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Nadeszła zima… mamy koniec roku… 
zbliża się najpiękniejszy okres w roku: 
święta. Jednych przeraża ten okres, inni już 
robią noworoczne postanowienia…. rodzą 
się nam nowe plany, dostajemy nadzieję, bo 
żegnamy to co stare i często zbędne… 
 
Myślę, że Święta Bożego Narodzenia to 
najpiękniejszy okres w roku, daje okazję do 
spotkań, wybaczania i pobycia w rodzinnym 
gronie. Często mamy okazję powiedzieć 
komuś, że go kochamy, że tęsknimy, 
p r z y p o m i n a m y s o b i e o d a l s z y c h 
krewnych… 

Dlatego nie bójmy się świąt, okażmy sobie 
dużo uwagi i serca i wejdźmy w niego bez 
obaw, bo stary rok  zawsze wyczyszcza, to co 
zbędne i niesprzyjające, dając nadzieję i 
miejsce na nowe rzeczy. Myślmy pozytywnie 
i nastawmy się optymistycznie.  
 
Nowy Rok to czas, kiedy warto zrobić sobie 
rachunek sumienia, pomyśleć ile udało nam 
się osiągnąć, nawet jeśli były to małe rzeczy 
- to jednak się ziściły. Każdy krok do przodu 
to przecież Wielki Krok. :)

  Złota myśl na grudzień: “Walka do końca czyni nas zwycięzcami”

Dlatego w tym nadchodzącym roku, 
życzę Wam z całego serca: zdrowia, 
wiele radości, optymizmu i nadziei 
na lepsze jutro, abyście czuli w sobie 
Moc i Energię do działania, a dobry 
humor  i wena nie opuszczały Was. 
 
Życzymy Wam spokojnych Świąt 
Bożego narodzenia, sukcesów w 
każdej dziedzinie i spełnienia 
marzeń… bo na marzenia nigdy nie 
jest za późno, trzeba tylko jasno 
wiedzieć czego pragniemy, marzyć i 
dążyć do tego, a na pewno się uda je 
osiągnąć. 

A małe przeszkody, pojawiają się, by 
nas umocnić, dlatego z optymizmem 
i nadzieją wejdź w nowy 2015 rok, a 
na pewno będzie piękny i obfitujący 
w wiele cudnych niespodzianek. 

Redakcja

Wstęp

Wanda Prager  
redaktor naczelna



Z pamiętnika jasnowidza…   Bije, ale ja go kocham  …
Pani Asia, to kobieta na poziomie... korpulentna, wesoła, seksowna, z błyskiem w oku... Pojawiła się u mnie, bo panicznie bała się, że mąż ją 
zostawi... Opowiedziała jak bardzo go kocha, jaki to wspaniały mężczyzna... Jednak co drugie zdanie jakie padało z ust mojej rozmówczyni było: 
"ale, czy on mnie nie zostawi”? 
Wizja nie była przyjemna... mąż bogaty inwestor, mający pieniędzy jak lodu, dawał codziennie mojej rozmówczyni odczuć, gdzie jest tak 
naprawdę jej miejsce. Ona pielęgniarka, ale po kilku specjalizacjach na wiedzę mogłaby się siłować na turniejach i wielu lekarzy odstąpiłoby jej 
swoje etaty… Niestety, Pani Asia, była ślepo zakochana w mężu, i jej lęk nie był podyktowany lękiem o to, że straci dom, czy nie małe pieniądze, 
ale, że straci ukochanego męża… Wiedząc, że moje tłumaczenie do niej nie trafi, powiedziałem bez ogródek: 

- To, że mąż Panią bije i nie szanuje, przypala papierosy i śpi Pani z lęku w kotłowni... On nie odejdzie, wręcz przeciwnie, za kilka miesięcy to Pani złoży pozew o rozwód... 
Mąż zrobi coś, co przejdzie wszelkie Pani wyobrażenie, niestety będziecie się rozwodzić wiele lat, ale w końcu Pani będzie szczęśliwa, że to wszystko będzie za Panią...  
W tym czasie odbuduje Pani swoje imperium, będzie Pani osobiście sama przyjmować pacjentów, widzę, że “rozmową lub gadaniem” będzie Pani zarabiać na życie. Widzę 
przy Pani ludzi, którzy przychodzą po pomoc. Będzie Pani mieszkać, na ulicy, gdzie jest dużo świateł, wręcz ścisłe centrum miasta. Skończy Pani jeszcze dwa kierunki 
studiów... Dalej były informacje o jej synu, jakiś negatywnych przełomach między synem, a matką klientki... I za kilka lat wyszła miłość, ale w międzyczasie zakręci się wokół 
mojej klientki wielu młodszych mężczyzn... 
Gdy to powiedziałem, moja klientka miała szeroko otwarte oczy i usta ze zdziwienia, ale nagle pojawiła się agresja i drwiąca mina... Usłyszałem, że takiej niekompetencji to 
ona się nie spodziewała, że to są głupoty, fanaberie i że gdyby nie była pielęgniarką to uznałaby, że jestem naćpany… albo chory psychicznie, po czym trzasnęła drzwiami i 
tyle ją widziałem... 
Analizowanie tej sesji nie trwało długo, uznałem, że skoro takie informacje były jej pisane, to postąpiłem słusznie… i jeśli miał być to taki konkretny przekaz informacji, to 
znaczy, że był to najlepszy z możliwych, które być może zadziałają w jej życiu.  
Pani Asia pojawiła się po 3 latach, była wesoła, uśmiechnięta i bardzo odmieniona… Przeprosiła za swoje poprzednie zachowanie, ale myśl o tym, że ona kochając męża, 
zostawi go sama, to było dla niej jak brednia…  
- Niestety, pewnego wieczoru mąż przyprowadził do sypialni dwie prostytutki... I zaczął bez słowa kochać się z nimi na moich oczach... Kiedy oniemiała zaczęłam 
protestować, on jakby nigdy nic obnażył tego swojego sflaczałego ptaszka i powiedział, że mam nic nie gadać tylko się uczyć jak mężczyźnie robi się dobrze... Wtedy 
poczułam takie obrzydzenie, wściekłość tak mocną, że z domu wyszłam tak jak stałam... Na drugi dzień wniosłam pozew o rozwód. Adwokat powiedział, że będziemy się 
sądzić wiele lat... Ale jestem szczęśliwa, studiuję psychologię, chcę otworzyć gabinet... Znalazłam wielu fajnych młodych znajomych, kilku się mą interesuje… Mieszkam na 
najbogatszej ulicy Gdyni.  
Jedyny problem to moja matka, jest zazdrosna o miłość mojego syna do mnie... Szantażuje mnie, że jak jej ktoś zabierze wnuka, to ona odbierze sobie życie... Boję się, bo 
moja mama może to zrobić…. Proszę się nie martwić, syn niebawem zamieszka z Pani matką i swoją dziewczyną, Pani mama nie akceptuje Pani, ale to trwa od wieku lat bo 
syn chyba wychowywał się nie z Panią, tylko u niej.. Tak, przez niestety to przez męża oddała Pani  syna na wychowanie mojej mamie... Jaka ja była głupia, i zakochana... 
Więc proszę się nie martwić i inwestować teraz czas u uwagę w swoje wykształcenie, syn widząc Pani zaangażowanie i otwartość do zmian, na nowo zbliży się do Pani, poza 
tym niebawem będzie Pani babcią :-), zastrzegłem, że młodzieżową babcią :-) 
A mama? Proszę nie myśleć i nie martwić się na zapas, na razie zostawiłbym wszystko czasowi,… O tym, że za jakiś czas popełni samobójstwo nie powiedziałem, czasami 
człowiek na złość innym targa się na swoje życie, ale po co tym martwić na zapas... Mama klientki miała silną i postępującą demencję, jej czas był już policzony... A ona sama 
raczej już podjęła decyzję, chce odejść z tego świata robiąc tym samym wyrzuty sumienia do końca życia mojej klientce. Niestety w taki straszliwy sposób, ale to był wybór 
jej... I tylko jej.  
                   Aryan Goehling





 

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

Porady dziadka WŁADKA MASECZKA RUMIANKOWA  
IDEALNA DO WRAŻLIWEJ SKÓRY 

1 płaską łyżkę ziół zalej 1 szklanką wrzątku, 
zaparzaj pod przykryciem 10 minut, 
przecedź i papkę nałóż na 
20 minut na twarz. Zmyj 
ciepłą wodą i posmaruj 
twarz olejem lnianym.

NA GRYPĘ I PRZEZIĘBIENIE!   
Jest to trzynastowieczny sposób walijskich lekarzy - zielarzy: Weź 
450  g  czosnku  i  przeciśnij  przez  praskę,  dodaj  1  litr  wina  i 
szklankę  dobrego  miodu,  wymieszaj  i  podgrzewaj  pod  przykryciem. 
Odcedź, pij lekko podgrzane. Miksturę możesz przechowywać w lodówce 
na drugi dzień.

TONIK NAGIETKOWY  
100 g ziela suszonego lub świeżych 
kwiatów zalej  25 ml spirytusu i  35 
ml  octu  jabłkowego,  wymieszaj  i 
pozostaw na 10 dni  w zamkniętym 
naczyniu,  co  jakiś  czas  nim 
potrząsaj. 

Po  10  dniach 
przecedź i smaruj 
tonikiem  skórę 
rano i wieczorem. 
Tonik przechowuj 
w  ciemnym 
miejscu  najlepiej 
w  szklanym  
naczyniu.

NAPÓJ ROZGRZEWAJĄCY   
Weź  świeży  kawałek  imbiru,  zetrzyj  go  na  tarce  o 
drobnych  oczkach,  zalej  wrzątkiem,  najlepiej  w 
termosie i dodaj sok z 2 cytryn, 2-3 łyżki miodu oraz 
szczyptę  pieprzu  cayenne,  szczyptę  cynamonu  i 
kardamonu. Pij gorący napój kilka razy dziennie.

Imbir - to naturalny antybiotyk, działa jak aspiryna ponieważ zapobiega 
powstawaniu  pro-zapalnych  prostaglandyn,  działa  rozgrzewająco, 
przeciwbólowo, niszczy bakterie, wirusy i grzyby dlatego wzmacnia system 
odpornościowy,  pobudza  krążenie  i  trawienie,  neutralizuje  toksyny, 
działa wykrztuśnie, pomaga w stanach zapalnych zatok i bólach głowy.



NAPOJE  
NA POPRAWĘ ZDROWIA 
 
Z BURAKÓW I KISZONYCH OGÓRKÓW - na trawienie, 
przeciw zaparciom, wzmacnia układ trawienia. Weź 4 kg 
buraków, 10 kwaszonych ogórków, 4 szklanki zalewy z 
kwaszonych ogórków, sól i pieprz ziołowy do smaku. Z 
buraków wyciśnij sok, ogórki obierz i drobno pokrój, 
wymieszaj z sobie z buraków z zalewą, dopraw do 
smaku. Popijaj po pół szklanki kilka razy dziennie. 

Z MARCHWI, JABŁEK I MIODU - wzmocnienie 
organizmu,  oczyszczenie, korzystnie wpływa na skórę, 
nerwy i oczy., przeciw zaparciom. Weź 2,5 kg marchwi, 
1/2 kg jabłek, 6 łyżek miodu, 2 szklanki przegotowanej 
wody i 2 łyżki oleju naturalnego. Z marchwi wyciśnij 
sok, jabłka zmiksuj, połącz razem, dodaj wodę i miód, 
wymieszaj, na końcu dodaj odrobinę oleju, aby 
witaminy lepiej się wchłaniały. Pij w ciągu dnia 2-3 
szklanki napoju. 

Z SELERA, JABŁEK I SOKU POMIDOROWEGO - 
wzmacnia ciało, poprawia krążenie, witaminizuje, 
wzmacnia nerki i serce. @ kg selerów, 2 kg kwaśnych 
jabłek, 2 szklanki soku pomidorowego, sól i cukier 
brązowy do smaku. Wyciśnij sok z jabłek i selerów, 
wymieszaj z sokiem z pomidorów, dopraw do smaku.

HERBATKA WITAMINOWO - ZIOŁOWA NA ZIMĘ 
Gotuj zioła 10 minut, weź po łyżce: owocu dzikiej róży, liści pokrzywy, owoce borówki, jagody 

suszone, liście malin i czarnej porzeczki, pij z odrobiną miodu i kardamonu lub imbiru.

OPIS DZIAðANIA 
niektórych owoców i zióĿ  

 
OWOC ARONII - posiada witaminy: P, C, PP, B2, B6, A i E + 
mikroelementy. Działa korzystnie na układ krwionośny i 
pokarmowy, zalecany przy migrenie, bezsenności oraz stanach 
przemęczenia fizycznego i psychicznego. Czerwony barwnik 
zapobiega zawałowi. 

OWOC DZIKIEJ RÓŻY - wit. C i P wywierają hamujący wpływ na 
procesy starzenia się ustroju poprzez właściwą regulację 
przemiany materii. Działa korzystnie na zwiększenie 
mechanizmów obronnych organizmu, zapobiega zmianom 
miażdżycowym, odtruwa organizm. 

OWOC GŁOGU - strażnik zdrowego serca i nerek, poprawia 
krążenie krwi w mózgu, przeczyszcza i regeneruje układ 
krwionośny, wpływa na poprawę pamięci i słuchu, zapobiega 
zmianom miażdżycowym, odtruwa. 

OWOC CZARNEJ PORZECZKI - wit. A, B1, C i E - posiada sole 
mineralne, działa przeciw zapalnie, przeciw wirusowo, pomaga w 
przeziębieniach, uodparnia organizm i zapobiega zawałowi 
serca. 
 
MELISA - uspokaja, przeciw bezsenności, łagodzi uczucia 

niepokoju, wpływa korzystnie na pracę jelit i wątroby, wzmacnia 
serce i naczynia krwionośne. 

KWIAT HIBISKUSA - poprawia trawienie, oczyszcza krew i 
pobudza krążenie, wybiela zęby, wpływa dobrze na skórę, ma 
dużo wit. C. 

OWOC TARNINY - w nieżytach żołądka i jelit, usuwa szkodliwe 
produkty przemiany materii, działa przeciwbakteryjnie, pomocna 
w stanach dróg moczowych. 

OWOC JARZĘBINY - ma właściwości przeciwmiażdżycowe, działa 
przeciwzapalnie, odtruwa organizm. 

POKRZYWA - odtruwa organizm, ma dużo witamin, poprawia 
procesu przemiany materii, zwiększa liczbę czerwonych krwinek, 
pobudza wydzielanie soków żołądkowych, chroni organizm 
przed działaniem wirusów - co zwiększa odporność na infekcje. 

OWOC CZARNEGO BZU - odtruwa, ma właściwości 
przeciwbólowe, zapobiega zawałowi, korzystny przy 
przeziębianiach, działa napotnie. 

LIŚĆ SZAŁWII - działa oczyszczająco, bakteriobójczo, poprawia 
trawienie i krążenie w mózgu, ma działanie przeciwzapalne,  
hamuje rozwój wielu chorób, korzystna przy problemach z 
wątrobą, jelitami i trzustką. Idealna na problemy skórne.



 

NATURALNE SPOSOBY NA  
PRZEZIĘBIENIE i GRYPĘ
Polecamy szereg sposobów na poradzenie sobie z przeziębieniem i 
grypą, jeśli te wydają się niewystarczające zapraszamy do naszych 
archiwalny numerów, gdzie podaliśmy znacznie więcej mało znanych 
sposobów:

1. Czosnek - przeżuj ząbek czosnku lub rozgnieć kilka ząbków, zalej 
pół kubka wody i płucz usta. Czosnek zawiera allicynę, jest to 
naturalny antybiotyk.  Możesz trzymać w usta ząbek czosnku lub 
kawałek cebuli od czasu do czasu leciutko podgryzając - świetnie 
odkaża drogi oddechowe i gardło.

2. Inhalacja z rumiankiem lub olejkiem rozmarynowym, geraniowym 
lub cytrynowym - zaparz w misce garść rumianku, przykryj głowę 
ręcznikiem i wdychaj rumiankową parę. Stosuj najlepiej wieczorem.

3. Pij tylko gorące napoje - najlepiej herbatę z dodatkiem cytryny, 
miodu, syropu malinowego, czarnego bzu czy kwiatu lipy. 
Ewentualnie możesz wypić napój cytrynowo - imbirowy z 
dodatkiem kilku goździków - świetnie rozgrzewa.

4. Zastosuj kąpiel stóp – oczywiście w gorącej wodzie z dodatkiem 
olejku lawendowego, rozmarynowego lub tymiankowego. Powoduje 
to przedłużone przekrwienie nóg, co w konsekwencji podnosi 
temperaturę ciała, ożywia krążenie krwi i pobudza reakcje obronne 
organizmu. Po kąpieli wysusz stopy i załóż grube skarpety.

5. Zażyj dużą dawkę witaminy C (nawet 1000 mg). Witamina C 
uszczelnia naczynka krwionośne, a taka dawka może ograniczyć 
rozprzestrzenianie się infekcji. Nadmiar witaminy C jest wydalany z 
organizmu z moczem dlatego nie ma obaw, że Ci zaszkodzi taka 
ilość.

6. Aloes, wyciąg z pestek grejfruta, aronia i jeżówka znakomicie 
zmuszają do walki nasz system odpornościowy - pij syropy, herbatki 
z dodatkiem tych składników.

7. Herbatka z szałwii i dzikiej 
r ó ż y , s p r z y j a s z y b k i e j 
re g ene r a c j i , doda t kowo 
łagodzą stany zapalne gardła i 
nosa.

8. Amol lub Melisana Klosterfrau 
są to silne wyciągi z ziół, dzięki 
czemu pomagają wstać z łóżka 
nawet na drugi - zażywaj 2-3 
razy dziennie na łyżeczce 
cukru: 5-10 kropli. Dodatkowo przed pójściem spać natrzyj plecy, 
płuca, kark i spód stóp amolem.

9. Babciny, ale jakże dobrze znany sposób, wieczorem wypij mleko z 
miodem, czosnkiem i szczyptą cynamony - koniecznie gorące.

10. Pij jogurty naturalne - kultury bakterii w nich zawarte pomogą 
organizmowi w skutecznym przeciwdziałaniu infekcjom

11. Wysypiaj się, kiedy się spocisz, koniecznie wytrzyj się, żeby toksyny z 
powrotem nie wchodziły w Twoje ciało, ubierz świeżą piżamę i 
koniecznie wymień pościel. Natrzyj się koniecznie olejkiem 
kamforowym , wódką lub amolem. Dobry jest również Alpan - maść 
z sadła świstaka.

12. Jedz miód z dodatkiem masła i orzechów włoskich - w stosunku 1:1 
- mikstura dodaje siły i wigoru, wpływa korzystnie na serce, męskie 
sprawy i mózg.

13. Pij rosół z kury z dodatkiem pieprzu cayenne i curry — świetnie 
stawia na nogi. Dodatkowo zjadaj 3 żółtka z odrobiną cukru, leczy  
gardło i dodają nam siły do walki z chorobą.

14. Stosuj płukanki do nosa, i płucz gardło - bardzo skuteczne są z soli 
kuchennej. Taką płukankę można zrobić samemu, rozpuszczając pół 
łyżeczki soli w pół szklanki wody. Płukankę należy wykonywać rano i 
wieczorem, a najlepiej ok. 3-4 razy dziennie.Rób to ostrożnie, po 
prostu zakryj jedną dziurkę palcem, drugą wciągnij odrobinę płynu i 
… wypluj. I tak robimy kilka razy. Silniejszym remedium jest nasza 
świeża uryna, bo dodatkowo oczyszcza i wysusza wydzielinę w 
zatokach.



 

Jest wiele kuracji na porost włosów, dziś proponuję 
bardzo prostą, tanią i niezwykle skuteczną: weź 
dorodną cytrynę, umyj, wyjmij pestki  i zmiksuj na 
jednolitą masę, przeciśnij sok przez gazę, dodaj taką 
samą ilość octu jabłkowego. Po umyciu i wytarciu 
włosów - wetrzyj w skórę głowy cytrynowo - octowy 
specyfik. Trzymaj na włosach 10 minut, po tym czasie 
spłucz. Włosy zyskają jedwabistą gładkość, będą 
lśniące i odżywione, a cebulki włosowe zostaną 
ukrwione, zdezynfekowane, skóra pozostanie czysta i 
świeża.

NA POROST WŁOSÓW OLEJ CZOSNKOWY NA BÓL UCHA 
Obierz 3 główki czosnku, przeciśnij przez praskę, włóż do 
szklanego słoika i zalej oliwą tak, aby sięgała 2 cm ponad 
poziom czosnku. Zamknij i odstaw na 3 dni, codziennie kilka 
razy potrząsaj maceratem. Następnie przecedź, przelej do 
ciemnej buteleczki i wpuszczaj w bolące ucho 2-4 krople 
lekko podgrzanego olejku. Uszy zatkaj watą, aplikuj lek 3 razy 
dziennie.

SOK NA ŚNIADANIE DLA ZDROWOTNOŚCI 
Dodaje on energii, wigoru, pobudza do działania, 
poprawia trawienie i nastrój, wzmacnia serce: 1 
pomarańcza, 2 banany i 2 jabłka odrobina świeżego 
korzenia imbiru. Owoce przepuść przez sokowirówkę, 
wymieszaj razem i pij na czczo, przed śniadaniem

HERBATKA REGULUJĄCA PRACĘ JELIT I ŻOŁĄDKA 
DLA ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ  

Potrzebujesz: 25 g liści mięty, 25 g kozłka lekarskiego, 
25 g owoców kminku, 25 g koszyczków rumianku, 10 g 
sza łwii, 10 g melisy. Zio ła 
wymieszaj razem, 1 łyżeczkę 
zalewaj szklanką wrzątku, zaparzaj 
10 minut i pij na pół godziny przed 
posiłkami.

ZIOŁA POPRAWIAJĄCE TRAWIENIE 
Weź suszone zioła: 3 łyżeczki mięty, 4 łyżeczki majeranku, 2 
łyżeczki rozmarynu, 3 łyżeczki tymianku, 2 łyżeczki oregano, 2 
łyżeczki bazylii, 1 łyżeczkę cząbru, 2 łyżeczki szałwii, 3 łyżeczki 
kminku.  
Przygotowanie: zmiel lub rozdrobnij zioła w makutrze, wymieszaj 
dokładnie razem, przesyp do szklanego słoiczka i używaj do ciężko 
strawnych potraw. Jeśli masz problemy ze wzdęciami, leniwe jelita, 
często zgagę czy problemy z trawieniem - zażywaj 1 łyżeczkę ziół 
na pół godziny przed posiłkiem - popijając szklanką wody.  
Mieszanka doskonale pobudza i poprawia pracę naszych jelit, wątroby, 
żołądka, trzustki i śledziony.



 

GRZYBICA SKÓRY

NA KROSTY, WĄGRY  

I ZACZERWIENIONĄ SKÓRĘ
Przekrój cytrynę na pół, rozgnieć ją widelcem i dodaj szczyptę 
soli, wymieszaj sok razem, drewnianą szpatułką lub wacikiem 
posmaruj miejsca czerwone i w krosty - po 10 minutach zmyj 
ciepłą wodą. Po kilku zastosowaniach problem zniknie. Aby 
kuracja była mocniejsza możesz dodać odrobinę soku z 
fioletowej cebulki - efekt gwarantowany.

O tej porze roku, kiedy jesteśmy ciepło ubrani, nasze ciało 
szczelnie osłaniamy i często nie ma czym oddychać, pocimy się, a 
wtedy jest zagrożenie grzybicy. Polecam domowej roboty olejek 
przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę.  
Potrzebujesz: 

30 ml oleju bazowego,  
10 ml olejku rycynowego,  
100 ml nafty kosmetycznej,  
2 ml olejku paczuli, 
5 ml olejku goździkowego, 
kilka kropli olejku z drzewa herbacianego  
2 ml olejku lawendowego i tyle samo olejku z pichty  
2 ml olejku cytrynowego lub rozmarynowego 

Składniki wymieszaj razem mieszadełkiem, przelej do szklanek najlepiej ciemnej 
buteleczki i otrzymaną miksturką smaruj chore miejsca, najlepiej 2 razy dziennie.

NATURALNE ZDROWOTNE CUKIERKI  
NA DROGI ODDECHOWE  

Żuj parę razy dziennie w ciągu dnia kawałek 
suszonego korzenia ślazu, zawarty w nim śluz 
działa kojąco na drogi oddechowe, działa 
wykrztuśnie i zabija bakterie. Tak samo działa 
żucie goździków, czosnku, cebuli (najlepiej z 
dodatkiem odrobiny miodu) i kandyzowany imbir.



