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UZDRAWIANIE W PRAKTYCE - OCZYSZCZENIE MENTALNE :)
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SAMOLECZENIE WZROKU !!!
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Witam serdecznie...
Czerwiec	  jest	  miesiącem	  magicznym,	  przede	  wszystkim	  dlatego,	  że	  
zaczyna	   się	   lato...	   Dlatego	   to	   właśnie	   w	   czerwcu	   mamy	  
przyjemność	   zaprezentować	   pierwszy	   numer	   naszego	  
internetowego	   BIULETYNU.	   Jest	   to	   ezoteryczna	   gazetka	   pełna	  
ciekawych	   receptur	   zdrowotnych	   i	   sposobów	   likwidacji	   wielu	  
dolegliwości,	  porad	  wróżek,	  przepisów	  kulinarnych,	  	  horoskopów	  i	  
wielu	   innych	  tematów	  z	   dziedziny	   zdrowia,	  ezoteryki,	  magii,	  oraz	  
parapsychologii.	  BIULETYN	   zawiera	   informacje	  o	  tym	  co	  aktualnie	  
dzieje	  się	  w	  naszym	  ośrodku.
Pragniemy,	  aby	  nasza	  gazetka	  była	  dla	  Państwa	  źródłem	  inspiracji,	  
pomocnych	   rad	   i	   ciekawostek.	   Zapraszamy	   również	   na	   naszą	  
stronę	   internetową,	   gdzie	   uzyskacie	   jeszcze	   więcej	   informacji	   o	  
naszym	  centrum.	  Życzę	  przyjemnej	  lektury...

Wanda Leonarda Prager

B  I  U  L  E  T  Y  N
“OGRODU NADZIEI” WANDY PRAGER

Złota myśl: “Życie jest pełne piękna, tylko trzeba je umieć dostrzec”            
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Na tej stronie prezentuję dla Państwa znane i 
mniej znane porady zdrowotne i kosmetyczne.  
Zalecam dokładne zapoznanie się z poniższymi 
kuracja i proszę o stosowanie ich według zaleceń. 
Jeśli macie Państwo jakieś pytania, szukacie 
jakiejś receptury na dane schorzenie - przesyłajcie 
je e-mailem, a postaram się pomóc, doradzić... i 
odpowiedzieć na łamach BIULETYNU!
' ' ' '                       DZIADEK WŁADEK

Porady dziadka WŁADKA

OCZYSZCZANIE	  SKÓRY	  -‐	  TONIK
Metoda	   ta	   jest	   idealna	   dla	   osób,	   które	   borykają	   się̨	   z	   problemami,	  
niedoskonałościami	   ceray,	   jak	   również	   z	   trądzikiem	   młodzieńczym	   i	   na	   tle	  
hormonalnym.	  Weź	   2	   saszetki	   rumianku,	   zalej	   1	   szklanką	   wrzątku	   i	   zaparzaj	  
pod	   przykryciem	   ok.	  3	   -‐	  5	  minut.	  Pozostaw	   do	   ostygnięcia.	   Przelej	   napar	   do	  
zakręcanej	   szklanej	  buteleczki	   lub	   słoiczka,	  dodaj	   2	   łyżeczki	  wody	  utlenionej,	  
zakręć	   i	   wymieszaj	   razem.	   Tonik	   stosuj	   rano	   i	   wieczorem,	   czyszcząc	   skórę	  
wacikiem	  nasączonym	  w	  toniku.	  Miksturę	  przechowuj	  w	   lodówce,	  jednak	  po	  
tygodniu	   przygotuj	   nową	   porcję	   toniku	   (tonik	   nie	   nadaje	   się	   do	   stosowania	  
kiedy	  znacznie	  ściemnieje).

USTAWIANIE	  KRĘGOSŁUPA
Wszyscy	  ciężko	  pracujemy,	  na	  co	  najbardziej	  
z	   czasem	   uskarża	   się	   nasz	   kręgosłup.	  
Dlatego,	   aby	  mu	  ulżyć	  postaraj	  się	  dwa	  razy	  
dziennie	   zawiesić	   na	   drążku	   (lub	   drabince)	  
tak,	   aby	   nogi	  nie	  dotykały	   ziemi.	   Powieś	   się	  
początkowo	   na	   kilka	   sekund	   i	   wydłużaj	   z	  
czasem	   to	   ćwiczenie	   do	   minuty.	   W	   trakcie	  
postaraj	   się	   ruchem	   wahadłowym	   na	   boki	  
poruszać	   nogami.	   To	   proste	   ćwiczenie	  
pozwoli	   Ci	   wyprostować	   kręgosłup	   i	   go	  
wyciągnąć	  w	  bezpieczny	   i	  naturalny	  sposób.	  
Ćwiczenie	   to	   prostuje	  nasze	  plecy,	   przestajemy	  
się	   garbić,	   poprawia	   się	   ukrwienie	   w	  
kręgosłupie	   dzięki	   czemu	   dotleniamy	   mózg.	  
Powodzenia.

NA	  PRZEMIANĘ	  MATERII	  
W	   młynku	   lub	   moździeżu	   mielimy	  
suszone	   zioła	   używane	   w	   kuchni:	  
tymianek,	   majeranek,	   bazylię,	   oregano,	  
kminek,	   lubczyk	   itd.	   Wszystko	   powinno	  
być	  w	  równych	  proporcjach!	  
Dodajemy	   po	   troszku:	   pieprzu	   cayenne,	  
imbiru	   mielonego,	   goździka.	   Mieszamy	  
wszystko	   razem	   i	   przyjmujemy	   po	  
łyżeczce,	   na	   godzinę	   przed	   posiłkiem	   i	  
popijamy	   1	   szklankę	   wody.	   Sposób	   ten	  
poprawia	  trawienie,	   reguluje	   jelito,	  odciąża	  
przewód	  pokarmowy	  (wątrobę	   i	   trzustkę)	  i	  
usprawnia	  przemianę	  materii.
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Uwaga	  !	  Wszelkie	  kuracje	  opisane	  w	  naszym	  BIULETYNIE,	  są	  sprawdzone	  i	  w	  
większości	   nie	   ma	   co	   do	   nich	   przeciwwskazań.	   Jednak	   dla	   swojego	  
bezpieczeństwa	   pamiętaj,	   że	   stosujesz	   je	   z	   własnej	   woli	   i	   na	   własną	  
odpowiedzialność.	   Zamieszczone	   porady	   są	   tylko	   wskazówkami	   jak	   sobie	  
pomóc	   i	   ulżyć	   w	   cierpieniu	   i	   wspomóc	   proces	   zdrowienia,	   a	   nie	   gotowymi	  
sposobami	  na	  wyleczenie	  się	  z	  konkretnej	  choroby.	  Jeśli	  nie	  czujesz	  się	  pewna	  co	  
do	  zastosowania	  którejkolwiek	  z	  kuracji,	  zasięgnij	  porady	  swojego	  lekarza	  !

B E Z S E N N O Ś Ć
Bezsenność ma różne podłoża, najczęściej jednak jest 
spowodowana przez stres i nasze lęki. Istnieje tani, ale 
skuteczny i zdrowy sposób, aby sobie pomóc. Bierzemy 
60 kropli nalewki kozłkowej (do kupienia w aptece) 
dodajemy do szklanki gorącego mleka, następnie dodaj 

odrobinę  miodu do smaku. Zamieszaj, wypij na godzinę przed snem. Jest to 
środek uspokajający i wyciszający i przywracający spokojny sen.

Można przed snem pod język położyć kilka ziarenek soli lub zjeść łyżeczkę 
miodu. Bardzo dobrze spisuje się również szklanka naparu z dziurawca wypita 
na dwie godziny przed snem.

Przed położenie się do łóżka pamiętaj o przewietrzeniu sypialni. Bezwzględnie 
nie objadaj się na 3 godziny przed położeniem się do łóżka i nie pij kawy, ani 
czarnej herbaty po 17.00. 

Przez 2 -3 miesiące przyjmuj MELATONINĘ na godzinę przed położeniem się 
do łóżka. Sprawi ona, że Twoja faza snu się wyrówna i będziemy wstawać 
bardziej wypoczęci i będziemy mieć więcej energii. Melatoninę mogą 
przyjmować osoby, które mają zmianową pracę, nie mogą zbyt wcześnie 
zasypiać, oraz pomaga wtedy, gdy nasz sen jest niespokojny np. bez powodu 
wybudzamy się raptownie z fazy snu.

