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Złota myśl na styczeń: “Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem” Heraklit

Wstęp
W Nowym Roku wracamy po dłuższej przerwie… odmienieni, pełni pomysłów,
pasji do działania i z nową energią. W wolnym czasie musieliśmy zebrać
pomysły, uporządkować wiele spraw, zastanowić się nad tym co jest ważne i
ważniejsze… Myślę, że każdy z nas ma taki okres w życiu, kiedy musi
przeanalizować swoje życie i zastanowić się co dalej… Przychodzi taki moment,
kiedy pragniemy uporządkować wiele spraw, uporządkować to, co zbędne, by
do swojego życia móc wpuścić coś nowego, ciekawego, dającego nową wizję.
Moja ś.p. mama mawiała, że nowe sprawy i dobre rzeczy przyjdą, jeżeli
uporządkuje się to, co stare i zbędne, bo kiedy bałagan i nieład wewnątrz wtedy w naszym życiu panuje chaos, sprawy nie układają się po naszej myśli.
Dlatego w Nowym Roku życzę Wam, abyście odnaleźli w sobie ład i porządek,
aby emocje i szarość dnia nie przeszkadzały Wam zdobywać tego czego
pragniecie… Aby nie zabrakło uśmiechu, nadziei i wiary w lepsze jutro, a
codzienność niech zaskakuje Was pomysłami, radością i niespodziankami, czego
życzę Wam i sobie w tym pięknym 2016 r.

Wanda Leonarda Prager
redaktor naczelna

Z pamiętnika jasnowidza…
Często nasz los powoduje,
że zachodzi potrzeba, aby
kimś się opiekować z
powodu choroby
niedomogów ciała… Cóż,
jest to przecież normalne
jeśli w pewnym momencie
ktoś z naszych bliskich
potrzebuje pomocy...
Ale świadomość tego nie zawsze jest dla nas wygodne
doprowadza do skomplikowanych życiowych sytuacji…
Dla Pani Luizy, taki obrót spraw nie był wygodny... Od
drzwi zaczęła lamentować jak to ona ma dosyć męża, jest
chory i ona zmuszona jest opiekować się nim
wieczorami... Stwierdziła nawet, że jest bezczelny, że jak
on śmie chorować, przecież ona ciężko pracuje, często
po kilka godzin w zaprzyjaźnionym kiosku, popołudniami
gotuje obiad dla siebie i męża, ale obowiązki ją bardzo
wyczerpują... Wspomniała, że nienawidzi już męża i modli
się tylko, aby nie ucięli mu drugiej nogi, pierwszą stracił z
powodu nieleczonej cukrzycy...
Gdy spojrzałem na zdjęcie męża, od razu powiedziałem
jej, że z jego zdrowiem, zwłaszcza z krążeniem i żyłami w
drugiej nodze nie jest za dobrze. Wizja w mojej głowie też
nie była dobra, zobaczyłem go trzymającego się za nogę,
z wielkim bólem na twarzy, poczułem nieprzyjemną woń
wokół siebie… Powiedziałem klientce, że trzeba jak
najszybciej udrożnić żyły, sprawdzić co jest z nogą,
zleciłem, że należy może poprawić krążenie, bo inaczej
może stracić drugą nogę. Postępujący zator żył powoduje,
że noga puchnie i zmienia się jej kolor… Od razu
wspomniałem, że Pani Luiza musi robić mężowi dwa,
nawet trzy razy dziennie masaże dla pobudzenia
krążenia, podawać jakieś zioła lub suplementy
oczyszczające krew... i konieczna jest wizyta u lekarza,
musi się nim zająć ktoś rzetelny.
Słysząc moje słowa Pani Luiza nawet nie starała się ukryć
swojego oburzenia:
- To ja mam go jeszcze może masować! Nie dosyć, że
opłacam mu opiekunkę, która sprząta i wyrzuca pieluchy
to jeszcze mam go masować... Lepiej niech Pan powie

czy ja nadal będę pracowała, bo mi potrzebne są na to
wszystko pieniądze... Czy pojadę w tym roku na urlop, bo
jestem strasznie zmęczona opieką nad tym… tutaj nie
dokończyła i tutaj nie zacytuję słów, bo naprawdę nie były
to miłe słowa o mężu Pani Luizy...
Jednak, aby uzmysłowić wagę problemu i zagrożenia
zacząłem delikatnie zwracać uwagę na poważny problem,
jakim być może okaże się odcięcie drugiej nogi…
Powiedziałem, że jeśli tak się stanie, będzie jej jeszcze
ciężej, nie tylko dla opiekunki, ale i dla niej samej…
Wskazałem, że rozumiem iż jest już bardzo zmęczona,
ale trzeba kuć żelazo puki gorące... Moja klientka jednak
dała mi do zrozumienia, że temat jej chorego męża już jej
nie interesuje... Po czym zaczęła zadawać inne,
ważniejsze dla niej pytania o swoją przyszłość i dzieci...
Pożegnaliśmy się pomimo wszystko przyjaźnie, nie
wspomniałem więcej o mężu, bo stwierdziłem, że szkoda
psuć nastrój mojej klientce. Uznałem, że jest to jej wybór
co zrobi to będzie miała... Jednak dałem jej kartkę, na
której pospiesznie zaproponowałem kuracje i suplementy
dla męża, byłem jednak pewien, że nic z tego co
zaleciłem nie zostanie poczynione...
Nie czekałem długo na odpowiedź, Pani Lusia zadzwoniła
ze szpitala za około 3 miesiące, lamentowała, że lekarze
chcą właśnie odcinać drugą nogę mężowi... Tak jak
wspominałem, jest zator, który zablokował główną żyłę w
nodze... Płakała, lamentowała i powiedziała, że przecież
ja dałem jej gwarancję, że nogi jej nie odetną…!! Nie
chcąc jej jeszcze bardziej pogrążać, powiedziałem jej to
co zobaczyłem wcześniej…, że żadne zabiegi i kuracje
nie zostały poczynione... Na to Pani Lusia odpowiedziała
mi krzycząc, że nie miała czasu na głupoty...
Więc odpowiedziałem jej, że jeśli lekarze udrożnią mu
czymś płynnym wpuszczonym bezpośrednio do żyły, jego
nogę można uratować, ale nie będą chcieli tego zrobić, bo
nie wierzą w sens takowego działania, uznają, że jest za
późno. Jednak wspomniałem, że widzę fioletową łydkę i
jeśli tak jest rzeczywiście to operacja jest konieczna... Na
moje słowa Pani Luiza rozpłakała się krzycząc te oto
słowa... "o ja biedna, chora, zmęczona, jak ja sobie dam
radę..." ?

O jak OPIEKA

…

Odpowiedziałem jej tylko, że będzie musiała i na pewno
da radę, bo jest silna, jest dobrym organizatorem i jeśli
znajdzie dobrą opiekunkę, poukłada sobie to wszystko tak
jak będzie chciała. Na te słowa podziękowała mi za
rozmowę, powiedziała, że faktycznie nie posłuchała się, a
teraz żałuje, noga jest fioletowa od kilku dni... Więc chyba
jej nie odratują... Podziękowała raz jeszcze i ze smutkiem
w głosie rozłączyła się...
Historia ta pokazuje, jak to klienci często nie chcą słuchać
o tym co jest ważnie i mniej ważne... Być może moja
klientka w sercu chciała pomóc mężowi, ale widocznie z
jakiś względów tego nie zrobiła... Nie nam oceniać jest
dlaczego tego nie zrobiła... Ważne jest jednak to, że nie
wczuwa się w skórę chorego męża, który na swój sposób
cierpi, nie tylko ból fizyczny, ale i psychiczny... Przecież on
widzi i czuje, że żona nie chce się nim opiekować, nie robi
tego z uczuciem i zrozumieniem...
A przecież każdy chory zasługuje na uwagę, cierpliwość i
dobre słowo... Zasługuje na nadzieję, że będzie zdrowy,
jeśli nie w to, to chociażby w to, że wszystko poukłada się
pozytywnie... Osoba chora nie potrzebuje litości... nią
każdy chory widzi w oczach osób otaczających go...
Dlatego jeśli następnym razem przyjdzie nam besztać
chorego, że jest tylko ciężarem, pomyślmy co ta osoba
czuje, że przecież cierpi już przez samą chorobę, a
widząc nasze niezadowolenie, niecierpliwość - będzie
cierpieć jeszcze bardziej. Powinien widzieć nasze
zaangażowanie, opiekę i radość z tego, że cieszymy się,
że jest z nami.
Postawmy się w roli chorego, i w swojej, a co będzie jeśli
my sami kiedyś zachorujemy, nie będziemy mogli
poruszać się, wykonać przez chorobę podstawowych
czynności i będziemy skazani na kogoś innego... ? Czy
wtedy byśmy chcieli widzieć bliskich rozgoryczonych i
zdenerwowanych tym, że muszą się nami opiekować...
Przecież każdy z nas kiedyś będzie starszy, i może
potrzebować pomocy... Pomoc, a obowiązek to dwie
zupełnie inne sprawy, a w obliczu choroby nabierają
zupełnie innego znaczenia…

Aryan Goehling

Porady dziadka WŁADKA - czyli NATURA LECZY
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

ZIOŁOWY SZAMPON
Weź 3 łyżki suszonej mydlnicy lekarskiej, 1,5 łyżki
suszonych kwiatów rumianku (do włosów blond) lub 1,5
łyżki suszonej szałwii (do ciemnych włosów), 1 łyżeczkę
boraksu, 2 szklanki wody.
Składniki wymieszaj razem w szklanym słoiku i zalej
gotującą się wodą. Wymieszaj, zamknij szczelnie słoik i
dobrze potrząsaj. Odstaw na około 2 dni i w tym czasie
2-3 razy dziennie potrząsaj miksturą. Odcedź szampon,
przelej do szklanej butelki i używaj.

ODŻYWKA ZA CAŁEGO JAJA NA RATUNEK WŁOSOM

GRZYBICA STÓP I PAZNOKCI

Ubij 2 całe jaja na puch, dodaj kilka kropli oleju najlepiej naturalnego, miksturę wetrzyj
starannie w czyste włosy, po pół godzinie spłucz ciepłą wodą, a potem wodą z dodatkiem
octu jabłkowego. Następnie jeszcze raz spłucz czystą wodą. Kuracja pomaga dla suchych,
zniszczonych, łamliwych, matowych i wypadających. Po kilku zabiegach zauważysz
niesamowitą różnicę. Można używać jej zamiast szamponu.

1. Smaruj miejsca objęte chorobą
octem jabłkowym;
2. mocz nogi w wodzie z solą i sodą
oczyszczoną;
3. pomocna jest kąpiel z dodatkiem
olejku herbacianego - 3-4 krople.
4. napar z tymianku - mocz stopy
przez kilka wieczorów, lub
zakraplaj miejsca chore olejkiem.
5. o l e j e k t y m i a n k o w y d z i a ł a
przeciwgrzybiczo - smaruj na noc
chore miejsca;
6. kąpiel w szałwii znacznie poprawia
stan skóry.
7. sok z cytryny idealnie dba o nasze
stopy i leczy - smaruj nim stopy,
pozostawiając do wchłonięcia.
8. Mięta i mięta pieprzowa pod każdą
postacią pozwala walczyć z tą
przykrą przypadłością.

RUMIANEK I SZANTA NA BÓL GARDŁA
Rumianek i szantę pijało się kiedyś nie tylko w momencie
przy infekcjach górnych dróg oddechowych,
ale znakomicie wpływają na wzmacniająco,
zapobiegają przeziębieniom i świetnie koją
nasze nerwy. Zaparz 2 łyżki ziela w
termosie, dodaj 2 łyżki miodu, dodaj 2-3
plasterki imbiru i popijaj po pół szklanki
co 2-3 godziny w ciągu dnia.

TEN OKROPNY PÓŁPASIEC
Półpasiec to ostra wirusowa choroba zakaźna objawiająca się
występowaniem charakterystycznych bolesnych pęcherzyków i
wysypki zlokalizowanej w odpowiednich miejscach, wzdłuż
przebiegu nerwów. Jest to przede wszystkim schorzenie korzonków
nerwowych, po prawej lub po lewej stronie ciała, również w różnych
miejscach.
Jest wiele kuracji łagodzących te przykre objawy oto kilka z nich:
1. Okład ze zmielonej kozieradki - wymieszaj z tranem.

SPOSOBY
NA KACA
NAPAR Z DZIURAWCA
Przygotuj napar z dziurawca z dodatkiem
mięty, wymieszaj i wypij gorący. Większy
efekt otrzymasz jeśli dodasz do gorącego
naparu odrobinę spirytusu.

MASAŻ WĄTROBY

2. Okład z podgrzanego oleju rycynowego, okład najlepiej zrobić na
noc.

Uciśnij strefę wątroby ok. 30 razy, lub zrób intensywny masaż strefy wątroby, po pół
godzinie powtórz masaż, będziesz jak nowo narodzony, gdyż zabieg taki daje
szybkie otrzeźwienie. Zjedz dodatkowo 3 razy dziennie po łyżeczce ostropestu
plamistego.

3. Pij drożdże piekarnicze - łyżkę drożdży zagotuj w pół szklance
wody aż przestaną rosnąć. Napój pij na noc przez 2-3 miesiące.

CYTRYNA Z RUMEM

4. Przecieraj chore miejsca wodą z dodatkiem kilku kropli olejku
herbacianego, który osusza zmiany i dezynfekuje.

Cytryna odtruwa, wyciśnij solidną porcję soku, dodaj napar z łyżki melisy, zalej
szklanką wrzątku. Do tego dodaj kieliszek rumu. Napój ten rozgrzewa, dodaje
energii i wzmacnia siły witalne.

5. W trudnych przypadkach zaleca się smarowanie zmian miodem,
po godzinie zmywa się go letnią wodą.

NAPAR Z MACIERZANKI LUB TYMIANKU

6. Miejsca dotknięte chorobą smaruj olejem lnianym, na noc rób
okłady z tego leju, idealnie działa też olej z czarnuszki.
7. Kąpiel w maślance - wlej do wanny 2-3 l maślanki, stopniowo
dolewaj wodę zwiększając temperaturę. Po kąpieli nie spłukuj się,
tylko lekko osusz ciało. Taka kąpiel odświeża i regeneruje, łagodzi
i uelastycznia skórę.
Niestety, choroba często nawraca, dlatego trzeba zaaplikować
odpowiedni antybiotyk.

Garść macierzanki lub tymianku zalej 1 l gotującej się wody, parz pod przykryciem
3 minuty, przelej do termosu i co kwadrans pij po dużej łyżce naparu. Uwaga,
kuracja silnie odtruwa, wzmaga wymioty, nudności, apetyt…

ROSÓŁ LUB BULION Z PORÓW
Bulion z porów lub gorący rosół zjedzony z rana pozwala przezwyciężyć kaca.

NALEWKA BURSZTYNOWA LUB SPIRYTUS MIĘTOWY
Wdychanie naparu nalewki bursztynowej pomaga ugasi≥ć przykre dolegliwości
kaca, go kubka z wrzątkiem wkrop 3-4 krople nalewki bursztynowej lub spirytusu
miętowego i wdychaj.

OD CZEGO TYJEMY NAJBARDZIEJ?
5 ZASKAKUJĄCYCH CZYNNIKÓW
Dobra dieta i dużo ruchu to podstawa szczupłej sylwetki? Nie do końca, choć wszyscy tak
myślą. Poznajcie pięć najważniejszych czynników, które przyczyniają się do tycia. Zapewne
nigdy o nich nie słyszeliście i niektóre z nich mogą Was zaskoczyć…
1. Od czego tyjemy najbardziej: związki chemiczne
Towarzyszą nam na każdym kroku. Znaleźć je można w produktach stojących na półkach w
sklepie spożywczym, warzywniaku i drogerii - ogromne ilości ftalanów, związków chemicznych
wywołujących tycie. Są one używane do produkcji opakowań żywności i chemii
gospodarczej. To właśnie one zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego i
powodują tycie. W 1891 roku rosyjski chemik Aleksander Dianin odkrył bisfenol
A, związek organiczny, który ma skład podobny do składu żeńskiego hormonu
płciowego - estrogenu.
Początkowo bisfenol A wykorzystywano jako lek na zaburzenia hormonalne.
Potem znalazł zastosowanie w produkcji tworzyw sztucznych, jako ich
utwardzacz. Jest więc teraz składnikiem większości plastikowych opakowań,
także tych, w których są sprzedawane i przechowywane produkty dla dzieci.
Związek ten wyróżnia wyjątkowa reaktywność, wchodzi on np. w interakcję z
receptorami estrogenów, odpowiadającymi za gospodarkę tłuszczową. Dlatego
w wielu krajach zaprzestano stosowania bisfenolu A.

2. Od czego tyjemy najbardziej: bezsenność

Nieprzespana noc owocuje zmęczeniem i złym humorem. Rano czujesz się
zmęczona, łatwo wpadasz w irytację i chętniej sięgasz po uspokajacz, jakim jest
jedzenie. Brak snu pogrubia, to sprawdzony fakt. Badanie przeprowadzone na 30
młodych, szczupłych kobietach i mężczyznach wykazało, że osoby, które spały
jedynie sześć godzin dziennie, zaczęły szybko tyć. Te, które spały przynajmniej
osiem godzin, utrzymały wagę.
Niedostatek snu oznacza bezustanne ssanie w żołądku! Dokładna przyczyna tego zjawiska nie
jest jeszcze poznana. Przypuszcza się, że z powodu niewyspania mózg bombarduje organizm
sygnałami o braku energii, co stymuluje apetyt, mimo że dzienna norma kaloryczna nie została
zmniejszona. Właśnie dlatego ktoś, kto nie spał wystarczająco długo, chce zjeść konia z
kopytami! Dobry sen jest więc niezwykle istotny dla wszystkich chcących kontrolować wagę,
apetyt i głód. Idealny jest sen siedmio- ośmiogodzinny.

3. Od czego tyjemy najbardziej: stres i problemy psychiczne

Stres to reakcja organizmu na sytuacje, które pojawiają się nagle i wymagają zachowań innych
niż te rutynowe, dobrze nam znane. Mechanizm tej reakcji wykształcił się bardzo dawno temu,
gdy człowiek musiał walczyć o życie i pokarm. Teraz, co prawda, nie walczymy, ale nasz
organizm reaguje jak przed tysiącami lat. We wspomnianych sytuacjach mobilizuje się
gwałtownie i potrzebuje wiele energii. Zapewnia ja sobie, błyskawicznie podnosząc poziom
cukru we krwi. Po pewnym czasie poziom ten opada, co wywołuje miedzy innymi silny głód.

Dodatkowo w stresie znacznie wzrasta produkcja kortyzolu - hormonu stymulującego apetyt i
odkładanie tkanki tłuszczowej. Ważne jest, ze kortyzol powoduje zwiększenie chęci na to, co
dostarcza energii szybko, czyli na cukier.
Dlatego najskuteczniejszym i najprostszym lekarstwem na stres staje się batonik lub cukierek.
Napady niekontrolowanego jedzenia to sprawka nie tylko stresu, ale także problemów ze
sobą. Na nie najlepiej pomoże terapia u psychologa, a nie kolejna stresująca dieta
odchudzająca.

4. Od czego tyjemy najbardziej: wczesna menopauza

Często stosowane diety odchudzające, błędy w odżywianiu czy wreszcie niedożywienie mogą
prowadzić do przedwczesnego przekwitania. Bywa, ze objawy klimakteryjne pojawiają się
nawet u dwudziesto- i trzydziestoletnich kobiet. Jednymi z pierwszych mogą być: spowolnienie
metabolizmu, gromadzenie tkanki tłuszczowej na ramionach, plecach i biuście, a także napady
głodu oraz problemy ze snem i obniżenie nastroju.
Kluczem do uniknięcia zwiększania masy ciała są wówczas terapia hormonalna,
zmiana diety na bardziej urozmaicona i zwiększenie ćwiczeniami masy mięśni, co
z kolei podkręci metabolizm i zapobiegnie gromadzeniu kilogramów.
Wręcz bezcenny dla kobiet z objawami klimakterium jest trening siłowy.
Wzmacnia on i harmonijnie rozwija mięśnie, dodaje energii, poprawia
samopoczucie i reguluje apetyt. Nie martw się wiec, że przez niego zaczniesz
wyglądać jak kulturystka albo jak mężczyzna.
Ćwiczenia siłowe czy oporowe z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała
pomagają również zapobiec utracie masy kostnej, która jest związana z
menopauza. Połączenie ćwiczeń i kontrolowanej pod względem kaloryczności
diety bogatej w wapń oraz witaminę D jest odpowiedzią na problemy z
damskimi hormonami bez względu na wiek.

5. Od czego tyjemy najbardziej: płytki oddech

Przeciętnie w ciągu minuty wykonujesz od 7 do 20 oddechów. Ile - to zależy od
bardzo wielu czynników: wieku, płci, siły mięśni oddechowych, stanu emocji,
trybu życia. Wysiłek fizyczny zwiększa liczbę oraz głębokość oddechów, bo tlen
potrzebny jest komórkom do produkcji energii.
Z tego powodu aktywność fizyczna powoduje spalanie większej ilości tłuszczu.
Liczba oddechów zwiększa się również, niezależnie od twojej woli, w stresie. Ale są one
płytkie i tylko pogłębiają napięcie w ciele, wywołane przez stres. Współczulny układ nerwowy,
stymulowany przez niepokój i strach, powoduje podwyższenie poziomu kortyzolu i adrenaliny.
Gdy trwa to zbyt długo, może być szkodliwe dla organizmu.
Poza tym chroniczny stres nadweręża współczulny układ nerwowy, ograbia organizm z
substancji odżywczych, destabilizuje pracę mózgu i układu hormonalnego. Powoduje depresje,
napięcie i ból mięśni oraz bezsenność.
Co temu przeciwdziała? Przywspółczulny układ nerwowy, który włącza się, gdy oddychasz
głęboko i wolno. Kiedy jesteś przestraszona lub zestresowana, masz tendencje do
wstrzymywania oddechu lub do oddychania szybko i płytko. Głęboki oddech sygnalizuje
mózgowi, że stresor znikł, że wszystko ponownie jest w porządku. Tętno wówczas zwalnia,
płuca się rozszerzają, mięśnie rozluźniają. Równowaga hormonalna zostaje przywrócona.
Dlatego w chwilach stresu warto pamiętać o tym, aby głęboko oddychać.

MUSZTARDOWA KĄPIEL ROZGRZEWAJĄCA
Jest to angielski sposób na rozgrzanie i zrelaksowanie w zimowy wieczór.
Potrzebujesz: pół szklanki sody oczyszczonej, 2 łyżki drobno mielonej
gorczycy lub oleju musztardowego, 2-3 krople olejku miętowego, 2 krople
olejku rozmarynowego, 2 krople olejku geraniowego, 3 krople olejku
eukaliptusowego. Wszystkie składniki mieszaj tak długo, aż połączą się ze
sobą, wsyp do wanny 1/4 szklanki mieszanki, zanurz się w wodzie na 15-20
minut. Opłucz się strumieniem zimnej wody, energicznie wytrzyj do sucha.

ROZGRZEJ SIĘ HERBATKĄ
Jest wiele zióĿ, które pomagają rozgrzać się w zimowe
poranki jak i wieczory, zasada jednak jest taka, że
napar powinien parzyć się okoĿo 10 minut, najlepiej w
termosie.
Korzenie, kĿącza i nasiona trzymamy na maĿym ogniu
ok 15-20 minut.
Idealnie na tę porę roku nadają się herbatki z: lipy,
kwiatów i owoców czarnego bzu, imbiru, liści jagód,
borówki, owoców róży, liści i owoców czarnej porzeczki,
koszyczków i kwiatów rumianku, liści brzozy, mięty
pieprzowej.
Dodatkowo dodawaj do naparów odrobinę miodu,
imbiru, cynamonu, kardamonu, soku z cytryny, soku z
malin i stosuj syrop z mniszka.

NA

RATUNEK

WĄTROBIE
Wątroba to narząd, który jeśli już zaczyna pobolewać, to
znaczy, że od dłuższego czasu czuje się wyczerpana i nie
daje rady oczyszczań toksyn, którymi forsujemy ją każdego
dnia. Najprostszymi objawami, że dzieje się z nią coś
niedobrego są: niestrawność, wzdęcia, gazy, mdłości,
obłożony język itp.
Pomoc: czarna porzeczka, jabłka, winogrona, oliwki,
mniszek lekarski, marchew, burak, cykoria, pietruszka, por,
karczoch, rozmaryn, łapian, pokrzywa, figi, ostropest
plamisty.