 

 ZDROWIE   ZAKLĘTE   W   NALEWKACH, WINKACH  I  POPITKACH…

NALEWKA  
KAWOWO - MIODOWA 
Weź : 0,52 kg miodu, 360 ml 
mocnego naparu z kawy, 2 łyżki 

cynamonu, 0,75 litra wódki 45%, 0,45 litra rumu 
złocistego 
Miód zagotuj razem z cynamonem, dodaj kawowy 
napar. Następnie wlej wódkę i rum. Po miesiącu 
przefiltrować i nalewka gotowa 
Działanie: poprawia trawienie, działa przeciw 
depresyjnie, idealna dla niskociśnieniowców, wzmacnia 
po chorobie. Pij kieliszek po południu dla pobudzenia i 
wzmocnienia.

NALEWKA IMBIROWO - MIODOWA 
Składniki: 10 dkg świeżego korzenia imbiru, 2 duże cytryny, 10 
dkg cukru brązowego, 3 łyżki miodu, 3/4 l wódki 45% 
Wykonanie: imbir umyj, pokrój w cienkie plasterki. Cytryny 
sparzy wrzątkiem i pokrój ze skórką w ósemki. Imbir i cytryny 
umieść w dużym szklanym słoju. Dodaj cukier i miód. Składniki 
zalewamy wódką, słój szczelnie zakręć i odstaw na co najmniej 
miesiąc w ciemne miejsce. Co parę dni potrząsaj słojem. 
Nalewkę należy przefiltrować przy użyciu gazy bądź filtra do 
kawy, rozlej do butelek i zakręć. Odstaw znów w ciemne 
miejsce na kolejny miesiąc.  
 
Działanie: nalewka poprawia nastrój, działa świetnie na 
trawienie, rozgrzewa, leczy gardło, wzmacnia wątrobę i 
trzustkę, idealnie nadaje się po przejedzeniu, gdyż łagodzi 
skutki obżarstwa.

WINKO Z BAZYLII NA ZAPARCIA 
Przez tydzień należy moczyć świeżą bazylię, pokrojoną drobno w winie jasnym, w 
stosunku wagowym: 1:8, po tym czasie przecedzamy i mieszamy winko z oliwą oliwek - 
na 300 ml wina dodajemy 20 ml oliwy.  
Winko pijemy 2 razy dziennie przy problemach z wypróżnieniem, przy okazji wycisza 
emocje, działa bakteriobójczo, działa korzystnie na wątrobę i poprawia trawienie. Działa 
również dobrze przy stanach gorączkowych. 

autor: Stanisław Leśny 
“Wina i nalewki” Biblioteczka poradnika uzdrawiacza 3/2010



 Majeranek może być przydatny 
nie tylko na trawienie, ale 
znakomicie przynosi ulgę w 
przeziębieniu i katarze. Ma też 
d z i a ła n i e p r z e c i w z a p a l n e , 
antybakteryjne, antywirusowe i 
napotne. Przeciwdziała kaszlowi, 
pomaga w zaburzeniach trawienie, 
wzdęciach i dolegliwościach 
wątroby i trzustki. 

Weź 2 łyże c z k i o t a r t e g o 
majeranku, zalej wrzątkiem i 
zaparzaj pod przykryciem 10 
minut. Przecedź i pij herbatkę 3 
razy dziennie z odrobiną miodu.

NIESAMOWITE DARY NATURY 

Plasterki marchwi - wyglądają jak 
ludzkie oko - zwiększa przepływ krwi w 
oczach i jest świetnym źródłem beta 
karotenu. 

Pomidor - ma cztery komory, jest 
czerwony tak jak serce, bogaty w likopen, 
który działa regenerująco na serce i krew. 

Orzech włoski - wyglądem przypomina 
mózg, pomaga w wytworzeniu około 40 
neurotransmiterów wspomagających 
funkcje mózgu. 

Fasola - ma kształt nerek i jednocześnie je 
l e c z y i p o m a g a w p ra w i d ło w y m 
funkcjonowaniu.

LECZNICZA MOC MAJERANKU

A N T Y B I O T Y K  
NA CHOROBĘ 

Zmiksuj ząbek czosnku, 2 łyżeczki miodu, 2 łyżeczki 
startego świeżego korzenia imbiru, szczypta pieprzu 
cayenne, pół łyżeczki cynamonu, pół szklanki soku z 
cytryny.
Napój przygotuj wcześniej i możesz przechowywać 
w lodówce. Napój podnosi odporność, pomaga 
zwalczyć grypę i przeziębienie.



 

WODA MIGDAŁOWA 
NA ZAPARCIA 

Rozgnieć w moździerzu 10 migdałów i 
zalej je szklanką letniej, przegotowanej 

wody. Odstaw na 
godzinę, pij rano i 
wieczorem po pół 
s z k l a n k i , a 
zapomnisz co to 
zaparcia.

H   E   R   B   A   T   K   A 
 usuwająca nadmiar wody  

Weź: 50 g ziela owsa, 50 g liści 
pokrzywy. 
1 łyżeczkę ziół zalej 250 ml 
wrzątku, zaparzaj pod przykryciem  
10 minut, przecedź.  

P i j 3 r a z y 
dziennie po 1 
fi l i ż a n c e 
herbaty przez 
2 tygodnie. źródło: facebook.com/Zdrowi-Ludzie

http://facebook.com/Zdrowi-Ludzie
http://facebook.com/Zdrowi-Ludzie


NA DEPRESJĘ 
Na depresję, smutki i 
m e l a n c h o l i ę ś w . 
H i l d e g a r d a z a l e c a ła 
wcierać w czoło, skronie, 
piersi i brzuch świeżo 
w y c i ś n i ę t y s o k z 
zmiażdżonego ziela kopru. 
Kurację należało stosować 
przez 4 tygodnie.

SPOSOBY NA CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH  
1. Sok z brzozy - pij codziennie sok z brzozy, najlepiej zbierany samemu z drzewa 5-20 letniego, kiedy liście 

nie są jeszcze rozwinięte lub używaj kupnego najlepiej w sklepach ze zdrową żywnością. Dawka: 4 razy 
dziennie po pół szklanki, dochodząc po kilku dniach nawet do 1 litra dziennie. 

2. Winko chrzanowe - 10 plastrów chrzanu zalej na noc szklanką białego wina. Na czczo wypijaj mieszankę. 
Receptura pomaga wydalić małe kamienie nerkowe, które są w 
stanie przejść przez cewkę moczową.  

3. Sok z cytryny - przez kilka dni pij w ciągu dnia sok z 3 cytryn. 
4. Sok z korzenia pietruszki - najlepiej świeżo wyciśnięty 

ułatwia wydalanie kamieni nerkowych i żółciowych. Przyjmuj 
po 1 łyżce, 3-5 razy dziennie. Przyjmując pietruszkę trzeba pić 
dużo wody: 2,5 do 3 litrów, herbatek ziołowych lub soków. 

5. Herbata z owoców dzikiej róży - łyżkę suszonych, 
rozdrobnionych owoców dzikiej róży zalej 1/4 litra wrzątku, 
zaparzaj 10 minut. Herbatkę pij nawet 2 tygodnie gdyż 
pobudza funkcje nerek.

GRZYBICA POCHWY  
Rozgotuj cebulę do miękkości i 
ostudź. W mazi z cebuli maczaj 
tampon, na jego czubek nakładaj 
odrobinę maści propolisowej (do 
kupienia w aptece) i tampon zakładaj 
dopochwowo na noc. Stosuj przez 
kilka nocy, za każdym razem jednak 
kotuj świeżą cebulę.



HERBATKI NA CUKRZYCĘ 
 

Kompozycja wg. O.O. Bonifratrów 
150 g liść borówki czernicy,  100 g kwiat rumianku, 50 g strąków fasoli, 50 g 

ziela rutwicy, 50 g kłącza perzu,  50 g korzenia mniszka, 50 g liści szałwii, 50 g 
ziela dziurawca, 50 g znamion kukurydzy, 20 g kwiatów jasnoty białej; 

Zioła zmieszać, wsypać łyżkę na szklankę wrzątku, zaparzać pod przykryciem 30 
minut, przecedzić i pić gorące po jedzeniu 2–3 razy dziennie.  

 
Wg. o. Cz. Klimuszki 

po 50 g: korzeń mniszka pospolitego,  korzeń kozłka, liść borówki czernicy, liść 
pokrzywy , liść brzozy, kwiat bzu czarnego, liść szałwii, ziele fiołka 

trójbarwnego, owoc jałowca, ziele rutwicy, owocnia fasoli 
Zioła dokładnie wymieszaj. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzącej wody i 

odstaw pod przykryciem na 3 godziny. Pij 3 razy dziennie na 20 min. przed 
posiłkami.  

 
Wg. o. Grzegorza Sroki 

150 g liść borówki czernicy i po 50 g: koszyczek rumianku,  owocnia fasoli, 
ziele rutwicy, kłącze perzu, korzeń mniszka, liść szałwii, ziele dziurawca, znamię 

kukurydzy, kwiat jasnoty białej. 
Łyżeczkę mieszanki zalej szklanką wrzącej wody i odstaw pod przykryciem na 

30 minut. Pij gorące 2 – 3 razy dziennie po jedzeniu (nie słodzić).

MIESZANKA  
NA ODCHUDZANIE  
O. CZ. KLIMUSZKI 

     50 g morszczynu pęcherzykowatego 
     50 g kory kruszyny 
     50 g korzenia mniszka 
     50 g korzenia lubczyku 
     50 g korzenia wilżyny ciernistej 
     50 g znamion kukurydzu 
     50 g owocni fasoli 
     50 g ziela skrzypu polnego 
     50 g liści szałwii 
     50 g ziela pięciornika gęsiego 
     50 g ziela krwanika 

Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzącej 
wody, odstaw na 3 godziny, p i j 
mieszankę 3 razy dziennie po pół 
szklanki naparu najlepiej 20 minut 
przed jedzeniem. Kuracja trwa 3 - 4 
tygodnie.



 

KOKTAJLE DLA ZDROWIA
 

Koktajl na piękną cerę
Zmiksuj ćwierć szklanki soku ze świeżych 
p o m i d o r ó w , ły żkę s t o ło wą s o k u 
cytrynowego i szklankę maślanki. Włóż 
kilka kostek lodu i dobrze wymieszaj.

Koktajl na szczupłą sylwetkę
Obierz dwie marchewki, pomidora i jabłko. 
Zmiksuj je z selerem naciowym (jedna 
łodyga) , po łową czerwonej , s łodkiej 
p a p ry k i , d w o m a łyżk a m i z i e l o n e j 
pietruszki , ząbkiem czosnku i łyżką 
szczypiorku; dodaj kropelkę sosu tabasco. 
Udekoruj zieloną pietruszką.

Koktajl na mocne nerwy
Zmiksuj jednego banana ze szklanką 
kefiru. Wymieszaj z dwoma łyżkami 
miodu , dopraw do smaku sok iem 
cytrynowym.

Koktajl na wigor i młodość
Zmiksuj: świeży szpinak (2-3 szklanki),, 
kiełki lucerny i rzeżuchy (1/2 szklanki), sok 
z jednej cytryny, 6 daktyli, 1 łyżka miodu, 1 
jabłko, wiórki kokosowe (1/3 szklanki), 1/2 
szklanki wody.

Koktajl odchudzający i dodający urody 
Zmiksuj: 200 ml maślanki 0,5% tłuszczu, 
po 100 g truskawek i jagód, 10 g otrąb 
pszennych. Możesz dodać kostki.

ANTYNOWOTWOROWY DOPING Z BURAKA  
NA ANEMIĘ, DEPRESJĘ I OTYŁOŚĆ  

Przepyszny smak soku z buraka czerwonego uzyskaliśmy dzięki unikatowej recepturze. Smakuje 
wybornie, a efekt poczujesz już po kilkunastu minutach. Dzięki szklance soku z buraka ćwikłowego 
utrzymasz dobre samopoczucie i wysoką koncentracje przez cały dzień. Jest to również ogromny zastrzyk 
energii. Sok ten polecany jest w terapiach takich chorób jak nowotwory, anemia, depresja,  wrzody 
żołądka, hemoroidy, słaba odporność organizmu, kac, nadciśnienie, otyłość, stłuszczona wątroba, 
nerwica, bezsenność, brak koncentracji, problemy z pamięcią, zły nastrój, niedobór hormonów płciowych, 
demencja, niepłodność, grzybica. Wzmaga budowę mięśni co jest ważne dla osób trenujących i 
rekonwalescentów, likwiduje zakwasy. Soku z buraka czerwonego używamy na odkwaszanie organizmu i 
oczyszczanie organizmu z toksyn (detoks).  

Składniki na sok z buraka: 3 średniej wielkości buraki, jabłko, szczypta soli, dwie szczypty majeranku, woda. 
Przepis na sok z buraka: do blendera wlewamy dwie szklanki wody i nastawiamy na miksowanie po czym 
dodajemy pokrojone w drobniejsze części buraki i jabłka. Pod koniec miksowania wrzucamy sól i majeranek. 
Całość wylewamy na drobniutkie metalowe sito i odcedzamy „przemieszując” zmiksowaną masę łyżką. 
Sok z buraka musi być rozcieńczony wodą. Inaczej jego silne działanie zasadotwórcze mogłoby spowodować 
nudności. Osoby z niskim ciśnieniem powinny pić ten sok tylko na noc gdyż w ciągu dnia może on obniżyć 
ciśnienie i spowodować spadek energii. 

źródło: www.vrota.pl 

http://www.vrota.pl
http://www.vrota.pl


 

MOC KOKOSA  
DOBRODZIEJSTWO DLA ZDROWIA, SKÓRY I WŁOSÓW 

Kosmetyki naturalne są z pewnością wciąż znakomitą alternatywą dla 
nowoczesnych produktów. Poznaj moc kokosa! Producenci kosmetyków wciąż 
wynajdują nowe preparaty i metody, by mieć jak najwięcej klientów. Najczęściej 
obiecują, że dzięki zastosowaniu nowych produktów skóra będzie idealnie gładka a 
włosy gęste i puszyste. Nic dziwnego, bo marzą o tym wszyscy – zarówno kobiety, 
jaki mężczyźni – i są gotowi wydać na ten cel swoje pieniądze. 
 
Tymczasem okazuje się, że są alternatywy dla drogich kosmetyków. Są nimi 
produkty naturalne, które mają tę zaletę, że kosztują zaledwie ułamek tego, co 
trzeba by wydać na nowoczesne, zaawansowane technologicznie kosmetyki, a 
jednocześnie pozwalają zadbać o urodę w naturalny sposób. 

Mieszkańcy tropików, w których panuje gorący i wilgotny klimat, na przykład na 
Filipinach, w Indonezji i Sri Lance, od tysięcy lat potrafią docenić lecznicze 
właściwości kokosa. Miąższ orzecha kokosowego i jego mleczko zawierają cenne 
minerały, witaminy i enzymy, które działają od zewnątrz i od wewnątrz, wywierając 
pozytywny wpływ na zdrowie. Producenci kosmetyków i artykułów żywnościowych 
poszli ich śladem, dostrzegając w owocu kokosa źródło urody i zasypują rynek 
produktami z jego użyciem. Co zatem wybrać z bogatej gamy produktów z kokosa? 
Podpowiemy Wam co nieco. 

Mus kokosowy na lepsze samopoczucie  
Mus kokosowy zawiera w swoim składzie ważne substancje, jak białka, fruktozę, 
kwas oleinowy i laurynowy. Ten ostatni występuje również w mleku matki i słynie z 

pozytywnego wpływu na układ odpornościowy dziecka. Nie ma przeszkód, aby 
osoby dorosłe mogą także czerpać korzyści, jakie daje spożywanie kokosów – np. w 
postaci musu kokosowego. Mus kokosowy produkuje się z miąższu owocu, mleczka 
i oleju kokosowego, dzięki czemu zyskuje on niezwykle kremową konsystencję. 
Można go przyrządzić samodzielnie w domu albo kupić gotowy w sklepie. Godny 
polecenia jest przykładowo pyszny mus kokosowy Dr. Georga, gdyż nie zawiera on 
substancji wypełniających, emulgatorów ani substancji wybielających. Wystarczy 
zjeść codziennie łyżkę tego produktu, by miał on pozytywny wpływ na nasze 
zdrowie. Warto dodać, że mus kokosowy ma naturalny smak i jest doskonały do 
smarowania pieczywa.  

Olej kokosowy – naturalna odżywka dla skóry i włosów 
Substancje naturalne zawarte w orzechach kokosowych działają pozytywnie na 
ludzki organizm zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Zawarty w kokosie olej 
jest stosowany m.in. do pielęgnacji suchej skóry oraz suchych i zniszczonych 
włosów. Dzięki wyjątkowej budowie molekularnej olej kokosowy szybko wnika w 
głąb skóry i skutecznie ją nawilża. Podobnie jest w przypadku włosów, które po 
użyciu oleju kokosowego wygładzają się i odzyskują blask. 

Warto też wspomnieć, że zawarty w oleju kokosowym kwas laurynowy ma działanie 
antybakteryjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu wyprysków na skórze i 
wspomaga leczenie powodowanego przez bakterie 
trądziku. Kwas laurynowy rozpuszcza się w sebum i 
hamuje rozmnażanie się bakterii wywołujących 
trądzik. Na dodatek niweluje produkcję samego 
sebum, więc czegóż chcieć więcej?  

 
ŹRÓDŁO: www.yaacool-uroda.pl

http://www.yaacool-uroda.pl
http://www.yaacool-uroda.pl


JEDZ TE PRODUKTY  

DLA ZACHOWANIA ZDROWIA 
CZARNY RYŻ 

PIECZYWO PEŁNOZIARNISTE 
CZARNE JAGODY 

CZEREŚNIE 
MALINY 

CIEMNE WINOGRONA 
SIEMIĘ LNIANE 

GORZKA CZEKOLADA 
NATKA PIETRUSZKI 

JARMUŻ 
ZIELONA I CZERWONA HERBATA 

OLEJ LNIANY 
FIGI 

GREJFRUTY 
KIWI 

JABŁKA 
ŁOSOŚ 
ŚLEDZIE 

SUSZONE OWOCE 
BAKALIE 

BÓB 
BROKUŁ 
CEBULĘ 

OLIWA Z OLIWEK 
MARCHEW 

BURAKI 
BANANY 
JUGURT



KURACJE Z PRZYMRÓŻENIEM OKA :)



U w a g a  !  
Wszys tk i e kurac j e op i sane 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 
w o l i i n a w ła s ną o d p o w i e d z i a l n o ś ć . 
Zamieszczone porady zdrowotne, przepisy i 
kuracje są wskazówkami jak sobie ulżyć i 
wspomóc proces zdrowienia, powinno się je 
traktować indywidualnie, a nie sposobem na 
wyleczenie konkretnej choroby.  
Jeśli nie czujesz się pewna co do zastosowania i 
pewności do którejkolwiek kuracji, zasięgnij 
porady swojego lekarza lub farmaceuty. 

Redakcja:  Ezo-Biuletynu OGRODU NADZIEI 
redaktor naczelny:  Wanda Leonarda Prager adres 
kontaktowy: ogrodnadziei@tlen.pl  
redaktor i koordynator projektu:  Aryan Goehling 
publikacja i skład:  Adam Prager 
kontakt: ezobiuletyn@gmail.com 
zamawianie ogłoszeń: ezobiuletyn@gmail.com 
nasza strona internetowa: www.ogrodnadziei.pl   
FACEBOOK: www.facebook.com/ezobiuletyn.ogrodunadziei

mailto:ezobiuletyn@gmail.com
http://www.ogrodnadziei.pl
http://www.facebook.com/ezobiuletyn.ogrodunadziei
mailto:ezobiuletyn@gmail.com
http://www.ogrodnadziei.pl
http://www.facebook.com/ezobiuletyn.ogrodunadziei


PRZESŁANIE  
N A   G R U D Z I E Ń

Źródłem szczęścia  
jest poczucie bezpieczeństwa,  

spontaniczna radość z małych rzeczy  
i wielka prostota życia. 

 
Wanda Leonarda Prager



LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
BAZYLIA 
- WZMACNIA ŻOŁĄDEK 
- POBUDZA APETYT 
- DZIAŁA ROZKURCZOWO 
- ZWLACZA GORĄCZKĘ 
- LECZY NIEŻYT NOSA 
- AROMAT ODSTRASZA OWADY 
- PRZYSPIESZA TRAWIENIE 

BROKUŁY 
- ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO ZAHOROWANIA NA NOWOTWORY M.IN. JELITA GRUBEGO, PŁUC, 

SUTKA 
- ZMNIEJSZAJĄ POZIOM CHOLESTEROLU 
- MAJĄ DZIAŁANIE PRZECIWWIRUSOWE  
- KORZYSTNE DZIAŁANIE W CHOROBIE WRZODOWEJ  
- MOGĄ BYĆ POMOCNE W LECZENIU CUKRZYCY  
- NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE SĄ SUROWE LUB UGOTOWANE NA TWARDO 

CYNAMON 
- DZIAŁA PRZECIW KRZEPLIWIE  
- POMOCNE W CUKRZYCY  
- POBUDZA I WZMACNIA NERWY  
- POBUDZA APETYT  
- PRZYSPIESZA TRAWIENIE  
- ŁAGODZI BÓLE GŁOWY  
- DZIAŁA PRZECIW REUMATYCZNIE 

- WWW.EIOBA.PL

CYKL:

http://WWW.EIOBA.PL
http://WWW.EIOBA.PL
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Skorupki JAJ na osteoporozę  
 na słabe włosy i paznokcie… 

 
Skorupka jajka to nie jest śmieć, a może się okazać 
świetnym lekarstwem na słabe kości, włosy, czy paznokcie. 
Skorupki z jajka są idealnym źródłem wapnia, który jest 1 
90% przyswajany przez nasze kości.
Znajduje się w nich 27 mikroelementów, i swoim składem 
przypomina skład naszych kości i zębów… dlatego tak 
łatwo są przyswajalne przez nasz organizm.

Skorupkoterapia dodatkowo usuwa 
z naszego organizmu pierwiastki 
p rom ien i o twó r cze , l i kw i du j e 
zaparcia, oczyszcza jelito i co 
najważniejsze nie ma skutków 
ubocznych. 

C 
Y 

K 
LNATURA 

LECZY
Przygotowanie:  
skorupki z 4 - 5 jajek zanurz na 5 minut we 
wrzątku, pozostawić do wyschnięcia i zmielić w 
młynku do kawy. Jeść od 0,5 do 1 g dziennie (1 g = 
ok. 1/2 - 1/3 łyżeczki, zależy od wielkości łyżeczki).
Kurację dobrze jest robić 2 razy do roku w styczniu 
i listopadzie przez 30 dni po 1 - 2 g dziennie.

Sproszkowane skorupki możesz dodawać do 
jogurtu, musli, płatków owsianych, możesz zjadać je 
z owocami, sokiem warzywnym, możesz dodawać je 
do praktycznie każdej potrawy lub zwyczajnie 
popijać szklanką wody.

M o ż e s z r ó w n i e ż 
gotować jajka w małej 
ilości wody i wypijać tą 
wodę, gdyż do wody 
p r z e n i k a j ą 
mikroelementy.

Wanda Leonarda Prager 
jasnowidz - bioenergoterapeutka



 

�2

NALEWKA NA MOCNE KOŚCI 
Weź: 10 świeżych jajek kurzych w białej skorupce, sok z około 2,5 kg 
cytryn, 0,5 litra koniaku lub dobrej wódki, 0,7 kg miodu naturalnego 
+ duży słoik 

Cytryny i CAŁE jaja dokładnie myjemy i szorujemy szczoteczką.  Jaja 
wkładamy do dużego słoja, do którego kolejno wyciskamy sok z 
cytryn uważając, żeby pestki nie dostały się do środka. 
Sok z cytryn powinien przykryć wszystkie jaja - wtedy pora włożyć słój 
do lodówki na około 3 - 4 dni.  Codziennie mieszać i obserwować jak 
skorupki ulegają rozpuszczeniu / mięknięciu pod wpływem soku z 
cytryn. 
Poprzebijać skorupki i przez kolejne 10 dni mieszać miksturę 2 razy 
dziennie - po tym czasie całość zmiksować na gładko z miodem i 
dodatkiem alkoholu. Całość przelać do butelek szklanych najlepiej 
po alkoholu  i zakręcić. 

Dawkowanie: w osłabieniu kostnym, po złamaniach, w osteoporozie 
zaleca się 3 łyżki dziennie w 3 dawkach lub 50 ml jednorazowo.

Kąpiele 
słoneczne  
 na kości !

 
Aby wapń był przyswajany przez organizm, potrzebne są 
witaminy C i D. Źródłem witaminy D są: jajka, masło, 
wątroba, ryby oraz tran, a najlepszym i najtańszym - 
słońce.  
 
Aby przyjąć odpowiednią dawkę "słonecznej witaminy" 
powinniśmy przebywać na słońcu codziennie 20 - 30 
minut. Dlatego miesiące zimowe, gdy nastają krótkie i 
pochmurne dni, są dla nas takie trudne.  
 
