
DIETA ODKWASZAJĄCA 
ORGANIZM 

ROZWIJANIE JASNOWIDZENIA:   
ENERGETYZOWANIE CZAKR!  

PORADY DZIADKA WŁADKA:  
PRZEPISY I NATURALNE KURACJE DLA ZDROWIA 

PSYCHOLOGIA: SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE 

KURS KART CYGAŃSKICH 
OKREŚLANIE CZASU - OSTATNIA CZEŚĆ KURSU 

WIOSENNA PROMOCJA: ANALIZA DUSZY - 50%

E Z O  
BIULETYN

 NR 19 www.ogrodnadziei.pl

LESZEK ŻĄDŁO:  
RADOŚĆ ŻYCIA I ZADOWOLENIE  

 
TEST: Czy możesz zostać wróżką 

 
PRZEKAZY INTUICYJNE  

ARYANA GOEHLINGA 
 

WRÓŻBA JAPOŃSKA - powróż sobie sama !  
 

TAO MIŁOŚCI - ZDRADA! 
 

Z PAMIĘTNIKA JASNOWIDZA 
czyli alfabet przypadków i ciekawych sesji  

 
 CIEKAWE WRÓŻBY * PRZYPOWIEŚCI DUCHOWE * DIETY  * 

KOSMETYKA NATURALNA * SPOSOBY NA PRZEZIĘBIENIE  
I GRYPĘ  * KULINARNE INSPIRACJE * KĄCIK FILMOWY *  

ZDROWIE ZAKLĘTE W NALEWKACH 
 i wiele innych…

OGRODU  NADZIEI
CIAŁO - UMYSŁ - DUSZA                                                           BEZPŁATNA GAZETKA EZOTERYCZNA

http://www.ogrodnadziei.pl
http://www.ogrodnadziei.pl


Złota myśl: “Mądrość jest córką doświadczenia” Leonardo da Vinci

Nie wiem ja Wy, ale ja już wypatruję wiosny! To moja najukochańsza 
pora roku… To czas kiedy wszystko budzi się do życia, wszystko na-
biera kolorów i jest jakoś jaśniej, słoneczniej :) Mamy inne myśli, po-
dejście do życia, obecnych trosk i ludzi… Dlatego dla mnie wiosna to 
czas, który trzeba po prostu poczuć całym sobą, sercem…  

Dlatego życzę Wam, aby początek wiosny okazał się dla Was twórczy,  
pełen pomysłów i wiary w lepsze jutro… Dbajcie o siebie, o swoje myśli, 
wtedy każdy dzień będzie okazją do ciekawych spotkań, spełnionych 
zadań. Zakańczajcie każdy dzień z poczuciem spełnienia i zadowole-
nia. To moja osobista recepta na młodość! Ponoć mamy tyle lat na ile 
się czujemy, dlatego czujmy się nadal młodo, miejmy marzenia i 
optymizm :)  
                  Z pozdrowieniami

Wanda Leonarda  Prager 
redaktor naczelna

Wstęp



Z pamiętnika jasnowidza…   Psie serce…
Pani Józefa oka-
zała się bardzo 
m i ł ą . s t a r s zą 
osobą, dla której 
jej największym 
problemem był 
jej pies… Ale od 
początku.  

Czekając na sesję, postanowiłem pospace-
rować po ogrodzie, było lato, mój organiza-
tor miał jakiegoś gościa w ogrodzie, więc 
gdzieś z boku starałem się odetchnąć świe-
żym powietrzem. W pewnym momencie mój 
organizator podszedł i poprosił, że nie wie 
jak pomóc starszej Pani, że może ja jej po-
wiem jakieś pokrzepiające słowo… Starsza 
Pani siedząca przy stoliku, lamentowała 
smutnym głosem, poczułem do niej wiele 
dobrych uczuć, bo miała piękne, śmiejące 
się oczy, spokojny miły głos i jej energia była 
niesamowicie harmonijna.  

Nie wiedząc jednak o co tak naprawdę cho-
dzi, czemu jest taka smutna, poprosiłem o 
jej filiżankę z fusami kawy. Była zaskoczona, 
ale nie protestowała. Odwróciłem ją swoim 
sposobem (wróżę z fusów tylko przyjacio-
łom)… Zacząłem nieśmiało mówić co “wi-
działem” w fusach…  

Pani problemem, jedynym mam wrażenie  
jest jakby pies i zdrowie?! Martwi się Pani o 
psa, widzę też lekarza, dużo lęku, ale na 

końcu jest wszystko dobrze… Widzę jakiegoś 
mężczyznę zmierzającego w Pani kierunku i 
właśnie to będzie z winy/pomocy tego psa o 
którym Pani tak bardzo myśli. Zastrzegłem, 
że takie są informacje z filiżanki i sam je-
stem zaskoczony, bo jest conajmniej “dziw-
na”… 

Pani Józefa była zdziwiona, ale ja chyba 
bardziej, gdy okazało się, że jej jedynym 
problemem jest staruszek pies Kajtek, z 
którym mieszka sama od wielu lat. Ona po-
trzebuje iść do szpitala na operację, ale nie 
ma go z kim zostawić i … zaczęła lamento-
wać, że to jest jej jedyny przyjaciel, towa-
rzysz, że od 20-stu lat jest sama i, że ona 
wie, że w czasie operacji umrze, nie wróci 
już, a pies trafi na ulicę, albo do schroniska.  

Pani Józefa wyglądała na silną kobietę, ale 
jej serce było dobre i kruche… Filiżanka 
jednak pomimo wskazywanej choroby, nie 
zwiastowała śmierci, a wręcz odwrotnie - 
operacja miała się udać. Miał ją przeprowa-
dzać młody mężczyzna lekarz w okularach. 
Psem - według wróżby miała zaopiekować 
się sąsiadka. Wróżba pokazywała trzy tygo-
dnie rozłąki… Potem widać było wiele 
zmian, bardzo pozytywnych w tle było wi-
dać jakby miłość, jakby literę D… daleką po-
dróż. Pani Józefa zaśmiała się z niedowie-
rzaniem, a że była taktowna, wysłuchała 
reszty wróżby, podziękowała i obiecała dać 

znać jak się potoczą jej losy, ale oczywiście 
nie uwierzyła w żadne moje słowo. 

I rzeczywiście, “wpadła” na kawę… opowie-
działa, że operował ją młody lekarz w okula-
rach. Pies przebywał przez cały czas u są-
siadki, i na jednym ze spacerów jej pies Kaj-
tek, wyrwał jej się z ręki razem ze smyczą i 
wesoło powędrował do takiego jednego Pana 
z pieskiem, suczką… Tym Panem okazał się 
starszy wdowiec, który tak jak ona jest od 
dawna samotny,  a jedynym jego przyjacie-
lem jest suczka Kama.  

Wspólne spacery przerodziły się w długie 
rozmowy, rozmowy w coraz częstsze spo-
tkania przy kawie, wypady do teatru itd… 
Tym sposobem psie serce połączyło z 
wdzięczności za okazaną miłość i troskę 
dwa inne serca :) Faktycznie Pan ma imię 
na literę D …  

Dodatkowa nowina była taka, że planują 
ślub, a potem daleką podróż statkiem dooko-
ła świata… I dlatego właśnie przyszła 
sprawdzić, czy dalej będzie tak pięknie jak 
jest i czy tak daleka podróż będzie bez-
pieczna. I również tym razem fusy kawy 
były bardzo pozytywne…  

                       

                            Imiona zostały zmienione	
	 	               Aryan Goehling



 

Prezentuję tutaj 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 - CYKL NATURA LECZY

SPOSOBY NA TRĄDZIK 
Walka z trądzikiem jest żmudna i wymaga czasu, najczęściej pomaga 
zmiana diety, higiena i picie herbatek np. z lawendy, szałwii, pokrzywy, 
dziurawca,  fiołka trójbarwnego, mniszku lekarskiego, łopianu, szczawiu, 
babki lancetowatej, krwawnika, nagietka, rumianku. Wszystkie te zioła 
idealnie nadają się do przemywania twarzy. 
Przydatne są parówki z wyżej podanych ziół, najsilniej jednak zadziała liść 
laurowy, krwawnik, szałwia i rumianek. Po parówce można przemywać twarz 
sokiem z ogórka, wodą różaną lub wodą utlenioną (omijać okolice oczu).  
Do picia zalecam: sok z marchwi (można nim przecierać na noc pryszcze), sok z 
ogórka lub pomidora. Idealna jest herbatka z szałwii 1 raz dziennie. 
Do przecierania używaj olejku z drzewa herbacianego lub ocet jabłkowy. 
Dodatkowo zalecam przecieranie miejsc chorobowo zmienionych: startą 
fioletową cebulką/sokiem, sokiem aloesowym, świeżo startym korzeniem 
chrzanu/jest bogaty w siarkę.  
Do mycia twarzy zalecam jogurt, żółtko - znakomici myją i pielęgnują cerę. 
Idealny jest też tonik: zrób napar z rumianku, dodaj łyżkę wody utlenionej i tym 
preparatem przemywaj wieczorem twarz. Przechowuj go w lodówce max. 3-4 dni. 

Mało kto wie, że kąpiel z dodat-
kiem płatków różny/najlepiej 
dzikiej, powoduje ustąpienie 
bólów stawów. Wrzuć do ką-
pieli 1 - 2 garście świeżych 
lub suszonych płatków róż. 
Kąpiel powinna trwać do 15 
minut. 

RÓŻA 
NA BÓLE STAWOWE 



 

NA OCZYSZCZENIE LIMFY 
Potrzebujemy świeży sok z jabłka, 4 marchewki, 1 burak. Pij 150 - 200 ml takiego 
soku, najlepiej 2 razy dziennie. 

Idealny jest sok z pomarańcza i grejpfruta w stosunku 1:1, pijemy szklankę takiego 
soku przez miesiąc. Oczyszcza krew, dodaje energii i odmładza organizm od 
środka. 

Nalewka z glistnika/jaskółczego ziela - przed śniadaniem 1 kropla, w obiad 2 
krople, kolacja 3 krople i tak postępujemy codziennie dochodząc do 15 kropli, 
potem zmniejszamy dawki i tak do punktu wyjścia. 

NA NERWICĘ 
Należy pić herbatkę z dzikiej róży nawet do 4 szklanek 
dziennie na dobę najlepiej przez 10 dni. Po 10 dniach dodaj 
do herbatki po 2-3 krople olejku pichtowego i taką herbatkę 
pij przez 10 dni - przez słomkę. Kuracja wzmacnia również 
naszą odporność, uzdrawia schorzenia serca, oczyszcza żyły, 
stawy i dodaje energii.  Działa również odmładzająco na cały 
organizm jak i cerę.

RATUNEK PRZY ASTMIE 

WODA RÓŻANA 
Przygotuj najpierw domową wodę różaną. 
Potrzebujesz około pół kilograma kwiatów 
dzikiej róży, zalej je 20 litrami wody i tak 
zostaw na 7 dni, 2 razy dziennie mieszając. 
Następnie wyciśnij z kwiatów  i przedestyluj 
wodę różaną. Przelej specyfik do szklanych 
słoiczków i wystaw na słońce na 40 dni.  
Po tym czasie do 2 szklanek wody różanej 
dodaj korzeń lukrecji, najlepiej taki o długości 
palca, zagotuj ok. 5 minut. Pij 2 szklanki 
takiego naparu dziennie przez 15 dni. 

JEDZ BANANY NA ZDROWIE !



 
LEKI Z ZIOŁOWEJ APTEKI

Krople nasercowe z Apteczki Babuni 
Zawierają naturalne wyciągi ziołowe doskonale znane i stosowane od wieków, które powodują wzmocnienie siły skurczu 
serca, zwiększają jego ukrwienie działając jednocześnie łagodnie uspokajająco i zwalniając tętno. Skutkiem czego serce bije 
mocniej nie powodując wzrostu ciśnienia. Bezpieczny, a dzięki skoncentrowanym komponentom skuteczny skład, doskonale 
sprawdza się w zaburzeniach czynności serca na tle nerwicowym i w stanach jego osłabienia. Do stosowania wspomagająco 
w początkowym okresie obniżonej wydolności serca. 
Konwalia majowa (Convallaria majalis L.); roślina występująca powszechnie w Europie, czasem 
uprawiana jako roślina ozdobna. Posiada charakterystyczne, piękne kwiatostany o wyrazistym 
zapachu. Związkami czynnymi są glikozydy kardenolidowe, np. konwalatoksyna, konwalozyd. 
Ziele konwalii majowej powoduje wzmocnienie siły skurczu mięśnia sercowego, obniżenie tętna i 
zwiększenie diurezy. Konwalia majowa, dawniej określana była pięknym mianem lilii dolin, 
uważano ją za symbol szczęścia i sztuki lekarskiej. Stąd można się natknąć na wizerunki 
uczonych (np. Mikołaja Kopernika) z kwiatem lilii w dłoni. 
Głóg (Crataegi sp.); głóg jest ciernistym drzewem, powszechnie występującym w Polsce. Zawiera 
liczne związki flawonoidowe np. witeksyna, izowiteksyna. Ceniony jest ze względu na swoje 
działanie nasercowe. Powoduje rozszerzanie naczyń wieńcowych przez co zwiększa przepływ 
krwi i odżywienie serca, łagodnie zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego oraz obniża ciśnienie 
krwi. W domowych warunkach można samodzielnie sporządzać nalewki z tego surowca, 
wykorzystując do tego zarówno kwiatostany jak i owoce. 
Kozłek lekarski (Valeriana officinalis); jest to roślina rosnąca w wilgotnych miejscach na 
terenie Europy, Azji i Ameryki Pólnocnej. Do celów farmaceutycznych pozyskiwane jest 
kłącze kozłka. Głównymi związkami czynnymi są walepotriany oraz olejek lotny. Kozłek 
lekarski działa przede wszystkim uspokajająco, przez co normuje nadmierne pobudzenie i 
wywołane tym przyspieszenie pracy serca. Waleriana była używana w ziołolecznictwie już 
w I wieku n.e. Ciekawą reakcję na tę roślinę wykazują koty. Podobnie jak kocimiętka, 
kozłek stanowi dla nich bardzo silny wabik.

NA PIĘKNE WŁOSY  
1. 2 -3 razy w miesiącu myj włosy 

bardzo lekko podgrzanym kefirem, 
dobrze wetrzyj go we włosy i cebulki, 
nałóż czepek foliowy i ta k posiedź do 40 
minut. Obficie spłucz włosy ciepłą wodą z 
dodatkiem soku z połowy cytryny lub 
łyżeczką octu jabłkowego. 

2. Zamiast szamponu używaj świeże 

żółtko, które świetnie myje i pielęgnuje 
włosy, dodaje połysku. Idealnie nadaje się 
również świeży sok z buraka. Weź 1 burak 
na 2 litry wody. Wyciśnij z niego sok, tym 
specyfikiem umyj włosy, skórę głowy, 
następnie spłucz.  

3. Do spłukiwania włosów możesz 

używać napar z pokrzywy, skrzypu 
polnego lub mięty. Dobrym środkiem jest 
też napar z liści laurowych: 10 listków na 
pół litra wody - po wystudzeniu spłucz 
nim włosy.

NA BÓL UCHA 
Przygotuj sok z fioletowej cebuli: zetrzyj małą cebulkę na tarce, 
wszystko odciśnij przez gazik do kieliszka. Zakraplaj 2 krople soku 
do bolącego ucha, tak postępuj przez 2 - 3 dni. Na noc możesz 
włożyć do ucha obrany ząbek czosnku, zawiń w kawałek chusteczki 
higienicznej i włóż tak do bolącego ucha.



 
syrop imbirowy z miodem i kurkumą  

czyli magiczny eliksir zdrowia

Potrzebne składniki: 100 ml miodu, 1 łyżka mielonej kurkumy (lub ze 2 
łyżki świeżej, korzenia), 2 łyżki startego imbiru, szczypta pieprzu czar-
nego, 1,5 łyżki oleju kokosowego nierafinowanego (można delikatnie 
podgrzać, jak jest za twardy), skórka starta z 1 cytryny i ewentualnie sok 
Sposób przygotowania: wszystkie składniki dokładnie wymieszać i przelać do sz-
czelnie zamykanego naczynia. Syrop gotowy do spożycia od razu. Przechowywać 
poza lodówką, np. w szafce do tygodnia. Dodawać do ostudzonej herbaty, wody 
lub jeść prosto z łyżeczki. 
Działa przeciwzapalnie, antyseptycznie, łagodzi ból gardła, rozgrzewa i 
wzmacnia odporność. Wspomaga pracę całego organizmu i kto wie, moż-
liwe że zapewnia długowieczność.  
Zawiera bardzo ciekawe zdrowe składniki. Kurkuma! Poza tym, że ma piękny, 
jesienny kolor to działa grzybobójczo, bakteriobójczo i przeciwwirusowo, Jest sil-
nym przeciwutleniaczem i chroni nasz organizm przed wolnymi rodnikami. Po-
maga zapobiegać alzheimerowi, chorobom serca i rakowi, walczyć z reumaty-
zmem. Zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi, wspomaga czynności wątroby. 
Olej kokosowy, który wykazuje silne właściwości antyseptyczne, zmniejsza po-
ziom cholesterolu we krwi i ryzyko choroby serca. Posiada wiele innych zdrowot-
nych właściwości. Imbir - działa przeciwzapalnie, pobudza krążenie krwi, działa 
rozgrzewająco i zwiększa koncentrację. Poza tym pobudza trawienie, jest dosko-
nały na mdłości i choroby lokomocyjne. Ponoć łagodzi też bóle miesiączkowe i 
migrenowe. miód jest płynnym złotem.. Miód. Jest antyseptyczny i antybakte-
ryjny dzięki zawartym enzymom. Wzmacnia serce, obniża ciśnienie i poprawia 
krążenie krwi. Korzystnie wpływa na odporność, leczy wrzody żołądka i przyśpie-
sza gojenie się ran. Działa ochronie na wątrobę oraz zwiększa wydzielanie żółci.