BĄBLE NA PIĘCIE
Jeśli nosi się niewygodne obuwie
można nabawić się pęcherzy
bolesnych, ale można je bardzo
łatwo zlikwidować… Na noc na
bolące miejsce przyłóż kompres z
miękiszu chleba, zagniecionego z
odrobiną mleka i krochmalu lub
sody oczyszczonej. Zawiń
delikatnie bandażem, nie ściskaj.
Rano zapomnisz o bolączce.

LEKI Z ZIOŁOWEJ APTEKI

KOPEREK DLA PAZNOKCI

ENTEROSOL PHYTOPHARM

O tej porze roku nasze paznokcie potrzebują wzmocnienia, gdyż stają się kruche i
łamliwe. Kurację stosuj przez dwa tygodnie, a będziesz cieszyć się pięknymi i
mocnymi paznokciami. Weź 2 łyżeczki nasion kopru włoskiego i zalej szklanką
wrzątku. Przykryj miseczkę i poczekaj, aż naciągnie napar i przestygnie. Przecedź
wodę koperkową, i codziennie mocz w tej wodzie paznokcie przez 5 minut.
Codziennie przygotowuj nowy napar. Tak samo wzmacniająco działa rumianek
pokrzywa i skrzyp polny.

BOLI KRĘGOSŁUP
Z reguły kręgosłup zaczyna nas boleć od siedzącego trybu
życia, gdyż pozycja siedząca nie jest naturalną pozycją dla
naszego organizmu. Odpowiednia gimnastyka nie od razu
pomaga pozbyć się bólu, ale można użyć sobie w cierpieniu
masażem. Wystarczy, że bolące miejsca zaczniesz
smarować prostymi specyfikami:
- maść końska;
- amol;

-

Preparat jest ekstraktem wielu ziół m.in. kory dębu i
wierzby, ziela bylicy bożego drzewka, ziela szałwii,
tymianku, krwawnika i glistnika. Zalecany jest w wielu
schorzeniach przewodu
pokarmowego m.in. zapaleniu
żołądka i jelit, biegunkach,
nieżytach jelita grubego i
stanach skurczowych jelit.
Więcej wskazówek i
przeciwskazań związanych ze
stosowaniem preparatu
znajdziesz w ulotce dołączonej
do opakowania.

olej lniany;
olej dziurawcowy;
olej lniany podgrzany z odrobiną miodu;
maść na żylaki z heparyną (ale nie za często);
maść żywokostowa;
Alpenbalm Balsam (maść z sadła świstaka);
smalec gęsi;
oliwa z oliwek z dodatkiem pieprzu cayenne;
olej z dodatkiem kilku kropel olejku z goźdźika,
imbirowego, herbacianego;

ZDROWIE ZAKLĘTE W NALEWKACH, WINKACH I POPITKACH…

NALEWKA ZIOŁOWA NA CUKRZYCĘ
Składniki: 3 łyżki korzeni mniszka, 2 łyżki korzeni pokrzywy, 2 łyżki ziela
majeranku, 1 łyżka szyszek chmielu, 1 łyżka ziela tymianku, 1 łyżka ziela
mięty, 500 ml wódki.
Wykonanie: wszystkie podane zioła mieszamy ze sobą, a następnie
zalewamy alkoholem. Odstawiamy na 14 dni albo i dłużej, najlepiej w
ciemne miejsce. Po tym czasie nalewkę
przecedzamy. Przyjmujemy 2 razy dziennie
po 1 łyżeczce.
Działanie: nalewka obniża poziom cukru,
poprawia trawienie, wpływa korzystnie na
działanie pracy trzustki i wątroby, dlatego
zalecana jest dla osób z cukrzycą.

NALEWKA

CYNAMONOWA
Weź: Korę cynamonową 4 kawałki, cynamon
sproszkowany, 1 łyżeczka, 200 ml spirytusu, 2
łyżeczki cukru brązowego
Korę cynamonową, sproszkowany cynamon, cukier wkładamy do
słoiczka i zalewamy spirytusem, odstawiamy w ciepłe miejsce na
około 10 dni. Co jakiś czas potrząsamy aby dobrze się wymieszało.
Po tym czasie zlać i przefiltrować. Zlać do butelki, dokładnie
zakorkować i odstawić w miejsce ciemne i chłodne na nie mniej
niż pół roku. Pić dwa, trzy razy dziennie po łyżce stołowej po
jedzeniu. Nalewka pomocna na cukrzycę, depresję, problemy z
trawieniem i krążeniem.

DOMOWY ADWOKAT
Adwokat pomimo iż zaliczany jest do alkoholów słodkich, świetnie nadaje się do pobudzenia przy
niskim ciśnieniu, wystarczy odrobina do kawy - a poczujesz się jakbyś dostał skrzydła. Do tego taki
adwokat zrobiony przez siebie dodaje siły, bo zawarte są w nim żółtka, ale i niesamowicie smakuje.
Potrzebujesz: 12 żółtek, 80 dkg brązowego cukru, laskę wanilii, 1 litr mleka i pół litra spirytusu (ja
osobiście wolę delikatniejszą wersję i dodaję wódkę).
Z mleka odlej 4 łyżki do szklanki, wbij żółtka i roztrzep roztrzep, do pozostałego mleka dodaj cukier
i laskę wanilii, zagotuj cały czas mieszając, gotuj na wolnym ogniu 10 minut. Odstaw i wlej żółtka
zmieszane z mlekiem, postaw na ogniu i doprowadź prawie do wrzenia. Przecedź przez gęste sito i
ostudź. Powoli wlej spirytus cały czas mieszając. Rozlej do szklanych butelek i odstaw na 2 tygodnie.

ACH TEN PRYSZCZ !
Cebula jest niesamowicie skutecznym
lekiem na wszelkiego rodzaju krosty,
wypryski, trądzik czy inne schodzenia
cery. Można zmiany skórne smarować
bezpośrednio smarować świeżym sokiem
z cebuli (fioletowa działa łagodniej), lub
bezpośrednio nałożyć kawałek
ugotowanej cebuli na pryszcza i
umocować go plastrem na noc.
Sok z cebuli doskonale likwiduje swędzenie, podrażnienie, wysypki, stany
zapalne, łagodzi bóle, zmniejsza ślady po trądziku, wągrach i innych
dolegliwościach.

MASECZKA Z ALOESU

SOK
Z ŻYWORÓDKI
NA MIGRENOWE BÓLE GŁOWY
Żyworódka pierzasta to wieloletnia roślina,
która nie tylko nadaje się co celów
kosmetycznych. Jej sok pomaga osobom z migrenami, smarowanie
skroni 2-3 razy dziennie zapobiega, ale i znacznie przynosi ulgę w
czasie napadów migreny.
Kilka liści owiń ręcznikiem papierowy i włóż do lodówki, pokrój je w
kostkę i rozgnieć, aż pojawi się gęsto sok. Odlej go do szklanego
słoiczka i wstaw do lodówki. Praktycznie już jest gotowy do
stosowania.

DO KAŻDEGO TYPU CERY

KROPLE SZAŁWIOWE

Potrzebujesz jedynie świeże liście aloesu, wydrąż z
niego miąższ - najlepiej łyżeczką, dokładnie go
rozdrobnij i od razu nakładaj na twarz, dekolt
omijając okolice oczu. Po 20 minutach zmyj letnią
wodą.
Aloes koi, dezynfekuje, odświeża, oczyszcza cerę,
jednak zimą najlepiej taką maseczkę rób przed
pójściem spać, gdyż chłodzi ona cerę, i po takiej
kuracji staje się ona delikatna, wrażliwa, ale za to
piękna, czysta, bez przebarwień.

Krople kupne w aptece mają to do siebie, że niekiedy bardzo
wysuszają śluzówkę, dlatego polecam domowej roboty krople
szałwiowe. Rozrób 2 krople
naturalnego olejku szałwiowego w
10 ml soli fizjologicznej. Zakraplaj
do nosa 3 razy dziennie przy
katarze na podłożu bakteryjnym,
alergicznym, grzybiczym.

NA KATAR

NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU
GARDŁO
Napar z prawoślazu - 1 łyżkę korzenia zalej pół litem wody, doprowadź do wrzenia i gotuj
15 minut na bardzo wolnym ogniu. Letni napar odcedź i płucz nim gardło kilka razy
dziennie.
Cebula - na noc włóż do ust nieduży kawałek cebuli, nie jedz jej tylko od czasu do czasu
delikatnie podgryzaj.
Siemię lniane idealnie nadaje się do łagodzenia stanów zapalnych
gardła bo działa osłonowo - przed snem wypij szklankę odwary.
Wrzuć łyżkę nasionek, zalej szklanką wrzątku i odstaw na 15 minut.
Letni odwar przecedź i pij małymi łykami.
Miód, imbir i masło - zetrzyj 1 cm korzenia imbiru, dodaj 2-3 łyżki
miodu i łyżeczkę masła, wymieszaj miksturę dokładnie, bierz
łyżeczkę mikstury i po prostu po troszku liż łyżeczkę, tak jak dziecko
liże coś dobrego.

KASZEL
Cebula - zrób syrop, posieka 2 cebule, 1 ząbek czosnku, przekładaj
warzywo do słoiczka przesypując odrobiną cukru brązowego.
Odstaw słoik na parapet na kilka godzin, zlej powstały syrop i
wstaw do lodówki. Pij 2 razy dziennie po 12 łyżce syropu przez okres choroby i 2-3 dni po.
Inhalacja - wąchaj świeżą cebulę lub czosnek, po prostu przekrój cebulę na pół i wąchaj co
kilka minut zapach cebuli.
Syrop z malin lub owoców czarnego bzu - do herbaty dodawaj po łyżce syropu, pij
gorące.
Syrop z kwiatów mniszka - ten specyfik możesz już kupić w sklepach zielarskich - po
prostu aplikuj go jak zwykły syrop na kaszel, a nawet na drugi dzień poczujesz niesamowitą
ulgę i przypływ energii.

KATAR
Inhalacja - cebula tak jak olejki eteryczne przynoszą ulgę w katarze, po prostu wąchaj
zapach cebuli, skrop chusteczkę kilkoma kroplami amolu, olejkiem eukaliptusowym lub
miętowym, idealny też jest goździkowy.
Olej lniany nadaje się do nawilżania śluzówki nosa, gdy czujesz, że jest przesuszona, boli
posmaruj wnętrze nosa odrobiną oleju lnianego lub oliwy z oliwek.
Olejek sosnowy - idealny do inhalacji, do szklanki wrzątku wpuść 4-5 kropli olejku,
szklankę przykryj lejkiem, ale jego węższy koniec umieść do góry, kilka razy wąchaj ten
świeży zapach raz jedną dziurką, raz drugą. Inhalację stosuj 2 razy dziennie przez 10 minut.
Maść tygrysia inaczej zwana też balsamem chińskim
kotkiem jest to maść o wszechstronnym działaniu:
rozgrzewającym
i przeciwbólowym, orzeźwiającym o
pobudzającym zapachu. Jego działanie odczujemy już po
chwili. Wspomaga (łagodzi) bóle głowy, bóle zatokowe,
przeziębienia, katar, po ukąszeniach owadów,, podrażnienia
skóry, bóle mięśni i stawów,, bóle krzyża,, artretyzm, bóle
artretyczne rąk (pobudza krążenie krwi), napięcia mięśniowe.
Posmaruj skronie i zatoki, odrobinę pod nosem, a rano
odczujesz ulgę.
DODARKOWO
Miód z cytryną - łyżkę miodu, szklankę gorącej wody i sok z
1/2 cytryny - taki napój pij kilka razy dziennie.
Herbata z lipą - 2 łyżki kwiatostanu lipy, zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 5-10
minut. Przecedź, dodaj odrobinę miodu lub syropu z malin (może być konfitura).
Herbata malinowa z rumem - weź dwie łyżki konfitury z malin lub syropu z malin, dodaj
2 łyżki rumu i odrobinę dobrego miodu. Zalej to lekko przestygnięty wrzątek, pij gorące.
Kanapka zdrowia - posiekaj 3 ząbki czosnku, łyżkę natki pietruszki i łyżkę szczypiorku,
wymieszaj to z masłem i raz dziennie zjadaj taką kanapkę. Działa profilaktycznie, jak i
wspiera w czasie choroby.
Zdrowia życzę !

18 KLUCZY DLA ZDROWIA
ODRZUĆ PSZENICĘ
NIE PIJ MLEKA
MYJ ZĘBY PASTĄ BEZ FLUORU
ZAMIEŃ BIAŁĄ SÓL NA RÓŻOWĄ HIMALAJSKĄ
UŻYWAJ NATURALNYCH KOSMETYKÓW
BIAŁY CUKIER ZAMIEŃ NA BRĄZOWY, KRYLITOL LUB STEWIĘ
JEDZ WARZYWA I OWOCE Z EKOLOGICZNYCH UPRAW, PIJ SOKI !
PIJ DUŻO WODY, ALE NIE Z PLASTIKOWYCH BUTELEK. ZAWSZE DODAWAJ DO NIEJ SOK Z CYTRYNY LUB SZCZYPTĘ SOLI
OGRANICZ SPOŻYWANIE PRZETWORZONEJ ŻYWNOŚCI I SŁODYCZY
NIE JEDZ SKLEPOWYCH WĘDLIN I MIĘSA Z HORMONAMI, WYBIERAJ EKOLOGICZNE MIĘSO
ODKWASZAJ ORGANIZM, ALE ZAKWASZAJ ŻOŁĄDEK
DOSTARCZAJ DUŻO WIT. C I D3, ALE PAMIĘTAJ, ŻE WSZYSTKIE WITAMINY I MINERAŁY SĄ WAŻNE, NAJLEPIEJ JEŚLI POCHODZĄ Z NATURY.
PAMIĘTAJ, ŻE SPORT I RUCH JEST WAŻNY W KAŻDYM WIEKU
UNIKAJ STRESU I LUDZI, KTÓRZY NIE DZIAŁAJĄ NA CIEBIE DOBRZE
ŚMIEJ SIĘ SZCZERZE I GŁOŚNO
I NAJWAŻNIEJSZE….
MÓW DZIĘKUJĘ, WYBACZAM, PRZEPRASZAM
KOCHAJ SIEBIE I INNYCH. MIŁOŚĆ TO MOC!
BĄDŹ WDZIĘCZNY
ŹRÓDŁO: INTERNET

MIESZANKA
NA NADCIŚNIENIE

O. CZ. KLIMUSZKI
Rozróżniamy nadciśnienie samorodne i pochodne, tj.
powstałe na tle innych chorób, takich jak nie- wydolność
nerek i trzustki, schorzenia wątroby. Nadciśnienie, jak każda
nieprawidłowość serca, jest nie- bezpieczne, gdy ̋ może
spowodować pęknięcie naczynka krwionośnego w mózgu,
czego następstwem jest paraliż lub śmierć.
W takich wypadkach obok środków farmakologicznych
trzeba pomocniczo wspomagać się ziołami.
1. Morszczyn pęcherzykowy – Fucus vesiculosis
2. Ziele jemioły – Hb. Visci
3. Kwiatostan głogu – Infl. Crataegi
4. Owoc głogu – Fr. Crategi
5. Skrzyp polny – Hb. Equiseti
6. Owoc tróży - Fr. Rosae
7. Korzeń kozłka – Rd. Levistici
8. Kwiat bzu czarnego – Flos. Sambuci
9. Ziele ruty – Fol. Rutae.

Pić tylko dwa razy dziennie, rano i wieczorem po
szklance.

OCZYSZCZANIE ZIOŁAMI CAŁY PROGRAM
JELITO - po 50 g: liść mięty pieprzowej, ziele krwawnika, ziele
dziurawca, ziele drapacza, owoc kolendry, owoc rdestu ptasiego,
korzeń lukrecji, liść babki lancetowatej;
WĄTROBA - po 50 g: ziele drapacza, ziele glistnika, ziele dziurawca,
liść mięty pieprzowej, korzeń cykorii, mniszek lekarski, kwiatostan
kocanki, owoc kopru włoskiego;
TRZUSTKA - pół szklanki suszu z aronii, 5 łyżek ziela bylicy, 5 łyżek
pokruszonych nasion kminku, 4 łyżki kwiatków nagietka, 4 łyżki
mniszka lekarskiego, 10 łyżek liści mięty pieprzowej.
Oczyszczanie zaczynamy od jelita - zaparzaj 2 razy dziennie 30 minut
przed posiłkiem napar z 1 łyżki mieszanki, zalej szklanką wody i powoli
podgrzewaj, gotuj 5 minut. Odstaw na 10 minut i pij po przecedzeniu.
Mieszankę pij w ten sposób do wykończenia się ziół.
Następnie oczyszczamy wątrobę i trzustkę, pijemy 2 razy dziennie
zioła na wątrobę 30 minut przed posiłkiem, i 30 minut po posiłku
mieszankę na trzustkę. Parzymy obie mieszanki tak jak tę na jelita.
Kurację przeprowadzamy raz do roku. Tak kuracja przy okazji
oczyszcza krew, nerki, żyły - dlatego nie zaleca się w czasie kuracji
stosowania jakich innych dodatkowych mieszanek czy ziół.

SOKI DLA ZDROWIA
GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE
1 cytryna, 2 zielone jabłka, 1 ogórek, 1 burak, kawałek imbiru, 3
gałązki selera naciowego, , szczypta kurkumy

Cytrynę obierz, resztę produktów przepuść przez sokowirówkę w
kolejności: cytryna, jabłka, ogórek, burak, imbir, seler naciowy. Sok pij
od razu.

NA WZMOCNIENIE
1 ząbek czosnku, kawałek imbiru, 8 marchewek, kilka listków
świeżej bazylii.

Wszystkie składniki wrzucaj w kolejności podanej powyżej do
sokowirówki lub wyciskarki. Sok pij 2 razy dziennie przez miesiąc.

OCZYSZCZENIE KRWI, ODMŁODZENIE
2 pomarańcze, 2 grejfruty, , pół
cytryny.

Owoce przeciśnij przez wyciskarkę do
cytrusów, zamieszaj i od razu pij małymi
łyczkami. Kuracja trwa miesiąc, stosuj 1 raz
dziennie. Taki sok oczyszcza krew, limfę,
nerki, odmładza cerę, dodaje siły.

ACH TA ZGAGA
Wiele razy o tym pisałem, ale często dostaję
prośby o dobrą kurację na zgagę i najczęściej
polecam sok z ziemniaka. Może nie jest to
smaczna kuracja, ale niezwykle skuteczna i
długotrwała. Wyciśnij sok z surowego ziemniaka
i przyjmuj 3-4 razy dziennie po 1/4 szklanki.
Ustąpi pieczenie, bóle, odbijanie, nudności i
wymioty.

JEDZ TE PRODUKTY
NA WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI
NASIONA DYNI
IMBIR
KURKUMĘ
ORZECHY
CYTRYNĘ
CZOSNEK
OWOCE CYTRUSOWE
GRZYBY LECZNICZE
ZIEMNIAKI
KAPUSTĘ
MARCHEW
AVOCADO
BANANY
BURAKI
SELER NACIOWY
OLIWĘ Z OLIWEK
JOGURT NATURALNY
MALINY
CZARNĄ PORZECZKĘ
JAGODY
NASIONA GOJI
POR

Switchel NATURALNY ENERGETYK
Choć znany jest od XVII wieku, to właśnie teraz podbija nasze podniebienia. Niezwykłe połączenie smaków
oraz właściwości energetyczne – tak w skrócie można opisać napój o tajemniczej nazwie: switchel.
Podpowiadamy, jak go przyrządzić i dlaczego warto pić.
Switchel to napój na bazie octu jabłkowego, syropu klonowego, świeżego imbiru i wody. Ma działanie
orzeźwiające, oczyszczające i przeciwzapalne. Może z powodzeniem zastąpić uzależniającą kawę. Pochodzi
z Karaibów, gdzie w XVII wieku popijała go latem kolonia amerykańska. W wieku XIX stał się ulubionym
napojem spragnionych rolników, szczególnie podczas sianokosów. Natomiast w 2015 roku szturmem wbił
się na sklepowe półki w całych Stanach Zjednoczonych. Napój o mocno orzeźwiających właściwościach
można przyrządzić samemu. Jak to zrobić?
Przepis na napój „Switchel” (na jedną szklankę):
2 łyżki octu jabłkowego, 4 łyżeczki syropu klonowego, sok z limonki lub cytryny, 1 łyżeczka startego
świeżego imbiru (opcjonalnie 1/4 łyżeczki mielonego imbiru), 1 szklanka wody
Przygotowanie: łączymy wszystkie składniki w szklance lub słoiku, dokładnie mieszamy. Przykrywamy i
przechowujemy w lodówce przez co najmniej 2 godziny, a najlepiej zostawiamy go na noc. Przed
podaniem wstrząsamy lub mieszamy. Sprawdzamy poziom słodkości i ewentualnie dosładzamy napój
syropem klonowym. Imbir możemy odcedzić przez sitko. Latem warto dodać kostki lodu lub wodę sodową
i listki mięty.
Jak działa switchel?
Obok właściwości orzeźwiających i dodających energii, składniki
zawarte w napoju mają także pozytywny wpływ na nasze zdrowie
oraz samopoczucie. Imbir działa przeciwzapalnie, ocet jabłkowy
oczyszcza i wspomaga wchłanianie witamin oraz minerałów, a w
połączeniu z syropem klonowym pomaga stabilizować poziom cukru
we krwi. Pamiętajmy jednak o zachowaniu umiaru w stosowaniu
syropu, aby nie dodawać go w zbyt dużej ilości do napoju.
żródło: http://dbam-o-siebie.pl/switchel-naturalny-napoj-energetyczny/

KURACJE Z PRZYMRÓŻENIEM OKA :)

ABY SZYBKO WYTRZEŹWIEĆ

pijany, który chce szybko wytrzeźwieć, powinien zwilżyć
szmatkę octem i owinąć sobie ją wokół jąder;

NA PAMIĘĆ

by wyostrzyć pamięć, co rano na czczo jedz łyżkę miodu;

PADACZKA

choroba ustąpi jak chory będzie wdychał zapach dumy z
płonącego grzebienia koguta lub z palącego się serca świeżo
złowionej, surowej ryby;

OPARZENIE

każde oparzenie należy szybko obłożyć świeżym błotem
wymieszanym z octem lub zimną wodą. Pomaga ponoć na
przemian posypywanie oparzenia solą i spłukiwanie wodą;

CHOROBY ODBYTU

leczy smarowanie olejem lnianym i wkładanie gotowanej
cebuli na noc;

U w a g a ! 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.

ZNALEZIONE W SIECI…

l

.p
g
in

l

ya
r
a
.
ww

eh
o
ng

w

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

MODUŁ A - strona A4 - 200 zł
MODUŁ B - pół strony A4 - 100 zł
MODUŁ C - 1/4 strony A4 - 50 zł
MODUŁ D - 1/8 strony A5 - 25 zł

CYKL:

LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
GREJFRUT
- WZMACNIA UKŁAD KRĄŻENIA
- OBNIŻA POZIOM CHOLESTEROLU
- OBNIŻA RYZYKO ZAHOROWANIA NA RAKA ŻOŁĄDKA I TRZUSTKI
- WSPOMAGA UKŁAD TRAWIENIA
- POMAGA W ODCHUDZANIU
- DZIAŁA ANTYPASOŻYTNICZO I PRZECIWGRZYBICZO
- SKUTECZNY W ZATRUCIACH POKARMOWYCH
- LIKWIDUJE NIEŚWIEŻY ODDECH
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- OCZYSZCZA KREW I LIMFĘ
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- POBUDZA WYDZIELANIE SOKU TRAWIENNEGO
- ZAPOBIEGA WZDĘCIOM I KOLKOM
- WZMAGA APETYT
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- OBNIŻAJĄ POZIOM CHOLESTEROLU
- DZIAŁAJĄ ŻÓŁCIOPĘDNIE I MOCZOPĘDNIE
- OBNIŻAJĄ POZIOM CUKRU WE KRWI
- POPRAWIAJĄ SAMOPOCZUCIE
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RADY SZEPTUNKI
OBRONA PRZED BAKTERIAMI

„ Wśród pokoju nie wolno zapomnieć o niebezpieczeństwie.
Wśród dostatku o ruinie, wśród porządku o zamęcie.”
(Konfucjusz)

W obecnym świecie, w obszarze czasowym epoki Kali, tej
najstraszniejszej i najbardziej okrutnej z wszystkich epok,
człowiek stał się największym wrogiem drugiego człowieka.
Instytucje przemocy - wielu narodów - stosują wobec
obywateli metody, których nawet piekło nie zdołało wymyślić.
Głód i przejedzenie, przepracowanie i bezczynność, stres i
stwarzana psychoza strachu, stanowią skuteczną przyczynę
nieuniknionej śmierci.
Nowoczesna technika sprowadza człowieka do roli
niewolnika, a odpowiednio zaprogramowana decyduje i
przewodzi ludzkością, w efekcie ludzie stają się bezmyślnymi
figurantami, zatracają dotychczasowe umiejętności,
ukształtowaną osobowość, przyjmują pozę
podporządkowaną - świat pogrążył się w elektronice.
Czy równolegle z nowoczesną techniką biegnie do niej
zaufanie człowieka? Czy gdzieś, z odległego zakątka ziemi
nie można urządzeń przeprogramować lub usunąć program,
a samoloty spadać będą do oceanu jak skrzydlate kamienie,
zgodnie z zamysłem programistów. Naukowe instytuty
przygotowują broń do masowego zabijania ludzi przez ludzi,
doskonalą w skutkach broń chemiczną, elektroniczną,
psychologiczną, bakteriologiczną.