Druga sprawa, to wszechobecna chemia i mycie ciała 
współczesnymi środkami higieny - im więcej ich używamy, 
tym więcej wymywamy z naszego organizmu witaminy D, 
gdyż jest ona zawarta w gruczołach wydzielniczych skóry.  
 
Doktor Tombak w swoich książkach radzi smarować ciało 
po myciu, a przynajmniej ręce i nogi, naturalnym olejem 
roślinnym.
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ROZMAITOŚCI DLA ZDROWIA :) MIESZANKI ZIOŁOWE 
 NA STRES 

NA NERWY:
*perz, tatarak, melisa, kozłek lekarski - pij 
1 szklankę naparu 2 razy dziennie;

*kozłek  lekarski,  krwawnik,  melisa,  mięta, 
rumianek - pij pół szklanki naparu na czczo i 
na pół godziny przed snem;

*lipa, melisa, głóg - pij 3 razy dziennie po 1 
szklance naparu z dodatkiem miodu;

NERWICA ŻOŁĄDKA:
*rumianek, majeranek, mięta pieprzowa, kminek 
- pij pół szklanki naparu po jedzeniu;

*majeranek, melisa, arcydzięgiel, anyż - pij 
2-4 razy dziennie po 1 szklance naparu.

DEPRESJA:
*krwawnik,  liść  orzecha  włoskiego,  kozłek 
lekarski - pij 3 razy dziennie po 1 szklance;

*chmiel, kozłek lekarski, melisa - pij 3 razy 
dziennie po 1 szklance;

*melisa, korzeń waleriany, chmiel, dziurawiec 
i  serdecznik  -  pij  2  razy  dziennie  napar 
najlepiej rano i wieczorem.

KATAR - posmaruj maścią propolisową w nosie 
l u b o d r o b i n ą o l e j u r z e p a k o w e g o 
nierafinowanego.  
 
TRĄDZIK - pij codziennie herbatkę z fiołka 
trójbarwnego, dziurawca, łopianu, pokrzywy 
lub perzu. Idealnie nadaje się szałwia 
zarówno do picia jak i smarowania miejsc 
zmienionych chorobowo. 

ZAPALENIE UCHA - pomagają: okłady z 
siemienia lnianego, zakrop 2 krople ziół 
szwedzkich do uszu, rozgnieć listek 
geranium włóż go do ucha, zatkaj wacikiem i 
najlepiej zrób to na noc.  

OCZYSZCZENIE ORGANIZMU - pij naprzemiennie 
2 razy dziennie herbatki z: rumianku, 
dziurawca, perzu, pokrzywy, szałwii, mięty 
i owocu dzikiej róży lub aronii. 

NA CUKRZYCĘ I CHORE NERKI - gotuj łupiny z 
fasoli i pij jak herbatę. pomocna może być 
herbatka ze znamiom kukurydzy.
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OCZYSZCZENIE Z TOKSYN 
za pomocą soków warzywno - owocowych

NATURA 
LECZY

KURACJE DLA CIAŁA 
maseczki * kąpiele * toniki

BĄDŹ PIĘKNA…
MASECZKI dla cery tłustej, łojotokowej i problematycznej - idealne 

nadają się: parówki ziołowe, maski z wiśni, ogórka, czarnego bzu, 

macierzanki,  rumianku, mięty, lawendy, drożdże + mleko, zsiadłe mleko lub 

kefir, ubita piana z białek. 

PŁYN OGÓRKOWY  do suchej cery - pół szklanki soku z wyciśniętych 

ogórków dodaj 1/4 litra spirytusu, wymieszaj, przelej do szklanej buteleczki 

i trzymaj w lodówce. Przecieraj twarz rano i wieczorem za pomocą wacika. 
 
MASECZKA odżywcza do każdej cery - po 1 łyżeczce rumianku i mięty, 

zalewamy wrzątkiem, tak aby powstała gęsta papka, letnią nakładamy na 

10-15 minut na twarz. Zmywamy ciepłą wodą i nakładamy na twarz olej 

migdałowy. 

MASECZKI do każdego typu cery - najlepiej nadają się: ogórek, 

truskawki, pomidor, żółtko z miodem, banan, marchew, kapusta kiszona, 

twaróg z dodatkiem cytryny, nakładamy sok z owoców na twarz i po 10 

minutach zmywamy.  

OKŁADY na twarz - dla zachowania młodości i piękna do późnego wieku 

zalecało się kiedyś okłady ze śniegu lub lodu na twarz, chodzenie w 

mżawce, by nasza twarz zmokła naturalnie na deszczu i codzienny masaż 

twarzy dla rozluźnienia mięśni. 
 
MASECZKA odmładzająca - weź łyżeczkę serku homogenizowanego + 

kilka kropel soku z cytryny + 1 żółtko + łyżeczkę miodu - składniki ucieramy 

na jednolitą papkę, nakładamy ją na twarz i dekolt pędzelkiem. Zmywamy 

po 10-15 minutach.

DOMOWE  SPOSOBY  

NA  PIĘKNE  WŁOSY 

- zamiast szamponów włosy myj: żółtkiem z miodem, 
kefirem lub jogurtem, pianą z białek z sokiem z cytryny;

- włosy spłukuj wodą z dodatkiem soku z cytryny lub gotuj 
5-10 liści laurowych na 1 litr wody i tym płynem spłukuj 
włosy;

- jeśli wypadają włosy smaruj je olejem łopianowym (lub 
spłukuj je naparem z tego ziela);

- rób raz w tygodniu kompres: 30 ml piwa, 1 jajko, łyżeczka 
nafty, łyżeczka miody, sok z połowy cytryny - wszystkie 
składniki ubij mikserem, nałóż na głowę i zawiń w ręcznik. 
Zmyj po 15 minutach letnią wodą. 

- gdy masz suche włosy przed każdym myciem nałóż na nie 
żółtko z dodatkiem naturalnego oleju: migdałowy, 
arganowy, kokosowy lub z orzechów włoskich, trzymaj 
10-15 minut, zmyj jogurtem naturalnym i dokładnie 
spłucz.
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BUDZENIE 
STARYCH  METOD  LECZENIA 

„Zdrowie społeczne jest takie jakich mamy lekarzy, 
lekarze są tacy, jacy są ich nauczyciele, 

nauczyciele są tacy, jakie są ich programy nauczania,” 
(prof. Julian Aleksandrowicz) 

Najszybciej starzeją się nowości, na początku 
zachwycają, bledną i znikają. Stare, a nawet starożytne 
metody leczenie pozostają nadal pomocne dla 
ludzkości. W starożytnych „Świątyniach Zdrowia” 
przywracano zdrowie, poprzez działanie energią 
dźwięku; rozszczepiano energię światła na barwy tęczy i 
kierowano strumień do poszczególnych organów 
wewnętrznych, które znajdowały się wówczas w stanie 
dysfunkcji.  

Wykorzystywano szeroko wielką moc życia, którą 
Stwórca umiejscowił w wodzie; a konieczność 
korzystania z tych metod wpleciono w obrzędy wielu 
religii. Księgi Vedy, nakazywały również obmywanie 
ciała w rzekach, kilkakrotnie w ciągu dnia. W 
starożytnym Egipcie, kąpiele w Nilu należały również do 
codziennego rytuału, a władcy starożytnej Persji 
codzienne omywanie ciała w zimnej wodzie, zalecali 
poprzez zarządzenia państwowe. 

Skuteczność przywracania zdrowia uzdrawiającą siłą 
wody - znaną w medycynie starożytnej - sprawdził, 

żyjący w Niemczech, w latach 1821-1897, katolicki 
ksiądz Sebastian Kneipp. Zafascynowany uzdrawiającą 
siłą wody, poświęcił jej 40 lat życia, uwspółcześnił na 
owe czasy starożytną wiedzę, opracował własne 
sposoby leczenia, pozostawił treści w zapisie, wydając u 
schyłku życia książkę „ Mój testament dla zdrowych i 
chorych”- przekonuje, iż wodą można leczyć wszelkie 
schorzenia, od kataru po paraliż. 

Ksiądz Kneipp, ówczesnym językiem, pisze: 
„Jeżeli się zważy wielką liczbę chorób, które trapią 
człowieka i od których ginie, wówczas mimo woli 
nasuwa się pytanie: gdzie znajdziemy tyle lekarstw i tak 
silnych, które by uleczyły wszystkie owe słabości? 
Jakżeż wszechstronną musiałaby być apteka w swych 
wyrobach, aby mogła wystąpić przeciw niezliczonej 
liczbie chorób? A jednak odpowiedź tu łatwa: woda, 
którą dał Stwórca  ludzkości i wybrane, z pośród 
roślinności zioło potrafią zrobić to, co najważniejsze: 
uleczyć chorobę a słabemu organizmowi wrócić zdrowie 
i siłę.” 

Z tej filozofii wynika, iż przyczyną wszelkich schorzeń 
jest niewłaściwe krążenie krwi, płynów ustrojowych, 
również niedostateczny przepływ energii w meridianach. 
Wiedzę o leczeniu wodą, wyjaśnia się na zjawiskach 
dostrzeganych w otaczającej przyrodzie. Prawidłowość 
krążenie krwi i płynów ustrojowych, porównywana jest 
do górskiego potoku, który z wielką mocą toczy wodę, 
zawsze czystą, zdrową z ogromną dawką energii życia.

Krystyna Alagor
autorka i wydawca książek 
zebranych w serię “ O 
m e d y c y n i e i n a c z e j ” . 
Dorobek autorski to ponad 
30 tytułów książek, opartych 
na medycynie chińskiej i 
tybetańskiej, oraz na starej 
m e d y c y n i e l u d o w e j 
zaczerpnię te j z wiedzy  
wielu kultur, wielu narodów.  

Wydawnictwo Autorskie:  
”ALAGOR"  

kontakt: 
szeptunka.alagor77@gmail.com 

foto: od autora tekstu
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Nieprawidłowe krążenie porównywane jest, natomiast, do 
potoku płynącego leniwie, wówczas, woda miejscami 
zatrzymuje się na stałe, jakby nie miała siły płynąć dalej, 
powoli zarasta roślinnością, wtedy drożność przypływu wody 
jest coraz bardziej utrudniona. W zastałej wodzie tworzą się 
śluzy, nawarstwia się muł, w konsekwencji powstają 
doskonałe warunki dla życia robaków, bakterii; woda staje się 
brudna, nie pachnie świeżością. 

Jesteśmy cząstką przyrody, dostrzegając zjawiska 
zachodzące w przyrodzie, łatwiej jest nam zrozumieć własny 
organizm i jego problemy. Zatem niewydolność krążenia krwi i 
p łynów us t ro jowych , j es t p rzyczyną dys funkc j i 
poszczególnych organów lub całego organizmu. W wyniku 
zastojów w krążeniu krwi, powstają takie schorzenia, jak 
żylaki czy hemoroidy. Żyły i tętnice, przy powolnym krążeniu 
krwi „zarastają” podobnie jak wolno płynący potok, krew 
gęstnieje przylepia się do ścianek, zmniejsza się drożność w 
przepływie krwi i staje się źródłem dla procesów 
patologicznych. W rezultacie niewydolności  krążenie, pojawia 
się nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, zatory krwi, z dalszymi 
konsekwencjami dla zdrowia lub życia. 

Niedostateczne krążenie płynów ustrojowych powoduje, że 
płyny gęstnieją, nie mając siły by krążyć w organizmie, 
opadają siłą ciężkości do nóg. U takich osobników nogi stają 
się grube, ociężałe, skóra staje się sucha i zmienia barwę na 
siną lub fioletową. Zastałe płyny stają się siedliskiem dla 
toksyn i bakterii. Potem pozbawione krążenia płyny, znajdują 
dla siebie ujście poprzez przypadkowe zranienia skóry, sączy 
się zgęstniała, brzydka, cuchnąca materia, a rana nie poddaje 
się gojeniu.  
 
Kiedy farmakologicznie zmusimy ranę do zasklepienia, 
wówczas pojawia się w innym miejscu. W takim stanie 
upośledzenia w krążeniu płynów, lepiej dla dalszego życia nie 
dążyć do zagojenia - jedynym ratunkiem jest oczyścić 
organizm i dążyć do przywrócenia prawidłowego krążenia 
płynów ustrojowych, a rana zagoi się sama. 

O takim przypadku ksiądz Kneipp, pisze:  
„Zdaje mi się, że nic łatwiejszego do wyleczenia, jak takie 
cierpienie nogi. Ale trzeba powziąć przekonanie, że noga 
sama w sobie jest zdrowa, i że tylko chorobliwa materia 
znalazła sobie drogę przez nogę. Przy leczeniu najlepszą i 
najłatwiejszą jest rzeczą, rozpuścić wszystkie niezdrowe 

materie w całym ustroju, to co rozpuszczone wydalić we 
wszystkich kierunkach, i tak wzmocnić organizm, aby 
chorowite i złe materie więcej tworzyć się nie mogły. Ustrój 
wyrzuca ze siebie złe zużyte materie już to oddechem, już to 
w stolcu lub przez transpiracją (przez skórę).  

Stan zapalny, według tej filozofii, traktowany jest jako ogień. 
W przyrodzie ogień gasi się wodą, dlatego miejsca 
pozostające w stanie zapalnym, leczy się poprzez traktowanie 
zimną wodą, w formie polewania, okładów, kąpieli, zgodnie z 
wiedzą i przekazanym doświadczeniem. Czas trwania 
zabiegu jest krótki, dla przykładu, zanurzenie w zimnej kąpieli 
trwa kilka sekund. Dla pobudzenia krążenia, potrzebny jest 
tylko sygnał termiczny - na sygnał zimno organizm wysyła 
natychmiast krew, by miejsca dotknięte zimnem ogrzać. 

W podobny sposób uwalniamy nadmiar krwi z miejsc 
przekrwionych do miejsc niedokrwionych. Osoby pracujące 
głosem, czyli nauczyciele, aktorzy, śpiewacy, cierpią często 
na nadmierne przekrwienie strun głosowych, przez co struny 
stają się nadmiernie nabrzmiałe, mało elastyczne, 
niewydolne. Poprawność pracy strun głosowych przywrócimy 
zanurzając nogi w zimnej wodzie; utrzymujemy do momentu, 
aż w stopach poczujemy ciepło, to znak, że krew napłynęła do 
nóg, tym samym uwolniliśmy gardło od przekrwienia. Jest to 
również doskonały sposób na „zimne nogi”. Wiele osób cierpi, 
bo ich stopy, z powodu nieprawidłowego krążenia krwi, są 
ciągle zimne. Kiedy zanurzymy nogi w zimnej wodzie, 
przywrócimy poprawność krążenia i problem zimnych nóg 
zniknie bezpowrotnie. 

Zabiegami z odwarów siana i zimną wodą, pomóc możemy 
przywracać stopniowo sprawność u osób z niedowładem po 
udarze mózgu. Porażona część ciała jest niedokrwiona, 
dlatego przez polewanie zimną wodą, na sygnał zimno, do 
części dotkniętej paraliżem napływać będzie stopniowo krew i 
razem z krwią powraca życie. 

Każdy sposób leczenia wymaga wiedzy, doświadczenia, 
cierpliwości i odpowiedzialności. Poznając od nowa, dawne 
mądre metody leczenia, znajdziemy ratunek dla siebie i 
bliskich nam osób. 

      
                                      Krystyna   Alagor 

    
szeptunka.alagor77@gmail.com
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ŚWIĄTECZNE POGOTOWIE
CZYLI JAK SOBIE RADZIĆ  

ZE ŚWIĄTECZNYM OBŻARSTWEM

NA PRZEJEDZENIE POMOCNE BĘDĄ: 

Napar z majeranku - 2-3 łyżeczki 
majeranku zalej szklanką wrzątku, zaparzaj 
10-15 minut i wypij gorący. 

Napar z kminku - łyżeczkę nasion kminku 
zmiel w młynku i zażyj łyżeczkę popijając 
szklanką ciepłej wody. Tak samo działa 
napar - łyżeczkę nasion zalej wrzątkiem, 
zaparzaj pod przykryciem 10 minut. 

Napar z dziurawca - łyżeczkę ziół zalej 
wrzątkiem i wypij herbatkę. 

Napar ziołowy - łyżeczkę melisy, łyżeczkę 
rumianku, łyżeczkę mięty pieprzowej i tyle 
samo dziurawca - zalej 2-3 szklankami 
wrzątku najlepiej w termosie i popijaj w 
ciągu dnia.

W czasie świąt zwykle pozwalamy sobie na małe obżarstwo, jednak często kończy się to 
wzdęciami, bólem brzucha, czy zgagą… Są na to sposoby, więc skorzystaj z nich, a na 
pewno poczujesz się lepiej.



NA WZDĘCIA: 

Napar z majeranku i kopru włoskiego - 
po jednej łyżeczce ziół, zalej szklanką 
w r zą t k u , z a p a r z a j 1 0 m i n u t p o d 
przykryciem i pij napar małymi łyczkami. 

Napar z szałwii - łyżeczkę suszu zalej 
wrzątkiem, zaparzaj 5 minut i pij gorące. 

Napar z dziurawca - łyżeczkę suszu zalej 
szklanką wrzątku, zaparzaj 10 minut, dodaj 
odrobinę miodu i pij gorący. 

Ziołowa kuracja - wymieszaj 4 łyżeczki 
mięty, 3 łyżeczki anyżku, 2 łīżeczki kminku, 
łyżeczkę tymianku i łyżkę rumianku - 
Odmierz 2 łyżeczki mieszanki, zalej 
szklanką wrzątku i odstaw na 10 minut.

NA ZGAGĘ: 

Sok z warzyw - wypij pół szklanki soku z 
cytryny, świeżego ogórka, marchwi, buraka 
lub jabłka. 

Sok pomidorowy - wypij szklankę świeżego 
soku pomidorowego z dodatkiem szczypty 
pieprzu cayenne. 

Napar z babki lancetowatej lub korzenia 
mniszka - łyżeczkę ziół zalej wrzątkiem i pij 
małymi łyczkami. 

Herbatka z prawoślazu, rdestu i pokrzywy 
świetnie niweluje zgagę, łyżeczkę mieszanki 
zalej szklanką wrzątku, pij małymi łyczkami. 

Olej lniany - wypij łyżeczkę oleju.

NA ZAPARCIE: 

Napar z kory kruszyny - łyżkę ziela zalej 
szklanką wrzątku, pij małymi łykami 2 razy 
dziennie. 

Napar z liści senesu - łyżeczkę ziela zalej 
gorącą wodą, zaparzaj 5 minut i wypij. 

Ostropest plamisty - łyżeczkę mielonego 
ostropestu popij szklanką letniej wody. 

Siemię lniane - zmiel łyżkę siemienia, zażyj 
popijając szklanką wody lub zalej wrzątkiem i 
wypij napój. 

Korzystne są zioła: pokrzywa, rzewień, 
babka płesznik, rozmaryn i lawenda. 

Woda śliwkowa - zamocz 3-4 śliwki 
suszone, wieczorem wypijaj powstały napój. NA MDŁOŚCI: 

Krople miętowe - zażyj 10 kropli na łyżeczkę 
cukru. 

Herbatka imbirowa - plasterek korzenia 
imbiru, możesz zetrzeć, dodaj łyżkę soku z 
cytryny - zalej wrzątkiem i pij gorący napar. 

Woda z octem winnym i miodem - do 
szklanki z ciepłą wodą dodaj łyżeczkę octu 
winnego i łyżeczkę miodu, wypij. 

Aromaterapia - rozpyl na chusteczce 
higienicznej odrobinę olejku pichtowego, 
rozmarynowego lub lawendowego. Pomaga 
też wąchanie octu winnego lub cytryny. 

NA BÓL BRZUCHA: 

Amol lub krople miętowe - zażyj 5 - 10 
kropli na łyżeczce cukru. 

Napar z rozmarynu - pół łyżeczki ziela zalej 
wrzątkiem, zaparzaj 5 minut i pij małymi 
łyczkami. 

Napar z rumianku i mięty - po łyżeczce 
ziela zalej szklanką wrzątku, zaparzaj 5-10 
minut i pij powoli. 

Mieszanka ziołowa: wymieszaj po łyżeczce 
melisy, mięty i rumianku, łyżeczkę mieszanki 
zalej szklanką wrzą tku, odstaw pod 
przykryciem na 10 minut i popijaj małymi 
łykami. Pij napar 2-3 razy dziennie.



H O R O S K O P  
na 2015 rok w gwiazdy spoglądał:   

Aryan Goehling 
wróżbita - jasnowidz - ezoteryk

BARAN 21.03-20.04 
Będzie to zdecydowanie lepszy rok od 
poprzedniego zwłaszcza w sferze uczuć. W 
tym roku gwiazdy zwiastują nadejście 
wielkiej miłości, spotkanie życiowego 
partnera, dlatego skup się na uczuciach, 
domu i rodzinie. We wszystkim co robisz 
kieruj się miłością i lojalnością.  
MIŁOŚĆ. W połowie roku spotka Cię wiele miłych 

przejawów uczuć i dowodów miłości. W tym roku będziesz rozumieć się z 
partnerem bez słów. Samotne Barany w trzeciej dekadzie roku mogą odnaleźć 
miłość pod koniec lata, bądź bardziej spontaniczny i nie bój się ryzyka. Barany 
urodzone w pierwszych dniach kwietnia mogą przeżyć przygodę z kimś za kim od 
dawna tęsknią.  
PRACA I FINANSE: Pojawi się wiele wydatków, ale gwiazdy ześlą i przypływy 
gotówki, które spowodują, że w połowie roku zaczniesz planować inwestycje 
związane z domem. Merkury pomoże Ci bo jest w tym roku patronem Twoich 
interesów. Stawiaj sobie w tym roku konkretne i jasne cele i zmierzaj do nich krok 
po kroku. Najlepszy okres na zmiany i wytężone działanie to czas między 
sierpniem, a październikiem. 
ZDROWIE: Unikaj osób z wszelkimi infekcjami, bo jesteś osłabiony i możesz przez 
chorobę wskoczyć na jakiś czas do łóżka. Dbaj o kręgosłup i nerki. Popij herbatki 
ziołowe i odpowiednie suplementy, a niebawem Twój organizm wzmocni się i 
będziesz mieć więcej siły do działania.

BYK 21.04-20.05 
Sam dla siebie jesteś najlepszym autorytetem, dlatego wiele 
spraw będzie w tym roku zależało tylko od Ciebie samego. 
Będzie to dosyć pracowity rok, otrzymasz ciekawe propozycje 
zawodowe, możliwe będą liczne wyjazdy, awans, nawet i 
zmiana miejsca zamieszkania. Jednak unikaj nadmiernego 
pracoholizmu, często wypoczywaj i regeneruj siły.  
MIŁOŚĆ. W uczuciach zadbaj o to, aby twój partner poczuł 
twoją obecność, zaczyna doskwierać mu samotność i brak 

więzi emocjonalnej z Tobą. Wpływ Wenus spowoduje, że będziesz roztaczał swój urok osobisty 
i pozytywną energię, dzięki czemu sfera towarzyska będzie w rozkwicie, zwłaszcza po maju 
dobroczynny wpływ tej planety. Możliwe romanse i przygody traktuj z przymrużeniem oka, 
gdyż nic wartościowego z tego nie wyniknie. Po wrześniu wolne byki mają szansę zaznać wiele 
ciepłych uczuć ze strony kogoś nowego, ciekawego i romantycznego poznanego 
najprawdopodobniej wśród ludzi.  
PRACA I FINANSE: W tym roku poczujesz się nareszcie doceniony i jeśli nawet od razu nie 
pojawi się podwyżka czy konkretny awans - doceniony poczujesz wiatr w skrzydłach i wykażesz 
się do maksimum. Byki zajmujące się organizacją i kontaktami będą brylować i poznają wiele 
ciekawych znajomości. W handlu nie spodziewaj się dużych przychodów, postaw raczej na 
zmiany i wdrażanie nowych ambicji. Byki urodzone po 10 maja powinny wystrzegać się 
pożyczek i inwestycji.  
ZDROWIE: Nie popadaj w pracoholizm, gdyż może to u Ciebie spowodować skoki ciśnienia i 
apatię. Zadbaj o oczy, kręgosłup i zatoki. Poszukaj jakiegoś sposobu na wyciszenie się: muzyka, 
medytacja lub tai chi może dodać Ci brakującej energii jak i wyciszyć ciągle “pracującą” głowę.



B L I Ź N I Ę T A 
21.05-21.06 
Lubisz nowe przeżycia i 
d o św i a d c z e n i a , w 
najbliższym roku czeka 
Cię wiele pokus i 
miłosnych uniesień, a 
że bliźnięta nie mają 
zahamowań, uważaj 

jeśli jesteś w związku. 
Czasami nie warto ryzykować i wystawiać się na pokusy i 
zaloty, Twój partner może okazać się dobrym obserwatorem i 
może zrozumieć, że przyprawiasz mu rogi. 
 
