s t e ś
p ra w o r ę c z n y , w y b i e rz l e wą . O g ó l
powierzchnię o średnicy 6-8 cm tak, aby
wybrane miejsce znajdowało się w środku.
Dwa kawałki taśmy klejącej, mocują tulejkę
na środku ogolonej powierzchni skóry.
Wypełnij pierścień po brzegi świeżo
wyciśniętym czosnkiem i przykryj go
twardą plastikową folią.
Dzięki temu sok z czosnku zostanie
wewnątrz pierścienia i oddziałując na skórę,
utworzy pęcherz. Po pewnym czasie
pęcherz będzie gotowy. Aby nie dopuścić
do infekcji , oczyść skórę wokół pęcherza za
pomocą alkoholu. Następnie usuń skórę z
pęcherza.
Na początku zrób małe nacięcie
nożyczkami, a następnie usuń skórę.
Umieść ziarno ciecierzycy w ranie i przykryj
je „kanapką” z chusteczki i liścia kapusty.
Wewnętrzna strona liścia przykrywa ranę.
Owiń całość bandażem elastycznym
wystarczająco ciasno, aby opatrunek nie
zsunął się podczas chodzenia. Następnego
dnia po 24 godzinach odsłoń ranę,
wyciągnij nasiąknięte ziarno ciecierzycy,

oczyść skórę wokół rany za pomocą
alkoholu, włóż nowe suche ziarno do rany.
Przykryj je świeżą „kanapką” z kapusty i
chusteczki, a następnie owiń bandażem
wokół. Powtarzaj tę procedurę co 24
godziny przez 3 dni.
Czwartego dnia i dalej powtarzaj procedurę
co 12 godzin przynajmniej przez 6 miesięcy
lub dłużej , jeśli potrzeba – dopóki choroba
nie zostanie kompletnie wyleczona.
Czasami całkowite wyleczenie trwa 12–18

Zmiana koloru i opuchlizna wokół rany,
silny ból oraz nieprzyjemny zapach – to
wszystko jest normalne. Nie panikuj. To
przejdzie w miarę posuwania się reperkusji.
To zajmie trochę czasu. Bądź cierpliwy. Jeśli
ziarno ciecierzycy nie nasiąknie, trudno je
będzie wyciągnąć. W tym przypadku jeśli
ziarno utknie w ranie, nigdy nie próbuj go
wyciągać na siłę. Zostaw ziarno jeszcze na 1
dzień, aby nasiąkło. Wtedy wyskoczy samo,
jeśli naciśniesz palcami na skórę wokół
rany.
Przed zabiegiem możesz wziąć prysznic.
Kontynuuj leczenie aż do wyleczenia.
Ostatnie ziarno ciecierzycy powinno zostać
wyjęte, zaś rana powinna pozostać pusta
przez wiele dni, aż się zagoi.

miesięcy.
Pamiętaj! Nigdy nie dotykaj wnętrza rany.
Nie stosuj także wody utlenionej. Zawsze
myj ręce przed wymianą ziarna ciecierzycy.
Nie musisz myć ziaren ciecierzycy ani
kapusty.
Po d cz a s t rwa n i a l e cz e n i a m u s i s z
zaakceptować następujące rzeczy:
Z rany będzie wydobywać się płyn, ropa i
zainfekowana krew. To wszystko jest
wewnętrzną infekcją wydostającą się z
ciała. Nie myl jej z zewnętrzną infekcją,
która nigdy nie nastąpi, dopóki ziarno
ciecierzycy jest wewnątrz rany.

Jeśli infekcja wokół rany jest za duża,
leczenie rany zajmie nieco dłużej czasu, aż
cała infekcja wyjdzie na zewnątrz.
Ewentualnie możesz leczyć ranę w sposób
typowy za pomocą środków
przeciwbakteryjnych.
Linki do filmów związanych z pokazaniem
metody jak i wywiadem z dr Askarem:
https://www.youtube.com/watch?v=_P8JAh4HSCQ
https://www.youtube.com/watch?v=QBRGdJYkBpo
https://www.youtube.com/watch?v=qhEyuqfiVdY
https://www.youtube.com/watch?v=lUl5CR9xnZA

FILMY

WARTE

POLECENIA
PREZENTUJĘ W TYM MIEJSCU DLA PAŃSTWA RECENZJE FILMÓW O
ZABARWIENIU EZOTERYCZNYM, PSYCHOLOGICZNYM I DUCHOWYM
ALE NIE TYLKO. BĘDĘ SKUPIAĆ SIĘ NA FILMACH, PONIEWAŻ JEST
WIELE CIEKAWYCH PEREŁEK, CZĘSTO NIE DOCENIANYCH I CHYBA
TYLKO Z NIEWIEDZY ODRZUCAMY CIEKAWE POZYCJE, KTÓRE
MOGĄ NAS WIELE NAUCZYĆ, PODPOWIEDZIEĆ, DAĆ DO MYŚLENIA.
KĄCIK MA NA CELU ZAPROPONOWANIE DANYCH POZYCJI, A NIE ICH
REKLAMĘ…
ARYAN GOEHLING

