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CIAŁO - UMYSŁ - DUSZA

BEZPŁATNA GAZETKA EZOTERYCZNA

OGRODU NADZIEI
ROZWÓJ DUSZY: SAMOUZDRAWIANIE WEDŁUG HUNY - Leszek Żądło

SPOSOBY NA WIOSENNĄ DEPRESJĘ I PRZEJEDZENIE !

MODLITWA - O UWOLNIENIE OD PECHA!
Z PAMIĘTNIKA JASNOWIDZA	
  	
  
NATURA LECZY BOSKI

KURACJE DLA URODY I ZDROWIA	


ZDROWOTNE NALEWKI

MIÓD Z MNISZKA!

MĄDROŚCI DLA DUSZY

POKAŻ USTA - A DOWIESZ SIĘ O ZDROWIU !

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE - OCZYSZCZANIE DOMU * AMULET NA OCHRONĘ SAMOCHODU 	

PRZEKAZY INTUICYJNE

ARYANA GOEHLINGA!

NOWY CYKL! RADY SZEPTUNKI!

BĄDŹ PIĘKNA!

Złota myśl na maj: “Sztuka życia - to cieszyć się drobiazgami dnia codziennego…”

Wstęp
I nastał najpiękniejszy miesiąc w
roku - obsypany kwieciem maj…
Wszystko wokół kwitnie,
zielenieje różnymi barwami,
pachnie, pięknieje wokół bzem,
trawą, jabłonią… Przyroda urzeka
nas magią zapachów, barw i
niezwykłości…
Powinniśmy na chwilę w biegu
życia i natłoku codzienności
zatrzymać się, rozejrzeć się
wokół siebie i zobaczyć jaka
przyroda jest piękna…
Życiodajna energia Słońca dodaje
nam teraz siły, dzięki czemu
jesteśmy bardziej twórczy, mamy
więcej optymizmy i energii do
działania…
Jednak obserwując otoczenia
zauważam, że każdy jest jakiś
przygaszony, bez uśmiechu,
apatyczny, jest w nas dużo
niepokoju, nerwowości i
nazwałabym to jakiejś ukrytej
złości, która w każdej chwili
może wybuchnąć…
Zauważam, że jest to
bezpośrednio związane ze
zmienną energetyką Ziemi, która
jest torpedowana różnymi
energiami, w celu jej
oczyszczenia i wzmocnienia, a to
niestety powoduje rozchwianie
wszystkiego.

Wanda Prager
redaktor naczelna

Co prawda okres w którym
żyjemy wydaje się być
niespokojny.. wiele osób boi się
zagrożenia wojny, bezrobocie
osiąga poziom bardzo krytyczny
dla nas, do tego nasilające się
zobowiązania, a przy tym brak
czasu dla siebie wpływa na to, że
zapominamy o sobie, o innych…
Dlatego zatrzymajmy się w biegu
i przemyślmy to na co mamy
wpływ, a na co nie.
Jeśli na coś nie mamy wpływu odpuśćmy i powierzmy do
rozwiązania naszym Opiekunom.
Jeśli na coś mamy wpływ
rozpiszmy plan działania i do
dzieła.
Ponoć problemy to tak naprawdę
tylko sprawy do załatwienia - i
tak starajcie się na nie patrzeć. A
jeśli coś nas przeraża, nie
dajemy rady oznacza to, że jest
to dla nas lekcja, gdzieś w głębi
serca znajduje się odpowiedź
jaka jest to lekcja i czego ma nas
nauczyć. Jednak, aby ją
odszukać w sobie potrzebujemy
wyciszenia i wytchnienia… W
ciszy nasze serce jest najlepszym
doradcą… i drogowskazem.
Także usiądźmy czasami na łonie
natury, wczujmy się w oddech
Matki Ziemi, i poczekajmy, a
odpowiedź dotrze do nas
intuicyjnie w odpowiedniej dla
nas chwili… Tego Wam i sobie
życzę tym razem i życzę miłej
lektury :)

Z pamiętnika jasnowidza… F jak FEROMONY …
Pani Krysia była dziarską 60 - latką, weszła do gabinetu z uśmiechem przyglądając mi się badawczo... Powitała mnie mocnym uściskiem dłoni... i oblizując smakowicie usta... Czuć było od niej
dziwny zapach, bardzo kobiecy, ale tak słodki, że, aż nieprzyjemny... Wtedy nie wiedziałem jeszcze co mnie czeka… Na początku posypało się kilka tradycyjnych pytań na temat rodziny i
najbliższych osób Pani Krysi. Była to osoba aktywna, eksponująca swoją kobiecość, ale w bardzo ujmujący sposób... Jednak zasadniczym problemem było znalezienie mężczyzny. Pani Krysia
zaczęła lamentować, jak to nie ma takiego mężczyzny, który by jej odpowiadał w każdym aspekcie... Wyraźnie podkreśliła, że żaden mężczyzna jej się nie oprze... ! Po czym bardzo szybko,
pochyliła się nad stolik z kartami eksponując swój obfity i pełny biust...i z miną grzesznej kotki, oblizując usta jak Marylin Monroe rzekła...
- Czy czuje Pan coś? Mi żaden mężczyzna się nie oprze... Czy czuje Pan coś… i w tym momencie jej biust wylądował na moich kartach.
Zaskoczony sytuacją odparłem, że nie wiem o czym mówi, i że czuję, iż za chwilę... poprzestawia mi karty i nie będę mógł z nich dalej czytać :-)
Pani Krysia zaskoczyła się moją reakcją, uznała, że nie będzie łatwo i przystąpiła do ataku… a ja wystraszyłem się nie na żarty.
- Panie Aryanie, jest Pan wymarzonym mężczyzną dla mnie, na mnie nie jeden młody chłopak leci, podrywają mnie... żaden nie może mi się oprzeć... Dosłownie wymiękają z pożądania, tylko, że mężczyźni się mnie boją i tutaj jest
mój problem... Przynajmniej było wiadomo dlaczego Pani Krysia nie ma partnera... :-) Ale ja mam tajną broń, mój sekret... Czy czuje Pan coś? Odparłem dyplomatycznie z udawanym gestem, że nie i przykro mi… bo mam właśnie
katar...
- Ach tak, to dlatego nie zadziałało... ! To o czym mówię, to są feromony, mój sekret... Działają, że aż miło, i są tanie... 3 zł za flakonik, kupuję na rynku od rosjanina... To wyjaśniało dziwną woń na początku sesji...
- Nikt mi się nie może oprzeć, jak machnę tylko cycem to już mi on jest... Ale tu jest problem, ja nie szukam seksu, chciałabym poznać smak prawdziwej miłości... Mój śp. mąż Lucjan, nie wytrzymał ze mną, odszedł, ale to był już
"narciarz", do niczego już się nie nadawał... Zostawił mnie ponieważ nie mógł sprostać moim potrzebom... jeśli Pan wie o czym mówię...? Oblizując swoje usta - rzekła moja klienta przewracając oczyma i i wskazując na kanapę w
moim gabinecie...
Postanowiłem zbytnio nie przedłużać tej niezwykle "gorącej" sesji, odpowiedziałem na jej pytania, zapewniając, że niebawem pozna mężczyznę w białym kitlu...który zachwyci się jej kobiecością i będzie bardzo zadowolona. Będzie
to ktoś młodszy, ale doceni jej walory kobiece, jednak związek rozpocznie się od pożądania... nie od miłości... Na pożegnanie oprócz uścisku dłoni otrzymałem flakonik cudnych feromonów i niezwykle niespodziewanego buziaka w
policzek...
Po jakimś czasie otrzymałem e-maila z podziękowaniami, Pani Krysia pisała, że jest szczęśliwa... Poznała 48 - letniego ginekologa, którego poznała w jego gabinecie, a ściśle "dokładniej" w czasie badania na fotelu... Lekarz nie mógł
jej się oprzeć i prawie ponoć ją zgwałcił jak to delikatnie ujęła Pani Krysia. - Ale jak mógł oprzeć się mojemu zapachowi... Jesteśmy szczęśliwi, po kilku tygodniach „superaśnego" seksu, jak to ujęła... Jesteśmy razem. Dziękuję za
pomoc i wsparcie, oraz polecam się na przyszłość, handluję feromonami przez internet, więc gdyby Pan potrzebował, proszę pisać... :-)
Czasami nie zauważamy, że nasze zachowanie jest przez innych inaczej odbierane niż my samy chcielibyśmy... Często nam się wydaje, że nasze zachowanie jest akuratne do danej sytuacji, ale tak nie jest. Musimy wiedzieć, że pewne
rzeczy można, inne wypada, a jeszcze innych nie powinniśmy okazywać... Często na siłę chcemy widzieć coś inaczej niż jest takim w rzeczywistości. W rezultacie ośmieszamy się i nawet tego nie widzimy... Musimy pamiętać, że ludzie
wokół nas różnorako interpretują nasze zachowania, słowa czy nawet gesty...
Co prawda powinniśmy być zawsze naturalni i szczerzy, ale odrobina samokontroli przyda się każdemu z nas. To tak samo jak z emocjami, nie każde powinniśmy okazywać w nadmiarze, inne są wskazane, a jeszcze innych nie
okazujemy bo nie wypada... Jednak powinniśmy być zawsze tolerancyjni, niekiedy nie warto łamać czyjegoś serca tylko dlatego, że się z kimś nie zgadzamy... Niekiedy lekkie "białe" kłamstwo może pomóc komuś poczuć się lepiej... I
dzięki temu możemy komuś pomóc. Dla przykładu, koleżanka zbiera przez kilka miesięcy pieniądze na wymarzoną czy upatrzoną kreację... Kupuje ją, cieszy się jak małe dziecko. Może sama nie wiedzieć, że wygląda w tym źle czy
nawet komicznie... Co jej powiemy? Mówiąc jej prawdę zranimy ją, mówiąc nie prawdę zranimy ją jeszcze bardziej... Wtedy posłużmy się białym kłamstwem... Powiedzmy prawdę w taki sposób, aby nie zranić, ale też powiedzmy
miłe słowo, aby pocieszyć... Na przykład możemy to powiedzieć w taki sposób:
- Wiesz, ja bym Cię widziała w czymś trochę innym, czymś co lepiej pokaże Twoje walory czy atuty sylwetki, ta kreacja zakrywa to co ładne, a odkrywa defekty... ale skoro Tobie się to podoba i dobrze się w tym czujesz - to widocznie
tak ma być i to jest najważniejsze:-) Mówmy prawdę tak, aby nie bolała... Ale mówmy prawdę wtedy kiedy naprawdę zachodzi taka potrzeba, czasami jednak może posłużyć się dla czyjegoś dobra niewinnym kłamstewkiem:-)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Aryan Goehling

Porady dziadka WŁADKA
Na tej stronie prezentuję dla Państwa znane i mniej znane
porady zdrowotne i kosmetyczne.
Zalecam dokładne
zapoznanie się z poniższymi kuracja i proszę o stosowanie ich
według zaleceń. 	

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, szukacie jakiejś receptury
na dane schorzenie - przesyłajcie je e-mailem, a postaram się
pomóc, doradzić... i odpowiedzieć na łamach EZO
BIULETYNU!	

! !

!

!

MASECZKA
ODMŁADZAJĄCA"

Na zniszczoną, wysuszoną i zmęczoną cerę. 	


Zmiel na proszek otręby, połącz z
odrobiną mleka i miodu, tak aby
powstała w miarę gładka masa. Maseczkę
nałóż na twarz i dekolt na pół godziny.
Zmyj letnią wodą, następnie twarz
posmaruj olejem migdałowym. Silniejszy
wariant to zamiast mleka dodajemy
żółtko i odrobinę oliwy z oliwek.
Maseczka niezwykle wygładza skórę,
regeneruje, nawilża, działa
p rz e c i w z a p a l n i e, p o m a g a p rz y
problemach z trądzikiem. Doskonałe
remedium na odmłodzenie starzejącej się
skóry twarzy i dekoltu.