I pamiętaj, że najzdrowszy sen przypada od godziny 2300 do 100 w nocy. 

“ZŁOTY KORZEŃ” - dar długowieczności !
Weź 2 opakowania suszonego "złotego korzenia", zmiel go i zalej butelką 
koniaku. Najlepiej zmielony korzeń przesyp przez lejek do butelki w której 
kupiłaś koniak. Zakręć ją i odstaw w ciemne miejsce na 2-3 tygodnie. Po tym 
czasie dodawaj około od pół do jednej łyżeczki do kawy lub herbaty. Kurację 
kontynuuj przez 2-3 miesiące lub do momentu poprawienia samopoczucia.
Złoty korzeń - jest to młodszy brat żeń-szenia. Ma wiele witamin, ale 
dodaje energii i wspomaga znacząco zdrowie. Poza tym kawa z tą nalewką 
pysznie smakuje i pięknie pachnie. Po pewnym czasie zauważysz lepsze 
samopoczucie, wzrost siły witalnej, poczujesz się  silniejsza, a Twoja cera 
odzyska blask i piękny koloryt. Złoty korzeń można zalać jeszcze raz jedną 
szklanką czystego koniaku i można go używać do przecierania wieczorem 
twarzy i dekoltu. Po 5 minutach zmywamy wodą i nakładamy tłusty krem.
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SAŁATKA	  

z mniszka lekarskiego 
(mlecza)

Często prosicie o przepis na sałatkę z mlecza (mniszka lekarskiego), więc z radością go podaję :)  
Kroimy małą ilość szczypiorku, posypujemy szczyptą soli i ucieramy. Następnie dodajemy oliwę z 
oliwek lub na przykład inny, naturalny i zdrowy olej np. z orzecha włoskiego, z winogron lub 
lniany. Ucieramy razem na sos, dodajemy odrobinę świeżo mielonego zielonego pieprzu do 
smaku.
Listki mlecza opłukujemy bardzo dokładnie, kroimy drobniutko i mieszamy razem z sosem. Jeśli 
ktoś nie lubi goryczki można ją lekko zniwelować przez dodanie: ząbka czosnku, pomidorka, 
sałaty lodowej... Możemy dodać także posiekane świeże lub suszone zioła: tymianek. majeranek, 
bazylię, oregano - co tylko mamy pod ręką. Dla wzmocnienia efektu można dodać kilka listków 
majowej pokrzywy, która znacząca odtruwa organizm i dowitaminizuje. 
Najczęściej zajadam tą  sałatkę do obiadu lub na śniadanie z chlebkiem i masełkiem :)  i zaczynam 
tę bombę witaminową jeść już w maju (przed zakwitnięciem mlecza) i do czasu, aż mlecza już 
nie ma w ogrodzie czyli gdzieś w okolicach września.
Zwykle sałatkę trzeba jeść jeden raz dziennie, około dwa miesiące, aby podleczyć schorowaną 
wątrobę i pomóc jej się zregenerować oraz oczyścić organizm. Ja zjadam przez cały dzień 2  - 3 
porcje tej sałatki. Do tego wszystkiego pomaga w przemianie materii, odchudza... Ma wiele 
witamin: B, A, E i wiele innych składników. Poprawia wzrok, cerę i “odmładza” organizm od 
wewnątrz :)
Mniszek ma, podobnie jak perz i pokrzywa, działanie moczopędne. Mechanizm działania 
moczopędnego jest taki jak pokrzywy - działa saluretycznie i dlatego bywa dodawany do 
mieszanek moczopędnych.
Pierwszym jednak wskazaniem do stosowania tego ziółka są choroby przewodu pokarmowego, a 
szczególnie choroby wątroby. Tu muszę wtrącić słów kilka o funkcji wątroby i co z tego wynika 
dla tych, którzy chcą się sami leczyć ziołami (i nie tylko).
Otóż wątroba jest miejscem które spełnia podwójną rolę - wpływa na trawienie i nadzoruje jego wyniki. 
Wpływa na trawienie, ponieważ produkowane w wątrobie kwasy żółciowe są niezbędne do prawidłowego 
trawienia tłuszczy, a nadzoruje „wyniki” trawienia, ponieważ substancje,  które wchłaniają się w jelitach i 
trafiają do krwiobiegu, są w wątrobie magazynowane ( np. węglowodany w postaci glikogenu) lub 
metabolizowane (np. około 85% białek osocza jest wytwarzanych w wątrobie). 
Do wątroby trafiają nie tylko substancje nam przyjazne - również wchłonięte lub wyprodukowane w 
organizmie toksyny. Dlatego wątroba jest narządem bardzo narażonym na uszkodzenia,  i odwrotnie, jej 
uszkodzenie dla naszego zdrowia ma bardzo poważne konsekwencje. 
Uff... Mniszek, poza działaniem na wątrobę, wywiera wpływ na wydzielanie soku żołądkowego i 
jest składnikiem licznych mieszanek „na wątrobę i trawienie”, także nalewek, suchych wyciągów, 
granulatów, herbatek ziołowych. Zawarte w soku mlecznym związki mają słabe działanie 
hypoglikemiczne i są składnikiem mieszanek ziołowych polecanych w cukrzycy. Świeży biały sok 
stosuje się do smarowania różnego rodzaju brodawek i wykwitów skórnych w celu ich eliminacji.  

Życzę smacznego !
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ZDROWOTNA HERBATKA
Z LIŚCI ORZECHA WŁOSKIEGO

Mało	  kto	  wie,	  że	  liście	  orzecha 	  włoskiego	  nadają	  się	  nie	  tylko	  do	  nalewek,	  ale	  
i	  robienia	  smacznej,	  zdrowej	  herbatki.	  Mogą	  do	  tego	  celu	  służyć	  liście	  świeże	  
jak	  i	  suszone.

Do	  kubeczka	  wkładamy	   3	   -‐	   5	  liści	   orzecha,	   zalewamy	  wrzątkiem	   i	  parzymy	  
około	  5	  -‐	  10	  minut.	  Pijemy	  posłodzone	  do	  smaku	  łyżeczką	  miodu,	  ale	  nie	  jest	  
to	  konieczne.	  
Herbatka	  ta	  znakomicie	  oczyszcza	  organizm,	  odtruwa,	  wzmacnia	  odporność,	  
pobudza	  niczym	  kawa,	   usprawnia	  przemianę	   materii,	   likwiduje	   pasożyty	  w	  
przewodzie	  pokarmowym.	  Kuracja	  powinna	  trwać	  2-‐3	  tygodnie.	  	  

ZBIERAJ MŁODE POKRZYWY
Jeśli jesteś miłośniczką naturalnej pielęgnacji urody, to powinnaś zbierać 
majową pokrzywę! Należy zbierać ją kiedy przekwitnie i wybierać tylko 
listki wyrastające z młodych pędów.  Pamiętaj! Maseczki, płukanki i 
napary ze świeżych liści pokrzyw przyrządź do 2 dni od zebrania ziół.

Włosy - jeśli mają skłonność do przetłuszczania się i wypadania, a na 
skórze wyskakują krostki, ta kuracja jest dla Ciebie. Do włosów 
ciemnych: garść liści zalej szklanką gorącej wody i zaparzaj ok. 30 minut. 
Następnie napar przecedź, dodaj łyżkę octu winnego. Część toniku 
wmasuj w skórę głowy, resztą we włosy. Po godzinie umyj głowę 
delikatnym szamponem. 

Wypadanie włosów (osłabione) - nacieraj skórę głowy świeżym 
sokiem z pokrzywy. Spłucz włosy po pół godzinie. Silniejszy wariant - 
wymieszaj sok w skali 1:1 ze spirytusem. Wetrzyj płyn wacikiem w skórę 
głowy. Po 5 - 10 minutach umyj włosy delikatnym szamponem.

Uwaga! Tonik z młodych pokrzyw może zmienić odcień włosów blond i 
rudych na nieoczekiwany odcień.