Broń bakteriologiczna, jako cichy i niewidoczny zabójca staje
się doskonałym sposobem na unicestwienie ludzkości.
Uwolnione bakterie rozprzestrzeniane są falami,
transportowane poprzez naturalny ruch powietrza, mogą
nieść w ciszy masową śmierć.

Czy ludzkość, w obronie własnej, powinna posiąść wiedzę,
jak skutecznie pokonać broń bakteriologiczną, a skarbnica
informacji i doświadczeń tkwi w przekazach starych i
starożytnych Mędrców.
Ochroną przed „morowym powietrzem” od czasów
antycznych, była siła potężnych fal akustycznych najbardziej aktywne we współczesnym świecie, są dźwięki
wydobywane z bijących dzwonów kościołów; powstaje
wówczas silna fala wywołująca potężne wibracje dźwięku,
uderzenia, których bakterie nie wytrzymują, i giną,
niezależnie od rodzaju bakterii wyhodowanych przez naukę,
dla potrzeb ładunków broni bakteriologicznej.
Podczas epidemii nękających ludzkość w poprzednim
tysiącleciu, biciem w dzwony informowano o zagrożeniu. W
efekcie, bezwiednie, akustyka dzwonów sprawiała, że w
klasztorach i okolicach klasztorów powietrze stawało się
wolne od bakterii a chorzy powracali do zdrowia.
Zatem, powszechnym lekiem w okresie epidemii jest
akustyka kościelnych dzwonów i inne silne rytmiczne
uderzenia.
Krystyna Alagor
szeptunka.alagor77@gmail.com

Krystyna Alagor
autorka i wydawca książek
zebranych w serię “ O
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Dorobek autorski to ponad
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wielu kultur, wielu narodów.
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szeptunka.alagor77@gmail.com
foto: od autora tekstu
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SESJE OSOBISTE I POPRZEZ E-MAIL

zapisy: 0 792 230 300

PSYCHOLOGIA:

DEPRESJA

Depresja to prawdziwa choroba,

często jednak mylimy ją z przemęczeniem, lenistwem
lub co gorsza z chwilową wymówką…by odwlec nagromadzone sprawy czy obowiązki. Dlatego
bardzo ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie i pomoc, a w tym może najczęściej pomóc lekarz
lub psycholog, który nie tylko zdiagnozuje nasz stan i pogorszenie nastroju czy samopoczucia,
ale podpowie jak można sobie z nim radzić. Bo depresja to choroba i wymaga odpowiedniego
leczenia.
Niestety, nie leczona depresja wiąże za sobą wiele zagrożeń m.in. może doprowadzić do innych
chorób, lęków czy nawet doprowadzić do samobójstwa. Jeśli więc podejrzewasz u siebie i
zauważasz poniższe objawy - koniecznie udaj się do specjalisty, który w porę może pomóc
poradzić sobie z depresją i jej objawami.
O depresji mówi się wówczas, gdy przez, co najmniej, dwa tygodnie utrzymują się dwa z trzech
objawów podstawowych, takich jak obniżenie nastroju przez większość dnia i codziennie, utrata
zainteresowań i/lub odczuwania radości oraz ogólny spadek energii, nadmierne zmęczenie,
które zaczynają przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu.
Oprócz tego, do postawienia diagnozy depresji potrzebne są jeszcze, co najmniej dwa objawy
dodatkowe, do których zalicza się: utratę wiary w siebie i poczucia własnej wartości,
nieracjonalne poczucie winy, nawracające myśli o śmierci i samobójstwie, problemy z pamięcią i
koncentracją uwagi, spowolnienie, albo wręcz odwrotnie - niepokój i nadpobudliwość,
zaburzenia snu - zarówno problemy ze snem, jak i nadmierna senność oraz zmiana apetytu utrata łaknienia lub zajadanie stresu.
Z danych przedstawionych przez dr. Cubała, wynika, że na depresję może cierpieć nawet do 10%
ogólnej populacji, a ryzyko wystąpienia jej w ciągu życia wynosi do 17%. Zapada na nią
dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn.
Według specjalisty, depresja jest najczęściej efektem długotrwałej ekspozycji na stres
przewlekły, związany np. z utratą bliskiej osoby, ale też np. z nagłym awansem i przejęciem
odpowiedzialności za zespół.

OBJAWY DEPRESJI:
UTRATA ENERGII * BRAK CHĘCI DO DZIAŁANIA * BRAK LUB NAPADY APETYTU *
ROZDRAŻNIENIE * ZMĘCZENIE I APATIA * WEWNĘTRZNY LĘK * ROZTARGNIENIE,
PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ * MYŚLI SAMOBÓJCZE * UNIKANIE KONTAKTÓW*
BEZSENNOŚĆ LUB ODWROTNIE - CIĄGŁA POTRZEBA SNU

POMÓŻ SOBIE W DEPRESJI:
• zażywaj kwasy Omega-3 (najcenniejszym ich źródłem są nasiona lnu, wcale nie
ryby!), witaminy z grupy B szczególnie niacyna czyli B3 i kobalamina czyli B12,
również witaminy C i E oraz kwas foliowy); minerały (kluczową rolę odgrywa
magnez, potas - ważne są też żelazo, selen, wapń oraz cynk).
• stosuj alkalizujące pożywienie, przy zakwaszonym pH organizm traci równowagę,
również nasz mózg!
• umiarkowany ruchu na świeżym powietrzu: spacer minimum 30 minut żwawym
krokiem potrafi czynić cuda, poprawia nastrój, dotlenia i alkalizuje.
• bardzo ważne jest wsparcie z otoczenia, kiedy jesteś w depresji, starasz się za
wszelką cenę izolować i unikasz towarzystwa, a przecież przyczyną depresji jest
samotność. Dlatego wyjdź z domu i zacznij cieszyć się życiem!
• porozmawiaj o tym, co cię dręczy, jest no najbardziej efektywny sposób
łagodzenia depresji. Podziel się swoimi problemami z kimś do kogo masz
zaufanie, uzewnętrznij je, nie duś ich w sobie. Odczujesz nie tylko ogromną ulgę,
ale będziesz mógł spojrzeć na wszystko z pewnej perspektywy.
• sprawiaj sobie przyjemności, nagradzaj się - przecież jesteś dla siebie ważna;
• zażywaj naturalne suplementy i zioła wspomagające: DEPRIM - wyciąg z
dziurawca, a ma on znacznie mniej skutków ubocznych, niż leki przepisywane
przez lekarza. Zioła wskazane to: męczennica, melisa, lawenda, szyszki chmielu,
waleriana… to doskonałe środki uspokajające i ułatwiające zasypianie. Jest też
wiele gotowych mieszanek ziołowych i preparatów ziołowych w
postaci tabletek o działaniu antydepresyjnym i nasennym.
•zastosuj proste techniki relaksacyjne i medytacja są łatwe do
nauczenia się i pomagają w leczeniu depresji.
•Zrozum objawy i odpowiedz sobie na pytania, które pomogą ci
ustalić przyczynę Twojego złego samopoczucia. Zastanów się:
Czemu masz depresję? Co cię gnębi? Co chciałbyś zmienić, abyś
poczuła się lepiej? Czy jest to coś z twojego obecnego życia?

A może gnębi Cię jakaś nierozwiązana sprawa z
przeszłości? Czy twoje obawy są rzeczywiste, czy może
związane są z twoją niską samooceną, czy może dotyczą
spraw z dzieciństwa lub problemów w związku? Objawy
depresji są bardzo uciążliwe, ale są też pierwszymi
sygnałami ostrzegawczymi, że dzieje się coś niedobrego
i trzeba to zmienić. Słuchaj swojego ciała i pracuj nad
problemami, aby uniknąć pogorszenia stanu zdrowia.
• zastosuj fototerapię - terapię światłem. W wielu sklepach lub przez internet
możesz kupić lampę do fototerapii emitującą jasne, sztuczne światło, które
pomoże zrekompensować brak naturalnego, słonecznego. Pamiętaj, że światło
też można przedawkować, dlatego stosuj urządzenie zgodnie z zaleceniami
producenta. Fototerapia to metoda leczenia światłem - zarówno naturalnym jak i
sztucznym - z powodzeniem stosowana przez wiele osób.
• leczenie depresji można wspomóc także innymi ziołami, godne polecenia są, np.:
gingko biloba (czyli miłorząb japoński) – wzmacnia nasze naczynia krwionośne i
poprawia przepływ krwi, dlatego jest zalecany starszym osobom; żeń-szeń
syberyjski – aktywizuje i zmniejsza odczuwane zmęczenie, poza tym wzmacnia
układ odpornościowy i wpływa korzystnie na poziom neurotransmiterów w
mózgu (m.in. dopaminy i serotoniny); aminokwas 5-HTP (uzyskiwany z rośliny
Griffonia) – podnosi poziom serotoniny, dzięki czemu łagodzi wahania nastroju
(przy depresji bipolarnej), jego skutkiem ubocznym jest osłabienie apetytu;
bazylia – świeże listki dodane do posiłku poprawią smak i nastrój; lukrecja i
lucerna – ma właściwości łagodzące; Avena sativa – pozytywnie wpływa na
układ nerwowy, jest stosowana w przypadku bezsenności, przy obniżeniu libido i
ogólnym przemęczeniu; szałwia – herbatka z szałwii uspokaja nerwy.
• najważniejsze, to pamiętaj, że nie można się poddawać, na pewno zawsze jest
jakieś rozwiązanie, rada na rozwiązanie Twoich problemów, wystarczy je
przeanalizować, porozmawiać z kimś, kto być może podpowie Tobie jak je
rozwiązać i pokaże kolory i różne odcienie życia :)

BEATA PAWLIKOWSKA

w gwiazdy spoglądał:

Aryan Goehling

HOROSKOP 2016
BARAN 21.03-20.04

wróżbita - doradca - ezoteryk

BYK 21.04-20.05

Nadszedł bardzo dobry rok pod względem uczuć i
finansów, nie obawiaj się zmian i nawet
najbardziej szalonych pomysłów. Działaj z pasją,
jednak uważaj na zdrowie, bo w tym roku jesteś
podatna na urazy.

Cechuje Cię upartość i wytrwałość i w tym roku będziesz
mieć wiele okazji do wykorzystania tych cech w życiu
codziennym. Nie wymuszaj niczego na siłę, raczej staraj się
płynąć z prądem życia ciesząc się tym co niesie w tym roku
Tobie los.

MIŁOŚĆ. W tym roku będziesz skłonna do zaczepek i małych konfliktów, dlatego
jeśli jesteś w związku uważaj na słowa. Dla samotnych szykuje się wiele
możliwości i okazji do spotkań, ale nie wniosą nic ciekawego. Dopiero pod koniec
roku spotkasz kogoś, kto wyda Ci się warty Twojego zainteresowania i nie przegap
tej okazji.

MIŁOŚĆ. Marzysz o wielkiej, romantycznej miłości, ale czy tak naprawdę robisz coś w kierunku
znalezienia jej? Bo sama nie zapuka do Twoich drzwi, dlatego już dziś zacznij jej szukać.
Pomoże Ci Twoje wrodzone poczucie humoru, talent aktorski i zdolność do flirtowania, bo do
tego ostatniego w tym roku okazji nie zabraknie. I wbrew pozorom zobaczysz, że jest to
szalenie miłe zajęcia. Byki będące w związkach wystrzegajcie się flirtów i najlepiej zadbajcie o
miłą atmosferę w domu.

PRACA I FINANSE: Jesteś szczęściarzem - możesz śmiało inwestować i szaleć,
otwarte możliwości w temacie wydatków będą towarzyszyły Ci do sierpnia, po tym
czasie staraj się zachować większą ostrożność. Twoje relacje zawodowe będą
układały się niezwykle pozytywnie. Jesienią spodziewaj się jakiś propozycji, zmian
i możliwości awansu.

PRACA I FINANSE: Zawodowo czeka Cię troszkę więcej pracy i wysiłku, bo to rok
porządkowania i wytężonego działania, ale sukcesy, które przyjdą wynagrodzą Ci nadgodziny i
stres w pracy. Jeśli aktualnie jesteś bez etatu - rozejrzyj się uważnie, bo już pod koniec marca
masz szansę znaleźć coś co będzie Cię satysfakcjonować. Pod koniec roku uważaj na terminy,
papierki i zobowiązania, bo możesz zagubić się w natłoku spraw.

ZDROWIE: Bądź uważna, unikaj przepracowania i wszystkiego co związane z
ryzykiem, bo masz skłonność do urazów, tyczy się to zwłaszcza nóg i kolan. Zadbaj
o trawienie, nie dbasz o dietę i wystrzegaj się słodyczy. Odrobina ruchu i czynnego
wypoczynku na pewno Ci nie zaszkodzi, a może pomóc utrzymać kondycję w
dobrej formie.

ZDROWIE: Byki nie mają jakiś określonych ostrzeżeń na ten rok, ale może im nie sprzyjać
ogólnie aura pogodowa, ciśnienie i wilgoć. Dlatego powinny zadbać o stawy, zatoki i ciśnienie.
Byki, które narzekają na serce mogą w tym roku odczuwać jakiś okresowy dyskomfort pod
koniec wiosny, ale będą to raczej przejściowe sygnały. Ruch, więcej pitej wody i suplementy
pozwolą cieszyć się dobrą formą w tym roku.

B L I Ź N I Ę T A
21.05-21.06

RAK 22.06-22.07

LEW 23.07-22.08

Jesteś ciekawa nowości i
lubisz zmiany, dlatego w
tym roku los będzie pchał
Cię w coraz to nowe
ścieżki, nie bój się, na
pewno więcej zyskasz…

Dla wszystkich raków szykuje
się
rok
zabawy,
niebezpieczeństw i wydatków.
Będzie to rok bardzo
nierozważny i chaotyczny,
dlatego wszystko planujcie i
analizujcie.

MIŁOŚĆ. Samotne bliźniaki mają szansę w tym roku znaleźć
miłość i przyjdzie im to z łatwością, jeśli tego zechcą. Jednak
pamiętaj, że oprócz miłości ważne są jeszcze inne sprawy.
Bliźnięta będące w związkach - uważajcie, bo nad waszymi
związkami zbierają się małe czarne chmurki spowodowane
tym, że Wasi partnerzy czuję się zapomniani i odrobinę
omijani, dlatego starajcie się zorganizować jakieś ciekawe
rozrywki we dwoje. Czasami nie trzeba naprawdę dużego
nakładu pomysłów :)

MIŁOŚĆ. Jeśli do tej pory szukasz miłości, to niestety w tym
roku nadal będziesz szukać, ale nie przejmuj się, dzięki temu
masz możliwość poznania wielu interesujących ludzi, których
naprawdę polubisz i z czasem okażą się nie tylko świetnymi
kompanami do pogawędki czy flirtu, ale i przyjaciółmi.
Osoby będące w związkach zechcą w tym roku pobyć
odrobinę same, w ciszy i spokoju, dlatego dajcie znać swojej
drugiej połówce, że jesteście przemęczone, pragniecie
odpoczynku, izolacji…by nie poczuli się odepchnięci.

MIŁOŚĆ. Lwy to tak naprawdę dobre kociaki, które pomimo
flirtów i gierek, cenią pielesza domowe i obiadki, dlatego
jeśli jesteś w związku uważaj na miłostki i romansiki, bo
masz dużo do stracenia. Pozostałym lwom samotność w tym
roku nie zagraża, wręcz przeciwnie - adoratorów nie
zabraknie i korzystajcie z takiego powodzenia rozważnie. W
drugiej połowie roku uważajcie na przyjaźnie, może Was
spotkać wiele zazdrości i nieporozumień ze strony drogich
dla Was osób.

PRACA I FINANSE: Ten rok może być odrobinę chwiejny,
czeka Cię trochę wydatków związanych z domem, ale i
podróżami. Ale już po maju odczujesz nagły przypływ
gotówki, który uskrzydli Cię i pozwoli zaplanować jakieś
urlopowe szaleństwa. Jeśli masz chęć na zmianę pracy, po
marcu będzie taka szansa. Pod koniec roku zapragniesz zająć
się czymś nowym i zaczniesz myśleć o jakimś nowym kursie
lub szkoleniu.

PRACA I FINANSE: 2016 będzie Waszym rokiem, możecie
wiele zdziałać, ale przez nieuwagę możecie wiele stracić,
dlatego jedyna rada, by nie zagubić się w natłoku i
nieporządku spraw - żyjcie z kalendarzem w ręku! Pomoże
Wam to nie tylko zaplanować wszystko, ale ukierunkuje to
Waszą energię, dzięki czemu zdobędziecie i osiągniecie
więcej. Świetny czas to okres między czerwcem, a lipcem można ryzykować. Stosunki w pracy idealne.

PRACA I FINANSE: Tutaj trzeba rozwagi i dyplomacji, bo
możecie spotkać się z zazdrością i chęcią oszukania, dlatego
inwestujcie i pożyczajcie pieniądze z wyczuciem, niech wasza
intuicja Was prowadzi. Jeśli jednak od dawna marzysz o
kupnie czegoś, masz coś na oku, ale boisz się zaryzykować kupuj w ciemno, to dobry moment, nie zawiedziesz się.
Uważaj na zazdrośników i malkontentów, będą uprzykrzać Ci
życie.

ZDROWIE: W tym roku możesz popadać w stany zmęczenia i
apatii i pomimo, że ten rok przejdziesz z werwą i dobrym
nastrojem, zadbaj o trawienie, wystrzegaj się używek
żywieniowych i uważaj na swoje osłabione mięśnie pleców.
Przydałaby się jakaś specjalistyczna gimnastyka, ale może
też być siłownia, joga lub basen.

ZDROWIE: Pracoholizm jest zwodniczy i musisz uważać,
żeby nie przeciążyć organizmu, dlatego dbaj o regularne
posiłki, odpowiednią ilość snu i przebywania na świeżym
powietrzu. Dbaj w tym roku o krążenie, ciśnienie, hormony i
oczy. Może warto zrobić jakieś kontrolne badania, by mieć
pewność, że Twój organizm jest sprawny i trzyma się dobrze.

ZDROWIE: Jak nie zadba się o zdrowie w odpowiednim
momencie, to potem jedna rzecz może wpływać na inną
następną… dlatego w tym roku musisz dbać o zdrowie,
zwłaszcza: serce, żyły, nogi i nerki. Nie lekceważ nawet
najmniejszych symptomów, by z drobiazgu nie stworzył się
w późniejszym czasie większy problem. Oczyść organizm,
popij zioła, zmień dietę, a na pewno poczujesz się lepiej.

Poprzedni rok był spokojny,
dlatego ten dla odmiany musi
być dynamiczny - zwłaszcza pod
względem zawodowym i
uczuciowym. Nie bój się marzeń
- w tym roku większość się ziści.

PANNA 23.08-22.09

WAGA 23.09-22.10

SKORPION 23.10-21.11

Poprzedni rok mógł wydać Ci się
męczący, ale ten doda Ci skrzydeł
już od samego początku, zyskasz
chęć do działania. Masz wiele
pomysłów i zechcesz je w tym
roku wdrożyć, rozwiniesz się…

J e s t t o ro k w k t ó r y m
zapragniesz coś zmienić w
życiu zawodowym jak i
prywatnym - gwiazdy jak
najbardziej sprzyjają Ci
nawet w najbardziej
szalonych pomysłach.

MIŁOŚĆ. Ten rok sprzyja nowym przyjaźniom, ale takim na
całe życie, dlatego rozejrzyj się wokół, bo być może jest ktoś,
kto czeka na jakiś znak i być może będzie to prawdziwa
bliźniacza kosmiczna relacja. Jeśli jesteś w związku wszystko
będzie układać się po Twojej myśli, gdyż w tym roku
roztaczasz w sposób magiczny swój urok osobisty - korzystaj
póki działa. Nie zrażaj się jednak, bo to rok w którym
będziesz skłonna do upartości, zaczepności i zadziorności schowaj pazurki i kieruj się intuicją.

MIŁOŚĆ. Jeśli Twój związek przechodzi kryzys zechcesz
jeszcze o niego walczyć, ale nie rób tego jeśli Twoje serce
mówi Ci, że to już nie ma sensu. Ale jeśli Twoje serce
podpowiada Ci, że warto - walcz, bo nikt inny oprócz Ciebie
nie wie co znaczy uczucie i walka o nie. Samotne wagi zechcą
w tym roku bawić się i poznawać nowe osoby, by pod koniec
roku znaleźć trwalsze uczucie. Dlatego nie zamykaj się w
czterech ścianach - walcz o swoje szczęście, bo nikt za Ciebie
tego nie zrobi.

MIŁOŚĆ. W miłości jest jak w kalendarzu - co kartka to inne
szanse, tak samo w osobami, które spotykamy - każda osoba
inne szanse, inne możliwości i inne okazje. Samotność Ci
pasuje, dlatego przyzwyczaiłaś się do tego stanu, dlatego
tylko od Ciebie zależy czy w tym roku się coś zmieni, a szans
na pewno Ci nie zabraknie. Skorpiony będące w związkach uwaga - będzie iskrzyć! Uważajcie na spięcia i konflikty,
najcześciej te o drobiazgi, ale jednak kropla drążąc skałę
potrafi zrobić wielką dziurę.

PRACA I FINANSE: Jeśli od jakiegoś czasu rozglądasz się za
pracą, albo pragniesz zmienić obecną - to jest to dobry rok
na takie posunięcia, ale dopiero po kwietniu. Szukaj i działaj,
bo okazje wpadające do rąk będą się mnożyć. Jeśli
prowadzisz działalność i czujesz, że przytłacza Cię - wprowadź
jakieś zmiany, to dobry czas na wdrożenie nawet najbardziej
odważnych projektów. Przypływ finansów widać pod koniec
lata.

PRACA I FINANSE: Poprzednio rok zmęczył Ciebie, dlatego
w tym roku odetchnij z ulgą, wiele spraw będzie toczyło się
jakby samo, bez Twojego udziału. Pojawią się przy Tobie
nowe propozycje i szanse rozwoju, skorzystaj z nich. Nawet
jeśli będą wymagały od Ciebie dodatkowych przygotowań,
nakładu pracy - nie zrażaj się, bo doskonale sobie poradzisz.

PRACA I FINANSE: Chcesz zmian, nie małych i nie
krótkoterminowych, dlatego jeśli masz jakiś pomysł i chcesz
działać - to rób to z pasją i zaangażowaniem, bo gwiazdy Ci
sprzyjają. Masz otwartą ścieżkę i szanse na olbrzymi sukces,
nawet poza granicami naszego kraju. Dlatego działaj, takie
szanse i okazje nie pojawią się ponownie przez kilka lat.

ZDROWIE: Od jakiegoś czasu Twoje ciało domaga się uwagi,
dlatego w tym roku zrób szczegółowe badania, by być po
prostu spokojnym i pewnym, że nic się nie dzieje o czym nie
wiesz. Najważniejsze aspekty to krew, cukier, cholesterol,
ciśnienie, wątroba i trzustka. Poprzedni rok rozleniwił Cię
odrobinę, dlatego Twoja przemiana materii bardzo
spowolniła, zmień dietę, uprawiaj sport, a niebawem
odzyskasz utraconą formę.

ZDROWIE: Masz odrobinę dolegliwości, ale gwiazdy radzą
zadbać o hormony, trawienie, ciśnienie i alergie. Dbasz o
siebie, ale zwykle nie jest to długodystansowe stąd Twoje
nawracające dolegliwości. Bądź systematyczna, nie zrażaj się
chwilowymi trudnościami, a na pewno osiągniesz
zamierzone cele. Pij zioła, zażywaj odpowiedniego ruch,
dodaj dietę i odpowiedni wypoczynek - a niebawem Twój
organizm odwdzięczy Ci się dobrym samopoczuciem i
świetnym nastrojem.