DZIADEK WŁADEK
KĄPIEL RELAKSUJĄCA"
Stosuj ten zabieg wieczorem, docenisz
jego działanie. Po ciężkim dniu doda Ci
energii, uspokoi napięte nerwy i
napięcia, zrelaksuje. Weź pół szklanki
sody oczyszczonej, 2 łyżki brązowego
cukru lub miodu, łyżeczkę cynamonu,
pół łyżeczki imbiru, 1/3 łyżeczki
m i e l o n yc h g o ź d z i k ó w. S k ł a d n i k i
wymieszaj, do wanny dosyp około 2
łyżki mieszanki i dodatkowo kilka kropli
olejku waniliowego lub 2 łyżki oliwki do
ciała dla dzieci Bambino. Zanurz się w
kąpieli po szyję i pozwól sobie na 15 - 20
minut relaksu. Po kąpieli spłucz się, nie
wycieraj ciała tylko nałóż szlafrok,
pozwól, aby aromat przypraw ukoił Cię
do sny swoim działaniem.

www.facebook.com/ezobiuletyn.ogrodunadziei

NAWILŻENIE I ODŻYWIENIE
SKÓRY OD ŚRODKA
Jest bardzo znana i niezwykle skuteczna
mieszanka pomagające nie tylko oczyścić
nasz organizm z toksyn, ale również
pomaga w pielęgnacji naszej skóry od
środka.	

Potrzebujesz: 10 ml soku z cytryny, 10 ml
soku z aloesu i 10 ml oleju z pestek
winogron. Wymieszaj mieszadełkiem
składniki najlepiej w szklanym słoiczku,
wstaw do ciemnego miejsca, a rano wypij
na czczo 30 minut przed posiłkiem. 	

Kuracja trwa 4 tygodnie. Stosuj ją raz na
pół roku, a Twoja cera poprawi się,
oczyścisz wątrobę, nerki które wpływają
na stan naszej cery.

Jakie właściwości lecznicze posiada mniszek:	


- działa pobudzająco na wytwarzanie żółci przez
wątrobę, odtruwa ją, regeneruje;	

- ułatwia trawienie i z tego względu można go też
popijać w czasie odchudzania. 	

- Zawiera inulinę – probiotyk, który zachęca nasz
przewód pokarmowy do tego, by zaopatrzył się w
korzystne bakterie, 	

- obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi;	

- ułatwia wchłanianie wit C z przewodu
pokarmowego, 	

- zapobiega zaparciom poprzez usprawnienie pracy
przewodu pokarmowego;	

- redukuje toksyny;	

- ma sporą zawartość witamin i minerałów, dlatego
też jest wskazany przy leczeniu anemii: witaminy :
A, C, B, K, minerały: potas, żelazo, krzem, magnez	

- znakomicie oczyszcza organizm poprzez działanie
diuretyczne, przy czym ważne jest, że nie ma utraty
potasu podczas czyszczenia nerek, gdyż mniszek
potas zawiera, czyli że ewentualne straty są
rekompensowane;	

- przyspiesza gojenie się skóry;	

- podnosi odporność organizmu dzięki
interferonowi oraz wspomaga organizm w czasie
infekcji wirusowych;	

- fitoterapia dla ptaków: nadal na wsi podaje się
kurom, indykom, gęsiom i kaczkom krwawnik i
mniszek , gdyż rośliny te zawierają
immunostymulatory i witaminy;	

- zbawienny dla nerek;	

- polecany na „męską” siłę!

MNISZEK LEKARSKI
Mniszek lekarski - mniszek pospolity lub po prostu zwykły mlecz jest bardzo cenioną rośliną w
ziołolecznictwie. Jest niemalże niezastąpiony w leczeniu kamicy żółciowej i nerkowej, przy
przeziębieniach, anemii czy reumatyzmie. Jego odtruwające działanie, wspierające i
regenerujące wątrobę doceniają Ci, którzy mają problemy z utrzymaniem diety i lubią alkohol.

MIÓD Z MNISZKA LEKARSKIEGO	


!
500 kwiatów mniszka, 3 cytryny, 1 kg cukru trzcinowego, 1 l wody	

!

Zbieramy 500 kwiatów mniszka najlepiej w miejscu czystym, gdzie nie
jeżdżą samochody itd. Przynosimy zerwane kwiatki do domu, rozkładamy
na białym papierze (np. na balkonie) i pozostawiamy na ok. 6-8 godzin do
przesuszenia. 	

Po tym czasie kwiaty będą podsuszone, i pozbędziemy się wszelkich owadów
mieszkających w kwiatkach. Następnie płuczemy kwiaty na sitku, pod
bieżącą wodą. Cytryny myjemy i obieramy ze skórki oraz kroimy na mniejsze
cząstki.	

Do dużego garnka wlewamy 1 l wody, wrzucamy pokrojone na cząstki
cytryny i gotujemy. Gdy woda się zagotuje do garnka dokładamy także
opłukane kwiaty mniszka. Gotujemy pod przykryciem przez ok. 15 minut.
Odstawiamy na 12 godzin.	

Po 12 godzinach dokładnie przecedzamy odwar z kwiatów przez gazę lub
cienką ściereczkę. 	

Do pozostałego odwaru ( do płynu, bo kwiaty i cytryny możemy już
wyrzucić) dodajemy cukier trzcinowy, gotujemy (mieszając od czasu do
czasu) przez ok. 1 godzinę. Tak powstałą mieszankę ponownie odstawiamy
na 12 godzin.	

Ostatnim krokiem jest podgrzanie mieszanki (musi być gorąca). Takim
gorącym miodem wypełniamy wyparzone małe słoiczki, zakręcamy i
odwracamy do góry dnem.	

Niektórzy odparowują powstały płyn do czasu, aż uzyska się konsystencję
miodu, ja polecam jednak by był raczej jak syrop.

SOK SAMO ZDROWIE

NADCIŚNIENIE

Jest to mieszanka sokowa, która
zalecana jest w rekonwalescencji, przy
braku siły i ochoty do życia. Zmieszaj w
równych ilościach sok z pomidorów,
sok z marchwi i sok z kiszonej kapusty,
dodaj szczyptę soli morskiej do
smaku. Mieszankę pij codziennie przez
2 tygodnie, najlepiej duży kubek na
podwieczorek. Sok ma specyficzny
smak dlatego dodaje się szczyptę soli.

Łyżeczkę ziela skrzypu polnego
gotuj w litrze wody przez 20 minut.
Przed końcem gotowania uzupełnij
wygotowaną wodę do litra,
doprowadź do wrzenia, dodaj
p o s i e k a n ą ł y ż e c z kę j e m i o ł y.
Odstaw pod przykryciem na 30
minut. Pij ten odwar małymi łykami
przez cały dzień.

NARKOMANIA

MIAŻDŻYCA

!

POMÓŻ SOBIE ZIOŁAMI

Łyżeczkę korzenia
arcydzięgla zaparz w
szklance wrzątku i
odstaw na 30 minut pod
przykryciem. Pij 3 razy
dziennie po szklance po
jedzeniu.

NACZYŃ

- łyżkę ziela rdestu ptasiego zaparz w
szklance wrzątku, odstaw na 15 minut,
pij 3 razy dziennie po 1 szklance
naparu, na 10 minut przed jedzeniem.
- łyżkę kory kruszyny gotuj 5 minut w
3/4 litrze wody, pod koniec gotowania
dodaj łyżeczkę rdestu ptasiego i
odstaw na 15 minut. Pij 3 razy dziennie
po 1 szklance, przed jedzeniem.
- łyżkę skrzypu polnego gotuj 25 minut
w 1 litrze wody, pij w ciągu dnia z
dodatkiem miodu..

POPARZENIE
SŁONECZNE"
- weź chłodny prysznic i pozwól, by ciało
samo wyschło;	

- posmaruj ciało kefirem, maślanką lub jogurtem;	

- zrób okłady z octu;	

- zastosuj Panthenol, Bepanthen, Radiosun, Alantan;	

- chłodź ciało chłodnymi, ale nie zimnymi okładami;	

- posmaruj ciało białą glinką kosmetyczną na 5-10 minut,
spłucz się zimną wodą;	

- posmaruj ciało miodem Manuka wymieszanym z wodą,
zmyj po kilku minutach;	

- spryskuj ciało naparem z rumianku, mięty lub melisy;	

- posmaruj skórę sokiem z ogórka;	

- zastosuj mleczko z witaminą A + E;	

- unikaj smarowania ciała olejkami!!!	

- nie zakładaj ciasnego ubrania, aby dodatkowo nie odparzać
skóry;	

- smaruj skórę mleczkiem o konsystencji żelu, najpierw
schłodź go w lodówce;	

- zastosuj sok z aloesu z wodą;	

- spryskuj ciało wodą termalną w sprayu;	

- pij dużo płynów;	

- czasami pomocny okazuje się żel z dodatkiem chłodzącego
mentolu;	

- czasami pomaga warstwa kremu Nivea lub mleczko;	

Jeśli poparzenie jest naprawdę duże, masz
silne bóle, dreszcze, mdłości czy dodatkowo
odczuwasz silny ból głowy - udaj się do
lekarza!

Pomóż sobie sam … czyli porady nie od parady !
CHROM - NIEZBĘDNY

W UTRZYMANIU
SZCZUPŁEJ SYLWETKI
ODKRYCIE POZYTYWNYCH WŁAŚCIWOŚCI CHROMU
ORAZ JEGO ROLI W UTRZYMANIU SZCZUPŁEJ
SYLWETKI TO STOSUNKOWO ŚWIEŻE DLA NAUKI
O D K R YC I E . D O P I E R O W Z E S Z Ł Y M ST U L E C I U
ZWRÓCONO UWAGĘ, ŻE PIERWIASTEK ÓW WCHODZI
W SKŁAD TZW. CZYNNIKA TOLERANCJI GLUKOZY
(ANG. GLUCOSE TOLERANCE FACTOR – GTF), CZYLI
JEST ODPOWIEDZIALNY ZA METABOLIZM GLUKOZY W
ORGANIZMIE. CO TO OZNACZA I W JAKI SPOSÓB
DOSTARCZYĆ SOBIE PORZĄDNĄ DAWKĘ CHROMU?

!

ABY ZROZUMIEĆ SPOSÓB DZIAŁANIE CHROMU,
NALEŻY SPOJRZEĆ NA ROLĘ INSULINY. W MOMENCIE
SPOŻYCIA CUKRÓW PROSTYCH, TRZUSTKA ZACZYNA
WYDZIELAĆ INSULINĘ. INSULINA TO HORMON
OBNIŻAJĄCY POZIOM GLUKOZY WE KRWI. CHROM
WSPOMAGA DZIAŁANIE INSULINY, A TYM SAMYM
ZAPOBIEGA NAGŁYM WAHANIOM GLUKOZY WE
KRWI.

!

TAKIE OBNIŻENIE GLUKOZY WE KRWI POWODUJE
NATOMIAST NAPADY GŁODU I WZMOŻONY APETYT
NA SŁODYCZE, CZYLI GŁÓWNE BOLĄCZKI OSÓB,
KTÓRE PRÓBUJĄ UTRZYMAĆ APETYT W RYZACH LUB
POZBYĆ SIĘ ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW.