Kąpiel na wypryski: 2 garści młodych liści poszatkuj, włóż do 
lnianego woreczka, wrzuć do wanny z ciepłą wodą i kąp się co drugi 
dzień. Wykonaj około 10 kąpieli.

Tonik na trądzik: kilka liści pokrzywy 
zalej pół szklanki gorącej wody. Po 30 
m i n u t a c h p r z e c e d ź . Wa c i k i e m 
nasączonym naparem przecieraj twarz 
wieczorem (nie wycieraj twarzy 
ręcznikiem, pozwól naparowi leczyć 
skórę jak najdłużej).

SAMOLECZENIE 
i POPRAWA WZROKU
Co drugi człowiek boryka się z 
problemami i chorobami oczu. 

Prawdą jest, że ciężko jest wyleczyć 
wadę wzroku. Jednak jest jedno 

bardzo proste ćwiczenie, które w 
mniejszym lub większym stopniu 

pomaga zlikwidować wadę wzroku 
i poprawia widzenie. Jest to tzw. 

PALMING.

Prostota tego ćwiczenia polega na 
tym, ż e nasze oczy potrzebują 
odpoczynku i energii. Ponieważ 
unikamy słońca, bo któż z nas 
słyszał, że kierowanie zamkniętych 
oczu na ciepło słońca je leczy...

Ćwiczenie polega na tym, że 
opieramy łokcie na stole lub na 
kolanach (tak, aby by ło nam 
wygodnie), zakrywamy dłońmi 
szczelnie zamknięte oczy. Tak, aby 
środek d łon i zna jdowa ł s ię 
dokładnie na oczach. 

W tych miejscach znajdują się 
czakry dłoniowe przez, które płynie 
uzdrawiająca energia. W tej pozycji 
siedzimy tak długo ile mamy 
ochotę, ale nie mniej niż 3 minuty, 
najwyżej do 10 min. . 

Ćwiczenie to doskonale odpręża 
oczy, dlatego mogą stosować je 
osoby pracujące na komputerze. 
Dodatkowo niesamowicie relaksuje 
i daje efekt szybkiego wypoczynku.

Ćwiczenia rozluźniające. 
Pa m ię t a j o c o d z i e n n e j p ro s t e j 
gimnastyce oczu. Po prostu kręć 
gałkami ocznymi koliste ruchy w lewo i 
w prawo - po 10 - 15 ruchów w każdą 
stronę :)

Kąpiel słoneczna.
O wschodzie słońca, usiądź na tarasie z 
zamkniętymi oczyma, pozwól, aby 
ciepło słońca ogrzewało Twoje oczy 
przez 15 minut. Po “kąpieli słonecznej” 
staraj się nie otwierać raptownie oczu. 
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BANANOWA
 PIELĘGNACJA TWARZY

NAWILŻAJĄCA MASECZKA DO SUCHEJ SKÓRY:
Zduś średniej wielkości banana, dodaj 1 łyżeczkę 
śmietany i nanieś na skórę na ok. 15 minut. Zmyj 
ciepłą wodą. Cała kuracja to 20 zabiegów 
wykonywanych co drugi dzień.

MASECZKA ODMŁADZAJĄCA:
Jest odpowiednia dla wszystkich typów skóry. 
Stosować dwa razy w tygodniu. Utrzeć średniej 
wielkości banana z żółtkiem i 1 łyżeczką śmietany lub 
oliwy z oliwek. Nałożyć na twarz na 15 minut, po 
czym zmyć ciepłą wodą.

MASECZKA DO SKÓRY NORMALNEJ:
Utartego banana utrzeć w proporcji 1:1 z kefirem, 
nałożyć na twarz i dekolt na 15 - 20 minut, zmyć 
wodą mineralną, nie wycierać twarzy, pozwolić jej 
wyschnąć. Stosować 2 razy w tygodniu.

P Ł U K A N K A  Z  L I Ś C I  L A U R O W Y C H
Liście laurowe mogą służyć nie tylko w kuchni, ale także w  
kosmetyce włosów. Płukanka z liści laurowych dezynfekuje 
skórę głowy i cebulki, zmywa z włosów pozostałości po 
kosmetykach i szamponach oraz odżywia włosy.  

Włosy odzyskują lekkość, blask i pięknie pachną aromatem 
lauru. Nie poleca się ich do jasnych włosów bo nadają 
lekkiego miedzianego połysku. 

Sposób przygotowania: 10 listków laurowych wrzucamy 
na 1 litr zimnej wody, gotujemy do wrzenia, wtedy nastawiamy 
jak najmniejszy ogień i gotujemy 10 - 15 minut. Ostudzonym 
wywarem spłukujemy włosy po umyciu. Wycieramy do sucha i 
układamy jak zawsze. 

WĘGIEL AKTYWNY 
CHRONI PRZED MROZEM

Wiele osób boryka się z wrażliwością 
ciała na zimno. Wrażliwość na chłód 
może być prawdziwym utrapieniem, bo 
wystarczy nawet nieduża zimna 
temperatura, a u niektórych ludzi pęka 
skóra na twarzy, boleśnie puchną palce 
i uszy. 

Jest na to prosta metoda, a mianowicie 
przez jeden miesiąc przyjmujemy 1 
tabletkę węgla aktywnego na 10 kg 
wagi ciała - rano i wieczorem przez 
miesiąc. 

W czasie tej kuracji dwa razy dziennie 
pijemy herbatkę przeczyszczającą np. 
senes lub kruszynę. Kuracja powyższa 
działa przez cały okres zimowy i 
najlepiej jest ją przeprowadzać we 
wrześniu lub październiku. 

KEFIR 

JAKO SZAMPON
Zwyczajny kefir może nam służyć jako 
d o s ko na ł y s z ampon d o s u c hy c h i 
zniszczonych włosów.  Świetnie nawilża włosy, 
regeneruje suche końcówki i je odżywia. 
Idealny dla osób z kręconymi włosami, ich 
włosy zazwyczaj są bardziej suche.

Kefir nakładamy na mokre włosy i myjemy tak 
jak zwykłym szamponem, nakładamy na 
włosy czepek foliowy i owijamy głowę 
ręcznikiem. Po pół godzinie spłukujemy 
bardzo dokładnie włosy (w przeciwnym  
wypadku włosy będą brzydko pachnieć). Na 
koniec spłukujemy włosy wodą z dodatkiem 
cytryny, letnim piwem lub płukanką z liści 
laurowych !
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OCZYSZCZENIE MENTALNE
DLA WSPOMAGANIA ORGANIZMU W WALCE Z CHOROBĄ !

Zobaczmy w wyobraźni, we własnym sercu, iskierkę białego 
lub kolorowego światełka, która zawsze tam się tli. Zobaczmy 
jak światło rozprzestrzenia się na całe ciało, oczyszcza z 
nadmiaru wody, usuwa patologiczny śluz, stwardniałe złogi 
rozkrusza i wydala wszystko co niepotrzebne. Ś wiatło 
wyprasza stany zapalne, usuwa martwe tkanki, likwiduje 
guzy, udrażnia żył y i tętnice. Cokolwiek wyobraźnią 
zaprogramujemy w organizmie, mózg zapisze i będzie 
wykonane.

W ten sposób wspomagać możemy leczenie choroby 
nowotworowej. Rak jest chorobą całego organizmu, organ 
zaatakowany był tylko najsłabszym ogniwem, który nie 
wytrzymał. Jeżeli wiemy, które miejsce jest najbardziej 
chore, nakładamy tam dłoń, zobaczmy wyobraźnią, jak ze 
środka dłoni wynurza się promień biało - złocistego światła i 
wnika do wnętrza ciała, przywracając życie do każdej 
komórki. Zobaczmy wyobraźnią jak pod wpływem świetlistego 
promienia, zagrażający życiu guz, zmniejsza się,w takim 
tempie, jak topnieje bryłka lodu.

Zwątpienie uczyni proces leczenia nieskutecznym. 
Przekonanie o skuteczności i wielka wiara 

może uczynić cud uzdrowienia.