Czeka Cię rok spokojny, ale nie
znaczy, że nudny i nieciekawy…
Wręcz przeciwnie widać chęć
rozwoju, zmian i spełniania
siebie w zupełnie innych
aspektach niż do tej pory.

ZDROWIE: W tym roku unikaj napięć i stresów, a wszystko
będzie dobrze. Gwiazdy radzą Ci, aby więcej wypoczywać na
łonie natury, dotleń się, spędzaj więcej czasu na słońcu, jego
dobroczynna energia doda Ci siły, wigoru i blasku. Zadbaj o
oczy, kolana i układ nerwowy. Może warto pojechać na jakiś
urlop, najlepiej gdzieś, gdzie jest woda, słońce, cisza i
relaksujący wpływ natury.

STRZELEC 22.11-21.12

Dobra passa trwa, masz wiele
szans i okazji do wykazania się
i zdobywania sukcesów, ale
działaj - nie odkładaj niczego
na później, bo masz wiele do
stracenia…

KOZIOROŻEC 22.12-20.01

WODNIK 21.01-18.02

Najbliższy rok to okres podróży,
zmian i szans na wielkie
zmiany… Masz przed sobą okres
pełen okazji i możliwości na
zrealizowanie tego, co do tej pory
Ci się nie udawało.

To bardzo przełomowy rok, masz
szansę znacznie poprawić swoje
finanse, widać awans, możliwość
wypromowania się, spróbowania
sił w całkiem nowym kierunku
zawodowym.

MIŁOŚĆ. Jesteś w tym roku nastawiona na stabilizację i
spokój, dlatego sfera uczuć może do połowy roku być nieco
spokojna, ale po lecie gwiazdy ześlą wiele okazji do ciekawych
spotkań i flirtów - wykorzystaj je, poczujesz się bardziej
spełniona i doceniona. Twoja aura będzie działała na innych
jak magnes, będziesz roztaczać wokół siebie aurę ciepła,
uśmiechu i seksualności - a to nie pozostanie niezauważone
przez adoratorów, może wśród nich wypatrzysz kogoś
interesującego. Strzelce będące w związkach poczują w tym
roku ciepło i docenią domową atmosferę bycia we dwoje.

MIŁOŚĆ. Ten rok będzie mniej ekscytujący niż poprzedni, ale
na pewno nie znajdziesz powodów do narzekań, dlatego jeśli
szukasz miłości, to jest to dobry rok, bo już od lipca są duże
szanse, że pojawi się przy Tobie ktoś warty zainteresowania.
Poznawaj ludzi i nie przejmuj się, jeśli pojawiający się
kandydaci okażą się nie tymi, za których ich bierzesz. W tym
roku na brak przyjaźni i życzliwych osób wokół Ciebie
narzekać nie będziesz, jednak staraj się ich zjednać do siebie
uśmiechem i miłym usposobieniem. nie bierz wszystkiego
zbyt serio :)

MIŁOŚĆ. W sercu dobrze wiesz co dla Ciebie jest dobre, ale
nie chcesz, bądź nie potrafisz o to zawalczyć. Wodniki będące
w związkach będą odrobinę narzekać na nudę i rutynę,
dlatego postarajcie się okazać swoim partnerom odrobinę
ciepła, uczucia, zadbajcie o jakieś ciekawe wypady za miasto,
do restauracji, czy na koncert. Uważaj na flirty… Wolne
wodniki jakoś nie będą spieszyły się do związku i stabilizacji,
będą chciały poświęcić się karierze i sprawom zawodowym,
dopiero pod koniec roku dosięgnie je strzała amora i będą
zachwycone takim obrotem spraw.

PRACA I FINANSE: To dobry rok, dlatego sporządzaj plany,
inwestuj i działaj, ale nie pożyczaj pieniędzy, bo ryzykujesz
niepotrzebnie. Jeśli aktualnie szukasz pracy - działaj, bo na
przełomie kilku tygodni wpadnie Ci niesamowita okazja do
rąk. Nie musisz obawiać się strat, ale nie ryzykuj jeśli nie
musisz, to rok w którym rozwaga i metodyczne działanie w
finansach da Ci stabilność i pewność. Intuicja i wyczucie
powinny towarzyszyć Ci we wszystkich posunięciach.

PRACA I FINANSE: Ten rok daje stabilizacje, ale Ciebie
będzie gdzieś nieś, zapragniesz odmiany, bedą irytować Cię
ludzie, dlatego nie zmieniaj niczego pod wpływem emocji.
Raczej staraj się wyperswadować swoje racje i jeśli Ci się to
nie uda, szukaj lepszej pracy, tam gdzie bardziej zostaniesz
doceniona. Masz wiele szans na zmianę po kwietniu i w
okolicy połowy lata. Pracy szukaj dzięki kontaktom i
rozmowom.

PRACA I FINANSE: Awanse, większe zarobki i szanse na
pozytywne zmiany - to wyznaczniki tego roku, dlatego nie
obawiaj się niczego, działaj wytrwale i uparcie. Jeśli jakieś
projekty z zeszłego roku się przeciągnęły na obecny to wiedz,
że się zakończą sukcesem. Duże pieniądze gwiazdy zsyłają
wszystkim spod tego znaku po kwietniu. Ostrożnie jednak od
września - nie trwoń i nie szastaj pieniędzmi na lewo i prawo
bo możesz się przeliczyć, i żałować tego srogo.

ZDROWIE: Zadbaj o kolana, kręgosłup i zęby, bo w tym roku
możesz mieć jakieś niesprzyjające okoliczności. Ogólnie
zdrowie będzie Ci dopisywać, ale dobrze gdybyś nie obciążała
zbytnio pleców, może warto skorzystać z jakiś kilku sesji
masaży, jogi lub gimnastyki korekcyjnej, żeby pomóc sobie
wzmocnić tą część ciała. Wypocznij ,za bardzo się
przemęczasz.

ZDROWIE: Niby dbasz o siebie, niby starasz się, a efektów
nie widać - to znaczy, że się nie starasz, nie robisz nic. Zacznij
działać w kierunku poprawy jakości Twojej diety, bo niestety
nie jest ona ani zdrowa, ani nie dodaje Ci siły. Dlatego od
jakiegoś czasu czujesz się podirytowana i zmęczona. Działaj, a
zobaczysz, że Twój nastrój zmieni się, i udzieli się innym.

ZDROWIE: Potrzeba Ci więcej ruchu, nie wypoczywasz leżąc
na kanapie przed telewizorem, może więc warto zapisać się
na basen, siłownię czy jogę, dodatkowo sporty takie odprężą
Twoje plecy, barki i dobrze wpłyną na przemianę materii.
Zwracaj jednak uwagę w tym roku na alergie pokarmowe i
skórne. Tymczasem zadbaj o wzrok, nerki i kręgosłup.

RYBY 19.02-20.03
Masz przed sobą trudny rok
pod względem zdrowia i
emocji, dużo konfliktów i
nerwów możesz mieć przez
swoich najbliższych.

MIŁOŚĆ. Twoje stosunki z otoczeniem i najbliższymi
pozostawiają wiele do życzenia, niby chcesz dla wszystkich
dobrze, ale oni tego nie doceniają. Dodatkowo swoją
dobrocią wpływasz na to, że wszystkim jest po prostu za
dobrze, dlatego w tym roku będziesz często podirytowana,
zmęczona, co nie wpłynie korzystnie nie tylko na Twoje
zdrowie, ale i relacje z innymi. Wystrzegaj się konfliktów i
zatargów, bo możesz popsuć sobie wiele krwi. Pamiętaj, że
trzeba dawać wędkę, nie rybkę.
PRACA I FINANSE: To dobry rok chociaż rozpocznie się
odrobinę leniwie, rozruch poczujesz po lutym. W maju
gwiazdy sygnalizują jakieś wydatki związane ze zdrowiem,
wyjazdami. W tym roku masz szansę zrobić ten długo
planowany remont, dlatego jeśli przymierzasz się do niego
to zaplanuj go najlepiej w lipcu - pójdzie jak z płatka. Ktoś z
twojego otoczenia będzie potrzebować twojej pomocy
finansowej, bądź ostrożna, nie daj się wykorzystywać.
ZDROWIE: W tym roku gwiazdy zapowiadają jakieś
trudności z oczami i hormonami, dlatego bezwzględnie
zrób wszystkie badania. Zadbaj o siebie, bo Twój organizm w
tym roku będzie kapryśny, jesteś podatna na nieokreślone
infekcje i stany zapalne, które mogą ciągnąć się tygodniami.
Zastosuj jakieś kuracje oczyszczające krew i cały układ
trawienny, pomocna może okazać się dieta lekkostrawna i
badania. Dbaj o siebie, bo nasze zdrowie jest
najważniejsze… a kto zdrowy, ten szczęśliwy :)

DIETA DR. MULARCZYKA
IDEALNA DIETA DLA MĘŻCZYZN

Dieta dr. Michała Mularczyka to opracowany przez warszawskiego
lekarza program będący połączeniem jego wiedzy medycznej,
własnych doświadczeń i… męskiego podejścia do życia, w którym
rządzą jasne zasady, a jedna z nich to: im mniej wyrzeczeń, tym
większa skuteczność.
Dieta dla ludzi, a nie ludzie dla diety – taka oto dewiza towarzyszy
pracy Michała Mularczyka. Chodzi o to, żeby gubienie kilogramów
następowało bez liczenia kalorii, głodowania, a przede wszystkim,
bez efektu jo-jo. Prawdziwa dieta marzeń dla tych, którzy nie
potrafią oprzeć się pokusom i źle znoszą wszelkie zakazy.
Doktor Mularczyk przekonuje wręcz, że lepiej czasem zjeść trochę
mniej zdrowo, bo to ułatwia zmianę nawyków żywieniowych na
lepsze, niż narzucać sobie rygorystyczną, choć super zdrową dietę i w
poczuciu frustracji odliczać dni do jej końca, by zaraz potem z ulgą
wrócić do tego, co było. I tyć.
Dieta bez zakazów?
Zdaniem dr. Mularczyka, fiasko odchudzania ma kilka przyczyn. Po pierwsze odmawianie sobie
wszystkiego, co cieszy podniebienie, jest frustrujące. Jeśli odchudzanie ma być ciągłą walką z
samym sobą, trzeba powoli wprowadzać pewne modyfikacje, zamiast kurczowo trzymać się raz
ustalonego jadłospisu.
Poza tym dietetycy zalecają, by zaczynać od diety 1200 kcal, a dopiero potem stopniowo
zwiększać kaloryczność do 1500-1800 kcal (zależnie od płci, wieku, masy ciała). A zdaniem
Mularczyka najlepiej w ogóle zapomnieć o kaloriach. Jak zapewnia, sam, pozwalając sobie na
smaczne potrawy, nie jadł z czasem więcej, ale coraz mniej, dlatego że jadł powoli (co ma
ogromne znaczenie, ale o tym później). Co jeszcze robił wbrew powszechnym zaleceniom? Nie
patrzył na zegarek, by jeść pięć mniejszych posiłków o stałych porach, ale postanowił „słuchać”
żołądka (czyli ośrodka głodu w jego mózgu). Jeśli rano nie był głodny, wychodził z domu bez
śniadania. Czasem jadł je ok. 11, a ostatni posiłek wypadał niekiedy nawet o 22 (byle nie później
niż na 2 godziny przed snem), ale wieczorem zjadał głównie warzywa i owoce lub nabiał. Ostatnia
faza diety dr. Mularczyka przypomina nieco dietę Montignaca, która także jest dietą
ubogowęglowodanową.
Sama dieta polega na pewnym ograniczeniu ilości spożywanych węglowodanów (cukrów) przy
zachowaniu rozsądnych ilości białka i tłuszczu. Zaleca także niełączenie w jednym posiłku
produktów bogatych w tłuszcze i cukry (mleczna czekolada, ciasta, białe pieczywo) i białka
zwierzęcego ze skrobią.

ZNANI POWIEDZIELI

Najważniejsze zasady diety dr. Mularczyka
1. Nie głoduję, ale nie przejadam się.
Trzeba zjeść przekąskę między głównymi posiłkami, gdy nagle pojawi się głód:
np. orzeszki, pestki czy nawet kawałek kabanosa. Podczas chudnięcia trzeba
się wyrzec słodyczy i szybko przyswajalnych cukrów, np. produktów z mąki. Nie
rezygnujemy natomiast z węglowodanów zawartych w warzywach – to
wystarczająca ilość do odżywienia mózgu i krwinek czerwonych.

2. Jeden posiłek, jedno „paliwo”.
Oczywiście jest to duże uproszczenie, ale takie zachowanie jest bardzo
skuteczne przy odchudzaniu. Tłuszcze i cukry to dwa źródła energii, a nam
wystarczy jedno (a tak dokładnie to spora przewaga jednego z nich). Dlatego
ważne są proporcje: mało tłuszczu i dużo cukrów lub odwrotnie.

3. Bez pośpiechu.
Dotyczy to i samego procesu odchudzania, i jedzenia poszczególnych posiłków.
Autor diety wychodzi z założenia, że powolna i systematyczna utrata zbędnych
kilogramów jest korzystniejsza dla zdrowia niż szybki spadek masy ciała i
błyskawiczny jej powrót (spalamy tłuszcz, który jest lekki, a nie ciężkie mięśnie).
Zaleca też, by żuć długo każdy kęs, co powoduje lepsze trawienie i
przyswajanie jedzonego posiłku. Jeśli przełykamy kolejne kęsy niemal bez
gryzienia, to enzymy w jamie ustnej nie mają czasu, by przygotować je do
dalszego trawienia, a enzymy żołądka nie mają szansy dotrzeć do wnętrza
każdego kęsa – organizm nie wykorzystuje więc w pełni substancji odżywczych.
Dodatkowo szybkie jedzenie powoduje rozciąganie żołądka, co skutkuje
pochłanianiem coraz większych porcji. Doskonałym „spowalniaczem” jedzenia
jest miłe towarzystwo. Podczas spokojnej rozmowy przy stole siłą rzeczy jemy
wolniej, a dobry nastrój pozytywnie wpływa na trawienie.

4. Bez popijania...
Napoje – w trakcie i tuż po posiłku – zmniejszają ilość wydzielanej śliny i tym
samym pokarm jest gorzej przygotowany do trawienia. Popijanie przyśpiesza też
przejście niestrawionego pokarmu z żołądka do jelit, utrudniając dalsze
trawienie, co nie tylko utrudnia odchudzanie, ale ułatwia tycie (znacznie
zwiększa apetyt).

5 ...i liczenia kalorii.
Zdaniem autora diety, mało kto jest urodzonym księgowym, a skrupulatne
dodawanie kalorii pozbawione jest sensu. Przekonuje natomiast, że największy
wpływ na odkładanie się tłuszczu ma ilość i częstotliwość dostarczania glukozy.
Dlatego zdecydowanie lepiej jest nauczyć się, jakich pokarmów powinniśmy
unikać, a jakie są wskazane. Tego dowiemy się, obserwując uważnie własny
organizm (zwykle wiemy, co nam służy, a po czym jesteśmy np. szybko głodni
lub wręcz ociężali). Warto też na początku zrobić podstawowe badania i
opowiedzieć lekarzowi o ewentualnych obciążeniach genetycznych, np.
cukrzycy – wówczas na cenzurowanym są węglowodany.

6. Dopasowana i przyjemna.

Dieta to sprawa indywidualna. Ma być dostosowana do płci, wzrostu, wagi,
charakteru pracy, aktywności fizycznej, a przede wszystkim stanu zdrowia.
Osoby otyłe, zwłaszcza gdy ten stan trwa dłuższy czas, rzadko są naprawdę
zdrowe. Ale też, co podkreśla lekarz, zdrowe odżywianie nie powinno odbierać
przyjemności jedzenia. Żeby dieta była skuteczna, a jej efekt trwały, trzeba jeść
to, co się lubi.

7. Jesz, kiedy zgłodniejesz.
Trzeba przywrócić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka głodu i sytości, który u
osoby z nadwagą lub otyłością nie działa tak, jak powinien. Jedzmy więc tylko
wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy głodni. Nie warto jeść na zapas albo
wstrzymywać się od jedzenia jedynie dlatego, że wybiła już graniczna godzina
18. Bywa, że na początku diety potrzeba nieco dyscypliny, ale już po paru
dniach spokojnego celebrowania posiłków bez popijania, zaczniemy „słyszeć”
podpowiedzi naszego organizmu.

Warto wiedzieć
Kim jest autor diety?
Dr Michał Mularczyk ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny w 1994 r. Jest
internistą i kardiologiem interwencyjnym. Pracował m.in. w Szpitalu
Grochowskim, Wojskowym Instytucie Medycznym, Centralnym Szpitalu
Klinicznym MSWiA i Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym (dawniej
Kolejowym). Obecnie pracuje w Szpitalu Bródnowskim i Centrum Kardiologii w
Józefowie. Prowadzi też własną poradnię. Zanim zaczął pomagać schudnąć
innym, sam schudł ponad 20 kg. Jak? Mimo że dziennie zjadał ok. 2,5 tys. kcal,
to przez pierwsze cztery miesiące zrzucił 16 kg (w ogóle nie ćwicząc). Co
więcej, spadło też stężenie cholesterolu (z 240 do 200), chociaż – poza
słodyczami i bułkami – nie odmawiał sobie prawie niczego, nawet smażonej
karkówki, ale jadł sporo warzyw. I, jak zapewnia – co jest bardzo ważne dla
odchudzających się – nie chodził głodny. Wagę utrzymuje od kilku lat, a to
świadczy o tym, że odchudzanie przebiegło z sukcesem. O swojej książce
„Dieta bez wyrzeczeń” mówi: „Opisałem w niej zdrową metodę skutecznego i
bezpiecznego leczenia otyłości i nadwagi. Przedstawiona dieta nie wymaga
praktycznie żadnych większych wyrzeczeń. Człowiek odchudzany nie musi, a
wręcz nie powinien chodzić głodny”. Dieta jest szczególnie polecana tym, którzy
już próbowali się odchudzić i nie osiągnęli trwałych efektów. „Dieta bez
wyrzeczeń!” zawiera 150 przepisów skonstruowanych tak, by były zgodne z
zasadami diety i smakowały wszystkim.
Do gabinetu dr. Mularczyka trafiają osoby, które mają za sobą kilka cykli
chudnięcia i tycia na przemian. Za którymś razem większości z nich udaje się
nie wrócić do poprzedniej wagi. Zdaniem Mularczyka, trzeba próbować do
skutku (ale stosując różne metody). Kolejne próby są trudnym, ale cennym
doświadczeniem. Jak pokazują badania m.in. dr. Edwarda Lista z Ohio
University’s Edison Biotechnology Institute, lepiej (choćby dla serca, stawów i
odporności) tyć i chudnąć na przemian, niż latami być grubym. Oczywiście, im
mniej takich nieudanych prób, tym lepiej. Dlatego coraz częściej rezygnuje się z
restrykcyjnych diet, a zastępuje się je takimi, które zbijają wagę powoli, nie
więcej niż 10% masy ciała w ciągu roku.

Centymetry kontra kilogramy
Kontrolowanie podczas diety wyłącznie wagi jest, moim zdaniem,
średniowieczem w odchudzaniu – mówi Michał Mularczyk. – Pacjenci bardzo
często są rozczarowani i zniechęceni, bo waga zaczęła spadać znacznie
wolniej, a tymczasem, jeśli ćwiczą regularnie, to jest to właśnie pozytywny
sygnał: spalana jest tkanka tłuszczowa, natomiast przybywa masy mięśniowej, a
więc prawidłowo. Dlatego oczywiście warto kontrolować wagę, najlepiej nie
częściej niż co 2 tygodnie, ale przede wszystkim trzeba się mierzyć.

Dieta dr. Mularczyka - przykładowy jadłospis na cały dzień
Śniadanie
Twarożek
Składniki na 1-2 porcje: 150 g białego sera półtłustego, 2 łyżki jogurtu
naturalnego lub śmietany 12%, do wyboru: pół pęczka szczypiorku, 3
rzodkiewki, 1/2 małego świeżego ogórka, sól i pieprz
Rozdrobnij biały ser widelcem, dodaj śmietanę lub jogurt, dokładnie wymieszaj
(całość można też zmiksować). Dodaj ulubione warzywa: drobno posiekany
szczypiorek, starce na tarce rzodkiewki lub starty ogórek. Twarożek przypraw do
smaku solą i pieprzem, wymieszaj.

Obiad
Zupa krem porowa z serem
Składniki na 1-2 porcje (cała porcja zupy może stanowić cały obiad dla jednej
osoby, a jeśli jest drugie danie, to zupa jest dla dwóch osób): 3 średnie pory,
łyżka masła, 1/2 małej cebuli, 50 ml wody lub lekkiego bulionu, 50 g serka
topionego (np. Złoty Ementaler)
Jasne części pora umyj i potnij na krążki grubości 1/2 cm. Cebulę obierz i
drobno posiekaj. Masło roztop na małym ogniu - tak aby nie przypalić, dodaj
cebulę i zeszklij. Wlej 50 ml wody lub lekkiego bulionu, wrzuć plastry pora i duś,
aż będą miękkie. Na koniec dodaj ser. Zupę zmiksuj na krem.
Befsztyk z surówką
Składniki na 2 porcje: ogórek małosolny, 2 pomidory, 2-3 kawałki selera
naciowego, papryka, 1/2 cebuli, ząbek czosnku, łyżka kaparów, po łyżeczce
oregano, tymianku, bazylii, 2 plastry polędwicy wołowej, oliwa, 2 łyżki octu
winnego, sól, pieprz
Warzywa umyj i pokrój na drobne kawałki, cebulę posiekaj, wymieszaj ze
zmiażdżonym z solą czosnkiem, kaparami, ziołami. Na 5 minut przed podaniem
wlej ocet winny i wymieszaj. Tuż przed podaniem wymieszaj z łyżką oliwy. Na
końcu na oliwie podsmaż mięso, ale posól je dopiero pod koniec smażenia.

Kolacja
Feta i brokuły w sosie
Składniki: 1/2 opakowania sera feta, 1/2 brokułu, 150 g jogurtu naturalnego,
ząbek czosnku, łyżka pestek słonecznika, łyżeczka musztardy, sól, pieprz
Różyczki brokułu ugotuj w osolonej wodzie na półtwardo. Jogurt połącz z
musztardą, solą, pieprzem i zgniecionym czosnkiem. Na suchej patelni podpraż
pestki. Różyczki brokułu i kostki sera polej sosem i posyp pestkami.
http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/odchudzajace/dieta-dr-mularczyka-idealnadieta-dla-mezczyzn_43262.html

Plastry oczyszczające organizm
Green Detox + 10 sztuk NaturGreen

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

Plastry do fizjoterapii i detoksykacji. Pomagają przywrócić stan
homeostazy organizmu, poprawiają krążenie krwi. Są one jedną z
najnowocześniejszych metod realizowania profilaktyki zdrowotnej i
wspomagania leczenia. Ich powstanie jest sumą badań japońskich lekarzy,
doświadczenia wielu wieków medycyny Dalekiego Wschodu oraz technologii XXI
wieku.
Działanie plastrów polega na na biostymulacji na zasadzie refleksoterapii (turmalin
pobudza strefy refleksoterapeutyczne) i wchłanianiu przez plaster toksyn z organizmu
(chitosan wiąże toksyny, a skrobia ułatwia absorbcję toksyn z organizmu przez chitosan).
Plastry przykleja się najczęściej na stopę. Jest ona potężnym mikrosystemem narządowym
człowieka, złożonym z około 100 stref reflektorycznych (narządowych). Stymulacja tych stref
systemem Green Detox+ pozwala wywołać refleksyjne reakcje lecznicze w obrębie całego
ciała. Dodatkowe efekty detoksykacyjne oraz biostymulacyjne powodują przyspieszony
powrót do zdrowia poprzez przywracanie naturalnej równowagi.