MIŁOŚĆ. Samotne bliźnięta w tym roku mają niesamowite 
przyciąganie, dlatego łatwo owiną sobie wokół palca każdego 
zalotnika. Spotkania z nowo poznanymi osobami sprawią 
bliźniętom wiele radości. Jednak ci co są już w związku powinny 
uważać na chwilowe zapomnienia, Twój partner będzie starał się 
Tobie nieba przychylić i jeśli nie zauważy wzajemności z Twojej 
strony może nabrać podejrzeń. 
 
PRACA I FINANSE: Nadchodzi pomyślny rok w sferze materialnej i 
wszelkich posunięciach finansowych. Po maju jednak bądź 
ostrożny w podejmowaniu ryzykownych inwestycji, bo mogą nie 
wyjść na dobre. Bliźnięta urodzone w czerwcu mają niesamowity 
zmysł do wdrażania zmian i podejmowania nowych przedsięwzięć, 
dlatego powinny działa po czerwcu ze zdwojoną siłą. Bliźnięta 
poszukujący pracy mają dużą szansę znaleźć intratne zajęcia po 
marcu. 
 
ZDROWIE: Ogranicz słodycze i przekąski, zażywaj więcej ruchu na 
świeżym powietrzu. Zadbaj o trawienie, ciśnienie i stawy 
kolanowe. Twój organizm potrzebuje ruchu i kontaktu z wodą, 
dlatego najlepszym sportem dla Ciebie będzie pływanie.

RAK 22.06-22.07 
Jeśli pragniesz zmian ten 
r o k d a j e n a j l e p s z e 
możliwości i szanse. Jeśli w 
poprzednim roku miałeś 
jakieś nowe zamierzenia, 
teraz możesz planować 
realizację nawet najbardziej 
odważne posunięcia i plany, 

bo gwiazdy sprzyjają wszelkim 
Twoim projektom. Czeka Cię wiele zmian i będą to zmiany 
korzystne, chociaż początkowo możesz odczuć swoisty nieład i 
bałagan w 2015 roku. 
 
MIŁOŚĆ. W tym roku samotne raki nareszcie odkryją zbawienny 
wpływ podróży podczas których mają szansę zawrzeć wiele 
ciekawych i ważnych znajomości. Nie rezygnuj z zabawy, ale też 
nie bierz wszystkiego za dobrą kartę... Postaw na doświadczenia, 
zabawę i dobre towarzystwo, a miłości szukaj w drugiej połowie 
roku. Raki będące w związkach odkryją uroki cieszenia się 
domowym zaciszem, podaną wspólną kolacją jak i ciepłem 
drugiej bliskiej Ci osoby. 
 
PRACA I FINANSE: Nie bój się nowych wyzwań ponieważ w tym 
roku nawet najbardziej odważne posunięcia masz szansę osiągnąć 
niesamowite sukcesy. Efekty swojej pracy zauważysz już w 
pierwszym kwartale roku i będziesz zaskoczony efektami. W 
drugiej połowie roku uważaj na wydatki, bo masz łatwą rękę do 
wydawania w tym czasie i możesz niemiło się zaskoczyć w 
końcówce roku. 
 
ZDROWIE: Mierz siły na zamiary, uważaj na wszelkie kontuzje 
mięśni i stawów. W tym roku uważaj na wszelkie używki i to, co 
szkodzi Twojemu organizmowi. W drugiej połowie roku odczujesz 
spokój, poczujesz wiatr w skrzydła, gdyż Twoja energetyka 
znacznie wzmocni się.

LEW 23.07-22.08 
Ten rok będzie znacznie 
spokojniejszy i bardziej 
refleksyjny. Jednak i tak 
będzie to rok w którym 
odniesiesz sukcesy zarówno 
zawodowe jak i towarzyskie. 
Kieruj s ię lo ja lnośc ią , 
szczerością i spokojem. Nie 

czyń nikomu tego, co Tobie nie miłe, bo jak wiesz co 
zasiejemy w życiu, to zbieramy. To rok w którym życie 
uczuciowe i rozwój osobisty będziesz stawiać na pierwszym 
miejscu.  
MIŁOŚĆ. W uczuciach czeka Cię wiele zawirowań, uważaj na 
znajomych, którzy pragną zbliżyć się do Ciebie z ukrytymi 
intencjami. Wolne lwy mają szansę poznać kogoś ciekawego w 
okolicy lata. Lwy będące w związku będą poszukiwały odmiany 
zwłaszcza te urodzone po 5 sierpnia. Lwy urodzone na początku 
sierpnia powinny uważać na rozstania, ale rany szybko zagoją się i 
znajdziesz pocieszenie w ramionach kogoś innego.  

PRACA I FINANSE: W finansach poprawa po marcu, jednak koło 
czerwca spodziewaj się niespodziewanych wydatków związanych z 
domem. W tym roku nie znajdziesz jednak powodów do narzekań, 
bo przypływów gotówki Ci nie zabraknie. Saturn i Jowisz w okolicy 
jesieni spowoduje, że napłyną do Ciebie nowe oferty pracy, bądź 
jednak ostrożny, bo ta konstelacja może spowodować niekorzystne 
oferty, ten czas najlepiej przeczekaj i nie zmieniaj nic.  

ZDROWIE: Potrzebujesz odpoczynku i więcej snu, zadbaj o stawy, 
nerki i trawienie. Staraj się systematycznie przebywać na świeżym 
powietrzu, a niebawem poczujesz poprawę zdrowia i zyskasz 
lepsze samopoczucie psychiczne.  



P A N N A 
23.08-22.09 
Rozpoczynasz nowy etap w 
swoim życiu, najbliższe 
miesiące nabiorą rozpędu i 
d o s t a r c z ą C i w i e l u 
ekscytujących zdarzeń. Los 
szykuje Ci start w bardzo 
udany rok, widać podróże, 

szczęśliwe okazje i sploty wydarzeń. Wykorzystaj najbliższy 
czas na osiągnięcie tego, o czym od dawna marzysz. 
 
MIŁOŚĆ. Jeśli w poprzednim roku Twój związek rozpadł się, to 
otrzyj łzy i zacznij szukać nowego uczucia, bo już w marcu możesz 
zostać mile zaskoczony nowymi znajomościami, z których może 
wyniknąć coś trwałego. Panny urodzone w sierpniu będą 
korzystały w tym roku ze swojego uroku jednak powinny uważać, 
bo romanse będą burzliwe i krótkotrwałe. Nie spiesz się, raczej 
korzystaj w życia i dołóż wszelkich starań, by odrzuceni przez 
Ciebie kandydaci nie rozpowiadali o Tobie plotek wyssanych z 
palca. 
 
PRACA I FINANSE: Nie znajdziesz co prawda w tym roku 
powodów do narzekań, jednak bądź ostrożny, gdyż nie wszystkie 
posunięcia okażą się pozytywne. W tym roku świetnie dogadasz 
się ze współpracownikami i szefostwem, atmosfera w pracy będzie 
wyjątkowo zgodna i miła. Jeśli zamierzasz zmienić pracę, jest to 
dobry moment i przy wyborze kieruj się rozsądkiem i działaniem. 
Śledź ogłoszenia i jeśli jakaś oferta pojawi się skorzystaj z niej 
między lipcem, a wrześniem.  

ZDROWIE: Unikaj ryzyka, nie forsuj się za mocno, mogą się 
odezwać jakieś stare dolegliwości zwłaszcza z nerkami, zębami i 
układem krążenia. Kontroluj stan zdrowia najlepiej udając się na 
systematyczne badania krwi i zębów.

WAGA 23.09-22.10 
Te n r o k z p o r ó w n a n i u z 
poprzednim, będzie powolny, 
s p o k o j n y i n i e s p i e s z n y . 
Najbliższy czas to okres nauki, 
planów związanych z podjęciem 
jakiegoś nowego kierunku 
zawodowego w życiu. Nie 
wymuszaj niczego, niech czas 
b i e g n i e s w o i m t r y b e m i 

korzystaj z okazji. Aby rok przyniósł wiele ciekawych zdarzeń - 
kieruj się intuicją i sercem.  
 
MIŁOŚĆ. Poczujesz się kochany, doceniony i akceptowany, Twój 
związek nabierze innych niż do tej pory uniesień, skup się na 
doświadczaniu i nie narzekaj zbytnio, bo każdy ma wady, a 
najważniejsze to zauważać zalety. Wolne wagi muszą niestety 
poczekać, uczucie przyjdzie z czasem zwłaszcza pod koniec lata 
obserwuj uważnie mężczyzn, którzy pojawią się wokół Ciebie, bo 
wśród nich wypatrzysz tego jedynego. Wagi urodzone w 
październiku zapragną małej odmiany i zaczną prowadzić 
niezwykle bogaty, rozrywkowy tryb życia.  
 
PRACA I FINANSE: Chwytaj szanse, ale rozważaj każdy krok, abyś 
nie musiał żałować decyzji. Bądź ostrożny, gdyż nie jest to dobry 
rok na ryzyko, raczej rozważ każdą decyzję i kieruj się intuicją. 
Sytuacja finansowa poprawi się pod koniec wiosny, wtedy też 
zapragniesz spełniać swoje pragnienia związane z podróżami. W 
tym roku wagi urodzone po 5 października mają szansę na 
otworzenie się na zupełnie inny kierunek realizacji zawodowej, 
zapragną się uczyć, zgłębiać nowe obszary wiedzy.  

ZDROWIE: w tym roku Twoje zdrowie wraca do normy, poczujesz 
siłę, energię i entuzjazm, uważaj jednak na używki żywieniowe, 
układ nerwowy i kręgosłup. Nie zajadaj się niezdrowymi 
przekąskami i nie siedź przed telewizorem. Ruch, ruch i jeszcze raz 
ruch jest Twoim przyjacielem.

SKORPION 23.10-21.11 
W tym roku wszystko zacznie 
układać się po Twojej myśli, i 
nie będziesz musiał zbytnio 
przemęczać. W tym roku masz 
niesamowite pokłady energii, 
p l a n e t y d o d a d z ą C i 
kreatywności, pomysłowości, 
twórczości dlatego osiągniesz 
sukcesy. Wyjdź ze swoimi 
pomysłami do ludzi. Odniesiesz 

sukces dzięki swoim pomysłom i działaniu z pasją. 
 
MIŁOŚĆ. Samotne skorpiony nie będą narzekały na brak powodzenia, 
pod warunkiem, że otworzą się na znalezienie ciekawej znajomości. Do 
tej pory siedziałeś w cieniu i czekałeś, a pamiętaj, że miłość nie przyjdzie 
sama - losowi trzeba dopomóc. W twoim otoczeniu pojawi się ktoś ważny, 
kto odmieni cię na korzyść, staniesz się bardziej otwarty, radosny i 
ufający. Pozwól wnieść w swoje życie powiew świeżości, a będzie to 
niezwykle udany rok. Skorpiony będące w związku nie powinny niczego 
zmieniać i naprawiać w związku, doceń jedynie starania swojego 
partnera, okaż mu więcej zainteresowania i uwagi, a twój związek 
naprawi się sam. 
 
PRACA I FINANSE: W pracy będziesz brylować i popisywać się wiedzą, 
zaradnością i umiejętnościami organizacyjnymi, nie bój się wdrażać 
pomysłów, bo wszystkie mają zielone światło. Współpracownicy będą 
przyklaskiwać Twojej stanowczości, dyplomacji i działaniu, a to może 
otworzyć przed Tobą nowe szanse, kto wiem może uda ci się nawet 
awansować. Skorpiony urodzone po 2 listopada powinny uważać na 
zbytnią rozrzutność, nie czeka Cię co prawda jakiś wielki kryzys, ale 
możesz stracić nerwy przy podliczaniu miesięcznego bilansu i nagle 
może się okazać, że nie wyszło tak pozytywnie jak planowałeś. Po lecie 
uważaj na swoje bojowe nastawienie, bo możesz narobić sobie 
niepotrzebnych wrogów.  

ZDROWIE: W tym roku mogą dokuczać Ci stawy, alergie i nierówny rytm 
serca, dlatego odpocznij i nie forsuj się niepotrzebnie. Wszelkie stresy 
oddalaj od siebie, oczyść myśli, a poczujesz się spokojny i zrelaksowany.



KOZIOROŻEC 22.12-20.01 
N a j b l i ż s z y r o k t o c z a s 
porządków i usuwania ze 
swojego życia tego co zbędne. 
Zajdzie wiele zmian nie tylko w 
Twoim życiu, ale w Tobie 
samym... Najbliższe miesiące to 
okres spotkania z tym co 
niewidzialne, niewyjaśnione, ale 
obecne w Twoim życiu. We 
wszystkim kieruj się sercem i 

intuicją, a unikniesz błędów i 
pomyłek. Zwracaj uwagę na znaki, które idą ku Tobie, zaufaj 
intuicji, snom i wskazówkom płynącym do Ciebie.  
 
MIŁOŚĆ. Wenus i Skorpion w Twoim znaku spowoduje, że w 
tym roku skupisz się na fizycznej stronie tej dziedziny życia. 
Seks będzie udany jeśli znajdziesz się w łóżku z wodnikiem i 
skorpionem. Mniej ekscytująco może być z wagą i rybami. 
Korzystaj z wolności, gdyż już pod koniec lata, ktoś usilnie 
będzie starał się o Twoje względy. Koziorożce urodzone po 10 
stycznia mają szanse na romans, będzie on krótki i gwałtowny, 
ale nie wniesie niczego ważnego do Twojego życia. Będący w 
związkach zaznają w tym roku wiele ciepła i spokoju. 
 
PRACA I FINANSE: Uporządkuj wszystko co wydaje Ci się 
bałaganem, uważaj na kontrole i czujne oko szefa. Finanse nie 
zwiększą się specjalnie, chyba że poświęcisz się jakiemuś 
dodatkowemu zajęciu. Nie pożyczaj pieniędzy, nie bierz 
kredytów bo ten rok nie sprzyja takim posunięciom. Skup się na 
tym co masz, uważnie rozlokuj dobra, a na pewno przetrwasz 
ten rok bezpiecznie i z satysfakcją. Słuchaj się intuicji, bo w tym 
roku będzie to dla Ciebie najlepszy doradca. W tym roku 
będzie Ci towarzyszył umiarkowany optymizm, dlatego tym 
bardziej lepiej ocenisz możliwości i szanse.  
 
ZDROWIE: Wart byłoby zadbać o formę, zażywaj więcej 
ruchu na świeżym powietrzu, uprawiaj umiarkowany 
sport, a niebawem poczujesz się silniejszy, sprawniejszy i 
radośniejszy. Najlepszy okaże się basen, biegi lub rower. 
Dbaj o przemianę materii, schudnij, a Twoje zdrowie 
poprawi się.

WODNIK 21.01-18.02 
W tym roku napotkasz wiele 
sytuacji i doświadczeń, które 
zmienią Twoje spojrzenie na 
d o t y c h c z a s o w e p l a n y i 
p o d e j m o w a n e d e c y z j e . 
Emocje, stres i lęk przed 
zmianami nie będą dobrymi 
doradcami w tym roku... Nie 
panikuj, kieruj się rozsądkiem, 
a efekty zobaczysz już w 

połowie roku i będą dotyczyły zwłaszcza sfery uczuciowej.  

MIŁOŚĆ. W uczuciach widać wielu adoratorów, przyjrzyj im się 
uważnie, bo możesz źle ulokować swoje zainteresowanie, 
uwagę i uczucia. Wystrzegaj się mężczyzn wygodnych, 
sprytnych i patrzących na twój portfel. Podejmuj decyzje 
rozważnie i ze spokojem. Będący w związku mogą zapragnąć 
chwilowej ucieczki i spokoju od domu, partnera i codziennej 
rutyny - to nic złego, jednak dając upust swojej ucieczce - 
pamiętaj, że nie warto tracić kogoś, kogo tak naprawdę 
kochasz.  

PRACA I FINANSE: Dobra passa, optymizm i otwartość na 
innych spowoduje, że Twoja kariera nabierze rozpędu. Szansa 
na awans, nowe znajomości i klientów mogą spowodować, że 
zechcesz otworzyć coś własnego - działaj śmiało bo to dobry 
rok na takie posunięcia. Planując wydatki w drugiej połowie 
roku nie zapomnij o urlopie, nie popadaj w pracoholizm i 
nostalgię. Jeśli marzysz jednak o awansie, nie bój się - wyraź 
własne pragnienie zdecydowanie i dyplomatycznie, broń 
swojego zdania z uporem, a udowadniając, że doskonale 
nadajesz się na nowe stanowisko - odniesiesz sukces. Finanse 
poprawią się znacznie w połowie roku zwłaszcza u urodzonych 
po 3 lutego.  

ZDROWIE: Czasem możesz poczuć się zmęczony i 
wypalony, zadbaj więc o dobry nastrój i zrób coś co doda 
ci energii: masaż, basen czy częsty kontakt z naturą 
spowoduje, że poczujesz się wypoczęty i zrelaksowany.  

STRZELEC 22.11-21.12  
Ten rok będzie znacznie 
lepszy od poprzedniego, 
zapowiada się bogaty w 
w i e l e s u k c e s ó w i 
p o z y t y w n y c h z m i a n , 
dlatego nie stój w miejscu, 
d z i a ł a j w y t r w a l e i z 
zaangażowaniem. Jest to 
rok planowania, dlatego 
skonkretyzuj swoje plany i 

zamierzenia i działaj z odwagą, a na pewno osiągniesz 
zamierzony sukces. 
 
MIŁOŚĆ. Powodzenie w tej sferze masz zagwarantowane jak i 
otwarte drzwi. Jeśli pragniesz odmiany, Twój związek od dawna 
przeżywa kryzys - zmień go. Czasami nie warto czekać, aż ktoś 
zauważy Twoje starania, a otaczając się kimś wesołym i 
pasującym do Ciebie - będziesz bardziej szczęśliwy. Większość 
strzelców w tym roku zapragnie zmian - nie powstrzymuj ich. 
Odwaga, uśmiech i dyplomacja pomogą Ci przyciągnąć do 
siebie nowych ludzi, z którymi okryjesz uroki wolności, by pod 
koniec roku ponownie znaleźć kogoś wartościowego i tego, 
który doceni Twój spontaniczny charakter. Działa i nie bój się, 
wszelkie zmiany wyjdą Ci na korzyść. 
 
PRACA I FINANSE: Nadchodzi nowy etap w Twoim życiu, 
kariera nabierze rozpędu, możesz spotkać kogoś nowego, 
najprawdopodobniej w pracy, idealnie dopasowanego do 
Ciebie. Będziesz osiągać sukcesy i dlatego posypią się 
pochwały pod Twoim adresem. Jeśli starasz się o kredyt, 
pragniesz zainwestować większą gotówkę - działa śmiało i z 
rozmachem. Po lecie uważaj na czas - wszelkie opóźnienia 
mogą przysporzyć Tobie niepotrzebnego stresu. Strzelcy 
urodzeni po 5 grudnia powinny zwrócić większą uwagę na ludzi 
którymi się otaczają, masz wielu zazdrośników i malkontentów, 
którzy będą chcieli Ci zaszkodzić - trzymaj nerwy na wodzy, a 
unikniesz sporów. 
 
ZDROWIE: Poczujesz się odrobinę zmęczony i wypalony, zadbaj 
o siebie, odpocznij, wyjedź gdzieś, gdzie ukoisz nerwy i 
doładujesz akumulatory. Pomoże Ci w tym na pewno kontakt z 
wodą i ze słońcem.



RYBY 19.02-20.03 
W tym roku dojdzie Ci wiele 
obowiązków, nowych wyzwań i 
doznań . Co prawda możesz 
n a p o t k a ć w i e l e p r z e s z k ó d 
wymagających udział całej twojej 
uwagi w rozwiązanie konfliktów, 
przeszkód i trudności. Nie przejmuj 

się tym co przesuwa się w czasie i wydaje się nie do 
rozwiązania, daj czas, aby sam rozwiązał to co trudne i 
zagmatwane. Skup się jedynie na pozytywnym celu Twoich 
działań, a wszelkie niedogodności odejdą w zapomnienie.  
 
MIŁOŚĆ. Dopiero w ostatnim kwartale sprawy uczuciowe zaczną układać się 
po Twojej myśli. Wcześniej możesz mieć problemy z określeniem swoich 
celów i pragnień. Będący w trwalszych relacjach mogą mieć problemy z 
określeniem intencji i uczuć co do partnera. Mogą pojawić się 
nieporozumienia, zmęczenie i irytacja co niekoniecznie może zagrozić 
trwałości uczucia. Spójrz na wszystko bardziej optymistycznym łaskawym 
okiem, może wtedy wszystko wyda Ci się ciekawsze, cieplejsze i bardziej 
wartościowe. Dla wolnych ryb wszelkie spotkania i randki wydadzą się 
czarujące, magiczne i niezwykle podniecające, możesz się w nich zatracić, a 
seks spowoduje, że będziesz go niezwykle mocno przeżywać z Baranem, 
Lwem i Wagą. Obiecujące znajomości pojawią się po listopadzie, jednak ten 
pierwszy krok będzie należał do Ciebie.  

PRACA I FINANSE: Od początku roku rozpoczniesz niezwykle dobrą passę w 
finansach, nie przejmuj się chwilowymi trudnościami, bo już po czerwcu 
wszelkie plany uda Ci się zrealizować ze świetnym efektem końcowym. Nie 
rezygnuj z przyjemności, jeśli zamierzasz coś kupić udoskonalić to najlepszy 
moment będzie po kwietniu. Ryby poszukujące pracy mogą odczuwać 
zniechęcenie, gdyż ciekawe propozycje posypią się dopiero w okolicy czerwca 
i lipca. Praca i obowiązki bez większych zaskoków i zmian, będzie spokojnie i 
stabilnie, więc nie martw się na zapas. Pod koniec wiosny Mars doda ci energii 
i twoja praca wyda Ci się niezwykle interesująca i na powrót ciekawa, doda Ci 
to energii do dalszej realizacji.  

ZDROWIE: Od jakiegoś czasu nie dbasz o siebie i Twój system nerwowy jak i 
trawienny odczuwa małe dolegliwości. Poszukaj jakiejś formy ruchowej, która 
doda Ci energii, a zarazem wyciszy Cię np. joga, taniec, medytacja...

BEATA PAWLIKOWSKA



Przestań odgrywać nieszczęśliwego?
Następnym razem, gdy tylko przyłapiesz się 

na tym, że się martwisz i rozgrywasz w 
myślach jakiś nieszczęśliwy scenariusz - 
odrzuć tą bezsensowną grę. Po prostu 

zrezygnuj z niej. Naucz się śmiać z samego 
siebie i swojego przywiązania do 

nieszczęścia. 
Pamiętaj, że szczęśliwy człowiek to 

szczęśliwy partner, szczęśliwy rodzic, 
szczęśliwy szef, szczęśliwy pracownik… 

Na podstawie książki:  

“Powiedz życiu tak! Poradnik dobrostanu” 
Ewa Foley



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 
p o t ra f i d ać z s i e b i e i s t o t o m s ła b s z y m i 
potrzebującym… Dziękujemy !

Recepta na szczęście:

10 stycznia 2015 r.



FAKTY i MITY 
MIT: Fluor jest zdrowy dla zębów! 

FAKT: Fluor jest to silnie, niebezpieczny, żrący środek, 
który może powodować martwice i zatrucia. Fluorek sodu 
dodawany do past do zębów był niegdyś środkiem do 
zwalczania karaluchów. Zamiast pasty z fluorem wybieraj 
te, które nie mają go w swoim składzie ! 

Beata Pawlikowska
Zima 

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  

autor nieznany

źródło: www.facebook.com/BeataPawlikowska

http://www.facebook.com/BeataPawlikowska
http://www.facebook.com/BeataPawlikowska


 

ASTROGAMMA - GWIAZDA  
GIMNASTYKA NA CZAKRY

Astrogamma - Gwiazda wyrównuje naszą energetykę, pobudza nasze czakry i pomaga w równomiernym przepływie energii w naszym 
ciele. Podczas wykonywania gimnastyki skupiamy uwagę na oddechu, który ma być płynny, lekki i przechodzić łagodnie z jednego w 
drugi.





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!



Dostatek, miłość i sukces…

Pewna kobieta podlewała rośliny w swoim ogrodzie, kiedy zobaczyła trzech staruszków, z 
wypisanymi na twarzy latami doświadczeń, którzy stali naprzeciw jej ogrodu. 

Ona nie znała ich, więc powiedziała: 

- Nie wydaje mi się, abym was znała, ale musicie być głodni. Wejdźcie, proszę, do domu i 
zjedzcie coś. 

Oni odpowiedzieli: 

- Nie ma w domu męża? 

- Nie, odpoczywa, nie ma go w domu. 

- W takim razie nie możemy wejść - odpowiedzieli. 

Przed zmierzchem, kiedy mąż wrócił do domu, kobieta opowiedziała mu to, co się zdarzyło. 

- A więc, skoro wróciłem, zatem poproś ich teraz, aby weszli. 

Kobieta wyszła, aby zaprosić trzech mężczyzn do domu. 