WZAMCNIANIE SERCA
SKÓRKĄ Z CYTRYNY

Oczyszczoną	  z	  białych	  włókien	  skórkę	  z	  cytryny,	  kroimy	  
drobno,	  mieszamy	  z	  miodem	  lipowym	  (może	  być	  inny)	  i	  
wstawiamy	   do	   lodówki	   na	   10	   godzin.	   Stosujemy	   jako	  
dodatek	   do	   wody,	   kawy	   lub	   herbaty.	   Pijemy	   to	   przez	  
miesiąc,	   przygotowując	   co	   kilka	   dni	   nową	   porcję.	  
Miksturę	  przechowujemy	  w	  lodówce!

UZDRAWIANIE W PRAKTYCE
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Ż U R A W I N A  -  j e j   w ł a ś c i w o ś c i   l e c z n i c z e
Żurawinę, znamy przede wszystkim jako doskonały dodatek do pieczonego mięsa i serów pleśniowych. 
Jednak powinniśmy częściej sięgać po nią ponieważ jest bardzo zdrowa. Ma bardzo dużo witaminy C, podnosi 
poziom dobrego cholesterolu, oczyszcza nerki. Jednak najważniejsze jest to, że posiada substancje 
antyrakowe. 

Naszym przodkom zapalenie pęcherza na pewno nie raz dawało się we znaki. Nic dziwnego, zważywszy na to, w jakich 
warunkach higienicznych żyli! Ciekawe, w jaki sposób odkryli, że kwaśne, czerwone jagody żurawiny pomagają szybciej 
uporać się z problemami z pęcherzem. Walory żurawiny zostały dostrzeżone także na półkuli zachodniej. Indianie 
północnoamerykańscy chętnie sięgali po jej owoce. Służyła im jako pożywienie, ale też jako barwnik oraz lekarstwo. 

Spostrzeżenia medycyny ludowej  zyskały potwierdzenie w badaniach naukowych. Bardzo wcześnie zauważono, że 
żurawina korzystnie wpływa na zmniejszanie odczynów zapalnych, a także przyspiesza neutralizację trucizn w organizmie. 
Stopniowo odkrywano coraz to nowe zdolności tego owocu. Stwierdzono na przykład, że jest silnym antyseptykiem, a 
ponadto doskonałym źródłem witamin. 

To działa! Dzięki pracom zespołów badawczych udało się dokładnie ustalić, co sprawia, że żurawina tak skutecznie 
zapobiega infekcjom dróg moczowych. Otóż zawarte w niej  antyoksydanty (tzw. poliantocyjanidy) zalicza się do 
najsilniejszych, jakie można znaleźć w tej grupie związków. Są one o tyle wyjątkowe, że mają podwójne wiązania 
chemiczne między cząsteczkami. Żadne inne poliantocyjanidy (ani te pochodzące z jagód, ani z winogron) ich nie 
posiadają. Naukowcy przypuszczają, że właśnie owe podwójne wiązania sprawiają, że bakterie nie mogą „przyczepić się” 
do tkanki wyściełającej przewód moczowy i dlatego łatwo je usunąć z organizmu. Żurawina ma też silne działanie 
bakteriobójcze. Badania amerykańskie wykazały, że wyciąg z tej rośliny niszczy aż 80 proc. szczepów bakterii odpornych 
na antybiotyki! 

Jak antybiotyk. Żurawina jest bogata w witaminy C, A, B1, B2. Dostarcza również pektyn, błonnika, węglowodanów oraz 
wielu mikroelementów, m.in. żelaza (co sprawia, że jest polecana osobom z anemią), magnezu, wapnia, fosforu, potasu i 
jodu. Znaleziono w niej ponadto substancje wspomagające organizm w walce z grypą, a także infekcjami górnych dróg 
oddechowych. Jeden ze związków obecnych w żurawinie odkaża gardło oraz jamę ustną, przeciwdziała zagnieżdżaniu się 
bakterii  w nabłonku jamy ustnej. Dzięki temu zapobiega rozwojowi infekcji. Można więc powiedzieć, że żurawina działa 
niczym naturalny antybiotyk.

Nowa nadzieja. Zupełnie niedawno okazało się, że żurawina potrafi hamować rozwój komórek nowotworowych. 
Wykazywały one o wiele mniejszą aktywność u tych osób, których dieta została wzbogacona w soki i napoje żurawinowe, a 
nowotwory (również złośliwe) znacznie wolniej się rozwijały. Z niektórych badań wynika, że żurawina podnosi nawet o 
ponad 120 proc. poziom przeciwutleniaczy zapobiegających chorobom nowotworowym. Największe nadzieje wiąże się z 
hamującym postępy choroby działaniem żurawiny w przypadku raka płuc, okrężnicy oraz białaczki. Badania trwają.

Pij  i  jedz do woli. Żurawina nie nadaje się do jedzenia na surowo: jest zbyt kwaśna. O wiele lepiej smakuje 
przetworzona. Najbardziej znane domowe przetwory z tej „czerwonej  jagody” to kisiel i sos do mięsa. Na skalę 
przemysłową produkuje się też soki, syropy, herbatki ziołowe oraz susze owocowe. Znakomite są także suszone 
(kandyzowane) żurawiny, podobne do rodzynek. Jeśli zależy Ci na leczniczych właściwościach żurawiny, dokładnie czytaj 
etykiety. Herbatki powinny zawierać prawdziwe owoce, a nie np. aromat. Soki i  dżemy muszą się składać głównie z 
żurawiny, a nie z innych owoców. W aptekach można kupić liofilizowane ekstrakty z żurawiny w postaci kapsułek. Ale 
znacznie przyjemniej jest delektować się smakiem soku czy dżemu. Właśnie dlatego amerykańscy naukowcy określili 
dzienną dawkę przetworów, która zapewnia optymalną ilość antyoksydantów. Masz do wyboru:- dużą szklankę soku 
żurawinowego (250 ml);- 1 i 1/2 szklanki surowych lub mrożonych żurawin;- 1/3 szklanki suszonych żurawin;- 1/3 
szklanki sosu do mięsa, konfitury, dżemu.

Owoc do zadań specjalnych. Naukowcy odkrywają coraz to nowe właściwości żurawiny:

Zapobiega próchnicy i chorobom dziąseł; działa tu ten sam mechanizm, co w przypadku chorób pęcherza –  bakterie nie 
przyczepiają się do tkanek. Na pewno jednak picie soku z żurawin nie zastąpi mycia zębów. Naukowcy planują dodawanie 
wyciągu z żurawin do past do zębów. Zmniejsza ryzyko zawału; sok żurawinowy działa podobnie jak czerwone wino: już 
picie szklanki soku dziennie podnosi poziom dobrego cholesterolu. Chroni przed wrzodami żołądka, zwalczając  bakterie 
Helicobacter pylori, które są ich przyczyną. Usuwa wolne rodniki, dzięki czemu znacznie zmniejsza ryzyko wielu poważnych 
chorób, m.in. nowotworów, zaćmy, choroby Parkinsona, Alzheimera oraz reumatyzmu.

Jedzenie jednej garści suszonej żurawiny dziennie jako przekąska, oczyszcza nerki, 
wzmacnia odporność, poprawia cerę i pomaga przy odchudzaniu. Można stosować  ją do 
deserów jako przekąskę między posiłkami lub pić jako herbatę.

Herbatka z żurawiny: wieczorem zamocz w niewielkiej ilości wody małą garstkę żurawiny, 
rankiem dolej wrzątek i pij przed posiłkiem. Owoce najlepiej zjeść bo są smaczne i zdrowe. 
Rada: Szukaj żurawiny jak najmniej dosładzanej i takiej, która jest cała, a nie przekrojona 
(nie ma w sobie właściwości i soku bo został przed suszenie odciągnięty).
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WARSZTATY TAROTA
DLA ZAAWANSOWANYCH !

25 - 26 czerwca 2011 r.

zajęcia prowadzi:

Aryan Goehling
 wróżbita - jasnowidz - ezoteryk

-  jeśli już znasz tarota, ale nie wychodzi Ci stawianie kart, bo napotykasz trudności...
-  jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę o tarocie, bo czujesz, że brakuje Ci wiadomości...
-  jeśli masz ochotę w miłym gronie pouczyć się nowych układów kart...
-  albo zwyczajnie masz ochotę pobyć w miłym towarzystwie i poćwiczyć w praktyce...

TO NASZE ZAJĘCIA SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE !

Zapraszamy na WARSZTATY TAROTA,  skierowane dla osób, które już w jakimś 
stopniu znają karty tarota i posługują się nimi, ale mają potrzebę uzupełnić swoje 
wiadomości i popracować w praktyce pod okiem nauczyciela.  Na zajęciach będziemy w 
praktyczny sposób ćwiczyć różne proste i zaawansowane układy kart, uczyć się 
fachowej interpretacji i określania czasu. 

Dodatkowo nauczymy się sprawdzać przy pomocy wahadełka trafność 
interpretacji układów i jak pracować z wahadełkiem, aby otrzymywać 
konkretne odpowiedzi na zadawane przez nas pytania.

Na zajęcia prosimy przynieść ze sobą karty tarota i wahadełko! Warunkiem 
uczestniczenia w zajęciach jest wpłacenie zaliczki min. 50 zł najpóźniej na tydzień 

przed rozpoczęciem się zajęć! Numer konta przesyłamy sms-em!.
Koszt zajęć: 150 zł (w cenie skrypt do zajęć)

 
Dla każdego uczestnika warsztatów - DYPLOM!

Informacje i zapisy: 0 792 230 300
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MAGICZNA KUCHNIA CZYLI...
 KULINARNE INSPIRACJE

Aryana Goehlinga

 Shrek : ) - napój z pietruszki
Do naczynia miksującego wkładamy 8 - 10 gałązek z pietruszki 
(tylko listki), 70 g cukru, 1 cytrynę bez skórki, 100 g kostek 
lodu i ucieramy aż pietruszką będzie całkowicie zmielona, w 
czasie ucierania małym strumieniem wlewamy 500 ml wody i 
sok z jednej pomarańczy.

Napój podajemy bezpośrednio po zrobieniu lub schłodzony, w 
szklaneczkach udekorowanych kiwi lub plasterkiem cytryny. 
Jest to nie tylko bardzo zdrowy, ale i niesamowicie pyszny 
napój, który świetnie gaszący letnie pragnienie :)

 Czekoladowe salami
150 g herbatników, typu Petit Beurre
100 g migdałów, blanszowanych 
200 g czekolady, o zawartości kakao 70%, połamanej na kawałki
150 g masła, pokrojonego na kawałki, 100 g cukru pudru, 2 jajka, 
20 g rumu, 80 g rodzynek, kakao naturalne oraz cukier puder do 
posypania salami 

Herbatniki  przełamać na pół i wrzucić do naczynia miksującego, 
rozdrobnić (powinny być widoczne większe kawałki herbatników). 
Przełożyć do innego naczynia.
Do naczynia miksującego włożyć migdały, rozdrobnić 3 (powinny być widoczne większe kawałki migdałów), 
przełożyć do naczynia z herbatnikami. Następnie rozdrobnić czekoladę włożyć czekoladę, rozdrobnić. 
Zgarnąć rozdrobnioną czekoladę ze ś cianek do garnka. Dodać masło, podgrzewać cały czas mieszając. 
Dodać cukier puder i jajka, podgrzewać. Dodać rum, pokruszone herbatniki, migdały i rodzynki, wymieszać i 
odstawić na ok. 15 min, aby masa trochę przestygła.
Powstałą masę równomiernie wyłożyć na arkusz folii spożywczej o wymiarach  ok. 29 cm (standardowa 
szerokość rolki) x 50 cm. Masę ułożyć w  ten  sposób, aby znajdowała się w  odległości ok. 8-9 cm od krótszych 
brzegów i ok. 6-7 cm od dłuższych  brzegów  folii. Ostrożnie zwinąć masę w walec, przypominający kształtem 
salami. Krótsze boki rulonu szczelnie zwinąć i zawiązać na supełki. Najlepiej dodatkowo zawinąć salami w 
sztywny pergamin lub folię aluminiową oraz dodatkowo w bambusową podkładkę. 
Tak przygotowane salami wstawić do lodówki na co najmniej 3 godziny. Aby otrzymać idealny kształt walca, 
po ok. 1,5 godz. od wstawienia do lodówki, gdy masa stanie się bardziej plastyczna, nadać jej ponownie 
pożądany kształt i pozostawić na kolejne 1,5 godz. do stężenia. Sprawdzić, czy salami zastygło. Jeśli  nie, 
chłodzić dalej do uzyskania żądanej konsystencji. Przed podaniem oprószyć salami kakao zmieszanym z 
cukrem pudrem. Serwować w  temperaturze pokojowej, pokrojone w plastry. Po 1,5-2 godz. salami można 
włożyć na ok. 30 min  do zamrażarki, wtedy szybciej zastygnie. Przechowywać w lodówce przez 
maksymalnie 1 tydzień.
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BO ŚMIECH TO ZDROWIE...
Do wróżki przyszedł śpiewak operowy. Ta spojrzała uważnie w 
kryształową kulę i mówi: 

- Mam dla pan dobrą i złą wiadomość. Którą chciałby pan 
usłyszeć pierwszą? 

- Tę dobrą. 

  Po śmierci będzie pan śpiewał w chórze anielskim. 

- To wspaniale.  A ta zła? 

- Pierwsza próba jutro o dziesiątej.

Wróżka siedzi nad szklana kulą obok mężczyzny i przepowiada:

- Widzę przed panem buchające żarem życie! Będzie się pan wspinał wyżej niż wszyscy... 
 - Widzę piękny mundur i jakieś złote błyski koło głowy...

- To dla mnie nic nowego, przecież jestem strażakiem!

Pewna kobieta załamana po wyjściu od wróżki idzie ulicą i płacze. Po cichu przypomina sobie słowa 
wróżki, "przeze mnie tysiące ludzi zginą" Idzie taka zapłakana, podnosi głowę,a na środku ulicy stoi mały 
chłopiec na drodze rozpędzonej ciężarówki.  Kobieta zbiera w sobie siły i w biegu do chłopca sobie 

myśli:

- Tysiące ludzi zginą, ale tego chłopca uratuję.

Rzuca się na niego, chłopiec leci na chodnik, a ona sama ginie pod kołami ciężarówki.

Po chwili zjawia się policja, pogotowie. Zabierają kobietę. Chłopiec tak patrzy zdezorientowany, nie wie co się 
dzieje. 
W końcu policjant do niego podchodzi i pyta jak się nazywa, a on mu odpowiada:

-Adolf Hitler.

 Przychodzi zdołowana wróżka do psychologa i mówi: 
- Panie doktorze to jest bez sensu. Ja po prostu nie widzę dla siebie przyszłości...

Siedzi zakochana para na ławce w parku... przytulają się, rozmawiają, a obok przysłuchuje się staruszek...

-Kochanie, tak bardzo boli mnie rączka... 

- Na to kawaler: - daj pocałuję i na pewno przestanie boleć. Pocałował, dziewczyna się uśmiechnęła...

Po chwili dziewczyna odzywa się ponownie: 

- Boli mnie szyjka... Na to chłopak - daj pocałuję, przestanie boleć... Pocałował, dziewczyna się uśmiechnęła... i 
powiedziała, że już nie boli.

Po chwili powtarza się ta sama sytuacja, ucieszony staruszek wstał i grzecznie pyta:

- Panocku, a hemoroidy też Pan leczysz?

Wróżka:

- Nie będę ukrywać. Karty mówią, że pani mąż zginie śmiercią tragiczną.
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ZAPRASZAMY NA LETNIE WCZASY:
 

ROZWIJANIE INTUICJI I JASNOWIDZENIA
termin: 15- 19 sierpnia 2011

zajęcia prowadzi:  

Aryan Goehling - wróżbita - jasnowidz - ezoteryk

Na zajęciach poznają Państwo w teorii i praktyce skuteczne sposoby na rozwinięcie swojej intuicji i 
zdolności jasnowidzenia. Kurs opiera się  na ćwiczeniach i praktykach, które mają na celu odkryć i obudzić 
ukryte zdolności.   Ponadto w programie wiele zagadnień i praktyk pomocnych dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00. W piątek odbędzie się 
rozdanie pamiątkowych dyplomów. W kursie mogą uczestniczyć także osoby z Trójmiasta - bez noclegów. 