Korzyści ze stosowania:

oczyszczanie organizmu; eliminacja toksyn
środowiskowych i metali ciężkich; doprowadzenie
organizmu do stanu homeostazy; wzmocnienie
systemu immunologicznego; poprawa krążenia
krwi; redukcja obrzęków kończyn; zmniejszenie
dolegliwości bólowych; działanie kojące na układ
nerwowy; wzrost energii i witalności; poprawa
jakości snu;; profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

Historie życiem pisane
PRZYPOWIEŚCI DUCHOWE I INNE ARTYKUŁY…
Czym jest piekło?
- Czym jest piekło? – zapytał raz Anioł Stróż swego Pana.
– Masz oczy, to patrz – odpowiedział mu Pan.
I zszedł Anioł na ziemię, by być bliżej piekła i by móc się dowiedzieć czym
ono jest i lepiej przed nim chronić Swojego Człowieka. Anielskie oczy
rozglądały się w około, ale nie mogły zrozumieć słów Pana.
Przybrał więc Anioł ludzką postać i ruszył między ludzi. Oglądał świat
oczami człowieka. Jednak dalej nie rozumiał słów Pana. Nie rozumiał jego
zamysłu. Dlaczego tu na ziemi ginęły dzieci w wojnach, które ich nie
dotyczyły? Dlaczego syn zabijał siostrę i matkę siekierą? Dlaczego
nastolatek zastrzelił kilkanaście osób i odebrał sobie życie? Dlaczego ojciec
gwałci córkę?
Chodził Anioł po świecie i słowo „dlaczego” było najczęstszym, jakie
powtarzał. W pewnym momencie zdecydował się zapytać Swojego
Człowieka: – Powiedz mi czym jest piekło?
Człowiek spojrzał trochę zaskoczony na Anioła Stróża i rzekł ze smutkiem: –
Piekło, to jest to wszystko, co jest wokół mnie.
– Czym jest więc niebo? – zapytał zdziwiony Anioł Stróż.
- Czym jest niebo? – powtórzył pytanie człowiek – Niebo, jest tym
wszystkim, co jest wokół mnie – odpowiedział z uśmiechem człowiek i
odszedł pozostawiając Anioła w zadumie.
- Jak to możliwe, – zastanawiał się Anioł – że to co jest wokół tego człowieka
jest jednocześnie piekłem i niebem? Gdy to zrozumiał, odpadły mu skrzydła.
Stał się człowiekiem.

(znalezione w internecie)

www.aryangoehling.blog.pl

GORĄCO POLECAMY:

“Największe skarby naszej cywilizacji”

CZYM JEST PRAWDA?
Pewien Młody Uczeń zapytał się kiedyś swego Mistrza:
„Czym jest prawda?”
- Prawdą jest to, co wytrzyma próbę czasu – odpowiedział
mu Mistrz.
- Mistrzu, więc jeżeli moja kobieta powie mi „Kocham Cię”,
a w przyszłości przestanie mnie kochać, to znaczy, że gdy to
mówiła – kłamała?
- To zależy mój Synu – odpowiedział Mistrz.

Soczewica i fasola to znakomite źródła białka, migdały i orzechy zawierają dużo
magnezu poprawiającego nastrój, kasza jaglana przywraca wewnętrzną
równowagę, a peruwiańska kasza quinoa zawiera wszystkie niezbędne
aminokwasy. W pestkach naszych polskich jabłek, moreli i brzoskwiń kryje się
przeciwrakowa witamina B17, miód ma wiele właściwości leczniczych, a z nasion
dzikiej róży robi się najlepszy olejek, którego można używać zamiast kremu do
twarzy.
To są prawdziwe skarby, o których ludzie już chyba zapomnieli. A przecież są tuż
obok, bardzo blisko nas! Od rumianku, czosnku i żurawiny przez kaszę gryczaną i
jęczmienny pęczak aż po stewię, yerba mate i awokado. Oto największe, bezcenne
skarby naszej cywilizacji.

Beata Pawlikowska

- Od czego?
- Od człowieka.
Kiedy człowiek jest fałszywy, wszystko wokół niego staje się
fałszywe.
WNIOSEK: ŚWIAT NIE JEST TAKIM JAKIM GO WIDZIMY,
ALE JAKIM GO TWORZYMY.

autor nieznany

KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ...

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE
KAMYK NA MIŁOŚĆ

Spacerując po plaży lub nad rzeką
znajdź kamień, najlepiej płaski i duży.
Na kamieniu czerwonym pisakiem wizualizując znalezienie miłości
narysuj splecione dwa serca lub
dwie figurki trzymające się za ręce.
Kamień przytrzymaj na sercu i
wyraź wyraźne życzenie znalezienia
miłości, partnera, bratniej duszy. Następnie kamień zakop w miejscu,
gdzie na pewno nikt go nie odkopie. Miłość niebawem znajdzie Ciebie,
jednak pamiętaj, że wszelkie rytuały miłosne nie wolno stosować
wbrew czyjejś woli, bo miłość nie ma być więzieniem, tylko
prawdziwym szczęściem.

NA WIERNOŚĆ

Jeśli podejrzewasz, że Twoja miłość może Cię zdradzać, przy pełni
księżyca trzymając na sercu turkus - wyraź wolę, że Twój partner jest
Ci wierny i kocha jedynie Ciebie. Kamień niepostrzeżenie wsuń swojej
miłości do torby… Turkus to kamień który odpędza zdrady i pokusy.

NA PRZYCIĄGNIĘCIE MIŁOŚCI

Postaw czerwoną lub różową świecę na kawałku folii aluminiowej o
wymiarach: 61 na 61 cm w piątkową noc. Na spodzie świecy wpisz
imię osoby, która ma odwzajemnić twoją miłość. Skrop świecę
olejkiem różanym, piżmowym lub waniliowym. Zapal ją myśląc z
miłością o swoim wybranku, wypowiedz trzy razy poniższe zaklęcie:

Świeco miłosna, płoń jasno i zaklinaj duchy, żeby moje pragnienie
zostało wysłuchane. Codziennie wypalaj ok. 2,5 cm świecy. Po
wypaleniu się świecy, owiń resztki mocno folią aluminiową i połóż pod
swoim łóżkiem. Po upływie siedmiu dni i nocy, wyrzuć ją do rzeki,
mówiąc: Świeco miłosna, spraw, żeby twój czar podziałał… spraw, żeby
(imię) był mój. Niech tak się stanie!

OGIEŃ PRZYCIĄGAJĄCY MIŁOŚĆ

Najlepszy dzień na miłosne czary to piątek, bo włada nim planeta
Wenus, królowa serc. Zapalaj wtedy 1–2 świece różowe, czerwone,
złote lubi białe, rzadziej 3. Popatrz na płomień, pomyśl o tym, jak
wyobrażasz sobie miłość. Postaraj się nie gasić ognia zdmuchnięciem,
ale kapturkiem lub mokrymi palcami. Liczy się płomień, bo to on jest
esencją magii. Świece zapalaj przez 3 kolejne piątki, ostatniego zaś spal
je do końca i oczekuj pojawienia się ukochanej osoby.

NA ODCZAROWANIE MIŁOŚCI,
POZBYCIE SIĘ NATRĘTA LUB PROBLEMÓW

Jeśli Twoje czary nie poskutkowały dobrze, chcesz uwolnić się od
jakiejś natrętnej i nieszczęśliwej miłości, masz problem, który spędza
Ci sen z powiek, gdy księżyca ubywa, najlepiej gdy będzie to czwartek,
ale to nie jest warunek. Napisz na świecy imię osoby, która Ci się
narzuca, jeśli masz problem narysuj symbol problemu np. pieniądze banknot, symbol dolara, uczucia - serce, choroba - chory narząd. Zapal
czarną świecę i na głos wypowiedz: Chcę aby z mojego życia odeszły:
…… i tutaj wypowiedz czego nie chcesz dodaj na końcu: Dla dobra
wszystkich zainteresowanych. Świeca musi się dopalić do końca.

Niech Arhanioł Haniel ześle Ci miłość !
Archanioł Haniel to patron miłości. Haniela można prosić o wszystko, co ma związek z miłością,
pięknem urodą. Najlepiej zwracać się do niego o poranku, przez 9 dni z rzędu, przy rosnącym Księżycu
codziennie zapalając na kilka minut czerwoną, różową lub fioletową świecę.
Archanioł Haniel niestety nie wysłucha modlitwy osoby, która chce rozbić czyjeś lub swoje małżeństwo
lub kogoś świadomie skrzywdzić. Nie wysłucha też, jeśli ktokolwiek miałby cierpieć, gdyby prośba
została zrealizowana. Nie pomoże również wówczas, gdy sam proszący miałby potem płakać z powodu
nieszczęśliwej miłości. Z pewnością natomiast pomoże każdemu znaleźć najodpowiedniejszego
partnera i umocni związki, które mają podparcie z góry”,

Modlitwa do Haniela

Łagodny, przenajświętszy Archaniele Hanielu, któremu Pan Zastępów powierzył wszystko, co
przyjemne w życiu człowieka. Kiedy odwiedzasz Ziemię, napełniasz ją bogactwem i pięknem. Zwracam
się dziś do Ciebie. Przynieś mi miłość, radość i harmonię. Naucz mnie czytać w ludzkich sercach, abym
odnalazła miłość prawdziwą i szczerą i miłą? Abym rozpoznała prawdziwe uczucie. Pomóż mi utrzymać
związek, w którym jestem, jeśli jest on dobry dla mnie i dla partnera. Naucz mnie obdarzać miłością i
akceptować siebie samą i osobę, która jest mi bliska. Naucz mnie dawać wolność tym, których imiona
są wyryte w moim sercu. Przypominaj mi, że Ci
których kochamy, nie są naszą własnością. Naucz
mnie szacunku „dla siebie i innych, współczucia i
wybaczenia. Spraw, abym umiała wybaczyć sobie i
tym, którzy mnie zranili, uwolnić się od poczucia
krzywdy i skorzystać z lekcji, jakiej mi udzielono.
Natchnij mnie, abym umiała odnaleźć czystość i
spokój mojego serca i mogła zrozumieć jego
prawdziwe pragnienia. Przynieś mi prawdziwą
miłość i osłoń ją swoimi skrzydłami.
Powodzenia!

RUNA DLA ZDROWIA

RUNA URUZ
PRZYCIĄGA SZCZĘŚCIE!

Noś ją namalowaną na drewienku
lub kamyku gdy czujesz i
potrzebujesz wzmocnić u siebie
koncentrację, nie możesz skupić
myśli lub borykasz się ze stresem.

Recepta na szczęście… cz. 3
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Kończ to co zaczynasz, nie zostawiaj niczego na “jutro”!
Gdy masz plan - realizuj go krok po kroku i pamiętaj, że nie ma sprawy, której
nie da się załatwić, ale działaj z pasją, bądź aktywny i wytrwały.
Bądź konsekwentny wobec samego siebie, dopiero wobec innych.
Naucz się słuchać innych, obdarzysz ich największym komplementem.
Patrz na świat oczyma pełnymi miłości, ale niczego na siłę nie koloryzuj, po
prostu zauważaj świat takim jakim jest.
Uważaj komu pomagasz, czasami lepiej dać wędkę, jednak jeśli już komuś
pomagasz nie analizuj i nie oceniaj. Jednak pomagaj tym, którzy tego
naprawdę potrzebują. Nie wyrywaj się na siłę z pomocą.
Nie wprowadzaj do swojego życia ograniczeń, bądź wolny.
Nie krytykuj i nie oceniaj nikogo, bo sam nie chcesz być krytykowany.
Pamiętaj, że wady, które widzisz u innych są to Twoje wady, ale odbite w
lustrze!
Naucz się żyć dla innych, ale nie zapominaj o sobie.
Każdy jest jaki jest, trzeba się z tym pogodzić i zaakceptować ludźmi takimi
jakimi są. Każ∂y jest inny, każdy jest jakiś i to jest najpiękniejsze.
Nie bądź uparty bo to nie zaprowadzi Cię do niczego, jasno stawiaj cele i swoje
sprawy, ale naucz się odpuszczać bez żalu we właściwym momencie.
Umiej słuchać innych, umiej pytać innych, a zdobędziesz znacznie więcej
wiedzy niż Ci się wydaje.
Szczęścia szukaj w sobie, w swoim stanie emocji, a nie na zewnątrz.
Bądź odważny, ciekawski i śmiały - to cechy człowieka sukcesu.
Traktuj każdego na równie, traktuj każdego dobrze.
Nie trzymaj emocji w sobie, bo to tak jakby mścić się na swoim zdrowiu za
głupotę, wady i niedostatki innych. Móc co Ci się nie podoba lub przeszkadza,
nie raniąc kogoś, na końcu pamiętając jednak o pochwaleniu i pogodzeniu się.
Nigdy nie zasypiaj zagniewany lub skłócony, bo źle wróży każdej relacji.
Nie domyślaj się czego inni być może się domyślają!!!
Tylko TU i TERAZ możesz coś zdziałać, dlatego nie myśl o tym co było! A jeśli
czegoś nie możesz już zmienić, zostaw to, czasami “CZAS” jest najlepszym
remedium i lekarstwem.
Patrz sercem, mów sercem i myśl sercem!
Kto popełnia błąd i nie naprawia go - popełnia nastepny błąd!

ZNALEZIONE W SIECI

KAMIENIE
PODRĘCZNA APTECZKA
Każdy powinien mieć swoje kamienie,
własne - osobiste, którymi uzdrawia
tylko siebie, polecam zestaw
najważniejszych kamieni
pomagających na najbardziej znane
problemy z emocjami:
AMETYST - dodaje siły, wzmacnia nas
duchowo, uwalnia od nałogów i
pesymizmu, przydatny w wyciszeniu
umysłu. Przeciw depresji i samotności,
otwiera czakrę trzeciego oka.
AGAT - dodaje pewności siebie, koi nerwy,
dodaje energii i motywuje do działania.

CHALCEDON - uspokaja emocje, zwłaszcza
te zduszone w czakrze gardła czyli złość…
Rozwija w nas serdeczność, otwartość i
życzliwość. Pomaga wypowiedzieć co nam
leży na sercu.
CYTRYN - wzmacnia pewność siebie.
Pomaga w nauce i koncentracji, wzmaga
czystość myśli i intencji.
MALACHIT - oczyszcza nasze czakry,
dodaje odwagi, przyciąga dobre okazje i
pomocnych ludzi, otwiera nasze serce na
innych.
LAPIS LAZULI - pomaga osiągnąć
harmonię w związkach, poprawia intuicję,
wzmacnia siłę woli.
KORAL - obdarza nas mądrością, siłą,
darem przyciągania ludzi i dodaje nam siły
przekonywania.
TURKUS - dodaje nam energii, chroni
przed negatywnymi energiami, kamień
wojowników - chroni i dodaje nam wigoru,
zapędu do walki z codziennością.
TOPAZ - pomaga w nauce, rozjaśnia umysł,
usuwa zmęczenie psychiczne i fizyczne,
rozwija dar jasnowidzenia.
JASPIS - wzmacnia mądrość, poprawia
krążenie, chroni przed wrogami, przyciąga

dobre relacje towarzyskie. Dodaje siły i
optymizmu.
KARNEOL - kamień szczęścia, optymizmu i
dobrego humoru, poprawia trawienie i
wspiera pracę wątroby oraz trzustki. Noś go
gdy dokucza Ci depresja, apatia i
zmęczenie.
KWARC RÓŻOWY - otwiera nasze serce,
łagodzi wstrząsy emocjonalne i bóle serca,
przyciąga miłość i dobre samopoczucie.
Usuwa kompleksy i zahamowania.
ONYKS - chroni przed stresem, pomaga
opanować gniew, nerwy, dodaje odwagi.
KRYSZTAŁ GÓRSKI - oczyszcza naszą aurę,
czakry i wzmacnia naszą energetykę,
k a m i e ń c h ro n i ą c y, w z m a c n i a j ą c y i
wspierający nasz cały organizm: ciało,
umysł i duszę.
BURSZTYN - wspiera nasze hormony, pracę
czakry gardła dlatego usuwa emocje,
wycisza umysł, nastraja optymistycznie.
TYGRYSIE OKO - dodaje pewności siebie,
wzmacnia siłę woli, pomaga podejmować
szybkie i dobre decyzje, usuwa zwątpienie,
dodaje siły, przynosi bogactwo.
PIRYT - dodaje siły, wzmacnia naszą wolę,
usuwa kompleksy i lęki, przyciąga
pieniądze.

Jak zjednywać przyjaciół i osiągać sukcesy !
czyli proste rady na to by nas lubiono …
• Nie krytykuj innych.
• Znaj i miej swoje poczucie wartości, ale nie szczędź pochwał innym.
• Pamiętaj, że każdy człowiek jest w czymś lepszy od Ciebie, więc
masz okazję się czegoś nauczyć.
• Wiedz, że dwa miesiące życzliwego zainteresowania ludźmi, pomoże nam
zyskać więcej przyjaciół, niż dwa lata wysiłków - by zainteresować ich
swoją osobą.
• Nigdy nie żałuj innym czasu, uśmiechu i dobrego słowa.
• Witaj każdego uściskiem dłoni, z uśmiechem, radością i ożywieniem.
• Mów miłym i spokojnym tonem, uśmiechaj się często, niech
będzie prawdziwy i płynie prosto z serca.
• Wszystkie czynności których nie lubisz traktuj jak zabawę lub przyjemne
zadanie, a nie jak nudny przymus - osiągniesz znacznie więcej i w
krótszym czasie.
• Obdarzaj ludzi uśmiechem, bo nikt go tak nie potrzebuje jak ten,
kto go nie może, lub nie potrafi ofiarować.
• Pamiętaj, że dla każdego jego imię i nazwisko jest najważniejszym
dźwiękiem dla ucha, dlatego zapamiętuj imiona, a nazwiska wymawiaj z
miłością.
• Ten kto potrafi słuchać, jest zawsze bardziej mile widzianym
gościem niż notoryczny gaduła.
• Największym komplementem jaki możesz ofiarować komuś z kim
rozmawiasz, to to, że okazujesz mu zainteresowanie i - słuchasz.
• Największy choleryk, najostrzejszy krytyk nie oprze się
sympatyzującemu z nim słuchaczowi, daj się wygadać nerwusowi
- połowa stresu z niego odejdzie i zmiękną w Twoich oczach.
• Zachęcaj ludzi do opowiadania o sobie, o swoich troskach i początkach
kariery - będzie to dla Ciebie lepsza nauka niż w szkole.
• Niektóry ludzie wolą sto razy dobrego słuchacza od nudnego
gawędziarza.
• Jeśli chcesz, by inni Cię lubili - interesuj się innymi, pytaj jak się czują,
chwal ich i życz im zawsze miłego dnia! A będą zawsze Cię dobrze
kojarzyć.

• By szczerze Cię lubiono i podziwiano - wyszukaj w innych to co w
nich doceniasz i powiedz im to - daj innym do zrozumienia, że są
dla Ciebie ważni.
• Czyń innym to - co chciałbyś, aby czyniono Tobie.
• W każdym staraj się wzmacniać poczucie wartości i czyń to
szczerze.
• Bądź dobrym słuchaczem i zachęcaj, by inni mówili o sobie.
• Unikaj ostrych zakrętów w dyskusji, nie staraj się na siłę
dowodzić, że ktoś nie ma racji. 9 dyskusji z 10 kończy się tym, że
każdy z uczestników jeszcze mocniej utwierdza się w swojej racji
i przekonaniu.
• Ten, kto pragnie osiągać sukcesy, nie ma czasu na spory, plotki i nie
potrzebne kłótnie, a tym bardziej nie może sobie pozwolić na
konsekwencje, jakie te spory niosą za sobą. Ten kto traci panowanie nad
sobą - wystawia swój charakter na szwank.
• Zawsze gdy zawiniłeś nieświadomie, a złapią Cię na tym przyznaj się, mów o sobie jak najgorzej, nie czekaj, aż ktoś inny
zaserwuje Ci wady, przyznaj się, masz wtedy szansę, że ujmiesz
komuś negatywnego wiatru z pleców, będzie wolał zachować
spokój i wspaniałomyślnie postara się puścić Twoje winy lub
błędy w niepamięć. A jeśli naprawdę zawiniłeś, to przyznaj się,
uznaj, że nie masz usprawiedliwienia i jesteś gotowy zapłacić za
swoje przewinienie.
• Kiedy dyskutujesz, prowadzisz pertraktacje - pozwól mówić drugiej osobie,
jasno stawiaj sprawy, zadawaj pytania, nie przerywaj rozmowy nawet jeśli
z czymś się nie zgadzasz. Daj się wygadać, a potem jasno i klarowanie
powiedz co Ty chcesz ustalić - jest większa szansa, że otrzymasz to co
chcesz.
• Jeśli ktoś nie ma racji, a jest o tym święcie przekonany - to nie
potępiaj go, bo to potrafi każdy z nas - staraj się zrozumieć tą
osobę.
• Skromność to lekcja, bo nikt z nas nie jest nikim nadzwyczajnym, każdy
jest równy.

• Jeśli ktoś jest wzburzony, nie krytykuj go, nie oceniaj, postaw się w jego
sytuacji, możesz powiedzieć: “Wiem jak się Pan czuje, ja bym na pewno
tak samo się czuł…” Doceni Twoje zaangażowanie i poczuje się przy Tobie
iście magicznie.
• Jeśli ktoś jest głupi, uparty albo chory - najpierw go zrozum, potem współczuj.
Zyskaj dzięki temu wielu przyjaciół i znajomych, a nie wrogów, których nie będziesz
musiał mijać z lękiem na ulicy.
• Najpierw pochwal - zanim zganisz!
• Jeśli kogoś przekonasz jakie są w nim ukryte skarby - dokonasz cudu!
• Jeśli masz do czynienia z łajdakiem to masz jedyny sposób by dać sobie z
nim radę - potraktuj go jak dżentelmena, zawierz mu i potraktuj go jakby
był przyzwoitym człowiekiem, jest wiele szans na to, że tak go to ujmie,
że dla Ciebie będzie nim naprawdę.
• Kochaj, ale daj wolność kochającemu Cię człowiekowi, bo nikogo nie mamy na
własność. Nie przerabiaj go na własną modłę - każdy jest inny i to jest
najpiękniejsze.
• Nie ingeruj na siłę w sposób życia innych ludzi, każdy ma prawo popełniać
błędy, i żyć tak jak chce.
• Bądź otwarty i tolerancyjny, sam też popełniasz gafy i błędy.
• Zasypuj innych komplementami, nic tak nie poprawia nastroju jak miłe
słowa i ofiarowanie innym uśmiechu.
• Stosuj magiczne słowa: “proszę”, “dziękuję”, “wybaczam”, “doceniam”… Bądź miły,
troskliwy i dla każdego znajdź chwilę na zamienienie słowa.
• Nasze myśli kreują nasze życie, życie jest piękne - tylko musimy to
dostrzec.
• Kochaj siebie, kochaj świat, a wtedy Twoje życie nabierze innych niż do tej pory
barw.
• Pamiętaj, że możesz wszystko osiągnąć, każdego dnia rozpoczynasz życie
od nowa, każdy dzień jest szansą i jest wolny od błędów.
• By podołać wszystkiemu wstawaj w dobrym humorze i z codzienną dawką nadziei w
sercu!!!

WY pytacie… MY odpowiadamy!
CZY NASZ ŻOŁĄDEK MOŻE PĘKNĄĆ Z PRZEJEDZENIA??

Spokojnie, można jeść tak długo dopóki nasz żołądek nie pęknie, gdyż
nie stanie się to tak łatwe w normalnych warunkach. Powinniśmy
jednorazowo dla zdrowia jeść tyle, ile pomieści nasza ściśnięta pięść taka jest objętość naszego żołądka, jednak jego ścianki są elastyczne i
w czasie jedzenie może się rozciągnąć by pomieścić maksymalnie 4
litry miazgi.
Kiedy jedzenie trafia do naszego żołądka, miesza się z sokami
trawiennymi i staje się płynną papką, wszystko jednak zależy od tego
ile jemy i pijemy płynów. Jeśli przed obiadem wypijemy półtora litra
piwa, możemy zapomnieć o dwudaniowym obfitym obiedzie bez
odczuwania nieprzyjemnego przejedzenia.
Nasz żołądek nie może pęknąć z jednej przyczyny - a mianowicie
istnieje hormonalna łączność między żołądkiem, a mózgiem. Hormon
- gastryna, otwiera odźwiernik, pozwalając miazdze pokarmowej
przemieścić się do dwunastnicy w celu dalszego trawienia.
Natomiast hormon - chelocystokinina sprawia, że czujemy się
najedzeni i po prostu przestajemy jeść.

Żyj z pasją i entuzjazmem !
Pozytywne emocjonalne czynniki,
takie jak radość, silne pragnienie życia,
entuzjazm i pasja, wzmacniają Twój
układ odpornościowy.
Żyj z pasją i entuzjazmem.
Kochaj w pełni. Śmiej się głośno.
Ciesz się każdą chwilą!
Na podstawie książki:

“Powiedz życiu tak! Poradnik dobrostanu”
Ewa Foley

19 stycznia 2016 r.