- Nie możemy wejść wszyscy do domu - wyjaśnili staruszkowie. 

- Dlaczego? - chciała się dowiedzieć kobieta. 

Jeden z mężczyzn wskazał na pierwszego ze swoich przyjaciół i wyjaśnił: 

- On ma na imię "Dostatek". 

Następnie wskazał drugiego: 

- On ma na imię "Sukces", a ja mam na imię "Miłość". Teraz wróć i zdecyduj razem z Twoim 
mężem, którego z nas zaprosicie do waszego domu. 

Kobieta weszła do domu i opowiedziała swojemu mężowi wszystko, co powiedzieli jej trzej 
mężczyźni. Ten się ucieszył: 

- Jak pięknie!! Zaprosimy Dostatek, aby wszedł i wypełnił nasz dom!!! 

Jego żona nie zgadzała się i spytała: 

- Mój drogi, dlaczego nie mielibyśmy zaprosić Sukcesu? 

Ich córka słuchała tej rozmowy i weszła im w słowo: 

- Nie byłoby lepiej, gdybyśmy pozwolili wejść Miłości? W ten sposób nasza rodzina byłaby 
pełna miłości. 

- Posłuchajmy rady naszej córki, powiedział mąż do żony. Pójdź i zaproś Miłość, niech będzie 
naszym gościem. 

Żona wyszła i spytała: 

- Który z Was to Miłość? Niech wejdzie, proszę i będzie naszym gościem. 

Miłość usiadła na wózku i ruszyła w kierunku domu. Także dwaj pozostali podnieśli się i 
ruszyli za nią. Trochę zdziwiona kobieta pyta Dostatek i Sukces: 

- Zaprosiłam tylko Miłość, dlaczego idziecie także wy? 

Oni odpowiedzieli razem: 

- Jeżeli zaprosiłabyś Dostatek lub Sukces, pozostali dwaj zostaliby na zewnątrz, ale 
zaprosiłaś Miłość, a tam gdzie idzie ona, idziemy i my. 

TAM GDZIE JEST MIŁOŚĆ JEST TEŻ DOSTATEK I SUKCES

(znalezione w internecie)

Historie życiem pisane 
PRZYPOWIEŚCI DUCHOWE I INNE ARTYKUŁY…

www.aryangoehling.blog.pl

http://www.aryangoehling.blog.pl
http://www.aryangoehling.blog.pl


T w ó j    A n i o ł 

Kiedy przychodzisz na świat, Bóg daje Ci anioła. W ten 
sposób nigdy nie będziesz na świecie sam. 

Twój anioł będzie ci towarzyszył na każdym kroku. Kiedy 
wpadniesz w tarapaty, słuchaj jego głosu, a on będzie cię 
chronił. 

Będzie cię też pocieszał, gdy będzie ci smutno. Gdy 
będziesz się cieszyć, on będzie śmiał się razem z tobą. On 
pokaże ci radość i smutek, ponieważ jedno i drugie jest 
częścią życia. 

Często będziesz rozpoznawał swojego anioła w innych 
ludziach. Ty także bądź uważny i przekazuj dalej ciepło, 
które podarował ci twój anioł. 

Twój anioł jest lekki jak piórko, a mimo to ma tyle siły, że 
potrafi cię przez cały czas nieść. 

On jest światłem wskazującym ci drogę. 

Twój anioł jest zawsze przy tobie i będzie ci towarzyszył 
przez całe życie, a gdy kiedyś odejdziesz, on zaniesie cię z 
powrotem do nieba. 

Manfred Eichorn

GORĄCO POLECAMY:

Zaczęłam gotować, bo chciałam być zdrowa. Kiedy sprawdziłam w jaki 
sposób produkowana jest „żywność” sprzedawana w sklepach, 
zrozumiałam, że chyba nie mam wyjścia. Muszę nauczyć się gotować i 
stworzyć takie przepisy, które będą szybkie, łatwe i zdrowe. I takie są 
przepisy w tej książce. Każde danie gotuje się samo. Ja tylko wkładam 
do garnka składniki w odpowiedniej kolejności i wracam pół godziny 
później, kiedy jedzenie jest gotowe. I jest pyszne! 

Beata Pawlikowska

Beata Pawlikowska “Moje zdrowe pezepisy”



NA ZAKOCHANIE 
Bierzemy do lewej ręki kamień chalcedon, w prawą 
zaś kwarc różowy, na stole zapalmy różową świecę i 
kładziemy zdjęcie potencjalnej miłości.  Trzymając 
kamienie w rękach i patrząc na zdjęcie z uczuciem 
miłości mów kandydatce lub kandydatowi swoje 
uczucia, zawrzyj w tych słowach pragnienie bycia 
razem. Rytuał pomaga również w sprawach 
związanych z konfliktami, zatargami. Po prostu zamiast 
miłości, daj zdjęcie osoby, z którą jesteś skłócona - i 
przeproś ją w myślach, proszą o wybaczenie. Jeśli nie 
posiadamy zdjęcia - wystarczy napisać imię i nazwisko 
osoby na czystej kartce. Świeca musi dopalić się do 
końca. 

RYTUAŁ NA KŁOPOTY  
Jeśli masz problemy z którymi nie możesz sobie 
poradzić, zrób poniższy rytuał, a za kilka dni 
zobaczysz, że w Twoim życiu zaczną przychodzić 
zmiany. Zapal białą lub złotą świeczkę. Do miseczki 
zacznij wsypywać po troszeczku, kręcą w prawo łyżkę 
soli - i w myślach mów problemy czy kłopoty których 
chcesz się pozbyć. Następnie na to syp powolutku 
kręcąc w lewo - łyżkę cukru - myśląc o tym co 
chciałabyś do siebie przyciągnąć, czyli pozytywne 
rzeczy, pragnienia, cele. Tym samym w myślach oddaj 
się pod opiekę swoim Opiekunom, prosząc ich o 

pomoc w rozwiązaniu wszystkich problemów i 
prowadzenie Ciebie w życiu.  To wszystko zalej wodą 
święconą, mieszając całość do rozpuszczenia - 
podziękują Aniołom za pomoc, wylej do bieżącej 
wody przez lewe ramię całą zawartość miseczki 
myśląc o tym, aby wszystkie problemy odeszły i nie 
wracały… Pozwól świecy dopalić się do końca.

NA OCZYSZCZENIE DOMU 
Jest to katolicki rytuał, ale można użyć do niego inne 
modlitwy. Jeśli czujesz, że w Twoim domu zagnieździła 
się negatywna energia, w otoczeniu odczuwasz 
konflikty, zazdrość lub zwyczajnie nie wiedzie Ci się, 
zastosuj ten rytuał. Zapal 3 świece, weź do ręki garść 
soli i w misce wysypuj powoli znak krzyża. Powiedz: 
Niech ten krzyż oczyści mój dom, moją drogę od 
złych ludzi, od złego oka, od złych myśli, od złego 
ducha. Niech ten krzyż będzie kluczem, niech 
otworzy przede mną drogę. Zalej krzyż wodą i 
powiedz: Niech ta woda zabierze całe zło, skąd 
przyszło tam niech idzie, nie robiąc nikomu nic złego. 
Wylej całą zawartość przez lewe ramię do bieżącej 
wody mówiąc: Wszystko co negatywne odchodzi i nie 
wraca. Ponów rytuał za 7 dni.  

Rytuał znakomicie nadaje się do zrobienia tuż przed 
Nowym Rokiem, pozwala w niego wejść bez 
negatywnych energii i przeszkód.

KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ... 

BIAŁA   MAGIA   W   PRAKTYCE



Na trudną sprawę…  
Jeśli wybierasz się gdzieś załatwić jaką ważną sprawę np: egzamin, 
rozmowa o pracę, sprawa sądowa, kupno czegoś czy po prostu 
jest to ważna rozmowa - poproś Aniołów o pomoc, a wychodząc z 
domu, za Tobą niech ktoś wyleje z ręki odrobinę wody na 
powodzenie i pomyślność. Oczywiście większy skutek jest, kiedy 
zrobi to ktoś nam, a my tego się nie spodziewamy, a najlepiej nie 
wiemy. 

Gdy czeka Cię ważna rozmowa lub egzamin, a bardzo się 
stresujesz, miej na szyi zawieszony chalcedon, kwarc różowy lub 
diament Herkimer. W trakcie egzaminu wyciszą Cię, dodadzą 

energii. Najlepszym rezultatem jest 
trzymanie kwarcu różowego lewej ręce, 
chalcedon w prawej , a diament 
zawieszony na wysokości czakry splotu 
słonecznego. 

Gdy się bardzo stresujesz przed jakąś 
rozmową zanim wejdziesz do gabinetu - 
poproś Anioły o pomoc, weź trzy 
głębokie wdechy i wydechy - wejdź do 
gabinetu na wdechu! 

 
  Powodzenia!

ZNALEZIONE W SIECI



1. Warzywa liściaste - dodają nam energii. 
2. Kąpiele słoneczne - słońce energetyzuje nas i dodaje siły. 
3. Pieprz cayenne i chilli - zwalczają depresję, rozgrzewają. 
4. Woda - nawadnia i dostarcza elektrolitów. 
5. Uśmiechaj się - choćby na siłę - wyzwala to dobre samopoczucie. 
6. Oglądaj wesołe komedie, rób to co sprawia Ci przyjemność. 
7. Idź na długi spacer - dotlenia i oczyszcza nasz mózg, poprawia 

krążenie, wycisza emocje i dodaje energii. 
8. Orzechy - zawierają kwasy Omega 3 i dożywiają nasz mózg. 
9. Jedz żółtka - wzmacniają nasz mózg dodają dużo witamin. 
10. Zielone koktajle i soki - dodają energii. 
11. Postaraj się mieć zwierzę np. psa, kota - znakomicie poprawiają 

nastrój, pupile otwierają nasze serce i poczujesz się komuś 
potrzebna, poza tym częste spacery, kontakt z przyrodą wycisza 
i relaksuje. 

12. Płatki owsiane - dostarczają nam energii. 
13. Migdały - dostarczają nam magnez. 
14. Czekolada, ale tylko ta powyżej 70% kakao, koniecznie gorzka, 

poprawia nasz nastrój.  
15. Pij sok pomidorowy - dostarcza nam potasu. 
16. Banany łagodzą objawy depresji. 
17. Terapia światłem i odpowiednimi kolorami np. Medolight lub 

Zepter - poprawia nasz nastrój, zwalczając depresję, wyciszają i 
dodają energii.

Sposoby na poprawienie nastroju !



KAMIENIE  
NA ZDROWIE 

 
Kamienie i minerały znakomicie wpływają 
na naszą energetykę jak i pomagają często 
ulżyć sobie w rozmaitych dolegliwościach. 
Można je nosić w formie wisiorka, robić 
sesje uzdrawiania przykładają odpowiedni 
kamień do ciała na 5-10 minut, jednak 
pamiętaj, że po każdym użyciu - kamień 
musisz oczyścić np. opłukując go pod 
bieżącą wodą lub okadzając kadzidłem lub 
nad płomieniem świecy. 

AGAT - bóle głowy, ukąszenia owadów, 
choroby nerek, lunatykowanie, epilepsja, 
zapewnia wierność. 

AKWAMARYN - dolegliwości kręgosłupa, bóle 
zębów, agresja, problemy z oczami, przynosi 
bogactwo. 

A M E T Y S T - a l k o h o l i z m , d a l t o n i z m , 
bezpłodność, bóle wątroby, choroby skórne, 
depresja, rozwija jasnowidzenie. 

AWENTURYN - goi rany, uspokaja serce, na 
wypadanie włosów, leczy egzemy, daje 
wewnętrzną harmonię. 

BAWOLE OKO - kłopoty z oddychaniem, 
gruźlica, przeziębienia, przyciąga pieniądze. 

BURSZTYN - tarczyca, bronchit, problemy z 
gardłem i płucami, bóle zębów, udar, angina, 
paraliż, uspokaja nerwy, likwiduje bakterie, daje 
optymizm, przyciąga ludzi do nas. 

CHALCEDON - choroby krtani i gardła, 
osłabienie strun głosowych, krwawienia, 
gorączki, jąkanie, depresja, koi gniew, poprawia 
wzrok, na wady wymowy, przyciąga miłość, 
kamień mówców. 

CHRYZOKOLA - k łopoty hormonalne, 
menstruacja, wzmacnia kości, daje tolerancję, 
przezwycięża strach, przeciw dysharmonii 
duchowej.  

CHRYZOLIT - podtrzymuje ciążę, na depresję, 
strach, zazdrość, przeciw złym emocjom, 
uaktywnia talenty, przynosi sukces w biznesie. 

CHRYZOPRAZ - półpasiec, choroby serca, skoki 
temperatury, przeciw hister i i i lękom, 
beznadziejność i depresję likwiduje, bo jest to 
kamień nadziei, wzmaga bystrość i roztropność.  

CYTRYN - dolegliwości żołądkowe, choroby 
nerek, dla diabetyków, przynosi sukces, 
koncentrację, przeciw niezadowoleniu.  

FLUORYT - choroba Parkinsona, zamęt 
umysłowy i osłabienie mięśni, trudności w 
nauce, zwiększa koncentrację, daje mądrość, 
zsyła sukcesy. 

GRANAT - zapalenie stawów, poprawia 
krążenie, potencję, na choroby weneryczne, 
przynosi sukcesy i jasnowidzenie. 

HELIOTROP - hemoroidy, krwawienia, na brak 
wyrozumiałości, kamień magiczny, daje dar 
oratorski. 

HOWLIT - reumatyzm, słabość ducha, daje siłę 
przekonywania, leczy serce, nerki i przeciw 
nowotworowo. 

JADEIT - dolegliwości trawienia, choroby 
wątroby, śledziony, przeciw grypie, koszmarom, 
wzmacnia kości, pobudza cierpliwość, na brak 
współczucia, sukcesy w sporcie - daje siłę. Budzi 
zdolności uzdrawiania i jasnowidzenia. 

JASPIS - niedokrwistość, owrzodzenia, na jelita, 
wylewy, żółtaczka, padaczka, choroby nerek i 
pęcherza, na egoizm, daje zdecydowanie, siłę, 
dodaje energii.  

KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY - reguluje hormony, na 
brak pokarmu, kłopoty menstruacyjne, pocenie 
się, demaskuje fałsz, ochrania energetycznie. 

KARNEOL - cukrzyca, zapalenia uszu, spazmy, 
chroni przed czarami, daje wesołość, przeciw 
impotencji, zaostrza zmysł dotyku, leczy skórę i 
wątrobę.  

KRWAWNIK (HEMATYT) - leczy wrzody, 
powstrzymuje krwawienie, bezsenność, chroni 
przed skaleczeniami, poprawia krew i krążenie, 
chroni przed wypadkami.  

KWARC DYMNY - nowotwory, osłabienie tkanki 
łącznej, myśli samobójcze, na brak poczucia 
rzeczywistości, przeciw chorobom psychicznym.



KAMIENIE NA ZDROWIE cd… 

KRYSZTAŁ GÓRSKI - bóle głowy, na kaca, przeciw 
c h o ro b i e m o r s k i e j , l e c z y e g z e m y, d a j e 
koncentracje, energetyzuje i oczyszcza nasze 
czakry, budzi jasnowidzenie i dobro w nas samych. 

KWARC RÓŻOWY - przeciw problemom z sercem, 
dobry na rozwój płodu, przeciw agresji i 
nadwrażliwości, otwiera czakrę serca, przyciąga 
miłość, nastraja optymistycznie i daje spokój, leczy 
zranione serce. 

KWARC Z RUTYLEM - na kaszel, choroby dróg 
oddechowych,  odciąga koszmary, idealny na 
miłość. 

LABRADOR - przydatny na schorzenia układu 
kostnego, na kręgosłup, daje w życiu stabilizację i 
pewność w życiu. 

LAPIS LAZULI - choroby krwi, bóle głowy, 
nerwobóle, nadciśnienie, urazy psychiczne, hamuje 
gorączkę, zwalcza zło i odcina nieszczerych od nas 
ludzi. 

MALACHIT - astma, zaćma, uspokaja nerwy, 
przydatna na reumatyzm, przeciw zatruciom, 
k a m i eń p r z y c i ąg a j ą c y m i ło ś ć i d o b r e 
samopoczucie, na potencję u mężczyzn. 

MAGNETYT - przyciąga do siebie serca, daje siłę, 
działa dobrze na układ kostny, przeciw skurczom, 
spazmom i nerwicy, na brak siły przekonywania i 
siły przebicia.  
 
NEFRYT - choroby nerek, dolegliwości i choroby 

pęcherza, bóle w krzyżu, wzmacnia naszą 
energetykę, dodaje siły.  

OBSYDIAN - wzmacnia nasze serce, dodaje siły, 
lecz oczy, uszy i serce, na brak realizmu, daje silną 
wolę, przeciw zahamowaniom i roztargnieniu, daje 
s i ł ę , p o p r a w i a c a ł ą e n e r g e t y kę , b u d z i 
jasnowidzenie. 

ONYKS - wypadanie włosów, stany ropne, choroby 
uszu, choroby oczu, chroni od upodlenia i 
zniesławienia, łagodzi bóle, może być stosowany w 
uzdrawianiu do ściągania chorobotwórczej energii. 
Ochrona. 

PERŁA - na niedobór wapnia, łamliwość włosów i 
paznokci, działa dobrze na gardło i hormony.  
Mogą go nosić osoby o czystym sercu i wierne. 
Przyciąga samotność, dlatego nie nadaje się dla 
kobiet szukających męża. 

RODOCHROZYT - nowotwory, skleroza, uspokaja 
pracę serca, przynosi ulgę w cierpieniu i miłość. 

RUBIN - na choroby krwi, serca,  zapobiega 
wczesnej starości (odmładza nas od wewnątrz), 
przeciw zahamowaniom i problemom seksualnym, 
inspiruje do działania. 

SOKOLE OKO - ostrzega i chroni przed wrogami, 
napaściami, obmową, leczy wrzody, żylaki, blokady 
emocjonalne. 

TOPAZ - epilepsja, wątroba, migreny, lęki, 
nerwowość, zapalenia, żylaki, brak apetytu, 
bezsenność, poprawia pracę serca, zwiększa 
płodność, na brak wierności, choroby gardła. Jest 
to kamień przywódców, dziennikarzy i prawników. 

TYGRYSIE OKO - na oczy, as tmę , leczy 
przeziębienia, daje intuicję, pomnaża i przyciąga 
pieniądze, chroni przed biedą, bankructwem czy 
stratami. 

TURKMENIT - otyłość, opuchlizna, chroni przed 
urokami. 

TURKUS - daje pewność siebie, chroni przed 
zazdrością i nieszczerością, daje szczęście 
rodzinne, przeciw jąkaniu się, na choroby gardła, 
daje siły witalne. Nie powinny go nosić osoby 
plotkujące, nieszczere i niewierne. 

TURKMALIN - brak apetytu, nerwice, problemy ze 
skórą, paznokciami i włosami, głuchota i niweluje 
zarozumialstwo i gadulstwo. 

AMAZONIT - odmładza siły witalne, daje siłę, 
polepsza cerę, strażnik ogniska domowego. 

HIACYNT - bezsenność, ułatwia poród, zapobiega 
niepożądanej ciąży, dodaje energii. 

SZAFIR - na bezpłodność, lumbago, chroni przed 
obmową, kamień mądrości. 

SZMARAGD - nagina, brodawki, dodaje piękna, 
regeneruje siły, dodaje poklasku, sławę, 
klejnot dla wybranych. 

KUNCYT - poprawia krążenie krwi, działa 
dobrze na lęki i blokady wewnętrzne. 
 
LAZURYT - budzi jasnowidzenie, przy stresie 
pomocny, ułatwia naukę, przeciw blokadom 
energetycznym, oczyszcza aurę, daje poczucie 
obowiązky, pobudza pasje. 



Recepta na szczęście… cz. 2 
1. Przebaczaj wszystkim negatywne emocje nie mogą nami kierować, wybaczaj 

też sobie, gdyż nagromadzone żale powodują choroby. 
2. Nie odkładaj spraw na “potem”, ustaw hierarchię spraw do załatwiania, 

wykonuj najpierw najtrudniejsze i najmniej przyjemne potem najlżejsze. 
3. Bądź zawsze uśmiechnięta, nigdy nie wiesz kogo możesz spotkać w danej 

chwili, lub nie przewidzisz, że dzięki Twojemu uśmiechowi może się ktoś 
Tobie zakochać.  

4. Wszystkie troski powierzaj Opiekunom - po co się martwić na zapas. 
5. Żyj dniem dzisiejszym, bo tylko DZIŚ masz możliwość wpłynięcia na swoje 

życie. 
6. Pamiętaj, że to co zasiejesz w życiu zbierasz - dając dobro, wraca ono do 

Ciebie zwielokrotnione, dając smutek i negatywy w najmniej odpowiednim 
dla Ciebie czasie powrócą - również zwielokrotnione. 

7. Nie wykorzystuj innych i nie zazdrość im, bo to energia żalu, wręcz 
przeciwnie ucz się, czerp od tych osób wiedzę, a osiągniesz znacznie więcej. 

8.  Jeśli coś jest niezgodne z Twoim stanem duszy - nie rób nic wbrew sobie. 
9. Bądź asertywna - nie ma nic gorszego jak zadowalanie innych wbrew 

swojemu szczęściu. 
10. Mów to, co myślisz - ale tak, aby nikogo nie zranić. 
11. Pozwalaj sobie na odrobinę przyjemności, małe radości - bo z nich składa się 

życie. 
12. Jeśli na coś nie masz wpływu - odpuść. 
13. Pozwól sobie na szczęście, bo jeśli nie teraz - to kiedy? 
14. Pozwól sobie na chwilę samotności - czasami działa zbawiennie na nasze 

nerwy, nastrój i problemy, byle nie za długo! 
15. Jeśli coś jest trudne - działaj metodą małych kroków, rozłóż zadanie na kilka 

planów i działaj z pasją widząc w myślach gotowy efekt. 
16. Dbaj o porządek wokół siebie, nieład i nieporządek nie daje harmonii, wręcz 

psuje nasze samopoczucie i osłabia nas energetycznie. 
17. Codziennie zastanów się co dla Ciebie jest ważne, czego potrzebujesz od 

życia i działaj, by to osiągnąć. Jeśli Ci się raz nie udało - nie poddawaj się.  

Aryan Goehling

RUNA NA GRUDZIEŃ  
RUNA DURISAZ 


RUNA SIŁY I DZIAŁANIA! 

Runa ta pomaga pokonać wszystkie 
przeszkody, rozgromić wrogów jednak 
potrzeba do tego siły, konsekwencji w 
działaniu, ale zawsze pamiętaj - we 
wszystkim musisz kierować się miłością.  
Runa zachęca Cię do wytrwałego  
i wyważonego działania. 
Wyryj ją na miedzi lub narysuj na kartce 
najlepiej pomarańczowym lub zielonym 
kolorem i noś przy sobie.



K O M U N I K A T  !



WY pytacie…  MY odpowiadamy!   

DLACZEGO PUSZCZAMY BĄKI?? 
Bąki to nic innego jak gazy nagromadzone w naszym jelicie i codziennie nasz 
organizm wytwarza kilkaset gramów bezwonnych gazów, które gromadzą się w 
jelitach. Gazy o nieprzyjemnym zapachu powstają wskutek fermentacji, świadczą 
często o obecności bakterii.  
 
Kiedy zjesz dużą ilość węglowodanów, część z nich organizm nie zdoła przetworzyć i 
przesuwa je do jelita grubego. Tam bakterie jelitowe rozpoczynają proces 
fermentacji. W jej wyniku powstają gazy o brzydkiej woni. Proces wspomaga zbyt 
szybka konsumpcja, w wyniku której połykane jest powietrze 

Woń bąków wywołują małe ilości siarkowodoru i merkaptanów (tiole) tworzących 
mieszaninę. Zawierają one siarkę. Im Twoja dieta bogatsza w siarkę tym więcej 
siarczków i merkaptanów wyprodukują bakterie, a co za tym idzie tym bardziej będą 
śmierdzieć Twoje bąki. Kalafior, jajka i mięso są powszechnie znane ze swoich 
możliwości wywoływania cuchnących bąków. Z kolei groch, fasola czy w ogóle 
warzywa strączkowe produkują duże ich ilości, jednakże nieszczególnie 
śmierdzących.  

Dźwięk naszego prukania powstaje w wyniku drgań otworu odbytu i jest 
uzależniony od prędkości parcia gazów oraz napięcia mięśni zwieracza. Średnio 
dziennie człowiek wytwarza około pół litra gazów, na które składa się około 14 
bąków.   

Jak wygląda droga bąków do odbytu? Jelito przepycha swoją zawartość w kierunku 
odbytu w serii skurczów tzw. ruchem robaczkowym. Proces ten jest stymulowany 
czynnością jedzenia, dlatego też często zdarza się, że mamy ochotę puścić bąka lub 
strzelić kupę zaraz po jedzeniu. Ruch robaczkowy tworzy strefę wysokiego ciśnienia 
zmuszając całą zawartość jelita do przesunięcia się w obszar niższego ciśnienia, czyli 
w dół, ku odbytowi.  
 