!
BADANIA POTWIERDZIŁY, ŻE OSOBOM, KTÓRE
PRZYZNAŁY SIĘ DO TEGO, ŻE NIE SĄ W STANIE
POWSTRZYMAĆ SIĘ PRZED NADMIERNĄ
KONSUMPCJĄ SŁODYCZY, BRAKUJE CHROMU.
DZIENNIE ZAPOTRZEBOWANIE NA TEN
MIKROELEMENT U DOROSŁEGO CZŁOWIEKA WYNOSI
OKOŁO 50 - 200 MCG (MIKROGRAMÓW) I ŁATWO DA
SIĘ UZUPEŁNIĆ ODPOWIEDNIĄ DIETĄ. DZIĘKI TEMU
POPRAWI SIĘ METABOLIZM AMINOKWASÓW,
WYRÓWNA SIĘ POZIOM CHOLESTEROLU WE KRWI
ORAZ – JAK JUŻ ZOSTAŁO WSPOMNIANE – TRZUSTKA
NIE BĘDZIE PRODUKOWAŁA WIĘCEJ INSULINY NIŻ
JEST NAM TO POTRZEBNE.

!

NAJBOGATSZE W TEN PIERWIASTEK SĄ PRZEDE
WSZYSTKIM DROŻDŻE SPOŻYWCZE. PONADTO
METAL TEN ZNAJDUJE SIĘ W NIEPRZETWORZONYCH
KASZACH, ZIARNACH ZBÓŻ, CHLEBIE
PEŁNOZIARNISTYM, WĄTROBIE, WOŁOWINIE, RYBACH
I OWOCACH MORZA, SAŁACIE, POMARAŃCZACH,
ZIELONYM GROSZKU, BROKUŁACH, POMIDORACH I
JAJKACH KURZYCH.

!

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE CHROM SAM W SOBIE NIE
POWODUJE SPADKU WAGI, ALE PRZYCZYNIA SIĘ DO
REDUKCJI TKANKI TŁUSZCZOWEJ, A ZWIĘKSZENIA –
MIĘŚNIOWEJ. SUKCESYWNIE WYRÓWNUJE POZIOM
CUKRU WE KRWI, ZATEM JEGO OBECNOŚĆ W DIECIE
P O W I N N A Z A P O B I E G A Ć T Z W. " N A PA D O M
SŁODYCZOWYM".

!

SYBERYJSKI SPOSÓB

LECZENIA
BÓLU ZĘBÓW 	

Oryginalny ludowy środek od bólu zębów. Na
Syberii, niedaleko miasta Błagowieszczeńska,
jest wiele wsi zasiedlonych przez sekciarzy mołokanów. Leczą oni ból zębów dość
dziwnym sposobem. Najpierw wewnętrzną
stronę nadgarstka ręki nacierają czosnkiem.
Następnie drobno posiekany czosnek kładą
nad nadgarstkiem, w miejscu, gdzie mierzy
się puls i ciasno bandażują dłoń, by czosnek
dokładnie przylegał do nadgarstka, a
szczególnie do pulsu.	

Jeżeli ból zębów odczuwany jest po prawej
stronie, czosnek przywiązuje się do lewej ręki,
natomiast jeśli ból odczuwany jest po stronie
lewej, wówczas czosnek należy przywiązać do
prawej ręki.	

Na świecie jest wielu sceptyków, którzy nie
wierzą w takie cuda. Jednakże mołokanie
w i e rz ą w s w o j e s p ra w d z o n e
niekonwencjonalne metody leczenia. Leczą
siebie i innych.	

Uwaga! Przed nałożeniem czosnku na puls
trzeba zakryć nadgarstek ściereczką.	

NO I NA DRUGI DZIEŃ BIEGIEM DO
DENTYSTY PONIEWAŻ ZLIKWIDOWANY
BĘDZIE BÓL, A NIE WYLECZONY ZĄB….	

źródł0: internet

!

NIETYPOWO NA ALERGIĘ
AROMATERAPIA - przy kaszlu, dusznościach i problemach z oddychaniem
ulgę przynoszą inhalacje z olejku eukaliptusowego. Do 1 litra wrzątku dodaj
203 krople olejku, zakryj głowę ręcznikiem i głęboko oddychaj. Zabieg
powinien trwać 2-4 minuty, ale nie dłużej.

!

HOMEOPATIA - w razie ataku duszności zastosuj krople Sentaherbe jednorazowo przyjmij 50 kropli na wodę. Jeśli objawy nadal nie ustępują,
powtórz dawkę po 15 minutach. Zapobiegawczo stosuj 20 kropli na wodę
4-5 razy dziennie.

!

AKUPRESURA - może zapobiegać i leczyć objawy alergii. Kilka razy
dziennie przez około 30 sekund (do 2 minut) uciskaj lub masuj czubkiem
palca punkt leżący u podstawy palca wskazującego - udrożnisz zatkany nos.
Możesz również masować punkty ułożone na łukach brwiowych i wokół nosa.

MASECZKA
ODMŁADZAJĄCA"

Na zniszczoną, wysuszoną i zmęczoną cerę. 	


Zmiel na proszek otręby, połącz z odrobiną mleka i
miodu, tak aby powstała w miarę gładka masa.
Maseczkę nałóż na twarz i dekolt na pół godziny. Zmyj
letnią wodą, następnie twarz posmaruj olejem
migdałowym. Silniejszy wariant to zamiast mleka
dodajemy żółtko i odrobinę oliwy z oliwek. Maseczka
niezwykle wygładza skórę, regeneruje, nawilża, działa
przeciwzapalnie, pomaga przy problemach z trądzikiem.
Doskonałe remedium na odmłodzenie starzejącej się
skóry twarzy i dekoltu.

!

ODDECH PRANAJAMA - jest to hinduska praktyka oddechowa zalecana
przy katarze. Usiądź po turecku, zatkaj palcami nos. Odsłoń prawą dziurkę i
powoli, licząc do 10 wdychaj powietrze, zaciśnij nos i zrób powolny wydech
lewą dziurką. Ćwiczenie powtórz 3 - 5 razy.

!

CHIŃSKI MASAŻ ENERGETYZUJĄCY - inaczej sucha kąpiel nosa, udrażnia
go, leczy stany zapalne skóry. Palce wskazujące połóż na skrzydełka nosa i
przesuwaj w kierunku czoła, tam i z powrotem, około 40 razy.

!

CHROMOTERAPIA - leczenie kolorami. Otaczaj się kolorem żółtym,
pomarańczowym np. poprzez ubranie, światło, patrząc na takie kolory.

!

LITOTERAPIA - terapia kamieniami. Noś przy sobie tygrysie oko, kryształ
górski, malachit, karneol lub jaspis czerwony.

!

MUDRY - inaczej joga dłoni. Złóż dłonie, palce spleć i lekko skieruj ku
dołowi, jeden kciuk unieś i wyprostuj, okrąż go przez wyprostowanie palca
wskazującego z kciukiem drugiej ręki. Ćwiczenie rób 2 razy dziennie po 20
minut.

SIŃCE POD OCZAMI"
- stosuj rano schłodzone kremy z zawartością arniki,
miłorzębu, kasztanowca, świetlika lub rób okłady z
wacików namoczonych w tych ziółkach;	

- 2 razy w tygodniu stosuj kompresy z czarnej
herbaty, rumianku lub skrzypu polnego; 	

- pij codziennie na czczo wrzątek z sokiem z cytryny,
miodem;	

- stosuj świetlik w żelu do powiek;	

- pij soki warzywno owocowe, aby oczyścić nerki;	

- wysypiaj się i często wietrz mieszkanie;	

- rób akupresurę dłoni lub stóp, to poprawi krążenie,
oczyści organizm, doda energii;	

- szczelnie zasłaniaj okna na noc zasłonami, lepiej
wypoczniesz;	

- pij pokrzywę z łyżeczką miodu;

ZDROWIE ZAKLĘTE W NALEWKACH, WINKACH I POPITKACH…

WINKO św. HILDEGARDY 	


WINKO Z MNISZKA
	


NA DOBRE TRAWIENIE
Wino z kwiatów mniszka pite (w małych porcjach) po każdym posiłku,
wspomaga trawienie. Ponadto reguluje nieregularne miesiączki oraz
leczy nieżyt gardła i jamy ustnej.	


!

Składniki: 2 litry oczyszczonych kwiatów mniszka (bez łodyg), 3
pomarańcze pokrojone w plastry, 3 cytryny pokrojone w plastry (ze
skórką), aktywne drożdże winne, 2 kg cukru, 4 litry wody	


!

Przygotowanie: Zalej wrzącą wodą (4 litry) kwiaty mniszka i odstaw na
3 dni pamiętając o tym, aby codziennie przemieszać płyn. Po trzech
dniach przecedź aromatyzowaną wodę od resztek kwiatów. Dodaj
pozostałe składniki i tak jak na początku odstaw na kolejne 3 dni
mieszając codziennie. Znów przecedź. Odstaw na 4 tygodnie do
pomieszczenia gdzie nie jest za zimno. Po upływie tego czasu

przecedź wino jeszcze raz, wlej do butelek i zakorkuj.

NALEWKA Z MNISZKA LEKARSKIEGO	

Składniki: 5 dkg kwiatów mniszka, 15 dkg miodu akacjowego, 1 litr
alkoholu (40 proc.).	

	

Wykonanie: Kwiaty mniszka oczyścić,
lekko osuszyć, zalać alkoholem. Wystawić
na słońce na 3 tygodnie, następnie zlać
nalew. Kwiaty wycisnąć, połączyć oba
płyny, dodać miód, wymieszać i
przefiltrować. Czas leżakowania - minimum
6 miesięcy. Pić po 1 kieliszeczku po
jedzeniu.

ŚWIETNIE WPŁYWA NA SERCE, NERKI, OCZYSZCZA KREW, REGENERUJE DODAJE
SIŁY	


!

Weź garść natki pietruszki, 4 łyżki suszonych owoców głogu, 1,5 l
gronowego białego wytrawnego wina, pół szklanki octu jabłkowego lub
2 łyżki soku z cytryny, pół litra płynnego miodu, 1 łyżeczka cynamonu.	


!

Pietruszkę i głóg zalej winem, zagotuj, następnie zmniejsz gaz i
ogrzewaj 15 minut. Przykryj, odstaw na pół godziny do naciągnięcia.
Przecedź, dodaj ocet, miód i cynamon. Zagotuj raz jeszcze i trzymaj na
gazie 5 minut. Gorące winko przelej do butelek. Pij 3-4 razy dziennie po 1
łyżce do herbaty.

LEPIEJ BYĆ ZDROWYM,
NIŻ DOBRZE LECZONYM!	

przysłowie ludowe

MIEJSCE POWSTAWANIA

PRYSZCZY 	

i jakie są tego przyczyny	

STREFA 1 – pęcherz i układ trawienny. Zmień dietę, sięgaj po bardziej zbilansowane posiłki,
dostarczaj sobie lekkich, różnorodnych posiłków. Pij mnóstwo wody. 	

STREFA 2 – wątroba. Staraj się unikać alkoholu, ciężkostrawnych posiłków czy nabiału.
Pryszcze w tej strefie mogą oznaczać również alergię na pewne produkty. Zrób sobie test
alergologiczny. 	

STREFA 3 – nerki. Ciemne cienie pod oczami, oraz wokół oczu to oznaka odwodnienia. Pij
jak najwięcej wody. 	

STREFA 4 – serce. Sprawdź sobie ciśnienie krwi, zbadaj krew. Upewnij się też, że nie
używasz kosmetyków, które podrażniają twoją skórę. 	

STREFA 5 – nerki. Upewnij się, że bardzo dobrze nawadniasz swój organizm. Pij mnóstwo
wody, zrezygnuj ze słodkich napojów, gazowanych napojów, kawy i alkoholu. Tego typu płyny cię
odwadniają. 	

STREFA 6 – układ oddechowy. Palisz? Przestań! Twój układ oddechowy woła o pomoc. To
również strefy występowania pryszczy u alergików. 	