NA HEMOROIDY  

Weź 0,568 litra jagód czarnego bzu i 0,284 litra oleju 
lnianego i gotuj składniki, aż zgęstnieje na maść. Ostudź, na 
bolące hemoroidy przykładaj maść, najlepiej rozłóż ją na 
płóciennej ściereczce lub gazie.  

Innym sposobem jest gotowanie w oleju lnianym świeżych 
liści czarnego bzu. Weź trzy części liści, cztery części smalcu 
i jedna oleju. Podgrzewaj składniki do czasu, aż liście stracą 
kolor. Przecedź, przelej maść do słoiczka. Ważne: liście 
zbieraj w 3-4 dni po ich rozwinięciu, maksymalnie mają 
mieć długość 5 cm.  

Wywar ze skrzypu polnego świetnie łagodzi bóle i koi. 
50-100 g ziela lub 20g suszonego zalej litrem wody. Gdy 
będzie wrzało gotuj na wolnym ogniu pół godziny. Stosuj 
do przemywania lub kompresów. 

MASECZKA NA ZMARSZCZKI 
Weź: 1 żółtko, łyżeczka oliwy z oliwek,  
3 - 4 krople soku z cytryny. Składniki 
dokładnie wymieszaj, nanieś na twarz i 
dekolt, a po 10 minutach zmyj letnią 
wodą. Stosuj maskę kilka razy w 
m ies iącu , a Twoje zmarszczk i 
niebawem wyraźnie zmniejszą się. 



 

ROZGRZEWAJĄCA KĄPIEL KORZENNA 
Zimą jak i wiosną zdarza się, że marzniemy. Nasze ciało prze-
stawia się powoli na zmiany temperatur. Korzenna kąpiel po-
maga rozgrzać się, pobudza krążenie jak i świetnie dezynfeku-
je naszą skórę. 
Weź 10-12 goździków, kawałek cynamonowej kory, skórkę z 
pomarańczy i cytryny, plasterek 1 cm imbiru, odrobinę miodu i 
5 kropli olejku z drzewa herbacianego. 
Wszystkie składniki wrzuć do garnka, zalej zimną wodą, do-

prowadź do wrzenia i potrzymaj pod 
przykryciem 20 minut. M 
ożesz zostawić na małym ogniu, wte-
dy przyprawy puszczą jeszcze więcej 
swojej mocy.  
Odcedź korzenną wodę i dodaj do ką-
pieli.

Jedną z prostych metod, ale niezwykle skutecznych na 
leczenie, pielęgnację skóry głowy, ale też przy łysieniu 
lub problemach z włosami - polecam świeży sok z aloesu. 
Wmasuj go w skórę głowy, pozostaw na godzinę, a na-
stępnie spłucz ciepłą wodą.  

MIESZANKA NA ZAPARCIA 
Zmieszaj: 30 g kory kruszyny, 10 g liści senesu, 20 g 
kłącza rzewienia dłoniastego, 30 g korzenia arcydzięgla, 
20 g dziurawca, 10 g owocu anyżu, 10 g korzenia lukrecji 
gładkiej. Wymieszaj mieszankę, 1 łyżkę zalej wrzątkiem, 
przykryj. Pij napar 2 razy dziennie w zależności od 
problemu. Najlepiej jednak stosować napar wieczorem, 
wtedy naturalnie normalizuje się  wydalanie. Kuracja trwa 3 - 
7 dni, potem zrób przerwę tydzień i ponownie. 

SOK Z ALOESU NA POROST WŁOSÓW
RADA DLA ZDROWIA



 

 ZDROWIE  ZAKLĘTE  W  NALEWKACH, WINKACH I POPITKACH

BAZYLIOWA NA TRAWIENIE 
Potrzebujesz: 40 sztuk zdrowych świeżych, dużych liści bazylii, skórka 
z cytryny, 100 ml spirytusu, 300 ml białego wytrawnego, dobrego 
jakościowo wina. 
Liście bazylii porwij, wrzuć do słoika, dodaj skórkę z cytryny pokrojoną w 
cienkie paseczki, zalej spirytusem, przykryj i odstaw w ciemne miejsce na 
14 dni. Po tym czasie przecedź przez gazę nalewkę, dodaj wino, dokładnie 
wymieszaj i przelej do buteleczek, zakorkuj i odstaw na następne 14 dni. W 

razie potrzeby pij mały kieliszeczek 1 - 2 razy 
dziennie. 
Nalewka z bazylii pomaga w trawieniu (wzdęcia, 
zaparcia), wspomaga pracę wątroby i trzustki, 
skutecznie łagodzi wzdęcia i zaparcia. Wtarta w 
skronie, łagodzi ból głowy i wycisza. 

NALEWKA NA SERCE 
Potrzebujesz: 1 kg dojrzałych, najlepiej przemarzniętych owoców głogu, 4 szklanki 
spirytusu, 1 szklanka przegotowanej ostudzonej wody. Po dwóch tygodniach 
potrzebne będą następujące składniki na syrop: 3 szklanki wody, skórka otarta z 1 
cytryny, 50 dkg cukru, 6-10 goździków, 1 łyżeczka cynamonu. 
Wykonanie: dokładnie przepłucz owoce usuwając wszystkie gałązki i listki. Wsyp je 
do dużego najlepiej pięciolitrowego szklanego słoja. Wymieszaj spirytus ze szklanką 
wody i zalej nim głóg. Zamknij szczelnie słój z głogiem i spirytusem, odstaw w ciemne 
miejsce na 2 tygodnie i codziennie nim potrząsaj, aby owoce mieszały się z płynem. 
Po tym czasie przygotuj syrop: zagotuj 3 szklanki wody z cukrem, goździkami, 
cynamonem i skórką z cytryny. Gotuj na małym ogniu przez 5 minut zdejmując 
tworzącą się pianę. Połącz otrzymany (wystudzony) syrop ze zlanym znad głogu 

spirytusem, w ten sposób, aby wlewać alkohol do syropu ciągle mieszając. Tak 
otrzymany płyn zamknij szczelnie w słoju i odstaw na 3 dni w chłodne i zacienione 
miejsce. Po 3 dniach przecedź, wlej do butelek, szczelnie zamknij i odstaw w ciemne 
miejsce na 3 do 6 miesięcy. 
Każda nalewka wymaga czasu, tutaj warto kierować się zasadą – im dłużej tym lepiej. 
Gdy nalewka jest gotowa należy ją stosować z umiarem, ponieważ jest to mocny 
alkohol. Najlepiej pić 1-2 łyżeczki nalewki głogowej dziennie po posiłku. 
Oprócz wspomnianego korzystnego wpływu głogu na serce, należy pamiętać, że 
posiada on wiele innych zalet. Picie nalewki głogowej to terapia przy nadciśnieniu oraz 
podwyższonym poziomie cholesterolu. Głóg jest też bogatym źródłem 
antyoksydantów, czyli substancji niszczących wolne rodniki, odpowiedzialnych za 
procesy degeneracyjne oraz szybsze starzenie się organizmu.

NALEWKA IMBIROWA 
Składniki: 10 dkg świeżego korzenia imbiru, 10 dkg cukru,  3/4 
litra czystej wódki, 2 cytryny, 3 łyżki płynnego miodu. 
Przygotowanie: imbir obierz, pokrój w cienkie plasterki, 
cytryny umyj, osusz, pokrój w plasterki. Przełóż te składni do 
słoika, zalej wódką. Dodaj cukier i miód, delikatnie wymieszaj. 
Zakryj naczynie i odstaw na 3 miesiące, codziennie potrząsaj, 
by składniki dobrze się wymieszały.  
Nalewkę przefiltruj, przelej do słoika, szczelnie zamknij i 
odstaw na kilka dni w chłodne miejsce. Przefiltruj, przelej do 
butelek i odstaw na 1-3 miesiące. 
Imbirówka to doskonała nalewka na długie zimowe wieczory, 
jesienne słoty i wiosenne roztopy. Rozgrzewa, wzmacnia, 
pobudza apetyt, poprawia trawienie oraz humor, a przy tym jest 
niezwykle smaczna. 



 Weź: 2 łyżki kwiatów lipy, litr wody, sok z cytryny 

Zaparz lipę, następnie przecedź napar, ostudź, dodaj sok z 
cytryny. Po umyciu włosów kilkakrotnie płucz włosy w 
płukance. Możesz płukać nad miską, do której zlewasz 
płukankę i stosować do ponownego użycia.

PŁUKANKA W WŁOSÓW  
SŁABYCH, ZNISZCZONYCH, WYPADAJĄCYCH

NATURALNA FARBA DO 
WŁOSÓW - BRĄZOWA 

Weź: 3 - 5 garści niedojrzałych, wysuszonych łupin 
orzecha włoskiego, 1 łyżka soku z cytryny lub octu 
jabłkowego, 3 krople olejku eterycznego, woda. 

Wykonanie: Łupiny wysuszone zmiel w młynku do 
mielenia na drobny pył. Dodaj ocet lub sok z 
cytryny, dodaj olejek eteryczny i całość dokładnie 
wymieszaj. Do mieszanki dolej wrzącą wodę, tyle 
aby powstała papka. Odczekaj 15 minut, aż 
zmielone orzechy wchłoną wodę. Sprawdź gęstość 
mieszanki, konsystencja powinna przypominać 
gęstą śmietanę, w razie potrzeby rozrzedź.  

Farbę nakładaj na umyte, lekko podsuszone włosy. 
Staraj się to robić równomiernie. Nałóż na głowę 
plastikowy czepek i owiń ręcznikiem. Trzymaj 
farbę na włosach 20 - 40 minut. Zmyj ciepłą wodą i 
umyj delikatnym szamponem. 

Farba nadaje brązowy 
odcień, odżywia włosy i 
p i e l ę g n u j e t e 
naturalnie ciemne. 
Włosy stają się mocne, 
błyszczące, gładkie, 
wyglądają zdrowo.

KĄPIELE DLA URODY
1. 1 szklanka miodu, 2 l tłustego mleka, pół kilograma 

soli morskiej. Miód rozpuść w ciepłym mleku, dodaj do 
wanny, dosyp sól. Kąpiel odkaża, pobudza grążenie, 
poprawia kolor, i wygładza.  

2. 12 kropli olejku cynamonowego. Kąpiel ujędrnia, 
odkaża, pobudza krążenie, rozgrzewa. Zamiast olejku 
możesz dodać łyżkę cynamonu wymieszanego w 2-3 
łyżkach oleju naturalnego.  

3. Tłuszcz kokosowy ok. 3-4 łyżki. Wmasuj najpierw w całe 
ciało, następnie połóż się w kąpieli. Kąpiel ujędrnia, 
likwiduje grzybice, pielęgnuje skórę, uspokaja, 
likwiduje podrażnienia.  

4. Olejek migdałowy - 2-3 łyżki. Zmiękcza, natłuszcza, 
wygładza. 

5. Sól: 500 g soli kąpielowej, 250 g soli morskiej, 1 
łyżeczka jodyny. Oczyszcza ciało, przyspiesza 
przemianą materii, dezynfekuje. 



 

OCZYSZCZENIE POWIETRZA 
Do litrowej butelki z atomizerem (taka do spryskiwania 
kwiatów) , wlej wodę, dodaj kilka kropel olejku 
rozmarynowego i 2 - 3 łyżki nalewki bursztynowej. Kiedy 
czujesz potrzebę oczyszczenia powietrza, po prostu 
spryskaj w pokoju kilka razy otrzymanym płynem. 
Nalewka bursztynowa jonizuje [powietrze, oczyszcza je z 
bakterii, jest dobrym sposobem dla osób z problemami z 
tarczycą. Takie nawilżanie jodem pomaga wypocząć, 
łagodzi bóle głowy, wycisza, pomaga przy bezsenności i 
depresji. 

SOK PRZY PROBLEMACH Z TARCZYCĄ  
1 burak, 3 liście szpinaku, 2 marchewki, 1 mała 
kiść winogron, 1 kiwi, 4 zielone fasolki 
szparagowe. 
Wszystkie składniki umyj, oczyść i wrzuć do wyciskarki lub 
sokowirówki. Pij cały sok podzielony na dwie części, drugą 
wypijaj po godzinie/możesz schować do lodówki. 
Szpinak wspomaga krążenie, obniża ciśnienie krwi, 
dodaje energii. Marchew zawiera dużo wapnia, poprawia 
witalność i wigor. Fasolka zawiera wapń, który wzmacnia 
kości i zmniejsza łaknienie na słodycze. Winogrona 
dodają energii. Do soku możesz dodawać korzeń 
lukrecji, figi i odrobinę ogórka zielonego lub liść 
aloesowy. 

SOK - NATURALNY ANTYBIOTYK 
1 marchew,  1 burak z liśćmi, 2-3 liście szpinaku, 2 jabłka 
ze skórką, 5 mm korzenia imbiru, 5 mm korzenia chrzanu, 
1 ząbek czosnku lub pół cebulki fioletowej, 1/2 szklanki 
świeżych kiełków lub rzeżuchy. 
Umyj wszystkie składniki, oczyść, posiekaj i włóż do 
sokowirówki. Sok możesz rozcieńczyć odrobiną wody lub 
naparem ziołowym. Ten sok działa jak silny antybiotyk 
albo antyseptyk. Pity regularnie pomaga zwalczyć 
infekcje. Trzeba wypijać 1 szklankę soku dziennie. Jeśli 
sok wydaje się za mocny, możesz rozcieńczać 1:1 i z 
czasem zmniejszaj rozcieńczanie. 

LOTION DO PIELĘGNACJI BIUSTU   
Weź: sok z 1/2 cytryny, 30 ml oleju z avocado lub 
migdałów, 10 ml żelu aloesowego; 

Wszystkie składniki dobrze wymieszaj w 
b u t e l e c z c e , s p e c y fi k i e m 
delikatnie nacieraj biust i dekolt. 
Pozostaw do wchłonięcia. 
T a k i n a t u r a l n y L O T I O N 
znakomicie ujędrnia i odświeża 
skórę, nawilża ją i pielęgnuje. 



 Ocet jabłkowy może służyć do poprawy 
zdrowia jak i urody (świetny kosmetyk). 
Poprawia przemianę materii, odchudza, działa 
na krążenie krwi, zawiera wiele witamin i 
minerałów. Może być stosowany jako płukanka 
do włosów, jak również wybiela i odkaża zęby/
jamę ustną. Stosuj go przy cukrzycy, 
nadciśnieniu, infekcjach, osteoporozie, bólach 
stawów i mięśni.  
Angielskie przysłowie mówi, że jeśli zjesz choć 
jedno jabłko dziennie, zapomnisz drogę do 
lekarza. Podobnie działa też ocet jabłkowy, 
gdyż wszystkie pożyteczne substancje, 
zawarte w tych owocach, przechodzą w ocet. 
Z Anglii pochodzi określenie octu jabłkowego 
jako eliksiru życia. 
Inne powiedzenie mówi: Wypij dwa razy 
dziennie nieco octu jabłkowego, a większość 
chorób będzie się trzymała od ciebie z daleka.  
Pozbędziesz się bowiem toksyn z organizmu, 
zapobiegniesz miażdżycy i cieszyć się 
będziesz zgrabną sylwetką. 

Weź: 1 kg jabłek, mogą być same skórki z 
gniazdami nasiennymi, 1 litr wody, 4 łyżeczki 
miodu. 
Umyj dokładnie jabłka, obierz, pokrój drobno i 
wrzuć do dużego słoika. Z przegotowanej i 
przestudzonej wody i miodu przygotuj zalewę, 

przelej do słoika. Przykryj go gazą 
lub lnianą ściereczką, ściś le 
obwiąż. Raz dziennie mieszaj. Po 4 

tygodniach, gdy przestanie się pienić, 
przecedź ocet do butelek. 
Stosuj: 1 łyżkę octu jabłkowego wlej do 
szklanki z wodą i wypijaj 1 raz dziennie. 

Ocet jabłkowy - w jego skład wchodzi duża 
grupa minerałów i pierwiastków śladowych, 
takich jak np. potas, sód, krzem, magnez, 
fluor, chlor, żelazo, miedź, fosfor, siarka, a 
także witamin z grup: A, B, C, E, P. Zawiera 
także pogromcę wolnych rodników w postaci 
beta-karotenu oraz kwas mlekowy, cytrynowy i 
octowy. Odpowiednie zestawienie tych 
związków pomaga przede wszystkim w 
oczyszczaniu organizmu ze szkodliwych 
produktów przemiany materii i toksyn. 

Wzmacnia również system immunologiczny, 
poprawia stan naczyń krwionośnych i reguluje 
gospodarkę kwasowo-zasadową. Głównymi 
składnikami octu jabłkowego są pektyny, 
witamina E i potas. Pektyny to mieszanka 
węglowodanów występująca w wielu roślinach, 
stanowiąca składową włókien błonnikowych.  

Dzięki temu: przyspiesza metabolizm 
komórkowy, wspomaga perystaltykę jelit, 
obniża przyswajalność i stopień odkładania 
tłuszczu, zmniejsza ryzyko miażdżycy. 

Witamina E, zwana witaminą młodości, chroni 
nas przed oznakami starzenia, walcząc z 
procesem utleniania się wolnych rodników.  

Dostarczając ją organizmowi zapewniamy 
sobie: dobry stan wzroku i mięśni , 
koncent rac ję , wzmocn ien ie sys temu 
immunologicznego, prawidłowe ukrwienie 
organów wewnętrznych.  