Małe bąbelki gazów, przemieszczających się łatwiej niż inne składniki, łączą się w 

większe na drodze do wyjścia. Gdy jelito nie pracuje, gazy mogą przenikać z 
powrotem w górę, jednak ze względu na skomplikowaną i kręta budowę jelita nie 
są w stanie zawędrować daleko. Dodatkowo, gdy człowiek leży jego odbyt nie 
znajduje się ani powyżej ani poniżej jelit.  

Czy mężczyźni pierdzą częściej niż kobiety? Raczej to mit, kobiety po prostu 
puszczają bąki kiedy nie ma nikogo w pobliżu. U większości z nas najbardziej 
prawdopodobne jest puszczenie bąka rano, podczas toalety. Taki bąk nosi miano 
"porannego grzmotu" i w odpowiednich warunkach jego odgłos może "poruszyć 
ściany". Ludzie, którzy połykają dużo powietrza pierdzą więcej. Lekarstwem na to 
jest przeżuwanie pożywienia z zamkniętymi ustami. Ludzie nerwowi wywołujący 
duży ruch w swoim układzie pokarmowym puszczają więcej bąków, ponieważ 
organizm nie nadąża zaabsorbować w całości wdychanego powietrza, które 
ostatecznie trafia do jelit. Niektóre choroby wywołują podwyższoną podatność na 
wzdęcia. Wznoszenie się samolotu lub jakiekolwiek środowisko niskiego ciśnienia 
powoduje rozprężanie gazu i w konsekwencji wzdęcia.  

Czy bąk to beknięcie niewłaściwą stroną?  Nie. Beknięcie pochodzi z żołądka i 
posiada inny skład chemiczny niż bąk, który ma w sobie więcej gazów bakteryjnych 
niż atmosferycznych w porównaniu z beknięciem.  

Czy wstrzymywanie się od pierdnięcia jest niezdrowe?  Istnieją różne zdania na ten 
temat. Rzeczywiście, ludzie od wieków wierzyli, że wstrzymywanie wzdęcia jest 
niezdrowe. Cezar Klaudiusz wprowadził nawet prawo legalizujące puszczanie bąków 
na przyjęciach w trosce o zdrowie obywateli. Istniało głębokie przekonanie, że 
pohamowywanie się może zatruć organizm lub być przyczyną wszelakich schorzeń. 

Przyrządzając rośliny, które zawierają substancje wybuchowe w a r t o 
dodać do nich kminek, imbir lub czosnek, które rozładują 
powstałe w brzuchu napięcie. Staraj się ograniczyć i l o ś ć 
spożywanego tłuszczu, który również przyczynia się do 
powstawania nadmiernej ilości gazów. Unikaj dużej 
ilości cukrów. Jeśli masz tendencję do gazów, przed posiłkiem 
zażywaj preparaty farmakologiczne na wzdęcia.



NATURALNE SPOSOBY NA POZBYCIE SIĘ WZDĘĆ 

* Kminek z miodem. Zmiel łyżkę nasion kminku i wymieszaj z połową łyżki 
miodu. Miksturę jedz po każdym posiłku. 

* Napar z jałowca. Łyżeczkę suszonych jagód jałowca rozdrobnij w 
moździerzu. Zalej szklanką wrzątku. Parz 5 min pod przykryciem. Taki napar 
pij trzy razy dziennie po jedzeniu. Kuracja nie powinna trwać dłużej niż 6 
tygodni – potem zrób dwutygodniową przerwę. 

* Zwiększ aktywność fizyczną - nawet półgodzinny spacer znacznie poprawia 
przemianę materii!  

* Herbatka z bazylii - łyżkę suszonych liści bazylii zalej szklanką wrzątku. Parz 
pod przykryciem 15–20 min. Przecedź napar. Wypijaj po pół szklanki 
bazyliowej herbatki trzy - cztery razy dziennie, zwłaszcza po jedzeniu 
produktów o działaniu wzdymającym (takich jak kapusta, czy cebula). 

* Używaj ziół do potraw - szczególnie kopru włoskiego, imbiru, mięty, 
rumianku i liści laurowych.  Dzięki tym przyprawom pozbędziesz się 
nadętego brzuszka. 

* Mieszanka do zażywania przed jedzeniem, świetnie poprawia trawienie, 
sprzyja chudnięciu i likwiduje wzdęcia: zmiel w młynku elektrycznym: 
majeranek, kminek, cząber, tymianek, kolendrę, oregano, estragon, bazylię i 
rozmaryn w proporcji 1:!, zażywaj łyżeczkę mieszanki na pół godziny przed 
jedzeniem popijając szklanką wody. 

* Kminek - łyżeczkę mielonego kminku zalej 250 ml wrzątku, odstaw na 15 
min pod przykryciem, przecedź. Wypij napar. 

* Szałwia, mięta, rumianek lub dziurawiec - łagodzą uczucie przejedzenia. 
Łyżeczkę suszu zalej 250 ml wrzątku, po 10 minutach przecedź napar i wypij.

POŁYKANIE. Podczas jedzenia i picia 
połykane są niewielkie ilości powietrza, 
które przedostają się do żołądka.

P R O D U K C J A G A Z Ó W. R o z k ł a d 
niestrawionych pokarmów powoduje 
powstawanie m.in. wodoru i metonu.

USUWANIE GAZU. Część powietrza 
wchłonie jelito cienkie, mała ilość 
dociera do jelita grubego, skąd uchodzi 
na zewnątrz.

ROZKŁAD. Pokarm, który nie został 
strawiony i wchłonięty w jelicie cienkim, 
trafia do grubego jelita, gdzie jest 
rozkładany przez bakterie.

SKURCZE JELIT. Nadmierna ilość 
gazów, spowolnienie transportu 
pokarmu i płynów, może u osób 
wrażliwy powodować bóle.

Należy pamiętać o częstym popijaniu 
wody mineralnej niegazowanej, 
włączeniu do diety przypraw, takich jak 
kminek, imbir. Należy regularnie 
s p o ż y w a ć 4 – 5 n i e w i e l k i c h 
objętościowo posi łków, powoli i 
dokładnie przeżuwając.  
Wszystkie posi łki powinny być 
lekkostrawne. Polecaną techniką 
kulinarną jest gotowanie i gotowanie 

na parze.  
Przy zaparciach natomiast powinno 
stosować się dietę zawierającą około 
30–40 g błonnika dziennie. Aby to 
uzyskać, należy spożywać dziennie 
około 300–400 g owoców, 400 g 
warzyw, wybierać produkty zbożowe 
pełnoziarniste, takie jak m.in. ciemne 
pieczywo, tzw. „grube” kasze: 
gryczana, perłowa gruba, jaglana. 

Powinny one być składnikiem każdego 
posiłku i należy spożywać je w miarę 
możliwości na surowo.  
Pomocne mogą być także owoce 
suszone, płatki owsiane, a także 
produkty mleczne fermentowane, takie 
jak kefir, maślanka, jogurty.  
Należy także pamiętać o wypijaniu ok. 
2,5 litra wody niegazowanej, spożywaj 
posiłki na siedząco, należy jeść powoli 

i bardzo dokładnie przeżuwać pokarm, 
trzeba unikać potraw, które powodują 
wzdęcia, nie powinno się pić napojów 
gazowanych i żuć gumy do żucia, 
warto po posiłku chodzić na spacery, 
wtedy pobudzamy nasze jelita do 
intensywnej pracy, po posiłku zaleca 
się wypicie herbatki ziołowej (najlepiej 
na bazie kminku lub kopru włoskiego). 
I najważniejsze: RUCH, RUCH, RUCH

Jak powstają wzdęcia



Dziś w naszym kursie poznacie kilka ciekawych kombinacji kart, które często 
pojawiają się w układach. W następnym odcinku przystępujemy już do 
wróżenia w praktyce., a więc podam konkretne układy kart i sposoby ich 
odczytywania. 

KURS WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH
KABAŁA CYGAŃSKA !

2 DAMY obok siebie - rywalizacja 
3 DAMY - plotki 

4 DAMY - duże plotki, oszczerstwa, pomówienia 

2 KRÓLE odwrócone twarzami do siebie - dobry układ np. w biznesie, pracy itp 
3 KRÓLE - spełnienie życzeń 

4 KRÓLE - duże spełnienie życzeń, sukces 

2 WALETY - człowiek w mundurze, wojsko, policja, kontrola 
3 WALETY - kłótnie i sprzeczki 

4 WALETY - awantura 

2 DZIESIĄTKI - duże pieniądze 
3 DZIEWIĄTKI - spełnienie życzeń 

3 DZIESIĄTKI - duża radość, spełnienie życzeń 
4 ASY - wszystko ułoży się super, sukces 

2 KRÓLE i DAMA między nimi - sprawa w sądzie 

10 kier + 9 kier - duża radość 

część 4



DOMOWA APTECZKA NATURY 
LECZENIE OLEJKAMI 

ALERGIE - 1 kroplę olejku lawendowego wymieszaj z 1 łyżką oleju bazowego, 
nacieraj tą mieszaniną kilka razy w ciągu dnia okolice zatok i czoła. 

BÓLE GŁOWY - skuteczne są 2 olejki: lawendowy i miętowy, rozjaśniają 
umysł, uśmierzają ból. Zastosuj je w postaci kompresu, nasącza bawełnianą 
ściereczkę wodą i 2 kroplami olejku lawendowego, oraz 2 kroplami olejku 
miętowego, przyłóż kompres do czoła, skroni i tyłu głowy.  

INFEKCJE PĘCHERZA MOCZOWEGO - idealna będzie kąpiel do której dodasz 
po 2 krople: olejku eukaliptusowego, cedrowego i sandałowego, dobrze 
wymieszaj je z wodą. 

MENOPAUZA - jeśli odczuwasz uderzenia gorąca, zwroty głowy pokrop 
chusteczkę higieniczną olejku miętowego lub eukaliptusowego i wąchaj, aż 
doznasz swoistego uczucia chłodu. Kąpiel z dodatkiem olejku geraniowego, 
miętowego lub różanego przynosi niesamowitą ulgę. 

ZAPARCIA - wymieszaj po 2 krople olejku majerankowego i rozmarynowego 
w łyżce oleju bazowego, lekko masuj brzuch i okolice żołądka zgodnie ze 
wskazówkami zegara przez 5 minut. Możesz stosować też kąpiele z dodatkiem 
olejku fenkułowego, migdałowego lub rozmarynowego. 

ZMĘCZENIE - kąpiel z dodatkiem olejku rozmarynowego, bazyliowego i 
cytrynowego przynosi duże rezultaty. 

STOPY - aby zregenerować zmęczone i bolesne stopy, namocz je w wodzie z 
dodatkiem olejku metolowego, lawendowego lub rumiankowego. 
Dodatkowo możesz je pomasować olejem wymieszanym z 2-3 kroplami 
olejku bergamotowego, lawendowego, miętowego lub cytrynowego. Przy 
poceniu się stóp stosuj kąpiele z dodatkiem olejku herbacianego, 
szałwiowego, rumiankowego i cytrynowego. 

PROBLEMY SKÓRNE - w przypadku egzemy lub innych problemów 
wymieszaj po 4 krople olejków: rumiankowego, laurowego, lawendowego, 
jałowcowego, geraniowego i herbacianego z 5 łyżkami oleju bazowego. 
Stosuj na chore miejsca rano i wieczorem, najlepiej na mokrą skórę. 
Dodatkowo pomaga kąpiel z dodatkiem 2-3 kropli olejku rumiankowego i 
lawendowego, ale może też być geraniowy, herbaciany i paczulowy.



WRÓŻENIE Z OGNIA 
Trzeba obserwować płomień świecy, zadaj pytanie i 
obserwuj kształt: regularny wróży realizację planów, 
koniec problemów, pełne zadowolenie i szczęście. 
Płomień niespokojny i nieregularny przepowiada niezadowolenie. 

WRÓŻNENIE Z WODY 
Do wody wrzuć monety, jedną z nich nazwij 
“przypływem”, drugą “stratą”. Pomyśl pytanie, wrzuć 
monety i obserwuj, która pierwsza spadnie na dno 
naczynia.  
Jeśli będzie to moneta “przypływ” to nasza sytuacja poprawi się i 
problemy finansowe miną. Jeżeli będzie to moneta “odpływ” - 
najbliższy rok to huśtawka finansowa. 

WRÓŻENIE Z POWIETRZA  
Wróżba polega na obserwowaniu kierunku 
wiejącego wiatru. Wiatr wschodni - szczęście i 
z a d o w o l e n i e . Za c h o d n i - n i e s z c zęśc i a i 
niepowodzenie. Północny wiatr - brak wiadomości. Południowy wiatr 
- wyjawienie tajemnicy. 

WRÓŻENIE W ZIEMI 
Na ziemi narysuj bez zastanowienia figurę 
geometryczną, następnie sprawdź co ona oznacza: 
KOŁO - szczęście i powodzenie. TRÓJKĄT - uważaj na 
zdrowie. PROSTOKĄT - powinnaś odpocząć. LINIA PROSTA - mogą pojawić 
się problemy. Literka X - przeszkody, przesunięcia w planach. ZYGZAK - 
niebezpieczeństwa. SERCE - miłość i harmonia.

Wróżyć można praktycznie ze wszystkiego, dlatego tym razem proponuję 
łatwe i ciekawe wróżby z żywiołów. Dobrych prognoz życzę…

Aryan Goehling 
wróżbita - jasnowidz - ezoteryk

CIEKAWE WRÓŻBY Z ŻYWIOŁÓW



BO ŚMIECH TO ZDROWIE :)
To strasznie niesprawiedliwe - żali się Jacek koledze.  
- Na świecie jest tyle pięknych kobiet, a ja podobam się tylko mądrym. 

Mąż wraca smutny do domu i mówi:  
- Nie dostałem tej pracy.  
- Dlaczego? - martwi się żona . Tyle się przygotowywałeś do tej 
rozmowy! 
- Bo przyszedłem i powiedziałem, że chcę rozmawiać z dyrektorem 
Fiulem, a on nazywał się Kulas… 

Czym różni się polski Mikołaj od amerykańskiego?  
- Amerykański przynosi prezenty do skarpety, a polski przynosi w 
prezencie skarpety. 

Czym żołnierz myje zęby? Żołnierz myje zęby czym prędzej. 
 
Dwaj sanitariusze wiozą pacjenta korytarzem. 
- Wieziemy go do prosektorium czy na reanimację? - pyta jeden. 
- Lekarz powiedział, że do prosektorium - odpowiada kolega.  
Wystraszony pacjent wygląda zza prześcieradła i mówi:  
- A może jednak na reanimację… 
 
Panie doktorze, proszę przyjechać do mojej żony!  
- A co jej dolega? 
- Nie wiem, jest taka słaba, że musiałem ją dziś rano zanieść do kuchni, 

żeby zrobiła mi śniadanie. 
 
Siedzi młoda para w parku i czule ze sobą rozmawiają, przysłuchuje się 
temu staruszek siedzący obon na ławce: 
- Kochany, boli mnie paluszek… - rzecze ona. 
- Daj pocałuję i przestanie boleć - rzekł on. 
- Kochany, boli mnie ucho… - rzecze czule ona. 
- Daj kochanie pocałuję, na pewno przejdzie - odrzekł on. 
Nagle odzywa się staruszek ściągając spodnie: 
- Panie, a hemoroidy też Pan leczysz? 
 
Wiejski lekarz pędzi autem 100 km/h. Żona prosi: 
- Zwolnij, bo nas policjant złapie. 
- Nie złapie dałem mu zwolnienie do końca tygodnia. 
 
- Tatusiu, co to jest ikona? 
- To taki święty obrazek, synku.  
- To dlaczego jest ich tak dużo w Windowsie? 
- Bo trzeba cudów, żeby dobrze działał.  
 
Mąż pragnie się kochać z żoną, ale w łóżku ona nigdy nie wydaje 
żadnych dźwięków. Tuż przed nocą poucza ją: 
- Jak w trakcie seksu nie będziesz jęczała, to Cię zostawię! 
Żona więc przyrzekła, że się postara. Facet zabiera się za  żonę, a on 
przestraszona: 
- Już mam jęczeć? - pyta żona.  
- Tak już możesz, odpowiada zdyszany mąż. 
- Ola Boga dzieci kurtek na zimę nie mają, olaboga co ja jutro na obiad 
ugotuje - zajęczała żona.





Piwo aloes i miód

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

Specialty Beer 

Powiązanie naturalnego miąższu z 
Aloe Vera, który pomaga w trawieniu i 
m a n a t u r a l n e w ł a ś c i w o ś c i 

o c z y s z c z a j ą c e w r a z z 
Curacao tworzą zielony 
kolor piwa. Jest  to 

najlepszy wybór z którym 
się oderwiesz od codzienności. Aby 
połączenie nie wyszło na marne 
dodaliśmy do tego trunku miód 
wielokwiatowy. Polecamy degustować 

go z limetką.

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

ZNANE i NIEZNANE  
DRINKI

Niedźwiedzi napój 
40 ml wódki malinowej  
20 ml soku cytrynowego  

nektar z czerwonej porzeczki
łyżka malin i kostki lodu

Malinówkę i sok z cytryny wymieszaj w szklance 
z kostkami lodu, dopełnij nektarem 
porzeczkowym, dodaj kilka malin.  

Podawaj z mieszadełkiem

Wiking
20 ml dobrej wiśniówki

20 ml czerwonego wermutu
10 ml likieru pomarańczowego

10 ml grenadiny

Wszystkie składniki wymieszaj w shakerze z 
kostkami lodu, przelej do wysokiego kieliszka.

http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia


PRODUKTY ZASADOWE  
W DIECIE 

 
Dieta zasadowa wspomaga odkwaszanie 
organizmu, pamiętaj, że zachowanie 
równowagi kwasowo - zasadowej (ph) w 
organizmie zapewnia nam zdrowie, dobre 
samopoczucie i smukłą sylwetkę. Wzbogać 
swoją dietę w następujące produkty: 

BROKUŁY 
JARMUŻ 

SELER NACIOWY 
PAPRYKA 

PIETRUSZKA I NAĆ 
SZPINAK 

POR 
OGÓREK ZIELONY 

AVOCADO 
ALGI 

KIEŁKI

DOMOWA PROFILAKTYKA DLA ZDROWIA

ZUPA SPALAJĄCA TŁUSZCZ 
Jest  to  dosyć  znana  kuracja,  która  pozwala  schudnąć,  a  przy  okazji  nie  powoduje  skutków 
ubocznych. Kuracja trwa 7 dni, ale można ją przedłużyć do 2 tygodni maksymalnie. W trakcie 
diety powinno się trzymać sztywno zasad, wtedy efekty są jeszcze lepsze. Zupa nie daje kalorii, je 
się ją, kiedy odczuwamy głód. Im więcej zjesz zupy, tym szybciej schudniesz. Zupa odchudza, 
odżywia, wzmacnia organizm i pobudza przemianę materii.
W ciągu 3 dni można zrzucić do 3 kg. Siedmiodniowa dieta jest idealna dla chorych na serce, 
gdyż oczyszcza żyły, wzmacnia serce, oczyszcza organizm z toksyn.

PODSTAWOWY PRZEPIS NA ZUPĘ: 
 
SKŁADNIKI: 20 dkg pieczarek, 6 dużych cebul, 1 puszka koncentratu pomidorowego, 1 
główka  kapusty,  2  zielone  lub  czerwone  papryki,  1  duży  seler,  chudy  bulion  ze 
szkieletów, pieprz ziołowy, curry i pieprz cayenne lub imbir.  
PRZYGOTOWANIE: bulion dopraw solą, pieprzem i pietruszką dodaj pokrojone lub starte 
na  grubej  tarce  warzywa,  (kapusta  cienko  poszatkowana)  gotuj  na  dużym  ogniu  10 
minut,,  potem  na  wolnym  ogniu  10  minut,  lub  aby  warzywa  były  miękkie.  Dopraw 
przecierem do smaku, pieprzem cayenne lub imbirem.

* 1 dzień - jemy owoce (oprócz bananów), jemy zupę, pijemy gorzką herbatę i wypijamy    
1,5 do 2 litrów wody niegazowanej.

* 2 dzień - jemy warzywa i zupę.
* 3 dzień - jemy owoce, warzywa i zupę.
* 4 dzień - jemy 3 banany, jogurt i zupę.
* 5 dzień - jemy 6 pomidorów, pijemy wodę i 1-2 razy dziennie zupę.
* 6 dzień - jedz warzywa i zupę.
* 7 dzień - możesz zjeść ryż lub kaszę, owoce, 

warzywa i zupę.

Jeśli  w  trakcie  diety  schudliśmy  6  kg,  trzeba 
przerwać  dietę  na  2-3  dni  i  ponowić  ją  znowu. 
Można pić  kawę,  ale  po 3  dniu  nie  smakuje  już 
nam. Dietę można stosować tak długo jak się chce, 
daje wtedy bardzo dobre samopoczucie psychiczne 
jak i fizyczne.



ODROBINA PRZESĄDÓW 
 
NA KTÓRYM PALCU NOSISZ BIŻUTERIĘ?  
 
Chcesz dowiedzieć się coś o sobie, teściowej 
czy szefowej, sprawdź na jakim palcu nosi 
pierścionki, dlatego, że od dawna wiadomo iż noszenie 
biżuterii określa nasz charakter: 
 
- na palcu wskazującym może świadczyć o dumie, 
odwadze i wyniosłości; 
- na palcu środkowym świadczy o rozwadze, godności i 
otwartości wobec innych; 
- na małym palcu może wskazywać na zdolności 

przywódcze i władczym usposobieniu; 
- na kciuku biżuterię noszą indywidualiści, ludzie pewno 

siebie, z przebojem. 
- noszenie biżuterii na palcach u nogi świadczy o osobie 

wyzwolonej, świadomej swoich atutów zewnętrznych, 
jak i może świadczyć o kokieteryjnym usposobieniu. 
 
Można w to nie wierzyć, lub wierzyć jednak gdy nasz 
nastrój się zmienia często przekładamy biżuterię na 
inny palce, co jest oznaką dla otoczenia, że coś w nas 
się zmieniło. 

SZEPTY ZNANYCH



WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL 

WRÓŻKA HANIA 
 

TAROT 
KARTY KLASYCZNE 
KARTY CYGAŃSKIE

NIE MA LIMITU PYTAŃ!!!  
 

zgłoszenia:  ogrodnadziei@tlen.pl
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M O D L I T W A  
o ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW! 
Bardzo często rozmawiacie ze mną o umiejętności pogodzenia rozwoju z 
życiem w materii. Wiele osób ma z tym ogromne problemy, a pojawiające 
się często odczucie, że te dwie drogi nie mogą iść w parze sprawia, że 
wielu z was blokuje się na świadomie kreowane bogactwo i możliwości 
życia w dostatku. 

Wszystko zależy od intencji i to one sprawiają, że do pieniędzy można 
mieć stosunek negatywny lub pozytywny. Osoba rozwijająca się duchowo, 
niekoniecznie musi mieć dobry stosunek do materii i pieniędzy. Często 
wręcz pod wpływem wyobrażeń o rozwoju, ludzie zaczynają się wręcz 
blokować na dostęp do bogactwa, aby nie tworzyć w sobie przestrzeni, 
która może ich uwięzić i wprowadzić w koło dalszych inkarnacji. 

Jeśli taka osoba, ma jeszcze pamięć swojego, nieuzdrowionego stosunku 
do pieniędzy, wtedy wejście na ścieżkę rozwoju, każe jej się z tym 
niewątpliwie zmierzyć, a co za tym idzie, taka osoba, w swoim zadaniu 
karmicznym, będzie musiała nauczyć się przejawiać pełną świadomość 
tworzenia bogactwa duchowego i materialnego. To dlatego, w okresie 
najintensywniejszego rozwoju temat pieniędzy, właściwego, świadomego 
stosunku do nich, powraca do tej osoby, bez względu na to, jakie już 
stworzyła o sobie wyobrażenie i swoim rozwoju. 

Ta modlitwa powstała z myślą o tych duszach, które mierzą się jeszcze z 
tematem pieniędzy, bogactwa i spełnienia materialnego. Tworząc ją, 
zapewne i poruszyłam u siebie nutę wzorców, które mogą zalegać w mojej 
podświadomości, ale jeśli tylko wyjdzie coś w tym temacie, niewątpliwie 
potraktuję go poważnie i zabiorę się jak najprędzej do jego transformacji. 