STREFA 7 – żołądek. Rozważ przeprowadzenie detoksu, włącz więcej błonnika do diety. 	

STREFA 8 – hormony. Stres i zmiany hormonalne mogą objawiać się występowaniem
pryszczy w tych rejonach twarzy. Wprowadź do diety więcej zielonych warzyw, dużo niegazowanej
wody. W tej strefie mogą pojawiać się również pryszcze, aby dać ci znać, że jajeczkujesz (i z którego
jajnika). 	

STREFA 9 – infekcja. Pryszcze na szyi to znak, że twoje ciało walczy z bakterią lub wirusem.
Włącz tryb awaryjny, jedz więcej czosnku, cytryny, dużo pij.

ŻRÓDŁO:

www.femi.pl

CEBULA I JEJ MOC	

W cebuli o czerwonych i brązowych łupinach
znajduje się najwięcej kwercetyny. Kwercetyna
jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy
walczących z wolnymi rodnikami. Zawiera również
substancje bakterio i wirusobójcze i jest
rewelacyjna w walce z nawracającym łupieżem,
i wypryskami na skórze.
Oto kilka przepisów:
1. Tonik na łupież: Sok z cebuli wcieraj w skórę głowy co 2-3 dni, około 30
minut przed myciem głowy. Nie ma lepszego środka na krosty, uczulenia, i
łupież głowy.
2. Maseczka odżywcza dla dojrzałej cery. Cebulę w łupinie gotować 30
minut ( dla leniuchów może być cebula obrana z łupin, wyjęta po 20-30
minutach gotowania w wywarze do zupy.) cebulę obrać, ostudzić,
rozgnieść widelcem i wymieszać z łyżeczką mąki ziemniaczanej. ( można
wymieszać cebulkę z gotowanym ziemniaczkiem, marchewką z wywaru.)
Papkę nałożyć na twarz, szyję,dekolt. Zmyć po 30 min.
3. Hemoroidy. Gotowane w łupinie małe cebulki, po obraniu z łupiny
wkładamy do odbytu, przy hemoroidach.
4. Likwidacja stanów zapalnych. Sokiem z gotowanej cebuli jeszcze
ciepły, namaczamy malutki wacik i wkładamy do bolącego ucha.
5. Tonik na pryszcze. Na noc nasączyć watkę świeżym sokiem z cebuli i
przyłożyć na dłuższą chwilę do krostki. Buzię zmyć dopiero rano. ( Można
przetrzeć przy okazji całą buzię, bo w soku cebulowym jest dużo witamin.)
6. Maseczka. Małą cebulkę wrzucić do sokowirówki, czysty sok jaki
otrzymasz połącz z otrębami, lub z namoczonymi płatkami owsianymi lub
jeśli nie lenisz się rozgotuj je na papkę. Wymieszaj i posmaruj skórę
twarzy, szyi, dekoltu. Trzymać 30 minut, następnie zmyj.

OCZYSZCZANIE WĄTROBY	

Codziennie na czczo wypij 1 łyżkę soku z cytryny
lub grejfruta i łyżkę oliwy z oliwek.

ŁYSIENIE	

Posiekane liście pokrzywy zmieszaj ze spirytusem w
proporcji 1:3. Otrzymanym maceratem nacieraj skórę
głowy 2 razy w tygodniu. Pomaga przy łupieżu.

STWARDNIENIE ROZSIANE	

Pij codziennie 4 szklanki naparu z przywrotnika, 1
łyżkę ziół zalej szklanką wrzątku, zaparzaj 15 minut.

SŁONIOWACIZNA	

stosuj kąpiele w skrzypie polnym;
chore miejsca smaruj maścią nagietkową,
miodem lub rób okłady z ziół Szwedzkich;

!

pij codziennie 1 litr herbaty ze skrzypu polnego
(3-4 łyżki na litr wody);

!

GDY BOLI CIĘ SERCE!

Weź litr czerwonego wytrawnego wina, wypełnij do 1/4 daktylami suszonymi
bez pestek, zakorkuj na 10 dni. Pij 1 kieliszeczek codziennie wieczorem przez 40
dni. Winko daktylowe znakomicie wzmacnia nasze serducho, pobudza siły
obronne organizmu, leczy zaparcia, poprawia krew, leczy anemię, czyści żyły!

U w a g a ! 	

Wszelkie kuracje opisane w naszym EZO
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
z d r o w o t n e, p rz e p i s y i k u ra c j e s ą
wskazówkami jak sobie ulżyć i wspomóc
proces zdrowienia, powinno się je traktować
i n d y w i d u a l n i e, a n i e s p o s o b e m n a
wyleczenie konkretnej choroby. 	

Jeśli nie czujesz się pewna co do
zastosowania i pewności do którejkolwiek
kuracji, zasięgnij porady swojego lekarza.

DIAGNOZA Z UST
Usta są bardzo wrażliwe, ponieważ są bardzo
unerwione, często są też podatne na
uszkodzenia, różnego rodzaju wyskakujące
wypryski, egzemy czy zwyczajna opryszczka
może popsuć nam humor… i nie tylko :)
Jednak zauważ w którym miejscu najczęściej
wyskakuje, bo właśnie w tym miejscu niesie się
informacja o tym, który organ masz osłabiony.
Dodatkowo masując usta stymulujesz dane
organy do powrotu do zdrowia… dlatego nie
bez powodu mówi się: Całujmy się na zdrowie :)

JEDZENIE MOŻE BYĆ	

NAJBEZPIECZNIEJSZĄ	

I NAJSKUTECZNIEJSZĄ	


FORMĄ LEKARSTWA	


ALBO	

NAJPOWOLNIEJSZĄ	


FORMĄ TRUCIZNY	

* ANN WIGMORE *	

PROMOTORKA WITARIANIZMU (SUROWEJ DIETY)

ZIOŁOWA PODUSZECZKA
NA DOBRY SEN
Gdy masz problemy ze stresem, nie możesz
zasnąć, nękają Cię niepokoje zrób sobie
poduszeczkę ułatwiającą zasypianie na
o c z y. Po t r z e b u j e s z m a ł y ka w a ł e k
materiału, może być jedwab, ale
niekoniecznie, suszony kwiat lawendy, szyszki
chmielu, nasiona lnu, rozmaryn, rumianek i mięta.
Z materiału wytnij dwa prostokąty o wymiarach ok.
20 cm x 8 cm,
zszyj z nich woreczek, wypełnij ziołami, tak by nie był zbyt wypchany,
następnie szczelnie go zszyj. Aromaty ziół spowodują wyciszenie,
zrelaksują Cię, uspokoją skołatane nerwy.

grafika: www.kaszubskiemiody.com.pl

Właściwości lecznicze niektórych miodów:	

!
miód gryczany - wspomaga leczenie miażdżycy	

miód spadziowy - ma działanie przeciwzapalne	

miód akacjowy - idealny na schorzenia nerek	

miód lipowy - na przeziębienia i nostalgię	

miód wielokwiatowy - na serce i oczy	

miód z mniszka - na siłę, krzepę i serce	

miód lipowy - pomocny przy przeziębieniu	

miód wrzosowy - idealny na jelita	

miód rzepakowy - przyspiesza gojenie ran	

miód koniczynowy - na biegunki, skórę, depresje

CYKL

NATURA
LECZY

Wanda Leonarda Prager
jasnowidz - bioenergoterapeutka

SPOSOBY NA PRZEJEDZENIE
Gdy czujesz się przejedzona zastosuj jeden ze sposobów, aby sobie ulżyć:	

- zażyj łyżeczkę suszonego majeranku, kopru lub kminku popij szklanką wody;	

- wypij herbatkę z kopru, rumianku, mięty lub dzikiej róży;	

- weź 1 łyżeczkę zmielonych ziaren ostropestu plamistego i popij wodą;	

- zjedz naturalny jogurt, chociaż kilka łyżek;	

- wypij 50 g czystej wódki lub z pieprzem, Jegermeistra lub czerwonego wina;	

- Medykamenty z ziół Np. żółciopędne środki z ostropestu (Sylimarol, Syligran),
karczocha (Cynacholin, Cynarex, Raphacholin) i mieszanki ziołowe (Iberogast,
Rowachol) zażywasz pół godziny przed albo od razu po jedzeniu. Potem – zgodnie
z zaleceniami w ulotce.	

- zjedz kleik z siemienia lnianego: łyżkę zmielonego siemienia zalej szklanką
wrzątku, wymieszaj i odstaw na kwadrans. Kleik trzeba zjeść godzinę po wstaniu
od stołu. Pobudza on jelita do pracy i łagodzi zgagę	

- wypij filiżankę mocnej czarnej herbaty;	

- jedna łyżka octu winnego lub jabłkowego na szklanką ciepłej wody;

1

ZIOŁA NA ZDROWIE…
!

HERBATKA OCZYSZCZAJĄCO - REGENERUJĄCA
Weź po pół szklanki sproszkowanych suszu z jabłek, liści pokrzyw, liści
jeżyn, liści malin, aronii, 5 łyżek liści mięty pieprzowej. Wymieszaj
wszystkie składniki, zamknij w szklanym słoiku. 1 łyżkę mieszanki zalej
szklanką wrzątku i parz pod przykryciem 15 - 20 minut. Przecedź, pij 3 razy
dziennie do wykończenia mieszanki.	


!

HERBATKA WZMACNIAJĄCA

40 g liści głogu z kwiatami, 30 g liści rozmarynu, 30 g ziela krwawnika. 1
łyżeczkę ziół zaparz w filiżance wrzątku, zaparzaj 15 minut. Pij 2-3 razy
dziennie. Nie poleca się kobietom w ciąży i karmiącym. 	


!

HERBATKA PRZYWRACAJĄCA RÓWNOWAGĘ
CIAŁA I UMYSŁU
Weź 30 g ziela przywrotnika, 20 g liści pokrzywy, 20 g ziela krwawnika, 20
g kwiatów jasnoty, 20 g kwiatów hibiskusa, 20 g ziela dziurawca. Zioła
wymieszaj razem, 1 łyżeczkę mieszanki zalej szklanką wrzątku, pij 3 razy
dziennie pomiędzy posiłkami przez miesiąc.

DZIURAWIEC NA SERCE
Weź 1 łyżkę ziela dziurawca, 1 łyżkę ziela melisy, 1 łīżkę
miodu lipowego - zioła wsyp do dzbanka, zalej 1/4 l wrzątku i
zaparzaj pod przykryciem 15 minut. Następnie osłodź
miodem, pij po posiłku przez okres 6 miesięcy.

!

CZERWONA KONICZYNA NA PRZEKWITANIE

Herbatkę z czerwonej koniczyny pijemy 3 razy dziennie po
szklance przez miesiąc. Po miesiącu kurację powtórzyć.

!

NAPÓJ IMBIROWY NA SCHUDNIĘCIE

Potrzebujesz 2,5 cm kawałek korzenia imbiru, obierz go ze
skórki (oskrob łyżeczką), pokrój na kawałki i zmiksuj dodając
1/4 szklanki wody. Dosłodź odrobiną miodu, wypijaj łyżeczkę
mieszanki przed każdym posiłkiem.

!