Potas z kolei odpowiada za: dobrą pamięć, 
zdrowe zęby i dziąsła, piękną i zdrową cerę. 
Jego niedobór osłabia pracę mięśni, w tym 
mięśnia sercowego i obniża ogólną kondycję 
psycho-fizyczną organizmu, dlatego warto 
zadbać o jego prawidłowy poziom w naszym 
organizmie. 
Ocet jabłkowy jest doskonałym lekarstwem na 
przeziębienie, kaszel, alergie. 2 łyżki stołowe 
octu jabłkowego na szklankę przegotowanej 
wody, można dodać (smakowo) cytrynę 
(niekoniecznie), dla dzieci 1 łyżka octu 
jabłkowego + miód (lipowy, akacjowy, 
spadziowy). Taką miksturę należy pić: 2-3 x 
dziennie. 

ciąg dalszy:

DOMOWY OCET JABŁKOWY



 

MIESZANKA  
NA OSŁABIENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO 

O. CZ. KLIMUSZKI 

Przygotuj mieszankę z następujących ziół, weź po 50 g: 
- ziela serdecznika 
- kwiatostanu głogu 
- owocu głogu 
- korzenia lubczyka 
- korzenia kozłka lekarskiego 
- liści melisy 
- owoce róży 
- liść pokrzywy 
- kwiatostan kocanki piaskowej 
Wszystkie zioła wymieszaj, stosuj 1 łyżkę mie-
szanki, zalej szklanką wrzątku, przykryj i zaparzaj 
kilkanaście minut. Pij 3 razy dziennie po szklance 
przed posiłkiem. Dodatkowo Ojciec Klimuszko za-
lecał picie przed obiadem pół szklanki dobrego 
czerwonego wina. Najlepiej wytrawnego lub pół-
słodkiego. Możesz go delikatnie rozcieńczyć. 

Oto w jakich przypadkach skutecznie działa 
ocet jabłkowy: Astma – jak już wspominałam, 
Hipokrates często zalecał ocet na schorzenia 
uk ładu oddechowego, gdyż poprzez 
rozszerzan ie naczyń k rw ionośnych 
usprawnia proces oddychania.  

W przypadku astmy - nacieraj lub rób okłady 
na klatkę piersiową i plecy na początku ataku 
lub w chwilach kryzysu.  
Angina, bóle gardła, zapalenie migdałków 
– właściwości antyseptyczne i antybakteryjne 
octu wykorzystuje się do płukania gardła. 
Stosujemy płukankę z 1 miarkę octu i 1 
miodu na 3 miarki wody. Płuczemy do 4 razy 
dziennie, a w przypadku migdałków co 
godzinę.  

Skurcze mięśni – dzięki zawartości potasu i 
witaminy E kondycję mięśni możemy 
wspomóc okładami wody z octem w stosunku 
1:1.  
Problemy trawienne, zatrucia pokarmowe 
– tutaj pomoże nam mieszanka 1 łyżki octu 
na ¼ s zk lank i wody. W łaśc iwośc i 
rozpraszające octu, jakie szeroko opisuje 
Medycyna Chińska, szybko rozprawią się z 
niestrawnością.  
Nudności – ze względu na działanie 
pobudzające trawienie zaleca się w 
przypadku md łości wypić ½ szklanki 
przegotowanej wody z 1 łyżeczką octu. 
Roztwór można stosować w czasie ciąży.  

Rany, oparzenia – przemycie skóry czystym 
octem w przypadku oparzenia może 
zapobiec pęcherzom, zaś jeśli chodzi o rany 
spowoduje ich odkażenie i szybsze gojenie.  
Miażdżyca – chcąc zapobiec odkładaniu się 
wapnia w tętnicach lub wspomagać leczenie 
miażdżycy można 2 razy dziennie stosować 
napój z 1 łyżki octu i 1 łyżki miodu na 
szklankę przegotowanej wody.  
Nadwaga – z racji tego iż ocet stymuluje 
trawienie, wzmaga wydzielanie soków 
żołądkowych i pomaga usuwać toksyny z 
organizmu, świetnie sprawdza się w 
kuracjach odchudzających, lecz pamiętajmy, 
że nie wystarczy zażywać go przed każdym 
posiłkiem. Proces utraty wagi jest złożony i 
wymaga działań na kilku płaszczyznach 
(dietetycznej, ruchowej i psychiczne) 
jednocześnie.  
Stosowanie octu jabłkowego ma jeszcze 
szereg innych pozytywnych właściwości 
zdrowotnych np. udrażnia zatoki, obniża 
poziom glukozy we krwi przez co jest 
pomocny w stanach cukrzycowych i 
przedcukrzycowych, ma właściwości anty-
grzybicze, a okłady z octu na czoło 
pomagają przy bólach głowy.  Również 
odkwasza. 
Choć jego prozdrowotne zastosowanie 
zdecydowanie święci sukcesy, to pamiętajmy, 
że nie można go używać bez przerwy!  
Ocet może podrażniać ścianki jelit i w 
konsekwencji prowadzić do wrzodów 
żołądka, zatem stosujmy go z umiarem i 
rozwagą.



SPOSOBY NA BÓL ZĘBA   
1. Olejek goździkowy lub rozkruszony goździk (wsyp do łyżki oleju naturalnego), pędzluj 

bolący ząb i dziąsło wokół niego. Możesz płukać usta : 1/4 szklanki wody i dodaj 5 kropli 
olejku.  

2. Imbir - zmielony imbir należy połączyć z niewielką ilością wody. Następnie zamoczony w 
tym wacik należy przyłożyć do zęba. 

3. Olejek z oregano - stosujemy tak samo jak olejek goździkowy. Możesz rozgnieść gałązkę i 
położyć na zęba lub zrobić napar i płukać nim usta.  

4. Woda utleniona z riwanolem. Ubytek lub bolący ząb płuczemy najlepiej przy użyciu 
kroplomierza lub małej strzykawki. miksturę wypluwamy.  

5. Można przyłożyć wacik zamoczony schłodzonym alkoholem, kroplami miętowymi lub 
jodyną. 

6. Przyłóż ząbek czosnku lub kawałek cebuli na bolące dziąsło.  

7. Idealnie nadaje się do przyłożenia na bolący ząb i dziąsło kawałem boczku, nie słonego. 
Trzymaj w buzi, aż poczujesz, że ból mija. 

8. Napar z szałwii, mięty i dziurawca pomaga przy bólach.  

9. Bierzemy jedną kostkę lodu i przykładamy ją do bolącego nas zęba na czas około 15 
minut. Czynność tę możemy w miarę potrzeby powtarzać wielokrotnie  

10. Jeśli musisz zastosować lekarstwo, nie łykaj tabletki - tylko połóż ją na bolący ząb, wtedy 
lekarstwo dotrze szybciej do krwiobiegu i tabletka zacznie szybciej działać.  

11. Soda oczyszczona - roztwór z sody oczyszczonej oraz wody może 
pomóc na bóle dziąseł. Soda blokuje rozwój bakterii oraz leczy 
stany zapalne. 

12.  Torebka czarnej lub zielonej herbaty - zanurz we wrzącej 
wodzie. Gdy woda już stanie się ciepła przykładamy torebkę 
naszej herbaty do bolącego nas zęba. 

13.  Surowy ziemniak - przekrój ziemniak na plasterki a następnie 
ułożysz jeden z nich w miejscu bólu. Po chwili ból zęba 
powinien ustąpić.

MIKSTURA PRZYSPIESZAJĄCA 
SPALANIE TŁUSZCZU Z BRZUCHA 

Składniki: 130 g chrzanu, 3 świeże cytryny, 4 łyżki miodu, 
2 łyżki cynamonu, 2,5 cm korzenia imbiru 
Przygotowanie: imbir i chrzan wymieszaj za pomocą 
blendera. Cytryny umyj, pokrój, oczyść z pestek. 
Wymieszaj chrzan z cytrynami, dodaj resztę produktów. 
Wymieszaj dokładnie mieszankę, przełóż do słoika i 
schowaj do lodówki.  
Stosowanie: dwa razy dziennie, po posiłku przyjmuj dwie 
łyżeczki mikstury. Po około 3 - 4 tygodniach Twój brzuch 
będzie mniejszy, a Twoja talia będzie szczuplejsza. 

Jest to niesamowicie skuteczna mikstura, która 
przyspiesza spalanie tłuszczu z brzucha, zmniejsza 
obwód talii, a dodatkowo jest prosta w przygotowaniu. 
Specyfik dodatkowo przeciw działa zatrzymywaniu się 
wody w w organizmie oraz zmniejsza obwód talii w 
miesiąc po rozpoczęciu stosowania.  
Składniki powodują poprawę trawienia, poprawiają 
krążenie, normalizują ciśnienie, oczyszczają krew i 
limfę.  
Poprawia się słuch, wzrok, funkcje mózgu i przede 
wszystkim oczyszcza się nasz organizm. 



ŁYSIENIE 
Jest świetny sposób przeciwko łysieniu - sok z cebuli. Po 

prostu zatrzyj cebulę na tarce o drobnych oczkach, wyciśnij 
przez gazik i świeżym sokiem smaruj całą głowę, starając się 
wetrzeć sok w cebulki. Pozostaw na 30 minut, następnie 
zmyj włosy żółtkiem.  
Sok z cebuli pobudza mikrokrążenie, 

dezynfekuje i pobudza porost włosów. 
Żó ł tko del ikatnie zmywa, łagodzi 
podrażnienie, odżywia skórę i cebulki. Po 
umyciu możesz płukać naparem z ziela 
skrzypu polnego: 2 łyżki ziela na 1 
szklankę wody.  
Kurację stosuj 2-3 razy w tygodniu, aż do 

uzyskania poprawy. Powyższy sposób 
dedykowany jest dla kobiet jak i 
mężczyzn. 

HERBATKA NA ZABURZENIA EREKCJI 
Weź po 50: melisy, korzenia kozłka, ziela dziurawca, 
kwiatostanu kocanki, nagietka, kłącza tataraku, krwawnika i 
kozieradki.  

Stosowanie: łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku, zaparzaj 
pod przykryciem 5 minut. Pij napar 2 razy dziennie przez kilka 
tygodni. 

HERBATKA NA ODCHUDZANIE 
Potrzebujesz: 100 g morszczynu, po 50 g liści mięty, 
kłącza perzu, korzenia mniszka, ziela krwawnika, 
dziurawca, skrzypu polnego, koszyczka rumianku.  
Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj, 1 łyżeczkę 
mieszanki zaparzaj szklanką wrzątku. Przykryj, zaparzaj 30 
minut. Pij 2 razy dziennie po jednej szklance, najlepiej 
przed jedzeniem 

LEMONIADA OCZYSZCZAJĄCE ORGANIZM 
Potrzebujesz: 1/2 długiego ogórka, kawałek imbiru, 4 
plastry cytryny, 1 litr wody niegazowanej, 100 ml 
wódki, 2 łyżeczki syropu z agawy lub miodu, kostki 
lodu w razie potrzeby. 

Ogórki, imbir cytrynę pokrój na kawałki, skrop syropem z agawy 
lub miodem, umieść w karafce, zalej wodą i wódką, wymieszaj i 
odstaw do lodówki na 1 godzinę. Dodaj lód w kostkach jeśli chcesz 
bardziej zimną i tak przygotowaną lemoniadę popijaj w ciągu 
dnia. 

Taki napój znakomicie oczyszcza nerki, nawadnia, poprawia 
trawienie, nasza cera oczyści się. Taka ilość wódki nie szkodzi, 
dlatego bez obaw lemoniadę możesz popijać w ciągu dnia. 
Podana porcja jest przeznaczona dla jednej osoby do picia w ciągu 
dnia. Lemoniadę trzymaj w lodówce.



Z  I  O  Ł  A  
DODAJĄCE ENERGII    

MNISZEK LEKARSKI 
HIZOP LEKARSKI 

JARZĘBINA  
GŁÓG POSPOLITY 

SZAŁWIA 
DZIURAWIEC 

KOZŁEK LEKARSKI 
JAŁOWIEC POSPOLITY 

POKRZYWA 
LIŚCIE ORZECHA WŁOSKIEGO 

LAWENDA LEKARSKA 
MIĘTA PIEPRZOWA 
MELISA LEKARSKA 

TYMIANEK 
KWIATY NAGIETKA 

KWIATY CZARNEGO BZU 

Każde z tych ziół wbrew pozorom dodaje 
energii, oczyszcza organizm, uspokaja 
emocje, dlatego łyżeczkę wybranego ziela 
zaparzaj w szklance wody, pij 2 razy 
dziennie napar, a po kilku dniach odczuje 
różnicę. 

Z cyklu dziwne i niecodzienne receptury: 
ZIEMNIAKIEM NA STAWY 

Jest to stary cygański sposób, który 
podobno jest niezwykle skuteczny przy 
bólach stawów czy reumatyzmie. Rano 
na czczo należy zjeść jeden surowy 
ziemniak. Potem 2 ziemniaki ugotowane 
w mundurkach, jemy je bez dodatku soli. 
W ciągu dnia noś przy sobie 1 surowy 
ziemniak. Jeśli masz rzeczywiście 
problem zdrowotny, wieczorem ziemniak 
w środku stanie się czarny, tym samym 
ziemniak zabierze do swojego wnętrza 
całą chorobę. Ziemniak zakop i zapomnij 
o chorobie… 

MARSKOŚĆ WĄTROBY 
Jest wiele mieszanek na to trudne schorzenie, ale te dwie 
mieszanki przynoszą ulgę i warto je systematycznie pić: 
1. Po pół łyżeczki liści brzozy i liści pokrzywy zaparzaj w 

szklance wrzątku. Odstaw na 15 minut i pij 3 razy dziennie na 
15 minut przed jedzeniem. 

2. Po łyżeczce kory kruszyny, korzenia mniszka lekarskiego, 
kwiatów kocanki i kłącza perzu - zaparzaj w termosie w 3/4 
litra wrzątku, napar pij 3 razy dziennie po szklance, na 30 
minut przed jedzeniem.



ZDROWOTNY NAPÓJ 
Napój ten leczy problemy związane z tar-
czycą, sercem, ciśnieniem, cerą i ogól-
nym zmęczeniem, impotencją, brakiem 
energii. Napój również likwiduje pasożyty 
i poprawia pamięć. Potrzebujesz 1 kg mio-
dy, 40 zielonych/młodych orzechów wło-
skich. 

Orzechy umyj, osusz i igłą zrób w nich po kilka 
dziurek. Następnie orzechy włóż do szklanego 
słoika, zalej miodem i postaw na parapecie, 
najlepiej na słońce. Zostaw słoik na około 40 
dni, po tym czasie przecedź przez sitko i przelej 
płyn do ciemnego pojemnika.  
Codziennie rani przyjmuj 50 ml napoju, ko-
niecznie na czczo.  

Inny podobny sposób, kiedy nie ma jeszcze  
zielonych orzechów, połam tyle samo orzechów 
łuskanych, dodaj tyle samo miodu, wymieszaj 
razem i wstaw do lodówki. Codziennie przez 40 
dni zjadaj 2 razy dziennie - 1 łyżkę tego specy-
fiku.  
Można również dodać masło naturalne, albo 
dobrej jakości, które spowoduje wtedy dodat-
kowe odżywienie. Wtedy dodajesz dodatkowo 
pół szklanki masła. 

HERBATKI NA KLIMAKTERIUM 
1. Herbatka z krwawnika - łyżkę ziela zaparz w szklance 

wrzątku, zostaw na 5-10 minut. Pij najlepiej na czczo 
szklankę naparu. Herbatkę pij miesiąc, dwa tygodnie 
przerwy i ponownie. 

2. Herbatka z tasznika - 1 łyżkę ziela zalej szklanką 
wrzątku, odstaw do naciągnięcia i pij na czczo. Najle-
piej 4 tygodnie, potem zrób przerwę ok. 2-3 tygodnie i 
powtarzaj w ten sposób cykl kilka razy.  

3. Weź po 50 g: kozłka lekarskiego, melisy, mchu islandz-
kiego, szałwii, krwawnika i pokrzywy. Wymieszaj zioła, 
1 łyżkę zalewaj w termosie 2 szklankami wrzątku. Po-
pijaj herbatkę w ciągu dnia. Kurację stosuj miesiąc, 
dwa tygodnie przerwy i ponownie miesiąc.  

WINKO NA SPOKOJNY SEN 
Receptura skierowana dla osób, które cierpią na 
bezsenność, niespokojny sen, budzą się w nocy. Do 
emaliowanego garnka wlej 0,5 l wina KAGOR lub PORTO. 
Dodaj 50 g nasion kopru, zagotuj 
całość, następnie gotuj na bardzo 
wolnym ogniu 20 minut. Odstaw 
garnek na godzinę. Przecedź 
powstały napój i przyjmuj 50 ml tuż 
przed snem.



MASECZKA “DZIAŁAJĄCA CUDA” 
Maseczka, którą podaję poniżej działa cuda… koi cerę, zmniejsza opuchnię-
cia i zmarszczki, rozjaśnia, odświeża cerę… po prostu eliksir młodości w 
prostej maseczce… którą każda kobieta może zrobić w domowych warunka-
ch. 
Weź: 1/2 brzoskwini, rozgnieć widelcem, dodaj 2 łyżki dobrego jogurtu na-
turalnego, 1 żółtko, i łyżkę naparu z nagietka (1 łyżka suszonych kwiatów 
i liści na 1/4 szklanki wrzątku. Wszystko dokładnie wymieszaj i nanieś pę-
dzelkiem na świeżo umytą twarz i dekolt. Po 15 minutach zmyj ciepłą wodą, 
a twarz posmaruj pozostałym naparem ziołowym. Maseczkę stosuj 1-2 razy 
w tygodniu, od czasu do czasu zamiast brzoskwini stosuj naprzemiennie 
starte jabłko.