Koszt	  	  kursu:	  	  500	  zł	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cena	  noclegów:	  250	  zł

__________________________________________________

MAGIA I  OCZYSZCZANIE ENERGETYCZNE  
termin: 1 - 5 sierpnia 2011

zajęcia prowadzi:  

Aryan Goehling - wróżbita - jasnowidz - ezoteryk

Na kursie poznają Państwo w teorii i praktyce skuteczne sposoby na przyciągnięcie: miłości, zdrowia, 
pieniędzy, powodzenia i szczęścia do swojego ż ycia. Dodatkowo poznacie sposoby oczyszczania z 
negatywnych energii, zazdrości, fatum, złej passy.  Kurs obfituje w praktyczne rytuały m.in. tworzenie 
magicznych amuletów i talizmanów, warzenie magicznego napoju, sposoby na urodę i poprawę  zdrowia oraz 
oczyszczanie i rytuały przy ognisku... Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 
14.00.  W piątek po kursie odbędzie się rozdanie pamiątkowych dyplomów.  W kursie mogą uczestniczyć 
także osoby z Trójmiasta - bez noclegów.              Koszt  kursu: 	  500	  zł             Cena noclegów:	  	  250	  zł

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wpłacenie zaliczki min. 200 zł najpóźniej 
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem się zajęć! Nr konta wysyłamy sms-em!

Informacje i zapisy: 0 792 230 300
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BLIŹNIĘTA

21.05	  -	  21.06

Ten miesiąc to dobry moment na zakupy i inwestowanie w 
drobiazgi do mieszkania, nawet na kredyt. Twoje finanse 
niebawem poprawią się i pojawią się zupełnie nowe możliwości 
zarobkowania. Problemy  zawodowe pokonasz z uśmiechem na 
ustach, planety zapowiadają przychylność ludzi... jednym 
słowem los Ci sprzyja w każdych posunięciach :)
Druga połowa miesiąca upłynie ci na towarzyskich spotkaniach, 
będziesz tryskać energią i optymizmem.

Korzystne dni: 1, 12 i 25. 
Nieprzychylne dni: 3, 17 i 20.
Kamień: bursztyn

RAK

22.06	  -	  22.07

Dla raka jest to dobry moment na naprawienie związku... Nie 
samą pracą człowiek żyje, twój partner czuje się opuszczony i 
lekceważony. Dlatego w najbliższym czasie postaraj się naprawić 
wasze stosunki... Może jakaś przejażdżka na łono natury, wypad 
do kina czy za miasto spowodują, że łatwiej dojdziecie do 
porozumienia, a i emocje wokół Was wyciszą się.
W pracy spokój i lenistwo... Szef patrzy łaskawym okiem na 
twoje spóźnienia, ale niech nie wejdzie Ci to w nawyk
Do połowy miesiąca luz, jedna już w drugiej połowie czeka cię 
dużo decyzji związanych w pracą, ale wyjdą Tobie na korzyść.

Korzystne dni: 10, 6 i 18. 
Nieprzychylne dni: 4, 11, i 23.
Kamień: chalcedon

LEW

23.07	  -	  22.08

W najbliższym czasie możesz odczuwać spadek formy zarówno 
psychicznej i fizycznej... Zadbaj o siebie, zrelaksuj się, odpręż - 
nie samą pracą człowiek żyje. 
Los sprzyja ci we wszystkich kontaktach, jednak nie bierz na 
siebie zbyt wiele obowiązków bo możesz nie podołać fizycznie. 
Pod koniec miesiąca czeka Cię wiele miłego ze strony przyjaciół i 
najbliższych. Może zechcą zrekompensować Ci twoje trudy i 
zaangażowanie. Teraz jest dobry czas na wypoczynek, wyjedź za 
miasto, a na pewno poczujesz się jak nowo narodzony.

Korzystne dni: 5, 14, i 25. 
Nieprzychylne dni: 3, 13 i 25.
Kamień: kryształ górski

HOROSKOP NA CZERWIEC 2011 
HOROSKOP ANIELSKI: wróżki “Elizabeth”
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PANNA

23.08	  -	  22.09

Samotne panny mają szansę w tym miesiącu spotkać kogoś 
interesującego, nie rezygnuj zatem z żadnej okazji towarzyskiej, 
a na pewno romans zapuka do twych drzwi. 
Panny w związkach będą przeżywać rozkwit, czeka was wiele 
miłych i ciepłych chwil. W sprawach finansowych bez mian, ale 
już  po 15 czerwca - znaczne przychody gotówki.
uważaj jednak, aby pilnować wszelkiej dokumentacji, bałagan 
będzie chodził za tobą w krok w krok i może być to powodem 
niepotrzebnego stresu.

Korzystne dni: 8, 20 i 28. 
Nieprzychylne dni: 2, 5 i 14.
Kamień: turkus

WAGA

23.09	  -	  22.10

Miesiąc czerwiec, niebawem początek lata, a ty już od dawna 
oddajesz się kontemplacji zbliżającej się podróży. tak, w tym 
miesięcy zapragniesz wyjechać gdzieś daleko i będzie to bardzo 
dobry pomysł. Uważaj, ktoś z twoich bliskich ma do ciebie żal, 
zbliża się mały konflikt i jeśli w porę nie zareagujesz nie 
przysporzy ci on wyciszenia. 
W sprawach zdrowotnych - zwróć uwagę na plecy i kolana, nie 
przeciążaj ich zbytnio. W uczuciach pełen komfort i stabilizacja. 
Miesiąc czerwiec zapowiada się bardzo sympatycznie i korzystaj z 
tego, następny taki cza pojawi się dopiero za trzy miesiące!

Korzystne dni: 9, 11 i 16. 
Nieprzychylne dni: 2, 10 i 17.
Kamień: kwarc różowy

SKORPION

23.10	  -	  21.11

Skorpiony mają nerwowy czas od kilku tygodni, niestety przez 
najbliższe dwa tygodnie będzie nadal nerwowo, chaotycznie i 
niespokojnie. Jest to wina energii nagromadzonych wokół ciebie. 
w trzecim tygodniu czerwca wszystko zacznie się zmieniać na 
pozytyw. Uważaj jednak, aby nie pogubić się w gąszczu papierów 
i spraw.
Zadbaj o ciśnienie i trawienie, nie jedz w pośpiechu bo może to 
odbić się na twoim zdrowiu.
Pod koniec miesiąca dostaniesz nieoczekiwane wiadomości od 
bliskiej ci krewnej, które mile cię zaskoczą.

Korzystne dni: 12, 19 i  27. 
Nieprzychylne dni: 1, 15 i 24.
Kamień: malachit

HOROSKOP NA CZERWIEC 2011 
HOROSKOP ANIELSKI: wróżki “Elizabeth”
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STRZELEC

22.11	  -	  21.12

Niektórzy mają ten miesiąc trudny, ale ty strzelcu możesz mieć 
powody do dumy. Widać przed tobą wiele możliwości 
zawodowych jak i prywatnych. Korzystaj z każdej nadarzającej 
się okazji, aby osiągać więcej i więcej...
W kwestiach uczuć bez zmian, beztroska i zabawa będą twoim 
znakiem rozpoznawczym, dzięki temu przyciągniesz wiele 
nowych ludzi do siebie. Może kto wie, w gronie nowych przyjaciół 
pojawi się miłość na którą czekasz od dawna.

Korzystne dni: 7, 26, i 28. 
Nieprzychylne dni: 15, 17 i 21.
Kamień: sokole oko

KOZIOROŻEC

22.12	  -	  19.01

Czerwiec nie będzie należał do szczególnie udanych. Widać dużo 
nieporozumień, konfliktów i stresu związanego z rodziną. Staraj 
się być cierpliwy i niczego nie wymuszaj bo masz dużo do 
stracenia. Czerwiec jest taki miesiącem “porządków” i nie 
powstrzymuj tego co musi odejść... Często w życiu trzeba zrobić 
miejsce, aby mogło przyjść do nas coś nowego, lepszego...
Jeśli chodzi o zdrowie to zadbaj o prawidłową dietę, jedzenie w 
pośpiechu i byle czego nie jest dobrym rozwiązaniem. Postaraj 
się oczyścić organizm, pij ziółka, a na pewno niebawem poczujesz 
na nowo przypływ energii.