PIWO CHRZANOWE NA WZMOCNIENIE
Weź korzeń chrzanu i zetrzyj do na tarce o drobnych
oczkach, zalej 1 litrem najlepiej ciemnego piwa, zamknij i
odstaw na 2 dni w ciemnie i chłodne miejsce, potrząsaj
naczyniem co jakiś czas. Przecedź napój i pij pół szklanki
dziennie przez 2 tygodnie. Zrób kilka dni przerwy i ponów
kurację.
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DOMOWE ZIOŁA PROWANSALSKIE
NA DOBRE TRAWIENIE
Jestem zwolenniczką przygotowywania mieszanek
przyprawo - ziołowych samemu, są pozbawione dodatków
chemicznych i ich aromat jest zupełnie inny niż te kupione
gotowe, poza tym mamy pewność czym przyprawiamy nasze
posiłki. Zapach tej mieszanki jest niesamowity…
Weź w równych częściach: rozmaryn, cząber, tymianek,
bazylia, oregano, lebiodkę, szałwię, lubczyk i odrobinę mięty.
Utłucz zioła w moździerzu lub zmiel lekko z młynku do kawy i
używaj do posypywania potraw: sałatek, mięs, pizzy,
makaronów, sosów i zup.
Osobiście uwielbiam
przygotowywać tą mieszankę
ze świeżych ziół, wtedy kroję je
drobniutko, mieszam i
przechowuję w słoiczku w
lodówce. Trwałość mieszanki to
około 2 tygodnie.
Można również zamrozić
mieszankę w pojemnikach do
robienia lodu i wrzucać gotową
kostkę do zupy czy sosów.

ROZMAITOŚCI :)
HERBATKA NA IMPOTENCJĘ

40 g ziela dziurawca, 30 g korzenia kozłka, 15 g koszyczku
rumianku, 15 g liści mięty pieprzowej. Łyżkę ziół zalewaj
szklanką wrzątku, pij 2 razy dziennie po jedzeniu.

!

ZIOŁA OJCA KLIMUSZKI NA MIĘŚNIAKI
Przygotuj po 50 g: ziela jemioły, ziela skrzypu polnego, ziela
tasznika, kory kaliny, kwiatu kasztanowca, liści brzozy i liści
borówki czernicy. Zioła dokładnie wymieszaj, zaparzaj
łyżeczkę mieszanki w szklance wrzątku. Pij herbatkę 3 razy
dziennie przed jedzeniem aż skończy się mieszanka.

!!

TO I OWO NA MIGRENĘ
Na czoło rób kompresy z utartej surowej cebuli zawiniętej w
gazę, nacieraj skronie nalewką bursztynową, wąchaj
rozcieńczone krople Amolu (5 kropli na pół szklanki wody),
zrób chłodny okład na czoło i na kark.

!

CEBULKA NA HEMOROIDY
Ugotowaną, zmiażdżoną cebulę (może być fioletowa)
przykładaj na noc - najlepiej mocuj ją opaską higieniczną.
Według ludowych sposobów gotuje się fioletową cebulkę i
wkłada się ją na noc do odbytu.
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KILKA SPOSOBÓW

NA BEZSENNOŚĆ
- wypij przed położeniem się do
łóżka szklanki gorącego
mleka z łyżeczką miodu;
- pod język włóż 2-3 ziarenka
soli himalajskiej lub
morskiej;
- na pół szklanki wody wlej 10
kropli walerianowych;
- przed snem weź gorący prysznic;
- wypij herbatkę z korzenia kozłka lekarskiego, liści bobrka trójlistnego,
liści mięty pieprzowej - 1 łyżeczka mieszanki na 1 filiżankę wrzątku;
- pij 2 razy dziennie po 15 kropli nalewki propolisowej na wodę;
- zażywaj przez dłuższy okres Melatoninę w tabletkach;
- zażyj Melisanę Klosterfrau - kilka kropli na pół szklanki wody, następnie
pomasuj skronie, kark i miejsca nad brwiami odrobiną tego specyfiku;
- pomasuj delikatnie stopy olejem lnianym, załóż ciepłe skarpetki;
- łyżeczkę nalewki bursztynowej wlej do pół litra wody, zakręć w butelce z
atomizerem, przed pójściem spać popryskaj kilka razy wokół łóżka.
- stosuj techniki oddechowe, relaksacyjne np. z odpowiednią płytą;
- wskazana jest aromaterapia, zastosuj olejek rozmarynowy, melisowy,
geraniowy, bursztynowy, waniliowy, goździkowy, akacjowy lub
kokosowy.
- zrób coś co Cię nuży np. rozwiązuj krzyżówki, czytaj gazetę - tylko
bardzo ważne - musi być NUDNA!

BĄDŹ PIĘKNA :)
czyli
coś dla ciała…
KURACJE
DLA
CIAŁA
Olej kokosowy do włosów - jest idealny do pielęgnacji włosów,

NATURA
LECZY

wetrzyj delikatnie 2 łyżki leju w suche włosy, owiń głowę ręcznikiem,
trzymaj 2 godziny następnie umyj włosy delikatnym szamponem.

!

Tonik z ogórkiem dla cery problemowej - umyj ogórka, zetrzyj razem
ze skórką, zalej wrzątkiem i odstaw na 2-3 godziny. Odcedź, dodaj
pomocą
soków
warzywno
owocowych
łyżkęza
miodu
i wymieszaj.
Przemywaj
kilkakrotnie -twarz
i dekolt i
pozostaw do wyschnięcia, następnie opłucz twarz letnią wodą. tonik
stosuj aż do ustąpienia objawów. Tonik codziennie rób nowy, wciągu
dnia przechowuj go w lodówce.

OCZYSZCZENIE Z TOKSYN

!

Imbirowa maska na suche i matowe włosy - łyżkę sproszkowanego
lub przetartego w młynku korzenia imbiru, dodaj 2 łyżki oliwy z oliwek i
sok z połowy cytryny. Maskę wmasuj we włosy i skórę głowy, owiń
ręcznikiem i trzymaj do 30 minut. Dokładnie spłucz wodą i umyj włosy.

!

Naturalny żel do włosów - wieczorem wsyp na sitko 5 łyżek siemienia
lnianego, sitko ustaw w miseczce z wodą, tak, aby woda przykryła
ziarenka. Rano przelej zawartość miseczki do garnka, jednak najpierw
przemieszaj ziarenka, by ich żel przeszedł do miseczki. Podgrzej płyn
na małym ogniu 5-10 minut cały czas mieszaj. Wystudź. trwałość ok. 3
tygodnie jeśli przechowujesz miksturę w lodówce.
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Lawendowe wyciszenie - lawenda świetnie wycisza i masaż
olejkiem lawendowym niesamowicie koi nerwy, pozwala się
zrelaksować. Weź 30 ml oleju z migdałów, dodaj 2-3 kapsułki witaminy
A+E, i 5-7 kropli olejku eterycznego z lawendy. Zmieszaj składniki
razem, przelej do ciemnej buteleczki i wmasowuj w wilgotną skórę po
kąpieli.

!

Olejek do opalania - wymieszaj po 2 łyżki oleju sezamowego, z
orzechów włoskich, z kiełków pszenicy, dodaj 3 krople olejku
lawendowego lub cytrynowego, przelej do buteleczki z atomizerem.
Smaruj ciało przed wyjściem na kąpiel słoneczną. Olej sezamowy
chroni przed poparzeniem, z kiełków pszenicy pielęgnuje i nawilża
skórę, z orzechów włoskich odmładza ją i ochrania.

!

Odmładzający krem - 4 łyżki oliwy z oliwek podgrzej w kąpieli
wodnej, dodaj kilka płatków róż, przelej do słoika, zakręć i odstaw w
ciemne miejsce na 2 tygodnie. W rondelku rozpuść łyżkę wosku
pszczelego, dodaj przecedzoną oliwę, łyżkę wody mineralnej i 4
kapsułki witaminy A+E. mieszaj masę, aż zgęstnieje, przełóż do
szklanego słoiczka i trzymaj w lodówce. Krem nakładaj na noc na
wilgotną skórę.

!

Na piękne rzęsy - smaruj wieczorem rzęsy patyczkiem higienicznym
namoczonym w odrobinie oleju rycynowego. Pozostaw na rzęsach
5-10 minut, zmyj kompres ciepłą wodą. W niedługim czasie Twoje
rzęsy będą dłuższe, grubsze i ciemniejsze. Uwaga! Nie pozwól by płyn
dostał się do oczu.

CYKL:

LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
GOŹDZIKI
- POMAGA PRZY BÓLACH ZĘBÓW
- ŚRODEK PRZECIWZAPALNY W REUMATYZMIE
- MAJĄ DZIAŁANIE PRZECIWKRZEPLIWE
- POBUDZAJĄ I POPRAWIAJĄ APETYT

!

GRZYBY
- POWODUJĄ ZMNIEJSZENIE LEPKOŚCI KRWI
- OBNIŻAJĄ POZIOM CHOLESTEROLU
- POBUDZAJĄ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
- POMAGAJĄ ZWALCZAĆ WIRUSY
- DZIAŁAJĄ PRZECIW NOWOTWOROWO
- POMOCNE W LECZENIU REUMATYZMU I W ZAPALENIACH STAWÓW

!

JARMUŻ
- ZAPOBIEGA NOWOTWOROM JELITA GRUBEGO I PŁUC
- POPRAWIA KRĄŻENIE
- DOWITAMINIZUJE
- DZIAŁA KORZYSTNIE NA WŁOSY I SKÓRĘ
- OCZYSZCZA ORGANIZM

!

JOGURT
- ZAPOBIEGA INFEKCJOM POKARMOWYM
- LECZY BIEGUNKI
- UŁATWIA TRAWIENIE
- WZMACNIA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
- PRZECIWDZIAŁA OWRZODZENIOM TRAWIENNYM
- WZMACNIA SIŁY WITALNE ORGANIZMU
- KORZYSTNY W ZAPOBIEGANIU NOWOTWOROM
- ZAPOBIEGA ZAPALENIOM POCHWY
- KORZYSTNE DZIAŁANIE NA CERĘ
- KORZYSTNE DZIAŁANIE W OSTEOPOROZIE

!!

WWW.EIOBA.PL

KULINARNE
INSPIRACJE

Aryana Goehlinga
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ŚLEDZIK	
  NA	
  OSTRO	
  
400 g filetów śledziowych, 100 ml oleju,
2 łyżki cukru, 3 łyżki soku z cytryny, 3
łyżki koncentratu pomidorowego, 300 g
cebuli, kilka ziarenek ziela angielskiego,
liść laurowy, czarny pieprz ziołowy lub
czarny - w zależności od upodobań,
łyżeczka ziaren gorczycy, chilli, łyżeczka
czerwonej papryki słodkiej, listki bazylii
lub szczypiorek do dekoracji.

!

Na rozgrzanym oleju zeszklij drobno
posiekaną cebulkę, dodaj cukier i smaż
chwilę aż się zrumieni. dodaj sok z cytryny,
liść laurowy, ziele angielskie, przecier
pomidorowy i zamieszaj, duś ok .10 minut.
Pod koniec dodaj resztę przypraw, dopraw
zalewę do smaku chilli, wystudź.
Wymoczone filety pokrój na kawałki,
wymieszaj z sosem i wstaw do lodówki na
noc. Przed podaniem posyp siekanymi
ziołami. Jeśli filety wydają Ci się odrobinę
„za surowe” zalej je gorącym sosem, wtedy
będą idealnie miękkie i delikatne.
Inna wersja, zamiast chilli dodajemy
kminek, śledzie zyskają wtedy inny smak i
możemy podawać je do kanapek,
ziemniaków czy jako przekąskę.

!

CIASTO	
  Z	
  OWOCAMI	
  

LEKKIE	
  CIASTO	
  ORZECHOWE	
  

125 g masła, 3 jaja, 10 łyżek mąki, 10
łyżek cukru trzcinowego, 1,5 łyżeczki
proszku do pieczenia, szczypta soli,
dowolne owoce (mogą być sezonowe lub z
konfitury), cukier puder do posypania.

6 jaj, szklanka cukru, szklanka
zmielonych orzechów włoskich, łyżka
mielonej kawy naturalnej, pół łyżeczki
proszku do pieczenia, łyżka tartej bułki.

!