KURACJA: SSANIE OLEJU 

Płukanie jamy ustnej olejem znane jest ludzkości co 
najmniej od… 5.000 lat! Kuracja ta jest bardzo 
prosta, i była już opisywana w tym dziale… a 
ponieważ jest znakomita na wiele chorób - podaję 
jeszcze raz.  
Codziennie na czczo, przed śniadaniem i po 

przepłukaniu ust wodą, bierzemy 2 łyżki oleju 
słonecznikowego (kokosowym, rzepakowym, 
lnianym) z pierwszego tłoczenia - i przeciskamy 
go, przez zęby, po języku i po całej jamie ustnej 
przez około 5-10 minut. Następnie olej 
wypluwamy - nie połykamy! Kurację stosujemy 
miesiąc, potem dwa tygodnie przerwy i 
ponownie.  
S s a n i e o l e j u d a j e w i e l e ko r z y śc i , a l e 

najważniejsza z nich to oczyszczanie całego 
organizmu ! dodatkowo oczyszcza zatoki i nos, 
likwiduje grzybicę jamy ustnej. Zaleca się ją 
przy problemach z trawieniem, z sercem, 
astmą, oddychaniem i wielu innych.  
Dzięki tej metodzie będziemy mieli: zdrowe 
gardło, oczyszczenie zatok, czystsza skóra, szybsze 
chudnięcie, więcej energii, bielsze i zdrowsze 
zęby, ustąpienie bólów głowy, ustąpienie 
arteretyzmu, pomaga w leczeniu obrzęków, 
egzemy. Polecam. 



CYKL: LECZNICZA ŻYWNOŚĆ

IMBIR 
- przeciwdziała nudnościom; poprawia trawienie; odchudza; 
- przeciwdziała chorobie lokomocyjnej; 
- zmniejsza lepkość krwi, działa przeciw zakrzepowo; 
- obniża poziom cholesterolu; 
- pobudza pracę serca; 
- pomaga zwalczyć bóle brzucha i biegunki; 
- stosowany jako środek wykrztuśny; 
- ma działanie przeciw wymiotne; 
- pobudza krążenie; 
- rozgrzewa; 
- pomaga zwalczać bóle głowy i migreny; 
- dodaje energii; 
- pomaga leczyć infekcje i przeziębienia; 
- likwiduje trądzik, wykwity skórne; 
- korzystny w reumatyzmie i bólach; 
- likwiduje ból zęba; 
- ma działania antydepresyjne; 
- korzystny przy wszelkich zapaleniach; 
- korzystnie wpływa na układ nerwowy; 
- zwalcza bakterie; 
- gasi pragnienie; 
- leczy stany zapalne zatok i nieżyty dróg oddechowych;

JABŁKA 
- zmniejszają apetyt; 
- obniżają poziom cholesterolu; 
- wzmacniają odporność; 
- stabilizują poziom cukru we krwi; 
- obniżają ciśnienie tętnicze krwi; 
- zwalczają infekcje i przeziębienia; 
- zmniejszają napięcia psychicznie; 
- dobre na bóle reumatyczne; 
- zew. idealne do pielęgnacji cery; 
- leczą zaburzenia jelitowe; 
- poprawiają przemianę materii; 
- przeciwdziałają nowotworom/należy 

jeść również pestki; 
- sok w nadmiarze może powodować 

biegunki; 
Jabłka zawsze należy jeść ze skór-
ką, pieczone, lub w postaci soków 
czy przecierów. Trzeba je myć, 
gdyż są woskowane. 

WWW.EIOBA.PL

http://WWW.EIOBA.PL
http://WWW.EIOBA.PL
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Wirus negatywności… 
Jest mała różnica 

między ludźmi, 

ale ta mała różnica 

powoduje dużą różnicę. 

Tą małą różnicą 

jest nastawienie. 

Duża różnica - to czy jest ono 

pozytywne czy negatywne. 
Clement Stone  

 
“ISTOTA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI” 

Roger W. Sparks

Foto: internet



REKLAMA

Zapisy na sesje od pn. do pt. 10.00-18.00: 

kom 0 792 230 300



FAKTY i MITY 
MIT: DZIĘKI DIECIE NA PEWNO SCHUDNĘ! 

FAKT: faktem jest, że zmiana diety może spowodować zmianę/
przyspieszenie metabolizmu, czego efektem będzie trwała lub 
chwilowa utrata zbędnych kilogramów. Jeśli jest to zbyt 
restrykcyjna dieta, uboga w wiele witamin czy składników 
mineralnych może spowodować szkody w naszym ciele, między 
innymi efektem będzie szybka niezdrowa utrata wagi, ale  po 
zmianie diety kilogramy wrócą równie szybko i w większym 
wymiarze.  
Bo tylko zbilansowana dieta, zapewniająca dostęp do 
potrzebnych wartości odżywczych spowoduje zdrowy ubytek 
wagi, odpowiednie porcje, spowodują brak efektu jojo, ale jest 
jeszcze jeden haczyk… Aby spalić nagromadzony tłuszcz, 
musimy się ruszać, bez tego żadna dieta nie zadziała! Dlatego 
umiarkowany ruch, spacery, basen czy rower pomogą 
przyspieszyć spalanie naszego nagromadzonego tłuszczyku… 
Nasz metabolizm przyspieszy i schudniemy z korzyścią dla 
zdrowia…  
A jaka dieta jest najlepsza?? Nie ma takiej… jedynie metodą 
prób i błędów można dowiedzieć się czego powinniśmy unikać i 
co jeść, aby być zdrowym i szczupłym… Nasz organizm sam 
podpowiada co jest dla nas dobre/wskazane, a co nie… Dlatego 
kieruj się prostymi zasadami: odstaw białe pieczywo, niezdrowe 
tłuszcze (te zdrowe jak najbardziej są wskazane), jedz warzywa, 
owoce, ale umiarkowane ilości. Jedz 5 posiłków dziennie, w 
równych odstępach czasu… Pij wtedy kiedy czujesz pragnienie. 
Po 19-stej zjedz tylko coś lekkiego, a jako przekąski wybieraj 
bakalie.                źródło: internet

Beata Pawlikowska

www.facebook.com/BeataPawlikowska

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


WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL 
WRÓŻKA HANIA 

 

TAROT 
KARTY CYGAŃSKIE 

NIE MA LIMITU PYTAŃ!!!  
 

zgłoszenia:  ogrodnadziei@tlen.pl

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

Mimosa 
Mimosa –  jest jednym z najprostszych drinków jakie możemy przygotować z 
szampanem (winem musującym). Najprawdopodobniej powstał w 1925 roku w hotelu 
Ritz Paris Frank Meier w Paryżu. Drink często podawany jest w czasie branch’ów i na 
weselach. Poza szampanem potrzebny jest również sok pomarańczowy (najlepiej 
świeżo wyciśnięty). Dzięki czemu uzyskamy orzeźwiający koktajl o żółtym kolorze. 
Mimosa jest drinkiem, której przepis znajduje się na oficjalnej liście 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Barmanów. 

Składniki: 50 ml  szampana (ew. wina musującego) i 50 ml soku 
pomarańczowego; 

Przygotowanie: Upewnić się że oba składniki są dobrze schłodzone. 
Następnie składniki przelać do szampanówki. Drink musi być odpowiednio 

schłodzony. Mimozę często podaje się gościom weselnym, na porannym 
śniadaniu, aby zniwelować dyskomfort po nadmiernym spożyciu alkoholu w 
dniu wcześniejszym. Wymieszaj dokładnie, by oba składniki dobrze się 

połączyły. Ozdób plasterkiem pomarańczy.

ZNANE i NIEZNANE DRINKI

http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
mailto:ogrodnadziei@tlen.pl?subject=
mailto:ogrodnadziei@tlen.pl?subject=
http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
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M O D L I T W A  
O UZDROWIENIE CIAŁA 

Modlitwę tę napisałam w chwili, gdy moje ciało doświadczało stanu 
choroby. Wszystko mnie bolało, a ja chciałam jak najszybciej wyjść z 
tego doświadczenia. Nie raz byłam chora i zawsze wiązało 
się to z jakąś wewnętrzną walką przed zmianami. Kiedy 
znajdziecie się w takiej sytuacji i będziecie chcieli już 
zakończyć to doświadczenie, możecie zastosować tę 
modlitwę. 

Niech już w tej chwili dokona się pełne uzdrowienie 
mojego ciała i wszelkich intencji, z jakimi chciałam 
doświadczyć choroby. Niech dokona się we mnie 
pełne uzdrowienie wszelkich moich intencji i 
nastawień wobec dokonujących się zmian w moim 
życiu. Niech dokona się we mnie zmiana, która 
pomoże mi poczuć się bezpieczną wobec życia, oraz 
przyszłości.  

Jeśli istnieją we mnie emocje, lub wzorce, które uniemożliwiają 
mi doświadczyć stanu doskonałego zdrowia oraz poczucia 
bezpieczeństwa i pewności w moim życia i wobec przyszłości, to 
jestem gotowa na ich pełną transformację i uzdrowienie. Jestem 
gotowa na to, by moje życie stało się w pełni dla mnie 
bezpieczne. Jestem gotowa na doświadczenie stanu doskonałego 
zdrowia.  

Jestem gotowa wyjść z tego negatywnego dla mnie 
doświadczenia, w którym się obecnie znajduję i wejść w 
doświadczenie pozytywne tych samych stanów i sytuacji.  

Jeśli istnieje we wszechświecie istota, która jest w tym 
momencie w stanie mi pomóc, to proszę o jej przybycie i już w 
tej chwili dziękuję jej za okazaną pomoc. Jestem gotowa na 

pomoc ze strony innych istot i całego wszechświata. 
Jestem gotowa na doznanie stanu doskonałego 
zdrowia.  

Jestem gotowa, by zmienić moje myślenie i moje 
życie, aby doświadczyć stanu doskonałego zdrowia. 
Jestem gotowa stać się istotą w pełni świadomą 
stanu, w którym się obecnie znajduję. Jestem gotowa 
stać się istotą w pełni świadomą tego, co zachodzi w 
moim życiu. Jestem gotowa stać się istotą w pełni 
bezpieczną wobec mojej przyszłości.  

Jestem gotowa na zmiany, których chce doświadczyć 
moja dusza. Jestem gotowa poczuć się bezpiecznie w 
moim życiu i w moim ciele. Jestem gotowa poczuć się 

w pełni zdrowa i świadoma stanu mojego zdrowia w każdej 
chwili mojego życia.  

Jestem gotowa doświadczyć jego pozytywnego bieguna w pełni 
świadomie i w poczuciu pełnego bezpieczeństwa.  

Niech się dokona. 

źródło: www.annaatras.com

http://www.annaatras.com
http://www.annaatras.com


PSYCHOLOGIA

Problemy ma każdy z nas, ale nie każdy 
potrafi do nich odpowiednio podchodzić! 
Ponoć narzędziem do rozwiązania 
wszystkich problemów jest wiedza!  
Owszem, tak naprawdę to wiedza pozwala 
nam wyjść z opresji i problemów bez 
szwanku. A przecież każdy problem, to 
tak naprawdę “lekcja”, która ma nas 
czegoś nauczyć na przyszłość… My tą 
wiedzę już mamy, bo przecież wiemy jaki 
był efekt, wtedy, kiedy ów dany problem 
stanął nam na drodze.  

Wiemy też jaka była nasza reakcja, a w 
końcu jakie były konsekwencje… Pojawiła 
się jakaś lekcja, a my musimy z niej 
wyciągnąć jak najlepszy wniosek, by 
wyjść bez szwanku z sytuacji…  

Wiemy już czego nie możemy robić, aby 
efekt problemy czyli jego niepożądany 
efekt nie pojawił się więcej w naszym 
życiu. 

Każde wydarzenie może okazać się dla 
nas pozytywne, albo negatywne, zależy to 
od naszego punktu widzenia… Jeśli na 
problem patrzymy jako “coś złego”, takim 
się okaże w rzeczywistości. A do 
problemów trzeba podejść jak do “sprawy 
do załatwienia”!  

Jak to zrobić? Po prostu pomyśl jakie 
masz i czy w ogóle masz jakieś sposoby - 
narzędzia do rozwiązania danego 

problemu i czy jego rozwiązanie leży w 
Twoich kompetencjach. Bo jeśli okaże się, 
że nie ma wpływu na dany problem, bo 
nie od ciebie zależy - odpuść i czekaj… 
może rozwiąże się sam.  

Jeśli jednak wiesz, że możesz coś zrobić - 
zrób plan działania. Rozpisz plan 
konkretny plan i po prostu postaraj się 
działać według wytycznych. Nawet jeśli 
na początku nie będzie efektów, to jednak 
T woje zaangażowanie i dz ia łanie 
spowodują, że nawet najtrudniejszy 
problem zacznie się krok po kroku 
rozwiązywać. 

Jeśli pragniesz rozwiązać problem, lub 
coś co ciąży Ci musisz zrobić trzy ważne 
punkty: 
- cofnij się myś lą w przesz łość i 

przypomnij sobie, jakie wydarzenie 
bądź sytuacja spowodowała dany 
problem; 

- cofnij się teraz do momentu, zanim ten 
problem powstał, ale weź pod uwagę 
którą masz już na temat problemu.  

- postaraj się wyciągnąć wniosek i 
przebacz sobie, lub tym, którzy byli 
winni czy spowodowali problem. 

Jeśli zastosujesz te trzy proste kroki, 
Twój problem w większej mierze rozwiąże 
się i może okazać się, że przestanie 
istnieć. 

Z d r u g i e j 
s t r o n y 
problemy nie 
s ą j a k ą ś 
“ k a r a ” , s ą 
z b aw i e n i e m , 
gdyż uczą nas, 
d e t e r m i n u ją , 
często dodają adrenaliny naszemu życiu. 
Walcząc z problemami i szukając 
rozwiązania, idziemy tak naprawdę do 
przodu… a przy okazji ustrzegamy się 
przed takimi samymi problemami w 
przyszłości. 

Postaw jednak zawsze na asertywność, bo 
może to był właśnie powód powstania 
Twojego problemu.  

A może mały problem zrodził duży, gdyż 
kierowałaś się chęcią “zepchnięcia” go na 
później. Pamiętajmy, że nie rozwiązany 
mały problem powoduje powstawanie 
kolejnego, często jeszcze bardziej 
większego niż był na początku. 

A jeśli dręczą Cię wyrzuty sumienia lub 
gniew na kogoś w związku jakimś 
p r o b l e m e m c z y w y d a r z e n i e m z 
przesz łości, pozostaje Cie jedno - 
WYBACZENIE. Jeśli wybaczysz sobie jak i 
tamtej osobie - uwolnisz się i problem 
zniknie raz na zawsze. 
  

ciąg dalszy… 

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW !



Porażka… to coś z czym nie umiemy się najcześciej 
pogodzić, ale czasami jest nam potrzebna. Może nas 
zmotywować, do większego działania, może być też 
wskazówką - czego należy na przyszłość unikać czy 
wreszcie jak działać… 

Dlatego porażka nie zawsze może oznaczać 
przegraną! Wręcz przeciwnie, następnym razem, gdy 
pojawi się taki sam problem, będziemy już doskonale 
wiedzieć jak należy działać i jakimi środkami by 
uniknąć porażki!  Porażki hartują charakter, może 
nam coś nie udać się jeden raz, drugi raz - ale za 
trzecim zwykle mamy już dostateczną wiedzę, która 
może pomóc nam wybrać. 

Pamiętaj jednak, że jeśli zabierasz się za cokolwiek, 
musisz mocno wierzyć, że czeka cię sukces. W 
przeciwnym wypadku Twoje działania będą słabe, nie 
przyniosą oczekiwanego efektu, a Ty sama/sam 
będziesz zarzucać sobie lub losowi - że Cię karze, daje Ci 
wycisk czy bije po grzbiecie… A to Ty sama/sam nie 
podołałeś, nie wierzyłeś w sukces i los odpłacił Ci tym co 
zasiałeś. 

Pamiętaj też, że problemy się nie rozwiązują same! 
Trzeba coś zrobić by problem rozwiązać. Owszem, 
niekiedy pojawi się problem niezależny od ciebie i jego 
rozwiązanie może nie leżeć w Twoich rękach czy 
kompetencjach, ale nawet wtedy los podsyła Ci lekcję, 
ostrzeżenie jak należy zareagować i co robić, w razie 
gdyby kiedyś taki problem dotknął osobiście Ciebie.  

Wiedza i wiara to klucz do sukcesów, działaj a napewno 
przeszkody czy problemy będą dla ciebie mobilizacją do 
małej zdrowej rywalizacji, często wiedzą to czegoś 
nowego, co okryje przed samym Tobą jakieś mocne lub 
słabe strony Twojego charakteru, czy osobowości. Głowa 
do góry, bo przecież nigdy nie jest tak źle, zawsze mogło 
być gorzej :) 

Aryan Goehling 

“Nie musisz być lesbijką lub gejem, by popierać ich prawa. 
Musisz być tylko CZŁOWIEKIEM”. 

  
Daniel Radcliffe  

angielski aktor teatralny i filmowy  

źródło i foto: internet

S Z E P T Y   Z N A N Y C H

“Zdolność do obserwacji bez oceniania 
jest najwyższą formą inteligencji człowieka”. 

  
Martyna Wojciechowska 

prezenterka telewizyjna, dziennikarka, podróżniczka i pisarka 

źródło i foto: internet

“W życiu potrzebujesz albo inspiracji, albo desperacji”. 
  

Anthony Robins 
amerykański doradca życiowy, motywujący ludzi poprzez przekazywanie  

swoich życiowych doświadczeń i wiedzy, pisarz 

źródło i foto: internet



Dieta zasadowa promuje produkty, 
które odkwaszające organizm. To, czy 
dany produkt zakwasza czy odkwasza 
organizm, nie zależy od jego smaku, a od 
tego, jak zachowuje się w procesie przemiany 
materii.  

Produkty zasadowe to te, które podczas trawienia zachowują odczyn alkaliczny. Które 
produkty są zalecane w diecie zasadowej? Dieta zasadowa stawia na produkty 
alkalizujące. Czy wiesz, że kwaśne w smaku cytrusy poddane trawieniu działają właśnie 
zasadotwórczo? 

Dieta zasadowa: produkty odkwaszające organizm. Poza tym właściwości 
zasadotwórcze ma większość warzyw i owoców. Szczególnie aktywne w zobojętnianiu 
kwasów są buraki, sałata, jabłka, seler, banany i melony.  

Równowaga kwasowo-zasadowa będzie w organizmie zachowana, jeśli np. chleb 
będziemy jadać z sałatą, rzeżuchą, natką pietruszki czy pomidorem, a mięso 
obowiązkowo z warzywami - gotowanymi i surowymi. 
Dieta zasadowa: produkty dozwolone.  