TRANSCENDENCJA
Grupa amerykańskich naukowców pracuje nad stworzeniem
pierwszego w historii komputera obdarzonego ludzką
inteligencją i empatią. Gdy jeden z nich – Will (Johnny Depp)
– ginie z rąk terrorystycznej organizacji widzącej w
eksperymencie zagrożenie dla ludzkości, jego żona Evelyn
(Rebecca Hall) podejmuje decyzję o przeniesieniu umysłu
mężczyzny do pamięci powstającej maszyny. Will ożywa, ale
skutki operacji okazują się dalekie od pożądanych.
Film (amerykańsko-chińsko-brytyjski dramat fantastyczno-naukowy w
reżyserii Wally'ego Pfisteraten) od początku budził moją ciekawość, może i
przyczyniła się do tego sama rola Johnny Deppa, naukowca, perfekcjonisty tak różna od jego ostatnich kreacji. Historia, a może i nasza niedaleka
przyszłość, gdzie ktoś stara się zabawić w komputerowego boga i stwarza
sztuczną inteligencję. Chociaż nie tylko, stwarza samoświadomą maszynę
odczuwającą emocje i posiadającą całą wiedzę ludzkości. Jego ciało umarło,
ale jako program komputerowy zyskuje świadomość i potrafi komunikować
się z żyjącymi ludźmi i nimi sterować. Po podłączeniu do sieci internetowej
zaczyna zarabiać olbrzymie pieniądze na giełdzie, dzięki czemu może
rozpocząć budowę ośrodka naukowego wraz z nowoczesną serwerownią. W
powstałym ośrodku dokonuje wielu spektakularnych odkryć z dziedziny
biologii, gdyż dąży do połączenia komputera z ludzkim mózgiem oraz
odbudowania swojego utraconego ciała.
Siłą "Transcendencji" jest jej moralna niejednoznaczność. W
przeciwieństwie do futurystycznych, czysto rozrywkowych widowisk
kinowych nie ma tu jasnego podziału na dobro i zło, tych, co mają rację, i
tych, którzy się mylą. Film daje do myślenia, ciekawe efekty i świetne kreacje
aktorskie to największe atuty filmu.

Polecam!

NOE. WYBRANY PRZEZ BOGA
Zdobywca Nagrody Akademii® Russell Crowe wciela się w tytułową postać Noego,
w filmie inspirowanym ponadczasową opowieścią o odwadze, poświęceniu i
nadziei. W pozostałych rolach występują Emma Watson i zdobywcy Nagród
Akademii® Anthony Hopkins oraz Jennifer Connelly. Ten zapierający dech,
zrealizowany z niezwykłym rozmachem, widowiskowy i pełen akcji obraz, który
wyreżyserował Darren Aronofsky ("Czarny łabędź") został okrzyknięty „jedną z
najbardziej zapadających w pamięć biblijnych opowieści, przeniesionych na
ekran”. (Richard Roeper, Chicago Sun-Times).
Darren Aronofossky pokazuje w filmie swoją wizję Biblijnego potopu. Noe - wojownik, mag,
uzdrowiciel i dobry człowiek ma apokaliptyczne wizje potopu, dlatego podejmuje działania,
które mają uchronić jego rodzinę przed nadchodzącym kataklizmem. Zresztą świat pokazany w
filmie już dawno uległ zagładzie: wszędzie susze,
zboże i roślinność nie rośnie, żądzą nim
samozwańczy barbarzyńscy przywódcy.
Noe pragnie oczyścić tym samym świat ze zła,
popada przez to w wewnętrzny konflikt z samym
sobą i rodziną. Film był zabroniony w kinach w
wielu krajach, bo pokazuje Noe odrobinę inaczej
niż jest to opisane lub postrzegane. Po obejrzeniu
filmu zadaje się jednak pytanie: czy tak faktycznie
było? A skoro reżyser studiował
starotestamentową Księgę Rodzaju i analizy
teologów i historyków… jest to jedna z niewielu
ekranizacji, która naprawdę zapiera dech w
piersiach i warta jest obejrzenia.
ARYAN

Znasz ciekawy film związany z tematyką duchowości, psychologii czy z pogranicza magii… Napisz!