Zmiksuj wszystkie składniki na ciasto
(oprócz owoców i cukru pudru). Gotowe
przelej do tortownicy o średnicy 22 cm,
wyłożonej papierem do pieczenia. Na
wierzchu ułóż owoce, lub łyżeczką nałóż
małe kleksy owoców. Piecz ciasto 40 minut
w temp. 180*C. Po upieczeniu ostudź,
posyp delikatnie cukrem pudrem.

!

!

ZUPA	
  KREM	
  Z	
  MARCHEWKI	
  
5 dużych marchewek, 2 litry bulionu
warzywnego, 2 łyżki koncentratu
pomidorowego, 3 duże ziemniaki, ząbek
czosnku, 1 cebula, sól, pieprz, śmietana,
łyżka masła, grzanki

!

Cebulę posiekaj i zeszklij na łyżce masła,
dodaj siekany czosnek i podsmaż razem z
cebulką. Marchewkę obierz, pokrój na
kawałki i wrzuć na patelnię. Wymieszaj
razem z cebulką, podsmaż. Ziemniaki
obierz, pokrój na kawałki, wrzuć do rondla
razem z marchewką na patelni, zalej
bulionem i gotuj do miękkości. Dodaj
koncentrat pomidorowy, dopraw do smaku
solą, pieprzem ziołowym i majerankiem. Na
koniec zmiksuj zupę blenderem, zabiel
śmietaną. Podawaj z grzankami
zrumienionymi na maśle.

!

!

Ubij pianę z białek na sztywno, pod koniec
dodaj łyżkę cukru. Utrzyj żółtka z resztą
cukru, połącz z orzechami, kawą, tartą
bułką oraz proszkiem do pieczenia ostrożnie wymieszaj z pianą. Wyłóż ciasto
do tortownicy i upiecz w niezbyt
nagrzanym piekarniku na złoty kolor. Polej
ciasto polewą: 2-3 łyżki masła, 1 łyżkę
wody, 3 łyżki cukru i kilka kropel olejku
rumowego - roztop w garnuszku i polej
wystudzone ciasto.

!
!

SAŁATKA	
  ZIEMNIACZANA	
  Z	
  MAKRELĄ	
  

Pół wędzonej makreli, 4 ziemniaki, oliwa
z oliwek, sól, pieprz ziołowy, 1 cebula,
pół opakowania suszonych pomidorów,
koperek do dekoracji, sól.

!

Ziemniaki ugotuj w mundurkach z 1
ząbkiem czosnku (wtedy smak i zapach
ziemniaków jest lepszy), ostudź je, obierz i
pokrój w dość grube plasterki. Makrelę
obierz z skóry, usuń ości, widelcem podziel
na mniejsze kawałki. Na talerzu ułóż
plastry ziemniaków. Cebulę posiekaj
drobniutko i posyp ziemniaki, dodaj
makrelę i posiekane drobniutko suszone
pomidory. Dopraw solą, pieprzem i skrop
oliwą z oliwek. Sałatkę udekoruj
koperkiem.

Pragnienia…	

Kiedy jesteś w pełni skupiony na swym pragnieniu
(a Twe wibracje są tego odzwierciedleniem),
czujesz się doskonale… Kiedy natomiast skupiasz
się na braku czegoś, czego nie masz, a chciałbyś
mieć - czujesz się okropnie. Twoje emocje zawsze
informują Cię o tym jak postępujesz ze swymi
wibracjami. Zawsze i z wielką dokładnością
informują Cię o tym, gdzie jest Twój punkt
przyciągania. A zatem, zwracając uwagę na swoje
emocje i rozważnie tworząc myśli, które
wpływają na to, co czujesz, możesz świadomie
kierować się w taką częstotliwość wibracji, która
pozwoli Ci spełnić każde z pragnień.
Na podstawie książki:

“ZREALIZUJ SWOJE MARZENIA”
Esther i Jerry Hicks

WIOSENNA DEPRESJA !
Na wiosnę wielu z nas odczuwa chandrę, przesilenie i często dopada nas stan
wiosennej depresji… Aby sobie ulżyć można zastosować te same naturalne
specyfiki, które stosuje się przy depresji, nerwicy lękowo - depresyjnej,
nadpobudliwości. A jak wiadomo stres jest najgorszym naszym wrogiem polecamy
zastosować kilka prostych kuracji do wyboru:

!

- między posiłkami należy pić miksturę uspokajającą: Solutio Erlenmeyeri e
20.0/300.0, Tinctura Valerianae, Tinctura Convallariae Mailalis,
Tinctura
Crataegi, Cardiamid liq., Tinctura Adonidis vernalis aa 10.0, Luminali natr. 0,8,
Neospasmini ad 500,0.
- ponadto radzi się zażywać Sylivit 150 mg 2 razy dziennie oraz 3 razy dziennie po
jedzeniu po 2 tabletki Boldaloinu, co poprawi pracę wątroby.
- można pić 2 razy w tygodniu mieszankę na poprawienie pracy wątroby i
wypróżnienie: do kubka wlać 2 łyżeczki Cholesolu, 40 kropli Solarenu, 2 łyżki
oliwy z oliwek i sok z 1 cytryny - składniki dokładnie wymieszać dodać pół
szklanki gorącej wody i wypić na czczo. Po godzinie można zjeść posiłek.
- dla poprawy oddychania zaleca się masaż shiatsu i ćwiczenia oddechowe.
- radzi się dużo spacerować na świeżym powietrzu oraz wykonywać proste
ćwiczenia relaksacyjne.
- pić NAPÓJ DROŻDŻOWY- jest bogaty w witaminy z grupy B, które są ważne dla
naszego układu nerwowego: 2 łyżki drożdży i 1 łyżkę cukru lub miodu zalewamy
szklanką przegotowanej wody, odstawiamy na 2-3 godziny, aby płyn
sfermentował. Zażywamy na noc.
- pij herbatkę wzmacniającą system nerwowy: 20 g liści melisy, 20 g koszyczków
rumianku, 30 g ziela dziurawca - łyżeczkę ziół zalej wrzątkiem ,zaparzaj 15
minut i pij szklankę naparu 2-3 razy dziennie przez 4 do 6 tygodni. Herbatka
świetnie Zapraszamy do reklamowania się w naszym Ezo Biuletynie, oferuje
wiele rabatów i promocji.wycisza, dodaje uśmiechu i zwiększa odporność na
stres.

!

!

źródło:

Dr Górnicka - Kalendarz Zdrowia 2014 r.

SZEPTY ZNANYCH

Ksylitol - cukier brzozowy

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

!

Asortyment: suplementy diety, oleje,
miody, zioła, soki witalne, kosmetyki
naturalne i specjalistyczne, sprzęt
medyczny, artykuły higieniczne,
opatrunki, środki czystości, literatura
Usługi: analiza pierwiastkowa włosów,
diagnostyka stanu odżywiania, analiza
stanu skóry, badanie żywej kropli krwi,
porady dietetyczne, dermokosmetyczne

!
Monitoring przeprowadzanych kuracji
!

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

!

Informacja dotycząca produktów i usług
zdrowotnych.

!

serdecznie zapraszamy!!!

www.aumni.eu

W przeciwieństwie do tradycyjnego cukru tworzy w organizmie odczyn zasadowy,
dzięki czemu: zapobiega próchnicy i chorobom dziąseł ogranicza rozwój pleśni i
drożdżaków (m.in. Candida albicans) jest skutecznym środkiem przeciw
bakteriom jelit wywołującym owrzodzenie żołądka. Ksylitol sprzyja przyswajaniu
wapnia i dlatego zalecany jest profilaktyce osteoporozy wzmacnia mineralizację
szkliwa zębnego (przy problemach z próchnicą i paradontozą wskazane jest
rozprowadzić niewielką ilość ksylitolu na zębach i dziąsłach). Ksylitol jest białą,
krystaliczną substancją, która wygląda i smakuje jak cukier. Znajduje szerokie
zastosowanie w gotowaniu, pieczeniu, mrożeniu potraw. Ze względu na delikatne
właściwości przeczyszczające, ksylitol zalecany jest dzieciom od 3-go roku życia.
Informacje pochodzą z opakowania produktu.

KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ...

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE
PRZYWOŁYWANIE MIŁOŚCI DZWONECZKIEM
W miejscu, gdzie jest przewiew np. w oknie, na tarasie czy
balkonie… zawieś mały dzwoneczek o delikatnym dźwięku,
wypowiedz następujące słowa: „Dzwonku miłosny, powiedz
światu, że tęsknię za miłością mą. Na skrzydłach wiatru
przynieś miłość swym dźwiękiem, przywiedź do mnie ją!”
Kiedy wiatr porusza dzwonkiem, wysyła on w świat nasz
„komunikat”, dzięki czemu prędzej czy później odnajdziemy
swoją drugą połówkę.

!

ZAKLĘCIE Z ZIEMIĄ DLA KAŻDEJ DZIEDZINY ŻYCIA
Do dużej płaskiej donicy wsyp świeżą, wilgotną ziemię lub
drobny piasek. Palcem wskazującym nakreśl na powierzchni
wyobrażenie swojej postaci. Nad swoją postacią - tuż nad
głową narysuj symbol związany z Twoim pragnieniem np. jeśli
pragniesz miłości - narysuj serce, jeśli pragniesz pieniędzy symbol dolara, jeśli pragniesz zdrowia - napisz słowo zdrowie
itp. Po zakończeniu rysowania popatrz na rysunek i swoją
potrzebę. Pomyśl przez chwilę jak bardzo pragniesz zdobyć
to, co narysowałaś. Po kilku minutach przykryj naczynie i
odstaw na parapet. Co wieczór, przez 7 dni, powtarzaj
medytację nad rysunkiem. Po zakończeniu zaklęcia ziemię
wysypujemy w ogrodzie, aby nam Ziemia pomogła w
spełnieniu naszej potrzeby.

!

OCHRONNY AMULET DO SAMOCHODU
Amulet ten chroni samochód przed wypadkami, kradzieżami i
awariami… Wykonaj go w pełni księżyca najlepiej wieczorem.
Na stole połóż mały kawałek materiału - najlepiej
czerwonego. Na środek ułóż kilka ziarenek czarnego pieprzu i
kładąc je poproś Siły Natury i Aniołów o Ochronę dla Twojego
samochodu. Tak samo postępuj z dalszymi składnikami

amuletu: szczyptą soli, szczyptą pieprzu cayenne, szczyptą
sproszkowanego imbiru, kilka goździków, 3 listkami
laurowymi, 3 ziarenkami ziela angielskiego. Na koniec
ostrożnie pokrop zioła 3 kroplami olejku cytrynowego,
goździkowego lub rozmarynowego. Złóż materiał na pół i
jeszcze raz na pół, a potem dokładnie zszyj czerwoną nitką.
Umieść w samochodzie w niewidocznym miejscu.

!

OCZYSZCZANIE DOMU ZIOŁAMI
Do moździerza wsypujemy po łyżeczce ziół: rozmaryn, mięta,
pokrzywa, goździki, szałwia, bylica, lawenda, dziurawiec,
pokruszone kadzidło sandałowe. Potłucz i wymieszaj zioła
razem. Na węgielek do kadzenia ziołami (lub taki do fajek
wodnych) ułóż niewielką szczyptę mieszanki. Zapal w salonie
5 białych świec i otwórz wszystkie okna, gdy zioła zaczną się
tlić i puszczać swój pachnący dym zacznij okadzać tym
dymem wszystkie pomieszczenia w domu, odmawiając w tym
czasie modlitwę ochronną np. Ojcze Nasz.
Okadzaj każdy pokój od lewej do prawej strony (są teorie, że
robi się to odwrotnie, ciężko powiedzieć, która opcja jest
właściwa - najlepiej zrób to intuicyjnie), w każdym rogu,
każdym kątku myśląc o tym, że negatywne energie odchodzą.
Gdy skończysz ustaw naczynie z węgielkiem pod taboretem,
usiądź i pozwól,aby dym okadził też Ciebie. Następnie wynieś
zioła na zewnątrz domu lub na balkon i pozostaw, aby się
zgasiły. Po ostygnięciu i wypaleniu się do końca świeczek,
ogarki i reszty wyrzuć przez lewe ramię do wc i spłukując
wodę pomyśl, że wszystkie negatywne energie i problemy
odchodzą i nie wracają. Weź prysznic lub kąpiel i dodaj do
niej 7 kropel wody święconej. Dla ochrony możesz w każdy
kącie sypialni włożyć w rogu po 1 główce czosnku lub garstce
soli w miseczce, wymieniasz co miesiąc.