Te produkty powinny stanowić 80 procent twojego talerza: wszystkie 
warzywa, oliwa z oliwek, owoce, zwłaszcza melon Cantalupe, a także 
grejpfrut i kiwi, zielona herbata, ziołowe herbaty, mleko sojowe, 
naturalne soki owocowe (przygotowane ze świeżych owoców, najlepiej 
w domu), naturalny miód (nieprzetworzony). Dodatkowo: mleko, 
buraki, ziemniaki, marchew, pomidory, sałata, ogórki, kapusta, czarne 
porzeczki, wiśnie, gruszki, truskawki. 

A o co chodzi z tym zakwaszeniem? Na czym polega zakwaszenie organizmu? 
Produkty żywnościowe, oprócz kaloryczności i wartości odżywczych, mają także 
właściwości kwaso- albo zasadotwórcze. Ma to znaczenie dla zdrowia, ponieważ wpływa 
na odczyn pH krwi. Zwykle nierozsądna dieta powoduje nadmiar kwasów w organizmie, 
czyli zakwaszenie organizmu. Sprawdź, jaki są objawy zakwaszenia organizmu i jak mu 
zapobiegać. 
Objawy zakwaszenia organizmu łatwo przeoczyć lub przypisać innym problemom 
zdrowotnym. Większość laików, nie mających pojęcia o dietetyce nie wie, co to jest 
równowaga kwasowo-zasadowa i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji jakie następują, 
gdy zostaje ona zachwiana. 

Dieta zasadowa przywraca równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. 
Jeśli nie jesteś pewna, czy dieta alkaliczna jest dla ciebie, odpowiedz na pytania naszego 
testu. Dowiesz się, jakie są objawy zakwaszenia organizmu, czym grozi zakwaszenie 
organizmu i czy dieta zasadowa jest dla ciebie. 

Dieta zasadowa to sposób na odkwaszenie organizmu. Dzięki odpowiednio 
dobranym produktom możesz przywrócić swojemu organizmowi właściwą równowagę 
kwasowo-zasadową. 

Czy twój organizm jest zakwaszony? 
Jeśli na większość poniższych pytań odpowiesz twierdząco, to znaczy, że masz problemy z 
zakwaszeniem organizmu i dieta zasadowa jest dla ciebie. 
Czy często zapadasz na bakteryjne i wirusowe zakażenia, takie jak grypa i 
przeziębienia? Masz mało energii i często czujesz się zmęczona? Bolą cię mięśnie, 
kości, masz bóle kręgosłupa? Cierpisz na osteoporozę? Problemy z pęcherzykiem 
żółciowym (np. kamienie)? Masz przesuszoną skórę, włosy tracą blask i wypadają? 
Twoja cera nie jest idealna, pojawiają się wypryski,  egzemy i zaczerwienienia? 
Masz gorszą koncentrację i częściej zapominasz? Twoja waga nie jest stabilna? 
Łatwo tyjesz, trudniej chudniesz? Masz wahania nastroju?

DIETA ZASADOWA  
  DIETA ODKWASZAJĄCA ORGANIZM



Równowaga kwasowo - zasadowa to stan, w którym 
zachowany jest odpowiedni stosunek kationów i anionów w 
płynach ustrojowych, warunkujący poprawne pH i 
prawidłowy przebieg procesów życiowych. W prostszych 
słowach to po prostu odpowiednia równowaga, która 
pozwala utrzymać harmonię w naszym organizmie. 

Stan równowagi kwasowo-zasadowej osiągamy, 

kiedy zakres pH krwi dla większości procesów 

przemiany materii wynosi 7,35-7,45. Większe pH 
oznacza przewagę składników zasadowych, mniejsze - 
przewagę składników kwaśnych. 

Niebezpieczne dla organizmu zachwianie równowagi 
występuje przy pH mniejszym niż 6,8 i większym niż 7,8 (dla 
krwi). W skrajnych przypadkach białka ulegają denaturacji, 
przestają działać enzymy komórkowe, ustaje wymiana gazów 
oddechowych. 

Zachwiana równowaga kwasowo- zasadowa może być 
niezwykle groźna dla naszego organizmu. Zaburzenia 
gospodarki kwasowo-zasadowej powodują kwasicę i 
zasadowicę. W obu przypadkach jest to stan, w którym 
dochodzi do zaburzeń odczynu pH krwi. Jest się czego 
obawiać. Obydwie choroby mogą nawet doprowadzić do 
śmierci. 

Jak uniknąć zakwaszenia organizmu? Zasadniczy 
wpływ na zachowanie równowagi w naszym organizmie ma 

dieta. Produkty jakie spożywamy na co dzień możemy 
podzielić na kwasotwórcze i alkalizujące. 

Oto kilka zasad jak łączyć produkty, żeby cieszyć się 

zdrowiem i zachować równowagę kwasowo-

zasadową: po spożyciu 100 g ryżu oraz 100 gramów piersi 
kurczaka odkwaszamy nasz organizm jedząc 200 g 
pomidorów oraz 200 g jabłek, 100 g makaronu i 100 g 
wołowiny odkwaszamy poprzez 100 g buraków i 150 g 
pomidorów, 100 g płatków owsianych i 100 g jajek 
odkwaszamy poprzez 200 gram pomidorów oraz 150 g 
ogórków. 

Czyli chodzi o to, by do codziennej diety wprowadzać 
produkty alkaliczne, które będą nas systematycznie 
odkwaszać, pomimo zjadanych rpodktów takich jak mięso, 
makarno czy kasze, 

Produkty kwasotwórcze: kasza jęczmienna, płatki 
owsiane, ryż, makaron, mięso wieprzowe, mięso wołowe, 
jaja, ser tylżycki 

Produkty alkalizujące: mleko, buraki, ziemniaki, 
marchew, pomidory, sałata, ogórki, kapusta, czarne porzeczki, 
wiśnie, gruszki, truskawki. 

Z jajkami jest pewien problem, a mianowicie coraz 

częściej się pisze, że żółtko jaja - odkrawsza, białko 

zaś zakwasza.  

Objawy zakwaszenia organizmu:  

ciemne kręgi pod oczami, bóle głowy, niestrawność, pryszcze 
i krosty, częste zaziębienia, zawroty głowy, nudności, mroczki 
przed oczami, gorycz lub kwas w ustach, obłożony język, 
uderzenia krwi do głowy, osłabienie fizyczne to tylko niektóre 
z objawów nadmiernej kwasowości.  

Jadłospis takiej diety powinien składać się przede wszystkim 
z : warzyw – najlepiej zielonych, surowych, lub gotowanych 
na parze; owoców – surowych, najlepiej grejpfrutów i cytryn, 
które mają silne działanie alkalizujące; kiełków roślinnych; 
migdałów, orzechów laskowych, ziaren słonecznika i dyni 
(ziarna namoczone przed spożyciem zwiększają swoją 
zasadowość) soi – w postaci kiełków, mleka, lub tofu. 

Przy zakwaszeniu organizm traci bardzo wiele 

energii, aby z trudem utrzymać prawidłowe pH krwi; 

ta energia mogłaby być użyta na przykład do 

likwidowania nadwagi. 

Skutki zakwaszenia organizmu 

Długotrwałe zakwaszenie sprzyja rozwojowi poważnych 
chorób takich jak: nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, 
osteoporoza, nowotwory, zmiany zwyrodnieniowe stawów, 
nadwaga, a także może być przyczyną wielu dolegliwości: 
ogólnego zmęczenia, braku koncentracji, zaburzeń snu, 
napięć nerwowych, depresji, częstych infekcji, zaparć, 
łamliwości paznokci i wypadania włosów. Warto więc zwracać 
uwagę na dobór spożywanych produktów. Zdrowie i dobre 
samopoczucie na pewno są tego warte.





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, dermo-kosmetyczne 

Monitoring przeprowadzanych kuracji 

Nauczanie: coaching/wykłady z zakresu 
nauk biologiczno-chemicznych (różne 
poziomy) 

Informacja dotycząca produktów i usług 
zdrowotnych. 

serdecznie zapraszamy!!!

www.kuplek.com

Denoxinal tabletki Walmark 

Ostropest plamisty był stosowany już w starożytnej Grecji i 
Rzymie. Dotychczas na świecie przeprowadzono ponad 300 badań 
naukowych potwierdzających skuteczność tego zioła, szczególnie w 
leczeniu schorzeń wątroby. 

Ostropest plamisty jest jednym z najlepiej przebadanych ziół stosowanych współcześnie. 
Swą skuteczność ostropest plamisty zawdzięcza trzem chroniącym wątrobę 
substancjom, które łącznie zwane są sylimaryną. 

Ostropest plamisty wzmacnia wątrobę, zapobiegając nadmiernej utracie przez organizm 
glutationu, związku podobnego do aminokwasu, który odgrywa ważna rolę w odtruwaniu 
organizmu. Badania wykazały, że może on zwiększać stężenie 
glutationu nawet o 35%. Ostropest plamisty skutecznie chroni 
wątrobę przed jednoczesnym dopływem zbyt wielu szkodliwych 
substancji . Zioło to jest też silnym przeciwutleniaczem, 
mocniejszym niż witaminy C i E, przeciwdziała więc 
uszkodzeniom komórek przez wolne rodniki. 

Zażywanie: 1 do 3 kapsułek dziennie 

Dostępne opakowanie: 60 kapsułek 
Zapewnia kurację: 20 do 60 dni 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zlecanej 
porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zapraszamy na nasz profil:  
 www.facebook.com/AUMNI.eu

http://www.kuplek.com
http://www.kuplek.com
http://www.facebook.com/AUMNI.eu
http://www.facebook.com/AUMNI.eu


Szybka metoda energetyzowania czakr 
Jest to prosta i szybka metoda na energetyzowanie czakr i całego ciała. Możemy ją stosować w momencie, gdy czujemy, że 
brakuje nam energii, rano jako metodę na obudzenie się, jak również wtedy gdy mamy poczucie, że brakuje nam harmonii 
wewnątrz nas. Stajemy na twardym podłożu, bez butów w pozycji prostej z lekko rozstawionymi nogami. Na początku warto 
jest zrobić kilka oczyszczających oddechów, wydech najlepiej ustami. 

Metoda ta opiera się na pocieraniu intensywnie dłoni w okolicach każdej czakry i powinno się ją wykonywać dosyć 
sprawnie. Aby wiedzieć jak długo należy pocierać dłonie dla osiągnięcia prawidłowego efektu, postaraj się potrzeć 
intensywnie i szybko dłonie i powąchać - jeśli poczujesz zapach ozonu to jest oznaka, że przez około tyle samo sekund 
powinno się pocierać dłonie przy czakrach. Zwykle trwa to 3-4 sekundy na wysokości każdej czakry. 

A więc… zaczynamy od dołu i przechodzimy czakrami kolejno do góry. Najpierw pocieramy intensywnie dłońmi z tyłu, w 
okolicy kości ogonowej dość blisko ciała i robimy to przez kilkanaście sekund, rzucając w myślach komendę, że 
energetyzujemy czakrę 1 - podstawową. Palce kierujemy pionowo ku ziemi. Następnie przechodzimy na przód na wysokość 
czakry 2 - w okolicy trzech palców poniżej pępka i pocieramy tak samo intensywnie, ale palce lekko ku ziemi. Przechodzimy 
do czakry 3 - splotu słonecznego (pod mostkiem) - palce kierujemy poziomo i tak samo pocieramy przez chwilę. Następnie 
przechodzimy do czakry 4 - serca, palce kierujemy lekko ku górze i pocieramy. Czakra 5 - gardłowa (palce pionowo w górę). 
Czakra 6 - trzecie oko, palce podobnie jak prze poprzedniej czakrze. Czakra 7 - dłonie pocieramy nad czubkiem głowy.  

Na końcu strzepujemy ręce do ziemi, tak jak byśmy coś chcieli zrzucić z dłoni. Jeśli poczujemy ciepło, wręcz gorąco oznacza 
to dobrze wykonane ćwiczenie. Nie stosujemy ćwiczenia przed snem, jak również gdy jesteśmy poddenerwowani.

R O Z W I J A N I E  J A S N OW I D Z E N I A

www.facebook.com/wrozbitaaryangoehling

Aryan Goehling

http://www.facebook.com/wrozbitaaryangoehling
http://www.facebook.com/wrozbitaaryangoehling


KULINARNE 
 INSPIRACJE 

PIEROŻKI GRUZIŃSKIE 

600 g mąki pszennej + woda,  300 g mielonej 
wołowiny lub baraniny, 200 g mielonej 
wieprzowiny, 200 g siekanej drobno cebuli, 1/2 
szklanki bulionu lub wody, 2-3 ząbki czosnku, 
sól, pieprz czarny, papryka słodka i odrobina 
kuminu. 
Ciasto wyrób z mąki i wody, dodając odrobinę soli. 
Składniki na farsz czyli mięso, bulion, cebulę, 
przyprawy i przetarty przez praskę czosnek wymieszaj 
na jednolitą masę. Z ciasta wykrawaj koła, kładź na 
środku łyżkę farszu i zaklejaj jak sakiewkę. Wrzucaj 
do lekko osolonej wrzącej wody z dodatkiem 
odrobiny oleju, czekaj aż wypłyną, gotuj 3-4 minuty 

wyjmując łyżką cedzakową. Podawaj z dodatkiem 
śmietany i posyp odrobiną pieprzu. Pierożki 
gruzińskiej jak i tego typu inne pierożki, w który 
esencją smaku jest bulion w środku je się rękami, 
albo w całości gdy są to np. pielmienie. Po prostu 
chwytamy za koniuszek na górze, odwracamy i jemy 
tak by móc delektować się sosem i potem zjeść 
pierożek razem z mięsem. 
  

CIASTO DAKTYLOWE 

400-500 g daktyli, 1/2 szklanki orzechów 
włoskich, 1 1/2 szklanki mąki, 1/8 kostki masła, 
2 jaja, 5 łyżek cukru, cukier waniliowy, 3/4 
łyżeczki proszku do pieczenia.   
Daktyle namocz w gorącej wodzie i zostaw na 30 
minut, aby zmiękły, następnie odsącz i drobno 
pokrój. Zmiksuj orzechy, cukier, jaja, masło, powoli 
dodawaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia 
i cukier waniliowy. Wszystko razem wymieszaj, wlej 
do małej tortownicy i piecz w temp. 200*C przez 

około 30 minut. Ciasto po upieczeniu i ostygnięciu 
możesz posypać cukrem pudrem.  

SAŁATKA Z SELERA  

40 dag selera, szklanka ugotowanego ryżu, 203 
strąki czerwonej papryki konserwowej,  siekany 
koperek, 10 dag majonezu, 2 starte jabłka, 10 
dag ananasa z puszki pokrojonego na cząstki, 
sok z połowy cytryny, odrobina rodzynek i 2-3 
łyżki połamanych orzechów włoskich, sól, pieprz 
ziołowy i curry do smaku. 

Seler obierz, ugotuj, ale nie do zupełnej miękkości, 
dodaj obrane i starte jabłko - skrop sokiem z cytryny. 
Wymieszaj i dodaj pozostałe składniki,  dopraw do 
smaku solą, pieprzem i curry. Udekoruj rodzynkami 
lub orzechami. Jeśli sałatka wydaje się zbyt sucha 
dodaj odrobinę więcej majonezu lub naturalnego 
jogurtu. 

SMACZNEGO !  
foto: internet



Radość życia i Zadowolenie
Wielu ludziom radość kojarzy się tylko z wesołością 
lub głupkowatym zachowaniem. Myśląc o radości nie 
potrafią być przytomni i z przytomnością jej sobie nie 
kojarzą. Inni pragną być nieprzytomni ze szczęścia, 
czy pijani szczęściem. Zacznę od tego, co może cię 
zszokować: nie istnieje coś takiego, jak nieprzytomna 
radość i nieprzytomne szczęście. 
Nieprzytomne mogą być tylko złudzenia szczęścia i 
radości. Nieporozumienie wynika stąd, że kiedy je-
steś spięty, nie odczuwasz radości ani szczęścia. Kie-
dy użyłeś do “rozluźnienia się” jakiegoś środka odu-
rzającego, wówczas stajesz się otwarty na doznawa-
nie szczęścia i radości. Tej otwartości towarzyszy jed-
nak nieprzytomny (nietrzeźwy) stan umysłu. Stąd 
wielu ludziom radość i szczęście kojarzą się wyłącznie 
z nawaleniem, do którego często dochodzi jeszcze 
zatrucie. 
Twoja reakcja na szczęście i radość, podobnie jak na 
miłość, może zależeć od wielu czynników. Jeśli byłeś 
trzeźwy i przytomny doznając szczęścia czy radości, 
wówczas twoja podświadomość ma pozytywne skoja-
rzenia, a ty możesz doznawać odczucia szczęścia w 
każdej chwili uspokojenia, czy pozytywnego myśle-
nia. Jeśli jednak twym doznaniom związanym z prze-

żywaniem chwil szczęścia towarzyszyły jakieś inne 
doznania, możesz je podświadomie, a nawet i świa-
domie, uznawać za warunki, od których zależy twoje 
szczęście i odgrywać je. 
Jedni uzależniają doznawanie szczęścia od dobrze 
wykonanych zadań (za które są chwaleni), inni od 
odurzenia alkoholem bądź narkotykiem, a jeszcze 
inni od spełnienia się w jakiejś roli – choćby i seksu-
alnej. Wówczas to znika napięcie psychiczne i na 
chwilę pojawia się rozluźnienie, podczas którego 
każdy czuje się lepiej.  
Cała sztuka bycia szczęśliwym polega na tym, żeby 
nie uzależniać swego szczęścia i dobrego samopo-
czucia od jakichkolwiek czynników działających z ze-
wnątrz. Można być więc szczęśliwym niezależnie od 
tego, co o nas sądzą, czego chcą i wymagają, nieza-
leżnie od tego, czy coś robimy, czy umiemy, czy coś 
opanowaliśmy, czy nie. A na pewno można być szczę-
śliwym i radosnym na trzeźwo i przytomnie. 
Bycie na luzie zależy od twego nastawienia, a nie od 
tego, czy coś umiesz, bądź za co jesteś chwalony. Uza-
leżnianie swego samopoczucia od opinii innych bądź 
od swych osiągnięć, to najkrótsza droga do nieszczę-
ścia i niezadowolenia. Nigdy bowiem nie spotkasz 
ludzi, którzy zawsze będą z ciebie zadowoleni i nigdy 

nie uda ci się osiągnąć perfekcji (a przy tym zadowo-
lenia), jeśli wymagasz od siebie coraz więcej. Jedy-
nym sposobem na szczęście jest nauczyć się być sz-
częśliwym niezależnie od wszystkiego. Choćby się 
waliło i paliło, ja mogę i potrafię być szczęśliwy (ra-
dosny). 