MODLITWA:
Niech już w tej chwili dokona się oczyszczenie wszelkich moich intencji, które 
blokują moje dochody i możliwość większego zarabiania pieniędzy. Niech dokona 
się oczyszczenie wszelkich moich negatywnych intencji, które wprowadzają 
jeszcze w moim działaniu opór i blokady przed przyciągnięciem większej ilości 
pieniędzy. Niech oczyści się mój podświadomy, negatywny stosunek do łatwego i 
uczciwego zarabiania, jak i korzystania z energii pieniędzy dla dobra własnego i 
całego wszechświata. Niech oczyszczą się wszelkie wzorce biedy, przejęte od 
rodziców, ich rodzin i przodków. Niech wszystko to, co działało do tej pory na moją 
finansową niekorzyść, stanie się energią pracującą dla mojego dobra i dobra 
całego wszechświata.  

Niech w moim życiu i moim myśleniu dokona się pozytywna przemiana, która 
pokaże mi, jak stać się istotą otwartą na bogactwo i jak korzystać z tej energii, aby 
współdziałała ze mną, w pozytywny sposób.

Jestem gotowa na to, aby moja dusza przejawiła pełną, duchową świadomość 
wszechspełniającą, która ukaże mi bezmiar możliwości, odnajdywania się w 
świecie materialnym, w sposób twórczy i pozytywny. Jestem gotowa na to, aby 
nauczyć się obcować pozytywnie, w pełnym poczuciu bezpieczeństwa i 
świadomości duchowej, z większą ilością pieniędzy. Jestem gotowa poczuć się 
bezpiecznie w świadomości energii bogactwa i w obcowaniu z energią bogactwa. 
Jestem gotowa przejawić świadomość łączenia wyższych wibracyjnie energii 
uczuć, z energią materialną i przekazać ją dalej, w postaci energii inspiracji. 
Jestem gotowa doświadczyć energii bogactwa i jego przepływu przez moją 
osobistą przestrzeń tak, abym mogła w pełni pojąć, czym jest otwartość na 
przypływ pieniędzy i czym jest świadomość materialna.

Niech moja dusza wzniesie się na najwyższy poziom inspiracji, płynącej od dusz, 
które już tego doświadczyły i teraz dzielą się z tego poziomu, z tymi duszami, które 
są na to otwarte i gotowe. Niech i w świecie materialnym, pojawi się w moim 
otoczeniu osoba, która przejawia pełną świadomość otwartości na bogactwo tak, 
abym mogła czerpać od niej inspirację, również z poziomu materialnego. Niech 
otwartość mojej duszy, dostrzeże nie tylko w tym korzyść materialną, ale i 
duchową.

Jestem gotowa zrozumieć, czym jest bogactwo, zarówno w aspekcie przejawiania 
duchowych wartości, jak i w aspekcie doświadczeń materialnych. Niech ta lekcja 
stanie się pełna dla mojej duszy, a zrozumienie, które dzięki temu zyska moja 
dusza, niech wpłynie na mój wzrost świadomości duchowej i podniesienie jakości 
wibracji w obszarach materialnych, gdzie moja dusza przebywa obecnie, goszcząc 
w ciele materialnym.

Jeśli w mojej podświadomości tkwią jeszcze wzorce, które blokują mnie jeszcze w 
tym obszarze doświadczeń, to daję sobie pełną zgodę na ich transformację. Jeśli 
tkwi w mojej duszy jeszcze pamięć, nieuzdrowionych i niezrozumianych duchowo 
historii , związanych z pieniędzmi, majątkiem, bogactwem , to daję sobie pełną 
zgodę na ich zakończenie i wprowadzenie do ich przestrzeni energii świadomości, 
światła i miłości.

Niech to, co było dla mnie dotąd niewyobrażalne finansowo, stanie się naturalne 
w prostocie pozytywnego przyciągania. A to, co sama uznałam za trudne, 
niech stanie się łatwe i przyjemne w swym doświadczeniu.
Jestem na to gotowa. Niech tak się stanie.

  źródło: www.annaatras.com
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CIEKAWE I NIEZNANE TERAPIE...

Doktor Max Gerson (1891-1956), genialny 
lekarz i naukowiec, który już 80 lat temu odkrył 
przyczyny powstawania raka, opisując je jako 
zespół wyniszczenia tkanek wynikający z 
zaburzenia równowagi sodowo-potasowej na 
poziomie komórkowym, postępującą toksemię 
organizmu oraz permanentny niedobór 
składników odżywczych. Dr Gerson określił raka 
jak chorobę ca łego organizmu, a nie 
poszczególnych jego organów.  
 
Na bazie swoich odkryć, po ponad 35-ciu latach 
klinicznych doświadczeń, opracował Terapię 
Gersona - wybitnie skuteczną, naturalną, 
niespecyficzną terapię antynowotworową , 
nakierowaną na usuwanie przyczyn, a nie skutków 
choroby. Terapia znana jest głównie z ponad 30-to 
letniego pasma sukcesów w walce z wieloma 
rodzajami raka, jednak równie dobrze radzi sobie z 
innymi przewlekłymi dolegliwościami, m.in.: 
c u k r z y cą , c h o r o b a m i s e r c a , c h o r o b a m i 
reumatycznymi czy nadciśnieniem.  

 
Mimo iż współczesna medycyna 
nazywa takie dolegliwości 
' ' n i e u n i k n i o n y m i ' ' i 
''nieuleczalnymi'' chorobami 
cywilizacyjnymi, oferując jedynie 

symptomatyczne leczenie, to Terapia Gersona 
zaprzecza wszystkim tym tezom - jest skutecznym 
n a r zęd z i e m w l e c z e n i u r a k a , n a w e t w 
zaawansowanym stadium, oraz w walce z ponad 50 
innymi chorobami - zwalcza przyczyny tych 
schorzeń i odbudowuje cały organizm, pomagając 
pacjentom w powrocie do pełnego zdrowia i w 
unikaniu chorób w przyszłości. Terapia Gersona, 
mimo iż opracowana w Niemczech i USA, może być 
z powodzeniem stosowana w polskich warunkach. 

Terapia Gersona to alternatywna metoda leczenia 
wielu "nieuleczalnych" chorób, która najbardziej 
spektakularne sukcesy odnosi w leczeniu raka. Tam 
gdzie klasyczna medycyna oferuje jedynie 
objawowe leczenie, Terapia Gersona radzi sobie 
d o s k o n a l e p r z y n o s z ą c p e ł n e 
uzdrowienie.Holistyczne podejście Terapii Gersona 
nie ogranicza się, tak jak większość klasycznych czy 
naturalnych metod do leczenia indywidualnych 
symptomów choroby, ale traktuję organizm jako 
jeden całościowy mechanizm w którym każdy z 
elementów pełni istotną rolę i jest powiązany z 
wszystkimi innymi.  
 
Terapia nakierowana jest na usuwanie przyczyn 
chorób a nie jedynie tłumienie ich skutków. Działa 

p o p r z e z 
r e k o n s t r u k c ję 
n a t u r a l n y c h , 
p o t ę ż n y c h 
s y s t e m ó w 
o b r o n n y c h 
organizmu, które 
aktywują jego 
zdolność do samoleczenia, nie wywołując przy tym 
żadnych skutków ubocznych.  
 
Opiera się na świeżym, ekologicznym pożywieniu, 
sokach owocowo-warzywnych, starannie dobranej 
suplementacji, lewatywach z kawy i całościowej 
detoksykacji ciała; wszystko to w celu przywrócenia 
naturalnej zdolności ciała do samoleczenia. 
Niezmierna obfitość składników odżywczych 
dostarczana codziennie w postaci świeżo 
w y c iśn ię t e g o s o ku z o w o c ó w i w a r z y w 
ekologicznych, zapewnia organizmowi ogromną 
dawkę enzymów, witamin, minerałów i składników 
odżywczych.  
 
Substancje te rozbijają chore tkanki, podczas gdy 
lewatywy pomagają w usuwaniu z wątroby toksyn 
zgromadzonych w organizmie na przestrzeni 
całego życia.

CUD terapii dr GERSONA



Książka Metoda doktora Gersona, będąca 
tłumaczeniem dzieła Charlotte Gerson i Beaty 
Bishop Healing the Gerson Way, jest 
najbardziej aktualną i wartościową pozycją 
opisującą Terapię Gersona, napisaną w 2007 
roku z potrzeby dostarczenia czytelnikom 
źródła rzetelnej i kompleksowej wiedzy 
prezentującej zarówno Terapię Gersona jak i 
wszystkie związane z nią mniej lub bardziej 
bezpośrednio zagadnienia.  
 
Do pracy nad książką Charlotte Gerson, córka 
dra Maxa Gersona, założycielka Instytutu 
Gersona oraz kliniki Gersona, zaprosiła Beatę 
Bishop, swoją długoletnią przyjaciółkę, która 
wiele lat wcześniej sama wyleczyła się z raka 
stosując Terapię Gersona, co stało się 
asumptem do działania na rzecz pomocy 
i n n y m p a c j e n t o m , m . i n . z a łoże n i a i 
zorganizowania prac grup wsparcia w Wielkiej 
Brytanii oraz ośrodka Gersona na Węgrzech. 

Zamiarem autorek było stworzenie książki, 
która prostym językiem, w sposób jasny, 
szczegółowy, wyczerpujący i wiarygodny 
opisałaby jedną z najbardziej skutecznych i 
fascynujących niekonwencjonalnych metod 
leczenia, jaką kiedykolwiek odkryto. Pragnęły, 
by każdy, kto ją przeczyta, nawet bez 
posiadania specjalistycznej wiedzy, był w stanie 
pojąć uzdrawiający mechanizm terapii i 
wykorzystać go, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ta 
sztuka się udała - książka okazała się 
nieocenioną pomocą dla setek tysięcy ludzi. 
Przetłumaczona na wiele języków stała się 
światowym bestsellerem, z którego wiedzę 

czerpią nieustannie tysiące ludzi na całym 
świecie.  
Książka jest na bieżąco aktualizowana w miarę 
jak pojawiają się nowe, istotne okoliczności lub 
informacje. W 2007 roku opisany w książce 
protokół Terapii Gersona został zaktualizowany 
w oparciu o aktualne procedury medyczne 
stosowane w klinice Gersona w Meksyku. W 
2 0 1 2 r o ku k s iążk a zo st a ła p o n o w n i e 
zmodyfikowana i zaktualizowana przez 
autorki. Jest to wciąż najbardziej aktualna 
pozycja całościowo opisująca Terapię Gersona.  

' 'Metoda doktora Gersona ' ' stanowi 
kompletny przewodnik po teorii i praktyce 
Terapii Gersona, w którym autorki dzielą się 
swoim kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 
w leczeniu raka i innych dolegliwości przy 
zastosowaniu Terapii Gersona. Książka jest 
uaktualnieniem klasycznego dzieła Maxa 
Gersona A Cancer Therapy: Results of 50 Cases, 
uwzględniającym zmiany, jakie zaszły w świecie 
i medycynie od czasu jego śmierci, m.in. 
powszechność zastosowania chemioterapii i 
radioterapii, ich wpływ na organizm chorych i 
przebieg leczenia. Książka pozwala zapoznać 
się krok po kroku z zasadami działania terapii.  
 
Czytelnik dowiaduje się, jakie choroby mogą 
być skutecznie leczone, czego wymaga każdy z 
poszczególnych etapów terapii, jaki jest 
rozkład dnia pacjenta i pełny program kuracji, 
jakie zabiegi powinno się przeprowadzać oraz 
jakich używać suplementów. Znajdziemy tutaj 
również mnóstwo wspaniałych przepisów 
kulinarnych kuchni Gersona, budujące historie 
wyleczonych pacjentów i dużo, dużo więcej. 

Poważnie chorzy pacjenci, by wyzdrowieć, 
zmuszeni są do dokonywania całkowicie 
nowych wyborów w swoim życiu. Potrzebują 
rzetelnego rozeznania i pełnej informacji, aby 
podjąć właściwe decyzje. ''Metoda doktora 
Gersona'' dostarcza im mnóstwa cennych 
informacji wraz z opisem naturalnej metody 
leczenia, dając zarazem nadzieję na zdrową i 
szczęśliwą przyszłość.  
 
Doktor Gerson zmarł w 1956 roku. Wiele wskazuje na to, że 
został zamordowany. Komu zależało i nadal zależy na tym aby 
ta terapia, która przynieść może tyle dobra dla cierpiących 
ludzi, nie była stosowana przez oficjalna medycynę? Kto stracił 
by na tym, gdyby zamiast wydawać pieniądze na "lekarstwa" w 
aptekach ludzie kupowali by warzywa i owoce? 

Cud Terapii Gersona - film:  
www.youtube.com/watch?v=aC8vXde5fY8#t=51 

źródło: www.terapiagersona.com.pl
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Ach ta SAMOTNOŚĆ… 
Każdego  z  nas  czasami  spotyka, 
wkrada się do naszego życia, a my 
tak usilnie często z nią walczymy… 
nienawidzimy jej, a w głębi duszy 
czasami  -  każdy  jej  potrzebuje, 
poczuć  jej  oddech  raz  na  jakiś 
czas.  Faktem  jest,  że  ciężko 
godzimy się z samotnością, bo cóż 
ona niby pozytywnego może nam dać: 
smutek, apatię, zmęczenie i często 
depresję…  Czujemy  się  odrzuceni, 
często  nie  pozwala  nam  normalnie 
egzystować  i  jest  powodem  wielu 
trosk i smutków.  

Jednak  to,  że  jesteśmy  aktualnie 
samotni lub sami, nie powinno nas 
predysponować  do  zamykania  się  i 
zostania  odludkiem,  a  wręcz 
przeciwnie, samotność daje świetne 
możliwości  do  poznawania  nowych 
ludzi,  często  wielu  nowych 
ciekawych obszarów życia.

Samotność  można  wykorzystać  dla 
zainwestowania  w  siebie  czasu  i 
uwagi,  bo  kiedy  można  całkowicie 
poświęcić  się  swoim  ulubionym 
zainteresowaniom,  ulubionej 
książce, podróżom, pójść na kurs, a 
wreszcie móc poznawać nowych ludzi 
i bawić się bez wyrzeczeń… właśnie 
wtedy, kiedy mamy na to czas, będąc 
samemu mobilizujemy często siły do 
zmian życiowych… i po to ona jest.

Mówi  się,  że  samotność  jest 
twórcza, byle nie trwała za długo! 
To  prawda,  będąc  samemu, 
przeżywając i medytując nad sobą i 
swoim  życiem  dochodzimy  do 
ciekawych  wniosków,  i  wreszcie  - 
największe  dzieła  literackie  czy 
muzyczne zostały stworzone, albo z 
wielkiej  miłości,  albo  z 
samotności.  Często  właśnie  w 
poczuciu samotności zwracamy się na 
ścieżkę  duchową,  zaczynamy  czegoś 
poszukiwać, zagłębiamy się w swoje 
wnętrze.

Rozstanie.  Każdy  rozpad,  każde 
rozstanie  boli  i  godzi  w  naszą 
duszę,  jednak  to  normalna  lekcja 
życiowa, po prostu jeśli z kimś nam 
się  nie  udało  stworzyć 
stabilizacji,m  to  znaczy,  że  za 
rogiem  czeka  ktoś  lepszy, 
ciekawszy, który być może bardziej 
doceni  nas…   To,  że  ktoś  od  nas 
odszedł  nie  oznacza,  że  ma  się 
zawalić  świat  ,  to  on  stracił 
nas,może  coś  przerabialiśmy  i  ta 
miłość nie przetrwała, może to nie 
było to, a może wręcz przeciwnie, 
należy przemyśleć co było nie tak, 
że  związek  się  rozpadł  i  nie 
ponowić  tych  samych  błędów  w 
następnym związku…!

Samotność to kapryśna pannica, ale 
daje  wiele  okazji  i  szans  na 
rozwój,  samorealizację  i  czasami 
taki  oddech  jest  nam  bardzo 
potrzebny. Często chwila odpoczynku 
od  ludzi,  partnera  działa 
zbawiennie  na  nasze  emocje,  pod 
wpływem  tego  zmieniają  się  nasze 

plany, pragnienia, zamiary i ocena 
rzeczywistości.

A co z samotnością w związku? Cóż, 
najpierw  należałoby  zweryfikować 
swoje  uczucia,  potrzeby  i 
możliwości,  jeśli  partner  nie 
zauważa Cię, to po prostu mu o tym 
powiedz.  Jeśli  potrzebujesz 
częściej  spędzać  czas  z  ukochaną 
osobą  -  działaj,  jednak  jeśli 
widzisz,  że  Twój  partner  czy 
partnerka kompletnie się Tobą nie 
zajmuje, czy nie zwraca na Ciebie 
uwagi, chodzi rozdrażniona/y, może 
to oznaczać, że albo ma problemy, z 
którymi  próbuje  poradzić  sobie 
samemu,  albo  jest  zmęczona/y 
związkiem, bo być może coś w nim 
nie gra od dawna.  
 
Wtedy  działaj  i  postaraj  się 
maksymalnie  pomóc  związkowi,  
porozmawiaj  co  jest  nie  tak, 
czasami  zwykły  spacer,  rozmowa  i 
trzymanie  się  za  rękę  może  pomóc 
przetrwać  trudne  momenty.  Może 
partner  potrzebuje  chwili 
wytchnienia, czasu na przemyślenie 
czegoś  i  pragnie  pobyć  sam  - 
zaakceptuj  to.  Jednak  jeśli 
wszystko  się  przedłuża,  nie 
znajdujesz sposobu, by się zbliżyć, 
przemyśl  czy  taki  model  związku, 
wieczne oczekiwanie i proszenie o 
chwilę uwagi czy spędzenie wspólnie 
czasu  Ci  odpowiada.  Może  się 
okazać, że za dużo was dzieli, za 
mało  łączy  i  często  nie  da  się 
tutaj osiągnąć “złotego środka”.

 

Aryan Goehling 



KULINARNE 
 INSPIRACJE 

 Aryana Goehlinga 
        

BABKA ZIEMNIACZANA

1 kg ziemniaków, 200 g wędzonego 
boczku, 1 średnia cebula, 2 jaja, 2 łyżki 
mąki pszennej, olej, pół łyżeczki soli, 
majeranek, 1 łyżeczka zmielonej 
kolendry, 2 ząbki czosnku, 1 płaska 
łyżeczka cząbru, 1/3 łyżeczki pieprzu 
ziołowego.  

Cebulę z boczkiem pokrój w kostkę, 
podsmaż na patelnio na złoty kolor. 
Ziemniaki zetrzyj na tarce, dodaj do nich 
usmażony boczek z cebulką, jaja i 
przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj i 
wyłóż na podłużną blaszkę do pieczenia, 
wysmarowaną odrobiną oleju. Piec w temp. 
200* C przez około 50 minut. Babkę 
podawaj z kefirem lub polaną śmietaną i 
posyp na wierzchu majerankiem.  

PIERNIK 
NA PIWIE

1 szklanka mąki 
pszennej, 3 szklanki 
mąki razowej, 2 

szklanki ciemnego 
piwa, 6 jaj, 25 dag miodu naturalnego, pół 
kostki dobrego masła, łyżeczka cynamonu, 
100 g migdałów, garść orzechów włoskich, 
garść namoczonych rodzynek, szczypta 
kardamonu, szczypta imbiru, szczypta soli. 
 
Wszystkie składniki oprócz bakalii i białek 
wsyp do miski i ucieraj razem na jednolitą 
masę (można w mikserze), białka ubij na 
sztywno i wymieszaj z ciastem, dodaj 
bakalie. Ciasto wyłóż na blachę wyłożoną 
papierem do pieczenia i odstaw na 24 
godziny przykryte ściereczką. Piecz około 1 
godzinę w temp. 170*C. Ciasto polej 
rozpuszczoną gorzką czekoladą i udekoruj 
bakaliami.  

ŚLEDZIE NA 
OSTRO

2 o p a k o w a n i a 
m a t i a s ó w , 2 
cebule, 2 ogórki 

konserwowe (lub kiszone), 1 ząbek 
czosnku, 2-3 pomidory suszone w oleju, 
olej, pieprz czarny, majeranek, 2-3 
łyżeczki musztardy gorczycowej, 
odrobina cukru, szczypta pieprzu 
cayenne. 

Śledzie kroimy na cieniutkie paseczki, 
cebule i ogórki kroimy w drobną kostkę, 
mieszamy z olejem i doprawiamy do smaku 
pieprzem, majerankiem. Dodajemy czosnek 
starty, pokrojone drobniutko pomidory, 
musztardę, odrobinę cukru i szczyptę 
pieprzu cayenne. Oleju wlewamy tyle, żeby 
można było połączyć składniki. Dodajemy 
śledzie i mieszamy wszystko razem. Przed 
podaniem należy schłodzić danie. Podajemy 
z pieczywem.  

RACUCHY Z JABŁKAMI
 
1 szklanka mąki, 2 
jaja, 1 łyżka oleju, 4 
kwaśne jabłka, 2 łyżki 
c u k r u , s z c z y p t a 
c y n a m o n u i 
kardamonu, olej do 
smażenia, cukier puder 
do posypania, szczypta 
soli.  

Mąkę , żó ł t ka i s ó l 
mieszamy z wodą, ale dodajemy jej tyle, 
aby ciasto uzyskało gęstość kwaśnej 
śmietany. Jabłka obieramy, i kroimy w 
plastry. Białka ubijamy z cukrem, dodajemy 
sól, cynamon i kardamon, i mieszamy 
delikatnie razem. Każdy krążek jabłka 
zanurzamy w cieście i smażymy na złoty 
kolor na rozgrzanym oleju. Usmażone 
racuchy osączamy na papierowym ręczniku, 
posypujemy cukrem pudrem. 

 
  

SMACZNEGO!  
foto: internet



ŁATWE ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA…

Czy możemy zabezpieczyć się  
przed szkodliwym 
promieniowaniem  

w domu i biurze?

Z pewnością tak - choć kłopoty 
zdrowotne równie dobrze mogą 
wyn ikać z zamartwian ia s ię 
p r o m i e n i o w a n i e m , j a k z 
rzeczywistego promieniowania. 

Komputery, telefony komórkowe, 
telewizory i kuchenki mikrofalowe - 
wszystkie te urządzenia wytwarzają 
promieniowanie elektromagnetyczne - 
lecz dowody na to, iż w takim stopniu, 
w jakim występuje ono w domu czy 
biurze, jest w ogóle szkodliwe, budzą 
mało zaufania. 

To jednak nie powstrzymuje wielu 
firm od proponowania coraz to 
nowych środków ochronnych. 
Należą do nich: specjalna odzież z 
wplecionymi nylonowymi włóknami 
p o w l e k a n y m i s re b re m o r a z 
specjalne futerały na telefony 
komórkowe. 

Włókna wyprodukowane w Ameryce, 
likwidują nawet 99% promieniowania 
wysokiej częstotliwości, emitowanego 
przez urządzenia elektroniczne.

ŹRÓDŁO: 
ŁATWE ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA”  

ROBERT METTHEWS I NICK SMITH  WYD. KDC 



MĄDROŚCI DLA DUSZY 
(ZNALEZIONE W SIECI)



  

Anthony de Mello  
„Minuta mądrości” 

 

ZNACZENIE 

Pewien podróżny zwrócił się do 
jednego z uczniów:
-  Przybyłem  z  daleka,  by 
posłuchać  Mistrza,  lecz  nie 
znajduję  w  jego  słowach  nic 
nadzwyczajnego.  
-  Nie  słuchaj  jego  słów. 
Słuchaj tego co przekazują.  
- Jak to zrobić?  
-  Weź  jedno  ze  zdań 
wypowiadanych  przez  niego, 
potrząśnij nim dobrze, tak by 
opadły wszystkie słowa. To co 
zostanie rozpali Twoje serce. 



Traktuj bliźniego, jak siebie samego…  

Ludziom, którzy nie znają prawa karmy, dość trudno jest podążać drogą 
rozwoju duchowego. Na tej drodze czeka wiele pokus, a cena za nie wydaje się 
zupełnie nieważna.

Jedna z pokus pojawia się podczas podnoszenia samooceny. Kiedy zauważamy, 
że jesteśmy wartościowi i cenni, że Bóg obdarza nas tym, czego zawsze 
pragnęliśmy, może powstać przekonanie, że wszystko się nam należy. 
Wszystko, o czym tylko zamarzymy. I nie obchodzi nas, czy ludzie, od których 
tego wymagamy, mają ochotę nam to dać. Przecież nam, ukochanym dzieciom 
bożym, dziedzicom całego bogactwa, nikt nie powinien odmawiać. I tak myśląc 
przestajemy liczyć się z potrzebami innych ludzi.  
 
Błąd wynika z naiwnego myślenia, że jeżeli wszystko można sobie przebaczyć, 
to przecież i to, że kogoś skrzywdziliśmy świadomie, nie powinno wpłynąć na 
naszą przyszłość. 
Tymczasem po przebaczeniu, co prawda, jesteśmy wolni od poczucia winy i 
żalu, które bolały, ale… nie wolni od innych konsekwencji karmicznych.

Otóż dla podświadomości i ja, i inni to ludzie. Jeśli daję sobie prawo, by 
innego człowieka traktować jak narzędzie do spełniania moich zachcianek, to 
sprawiedliwym jest, że i inni traktują mnie jako narzędzie dla swych rozrywek. 