DLACZEGO
CHORUJEMY?
Przyczyn chorób jest dużo… zła jakość
jedzenia, niewłaściwa dieta, zatrucia
środowiska, urazy, pasożyty… Jednak
największym czynnikiem, który powoduje,
że chorujemy to stres!

!

Trzeba zrozumieć, że tak naprawdę, nie
żyjemy w oderwaniu od źródła energii, czy
od przeszłości, ale wszystko jest ze sobą
ściśle połączone…

!

Nasze obecne życie ma bezpośredni
związek z naszą podświadomością, są
sytuacje, w których po∂świadomość nie
może sobie poradzić, rodzi się wtedy
wewnętrzny konflikt. Na stres ze strony
Podświadomości odpowiada Świadomość,
która pozwala na powstanie blokady
energetycznej, co przyczynia się na rozwój
choroby. Stres podświadomości prowadzi
do zachwiania równowagi energetycznej w
naszym ciele.

!

Każdy stres nie ważne czy świadomy czy
nieświadomy wpływa bezpośrednio na
naszą energetykę i nasze samopoczucie.
Takie emocje jak lęk, złość, stres, niepokój,
żal, smutek itd to negatywna energia, która
z czasem osłabia naszą odporność, a jeśli
nie mamy energii, odporności - po
pewnym czasie zaczynamy chorować.
Blokada w ciele istnieje kilka lat zanim
pojawi się ból fizyczny. Energetycznie
jesteśmy w stanie zdiagnozować blokadę,

która po 5…7 latach zamieni się w ból
fizyczny.
Dlatego wiedząc, że mamy
blokadę w ciele, możemy już na nią
wpłynąć poprzez odpowiednią terapię taką
jak bioterapia, Reiki, masaż i bezpośrednio
ustrzec się przed chorobami.

!

Również karma, czyli nasza przeszłość,
nieodrobione lekcje z poprzedniego
wcielenia, tzw. przeszłość karmiczna
powoduje, że również jesteśmy obciążeni z
chwilą narodzin różnymi niedostatkami
energetycznymi, blokadami. Wtedy
pomaga jedynie oczyszczanie karmy.

!

Jak sobie pomóc? Otóż najpierw nauczmy
się eliminować stres z życia… nie jest to
łatwe bo życie jest stresujące, szybkie i
nerwowe. Ale możemy wpływać na swoje
nastawienie i emocje do tego, co spotyka
nas w życiu. Nauczmy się dystansu do
codziennych trosk…

!

Do problemów podejdźmy jak do spraw do
załatwienia… Jeśli na coś patrzymy jako
problem, takim się ono stanie. Problem, a
wyzwanie to bardzo duża różnica.
Jeśli na jakąś sytuację w życiu nie mamy
wpływu, to nie walmy głową w mur odpuśćmy sobie, niech czas rozwiąże ten
problem za nas. Przykładem może być nie
akceptowanie szefa - mamy kilka
rozwiązań: możemy się z nim kłócić,
możemy odpuścić i zaakceptować go takim
jakim jest, możemy też zmienić pracę.. .
Zawsze jest jakieś rozwiązanie, ważne by
na spokojnie przemyśleć co zrobić by
rozwiązać problem i po prostu działać.

!

Wanda Leonarda Prager

KĄCIK SZUKAJĄCYCH SIĘ SERC

UWAGA !

Nadeszła wiosna, w niektóre dni
jest bardzo ciepło, jednak dla
n a s z yc h m n i e j s z yc h b ra c i
t e m p e ra t u ra j e st o d b i e ra n a
zupełnie inaczej. To co dla nas jest
jedynie ciepłem, dla psów może
okazać się upałem nie do
wytrzymania. Dlatego pamiętaj,
nie zostawiaj swojego pupila w
g o rą c y m s a m o c h o d z i e ! ! !
Najlepiej
zostaw
go
przywiązanego w cieniu
koniecznie z dostępem do miski z
wodą!!! Twój pupil na pewno w
upalny dzień będzie Ci za to
wdzięczny! :)	


!

Jeśli szukasz swojej drugiej połówki, czujesz się
samotnie, poszukujesz przyjaciół, znajomych, którzy
mają podobne zainteresowania - możesz
zaprezentować się na łamach naszego EZO BIULETYNU.

!

Po prostu przyślij do nas swoje zdjęcie, opisz się w
kilku słowach oraz podaj treść anonsu. Do wiadomości
dołącz zgodę na publikację Twojego anonsu i
ewentualną zgodę na podanie Twojego telefonu lub
adresu e-mail w ogłoszeniu. Możesz też kontaktować
się przez nasz kącik.

!

Nie czekaj, miłość sama nie zapuka
do Twoich drzwi! Dopomóż losowi
i zamieść anons w naszym kąciku :)

!

zgłoszenia:

ezobiuletyn@gmail.com

Okaż serce!!!

Portal
motywatordietetyczny.pl
radzi:

BO ŚMIECH TO ZDROWIE :)

Jak łatwo schudnąć?
Najpierw obróć głowę w prawo, a potem w lewo. Powtórz to
ćwiczenie za każdym razem, gdy ktoś oferuje ci jedzenie.

B E A T A

P A W L I K O W S K A

wpisy pochodzą ze strony autorki: http://www.facebook.com/BeataPawlikowska

Anthony de Mello
„Minuta mądrości”

!

SŁOWA

Uczniowie wdali się w dyskusję
nad jedną sentencją Lao-Tse: Ci,
co wiedzą - nie mówią; Ci, co
mówią - nie wiedzą.
Kiedy nadszedł Mistrz, zapytali
go, co właściwie znaczą te słowa.
Mistrz odpowiedział pytaniem:
- Kto z Was zna zapach róży?
Znali wszyscy.
Wtedy powiedział im:
- Wyraźcie to w słowach.
Wszyscy umilkli.

W JAKI SPOSÓB KUKURYDZA PĘKA
!

I POWSTAJE POPCORN?

Małe ziarenko kukurydzy zawiera w sobie kropelkę wody, która gromadzi się
wewnątrz miękkiej skrobi. Gdy podgrzejemy ziarenko kukurydzy, woda
zamienia się w parę i wywiera wysokie ciśnienie na twardą powierzchnię. W
końcu toruje sobie drogę, powodując rozerwanie ziarna. W tym momencie
miękka skrobia z ulgą puchnie i ziarno „przewraca się na drugą stronę”,
zmieniając się w nadęty popcorn.

!

A kto wymyślił popcorn? Okazuje się, że pierwsze skojarzenie jest w tym
przypadku mylne – to nie Amerykanom możemy przypisać zasługę wynalezienia
popcornu, ale… mieszkańcom Meksyku. W urnach pogrzebowych Azteków
sprzed 2300 lat archeolodzy odnaleźli wizerunki bogów z prymitywnymi
nakryciami głowy przestawiającymi właśnie popcorn. Do prażenia ziaren
kukurydzy używano płytkich naczyń z otworem w pokrywie. Kilkaset lat
później, gdy w kierunku Ameryki żeglowali Europejczycy, popcorn był już
doskonale znany na całym kontynencie. Udokumentowane zapiski francuskich
osadników z XVII wieku mówią o jedzeniu popcornu przez Irokezów, którzy w
swoim menu posiadali także… popcornową zupę i popcornowe piwo.
O tym, jak popularny już wówczas był to przysmak świadczy fakt, że Indianie
przynosili popcorn np. na negocjacje pokojowe z białymi czy też ofiarowywali
go w prezencie Anglikom z okazji Święta Dziękczynienia. Od końca XIX wieku na
amerykańskich ulicach, bazarach, festynach czy zabawach królowały maszyny
do prażenia popcornu, ale prawdziwy boom na prażoną kukurydzę zrodził się w
amerykańskich domach wraz ze wzrostem popularności odbiorników
telewizyjnych. Popcorn z kina trafił pod strzechy, a Amerykanie i niebawem
prawie cały świat całkowicie oszalał na jego punkcie.

!

na podstawie książki: „Łatwe odpowiedzi na trudne pytania”
Robert Matthews i Nick Smith

AFIRMACJA NA MAJ

NO
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RADY SZEPTUNKI
SEKRETY PODŚWIADOMOŚCI

Przed narodzeniem Chrystusa, na wyspach Polinezji, istniała tajemnicza zamierzchła wiedza o niezwykłej skuteczności
działania. Potęga siły wywodziła się od czasów starożytnych, prawdopodobnie zaczerpnięta od cywilizacji pozaziemskiej,
znana pod postacią Boga HUNY; posiadali ją wyłącznie Kahuni, czyli kapłani HUNY, zwani również Strażnikami Tajemnicy.
Wiedzę przekazywano, przez wiele tysiącleci, w pionie rodziny, przechodziła z rodziców na dzieci - mogły być również
dzieci adoptowane. W obawie przed zemstą potężnego Boga HUNY, tajemnica była przez liczne wieki pilnie strzeżona.

!

Kahuna w języku polinezyjskim, oznacza „ cieśla”. Kahuni potrafili uzdrawiać, wskrzeszać umarłych, ale posiadający tę
wiedzę, potrafili również, poprzez modlitwę śmierci, skutecznie, w ciągu trzech dni uśmiercić każdego, a medycyna lat
późniejszych nie znała przypadku, by mogła kogoś uratować - uśmiercanie polegało na odebraniu energii życia.

!

W praktyce, Kahuni wykorzystywali zaprzyjaźnione duchy, pozostające na ich usługach, przekazywali w modlitwie
polecenie uśmiercenia, którego nie mogli już wycofać. Korzystając z pomocy zaprzyjaźnionych duchów, potrafili również
wskrzeszać umarłych, nawet w przypadkach, kiedy ciało fizyczne było w stanie rozkładu; takie przykłady znane są nam z
biblijnych tekstów - opis wskrzeszenia Łazarza przez Chrystusa. Wskrzeszając umarłych, zaprzyjaźniony i współpracujący z
Kahunem duch, odszukiwał ducha osoby zmarłej i poprzez modlitwę prosił, przekonywał, nakłaniał do powrotu ducha w
ciało fizyczne.

!

Od czasu napływu na Hawaje chrześcijaństwa, Kahuni pozostają w ukryciu, ale nadal dbają, o to, by powierzona im wiedza
nie zaginęła. W obawie przed zemstą Boga HUNY, strzegą, by wiedzy tajemnej nie posiedli niewtajemniczeni, dlatego
poza rdzennymi Kahunami, wiedzy tej nikt nie posiada - została zaszyfrowana w starym języku Polinezji, nazwanym
językiem świętym, w którym zakodowano klucz do wiedzy tajemnej, a język ten przetrwał jedynie na Hawajach.
Badacze, analitycy współczesnego świata kultury zachodniej, poświęcili wiele lat życia na rozszyfrowanie ukrytej wiedzy.
Jednym z nich był, żyjący w latach 1856-1939 Zygmunt Freud, profesor psychiatrii i neuropatologii z Wiednia.

!