Uwaga!
Przyszła zima, pomóżmy przetrwać ją bezdomnym
zwierzakom! Nie potrzeba wiele - dokarmiajcie je jeśli
widzicie, że gdzieś zamieszkały bezdomne koty lub
psy. To naprawdę mała pomoc, ale dla głodnych i
zmarzniętych stworzeń jest to często ratunek.
Zostawiajcie resztki lub wysypujcie karmę tam, gdzie
widzicie zimujące zwierzaki, wystawcie miskę z wodą.
Pomagajmy, bo ponoć miarą człowieka jest to, ile
potrafi dać z siebie istotom słabszym i
potrzebującym… Dziękujemy !

Beata Pawlikowska

Miłość
Przyszła zima, śniegiem nasypała

Kwiaty na szybach mrozem wymalowała
Pokryła świat warstwą białego puszku

i zimnem, by każdy najchętniej siedział w łóżku
I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki

Nikt nie mógł się oderwać od swej poduszki

W taki ziąb zimowy najlepiej ulepić bałwana
Albo rzucać się śnieżkami do białego rana

Blaise Pascal

FAKTY i MITY
MIT: w 1 puszce coca coli jest 10 łyżeczek cukru !

www.facebook.com/BeataPawlikowska

FAKT: nie czujesz przesłodzenia, ponieważ kwas fosforowy
zawarty w coca coli niweluje tą słodycz, do tego w 20 minut
później cukier jest już we krwi, co powoduje olbrzymi strzał
insuliny. Coca cola działa jak napój energetyczny, ale niestety jego
efekt utrzymuje się bardzo krótko, potem następuje długie
zmęczenie.

BO ŚMIECH TO ZDROWIE :)
W autobusie pasażerka mówi do współpasażerki:

Babcia i dziadek oglądają program uzdrowiciela w

- Ale tłok!

telewizji. Cudotwórca polecił, by wszyscy, którzy

- To mój - chwali się facet obok.

chcą być wyleczeni, podeszli do telewizora,
położyli jedną dłoń na odbiorniku, a drugą w tym

Do domu klienta apteki dzwoni aptekarz:

miejscu, które ma być wyleczone.

- Dzień dobry, przepraszam, że pana niepokoje,

Babcia wstała i powoli pokuśtykała do telewizora,

ale zaszła pomyłka przy wczorajszym zakupie.

położyła na nim prawą rękę, a lewą na ramieniu

- Taaak? A co się stało?

dręczonym przez artretyzm, który sprawiał jej

- Kupował pan tymianek dla teściowej, a my

wiele bólu.

omyłkowo wydaliśmy cyjanek.

Potem dziadek wstał, podszedł do telewizora,

- No i jaka to różnica?

położył na nim prawą rękę, a lewą na kroczu.

- Cztery pięćdziesiąt.

Babcia skrzywiła się i powiedziała:
- Chyba nie zrozumiałeś. Celem tej terapii jest

Mówią, że warto dla zdrowia chodzić na bosaka.

wyleczenie choroby, a nie wskrzeszenie zmarłego.

- Szczera prawda! Za każdym razem, kiedy budzę
się rano w butach - głowa mnie strasznie boli…

Cudowny uzdrowiciel uzdrawia ludzi. Kolej na
kulawego: - Odrzuć kule i idź! Następny proszę!

Przychodzi zdołowana wróżka do psychologa i

Co panu dolega?

mówi:

- Mahm polipa w ghahrdle! - Czary-mary! Spróbuj

- Panie doktorze to jest bez sensu. Ja po prostu nie

teraz coś powiedzieć!

widzę dla siebie przyszłości…

- Kulhawy shie przewrocihll!

KULINARNE
INSPIRACJE
Aryana Goehlinga

DOMOWE BATONIKI Z BAKALIAMI
200 g płatków owsianych, 100 g otrębów, 100
ml miodu, 50 g brązowego cukru, 50 g dobrego
masła, 250 mieszanych bakalii: różne orzechy,
migdały, sezam, pestki dyni, słonecznik itd.

Płatki owsiane i bakalie wsyp na blachę i wstaw do
piekarnika na 10 minut nagrzanego do 180*C.
W tym czasie miód podgrzej na wolnym ogniu z
masłem, dodaj brązowy cukier i mieszaj drewnianą
łyżką, aż do dokładnego rozpuszczenia i połączenia
się składników. Uprażone bakalie wymieszaj z
otrębami, dodaj do miodu i dokładnie wymieszaj.
Masę bakaliową wylej na blachę wyłożoną
pergaminem, rozprowadź równomiernie i odstaw
do ostygnięcia, następnie pokrój ją na równe
batony.

SAŁATKA Z TUŃCZYKA
1 torebka ryżu paczkowanego, 1 puszka tuńczyka
tuńczyka w sosie własnym, pół puszki groszku
zielonego lub kukurydzy, oliwa z oliwek,
przyprawy t.j. czosnek, pieprz ziołowy, sól,
bazylia, majeranek, odrobina oregano lub ziół
prowansalskich, natka pietruszki i cząstki
pomidora do dekoracji.

Ryż ugotuj na sypko, ostudź, wymieszaj z
tuńczykiem, zielonym groszkiem i przyprawami.
Skrop oliwą. Jest to szybka i łatwa sałatka, ale
niezwykle efektowana.
Udekoruj cząstkami
pomidora i posyp natką pietruszki.

ZAPIEKANKA Z WĄTRÓBKĄ
1 kg wątróbki drobiowej, 2 cebule, olej do
smażenia, pieprz czarny, pieprz ziołowy, sól,
majeranek, gałka muszkatołowa, 1 jabłko, 2
papryki konserwowe, pół dużego kubka
śmietany, 3 jaja, 1,5 kg dobrych ziemniaków,
szczypior do posypania i kminek

Ziemniaki ugotuj w mundurkach w osolonej
wodzie. Cebulę poszatkuj, wątróbkę pokrój i całość
podsmaż na oleju, najlepiej na szybko, pod koniec
dopraw pieprzem ziołowym i majerankiem.
Do wątróbki dodaj pokrojone w cząstki jabłko i
pokrojoną w kostkę paprykę. Ziemniaki potnij na
grube plastry, 3/4 z nich ułóż na dnie formy do
zapiekania, uprzednio posmaruj formę masłem lub
smalcem, na to ułóż wątróbkę i przypraw, na
wierzch ułóż resztę ziemniaków, dopraw, posyp
majerankiem i kminkiem. Zapiekankę wstaw do
piekarnika na 20 min, temp. 180*C. Po tym czasie
zalej ją rozbełtanymi ze śmietaną jajkami, dodaj do
nich szczyptę soli, i zapiekaj kolejne 20 minut.
Zapiekankę podawaj gorącą, najlepiej z lekką
sałatką lub buraczkami na zimno.
SMACZNEGO !
foto: internet
Jeśli szukasz jakiegoś ciekawego, szybkiego,
zdrowego przepisu na obiad - pisz śmiało,
zamieszczę przepis na łamach mojego kącika.
Przepis na domowe batoniki zamieściłem na prośbę
Pani Basi z Poznania, która choruje na cukrzycę i
szukała jakiejś smakołyku, na który od czasu do
czasu mogłaby sobie pozwolić. Pozdrawiam ją tym
samym życząc zdrowia.

KURS

WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH

KABAŁA CYGAŃSKA !

czę

ść 5

Dziś w naszym kursie poznacie układ bazowy,
służący do odczytywania ogólnej sytuacji klienta. Po
przetasowaniu kart, przekładamy je lewą ręką od do
siebie na 3 kupki, zbieramy tak jak uważamy. Nie
ma znaczenia czy ktoś jest wolny, czy po ślubie.

Rozkład Cygański
K a r t y u k ł a d a m y w 3 r z ę d a c h p o 8 ka r t .
Interpretujemy od lewej strony do prawej. Górny
rząd to przeszłość. Środkowy rząd to teraźniejszość
(to wydarzenia które mają wpływ na aktualną
sytuację). Dolny rząd to rozwój wypadków w
przyszłości.
Każdy rząd czytamy oddzielnie i próbujemy
odpowiedzieć na pytanie jakie wydarzenia
doprowadziły do aktualnej sytuacji, jak powinien
postąpić pytający i jaki będzie rezultat jego działań.
Po interpretacji układu, zbieramy 3 rząd kart,
tasujemy je i układamy je koszulkami do góry na
interesujące nas karty, które pozostały na stole.
Następnie odkrywając kolejno odczytujemy co
jeszcze karty chcą nam przekazać. Powodzenia.

Za miesiąc na kolejnej części cyklu poznasz dwa niesamowite
układy: układ KWADRAT MAGICZNY i NA PYTANIE !
Wróżka Hania

DOMOWA APTECZKA NATURY

LECZENIE OLEJKAMI ETERYCZNYMI

BÓLE GŁOWY:
LAWENDOWY - 3 KROPLE

Olejki mogą być pomocne na rozmaite dolegliwości, polecamy

GERANIOWY - 2 KROPLE

mieszanki do samodzielnego wykonania w domu. Pamiętaj, nigdy

MIĘTA PIEPRZOWA - 2 KROPLE

nie stosuj mieszanek bez rozcieńczenia:

GOŹDZIK - 2 KROPLE
EUKALIPTUS - 1 KROPLA

W kominku: 5-10 kropli z 2 łyżkami wody.

MELISA - 2 KROPLE

W kąpieli: 15 kropli na wannę wody.
Do masażu: 5-8 kropli na 2 łyżki oleju bazowego

STRES Z PRZEPRACOWANIA:
LAWENDA - 4 KROPLE

PRZEZIĘBIENIE, KATAR:

POMARAŃCZOWY - 3 KROPLE

EUKALIPTUS - 4 KROPLE

GERANIOWY - 2 KROPLE

LAWENDA - 3 KROPLE
MIĘTA PIEPRZOWA - 1 KROPLA
ROZMARYN - 1 KROPLA

ROZMARYNOWY - 1 KROPLA
TYMIANKOWY - 1 KROPLA
BAZYLIOWY - 1 KROPLA

GOŹDZIK - 1 KROPLA

CYTRYNOWY - 1 KROPLA

STRES, LĘK, ZDENERWOWANIE:

BEZSENNOŚĆ:

GERANIOWY - 4 KROPLE

LAWENDA - 5 KROPLI

LAWENDOWY - 3 KROPLE
JAŁOWCOWY - 2 KROPLE
TYMIANKOWY - 1 KROPLA

JAŁOWCOWY - 3 KROPLE
POMARAŃCZOWY - 1 KROPLA
TYMIANKOWY - 1 KROPLA

BRAK KONCENTRACJI, ZMĘCZENIE:
ROZMARYN - 5 KROPLI
LAWENDA - 2 KROPLE
GERANIUM - 5 KROPLI
POMARAŃCZOWY - 4 KROPLE

PORANNE ZMĘCZENIE, NISKIE CIŚNIENIE:
POMARAŃCZOWY - 4 KROPLE
ROZMARYN - 3 KROPLE
JAŁOWCOWY - 3 KROPLE
MIĘTA - 4 KROPLE
EUKALIPTUS - 4 KROPLE
CYTRYNA - 5 KROPLI

STRES:
ROZMARYN - 5 KROPLI
POMARAŃCZ - 3 KROPLE
SOSNA - 3 KROPLE
RÓŻA - 3 KROPLE
TYMIANEK - 3 KROPLE
NEROLI - 2 KROPLE
WANILIA - 2 KROPLE
SANDAŁ - 2 KROPLE

źródło: www.filozofiazdrowia.com

Ani bogactwo, ani pieniądze nie zapewnią Ci szczęścia,
jeśli nie będziesz dobrze czuć się sam ze sobą…

Rób to co kochasz, a zobaczysz, że
będziesz szczęśliwy każdego dnia !
Nie czekaj na idealny moment.
Wybierz moment i spraw, by stał się idealny.

Nigdy nie przepraszam za to co czujesz.
Bo to tak jakbyś przepraszała za to kim jesteś.

W każdej chwili tu na ziemi żyj pełnią życia,
czasu który masz dziś może zabraknąć jutro.
Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność.

MĄDROŚCI DLA DUSZY
(ZNALEZIONE W SIECI)

ROZWÓJ DUSZY
czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)

Modlitwa serca…
Modlitwa jest najdoskonalszym dowodem spełniania boskiej miłości. Jest czymś w pełni praktycznym.
Możesz dzięki niej osiągnąć nieomal wszystko i to bez wysiłku. Warto się nauczyć modlić. Modlitwa jest
rozmową z Bogiem, w której otrzymujesz inspiracje, pomoc i wsparcie.
Dla Boga wszystko jest możliwe, więc próbuj od razu modlić się dobrze. Jak tego dokonać? Pamiętaj, że
Bóg jest dobry i chętnie wspiera cię we wszystkich szlachetnych dążeniach.
Proś Go: Boże, naucz mnie, jak się mam modlić?
Podczas wypowiadania tej prośby koncentruj się na sercu oraz na wdzięczności za odpowiedź.
Każda modlitwa jest rozmową, więc przeznacz czas na przyjęcie odpowiedzi. Ten czas powinny ci
wypełniać spokój umysłu i wdzięczność. To właściwe nastawienie, by prowadzić rozmowę z Bogiem. Jak
zauważyłeś, odbywa się ona w medytacyjnym stanie umysłu. Bóg spełni każdą twoją modlitwę, która jest
zgodna z Jego wolą, więc nie musisz rezygnować z niczego, poza swoimi egoistycznymi zachciankami i
urojeniami. W pewnym momencie zorientujesz się, że nie one gwarantują ci wolność i szczęście. To
będzie chwila wielkiego zwycięstwa prawdy w tobie i w twoim życiu.
Pokornie zaakceptuj, że Bóg ci życzy dobrze i może ukazywać ci korzyści, jakich nie byłeś dotąd świadom.
Tak więc, gdy nie dostajesz tego, co byś chciał, dziękuj natychmiast za to, że Bóg ci daje coś lepszego.
Zaufaj temu sposobowi, on działa.
Mój przyjaciel kilka razy rozstawał się ze swą sympatią. Zawsze mówił, że to już ostatni raz i… wracał do
niej. Wreszcie miał już tak dalece dość, że postanowił spróbować podziękować Bogu za to, że mu daje
lepszą partnerkę. Jakie było jego zdziwienie, kiedy po 3 dniach spotkał dziewczynę, którą wcześniej
zobaczył w wizji swej przyszłości! I rzeczywiście to było coś o wiele lepszego od poprzedniego związku!
Modlitwa nie zawsze jest proszeniem “o coś” czy dziękowaniem “za coś”. Wychwalanie doskonałości i zalet
Boga może się dla ciebie okazać wielce pomocne w rozwijaniu świadomości miłości i woli Boga.
Aby doświadczać miłości i coraz bardziej się nią napełniać, warto stosować modlitwę serca.
Modlitwa serca – instrukcja wykonania:
Zajmij wygodną pozycję (najlepiej siedzieć lub stać). Zrelaksuj się. Skoncentruj uwagę na sercu. Pozwól
sobie odczuwać, jak powietrze pobudza to miejsce. Pobudzenie przez powietrze sprawia ci przyjemność.

LESZEK ŻĄDŁO
www.cudaducha.pl

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

(wariant I ćwiczenia):
Spróbuj pomyśleć o czymś miłym, przyjemnym. Niech twoje myśli płyną z serca wraz ze strumieniem
przyjemności. Teraz skieruj swą uwagę ku miłej ci osobie. Koncentruj się nadal na sercu. Pozwól, by Bóg
uczynił cię czystym świetlistym kanałem, poprzez który do osoby, o której myślisz, popłyną wszelkie boże
dary i błogosławieństwa. Niczego nie wymuszaj, pozwól, by działo się tylko to, co chce się dziać.
Cokolwiek się dzieje, bez wysiłku utrzymuj koncentrację na swoim sercu i na przepływających przez nie
miłości i czystym świetle.
(wariant II ćwiczenia):
W samotności spróbuj powiedzieć coś miłego, przyjemnego. Niech twoje słowa płyną z serca wraz ze
strumieniem przyjemności. Mów dalej koncentrując uwagę na sercu, na czystej energii miłości, która je
wypełnia i płynie z każdym twoim słowem. Gdy kierujesz swoje słowa ku innym ludziom, pozwalaj, by
niosła je fala miłości.
(wariant III ćwiczenia):
Wykonuj powyższe ćwiczenie w obecności słuchaczy. Obserwuj siebie, jak czujesz się z tym, co mówisz,
jakie treści przekazujesz chętniej, z jakich masz ochotę zrezygnować. Zaufaj sercu, nie wszystko warto
mówić, nie każdy rodzaj śmiechu wywołany jest radością. Niech wypowiadane przez ciebie słowa płyną
do innych z miłością.
Jeśli będziesz systematycznie wykonywać podobne ćwiczenia, po jakimś czasie przejdzie ci ochota do
filozofowania, do mędrkowania czy robienia głupich kawałów. Przejdzie ci również ochota do robienia
jakichkolwiek świństw. Będziesz za to z miłością odnosił się do swego otoczenia i do siebie.
Kiedy już miłość popłynie przez twoje serce, kiedy popłyną z nią piękne i
ufne słowa, wówczas bez oporu i bez wysiłku staniesz się gotowy do
głębszych poziomów modlitwy serca. Najwyższy poziom modlitwy serca
polega na tym, że podczas koncentrowania się na miłości w sercu możesz
zauważyć, jakby “Coś” się modliło w tobie. Wtedy będziesz mieć pewność,
że Bóg Cię prowadzi. I w końcu stajesz się modlitwą.

Leszek Żądło
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Anthony de Mello
„Minuta mądrości”

PROPORCJA

Anthony de Mello
hinduski jezuita
psychoterapeuta
mistyk
nauczyciel duchowy

Pewien podróżny, który spodziewał
się po Mistrzu wielkich rzeczy,
bardzo
się
rozczarował
zwyczajnymi słowami, którymi ten
zwrócił się do niego.
- Przybyłem tutaj w poszukiwaniu
Mistrza - zwierzył się jednemu z
uczniów,
a
znalazłem
tylko
zwykłego
człowieka
,
niewiele
różniącego się od innych.
Uczeń powiedział:
Mistrz
jest
szewcem
z
nieskończoną
ilością
nagromadzonej skóry. Przycina ją
i szyje na miarę twojej stopy.

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.

Jak można zwalczyć lęki przed zmianami, czy jest sposób, by pokonać własne lęki?
Kiedy zaczynamy się bać, odzywa się nasza słabość, nasz wewnętrzny strach. Boisz się, ale lęk związany jest zawsze z tym, czego nie
znamy. Jak zwalczyć? Nie walczyć, bo walka wzmacnia to, z czym walczymy… Trzeba na spokojnie uzmysłowić sobie, że czuwają nad
nami Opiekunowie i nami kierują. Dołącz do tego wiarę, że zawsze i wszędzie jesteś bezpieczna/y, bez względu na czas, okoliczności
i miejsce. Stań przed lustrem i powiedz: "Siła jest we mnie. Moc jest we mnie". Dalej, żeby przełamać tę barierę strachu, dopóki nie
nabierzesz pewności siebie, wiary w swoją siłę, w swoją moc, to każdego ranka stosuj też do wizualizacji ochronę energetyczną, czyli
może być to klosz, może być to szafa z luster czy świetlista kula. Możesz dodatkowo prosić Archanioła Michała lub Rafała, wizualizuj
się w biało-złotym lub zielonym świetle, z pewnością, że posiadasz wystarczającą ochronę i nic złego nie może Cię spotkać. Po
pewnym okresie stosowania tej metody poczujesz się nowo narodzonym, silnym człowiekiem.

Jak zaufać i nie oceniać innych?
To trudna lekcja - bezwarunkowa miłość, bez oczekiwania, oceniania, jednak jest taki jeden uniwersalny sposób: KOCHAĆ
WSZYSTKICH i NIE OCZEKIWAĆ NICZEGO! Bez względu na wszystko, bez względu na to co się dzieje i na to, co spotyka nas ze strony
innych ludzi. Każdy człowiek pojawia się w naszym życiu w jakimś określonym celu, pojawia się po to, aby nas czegoś nauczyć.
Często są to może i bolesne lekcje wymagające od nas cierpliwości i wybaczenia. Ale mamy trudne czasy, wielu z nas rozwija się
duchowo, dla innych rozwój duchowy rozpoczyna się przez materię, władzę, rywalizację i powinniśmy zrozumieć, że każdy z nas jest
na innym poziomie rozwoju duchowego. Tak jak i my mamy prawo do pomyłek i popełniania błędów. Nie oceniajmy nikogo,
zaakceptujmy sytuacje jakie nas spotykają, bo jeśli są pozytywne, oznacza to, że energetycznie jesteśmy kompatybilni z danymi
osobami, jeśli jakieś relacje nie układają się pomyślnie, przemyślmy czego mają nas nauczyć, wybaczmy i idźmy dalej, nie
rozwodząc się nad tym dalej.
Każda osoba jest na swój sposób piękna, wspaniała i ciekawa, różnorodność jest fascynująca, każdy nas może czegoś nowego
nauczyć, bo nie ma takiej samej jednakowej osoby… Czy to nie jest piękne? Obserwujmy innych, możemy wiele nauczyć się o sobie
samym. I pamiętajcie, wady, które widzimy u innych, to nasze wady odbite w lustrze, ale pokazane w dużo większym wymiarze :)

Dlaczego niektórzy ludzie są okrutni np.
wobec zwierząt, dzieci, kobiet?
Powodem jest zamknięte serce, i głęboki strach
ukryty w podświadomości, objawiający się w
późniejszym wieku ukrytą agresją, która w jakiś
sposób pragnie wydostać się na zewnątrz. Ponieważ
wewnętrzny strach i ból, nie pozwala wyładować się
na silniejszym - osoba podświadomie szuka kogoś
słabszego, bo wie, że z jego strony nie spotka go nic
złego. Staje się katem i wyładowuje swoje emocje,
ból, strach i lęk na kimś innym. Osoba, która ma taki
problem musi pracować na otwarciem czakry serca,
musi przepracować emocje strachu, lęku i
wybaczenia, musi pokochać siebie. Takiej osobie
należy wysyłać dużo miłości, spokoju, często
modlitwy, by jego serce zaznało wyciszenie, spokój i
ukojenie. Największy okrutnik to często tak
naprawdę w środku zalęknione dziecko… Gdy
otworzy się na nowo czakra serca, wtedy nastąpi
uzdrowienie. Psychoterapia również jest potrzebna.

PRZESŁANIE

N A STYCZEŃ

“Kiedy ktoś choruje, wtedy nawet najmniejsze drobiazgi
nabierają dla niego szczególnej wartości.
Cieszy się wówczas z wszystkiego, co świadczy o jego
powrocie do zdrowia i czeka na chwilę, w której
całkowicie odzyska siły.
Otuchy dodaje wtedy każ∂y maleńki gest - uśmiech,
podarunek lub czyjeś słowo”.
Wilhelm von Humboldt

* Wilhelm von Humboldt (22.06.1767-8.04.1835) - niemiecki filozof, językownawca, krytyk literacki,

ALKOSTACJA
ALKOHOLE * PIWA REGIONALNE * WINA ŚWIATA

Gdynia Główna, ul. Wolności 4
NASZ WYBÓR:

COLLINA FORREST BERRIES I SWEET PAPAYA
Collina FORREST BERRIES - delikatne

czerwone wino półwytrawne wyprodukowane z
kompozycji ręcznie zbieranych i starannie
selekcjonowanych winogron. Charakteryzuje się
unikalnym aromatem czerwonych owoców, z
dominującą nutą jeżyn i śliwek. Swój elegancki
charakter zawdzięcza specjalnie dobranej
kompozycji szczepów winorośli, z których został
wyprodukowany: Merlot, Syrah oraz Cabernet
Sauvignon. Ta mieszanka winogron nadała mu
niespotykanie delikatnego smaku z aksamitnym
zakończeniem.

Collina SWEET PAPAYA - delikatne różowe

wino półsłodkie o wyjątkowym, owocowym
aromacie. Produkowane jest z ręcznie zbieranych
i starannie selekcjonowanych winogron
pochodzących ze słonecznej Doliny Róż.

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

ZNANE i NIEZNANE

DRINKI
Koktajl kawowy
na pobudzenie i dodanie sobie energii

110 ml kawy rozpuszczalnej
20 ml winiaku
20 ml krupniku
8-10 kropli cherry cordial
5 łyżeczek bitej śmietany
łyżeczka cukru
Do szklanego kielicha wsyp
łyżeczkę cukru i zalej kawą, dodaj
winiak, krupnik i wymieszaj.
Udekoruj bitą śmietaną i skrop
sherry cordial.