Korzystne dni: 6, 14 i 25. 
Nieprzychylne dni: 9, 22 i 27.
Kamień: koral czerwony

WODNIK

20.01	  -	  18.02

W chwili obecnej wzrasta twój apetyt na wielkie pieniądze i 
zrobisz wszystko, aby je jak najszybciej zdobyć. To jest dobry 
czas na ryzykowne posunięcia, jeśli nie czujesz się spełniony w 
obecnej pracy - zmień ją, jeśli wiesz, że należy ci się podwyżka - 
poproś o nią. masz idealny moment na przyciągnięcie i 
zrealizowanie tego o czym myślisz. Uporem i konsekwencją uda 
ci się osiągnąć wszystko.
W drugiej połowie miesiąca czeka cię dużo rozjazdów i podróży, 
ale każda z nich będzie zwieńczona sukcesem, dlatego nie 
zastanawiaj się nad niczym - po prostu idź zdobywać świat.

Korzystne dni: 15, 18, 21. 
Nieprzychylne dni: 8, 10 i 15.
Kamień: kryształ górski

HOROSKOP NA CZERWIEC 2011 
HOROSKOP ANIELSKI: wróżki “Elizabeth”
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RYBY

19.02	  -	  20.03

Przed tobą pracowite dni, jeśli jednak będziesz myśleć 
pozytywnie - uporasz się ze wszystkim. Dzięki przychylności 
gwiazd masz szansę rozwiązać wszystkie swoje zaległe problemy, 
dlatego nie zastanawiaj się, tylko zacznij układać plan działania.
W finansach bez mian, ale co innego w uczuciach. Pod koniec 
miesiąca nie będziesz mogła opędzić się od adoratorów. Bądź 
rozważna, bo od przybytku może cię głowa rozboleć.
Z uśmiechem przywitaj ten miesiąc, nie zrażaj się chwilowymi 
trudnościom i zawirowaniami. Działaj, niebawem uzyskasz 
spokój.

Korzystne dni: 4, 12, 27. 
Nieprzychylne dni: 6, 28, i 30.
Kamień: cytryn

BARAN

21.03	  -	  19.04

Zwykle jesteś silna, ale od jakiegoś czasu jesteś zniechęcona i nie 
masz energii. Powodem jest to, że za dużo pracujesz i nie masz 
czasu dla siebie. Zadbaj o siebie, o swoje samopoczucie i 
komfort, a wtedy poczujesz się szczęśliwsza, bardziej 
zadowolona i dzięki temu spełniona.
Niebawem w uczuciach czeka Cię dużo niespodzianek ze strony 
partnera, czeka was wspaniały czas, tylko nie czekaj w 
nieskończoność, aby zaplanować coś wspólnego. Jesteś ambitna, 
ale ten miesiąc jest miesiącem oderwania od codzienności, zrób 
coś dla siebie :)
Korzystne dni: 1, 30 i 31. 
Nieprzychylne dni: 7, 11 i 25.
Kamień: bursztyn

BYK

20.04	  -	  20.05

Czerwiec jest niezwykle udanym miesiącem pod względem pracy, 
Dopełnisz wszystkich zobowiązań, ale bądź ostrożna - 
konkurencja depcze ci po piętach. Działaj, ale staraj się nikomu 
nie mówić nic o swoich planach i zamiarach, mogą najzwyczajniej 
w świecie cię ubiec. Działaj, ale bądź bardzo dyskretna. Po 
drugim tygodniu atmosfera w pracy będzie bardziej spokojna i 
wtedy odetchniesz z ulgą. Jeśli chodzi  o zdrowie - to masz silny 
organizm, ale wystrzegaj się zimnych przeciągów. 

Korzystne dni: 9, 15, 27. 
Nieprzychylne dni: 6, 11, i 31.
Kamień: kwarc dymny

HOROSKOP NA CZERWIEC 2011 
HOROSKOP ANIELSKI: wróżki “Elizabeth”
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www.wrozbitaaryanhoehling.pl

Profesjonalny
	  SALON WRÓŻB I PORAD	  

zaprasza	  serdecznie	  na	  sesje	  wróżenia	  i	  jasnowidzenia	  
do	  uznanych	  jasnowidzów,	  wróżek	  i	  doradców	  życiowych	  w	  Polsce:

AIDA	  KOSOJAN	  PRZYBYSZ	  -‐	  jasnowidz
AŁŁA	  KOSOJAN	  -‐	  wróżka	  -‐	  jasnowidz
IZA	  DAJWŁOWSKA	  -‐	  tarocistka	  -‐	  chiromantka	  -‐	  astrolog
ARYAN	  GOEHLING	  -‐	  wróżbita	  -‐	  jasnowidz	  -‐	  doradca
WANDA	  LEONARDA	  PRAGER	  -‐	  wróżka	  -‐	  wizjonerka
WRÓŻKA	  “ELIZABETH”	  -‐	  wróżka	  -‐	  tarocistka	  -‐	  numerolog

CENTRUM DORADCÓW ONLINE - wróżby listowne, przez e-mail   (niebawem skype i gg)

ARYAN GOEHLING
wróżbita - jasnowidz - ezoteryk

doradca życiowy, partnerski i biznesowy

- jasnowidzenie (z oczu i ze zdjęć)
- karty klasyczne (kabała francuska)
- tarot
- runy
- numerologia

KURSY i SZKOLENIA: 
tarot, karty klasyczne, numerologia, uzdrawiania duchowe

 oraz autorski kurs: SZKOŁA JASNOWIDZENIA

ANALIZA DUSZY - szczegółowa analiza rozwoju duchowego, posiadanych 
zdolności i predyspozycji przy pomocy jasnowidzenia i wahadełka. 

TAROT - JASNOWIDZENIE - KARTY KLASYCZNE - RUNY - KARTY ANIELSKIE  
NUMEROLOGIA - ASTROLOGIA - CHIROMANCJA 

także	  poprzez	  e-‐mail	  !!!

zapisy: 0 792  230  300
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WAKACYJNY KURS	  
WRÓŻENIA Z KART ZWYKŁYCH

9 - 10 lipiec 2011 r. - I część

II część - do uZgodnienia na zajęciach

zajęcia prowadzi:

ARYAN GOEHLING
wróżbita - jasnowidz - ezoteryk

Jest wiele sposobów rozkładania kart zwykłych, kabała francuska jest jedną z nich i jest 
jednym ze starszych sposobów, który w dobie dzisiejszych czasów nie stracił nic na swojej 
świetności. W dzisiejszych czasach, kiedy karty tarota i runy dominują na różnych kursach 

i warsztatach, karty zwykłe są dobrą alternatywą dla osób, które pragną nauczyć się wróżyć, 
a z jakiś powodów unikają kart karota lub szukają jeszcze jednej alternatywnej metody do 
przepowiadania przyszłości dla siebie i swoich klientów. Nic nie szkodzi na przeszkodzie by 

poznać jeszcze jeden sposób wróżenia, który w porównaniu z tarotem jest bardzo łatwy, szybki 
i niezwykle przejrzysty w swoim przekładzie. Karty klasyczne są proste, jasne i niezwykle 

konkretne! Nauka ich trwa szybko i sprawnie, a przepowiednie przy ich pomocy są niezwykłe...

Kurs składa się z dwóch weekendów (sobota: od 10 - 18, w trakcie przerwa obiadowa, niedziela: 10 - 14), 
czyli trwa 12 godzin i prowadzony jest od podstaw do trybu zaawansowanego. Już pierwsze spotkanie 

przygotowuje uczestnika do samodzielnego rozkładania kart i pracy z łatwiejszymi układami. Na życzenie 
uczestników organizuje się trzecie spotkanie - dla tych, którzy pragną zdobyć bardziej zaawansowane 

techniki rozkładania kart klasycznych. Po ukończeniu kursy - uczestnicy otrzymują DYPLOM.

Szczegółowy program kursu:
spotkanie pierwsze: historia i wiadomości wstępne; znaczenie kolorów; znaczenie astrologiczne i symbolika kart; 
figury - cechy charakterologiczne i znaki zodiaku; rozkłady w praktyce i nauka ich interpretacji; układy: 
podstawowy, cztery rzędy - teraźniejszość i przyszłość, trójkąt  przeznaczenia, na siedem dni, roczny, magiczne 
trójki, czwórki, tygodniowy, na pytanie, na dzień, wachlarz, mówiące siódemki; praktyczne ćwiczenia; BHP i etyka 
wróżki.