Zawsze mam powody do zadowolenia z siebie 
(z życia). 
Oto pewien ideał, który warto sobie afirmować. Aby 
go jednak urzeczywistnić, należy zastosować znacznie 
więcej afirmacji, które dotyczą tematu. A zacząć nale-
ży od podniesienia samooceny i poczucia bezpie-
czeństwa. Nie da się bowiem być jednocześnie wy-
straszonym i szczęśliwym (jeśli to potrafisz, to na 
pewno powinieneś otrzeźwieć i oprzytomnieć). Oso-
by, u których występuje niechęć do życia, do pracy, 
czy do siebie, powinny włożyć dużo pracy w afirmo-
wanie sobie radości życia. Podobnie jest z tymi, któ-
rzy na razie “żyją po to, żeby umrzeć”. Ważne dla nich 
jest również docenianie siebie i życia.  

Spróbuj więc: 
Zawsze mam powody do zadowolenia z życia.

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


Nie masz?  
Nie wierzę! Masz natomiast “na wierzchu” 
wszelkie powody swego niezadowolenia. Spisz 
je bardzo szczegółowo. Praca, którą zainwestuje-
sz w spisywanie, na pewno zaowocuje ci w nie-
dalekiej przyszłości. Twoje wątpliwości bowiem 
mogą posłużyć jako tematy do afirmowania so-
bie radości życia i samooceny. Wystarczy, że za-
przeczysz swym “wyrobionym” poglądom i po-
stawom. A jeżeli nie?  
Z bagażem przeszłości nigdy nie będziesz szczę-
śliwy. Gdyby twoja przeszłość była całkiem sz-
częśliwa, nie cierpiałbyś teraz. Gdyby twoja do-
tychczasowa wiedza i dotychczasowe doświad-
czenie mogły ci zapewnić szczęście i radość ży-
cia, na pewno byłbyś szczęśliwym człowiekiem. 

Jeśli więc to, co zgromadziłeś dotychczas z takim 
trudem i mozołem, nie zagwarantowało ci szczę-
ścia, to pora sięgnąć po inne środki. Okaże się, 
że najlepszym z nich jest negacja twych dotych-
czasowych osiągnięć, poglądów, dążeń i pra-
gnień. Nie bój się! Nie namawiam cię do total-
nej negacji. Na pewno bowiem twoje dotychcza-
sowe życie doprowadziło cię do tego punktu, w 
którym się znalazłeś i zapragnąłeś szczęścia. 
Masz więc zgromadzony też bagaż pozytywnych 
doświadczeń i wiedzę o tym, co nie zapewnia 

szczęścia. A to cenny kapitał. Doceniaj to, co już 
osiągnąłeś. 
Chcę zaznaczyć, że w drodze do szczęścia warto 
też zmienić styl życia i towarzystwo. Oczywiście, 
że na początku może ci brakować towarzystwa 
tych wspaniałych kumpli od piwka, czy koleża-
nek od kawusi. I tych budujących rozmów, że 
Maciuś stracił piąty ząbek, kiciuś włóczy się po 
dachach, Kowalska puszcza się z fryzjerem, a te-
ściowa napuszcza męża… I tych bardziej intelek-
tualnych w rodzaju:  
— Czytałem w…, że jajka zawierają za dużo cho-
lesterolu.  
— A moim zdaniem rację ma profesor …, który 
twierdzi, że produkty sojowe zawierają szkodli-
we substancje, więc nie należy nimi zastępować 
białek zwierzęcych.  
— A więc rację ma profesor …, który twierdzi, że 
należy spożywać więcej mleka.  
— To nie tak, bo profesor … omawia w książce… 
wyniki swych badań, które potwierdzają szko-
dliwość mleka dla… itd. 

Człowiek, który wybiera szczęście, przestaje się 
interesować podobnymi rozważaniami. On me-
dytuje, ufa swej intuicji i jest szczęśliwy. Przy 
okazji zdaje sobie sprawę, że nie ma sensu dys-
kutować o swoich doświadczeniach.  

Człowiek medytujący nigdy nie powie: moim 
zdaniem rację ma guru …, który twierdzi, że 
medytacja polega na…. On wie, że żadna opinia 
autorytetów nie może się równać z jego osobi-
stym doświadczeniem.  

Nie podoba ci się, że to zbyt autorytatywne, że 
zbyt pyszałkowate?  Więc zastanów się, na czym, 
twoim zdaniem i zdaniem uznawanych przez 
ciebie autorytetów, polega robienie kupy?  
Bez sensu?  

Oczywiście, że nie dyskutujesz nad tym, jak robić 
kupę, tylko idziesz ją zrobić. Tak samo medytują-
cy nie musi z nikim uzgadniać, co dla niego zna-
czy medytacja, tylko ją wykonuje.  

No właśnie, zamiast dyskutować, na czym, zda-
niem autorytetów, polega szczęście, zrelaksuj 
się, skoncentruj uwagę na zadowoleniu, na przy-
jemnych doznaniach i bądź szczęśliwy!  

Może się nie rozumiemy. Nie chodzi o to, żebyś 
sztucznie wywoływał przyjemne doznania. Cho-
dzi o to, żebyś poczuł się przyjemnie i radośnie, 
gdy się zrelaksujesz.  
To wielki krok we właściwym kierunku. 

Leszek Żądło



DLA UŚMIECHU :)



MĄDROŚCI DLA DUSZY 
(ZNALEZIONE W SIECI)

Lęk - to energia, która pomniejsza, zamyka, wciąga, 
ucieka, chowa, gromadzi i szkodzi.

Miłość - to energie, która powiększa, otwiera, 
wysyła, zostaje, odsłania, ofiarowuje, uzdrawia, goi.

Neale Donald Walsh 

  Największe w życiu szczęście, to      
  pewność, że jest ktoś, kto    
  kocha nas pomimo wszystko.

Jeśli nie potrafisz komuś pomóc…
to przynajmniej bądź z nim w trudnym momencie…
podaj pomocną dłoń, dobre słowo, dodaj wiary…

że nic co złe nie jest trwałe i, że niebawem zaświeci słońce…

lub po prostu bądź i słuchaj… 

Nie wymarzę nic z mojego życia. Każda 
rzecz, nawet najmniejsza doprowadziła 
mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy 
piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy 
złe - nauczyły mnie jak żyć. 

autor nieznany



Rytuał na oczyszczenie domu… 
Zapal trzy białe świece. Weź garść soli i w miednicy i wysypując 
znak krzyża postaraj się od serca poprosić Anioły o oczyszczenie 
Twoich problemów i negatywnych energii z domu.  

Możesz się pomodlić: “Boże, niech ten krzyż oczyści mój dom, 
moją drogę od złych ludzi, od złego oka, od złych myśli, od 
złego Ducha. Niech ten krzyż zabierze wszystkie zło ode mnie 
i niech będzie kluczem, który otworzy moją drogę do 
szczęśliwej przyszłości”.  

Weź wodę i zalej krzyż mówiąc: “Niech ta woda zabierze całe 
zło, skąd przyszło - tam niech pójdzie”. Następnie wylej przez 
lewe ramię, za siebie najlepiej do toalety spłukując wodę. To samo 
zrób z resztkami świecy, które zostaną po zgaszenie się świec. 
Rytuał powtórz pod 3 lub 7 dniach. 

Rytuał na przebaczenie… 
Czasami zdarza się, że z kimś jesteśmy skłóceni, chcemy z kimś 
porozmawiać, wyjaśnić sytuację, ale ta osoba nie dopuszcza nas 
do siebie lub nie mamy już z nią kontaktu.  

Jest prosty rytuał: zapal świecę białą, fioletową lub różową. Na 
stole, na czystej serwetce lub obrusie połóż zdjęcie, ew. kartkę z 
napisanym imieniem osoby z którą “chcesz porozmawiać”.  

W lewą rękę weź kamień chalcedon - to kamień mówców, a w 
prawą kwarc różowy, natomiast na zdjęciu/kartce połóż kryształ 
górski. Wyobraź sobie, że osoba ta siedzi przed Tobą, albo 
postaraj się ją sobie dobrze wizualizować.  

I tak od serca zacznij z tą osobą 
rozmawiać. Wyjaśnij jej, że nie 
c h c i a ł a ś j e j z r a n i ć , ż e 
przepraszasz, że zależy Ci na 
niej. Pomyśl o niej z miłością i 
dobrymi intencjami. Powiedz, że 
zależy Ci na tej przyjaźni lub 
wybaczeniu.  

Św i e c e n i e c h p a lą s ię d o 
całkowitego wypalenia, dlatego 
użyj małe świeczki. Rytuał 
powtórz jeszcze dwa, trzy razy 
n p . k o l e j n e g o w i e c z o r a i 
kolejnego… Potem czekaj na efekty. Jeśli da o sobie znać to 
dobrze, a jeśli nie, to znaczy, że uzdrowienie sytuacji trwa dłużej i 
może trzeba dać sobie czas, bo być może osoba, którą prosisz o 
wybaczenie potrzebuje czas, czuje się bardziej pokrzywdzona niż 
myślisz.  

Rytuał na zapamiętanie snu… 
Jeśli masz problem z zapamiętaniem snów, zapal przed pójściem 
spać białą świecę, zapalając ją powiedz: “Teraz zasypiam, a po 
przebudzeniu będę pamiętać swój sen”. Świeca niech pali się 
gdzieś z boku 2-3 minuty. Zgaś ją palcami lub kapturkiem - nie 
zdmuchuj.  

Tak samo można postąpić jeśli chce się poznać lub zobaczyć kim 
było się w poprzednim wcieleniu. Po prostu zmień formułkę, 
prosząc o zobaczenie we śnie swojego poprzedniego wcielenia.

Kącik dobrej czarodziejki czyli… 

BIAŁA   MAGIA   W   PRAKTYCE



RUNA DLA ZDROWIA  
RUNA GEBO

RÓWNOWAGA, DAR, OTWARTOŚĆ 

za wszystko, co otrzymujesz powinieneś zaproponować 
rewanż, żeby zachować równowagę.

GEBO - skuteczna w leczeniu chorób narządów płciowych, wyrównuje 
zaburzoną równowagę pierwiastka męskiego i żeńskiego w 
organizmie, czakram drugi, czakram trzeci – splot słoneczny usuwa z 
niego blokady. Harmonizuje żołądek i pęcherzyk żółciowy. 

Jako amulet chroni przed chciwością, niewdzięcznością, przyciąga dary 
losu i hojność losu. Pomaga zdobywać wewnętrzne i zewnętrzne 
bogactwa, otwiera na otrzymywanie wszelkich darów, miłość i jedność 
w partnerstwie.



Polecamy ! Jeśli pragniesz kupić praktyczny podręcznik do nauki wróżenia z kart klasycznych, 
z osobistą dedykacją autora - pisz na adres: ezobiuletyn@gmail.com

Aby poznać swoją przyszłość 
nie musisz już wybierać się do 
wróżki. Sam będziesz ją w 
stanie przewidzieć dzięki tej 
publikacji. Ten praktyczny 
poradnik nauczy Cię tego 
zawodu byś mógł go w pełni 
samodzielnie i profesjonalnie 
wykonywać.  

Uzyskasz wiele wskazówek na temat rozkładów 
kart i ich interpretacji. Dowiesz się jak urządzić 
gabinet i oczyścić jego aurę. Jaką wybrać talię oraz 
odpowiednie talizmany i amulety ochronne. Jeśli 
natomiast uznasz, że za wcześnie na samodzielne 
stawianie kart możesz udać się do wróżki.  

Dzięki temu poradnikowi poznasz sposoby na 
rozpoznanie osób godnych zaufania i unikanie 
szarlatanów. Dowiesz się na co zwrócić uwagę i jak 
przygotować się na taką wizytę, by wyjść z niej 
zadowolonym i usatysfakcjonowanym. Twoja 
przyszłość jest zapisana w kartach. Czas ją poznać!  

Dzięki tej książce możesz poznać swoją przyszłość i 
nie musisz już wybierać się do wróżki. 

wyd. StudioAstropsychologii 

mailto:ezobiuletyn@gmail.com
mailto:ezobiuletyn@gmail.com


ZNALEZIONE W SIECI

0 792 230 300

www.wrozbitaaryangoehling.pl

http://www.wrozbitaaryangoehling.pl
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Zawsze na świecie

ktoś na kogoś czeka…

Paulo Coelho

CYTAT:

UWAGA! POMÓŻMY ZWIERZAKOM PRZETRWAĆ DO WIOSNY…



Wróżba japońska

Wróżba japońska to bardzo prosta metoda na powróżenie 
sobie z 5 kart. Z talii wyciągnij: asa, króla, damę i 10- 
obojętnie jakiego koloru. Każda karta symbolizuje inne 
pytanie:
AS - co było?
KRÓL - co jest?
DAMA - co będzie?
WALET - czego się nie spodziewasz?
10 - czy spełnią się marzenia?

Każda z pięciu kart ma też swoje odpowiednie znaczenie. 
rady. Jak zatem wróżyć? Potasuj dokładnie karty, rozłóż je 
na stole koszulkami do góry i najpierw wybierz jedną np. 
wylosowałaś DAMĘ - co oznacza, że karty będą mówić o 
tym co będzie, co ma się zdarzyć. 

Teraz kartę włóż z powrotem, potasuj karty i ułóż je na stole. 
Wyciągnij jedną kartę, to będzie odpowiedź na Twoje 
pytanie. Wróżbę możesz powtarzać 3 razy i wróżymy jeden 
raz w tygodniu, najlepiej we wtorek lub czwartek. Dla 
lepszych energii zapalaj świecę, kadzidło, postaraj się wróżyć 
w samotności, skupieniu i w dobrym nastroju…

CO BYŁO?

AS - nieszczęśliwa miłość, nieporozumienia w 
partnerstwie.
KRÓL - szczęśliwy przypadek niosący zmiany.
DAMA - przejściowe problemy rodzinne.
WALET - podstęp, oszustwo, zdrada.
10 - wizyta mające wielkie znaczenie.

CO JEST?

AS - szczęście i radość w rodzinie.
KRÓL - fałszywy przyjaciel.
DAMA - rozwiązanie kłopotów finansowych.
WALET - kłopoty ze zdrowiem.
10 - poprawa losu.

CO BĘDZIE?

AS - przykre wiadomości.
KRÓL - wyjazd za granicę.
DAMA - komplikacje w sprawach uczuć.
WALET - nowa osoba odmieni Twoje życie.
10 - radość ze spełnionych spraw.



CZEGO SIĘ NIE 
SPODZIEWASZ?

A S - w i e l k i e j 
spełnionej miłości.
K R Ó L - 
p r z e p r o w a d z k i d o 
innego miasta.
DAMA - komplikacji w 
uczuciach.
WALET - nowo osoba 
okaże się dla Ciebie 
ważna.
10 -przeciwności i 
małych przeszkód.

CZY SPEŁNIĄ SIĘ MARZENIA?

AS - pod wpływem bliskiej Ci osoby Twoje marzenia ulegną zmianie.
KRÓL - marzenia się spełnią dzięki komuś nowo poznanemu.
DAMA - spełnienie marzeń nastąpi szybciej niż się spodziewasz.
WALET - trudności w spełnieniu marzeń spowodowane plotkami.
10 - musisz sama/sam pomóc losowi pokonując trudności.

Powodzenia



  

Anthony de Mello  
„Minuta mądrości” 

NA POKAZ

Kiedy jeden z uczniów wyraził pragnienie uczenia innych Prawdy. 
Mistrz zaproponował mu próbę:
- Wygłoś przemówienie w mojej obecności, bym mógł ocenić, czy 

jesteś gotów. 
Przemówienie było wspaniałe - otwierało nowe horyzonty. Pod 
koniec spotkania jakiś żebrak zbliżył się do mówcy, który 
natychmiast wstał i dał żebrakowi swój płaszcz - jako dobry 
przykład dla zebranych. 
Chwilę później Mistrz powiedział:
- Twoje słowa były natchnione, ale Ty nie jesteś jeszcze gotów.
- Dlaczego? - zapytał rozczarowany uczeń.
- Z dwóch powodów - powiedział Mistrz. Po pierwsze nie dałeś 

temu człowiekowi możliwości powiedzenia o swoich 
potrzebach. I nie przezwyciężyłeś pragnienia, by wywrzeć na 
innych wrażania swoją cnotą.

Anthony de Mello
hinduski jezuita
psychoterapeuta
mistyk
nauczyciel duchowy

źródło: internet 



W tym cyklu prezentuję dla Państwa treść otrzymywanych przeze mnie przekazów 
intuicyjnych na zadawane przeze mnie jak i moich klientów pytania. Często są one 
związane z duchowością, obecną sytuacją na świecie, zdrowiem czy szeroko pojętą 
ezoteryką… Oczywiście zastrzegam, że są to tylko treści informacyjne, nie związane z 
moją osobistą opinią na dany temat, a jedynie mające na celu przybliżenie tego, co 
nasi Opiekunowie, Aniołowie czy Przewodnicy (jak ich różnie nazywamy) - mają Nam 
do przekazania.  