DOMOWA PROFILAKTYKA DLA ZDROWIA

DOMOWY ROSÓŁ
NA PRZEZIĘBIENIE I GRYPĘ
Domowy rosół jest nie tylko pyszny, ale jakże niezwykle zdrowy w
zimową zawieruchę… Już nie tylko nasze mamy i babcie wiedziały,
że porcja tej smakowitej zupy dodaje energii, rozgrzewa, ale i syci…
Pobudza nasz układ odpornościowy dzięki czemu leczy i pomaga w
walce z chorobą.
Tłuszczyk zaś działa zbawiennie, prawie jak balsam na nasze
obolałe gardło, rozgrzewa, a para oczyszcza nasze zatoki. Porcja
takiego prawdziwego domowego rosołu, najlepiej na prawdziwej
wiejskiej kurze dodaje nam nie tylko zdrowia, ale smakuje
wybornie, dodatkowo sama świadomość, że to sama natura - to już
na samą myśl wyzdrowiejemy i wzmacnia się nasza siła. A jeśli
przygotuje go dla nas ukochana osoba - efekt murowany!
Nie zapomnij jednak dodać do rosołu solidnej porcji warzyw, pora,
lubczyku czy natki pietruszki, odrobiny kurkumy, solidnej porcji
pieprzu ziołowego, cebuli, imbiru lub czosnku, dodatkowo dodaj
pieprz cayenne i pij koniecznie gorący.
W Chinach dla osoby chorej gotowało się kiedyś rosół z
młodziutkich kurczaków gotowało się
je przez kilkanaście godzin na bardzo
małym ogniu, do czasu, aż ich kości
były niemalże miękkie, wtedy
dodawało się przyprawy i takim
napojem poiło się chorego, po kilku
dniach chory wstawał z łóżka i
zapominał o chorobach i bolączkach.

WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL

WRÓŻKA HANIA
TAROT
KARTY KLASYCZNE
KARTY CYGAŃSKIE
NIE MA LIMITU PYTAŃ!!!
zgłoszenia: ogrodnadziei@tlen.pl

ODROBINA PRZESĄDÓW

Żyd w sieni, pieniądze w kieszeni - czy masz figurkę lub obrazek Żyda

Przesąd – to czego nie powinniśmy robić, bo stracimy
szczęście, pieniądze, zdrowie czy sympatię. Wśród nas są
tacy, którym nie w głowie przesądy, lecz może warto zwrócić
na pewne rzeczy uwagę, by uniknąć problemów lub
niesprzyjających sytuacji. Każdy przesąd nie wymyślono bez
celu, w niektórych ponoć jest ziarno prawdy. Wierzyć czy nie,
ale warto niektóre przesądy znać, chociażby dla własnego
spokoju…

Żydzi potrafią w sposób naturalny przyciągnąć i zatrzymać przy sobie
dobra materialne. Trzymajcie w przedpokojach te symbole, a pieniądz
Was nie opuści.

Torebka na podłodze - ponoć nie będziemy mieć pieniędzy, a każdy

chciałby je mieć więc i powstały przesądy, że wszystkie torebki nie
powinny choćby na chwilę znaleźć się na podłodze. Przesąd mówi, że
torebka na podłodze sprzyja uciekaniu pieniędzy. Nie zostawiamy
torebek na podłogach, schodach, czyli poniżej kolana. Torba może
zostać powieszona na krześle, wieszaku, może pozostawać na pufie,
fotelu, biurku, stole, komodzie. Torebka na podłodze to odruch, który
świadczy o szybkim działaniu jej właścicielki, nieroztropności,
nieposzanowania tego co ma.
Oczywiście w każdej regule są wyjątki, ale torebka na podłodze może
świadczyć o tym, że jej właścicielka stroni od porządku.
Podobnie mężczyźni, mają własne saszetki, portfele i inne elementy,
które nigdy nie powinny mieć miejsca na podłodze z wiadomych
przyczyn.

Chuchanie na pieniądz - sporo ludzi tak robi – prawda? Co to oznacza.
Nic innego jak chuchanie na znaleziony nominał przyciągnie nam
kolejny. Więc warto na znaleziony banknot lub monetę chuchnąć,
dmuchnąć i niech stanie się niebawem to samo. Nie chuchamy na
pieniądze, które zdobyliśmy nieuczciwie, gdyż przesąd mówi wyraźnie tylko znaleziony banknot będzie sprzyjał szczęściu. Zarobiony
nieuczciwie i odchuchany może przynieść odwrotny skutek.

liczącego, trzymającego pieniądze, sakiewkę z pieniędzmi w
przedpokoju, korytarzu – w starych domach sieni lub ganku? Możesz
więc spać spokojnie, bo Twoimi finansami zajmie się przesąd mówiący o
Żydzie pilnującym naszego bogactwa.

Łuska karpia w portfelu - w czasie świąt Bożego Narodzenia przed

Wigilią przygotowujemy w wielu domach główne danie – smażonego
karpia. Przesąd mówi o zebranych łuskach z karpia Wigilijnego, które
powinniśmy osuszyć i włożyć do portfela. Trzymane przez cały rok w
portfelu, przyciągną wysokie nominały. Łuski możemy podarować
również innym, w celu pomnożenia ich finansów.

Gdy Ci kot przebiegnie drogę o to czarny - standardowy przesąd i
chyba każdy o tym wie, czarny kot przebiegający drogę przynosi pecha.
Jednak coraz więcej osób obala ten mit i uważamy, że czarny kot
przebiegający nam drogę daje odwrotny skutek – szczęśliwie dotrzemy
do celu.

Znany wśród kierowców przesąd z przebiegającym czarnym kotem
powodował dylemat, do tego stopnia, że kierowca zatrzymywał swój
samochód na poboczu, aby inny uczestnik drogi go wyprzedził.
Być może oddajemy w ten sposób własne szczęście…
Wielu uważa, że kot
pozytywne sytuacje i
a Ci, którzy boją się
czarnego kota, radzą, by
widząc to straszne
zwierzę - spluwać 3 razy
przez lewe ramię i zmykać
w innym kierunku…

przebiegający drogę przyciąga
zdarzenia,

ODROBINA PRZESĄDÓW c.d

Buty na stole - bardzo stary i niedobry przesąd. Buty nigdy nie powinny
mieć miejsca na stole. Przesąd mówi, że buty na stole zmieniają
właściciela w bankruta, a w domu w którym są buty na stole zabraknie
jedzenia. Buty na stole są symbolem biedy i głodu.
Słoń z trąbą do góry - trzymany w domu, umiejscowiony w stronę okna z
trąbą do góry symbolizuje szczęście i bogactwo. Słoń może mieć swoje
miejsce np. na sofie, fotelu, kanapie. Zwrócony w kierunku drzwi
przyciąga do domu dobrych ludzi.
Sowa w domu – symbol wiedzy i mądrości, lecz w domu sowa przynosi
nieszczęścia i pecha. Unikajcie sowy w dowolnej postaci, czy
będzie to obrazek, rzeźba itp. Ezoterycy jednak otaczają się
sowami, dlatego myślę, że każdy tutaj powinien się słuchać
swojej intuicji.
Witanie i żegnanie się przez próg - nie wolno witać się przez
próg. Mówią, że przynosi to pecha lub nie służy przyjaźni
pomiędzy witającymi, przyciąga nieporozumienia i kłótnie.
Podkowa na szczęście - przesądni mówią, że podkowa przynosi
szczęście, lecz tylko ta którą znajdziemy sami i najlepiej taka,
która zgubi koń – co w obecnych czasach jest zjawiskiem coraz
rzadszym. Nie dajcie się namówić na podkowę wyrzeźbioną w drzewie,
czy nawet w metalu jako symbol gotowy do kupienia. Znaleziona
oryginalna, używana podkowa jest źródłem szczęścia i powodzenia.
Podkowy nie wolno wyrzucić, bo wtedy przyniesie nam nieszczęście i
troski. Podkowę najlepiej przyczepić na froncie domu, aby przyciągała
szczęście dla jego mieszkańców.
Numer 7 i 13 - od lat trzynastka w wielu kulturach przynosi pecha, lecz
podobnie jak z czarnym kotem ten mit należy używać w odwrotny
sposób. Trzynastka lub siódemka nie przynoszą pecha, lecz szczęście.
Znamy wiele osób, które mieszkają pod 7-ką i 13-ką i są szczęśliwi. 13tego wszystko może się zdarzyć, lecz wszystko szczęśliwie się skończy.

Osobiście uważam, że obie liczby przyciągają do nas pozytywne
okoliczności, a w dniach o tych datach spotykają nas same miłe
niespodzianki, nawet w piątek 13-go.
Wstawanie z łóżka lewą nogą - czy przynosi pecha? Sam nie wiem?
Chyba nie, i zależy to od naszego nastawienia, bo wstanie lewą jak i
prawą nogą są równoważne. Nie jest to do końca sprawdzony przesąd,
a wręcz obojętny pod względem działania, zatem możemy uznać go za
mało istotny.
Siadanie na rogu stołu - przesąd, mówi że panna siedząca przy rogu
stołu nigdy nie wyjdzie za mąż. Przesąd wynika z logiki, osoba siedząca
przy rogu stołu nie jest w centrum uwagi, jest osobą mniej otwartą i
skrytą, niedostrzeganą przez potencjalnych kawalerów. Czy
prawdziwość przesądu potwierdza się w życiu?? Jeśli w niego
wierzymy myślę, że tak będzie.
Wracanie się – po zapomnieniu o czymś - przesąd mówi, że nie
można wracać się po coś, jeżeli o czymś zapomnieliśmy. Jeżeli
musimy to zrobić, należy usiąść i odliczyć do 10 zanim znów
wyjdziemy w podróż. Zgodnie z przesądem, powrót na chwilę
po coś przynosi pecha i sprawia, że wyjście może stać się
zagrożeniem dla nas, lub zwyczajnie coś nam się nie uda.
Podarowanie krzyża (na nowe mieszkanie) - podarowanie krzyża
na nowe mieszkanie jest złym przesądem. Osoby otrzymujące krzyż
przyjmują na siebie jego ciężar na nową drogę życia. Należy
podziękować i nie przyjąć prezentu, aby zły przesąd nas ominął. Tak jak
z nożami, nożyczkami, pilniczkami itp.
Odpukanie na szczęście w niemalowane - odpukujemy po wypowiedzeniu
czegoś złego co może nas spotkać. Pukamy w niemalowane, aby
odpędzić wypowiedziane słowa, aby nigdy się nie ziściły.
Przechodzenie pod drabiną - ponoć zły omen, powodować będzie, że nie
“urośniemy” a w innych przypadkach oznacza, że nasz rozwój, biznes
czy sprawy - zahamują się.
Aryan Goehling

MODLITWA
O UZDROWIENIE RELACJI W PRACY!
Większość z modlitw, które napisałam indywidualnie dla kogoś, staram się umieszczać także na stronie, abyście i wy z
nich skorzystali. Ta modlitwa powstała na szczególne zamówienie mojej przyjaciółki, która w ostatnim czasie pracując
intensywnie nad uzdrawianiem swoich relacji z otoczeniem, ruszyła także i temat swoich relacji w pracy.
Relacje w pracy różne, jak sama przekonałam się niejednokrotnie, przez wiele lat mojej pracy zawodowej. Wiele jednak
zależało zawsze od mojej postawy i intencji, które wyrażałam świadomie, bądź podświadomie wobec moich kolegów i
koleżanek z pracy.
Ludzie, przychodząc do pracy, nie tylko wnoszą swój zakres kompetencji, ale także przynoszą swój bagaż emocji, pełen
problemów rodzinnych i osobistych, niezałatwionych, prywatnych spraw, lęków i negatywnych intencji, które składają
się na obraz osoby, wchodzącej w dane środowisko zawodowe.
To, jak jesteśmy postrzegani przez naszych współpracowników, ma dla wielu osób ogromne znaczenie, tym większe, im
niższe jest ich poczucie własnej wartości. Ludzie boją się złych ocen innych ludzi, a szczególnie boją się słabości i tego,
że ci ludzie mają rację, bo sami tak o sobie podświadomie myślą. Dają w ten sposób innym siłę do walki z sobą i
prowokują do manipulowania własnym zachowaniem.
Pracując nad uzdrawianiem relacji, warto zatem sięgnąć głębiej i popracować nad podstawą, czyli nad poczuciem
własnej wartości.

Ja... (tu wstaw swoje imię), jestem gotowa na to, aby już w tej chwili dokonała się w
mojej podświadomości pełna, wewnętrzna, pozytywna przemiana, która pomoże mi
otworzyć się na zmianę mojej postawy, wobec problemów, których doświadczam w pracy
zawodowej. Niech dokona się oczyszczenie moich intencji i relacji z przełożonymi,
podwładnymi, z kolegami z pracy i klientami.
Niech oczyszczą się moje, wszelkie intencje prowokowania otoczenia i odpowiadania na
prowokacje otoczenia w pracy zawodowej.
Niech oczyszczą się moje intencje wobec zarabiania i dobrobytu.
Jeśli, z którąkolwiek z tych osób mam relacje karmiczne, a spotkanie jej na tej
płaszczyźnie doświadczeń, miało stanowić dla mnie możliwość przepracowania ważnej
lekcji karmicznej, daję sobie w tej chwili pełną zgodę na to, aby zakończyła się
pozytywnie każda z historii karmicznych, która może jeszcze zalegać w naszej wspólnej
przestrzeni, nieuzdrowionych relacji.
Jeśli, pojawienie się tych osób w moim życiu, miało być dla mnie lekcją, to otwieram się na
pozytywne przyjęcie pełnej nauki z tej lekcji i otworzenie tej sfery mojej świadomości, która
pomoże mi tę lekcję pojąć. Jestem na to w pełni gotowa, jak i na zakończenie tej lekcji
doświadczeń.

Jeśli, którakolwiek z tych osób jest członkiem mojego
orszaku astralnego, to w duszy, w przestrzeni energii
podświadomości, wypełniam świadomie każdą z obietnic,
wypełniam każdy kontrakt na poziomie duchowym, do
którego kiedykolwiek się wobec tych osób zobowiązałam i
zwracam tym duszom pełną wolność.
Jeśli, z którąkolwiek z tych osób, wiąże mnie głębsza więź o
podłożu traumatycznych, to w duszy wybaczam jej, każdy jej czyn
i sobie moje czyny wobec tej duszy i także zwracam jej pełną,
duchową wolność, z wyrażeniem jednoczesnej wdzięczności za
odwagę i możliwość wspólnego doświadczania.
Ja..., jestem gotowa, na wejście w pułap pozytywnych
zmian, które dokonają się wraz z wyrażeniem tej gotowości.
Jestem gotowa, na doświadczenie tego, co najlepsze dla mnie, na płaszczyźnie
doświadczeń zawodowych i w relacjach zawodowych. Jestem gotowa na to, aby w mojej
przestrzeni zawodowej panowała harmonia, spokój, świadomość dobrobytu i
porozumienia na najwyższym duchowym poziomie porozumienia, oraz świadomość
porozumiewania się w najwyższej jakości przekazu myśli i uczuć.
Niech moje otoczenie w pracy, stanie się dla mnie źródłem najpiękniejszych inspiracji i
twórczego przejawu możliwości, których moc może dawać nam wspólne obcowanie. Niech
odejdą z mojego otoczenia zawodowego ci, którym nie po drodze we wspólnym budowaniu
świadomej przestrzeni działań i dobrobytu.
Niech pozostaną jedynie ci, którzy chcą nie tylko budować, ale i przejawiać najwyższą
świadomość dobrobytu, oraz świadomość wszechspełniająca, jak i ci, którzy przejawiają
świadomą uczciwość i otwartość na rozwój. Niech przybędą też takie dusze, które wniosą
nowy powiew świeżości, czystości intencji, świadomości dobrobytu i otwartości na to, co
najlepsze dla nich i otoczenia.
Niech moja obecność w tym miejscu, stanie się światłem inspiracji do wewnętrznej przemiany
dla dusz, które obok mnie doświadczają, jak i dla mnie, niech stanie się światłem inspiracji ich
postawa, przejawiana wobec mnie. Niech moje doświadczenie pracy w tym miejscu, stanie się
najlepszym doświadczeniem, które nie tylko docenię, ale i które wskaże mi ścieżkę do otwartości
na jeszcze wyższą świadomość siebie, Boga i wszechświata. Jestem na to gotowa.
Niech tak się stanie…
źródło:

www.annaatras.com

CIEKAWE, ZNANE I MNIEJ ZNANE TERAPIE...

SU DŻOK - PARKJAE WOO

Autor uważa, że ludzkie ciało jest formą
życia, które w prosty sposób znajduje się w
pełnej harmonii z otaczającym go
Wszechświatem. Z tego powodu nasze ciało
posiada wszystko co niezbędne do ochrony
swego istnienia i egzystencji w świecie, jako
kompletny i niezależny fenomen.

Metoda terapii Su Dżok była odkryta przez
południowokoreańskiego naukowca prof.
Park Jae Woo i wielu twierdzi, że pomimo iż
techniką przypomina akupresurę, masaż
stóp i dłoni, to jednak jest czymś więcej niż
metodą leczenia: jest to sposób na
poznanie podstawowych praw życia.
Metoda łączy w sobie klasyczną naukę
Dalekiego wschodu z wiedzą zawartą w
medycynie orientalnej czasów starożytnych.
Ze względu na swoją skuteczność i prostotę
znajduje uznanie w wielu krajach, do tego
każdy człowiek może z łatwością nauczyć się
jej podstawowych zasad i korzystać z jej
pomocy.
Terapia pozwala udzielić pierwszej pomocy
przy występowaniu różnych dolegliwości
poprzez oddziaływanie na punkty witalne na
stopach i dłoniach.

SUN - oznacza “dłoń”, DŻOK - oznacza “stopę”, jego książka opisuje wzajemną
zależność układów wewnętrznych z
punktami witanymi na dłoniach i stopach,
które są układem sterowania ludzkiego
zdrowia.
Funkcje tego układu stanowią swoistą mikro
klinikę, która może uleczać organizm w
sposób naturalny.
Jeśli dokładnie przeanalizujemy jak mocno
powiązane są ze sobą punkty witalne na
naszych dłoniach i stopach z całą strukturą
naszego ciała, będziemy w stanie zrozumieć
mechanizm leczenia i wyróżnić strefy, które
powinny być stymulowane w przypadku
choroby.
Dzięki naturze nasze dłonie i stopy
odzwierciedlają całą strukturę naszego ciała.
Skupiają one w sobie pierwotne dążenie
organizmu do samouzdrawiania, które jest

w każdym
człowieku jako
dar natury
pozwalający
zachować
zdrowie.

Poprzez ten system samouleczania Natura w
jasny sposób zaznacza swoje zamierzenia,
swoją miłość i chęć do pomocy człowiekowi
w zachowaniu zdrowia.
W tym samym czasie natura udziela nam
zwyczajnej lekcji, lekcji ducha niezależności
w poszukiwaniu sposobu uwolnienia się od
choroby własnymi siłami.
Terapia Su Dżok jest dla Wszystkich, dlatego
każdy, dosłownie każdy człowiek może
opanować wiedzę o zasadach
funkcjonowania punktów współzależności
znajdujących się na dłoniach i stopach,
może zapobiegać chorobom, leczyć je i
zachowywać zdrowie.
Chory może po pewnym czasie poczuć się
zdrowym, wolnym i szczęśliwym
człowiekiem, bez balastu bólu, trosk i
cierpienia, dzięki czemu wypełnia go
spokój, miłość i spełnienie.

Zalety terapii SU Dżok:
* wysoka efektywność - w przeciągu kilku minut,
niekiedy kilku sekund odczuwana jest ulga w wielu
bólach, niedomogach;
* pełne bezpieczeństwo - metoda ta stworzona
została przez naturę, a rola człowieka została
ograniczona tylko do odkrycia zasad jej
funkcjonowania;
* metoda uniwersalna - terapia może być stosowana
do leczenia każdej części ciała, organu, stawu;
* dostępna dla każdego - terapii nie trzeba uczyć się
na pamięć, raz zdobyta wiedza, nie ulega
zapomnieniu;
* prostota stosowania - raz zdobyta wiedza jest
zawsze z nami :)

Terapia jest prosta i
praktyczna, daje
szybkie efekty i
r e z u l t a t y, w a r t o
zainteresować się nią,
gdyż jest dostępna
dla każdego.
Więcej na temat
terapii, w jaki sposób
ją stosować, na jakie
schorzenia - dowiesz
się z książki pt: “SU
DŻOK
DLA
WSZYSTKICH” Park
Jae Woo.

SZEPTY ZNANYCH
Powiedziałaś, że klęski i choroby w twoim życiu były po coś.
Coś Ci dały? Coś zmieniły?

Wszystko! Nie byłabym dziś tym, kim jestem, gdyby nie te przejścia.
Kształtują nas doświadczenia i wspomnienia. Jestem przekonana, że
gdyby nie operacje, chemioterapia, złamanie kręgosłupa, wyrwanie mnie z
poczucia komfortu i dryfowania w bliżej nieokreślonym kierunku, dziś nie
byłabym tu, gdzie jestem. Nie mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna
losowi za te doświadczenia. Po prostu przyjmuję je z pokorą. Wiem, że
wzmocniły mój charakter.

Martyna Wojciechowska

podróżniczka, dziennikarka, mama
źródło: SHOW foto: internet

Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się decyzją o by spróbować !

Anthony Robbins

autor m.in.”Obudź w sobie olbrzyma”, mówca motywacyjny
źródło: internet

Wspomnienia cofają nas do przeszłości,
marzenia pchają nas do przodu…

Nicki Minaj

raperka, piosenka
źródło: internet

Jak pielęgnować uczucie… ?
Wiele osób uważa, że jeśli się kocha, szanuje i dzieli się
ze sobą codzienność, to są to wystarczające aspekty, by
tworzyć udany związek… Ale czy naprawdę tak jest?
Czy proza codzienności wystarcza, aby móc powiedzieć,
że daje nam to szczęście, zadowolenie i spełnienie?

pewno trzeba zacząć. Od razu powie, że nie warto
zdobywać się na inne, często nie potrzebne gesty, one
nie przynoszą efektów, bo jeśli nie dowiemy się co tak
naprawdę jest nie tak w naszym związku, to nasze
działania nie przyniosą po prostu rezultatu, wręcz mogą
zaszkodzić sytuacji.
Często staramy się przypodobać ukochanej osobie, ale
często takie zachowania wystawią nas na śmieszność,
krytykę i spowodują, że narazimy się na posądzenie o

Jak pielęgnować uczucie w obecnych czasach i czy jest
to w ogóle możliwe? Przecież dni stają się
przewidywalne… popadamy w rutynę… to przecież
może doprowadzić do wypalenia, zmęczenia i utraty
wzajemnej fascynacji.
Zabiegani codziennością stajemy się podatni na stres,
nie zwracamy uwagi na drobiazgi, gesty, czy czułość.
Słowa, dotyk, pocałunki powoli stają się zbędne, a
wspólne romantyczne wieczory należą coraz częściej do
rzadkości, a bliskość najczęściej staje się zadaniem, a
nie pięknym dopełnieniem naszego związku…
Od czego więc zacząć, by nie zapędzić się za daleko,
gdzie ciężko jest odzyskać utracony czas i co zrobić, by
ponownie poczuć motyle w brzuchu?

nieszczerość, ukrywanie czegoś… a chyba nie o to nam
chodzi. Nasz partner/partnerka wyczuje, że w naszym
zachowaniu jest coś sztucznego, przecież nikt lepiej jak
on/ona nie zna nas najlepiej i będzie wiedział, że coś
jest nie tak…

Od razu powiem, że nie ma jednej recepty…, każdy
związek jest inny i każdy rozpada się, każdy kuleje z
innego powodu, ale najważniejsze co może pomóc to
na pewno szczera i przyjazna rozmowa. Od tego na

Rozmowa jest ważna, gdyż każdy z nas jest inny,
każdym z nas kierują inne działania, pobudki, inne
zasady i zachowania, również na każdego działają inne
sposoby, dlatego jeśli dowiemy się co w naszym

związku się nie układa, będzie nam łatwiej coś zmienić
i interweniować.
Rozmowa może pomóc nam wypracować wspólne
kompromisy, uznanie racji obydwu stron, jednak trzeba
uważać, by taka rozmowa nie przerodziła się w kłótnię.
Chociaż czasami i taki rozwój sytuacji jest potrzebny,
pozornie takie wyrzucenie nagromadzonych emocji jest
potrzebne, ale w takim przypadku, najważniejsze jest
załagodzenie konfliktu, bez wzajemnego obwiniania
się… Należy dojść do jakiegoś porozumienia i jak
powiada moja mama - nigdy nie wolno kłaść się
skłóconym. Kłótnie czasami rozładowują emocje,
zwłaszcza u partnerów, którzy mają odmienne
charaktery i temperamenty.
Ważnym aspektem jest też to, aby umieć rozwiązywać
problemy na bieżąco, nie czekać, aż emocje
nagromadzą się i wybuchną ze zdwojoną siłą, bo to
nigdy nie przynosi niczego dobrego… Po prostu jeśli
zachowanie czy słowa Twojego partnera boli Cię,
powiedz mu to stanowczo, ale ze spokojem, jest
większa szansa, że jeśli powiesz mu to na bieżąco,
zwyczajnie zrozumie Cię i będzie wiedział, że takie, a
nie inne zachowanie boli Cię…
Jeśli nie potraficie rozmawiać w zaciszu domowym,
wybierzcie się na spacer czy obiad, tam jest duża
szansa, że uda Wam się porozmawiać w ciszy i spokoju.
Inną sprawą jest to, że zawsze jest jakiś czynnik, który
scala związek, może być to seks, pieniądze,
zrozumienie, dzieci czy bezpieczeństwo, i jeśli któryś z
tych aspektów szwankuje, związek kuleje.
cd …..