Spotkanie drugie: kombinacje z innymi kartami; kombinacje z ułożonych schematów kart; wyszukiwanie kombinacji 
kart; określanie czasu w kartach; znaczenie dodatkowej talii kart; układy bardziej zaawansowane: na pytanie - 
kolory, układ partnerski, para - jakie są szanse na związek, co się wydarzy..., miecz - rozwiązanie problemu, koło 
czasu, drzewo życia, układ dla zakochanych, krzyż, układ przeznaczenia - całe życie, siedem dni I siedem dni II, 
kocha - lubi -  szanuje, magiczna mowa kart; ćwiczenia praktyczne; dodatkowe układy kart w praktyce;

Spotkanie trzecie: diagnozowanie chorób, chorych narządów i układów na podstawie kart; zalecane terapie 
lecznicze na podstawie kart; wahadełko - sprawdzanie poziomu energetycznego w czakrach i procentowość schorzeń; 
nauka sprawdzania wskazanych dla zdrowia  lekarstw, ziół, terapii itp. układy na zdrowie: co w moim organiźmie 
pracuje nieprawidłowo, blokady, trójkąt przeznaczenia II, operacja, dieta, diagnoza, choroby  karmiczne i z 
poprzedniego cielenia i tym wcieleniu; sprawdzanie na ile procent choroby karmiczne działają w naszym  obecnym 
życiu; układy zaawansowane: przeznaczenie, włoska wyrocznia, półksiężyc - na najbliższą przyszłość, rozwój 
karmiczny, raz - dwa - trzy (na pytanie),   tak albo nie, krzyż przeznaczenia; rozmieszczenie pól emocji na ciele 
człowieka; wiadomości wstępne o czakrach, ich wpływie na zdrowie i w rozwijaniu  zdolności jasnowidzenia i 
intuicji; ćwiczenia praktyczne; egzamin PRAKTYCZNY i rozdanie dyplomów.

Informacje i zapisy: 0 792 230 300
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wpłacenie zaliczki min. 50 zł najpóźniej 

na dwa tygodnie przed rozpoczęciem się zajęć! 
Nr konta wysyłamy sms-em! Koszt zajęć: 300 zł.

CENTRUM DORADCÓW ONLINE - wróżby listowne, przez e-mail   - zapraszamy !

http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
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Interesuje Cię #$awianie? 

Pragniesz pomóc sobie, 

swojej rodzinie i nie tylko...

CENTRUM DORADCÓW ONLINE - wróżby listowne, przez e-mail   - zapraszamy !

http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
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WAKACYJNY	  KURS	  
“TAROT	  -‐	  Twój	  przyjaciel	  i	  doradca”
17 - 16 lipiec - 1 część        2 część - uzgadniana na zajęciach

zajęcia prowadzi:

ARYAN GOEHLING
wróżbita - jasnowidz - ezoteryk

Kurs składa się z spotkań weekendowych o obejmuje ARKANA WIELKIE TAROTA. Zajęcia  
proponowane są dla nowych adeptów pragnących poznać te magiczne karty. Na kursie 
poznajemy w teorii i praktyce umiejętność prognozowania, wróżenia i diagnozowania zdrowia 
za pomocą tarota. Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu 
tarota (po zdanym wewnętrznym egzaminie). Na kurs zaleca się przynieść  talię tarota: RIDER 
TAROT, ale może być każda inna na bazie tej talii, jednak powinna ona mieć obrazkowe 
Arkana Małe. Czas trwania kursu: sobota: od 10 - 18, ( z przerwą obiadową), niedziela: od 
10.00 - 14.00. - jedno weekendowe spotkanie trwa 12 godzin.

W programie: 

• Historia i budowa talii;
• Symbolika i znaczenie Arkanów Wielkich;

• Tarot, a astrologia;
• Tarot, a numerologia;

• Karty tarota jako rada;
• Medytacja z kartami Tarota;

• Nauka interpretacji w praktyce;
• Rozkłady m.in. odpowiedź na pytanie, wróżba z jednej karty, karta dnia, układ roczny, 

układy na problem, rozstanie, droga, krzyż celtycki, krzyż przeznaczenia, osobowość, 
decyzja, moje zdrowie, partnerski, miecz, los, tygodniowy, cygański, dwie strony medalu, 

dzienny, podróż, układ karmiczny i wiele innych bardzo ciekawych rozkładów przydatnych do 
pracy lub do samodzielnego ćwiczenia.
• Ćwiczenia praktyczne na zajęciach;

• Przykazania tarocisty;
• BHP wróżbity. 

Uwaga!!! Uczestnicy biorący udział we wszystkich zjazdach, otrzymują 
DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU TAROTA, po zdaniu egzaminu praktycznego!

Informacje i zapisy: 0 792 230 300
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wpłacenie zaliczki min. 100 zł 

najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem się zajęć! 
Nr konta przesyłamy sms-em! Koszt zajęć: 300 zł.

http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
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zapisy: 0 792  230  300

UWAGA!
Z okazji imienin szefowej ośrodka :) 

 Prezent!   Zniżka 10%
na wszystkie wróżby u naszych doradców !

Poniżej umieszczony został kupon, który należy wyciąć i przedstawić po przyjściu 
na wróżbę. Kupon ważny jest od 1 czerwca do 24 czerwca 2011 r. i można go 
wykorzystać u każdej z naszych wróżek przychodząc na sesję indywidualną.

Uwaga! Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden kupon.

Imieninowy prezent od szefowej:  RABAT 10 % 
na wszystkie wróżby u naszych doradców !

KUPON WAŻNY W DNIACH:  1.VI.2011 - 24.VI.2011

Uwaga! Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden kupon w okresie promocji.       BIULETYN 1/2011 nr.VI

http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
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NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:
CZERWIEC 2011 r.

25 - 26 czerwca - WARSZTATY TAROTA DLA ZAAWANSOWANYCH 

LIPIEC  2011 r.

9 - 10 lipca - WARSZTATY KART KLASYCZNYCH

16 - 17 lipca - WAKACYJNY KURS : „TAROT - Twój przyjaciel i doradca”

23 - 24 lipca - KURS WRÓŻENIA Z KART ZWYKŁYCH

SIERPIEŃ 2011 r.

1 - 5 sierpnia - WCZASY - MAGIA I OCZYSZCZANIE ENERGETYCZNE

6 - 7 sierpnia - UZDRAWIANIE METODĄ REIKI - PIERWSZY STOPIEŃ

13 - 14 sierpnia - WAKACYJNY KURS NUMEROLOGII PRAKTYCZNEJ

15 - 19 sierpnia - WCZASY - ROZWIJANIE INTUICJI I JASNOWIDZENIA

20 - 21 sierpień - ROZWIJANIE JASNOWIDZENIA W PRAKTYCE

27 - 28 sierpnia - KURS WRÓŻENIA Z KART ZWYKŁYCH

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:

pod numerem tel: 0 792 230 300

http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
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UWAGA!
następny numer 

BIULETYNU OGRODU NADZIEI 
ukaże się 

pod koniec czerwca :)

... a w nim więcej nowych interesujących działów m.in. 
MAGIA PRAKTYCZNA

HOROSKOP TAROTOWY 
ZDROWIE NA TALERZU

WYWIADY Z NASZYMI TERAPEUTAMI
GIMNASTYKA DLA ZDROWIA

KAMIENIE DLA ZDROWIA I URODY
METODY OCZYSZCZANIA ENERGETYCZNEGO

KONKURSY I PROMOCJE

oraz wiele innych...

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, 
gdzie na bieżąco aktualizujemy informacje o tym

co dzieje się z naszym ośrodku!

www.ogrodnadziei-wandyprager.pl

Za wszelkie sugestie, inspiracje, 
pomysły i słowa krytyki - będziemy wdzięczni :)

EZO - MAGICZNY BLOG “OGRODU NADZIEI”- odwiedź nas koniecznie !

http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
http://www.ogrodnadziei-wandyprager.pl
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