Pasuje? 
W jedną stronę nam pasuje, ale w drugą oburza! Ach! Jak boli czasem, że 
trzeba odmierzać jedną miarką sobie i innym. 
W każdej innej dziedzinie zasada jest taka sama. 
Jeżeli świat istnieje dla mojej radości, wygody i przyjemności, to i ja istnieję 
dla radości, wygody i przyjemności świata.

Jeśli nie potrafisz tego zaakceptować, to pewnie dlatego, że masz głupie 
wyobrażenia na temat radości, wygody i przyjemności. Spróbuj je zmienić 
rozumiejąc na początek, że najlepsza zabawa nie polega na wyśmiewaniu 
innych. Potem próbuj innych pozytywnych eksperymentów z zabawą na 
trzeźwo i przytomnie.

Naucz się bawić życiem tak, by nie było to kosztem innych. Baw innych tak, by 
nie było to twoim kosztem. Naucz się wygrywać bez pokonywania i 
upokarzania innych, a pozwolisz, żeby inni wygrywali razem z tobą. Naucz się 
żyć razem z innymi, zamiast przeciw nim. I wtedy będziesz szczęśliwy i 
przestaniesz obciążać sobie karmę.

Kiedy ja wygrywam, pozwalam innym, by też wygrywali. Gdy inni wygrywają, 
wówczas i ja wygrywam z nimi.

Leszek Żądło

ROZWÓJ DUSZY 
 czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)

LESZEK ŻĄDŁO 
www.cudaducha.pl 

autor wielu książek z dziedzin parapsychologii 
i rozwoju duchowego, twórca metody Regresingu, 

nauczyciel Huny - wiedzy tajemnej w praktyce

http://www.cudaducha.pl
http://www.cudaducha.pl


www.femi.pl

http://www.femi.pl
http://www.femi.pl


 

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 zwalczyć lęk przed zmianami? 
Tutaj często odzywa się słabość, a mianowicie - strach. Boisz się ludzi dlatego to jesteś tutaj z nami. Jak walczyć z lękiem? Jest 
też prosty sposób, tylko do tego prostego sposobu dołącz wiarę. Stań przed lustrem i powiedz: "Siła jest we mnie. Moc jest we 
mnie". 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 kokon, energetyczna kula, może być też ochrona z luster. Po pewnym okresie 
stosowania tej metody poczujesz się nowo narodzonym, silnym i odważnym człowiekiem. 

Jaki kamień lub kryształ stosować najlepiej do uzdrawiania? 
Najlepsze są kryształy górskie albo kryształy, które są wydobywane w Egipcie. Trochę się różnią kolorem, ale posiadają 
ogromną moc energetyczną. Do uzdrawiania najlepiej stosować nieoszlifowane kryształy. Bardzo silnym kryształem jest 
diament Herkimer, nie tylko uzdrawia i wzmacnia energetycznie, ale też oczyszcza naszą energetykę, ochrania przed 
negatywnymi energiami i magią oraz wzmacnia naszą energię, dlatego przydatny jest dla uzdrowicieli.  

Jeśli komuś wybaczam, to czy ta osoba nie pomyśli, że jestem słaby i nie zacznie dokuczać mi jeszcze bardziej? 
Jest to lekcja związana z wybaczaniem, jeśli wybaczysz szczerze z serca, energie wokół Was się oczyszczą, Twoja wibracja 
podniesie się i nie będziesz miała celu w przyciągnięciu tej samej nieprzyjemnej lekcji życiowej. Jeśli jednak Twoje 
wybaczenie będzie powierzchowne, nie zrobić tego z czystą intencją i z serca, to pierwotny problem, będzie w Tobie rezonował 
i po pewnym czasie przyciągniesz odpowiednią energię, tym samym sytuację i problem się ponowi. Uraza, złość i lęk trzymany 
w Twoje duszy spowoduje, że pozbawisz się energii, i zostaniesz podatny na ponowne przyciągnięcie takiej, a nie innej lekcji. 

W jaki sposób można sobie ulżyć w depresji? 
Depresja to stan duszy w którym czuje się ona 
samotna, niekochana i nie daje sobie rady z jakiś 
problemem lub emocjami. Rada jest jedna: trzeba się 
otworzyć... otworzyć się na ludzi, otworzyć na świat…  
wybaczyć i nie porównywać się z innymi. Depresja to 
stan duszy, który pojawia się kiedy nie dajemy sobie z 
czymś rady, a dodatkowo czujemy się opuszczeni i 
musimy sobie radzić samemu. Często rodzi się ona z 
wielkiego smutku. 
Zrób coś co sprawi Ci przyjemność… idź do lasu, 
ogrodu lub na łono natury. Pobądź chwilę sama jeśli 
masz taką potrzebę, zregeneruj i uspokój natłok myśli 
negatywnych.  Nastaw się, że depresja jest tylko w 
twoim umyśle... depresji nie ma. Najlepiej znajdź 
przyjaciół, którzy nie pozwolą Ci być samemu i 
pogrążać się w negatywnym myśleniu, żalu i 
samotności. Odmień swoje życie, zrób coś co nada mu 
jakiejś nowej jakości, znajdź nowy cel życiowy. 
Afirmuj sobie i wizualizuj: "Jestem zdrową osobą", 
"Jestem szczęśliwą osobą", "Jestem kochaną osobą". 
Depresja to jest twój stan emocji, a jak wiadomo, 
każdą emocję możemy przetransformować w inną, 
najlepiej pozytywną.

PRZEKAZY INTUICYJNE 
ARYANA GOEHLINGA





Aryan Goehling

Energetyzowanie za pomocą kuli… 

Wykonujemy  ją  w  każdym  momencie 
kiedy  potrzebujemy  dodatkowej  energii 
lub ochrony. Ćwiczenie to wykonujemy na 
siedząco lub stojąco. Najpierw bierzemy 
kilka  głębokich  oddechów  po  czy 

zaczynamy pocierać bardzo energicznie dłonie o siebie na 
wysokości czakry splotu słonecznego. Kiedy poczujemy, że 
nasze  dłonie  są  rozgrzane  lub  kiedy  zauważymy,  że  na 
naszych  dłoniach  pojawiło  się  tzw.  “gwiaździste 
niebo” (białe plamki na czerwonym tle dłoni_, zaczynamy 
powoli tworzyć  w dłoniach kulę  energetyczną.  Dodajemy 
do  niej  mentalnie  dużo  białej,  różowo  -  fioletowej  lub 
złocistej  energii.  Obracając  ją  w  dłoniach  i  co  chwilę 
powiększając o nową porcję energii, wyczujemy w pewnym 
momencie swego rodzaju opór, to znak, że możemy tę kulę 
nałożyć na siebie. Bierzemy ją nad głowę i nakładamy na 
siebie od głowy rozciągając na całe ciało. Możemy widzieć 
ją przez chwilę na sobie mentalnie i możemy powiedzieć, 
że kula ta nas energetyzuje i ochrania.  
Tą  samą  metodą  możemy  leczyć  kogoś.  Po  prostu 
formujemy  kulę  mentalnie  z  intencją  uzdrowienia 
konkretnej  osoby i  nakładamy na tą  osobę  energetyczną 
kulę i prosimy Opiekunów uzdrawianej osoby jak i naszych 
o pomoc w uleczeniu jej.

ROZWIJANIE  J A S N OW I DZ E N I A

22 - 23 STYCZNIA 2014 r. 







Dieta Kwaśniewskiego, inaczej dieta optymalna, to plan 
żywieniowy, którego podstawą są produkty tłuszczowe. 
Jednak jadłospis w diecie dr Kwaśniewskiego można 
skomponować tak, aby wspomagały one metabolizm i 
przyśpieszały proces odchudzania. Sprawdź przykładowy, 
tygodniowy jadłospis w diecie dr Kwaśniewskiego. 

Zalecane są 3 posiłki dziennie. Dieta opiera się na jajkach, 
produktach mlecznych i mięsie, istotnym elementem są sery, ale 
jedzone bez chleba, za to ze śmietaną, masłem, majonezem. 
Unikamy węglowodanów – w ciągu dnia wolno ich dostarczyć 
organizmowi najwyżej 50 g (np. 2 cienkie kromki chleba). 

Produkty zalecane: wszystkie rodzaje serów, jajka – powyżej 4 na 
dobę, podroby, galarety mięsne, chrząstki, tłuste rosoły, każdy 
rodzaj mięsa, najlepiej tłuste, wieprzowe, wszystkie rodzaje wędlin 
(najlepsze – salcesony), ryby, konserwy rybne, drób, najlepiej tłusta 
gęś, kaczka, dużo tłuszczu – masło, smalec, słonina, smalec gęsi, 
olej słonecznikowy, oliwa, dobra margaryna.  

Według autora diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego są znacznie lepsze od roślinnych: 
tłuste mleko i śmietana do 1/2 litra na dobę, wszystkie jarzyny, pieczarki, grzyby do 300 g na 
dobę, jeden ziemniak dziennie (frytki na smalcu lub łoju), dużo płynów, ale bez cukru, 
orzechy, słonecznik, majonez, przyprawy, kawa, herbata albo – lepiej – soki owocowe 
niesłodzone (należy je pić po rozcieńczeniu w ilości 2 – 3 łyżki na szklankę gorącej lub zimnej 
wody). 

Produkty zakazane: cukier, słodycze, miód, owoce i przetwory owocowe (dżemy, kompoty), ryż, 
kasze, pieczywo, ciasta, kluski, potrawy mączne, ziemniaki (w dużych ilościach), mąka 
ziemniaczana, groch i fasola, inne produkty pochodzenia roślinnego, słodzone płyny, sól – stosować 
jak najmniej, aż do zupełnego jej odstawienia 

Dieta Kwaśniewskiego zalety: dieta dostarcza odpowiedniej ilości białka. Korzystna 
jest też eliminacja słodyczy i soli. Autor diety zapewnia, że wszystkie składniki 
mineralne (także sód) występują we właściwych ilościach i proporcjach w 
dostarczanych produktach. 

źródło: www.poradnikzdrowie.pl/diety/odchudzajace/dieta-optymalna-dr-jana-kwasniewskiego_36806.html

ZNANI POWIEDZIELI:ZASADY DIETY OPTYMALNEJ 
DR JANA KWAŚNIEWSKIEGO

http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/odchudzajace/dieta-optymalna-dr-jana-kwasniewskiego_36806.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/odchudzajace/dieta-optymalna-dr-jana-kwasniewskiego_36806.html


Dieta optymalna polega na zachowaniu w 
jedzeniu właściwych proporcji między trzema 
podstawowymi składnikami produktów 
spożywczych: na 1 g zjedzonego białka 
powinno przypadać 2,5 do 3,5 g tłuszczu i 
tylko 0,5 g węglowodanów.  
 

Jest to więc dieta wysoko- tłuszczowa. Zarówno białko jak i tłuszcze powinny 
pochodzić ze zwierząt. Najlepsze białko zawarte jest w jajkach, produktach 
mleczarskich, mięsie, podrobach, a najlepsze tłuszcze to smalec wieprzowy i gęsi, 
słonina, łój, masło. 

Z diety wyklucza się niemal całkowicie cukier (i ten z cukiernicy i ten zawarty w miodzie, 
owocach i wszelkich produktach słodkich) oraz produkty zbożowe: mąki, kasze, ryż, chleb. 
Węglowodany ogranicza się więc do minimalnej ilości podanej w proporcji. Przeciętnie 
człowiek powinien zjadać około 50 - 80 g białka, 200 - 300 g tłuszczu i 50 - 100 g 
węglowodanów dziennie (w zależności od płci, wieku, wzrostu, wagi, wykonywanej pracy 
itp.). Trzeba jednak pamiętać, że ilość ta nie oznacza masy pokarmu, lecz jest znacznie 
mniejsza, jako że np. 100 g mięsa zawiera , w zależności od rodzaju, zaledwie 15 g białka i 
10 - 40 g tłuszczu. 
Zachowując podane proporcje można jeść właściwie wszystko i wcale niekoniecznie 
mięso. Dużo bardziej wartościowe od niego są jajka, sery, śmietana, a jeśli produkty 
mięsne, to głównie boczek, podroby, wędliny podrobowe (salcesony, wątrobianki). W 
ramach dopuszczalnej ilości węglowodanów można zjeść np. dwa ziemniaki, sporo 
warzyw - najlepsze są warzywa kapustne, buraczki, fasolka szparagowa, pomidory, 
nieco owoców, a nawet kawałek czekolady. 

Większość produktów spożywczych zawiera kombinację białka, tłuszczu i/lub 
węglowodanów. Najważniejsze jest, aby nauczyć się obliczać proporcje między tymi 
składnikami w potrawie, którą przyrządzamy i zestawiać produkty tak, by osiągać pożądaną 
proporcję. Pomocne w tym celu są tabele wartości odżywczych produktów spożywczych 
(zawierają je książki dr Kwaśniewskiego).  
Zarówno dr Kwaśniewski jak i osoby żywiące się optymalnie wolą zamiast słowa 
"dieta" używać określenia. żywienie optymalne". Jest to bowiem sposób żywienia, 
który przyjmuje się na całe życie, nie okresowo, jak większość diet. Służy ono 
zarówno ludziom chorym jak i zdrowym. Jedzenie przestaje być przypadkowym 
wrzucaniem do ust przypadkowych produktów, a staje się świadomym zasilaniem 

organizmu w potrzebne mu składniki. Wskutek tego całkowicie 
zmieniają się i normują procesy metaboliczne, inaczej przebiega 
przemiana materii. 
Organizm otrzymuje z tłuszczów dużo potrzebnej mu energii, co 
umożliwia mu kierowanie białka jako budulca do tych organów i 
tkanek, które chorują. W ten sposób organizm sam się leczy, szybko i 
raz na zawsze. Na początku może się to wydać niewiarygodne, ale 
żywienie optymalne. leczy prawie wszystkie choroby - miażdżycę, 
chorobę Buergera, choroby zwyrodnieniowe, nadciśnienie tętnicze, 
łuszczycę. Leczy również cukrzycę - w ciągu 3 tygodni do 3 miesięcy 
choroba ta ustępuje, a przyjmowanie insuliny staje się niepotrzebne. 

Dieta działa też odchudzające. Sprawnie pracujący organizm 
sam stopniowo spala własne tłuszcze jako niepotrzebny balast. 
Nie głodząc się, jedząc zgodnie z własnym apetytem i rytmem, 
chudnie się przeciętnie 1,5 kg tygodniowo, aż do osiągnięcia 
prawidłowej wagi ciała. Ponieważ proces ten nie odbywa się 
kosztem pozbawienia organizmu potrzebnych mu pokarmów, a 
przeciwnie - poprzez przywrócenie mu właściwego sposobu 
funkcjonowania, osiągnięty efekt jest trwały. 
Dieta optymalna jest dietą tanią. Produkty, których jedzenie jest 
najbardziej zalecane (jajka, podroby, salcesony, boczek, słonina, 
smalec, szpik kostny, skórki wieprzowe) są dużo tańsze od 
powszechnie uważanych za "dobre", tzn. chudego mięsa i wędlin, ryb, 
nowalijek, słodyczy, egzotycznych owoców itp., natomiast o wiele 
bardziej od nich wartościowe. 
Po przejściu na dietę optymalną wkracza się w zupełnie inne 
życie: dochodzi się do właściwej wagi ciała, choroby w 
większości znikają lub cofają się, człowiek czuje się lekki i 
zdrowy, jest pełen energii i optymizmu. Trzeba tylko odrzucić 
wmawiane nam przez dziesiątki lat zasady żywieniowe i 
spróbować jeść zgodnie z dietą - jeden dzień, tydzień, miesiąc. 
Już po miesiącu przekonamy się, że tłuszcz nie tuczy, lecz 
odchudza, że nie powoduje miażdżycy, lecz ją leczy, a brak 
chleba i słodyczy wcale nie przeszkadza, by jeść smacznie i 
zdrowo. 

 
źródło: www.optymalni.poznan.pl/zywienie-doroslych/na-czym-polega-dieta-optymalna

http://www.optymalni.poznan.pl/zywienie-doroslych/na-czym-polega-dieta-optymalna
http://www.optymalni.poznan.pl/zywienie-doroslych/na-czym-polega-dieta-optymalna


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 
m e d y c z n y , a r t y k u ł y h i g i e n i c z n e , 
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

Słodzik Sussina Stevia 
(500 tabletek) 

Stewia (Stevia rebaudiana) to roślina o wyjątkowo 
słodkich liściach. Od wielu lat używana przez miliony 
ludzi jako naturalny słodzik. Dbasz o zdrowie, szczupłą 
sylwetkę, nie chcesz lub nie możesz jeść cukru? Stewia może 
być dla Ciebie idealną alternatywą. 
O stewii w skrócie: 
* Stewia to w pełni naturalny słodzik i jest 

słodszy do 250-450 razy od cukru 
(sacharozy); 

* Rozpuszczalny w wodzie i alkoholach; 
* Odporny na wysoką temperaturę (do 200 °C) 

– może być używany do pieczenia i 
gotowania; 

* Stabilny w kwaśnych i zasadowych płynach 
(pH 3-9); 

* Może być długo przechowywany; 
* Stewia nie powoduje próchnicy zębów; 
* Stewia jest bezpieczna dla diabetyków – nie 

podnosi poziomu cukru we krwi; 
* Stewia jest bezpieczna dla osób chorych na 

fenyloketonurię (PKU); 
* Stewia jest nietoksyczna – testowana na 

zwierzętach i stosowana przez ludzi od wielu 
lat bez niepożądanych efektów; 

* Słodziki ze stewii nie ulegają fermentacji; 
* Stevia może być uprawiana samodzielnie;

http://www.kuplek.com
http://www.kuplek.com




CIEKAWE TERAPIE

Kuracja na spalenie tkanki tłuszczowej z brzuszka i uda. Metoda polega na uaktywnieniu 
składników preparatów nałożony na skórę poprzez zawinięcie danego obszaru folią 
spożywczą np. brzucha, talii, nóg. Zabiegi te można spokojnie stosować w domu. 

Zabieg zaczynamy od peelingu kawowego z dodatkiem oleju migdałowego lub kokosowego. 
Nakładamy balsam ujędrniający lub wyszczuplający. Następnie mieszamy 2 opakowania 
cynamonu z wodą, aby powstała papka. Pędzlem rozprowadzamy papkę na brzuch i udach i 
owijamy się folią. 
Cynamon ma działanie silnie rozgrzewające więc efektem jest silne pieczenie i mrowienie. 
Staramy się wytrzymać 15-20 minut. Ściągamy folię i zmywamy okład cynamonowy pod 
prysznicem. W ciało wmasowujemy balsam ujędrniający lub naturalny olej: arganowy, 
migdałowy lub kokosowy. 

Już po kilku zabiegach widać znaczną różnicę, nasze ciało jest ujędrnione, wyszczuplone, 
wygładzenie, , poprawa stanu skóry, znikają rozstępy i cellulitis. Dodatkowo zabieg powoduje 
pobudzenie krążenia krwi i limfy. 

Kto nie powinien wykonywać takiego zabiegu? Kobiety w ciąży, osoby chorujące na 
miażdżycę, osoby z dolegliwościami sercowymi, wysokim ciśnieniem, osoby, które mają 
problem z nerkami, osoby zmagające się z żylakami, osoby po operacjach i w trakcie ostrych 
infekcji. 

UWAGA! Po zabiegu nie wolno korzystać z solarium i trzeba uważać na słońce przez trzy dni. 
Body wrapping najlepiej wykonywać dwa razy w tygodniu, dla optymalnego efektu  zalecane 
jest 10 do 15 zabiegów.



ZAMIEŃ SŁOWA BLOKUJĄCE W BUDUJĄCE

PSYCHOLOGIA
Zamień swoje słownictwo, a na pewno zmienisz swoje życie przekonuje Jacek 
Walkiewicz. Jeśli chcesz odmienić swoje życie - zamień słowa blokujące na 
pozytywne, a zobaczysz jak wielkie zmiany zajdą w Twoim życiu: 

Zamiast: “ROZCZAROWAŁEM SIĘ” mów: “DOŚWIADCZYŁEM” 

Zamiast: “JUTRO” mów: “TERAZ” 

Zamiast: “CHCIAŁABYM” mów: “POTRZEBUJĘ” 

Zamiast: “POŚWIĘCAM SIĘ” mów: “WYBIERAM” 

Zamiast: “MOŻE” mów: “POSTANAWIAM” 

Zamiast: “POWINNAM” mów: “DECYDUJĘ” 

Zamiast: “UDAŁO MI SIĘ” mów: “ZROBIŁAM” 

Zamiast: “MUSZĘ” mów: “MOGĘ” 

Zamiast: “PROBLEM” mów: “WYZWANIE” 

Zamiast: “NIE WIEM” mów: “SZUKAM” 

ZNALEZIONO W INTERNECIE

JACEK WALKIEWICZ 
psycholog, mówca, trener 

www.pełnamoc.pl

http://www.pe%C5%82namoc.pl
http://www.pe%C5%82namoc.pl


POLECENIA
F I L M Y    W A R T E

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

 GWIAZD NASZYCH WINA 
Hazel (Shailene Woodley) i Gus (Ansel Elgort) podzielają ten sam 
rodzaj sarkastycznego poczucia humoru, niechęć do 
konwenansów i - wreszcie - miłość, za sprawą której przeżywają 
niezapomnianą podróż. Pomimo tego, że tych dwoje nastolatków 
musi stawić czoła nadzwyczajnym wyzwaniom, ich odwaga i 
wzajemne oddanie dowodzą, że choć życie nie jest idealne, to 
miłość już tak. W tym poruszającym filmie na motywach 
bestsellerowej powieści Johna Greena występują także Laura 
Dern i Willem Dafoe. 

Film faktycznie można powiedzieć, że jest o pięknej miłości, a więc 
bardzo romantyczny, poruszający, wzruszający  - z naciskiem na 
wzruszenie, bo faktycznie łzy same cisną się do oczu. Historia 
powiedziałoby się wyjątkowo trudna i przewidywalna, ale jest coś w 
niej magicznego… ciekawego i intrygującego, a jednocześnie 
pouczającego. 

Dodatkowym atutem filmu jest piękna muzyka, która momentami 
niesamowicie z lekkością i łatwością przenosi nas w tą historię, jakże 
piękną, tragiczną, ale i mądrą. 

Tematów i filmów o miłości było bardzo dużo już, ale nikt nie 
przedstawił jej w tak piękny, wysublimowany i graniczący z 
masochizmem sposób. Na pewno na długo pozostaje w pamięci jak i 
w sercu, a kreacje aktorskie są pomimo, że głównych bohaterów grają 
młodzi aktorzy - naprawdę wysokich lotów. A miłość, aż po grób 
nabierze po tym filmie dla Was odrobinę innego znaczenia. 

    Polecam! 



SNOWPIERCER: Arka przyszłości 
Rok 2031. Świat przegrał walkę z globalnym ociepleniem. Na Ziemi zapanowała 

wieczna zima, a życie uległo zagładzie. Jedynymi, którzy przetrwali, są 
pasażerowie Snowpiercera – pędzącego przez śnieżną zamieć pociągu-miasta 

poruszającego się dookoła globu dzięki rewolucyjnemu silnikowi potrafiącemu 
generować napędzającą go energię. Wewnątrz pociągu panuje system klasowy. 

Bogaci pasażerowie luksusowych wagonów żyją na koszt biednej większości. 
Wystarczy iskra, by doszło do rewolucji. 

 
Tematów i filmów o upadku ludzkości, kataklizmach i o tym, że giniemy często na swoją 
odpowiedzialność - był już przesyt, ale powstał ten film, i bardzo się z tego cieszę, chociaż tak 
naprawdę nie jest on o tym, że świat upadł, kataklizmy spowodowały, że ludzkość prawie 
wymarła - chodzi tutaj raczej o człowieczeństwo, jego nierówność, stracone szanse, gdy inni 
mają inne, lepsze możliwości.  

Temat trudny tak jak i film, efekty takie sobie, fabuła przewidywalna, ale jest coś w tym filmie 
co po obejrzeniu powoduje, że zastanawiamy 
się… A gdyby tak naprawdę się stało, co wtedy? 

Człowieczeństwo w filmie jest pokazane w ciekawy 
sposób, jego walka o byt, determinacja granicząca 
z szaleństwem naprawdę pokazują ciekawy obraz 
człowieka jako: człowieka, a może jednak już nie 
człowieka, tylko zwierzę walczące o przetrwanie? 

Film polecam dlatego, że jest ciekawy, trudny i 
daje do myślenia, ale nie są to fajerwerki wysokich 
lotów, gdyż dużo mu brakuje.  

ARYAN

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



Aryan Goehling

zapisy: ogrodnadziei@gmail.com

mailto:ogrodnadziei@gmail.com
mailto:ogrodnadziei@gmail.com
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