Jeśli dzieci, wypełniają Wasz cały czas - spędźcie
ciekawy weekend razem, ale nie w domu tylko w
jakimś ciekawy rodzinnym hotelu, będzie rodzinnie,
ale i inaczej niż na co dzień.
Postaraj się przeanalizować co się dzieje, czego brakuje
w waszym związku i zrób coś, by zmienić to, co Twoim
zdaniem jest nadszarpnięte. Czasami małe zabiegi i
dodatki wiele potrafią zdziałać… I nie chodzi tutaj o to,
by z dnia na dzień usilnie pracować jednostronnie nad
pielęgnowaniem uczuć, po prostu zrób kilka małych
trików i zobacz czy działają… to nic nie kosztuje, a efekt
może zaskoczyć nawet samą Ciebie.

Jeśli to Ty robisz zakupy, bo on podobno tego nie lubi nie musisz być z tego powodu nieszczęśliwa - zrób
zakupy - a jego poproś, aby przyjechał po Ciebie po
skończonych zakupach. Ty będziesz mogła w spokoju
rozkoszować się wydawaniem pieniędzy, a on nie
będzie się stresować czekaniem… Drugi plus jest taki,
że zawsze możesz sobie kupić jakiś drobiazg np.
bieliznę, a wieczorem możesz poprosić go o ocenę :)

Jeśli brakuje Wam bliskości, pieszczot - postaraj się
częściej spędzać czas z partnerem, spędźcie więcej
czasu razem, postaraj się, aby Wasze wieczory były
bardziej romantyczne, spontaniczne i inne niż do tej
pory. Załóż coś czerwonego, skrop się perfumą, a na
pewno zachęcisz go do pieszczot i relaksu we dwoje.

Praca jest ważna, ale jeśli okazuje się, że dla któregoś z
Was okazuje się ważniejsza niż związek, dom - doceń
to, że partner stara się, żeby niczego Wam nie zabrakło,
w zamian, kiedy wróci zrób mu przyjemny masaż,
przywitaj go naga z kolacją w łóżku, okaż mu jak bardzo
cieszysz się, że wrócił… Może następnym razem
postara się szybciej wrócić, by dostać nagrodę za swoją
ciężką pracę :)

Nawet zwykły wieczór może zmienić się w miły - kiedy
siedzicie oglądacie film na kanapie, zapal świece, nalej
po lamce wina, przytul się do partnera, pogłaszcz go po
ręku, taka dawka ciepła, Twojego zapachu i delikatności
może zadziałać na niego tym, że zapłonie tym
samym…
Jeśli zarzuca Ci, że jesteś inna niż kiedyś - idź do
fryzjera, zaskocz go nowym strojem, bieliznąm lub
zapachem. Mężczyźni - Was się to też tyczy! Kobiety
lubią też oglądać Was pięknymi, zadbanymi,
pachnącymi i seksownymi :) To, że po prostu przy nas
jesteście nie oznacza, że nie macie o siebie dbać!

Męczy Cię rutyna w domu, żyjesz z kalendarzem w
ręku, wpisz codziennie kwadrans czy godzinkę
poświęconą tylko dla WAS np. spacer, wspólna kawa,
film, wyjście do teatru, obiad z przyjaciółmi… Przy
odrobinie chęci można naprawdę wygospodarować dla
siebie wiele czasu i pokolorować codzienność.
Pamiętaj też, że oboje musicie czasami mieć mały
odpoczynek od siebie, najlepiej, aby każde z Was miało
czas na swoje małe pasje i relaks… Dlatego pozwól mu
na jego mecz, film, grę w komputerze, czy piwo z

kolegą… Ty zyskasz czas na plotki z koleżanką, wypad
na zakupy czy poczytanie ulubionej książki w spokoju.
A jeśli naprawdę widzisz, że nie rozumiecie się, Wasze
życie stało się monotonne i oddalacie się… nie
potraficie ze sobą rozmawiać i nie widzisz, że on chce
naprawić Waszego związku, powinnaś pomyśleć o
wizycie w poradni, może nie potraficie znaleźć ze sobą
wspólnego języka, kontaktu, ktoś z zewnątrz pomoże
Wam zrozumieć swoje problemy, nabierzecie dystansu
do codziennych trosk.
Nie namawiaj go od razu na wspólną terapię, pomóż
sobie sama, a z czasem powalcz o to, by również Twój
partner poszedł z Tobą, jeśli zobaczy Cię spokojną,
zadowoloną i rozpromienioną, może nie będzie
potrzeba już terapeuty.
Jakie nie są Wasze problemy, daj sobie czas, miłość
zwycięża wszystkie troski, dlatego warto walczyć, a
chwilowa rutyna nie zabija uczucia, można je podsycić trzeba tylko chcieć… Powodzenia…

Aryan Goehling

PSYCHOLOGIA
7 RZECZY, KTÓRYCH NIE NALEŻY ZABRANIAĆ MAŁEMU DZIECKU
Wszyscy pragniemy, by dzieciństwo naszych pociech było radosne.
Czasami bywa, że ze względu na nadmiar codziennych obowiązków i
problemów, brakuje nam czasu na poświęcenie im należytej uwagi.
Zamiast cierpliwie tłumaczyć i edukować zdarza nam się wysyłać krótkie
stanowcze zdania typu:

„Nie rób tego.”
„Zostaw to!”
„Powiedziałem: nie!”
„Nie.”
„Nie, bo nie.”
„Nie, bo ja tak mówię.”
„Nie, bo będę miał dużo sprzątania.”
„Nie, bo dodasz mi tylko pracy.”
„Nie ma teraz na to czasu.”
Oczywiście: każde dziecko powinno znać granice, ale musi wiedzieć
dlaczego są one stawiane. I przede wszystkim powinno zostać
nauczone, jak się zachowywać w danej sytuacji.
Oto lista siedmiu rzeczy, których rodzic nie powinien zabraniać dziecku:

1. Biegać, skakać i krzyczeć w domu

Innymi słowy – powinniśmy pozwalać dzieciom na otwarte wyrażanie swoich
emocji. Dzieci muszą w jakiś sposób rozładowywać swoją energię. Bardzo
ważnym jest to, aby we własnym domu mogły być w stu procentach sobą.
Oczywiście dziecku należy również wytłumaczyć, na co można sobie pozwolić
wśród najbliższych, a jak należy się zachować w przedszkolu, wobec
sąsiadów, na ulicy, w sklepie czy szpitalu.

2. Samemu rysować i malować

Niestety nie wszyscy rodzice dają małemu artyście przestrzeń do uwalniania
swojej kreatywności. Obawiają się, że dziecko całe się ubrudzi, pomaluje
ściany i zje kolorowe kredki.
Tworzenie, szczególnie rysowanie i malowanie, nie tylko rozwija wyobraźnię,
ale także uwalnia emocje dziecka. Jeżeli maluch ma jakiekolwiek zmartwienia
czy problemy, bardzo prawdopodobne, że jego nastrój i jego uczucia zostaną
odzwierciedlone na kartce papieru.

3. Wyrażać swojego zdania

W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy wystarczająco świadomi tego, że
dziecko to istota pełna, posiadająca swoje myśli, pragnienia i zachcianki. Ale
każdemu z nas zdarza się czasami powiedzieć z rozpędu:
„Nie rozumiesz.”
„Ja wiem lepiej co jest dla ciebie dobre.”
„Tak będzie, bo ja tak mówię.”
„Jak będziesz niezależny, to będziesz sam decydował. Ale teraz to ja
mam ostatnie słowo.”
Po pierwsze: czy nasze przekonania, jako rodzica, są zawsze słuszne? A po
drugie: pamiętajmy, że dla dziecka, żadne z tych powyższych zdań nie będzie
dobrym argumentem. Z dzieckiem należy rozmawiać jak równy z równym.

4. Pomagać tobie

Dziecko chce pomagać, gdyż ma potrzebę bycia użytecznym. Dziecko chce
pomagać, gdyż chce otrzymywać od swoich rodziców pochwały. Dziecko chce
pomagać, bo chce mieć poczucie, że od niego również dużo zależy.
Wielu rodziców odsuwa dziecko od domowych czynności w obawie o to, że
jego pomoc przyniesie więcej szkód niż pożytku: coś się wyleje, coś spadnie,
coś się ubrudzi. No i do tego przeciągnie się w czasie… A za kilka lat będę się
skarżyli, że dziecko nie chce w niczym pomagać.
Zaobserwujcie, z jakim entuzjazmem maluchy wycierają kurze, wkładają
ubrania do pralki lub miksują ciasto na naleśniki. W zamian za pomoc
najpiękniejszym zdaniem, którym można docenić wysiłek dziecka jest
stwierdzenie: „Bez Ciebie tak dobrze by mi nie poszło. Dziękuję.”

5. Samodzielnego jedzenia

Karmimy dziecko by było szybciej i czyściej. Nauka samodzielnego jedzenia
wymaga od dziecka niesamowitej silnej woli oraz cierpliwości, ale każde
dziecko jest w stanie włożyć taki wysiłek z własnej woli.
Zabraniając dziecku samodzielnego jedzenia odbieramy jemu:
- szansę na przejście pierwszych lekcji z koncentracji i cierpliwości,
- szansę na poczucie się kimś „dużym” (tak jak mama i tata),
- szansę na zaufanie własnym możliwościom: „potrafię sam”.

6. Wspinania się po drabinkach na placu zabaw

Ciężko jest przejść przez jakikolwiek plac zabaw i nie usłyszeć:
„Uważaj, bo spadniesz.”
„Uważaj, bo się uderzysz.”
„Będziesz cały brudny.”
„Nie wchodź tam.”
„Nie biegaj tak szybko.”
„Nie skacz tak wysoko.”
Dużo lepiej jest nauczyć dziecko jak poprawnie korzystać z przeróżnych
atrakcji placu zabaw, niż bezustannie przestrzegać je przed zagrożeniem.
Pokaż dziecku jak poprawnie wspinać się po drabinkach, jak wykopać dół w
piaskownicy nie obsypując piachem samego siebie i innych dzieci, jak
zachować bezpieczeństwo.
Dzieci wykazują dużą ciekawość świata, nie boją się niczego, przepełnia je
energia, która skłania je ku próbowaniu nowych rzeczy.
Prędzej czy później twoje dziecko „wdrapie” się na niebezpieczną drabinkę.
Nie lepiej nauczyć je poprawnej wspinaczki i dbania o własne
bezpieczeństwo? Dzieci odważne i racjonalnie myślące lepiej zaadaptują się
do życia.

7. Oglądania bajek

No tak, dzisiejszy przekaz w telewizji pozostawia wiele do życzenia. Ale dla
każdego dziecka ważnym jest, aby nie odstawać od reszty kolegów i wiedzieć
o czym rozmawiają inne dzieci. Staraj się wybierać dla swojego dziecka bajki,
które mogą wnieść coś wartościowego i oglądaj je razem z nim.

ZNALEZIONO W INTERNECIE

R OZ W I JA N I E JAS N O W I DZ E N I A
Widzenie w przedmiotach - psychometria
Tą technikę często wykorzystują jasnowidzowie przy poszukiwaniu zaginionych osób lub wtedy, kiedy nie
posiada się zdjęcia kogoś o kogo pytamy. Przedmiot służy wtedy jako świadek (nośnik energii) i może być
to praktycznie każda osobista rzecz czy przedmiot należący do osoby o którą pytamy. Musi być on jednak z
nim związany emocjonalnie lub często obecny przy niej.
Aby ćwiczyć jasnowidzenie w przedmiotach należy zacząć od małych, drobnych przedmiotów. Możemy
poprosić kogoś, aby dał nam jakiś przedmiot w dłoń na przykład dany, kiedyś w prezencie i możemy
próbować odgadywać od kogo owy przedmiot został otrzymany, w jakich okolicznościach, kiedy to się
wydarzyło, jak ofiarodawca wyglądał... Ćwiczenie oczywiście zda egzamin jeśli nie będziemy nic na ten
temat wiedzieć. Dla głębszych doznań możemy zbliżyć przedmiot do czakry, powąchać, zbliżyć do serca
lub zwyczajnie trzymać w dłoniach. Do ćwiczeń nadaje się każdy dowolny przedmiot - począwszy od
figurek, bibelotów, biżuterii, maskotki czy kamyka ofiarowanego przypadkiem na spacerze - skończywszy
na częściach ubrania.
Zacznij od wykonania relaksu w celu wyciszenia umysłu i ciała. Postaraj się stworzyć pustkę w umyśle, by
jak najbardziej móc skupić się na odbieraniu sygnałów pochodzących z trzymanego przedmiotu. Potrzyj
energicznie dłonie, rozmasuj ruchem kolistym wewnętrzną środkową część dłoni, aby zaktywować czakry
dłoniowe. Można również uderzyć dość ostro w czakrę palcami - wskazującym i środkowym. To doskonale
odblokuje i otworzy czakry. Uderzenie powinno być odrobinę bolesne. Weź do ręki przedmiot lub zdjęcie,
postaraj się odczuć jego temperaturę, kolor, energię. Przyjrzyj mu się dokładnie, po czym zamknij oczy i
postaraj się skupić na swoich płynących uczuciach. Nie spiesz się, czasami potrzeba na to więcej czasu.
Przyłóż zdjęcie do czakry trzeciego oka, splotu słonecznego lub serca i postaraj się wczuć w to co do ciebie
przychodzi.
Jeśli nie pojawiają się żadne obrazy, odczucia czy wrażenia, nie przejmuj się tym. Postaraj się zadać w
myślach pytania dotyczące danego przedmiotu lub jego właściciela. Postaraj się, aby były one jak
najprostsze, wymagające odpowiedzi tylko na tak lub nie. Postaraj się zapisać odpowiedzi, a najlepiej w
czasie całego ćwiczenia miej włączony dyktafon, aby w czasie ćwiczenia nie było potrzeby przerywania go
i pisania swoich spostrzeżeń.

Aryan Goehling

SITA - RAM
GIMNASTYKA DLA ZDROWIA

Sita i Rama to imiona dwóch bohaterów indyjskiego eposu Ramajany. Sita i Rama to dwie kochające się istoty stanowiące
jedną całość. Gimnastyka Sita - Ram odzwierciedla sobą miłosną grę Sity i Ramy, ich najwyższe duchowe połączenie. I tak:
obrót, skłon i wygięcie w prawo oznacza Ramę, a w lewo oznacza Sitę. Pozycja ze złożonymi na klatce piersiowej rękoma
oznacza ich połączenie. Rozgrzewkę wykonuje się zgodnie z rytmem oddychania.

Witam,
Nazywam się Łukasz Balcer i od dnia 31.03.2014 r. jestem Kierownikiem
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz Prezesem
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Zwierzęta towarzyszą mi właściwie od zawsze. W moim rodzinnym domu
zawsze było kilka przygarniętych psiaków i znalezionych kotów, które zostały
z nami już do końca swojego życia. Od 12 lat jestem wegetarianinem i walczę o
prawa zwierząt.
Bardzo chciałbym, by wspólnymi siłami udało nam się polepszyć los zwierząt
przebywających w naszym Schronisku, dlatego bardzo proszę o wsparcie
Schroniska w postaci darowizn rzeczowych i pieniężnych.

Dziękuję!

WYROCZNIA Z KOŚCI
NA NOWY ROK
Kości są doskonałym narzędziem do poznania
nasze przyszłości, potrzebujesz trzy kostki do gry.

Najpierw rzucasz jedną kostką, potem dwiema,
następnie rzucasz trzema kostkami - sumujesz
całkowitą otrzymaną liczbę oczek w każdym
rzucie. Dzięki temu otrzymasz 3 wskazówki
wyroczni na ten rok. Możesz również zadawać
konkretne pytanie - by otrzymać, aż 3 wskazówki
jako odpowiedź… Wiec zabieraj się czym prędzej
by poznać co spotka Cię w tym nowym roku…

RZUT DWIEMA KOSTKAMI

10 - kłótnie z kimś z rodziny

2 - burzliwe dyskusje i konflikty

11 - nie angażuj się w nic emocjonalnie

3 - problemy finansowe

12 - niewłaściwe decyzje mogą Ci zaszkodzić

4 - działaj, nie czekaj

13 - strata, smutek, niezadowolenie

5 - ciekawe przygody i przeżycia

14 - korzystne zmiany

6 - szczęście z ukochaną osobą

15 - niespodziewana choroba, ale powrót do zdrowia

7 - bądź cierpliwa, nie wymuszaj niczego

16 - poznasz prawdziwą przyjaźń

8 - czas niepokoju, trudności

17 - szczęśliwe zdarzenia i sukcesy

9 - chwilowe przeszkody, ale je pokonasz

18 - bogactwo, szczęście i zadowolenie

10 - nie wahaj się, działaj natychmiast
11 - utrata zaufania, plotki

Pamiętaj, że wróżby to jedynie podpowiedź, nie

12 - ciężka praca, trud - ale czeka Cię sukces

sugeruj się nimi w 100%, gdyż to Ty jesteś kowalem
swojego losu i to od Ciebie zależy co Cię spotka.

RZUT JEDNĄ KOSTKĄ
1 - możliwość prowadzenia ciekawej korespondencji,

RZUT TRZEMA KOSTKAMI

Wróżba ma na celu podpowiedzieć Ci jakieś ciekawe

ważny list.

3 - daleka podróż

rozwiązania i możliwości lub ostrzec przed

2 - podróż pełna zadowolenia i sukcesów

4 - niewielkie problemy

niesprzyjającymi niespodziankami.

3 - czeka Cię wiele niespodzianek

5 - szczęście w niedalekiej przyszłości

4 - problemy w przyjaźni

6 - uda się we wszystkim

5 - spotkasz wielką miłość

7 - troski i chwilowe problemy w miłości

6 - poprawa sytuacji finansowej

8 - zdobędziesz uznanie
9 - nie podejmuj ryzykownych decyzji

Dlatego, życzę jedynie pomyślnych wróżb.

Aryan Goehling
wróżbita - doradca - ezoteryk

CZY SEKS FAKTYCZNIE
POMAGA PRZY BÓLACH
GŁOWY?
Pod wpływem endorfin szczury i chomiki wskazują
obniżoną aktywność seksualną; u ludzi właśnie seks
może przyczyniać się do migren.

Niestety okazuje się, że jednak nie! Pomimo iż
wiele wyników badań znajduje wzmianki o
podniesieniu poziomu endorfin w czasie
orgazmu, co może przyczyniać się do
rozluźnienia, likwidacji bólów głowy, nawet tych
migrenowych…
To jednak większość badaczy przychyla się raczej do
zdania, że seks nie pomaga na tego typu
dolegliwości - tłumaczy dr Erick Janssen z Instytutu
Kinseya.

Bóle głowy miewają różne podłoże, są migreny,
bóle związane z napięciem czy urazami - w każdym
przypadku reakcja na seks może okazać się inna.
Podniecenie obniża niekiedy próg odczuwania
bólu, jednak sam wysiłek fizyczny może znacznie
wzmóc objawy.
Opisuje się nawet syndrom kliniczny “łagodnego”
naczyniowego bólu głowy związanego z seksem”,
którego objawami mogą być “ból głowy i
podwyższone ciśnienie krwi w momencie
szczytowania”.
Dlatego w momencie kiedy zbiera Ci się na amory, a
Twoja partnerka lub partner narzeka, że boli go
głowa - może warto przełożyć to na inny moment?
ŹRÓDŁO:

“CZY MĘŻCZYZNA MOŻE BYĆ W CIĄŻY?”
BILL SONES I RICH SONES WYD. KDC

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

PODRÓŻ NA STO STÓP
Dystyngowana Madame Mallory od lat kieruje cenioną
restauracją w niewielkiej miejscowości na południu
Francji. Sława jej potraw wykracza daleko poza lokalną
społeczność, a przyznana lokalowi prestiżowa gwiazdka w
słynnym Przewodniku Michelina napawają dumą
wszystkich mieszkańców.
Pewnego dnia w miasteczku osiada rodzina emigrantów z
Mumbaju. Gdy przybysze otwierają skromny lokal vis a vis
renomowanej restauracji, Madame Mallory nie kryje
oburzenia wobec ich kulinarnego nieokrzesania. Jednak
unoszące się w powietrzu zmysłowe nuty curry,
kardamonu i kminu sprawiają, że nowa knajpka zaczyna
cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.
Czy uwodzicielskie smaki orientu przekonają do
życzliwych Hindusów również kuchenną arystokratkę?

Smaczna historia nie tylko o miłości… Teoretycznie
tematem filmu jest dobra kuchnia, smaki i uczucia, ale
czy aby na pewno tylko to…? Film wzrusza swoją
historią, smakiem i bogactwem uczuć i dlatego warty
jest obejrzenia, a rola Helen Mirren - jedna z
ciekawszych w jej karierze. Jeśli ktoś lubi
bollywoodzkie klimaty pozbawione muzyki i łzawych
scen, a szuka niebanalnej historii o miłości - będzie
zadowolony. Ja osobiście polecam, bo urzeka on
smakiem, plenerami, bogactwem uczuć…
Polecam!

LUCY
Czego potrafiłby dokonać człowiek, który mógłby wykorzystać 100%
możliwości swojego mózgu i zyskać dostęp do najgłębszych
zakamarków swego umysłu? Lucy (Scarlett Johansson) zostaje
poproszona przez swego nowego chłopaka, by przekazała tajemniczą
teczkę koreańskiemu biznesmenowi. W ten sposób dziewczyna
zostaje zakładniczką bezwzględnego gangstera – Pana Janga (Choi
Min Sik).
Chirurg umieszcza w brzuchu Lucy pakunek z syntetycznym
narkotykiem, który ma przemycić za granicę, ale paczka ulega
uszkodzeniu i substancja przenika do organizmu, wywołując
niezwykłą stymulację.
U Lucy wykształcają się nadludzkie zdolności. Dziewczynie udaje się
nawiązać kontakt z wybitnym badaczem mózgu, profesorem
Samuelem Normanem (Morgan Freeman), wraz z którym próbuje
ocenić skutki działania narkotyku. A na razie wykorzystuje swoje
nadprzyrodzone zdolności do powstrzymania gangsterskiej armii
Pana Janga.

Film ma wiele różnych opinii, jednak zasługuje na uwagę, gdyż któż z nas nie chciałby wykorzystywać 100%
możliwości swojego umysłu? Móc wpływać na cudze myśli, zachowania, swój stan organizmu, ciała baaa sterować
techniką, pogodą… Film skierowany jest dla fanów science fiction, ale myślę, że każdy, kto chociaż raz zastanawiał
się nad możliwościami umysłu, nie będzie zawiedziony efektami. Historia pokazana w filmie niestety nigdy zdarzyć
się nie może i jest tak nierealna, że aż… realna… ale w filmie wszystko jest możliwe, a my fani filmów właśnie za to
uwielbiamy takie smaczki.
Koniec filmu raczej sugeruje pojawienie się kontynuacji… dlatego z przyjemnością czekamy :)
ARYAN

Znasz ciekawy film związany
z tematyką duchowości,
psychologii czy z pogranicza
magii… Napisz i podpowiedz
nam! Dziękujemy !

Aryan Goehling

zapisy: ogrodnadziei@gmail.com