Dlaczego w czasie relaksacji czy medytacji niektórzy zasypiają?

 
Niekiedy dzieję się tak dlatego, że Twój organizm potrzebuje odpoczynku lub wytchnienia, a sen jak wiadomo 
regeneruje i uzdrawia. Innym powodem może być to, że głęboki stan relaksu, harmonizuje naszą energię, 
relaks sam w sobie powoduje, że odpływamy, dzięki czemu proces ten następuje znacznie szybciej.  
Jest jeszcze jedno wyjaśnienie, a mianowicie czasami nasi Przewodnicy lub Aniołowie zabierają nas w jakieś 
duchowe miejsce, poza ciało…  Niekiedy po takiej wędrówce czujemy przy obudzeni taki swoisty wstrząs, 
dzieję się tak gdy nasz duch wpada z powrotem do ciała fizycznego.  Gdy nieświadomie zdajemy sobie 
sprawę z tego, co się dzieje - wciągamy ducha z powrotem - wtedy następuje ten wstrząs. 
W czasie relaksu czy medytacji staraj się skupić na swoim oddechu lub głosie płynącym od osoby, która 
prowadzi medytację. Staraj się być TU i TERAZ. Nie zrażaj się, jeśli pojawi się drzemka, traktuj ją jak proces 
zdrowienia, wyciszenia i wzmocnienia energii.  

RADA: Możesz również w czasie medytacji postawić na stoliku zegarek, który delikatnie wystukuje sekund, 
ciągły rytm spowoduje, że nie “odfruniesz”. Jednak jeśli boisz się tych stanów, nastaw bardzo cichutki 
minutnik, np. na 15 - 30 minut. W tym czasie nawet jeśli zdążysz przysnąć, odpłynąć, wrócisz, a budzik obudzi 
Cię w odpowiednim czasie. Ale ważne by budzik lub minutnik zadźwięczał delikatnie, bardzo spokojnie, aby 
pobudka - nie była wstrząsem.

Kim był Jezus? 
Jezus uznawany za Syna Bożego, był nim w 
rzeczywistości, a także był Nauczycielem. Była to 
do tej pory najbardziej rozwinięta dusza, jaka 
chodziła po Ziemi. Jego inkarnacja była bardzo 
ważna, gdyż jego rolą było nauczanie Miłości.  
Poza tym miał w sobie czystą energię Boską, nie 
rozcieńczoną, gdyż jego poczęcie było aktem woli 
Boga i dlatego nie był poczęty fizycznym 
kontaktem/ czyli seksualnym. Dlatego jego 
energia była czysta, silna i pełna bezwarunkowej 
miłości. Jego inkarnacja była aktem woli, i 
wiedział jaka jest jego misja na Ziemi. 
J e g o ro lą b y ło p o d n i e s i e n i e w i b ra c j i 
energetycznej, jednak na etapie swojego życia 
mógł zrobić to tylko on. Taką wybrał rolę i 
inkarnując się na Ziemi wiedział, że jest to jego 
zadanie. 
W obecnych czasach, kiedy rozwijamy się 
duchowo,  nasze wibracje podnoszą się i coraz 
częściej oświeconych osób jest coraz więcej. 
Dzięki swojej energii wprowadzają harmonię i 
wzmacniają energię swojego otoczenia, jak i ludzi 
w ich pobliżu.  

Odpowiedź na pytanie P. Kamy z Gdyni :)

PRZEKAZY   INTUICYJNE 
ARYANA GOEHLINGA

Jeśli pragniesz zadać pytanie energiom, szukasz 
odpowiedzi na jakieś nurtujące pytanie, 
postaramy się odpowiedzieć na łamach 

czasopisma, pisz na adres: 
ezobiuletyn@gmail.com

mailto:ezobiuletyn@gmail.com
mailto:ezobiuletyn@gmail.com




Zdrada. 
Wiele związków rozpada się w konsekwencji 
zdrady. Osoby, które zostały raz zdradzone przez 
partnera mówią, że trudno im kolejny raz zaufać 
nowej osobie i stworzyć relację opartą na 
zaufaniu. Osoby, które zdradzają, mówią, że 
czasami trudno im wyjaśnić powody zdrady.  

Dla większości z nas bardziej bolesna jest zdrada 
emocjonalna, niż fizyczna. Oznacza to, że bywamy 
bardziej zazdrośni o bliskie relacje z innymi 
osobami, poświęcany im czas, pomoc i wsparcie. 
Ale fizyczna boli równie bardziej, i dla zdradzanej 
osoby - nie ma chyba znaczenia - zdrada, to 
zawsze jednak zdrada. 

Sama zdrada ma wiele definicji. Dla jednych 
oznacza seks z inną osobą, dla innych pocałunek 
lub zbyt namiętny taniec, dla jeszcze innych 
zbytnie angażowanie się w pomoc drugiej osobie, 
zbyt długie rozmowy czy flirtowanie w necie. 

Dlatego zawsze na początku każdego związku 
warto sobie nawzajem wyjaśnić, czym jest dla nas 
zdrada i jak my ją rozumiemy. Może pozwoli to 
uniknąć w przyszłości wielu nieporozumień i 
konfliktów z partnerem. 

Jeśli dojdziemy do wniosku, że nasz sposób 
rozumienia zdrady całkowicie się różni od 
sposobu definiowania zdrady i nie ma możliwości 
ustalenia wspólnych granic tego, czym jest 
zdrada, a czym nie jest, być może warto 
zaoszczędzić sobie cierpienia i nie kontynuować 
takiej relacji. 

A co się tyczy samej zdrady… to każdy odbiera ją 
inaczej i dla każdego jest źródłem bólu i 
cierpienia. Dlatego tak często wspólne życie po 
zdradzie jest czasami nie do wyobrażenia. 

Chociaż czasami sama zdrada nie musi oznaczać 
końca związku. Zdrada z reguły uświadamia nam 
jakie uczucia i emocje są w naszym związku. Jeśli 
zdradzamy, oznacza to, że czegoś brakuje 
któremuś z partnerów w związku.  

Niestety taka jest prawda… Jeśli czegoś nie 
dostaniemy, to naszą ludzką cechą jest szukanie 
tego u kogoś innego. Pomijam zdradzaczy, którzy 
robią to dla sportu. Mamy czasy, gdzie zbyt łatwo 
ulegamy pokusom, szukamy odmiany, bo tak 
łatwo teraz o flirt, romans internetowy czy 
spotkanie na przygodny seks. Ale przecież nie 
wszyscy zdradzają! 

Nie ważne czy zostałeś zdradzony, czy sam 
zdradziłeś, ból dotknie obie strony. Zdrada to 
świadome naruszenie zaufania danego nam przez 
partnera. I pomimo, że zdrada boli nie oznacza 
końca świata. Może okazać się kryzysem 
budującym, często też może się okazać walką o 
ratowanie związku.  A to, niestety, bardzo 
żmudna praca, która wymaga zaangażowania z 
obu stron – i tej, która zdradziła, i tej zdradzonej. 

Zdrada fizyczna  jak i emocjonalna jest tak samo 
bolesna. Obie bolą tak samo mocno. Przed 
wybaczeniem zdrady należy zastanowić się, czy 
ratowanie związku jest możliwe, jakie mamy 
uczucia do siebie i do bliskiej nam osoby. Czy 
tworzycie zgrany, kochający związek. i czy macie 
do siebie zaufanie. Zdrady w związku zdarzają się 
dość często. Zdrada, oczywiście, może mieć różny 
charakter. Kobiety są bardziej wyczulone na 
zdradę emocjonalną partnera. Z kolei mężczyźni 
silniej reagują na zdradę seksualną partnerki i 
jest dla nich równie trudna. 

Przyczyny zdrady mogą być różne: ciekawość, 
poszukiwanie nowych doświadczeń , chęć 
przeżycia czegoś nowego/innego, adrenalina czy 

rozkosz towarzysząca doznaniu, że robi się coś 
zabronionego albo pragnienie odnalezienia 
namiętności i fascynacji, która już dawno umarła. 

Nie zawsze jest tak, że mężczyzna zdradza, bo 
jego partnerka stała się dla niego nieatrakcyjna 
albo po prostu przestał ją kochać. Jednak jeśli 
pojawia się zdrada, najczęściej jest to sygnał, że 
nie ma jakiegoś elementu w związku. 

Brak szacunku.  
Zdarza się , że mężczyzna nie czuje się 
podziwiany, zauważany, doceniany. Kobieta go 
lekceważy, krytykuje, wyśmiewa się z niego. Nic 
dziwnego, że będzie szukał innej, która dostrzeże 
w nim prawdziwego faceta i potraktuje poważnie. 

Niedopasowanie seksualne.  
Bywa tak, że partnerzy mają odmienne 
oczekiwania dotyczące seksu. Na przykład ona 
nie potrzebuje kochać się tak często jak on. Jeśli o 
tym nie rozmawiają, nie dochodzą do kompromisu 
lub jeśli on chce utrzymać związek, mimo niezbyt 
udanego seksu, możliwe, że znajdzie kobietę, 
która zaspokoi jego potrzeby. 

S y n d r o m 
odmiany.  
Czasem czegoś 
b r a k u j e  
c z ł o w i e k o w i , 
który zdradza. Na 
p r z y k ł a d 
poczucia własnej 
wartości. Dlatego 
m u s i c i ą g l e 
s z u k a ć j e j 
potwierdzenia u 
innych, oglądać 
się w ich oczach.

TAO RELACJI… czyli słówko na temat magii relacji i związków



Zdrada na pewno bardzo boli, najbardziej dlatego 
bo zawiodła najbliższa nam osoba, która przez 
swoją zdradę stała się teraz kimś obcym, a nawet 
możemy odbierać ją jak wroga. Zaczynają się 
wątpliwości: Jak mogłem dać się tak oszukać? 
Jestem naiwna? Czy ja w ogóle go znałam? 
Dlaczego mnie to musiało spotkać? W czym 
jestem gorsza, czy czego mi brakuje? Jakie 
popełniłam błędy? Czy nie byłam wystarczająco 
atrakcyjna dla niego? W tym momencie 
zaczynają się wzajemne  oskarżenia, pretensje, 
obwinienia i w końcu wściekłość. Tak, od miłości 
do nienawiści jest jeden krok…! 

Każdy związek to w obecnych czasach ryzyko. 
Nikt i nic nie da i nie zagwarantuje nam wiecznej, 
niegasnącej miłości i życia bez przeszkód. Na 
pewno żadne z nas nie myśli, że będziemy 
kiedykolwiek musieli rozwiązywać problem 
z d r a d y. D l a t e g o n a j c zęśc i e j s ię j e j n i e 
spodziewamy. 

Zdrada nie bierze się znikąd. Może mieć wiele 
przyczyn i nie zawsze wynika ze słabości 
charakteru czy złej woli. Pojawia się dlatego, że w 
związku dzieje się coś niedobrego – przynajmniej 
jednej ze stron czegoś w nim brakuje: ciepła, 
satysfakcji seksualnej, bliskości, wsparcia.  

Sami często nieświadomie „pchamy” swoich 
partnerów do zdrady, poświęcając im za mało 
czasu, lekceważąc ich potrzeby, traktując jak 
swoją własność nie starając się okazywać uczuć, 
bezpieczeństwa, rozmowy. Dlatego nie zawsze 
jedyną przyczyną zdrady jest seks.  

Partner, który zdradził, prawdopodobnie już od 
dawna komunikował ci, że nie czuje się w związku 
dobrze. Ale byłaś głucha, nic nie robiłaś by coś 
zmienić. Zdrada ma wstrząsnąć tobą, byś 
zastanowiła się nad tym, co dzieje się w twoim 
związku. 

Psychologowie porównują często związek do 
ogrodu. Nie wystarczy tylko raz zasiać i przez 
całe życie zbierać plony, ale trzeba ciągle pielić, 
użyźniać, podlewać i dbać. Nad związkiem należy 
cały czas pracować i zwracać uwagę na to, co jest 
ważne dla ukochanej osoby. 

A jednak gdy zdrada nas dotknie… zostaje 
p u s t k a , o g r o m ny b ó l , c zęs t o p o c z u c i e 
skrzywdzenia, wstyd, gorycz, smutek i łzy. 
Jesteśmy obdarci z miłości, szacunku, wiary… 
Najczęściej czujemy się też oszukani!.  

Co wtedy zrobić? Można odejść z dumą, 
szacunkiem do siebie i nadzieją na lepszy związek 
w przyszłości z kimś innym, kto nas bardziej 
doceni, uszanuje… Można też wybaczyć ten cios. 
Ta druga droga jest trudniejsza i polega na tym, 
by nie zapominać o tym, co było, ale umieć uczyć 
się na błędach i nie popełniać ich w przyszłości. 
Często trzeba nauczyć cieszyć się każdym 
momentem spędzonym z sobą, od nowa.  

Można chcieć zrobić to samo - rzucić się w 
inne dłonie, romanse… ale ugasi to nasz ból 
na krótko, ponieważ niewybaczona zdrada 
będzie cierniem w duszy, który co jakiś czas 
wypuści pąki, które będą boleć jeszcze 
bardziej. 

Z d r a d z i e t o w a r z y s z y n a j p i e r w s z o k , 
niedowierzanie, zaprzeczanie, spadek poczucia 
własnej wartości, ból i złość. Wtedy metodą na 
smutek może być rozmowa z bliską osobą albo z 
kimś, kto przeżył podobne doświadczenie, np. na 
forum internetowym. Jednak zawsze potrzeba 
czasu, aby…iść dalej…  

Pierwszy okres po zdradzie jest najtrudniejszy. 
J eże l i p a r t n e r o w i będ z i e z a l eża ło n a 
odbudowaniu relacji, będzie się usprawiedliwiał, 
tłumaczył, starał naprawić swój błąd. Mimo 
dobrych chęci, jego wysiłki mogą okazać się 
nieskuteczne ze względu na twoje poczucie 
skrzywdzenia i bólu, który Tobą kieruje.  
Jeżeli jednak widzisz szansę dla waszego 
związku, nie warto pielęgnować w sobie żalu i 
bólu, nie wolno robić bezustannie wyrzutów 
partnerowi. Trzeba rozmawiać o swoich 
uczuciach i potrzebach. Życie po po zdradzie jest 
ciężkie, a wręcz czasami wydaje się niemożliwe i, 
chcąc ratować relacje, musimy skorzystać z 
pomocy psychologa czy psychoterapeuty. 

Trzeba ze sobą rozmawiać o wzajemnych 
oczekiwaniach, rozwijać swoje zainteresowania, 
robić wszystko, by przeciwdziałać rutynie, która 
jest niszcząca dla związku. Jeżeli naprawdę 
kochasz partnera to z czasem wybaczysz, jeżeli 
partner kocha ciebie – zrozumie, że chce być 
tylko z tobą.  Po zdradzie często pojawia się 
strach – a co, jeśli znowu mnie oszuka i 
skrzywdzi? Istnieje chęć kontroli i sprawdzania 
partnera, ale zaufanie w związku trzeba 
odbudować od początku, na nowych zasadach. 

Osoba, która dopuściła się zdrady,  powinna 
jak najczęściej pokazywać, że partner jest 
dla niej najważniejszy, że mu na nas zależy i 
chce się o nas starać. Jeżeli uda wam się 
przezwyciężyć zdradę to wasz związek 
będzie o wiele silniejszy.



Dbaj o związek, o miłość. Pamiętaj, że miłość 
nie jest nigdy dana raz na zawsze. Życie to 
nie romans widziany w filmach… Ty i Twój 
partner musicie sami nieustannie troszczyć 
s ię o s iebie, o związek tak, by by ł 
urozmaicony i atrakcyjny dla obu stron.  

To polega między innymi na wzajemnym 
zaskakiwaniu s ię , sprawianiu sobie 
n a w z a j e m m i ły c h n i e s p o d z i a n e k i 
przyjemności, wspólnej realizacji szalonych 
pomysłów. Jeśli jesteście razem od dawna, 
przypominaj sobie często, jak bardzo byłaś 
zaangażowana na początku, kiedy tylko się 
poznaliście. Niech te wspomnienia cię 
inspirują. Związek nie może być tylko 
rutynowym cyklem, bo szybko okaże się, że 
nie tylko twój partner, ale i ty sama 
zaczniesz rozglądać się za czymś (lub kimś) 
atrakcyjniejszym, nowszym, po prostu 
ciekawszym. 

Miej też swoje tajemnice. Jeżeli „ten jedyny” 
będzie cię znał na wylot, spędzał z tobą cały 
swój wolny czas, będzie wiedział wszystko o 
tym, co i kiedy robisz – to co mu zostanie w 
tobie do zwiedzania, poznawania? Mężczyźni 
to zdobywcy, muszą coś odkrywać…  

Jeśli za szybko się znudzi to zacznie 
rozglądać za kimś nowym. Zachowaj zatem 
w ła s n e g r a n i c e . Bądź d l a p a r t n e r a 
nieodkrytą do końca osobowością. Nie 
matkuj mężczyźnie. Nie możesz postępować 
tak, że będziesz robiła wszystko dla niego, ze 
względu na niego i za niego. Nie odbieraj mu 
satysfakcji z męskiej samodzielności! Wtedy 
on otoczy cię opieką, będzie się czuł silny i 
potrzebny. Twoja nadmierna opiekuńczość 
może go po pewnym czasie  znużyć. 
Zapragnie od niej uciec, by u boku innej 

kobiety znowu stać się prawdziwym 
mężczyzną. 
Nie poświęcaj się całkowicie dla partnera, on 
otrzyma od ciebie sygnały, że wszystko jest 
dla niego. Może mu się więc zacząć wydawać, 
że inne kobiety też są dla niego. Skoro ty 
jesteś taka wyrozumiała i chcesz, żeby był 
zawsze zadowolony... na pewno zgodzisz się, 
by spotykał się z innymi. Bo to go przecież 
uszczęśliwia. 
Nie oczekuj zbyt wiele. Jeśli chcesz, żeby 
zarabiał pieniądze, zapewnił ci rozrywki, 
opiekę, czułość i szalony seks – to na pewno 

tego wszystkiego nie zrobi, bo to są 
wymagania ponad ludzką miarę. Ucieknie, by 
znaleźć kobietę, która nie potrzebuje 
supermena do wszystkiego. 

Zadbaj o s iebie , poczuj s ię kobietą 
atrakcyjną, Twój partner popatrzy na ciebie 
z podziwem i... nie przyjdzie mu do głowy, 
aby szukać innej osoby. 
Wszelkie konflikty rozwiązuj od razu. 
Ciągnący się miesiącami czy latami konflikt 
jest często powodem do szukania pocieszenia 
poza związkiem. Aby tego uniknąć, lepiej 

znaleźć mediatora (np. przyjaciela lub 
psychologa) niż robić miejsce dla innej 
kobiety, która na pewno stanie po stronie 
Twojego mężczyzny. Zresztą, umęczona 
kłótniami, możesz zapragnąć, by pojawił się 
ktoś, „kto cię zrozumie”.  
Pamiętaj jednak, że konflikty często biorą się 
z problemów, które mamy sami ze sobą. A 
zmiana partnera niczego nie polepsza, w 
następny związek wchodzimy bowiem z 
bagażem nie rozwiązanych spraw. 
Nie zadręczaj go sobą. Gdy on nie chce po raz 
setny wysłuchiwać twoich narzekań i 
rozmawiać o twoich problemach, nie płacz w 
kącie, tylko idź pogadać z przyjaciółką. 
Często mężczyzna szuka innej kobiety nie 
dlatego, że cię nie kocha, tylko dlatego, żeby 
od ciebie odpocząć. 

A jak walczyć z bólem po zdradzie? Nie 
wstydź się go, bo Twoja dusza została 
zraniona. Wykrzycz głośno bunt, gniew, złość 
wobec zaistniałej sytuacji. Możesz się czuć 
upokorzona, że zdradził cię z twoją bliską 
koleżanką, że wszyscy o tym wiedzieli. 
Zdrada obniża poczucie wartości, zadbaj o 
siebie, byś sama ze sobą czuła się lepiej. Gdy 
przestaną targać tobą silne emocje, chęć 
zemsty albo odzyskania partnera za wszelką 
cenę, spojrzysz na sytuację trzeźwo, poznasz 
swoje uczucia i dowiesz się, co on naprawdę 
czuje do ciebie. Musisz odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy ten związek jest wart drugiej 
szansy. Jeśli tak, będziesz walczyła.  

Wybaczenie zdrady zależy od wielu 
c z y n n i k ó w – ła t w i e j j e s t w y b a c z yć 
jednorazowy skok, nic nie znaczący 
incydent, trudniej – związek „na boku”, w 
którym poza zdradą fizyczną pojawiła się 
zdrada w sferze emocjonalnej, bo ktoś 
pokochał drugą osobę.



Zdrada - to dla obu stron bardzo trudny czas i odbudowanie 
zaufania wymaga od partnerów nie tylko dobrej woli, ale też 
zrozumienia, czasu i cierpliwości. To długotrwały proces, 
który może ciągnąć się nawet miesiącami, a nawet latami.  

Jak będzie wyglądało życie po zdradzie, to w dużym stopniu 
zależy od tego, jak zachowa się osoba, która sprawiła ból. 
Nawet gdy związek przeżywał kryzys, zdrada bardzo boli. 
Dlatego bez względu na to, kto bardziej zawinił, trzeba 
szczerze przeprosić… i chcieć dać sobie szansę. A to z 
początku wyda się najtrudniejsze… 

Łatwiej wybaczyć jest błąd i uwierzyć, że już się to nie 
powtórzy, gdy osoba zdradzona jest pewna, że to dla partnera 
bardzo ważne. Jeśli ten, kto zdradził, uważa, że to „nic takiego 
ważnego”, że nic się nie stało, nie wyrazi skruchy i chęci 
odbudowania relacji, nie da się nic zrobić, czy obwinia tylko 
nas - trzeba się rozstać, bo nic się nie zmieni… Zdrada czasami 
prowadzi do umocnienia związku, bo otwiera komunikację. 
Taka przykra, dramatyczna sytuacja powoduje, że zaczynamy 
ze sobą rozmawiać.  

Wiele par, którym udało się uratować związek, przyznaje, że 
chociaż zdrada to był najgorszy okres w ich życiu, często 
bardzo przykry, to ostatecznie zdrada doprowadziła do takiej 
harmonii, poczucia zespolenia o jakiej mogli tylko marzyć. 

Ponoć zdradę można wybaczyć, ale zapomnieć się o niej się 
niestety nie da. To od nas zależy, co z nią zrobimy. Jednak 
rozdrapywanie ran, pielęgnowanie żalu, wypominanie 
partnerowi zdrady, podejrzliwość nie pozwolą na szczęśliwe 
życie. Na początku może targać nami chęć wymierzenia 
partnerowi kary, np. poprzez spanie w oddzielnych pokojach. 
Ale jeśli dałaś mu drugą szansę, trzeba dążyć do naprawienia 
relacji, pamiętając, że podstawą związku jest zaufanie. Może 
to trwać tygodnie, czasami lata. W tym czasie osoba, która 
zawiodła, udowadnia swoją uczciwość.  
Doceń, jak bardzo stara się ratować związek. Jest wam teraz z 
sobą tak dobrze, jak nigdy nie było, więc po co wracać do 
traumatycznego wydarzenia z przeszłości. Lepiej zamknąć 
przykry rozdział, wierząc, że już się nie powtórzy.  

A.G



 

WRÓŻKĄ
Czy możesz zostać…

1. Przypomnij sobie ostatnie wakacje. Rodzina wyjechała, 
zostałeś sam w czterech ścianach. Jak czujesz się wtedy w 
domu: 
A - smakowałeś otaczającą Cię ciszę. 
B - pomyślałeś, że nareszcie masz czas, żeby nieco pobujać w 
obłokach. 
C - tęskniłeś. Czasami, gdy widziałeś za oknem spacerujące po ulicy 
rodziny, było Ci smutno. 

2. Czy pogoda ma wpływ na Twój nastrój? Która jest dla Ciebie 
najlepsza, czujesz się wtedy dobrze. radośnie? 
A - słoneczna, kiedy jest ciepło. 
B - trochę słońca, trochę deszczu. 
C - pogoda nigdy nie miała wpływu na Twój nastrój. 

3. Jaki kolor z poniższych podoba Ci się najbardziej? 
A - czarny. 
B - zielony. 
C - fioletowy lub błękitny. 

Wiele osób posiada ukryte zdolnośc i 
parapsychiczne, niekiedy same o tym nie 
wiedzą. Jedne osoby się z tym rodzą, inne 
mogą wyuczyć, wypracować pewne techniki… 
Sprawdź czy możesz zostać medium, 
odczytywać przyszłość z kart czy rozwinąć 
zdolności jasnowidzenia…

4. Jakiej muzyki najczęściej słuchasz, gdy masz chwilę relaksu? 
A - melodyjnej, spokojnej i stonowanej. 
B - dźwięków charakteryzujących się regularną powtarzalnością. 
C - najbardziej odpowiada mi cisza. 

5. Pomyśl o swoich znajomych i przyjaciołach. A teraz powiedz, 
jacy ludzie przeważnie obdarzają Cię swoją przyjaźnią i 
zaufaniem? 
A - zdecydowanie takie, które pewnie prą przez życie. 
B - niepewne i lękliwe. 
C - pechowcy i Ci, którzy wymagają psychicznego wsparcia. 

6. Czy kiedykolwiek we śnie latałeś nad ziemią? 
A - nie. 
B - raz coś takiego mi się przydarzyło. 
C - wielokrotnie. 

7. Jeśli latałeś we śnie, co wówczas czułeś? 
A - nie latałeś, zatem nic nie czułeś. 
B - strach, że możesz spaść. 
C - przepełniała Cię radość. 

8. Kiedy widzisz kogoś po raz pierwszy w życiu? 
A - tylko kiwasz na powitanie głową. 
B - podajesz dłoń. 
C - całujesz w policzek, zarazem podając dłoń. 

9. Kiedy przechodzisz ulicą i widzisz psa, który na Ciebie 
warczy to: 
A - masz ochotę uciec. 
B - zachowujesz się spokojnie, nie panikujesz i szukasz wzrokiem 
właściciela. 
C - uspokajasz psa głosem i tonujesz jego agresję spokojnym 
zachowaniem. 

ciąg dalszy…

TEST



PUNKTACJA 
A - 2 pkt     B -  3 pkt     C - 4 pkt 

 
Podlicz punkty i przeczytaj, co oznacza 
Twój wynik.

10. Ktoś zasłabł na ulicy. Jaka jest Twoja pierwsza reakcja? 
A - wołasz innych o pomoc. 
B - dzwonisz po pogotowie i wołasz innych. 
C - dzwonisz po pogotowie i starasz się udzielić fachowej pierwszej 
pomocy. 

11. Kiedy spacerujesz po parku, co Cię interesuje? 
A - inni ludzie. 
B - rośliny i zwierzęta. 
C - czujesz błogą rozkosz na widok błękitu nieba. 

12. Jak często myjesz ręce? 
A - kiedy są brudne. 
B - kiedy dotykałeś przedmiotów, które nie należą do ciebie. 
C - kilkanaście razy dziennie, gdy lubisz mieć czyste dłonie bez 
względu na porę dnia i okoliczności.

Od 31 do 40 punktów 
Sceptyk marzyciel 
Starasz się traktować otaczający Cię świat w sposób 
racjonalny. Według Ciebie  jest on skonstruowany 
logicznie, a jeśli czegoś o nim nie wiemy, to w 
przyszłości nauka rozwieje wszystkie dzisiejsze 
wątpliwości. To jest tylko jedna strona Twojej natury. 
Bo choć głośno śmiejesz się z opowieści o duchach, 
to gdzieś w głębi coś w Tobie szepce: “A jeśli drugi świat 
naprawdę istnieje”? Kiedy zaś zapada zmrok, czujesz się 
małym człowiekiem zagubionym w wielkim kosmosie. Wtedy dopuszczasz do 
siebie myśl, że być może jest coś, czego nie da się zmierzyć lub zważyć. Nie 
czujesz lęku, ale ogarnia Cię zaciekawienie i zastanawiasz się, co by było, gdybyś 
poznał tajniki niezdefiniowanej przez naukę magicznej strony życia? 
Może warto spełnić swoje ciche pragnienia? Zacznij od czytania literatury 
ezoterycznej, znajdź coś co szczególnie Cię interesuje. Nie nastawiaj się, że 
chciałbyś być tym czy owym. Poczuj, do czego ciągnie Cię najbardziej. Kiedy już 
odnajdziesz swoją ścieżkę, idź nią przed siebie konsekwentnie. 

Od 41 do 48 punktów - Możesz zostać medium 
Jesteś osobą bardzo wrażliwą, podatną na wpływ wielu czynników zewnętrznych. 
Jesteś jak kłos zboża, który potrafi wychwycić promienie słoneczne i ugina się pod 
wpływem wiejącego wiatru. Jesteś już gotowy, żeby zacząć iść drogą, którą 
wyznaczył Ci los. Pomyśl o odpowiedniej lekturze i zacznij rozwijać swoje 
umiejętności. Zanim jednak to nastąpi skup się wewnętrznie na sobie. Ezoteryka 
ma dużo odmian i duże ścieżek prowadzi do osiągnięcia różnych etapów 
wyzwolenia własnego JA z oków codzienności.  
Być może do dzisiaj obawiałeś się odsłonić przed innymi swą wrażliwość. Czasem 
Twoja dobroć była wykorzystywana. Niech Cię to nie zraża, by wejść na drogę 
wewnętrznego oświecenia. Dążenie do poznania jest darem, który nie każdy 
posiadł. Twoim zadaniem jest osiągnąć oświecenie i pomagać innym, żeby je w 
sobie znaleźli. Wszyscy ludzie na świecie tworzą strukturę plastra miodu. Tylko 
niektóre jego komórki są wypełnione nektarem z kwiatów i słońca. Twoim 
zadaniem jest wspomożenie innych do wypełnienia samego siebie tym boskim 
światłem. 

źródło: “Gwiazdy mówią”. Wyd. specjalne: 4/2013

Od 24 do 30 punktów - Twardy realista 
Życie oglądasz przez szkiełko i oko. Najpierw musisz wiedzieć, ile coś waży 
lub mierzy, żeby zacząć się zastanawiać nad innymi cechami danego 
przedmiotu. Uważasz, że jeśli nauka jeszcze nie wyjaśniła wszystkich 
otaczających Cię zjawisk, to już wkrótce tak się stanie. Do ludzi także 
podchodzisz ostrożnie, nieufnie. Długo trwa, zanim z kimś się 
zaprzyjaźnisz. Najpierw musisz całkowicie przekonać się do drugiej 
osoby.Przy takim nastawieniu nigdy nie dostrzeżesz w sobie zdolności, 
dzięki którym mógłbyś zauważyć coś więcej niż tylko wysokość czy 
szerokość. Jeśli interesuje Cię sfera ducha i chciałbyś kiedyś poczuć jej 
moc, zacznij od marzeń. Puść przed snem wodze fantazji. To pierwszy krok 
ku odkryciu nieznanego. Może warto spróbować?



Specjalnie dla naszych czytelników!

WIOSENNA PROMOCJA ! 
W dniach:   22 - 31 MARCA 2017 r. zamawiając i opłacając w tym czasie: 

za ANALIZĘ DUSZY zapłacisz cenę promocyjną - 50%  

Aby zamówić analizę dzwoń: 0 792 230 300

Aryan Goehling 
doradca życiowy, partnerski i biznesowy

zapisy: ogrodnadziei@gmail.com
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POLECENIA
F I L M Y    W A R T E

PREZENTUJĘ W TYM MIEJSCU DLA PAŃSTWA RECENZJE 
F I L M Ó W O Z A B A R W I E N I U E Z O T E R Y C Z N Y M , 
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

Nie jesteś sobą 
Bec (Emmy Rossum) to zwariowana studentka 
szukającego swojego miejsca w życiu. Ma na swoim 
koncie nieudaną rockową karierę i burzliwy romans z 
uniwersyteckim profesorem. Pewnego dnia odpowiada 
na ogłoszenie o pracę i staje się opiekunką Kate (Hilary 
Swank) – 36-letniej pianistki, u której lekarze 
zdiagnozowali stwardnienie zanikowe boczne. Choroba 
postępuje, sprawiając, że jeszcze do niedawna aktywna, 
pełna pasji artystka dziś skazana jest na inwalidzki 
wózek i pomoc innych. Czy niepokornej Bec uda się 
przywrócić Kate radość życia?
Kate i Bec to dwie osoby pochodzące z zupełnie innych światów. 
Hilary Swank w roli 36 - cioletniej pianistki (Kate), chorującej na 
SLA(ALS). Stwardnienie Zanikowe Boczne jest postępującą 
chorobą neurologiczną. Odbiera Kate jej samodzielność, zdolność 
mowy, powoduje problemy z oddychaniem. Jednym słowem Kate 
zaczyna tracić samą siebie. Jej choroba wpływa nie tylko na 
związek,  ale też na relacje  z rodziną i przyjaciółmi. Sama 
bohaterka mówi mężowi, że najgorsze jest bycie niewidzialną. No 
właśnie Kate staje się pomału niewidzialna dla otoczenia. 
Przyzwyczaja się do tej myśli… Jedyną osobą, która stara się ją 
zrozumieć jest Bec, która staje się jej opiekunką. Choć nie ma 
doświadczenia, ma serce i ogromne chęci by pomóc swojej 
podopiecznej. Gdyż czasem nie wiedza, wykształcenie są 
najważniejsze, a właśnie życzliwość w stosunku do drugiej osoby.

Z jednej strony jest to opowieść o rodzącej się w cieniu śmierci 
przyjaźni, dojrzewaniu, ale z drugiej jednak strony film jest  
opowieścią o śmierci i przemijaniu. Polecam, bo film pokazuje 
wiele odmian uczuć , kolorów codzienności i wiar y…              

ARYAN

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

Foto okładek i opis filmów: 
www.empik.com

http://www.empik.com
http://www.empik.com
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U w a g a  !  

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy do publikacji 
reklamy, ogłoszeń czy artykułów bez podania przyczyny.  

Nasze czasopismo jest publikacją hobbistyczną, polecaną dla osób, 
które sobie tego życzą. Nie mamy na celu szerzenia teorii 
spiskowych, plotek., jedynie pokazujemy różne punkty widzenia. 

Naszym celem również nie jest wyrażanie niczyjej osobistej opinii, 
czy negowanie tematów związanych z wiarą, religią, polityką. 
Informacje zawarte w naszym czasopiśmie są skierowane dla ludzi 
otwartych duchowo i akceptujących wszystko związane ze światem 
duchowym i ezoterycznym. 

U w a g a  !  
Wszystkie kuracje opisane w naszym czasopiśmie, są sprawdzone 
jak i pochodzą z odpowiednich źródeł i w większości nie ma co do 
nich przeciwwskazań/chyba, że takowe zostały zamieszczone!  
Jednak dla swojego bezpieczeństwa pamiętaj, że stosujesz je z 
własnej woli i na własną odpowiedzialność. Zamieszczone porady 
zdrowotne, przepisy i kuracje są wskazówkami jak sobie ulżyć i 
wspomóc proces zdrowienia, powinno się je traktować 
indywidualnie, i nie są sposobem na wyleczenie konkretnej 
choroby.  
Jeśli nie czujesz się pewna co do zastosowania i pewności do 
którejkolwiek kuracji, przed jej zastosowaniem ZAWSZE! zasięgnij 
porady swojego lekarza prowadzącego lub farmaceuty.  

Nasze czasopismo ukazuje się średnio co dwa miesiące !

NASTĘPNY NUMER  

“EZO BIULETYNU”   
UKAŻE SIĘ  NA POCZĄTKU  

MAJA 2017 r.
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