W oparciu o szczątki wiedzy, wysączonej z opowieści społeczności hawajskiej, przekazał, iż podczas ziemskiego bytu, w
fizycznym ciele człowieka przebywają trzy duchy, określił je terminami: Nadświadomość, świadomość, podświadomość.
Nadświadomość, to Duch Opiekuńczy znany nam jako Anioł Stróż. Świadomość, to duch logiczny rzeczywistego
dostrzegania świata w czasie teraźniejszym. Najbardziej tajemnicza - dotychczas niezrozumiała - jest podświadomość;
kryje w sobie zapis wszystkich naszych myśli, uczuć, doświadczeń, informacji i obrazów zebranych przez zmysły, jakich
doznaliśmy od prapoczątku istnienia, poprzez wielokrotność wcieleń.

Krystyna Alagor
autorka i wydawca książek
zebranych w serię “ O
medycynie inaczej”.
Dorobek autorski to ponad
30 tytułów książek,
opartych na medycynie
chińskiej i tybetańskiej,
oraz na starej medycynie
ludowej zaczerpniętej z
wiedzy wielu kultur, wielu
narodów.
Wydawnictwo Autorskie:

”ALAGOR"

kontakt:

szeptunka.alagor77@gmail.com
foto:
od autora tekstu

Jest dla nas tajemnicą, skarbnicą wiedzy o dotychczasowych żywotach. Korzystać możemy z tych
doświadczeń, ale musimy dostrzec siebie jako istotę wewnętrzną, duchową, gdy tymczasem żyjąc w
kulturze świata zachodniego, skierowani jesteśmy na zewnątrz, tym samym zatraciliśmy istnienie w
nas wewnętrznego bogactwa duchowego. Współcześnie łatwiej jest nam zrozumieć podświadomość,
kiedy porównamy do twardego dysku w komputerze. 	


Jeżeli któreś z poprzednich wcieleń, zakończyło się utonięciem, wówczas w aktualnym ziemskim
bycie, odczuwamy niezrozumiały lęk przed wodą. Więzienie w ciemnym i ciasnym lochu, odczuwamy
obecnie jako lęk przed ograniczeniem przestrzeni. W podświadomości zapisany jest każdy ból i
szczęście, zapis jest bardziej trwały, gdy emocje dobre lub złe, były silniej przeżywane. Codziennie,
choć bezwiednie korzystamy z dobrodziejstwa zapisów podświadomości, ale skierowani na świat
zewnętrzny nie rozpoznajemy, że informacje niesione przez myśli pochodzą z podświadomości.	

Dla przykładu: rozwiązujemy krzyżówkę, nie możemy przypomnieć sobie wyrazu, ale po chwili
wyraz ten „wpada do głowy”- to podświadomość wiedzę tę wyciągnęła z plików i przekazała. Jest to
działanie bezwiedne, ale możemy nauczyć się świadomie i skutecznie korzystać z zapisów
podświadomości, musimy jedynie skierować uwagę na wewnętrzne bogactwo wiedzy istniejące w
nas.
Drugi przykład: uczeń lub student zapomniał nazwę lub działanie, zwraca się do wnętrza, do ducha
zwanego podświadomością o podanie odpowiedzi; przez chwilę podświadomość szuka w plikach i
żądaną odpowiedź prześle. Jest to możliwe, tylko wtedy, gdy tę wiedzę posiadamy, ale
zapomnieliśmy. Duch podświadomości nie zdoła nic uczynić, jeżeli takiej wiedzy nie zakodowaliśmy
w zapisie, czyli nie nauczyliśmy się.	

Aby świadomie korzystać z wielkiej skarbnicy wiedzy, zakodowanej w podświadomości, musimy
poćwiczyć. Podświadomość to MY, jako suma poszczególnych doświadczeń zebranych z
wielokrotności wcieleń i obecnego ziemskiego bytu. Musimy Ją traktować przyjaźnie, z szacunkiem,
z godnością. Nazwijmy podświadomość, czyli „dotychczasowe nasze istnienie” sympatycznym
imieniem, i tak zawsze zwracajmy się. Pytajmy o problemy, istotne zdarzenia, ale nie próbujmy
lekceważyć, obrażać - może się zemścić i podać informacje nas ośmieszające.
W ćwiczeniach zwracajmy się do wewnątrz siebie; kierujemy prośbę do podświadomości, nazywamy
obranym imieniem, słowami lub myślą, w formie prośby określamy potrzebę, przekonujemy o swojej
racji, czekamy chwilę i otrzymujemy rozwiązanie. Będzie to zabawne doświadczenie, ale wielce
zadziwiające - warte przyjaźni z podświadomością.	

Wszystkie trzy duchy: podświadomość, świadomość, Nadświadomość współpracują ze sobą, według
ładu ustalonego przez Stwórcę, a pracę swoją wykonują w ciszy, niezauważalnie przez zewnętrzny
świat. Wielka szkoda, że zagłuszeni współczesną cywilizacją, nie dostrzegamy i nie doceniamy
istniejącego w nas wewnętrznego bytu, o wielkiej sile sprawczej. Szkoda, że z braku wiedzy nie
wykorzystujemy danych nam możliwości.
	

 	

	

	

	

	

	

	

	

Krystyna Alagor

Oto niektóre wybrane pozycje książkowe autorki:

MĄDROŚCI
DLA DUSZY

PRZEKAZY INTUICYJNE
ARYANA GOEHLINGA
W tym cyklu prezentuję dla Państwa treść otrzymywanych przeze
mnie przekazów intuicyjnych na zadawane przeze mnie jak i
moich klientów pytania związane z duchowością, obecną
sytuacją na świecie, zdrowiem czy szeroko pojętą ezoteryką…
Oczywiście zastrzegam, że są to tylko treści informacyjne,
nie związane z moją osobistą opinią na dany temat, a jedynie
mające na celu przybliżenie tego, co nasi Opiekunowie,
Aniołowie czy Przewodnicy - różnie ich nazywamy) mają Nam do
przekazania.
Wiele osób mówi i boi się klątw, uroków i negatywnych energiach, jak się przed nimi chronić?

Wiara – jest to najsilniejsza ochrona jakakolwiek istnieje. Wiara, że nic nas
nie może spotkać, żadne przekleństwo czy czyjaś negatywna energia. Jeśli
ulegamy słowom, różnym sugestiom może to wprowadzić do naszego umysłu strach
i to zacznie działać, bo to na czym się skupiamy przyciągamy. Więc, nie bójmy
się niczego, a na pewno energie nie zaszkodzą nam. Jeśli siejemy miłość
otrzymujemy miłość i to jest ochrona. A jeśli już doszło do sytuacji, że coś
nam szkodzi, przemyślmy dlaczego? Może to być odebranie czegoś co My sami
wysłaliśmy do innych ludzi?

!

Jak jest rola Anioła Stróża?

Anioł jest nam dany od dnia narodzenia do śmierci, aby się nami opiekował, czuwał nas
nami i wspierał w naszym rozwoju. Posiada on tzw. plan naszego wcielenia i pomaga,
abyśmy dopełnili tego, co sobie wyznaczyliśmy na to wcielenie jeszcze przed
narodzeniem - tzw. plan karmiczny wcielenia.
Anioł pomaga nam gdy jest nam źle, wspiera nas, pociesza, dodaje energii, często
pomaga uzdrowić nasze ciało lub energię. Może strzec nas przed niebezpieczeństwami i
kierować na lepszy tor życiowy, kiedy błądzimy. Ale najważniejsza rola to
przekazywanie naszych modlitw Bogu, jest to pośrednik pomiędzy Nim, a nami. Dlatego
kierujmy swoje prośby do Anioła, on je przetransformuje w czystą energię, pozbawioną
emocji i prześle dalej.
Pamiętaj, że jeśli o coś prosisz - podziękuj koniecznie, wyraź wdzięczność i radość,
że Anioł pomaga Ci. Jednak nasi Opiekunowie nigdy nie ingerują w nasze życie bez
naszego pozwolenia - prośby! Nasi Aniołowie nie oceniają nas, bo kierują się jedynie
Miłością, dlatego nie bój się, rozmawiaj z nim i troskach i obawach. A jeśli chcesz
ujrzeć swojego Anioła, skontaktować się z nim, zrób to w medytacji, w czasie
modlitwy, lub poproś Anioła,aby w czasie snu przekazał Ci pomocne wskazówki.

Dlaczego tak wiele modlitw i
próśb nie zostaje wysłuchanych?
Trzeba wiedzieć, że Opiekunowie
nie mogą nam pomóc, jeśli my
sami ich nie prosimy, jednak
tylko te prośby i modlitwy są
wysłuchane jeśli są przekazane
z czystego serca, jasnego
umysłu i w zgodzie z Wolą Bożą.
Jeśli Twoja modlitwa się nie
spełnia, może prosisz o coś co
nie jest dla Ciebie dobre, może
intencja nie jest pozytywna,
może nie jest to w zgodzie z
Bogiem. Z drugiej strony może
się okazać, że jako dusza przed
urodzeniem wyznaczyłaś sobie
świadomie określoną lekcję,
którą teraz musisz zrozumieć,
stąd musisz do rozwiązania
dojść sama. Anioł nie zawsze
daje gotowe rozwiązania, często
jedynie szepcze ci do ucha jak
możesz sobie pomóc ulżyć lub
poddaje rozwiązania, ale Ty ich
nie zauważasz, bo nie słuchasz
się swojej intuicji albo nie
jesteś jeszcze gotowy otrzymać
to, o co prosisz.

R OZ W I JA N I E JAS N O W I DZ E N I A

Ponoć powiada się, że zdolność jasnowidzenia jest efektem ubocznym rozwoju
duchowego… i taka jest prawda, ponieważ wszystkie techniki ezoteryczne, duchowe
powodują, że rozwijamy się, nasza dusza dojrzewa, nasze czakry wzmacniają się
energetycznie i otwierają się, co następnie przekłada się nie tylko na nasze zdrowie, ale i
postrzeganie, zdolności i możliwości paranormalne.	

Jest we Wszystkich kulturach, religiach jedna technika, która pozwala rozwijać się i
efektem tego jest uaktywnienie jasno-widzenia, jasno-słyszenia czy jasno-myślenia… jest
to medytacja! Tak właśnie! Medytacja wycisza umysł, a tylko w ciszy jesteśmy w stanie
dostrzec, usłyszeć swój wewnętrzny intuicyjny przekaz. Dlatego codziennie rano po
przebudzeniu nie otwieraj od razu oczu, tylko leżąc jeszcze w stanie głębokiego relaksu,
zadaj swojej podświadomości jakieś konkretne pytanie np.Jaki będzie dzisiejszy dzień? Co
wydarzy się dla mnie ważnego, radosnego, ciekawego? Kogo dzisiaj spotkam? Na co mam
uważać? Jaką radę ślą mi na dzisiaj Aniołowie? I w tym stanie skupienia się na czakrze
trzeciego oka (punkt między brwiami) czekaj na jakiś sygnał, obraz myśl… Ćwicz
codziennie, a niebawem otworzysz swoje trzecie oko.

!

Aryan Goehling

17 - 18 maj 2014 r.

ROZWÓJ DUSZY	

czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)

Samouzdrawianie według Huny…	

Cierpisz, męczysz się, chorujesz, coś ci nie wychodzi? A
może spotykają cię nieszczęścia, porażki czy
prześladowania, może ktoś nie pozwala ci, ogranicza,
maltretuje cię psychicznie bądź nawet fizycznie? – To
wszystko może zostać uzdrowione.	


!

W naszych warunkach Huna na samym początku jej
praktykowania jest samouzdrawianiem. No, nie tylko na
początku. Kiedy bowiem zaczniesz metodami Huny
uzdrawiać swoje ciało bądź swoje życie, zauważysz, że im
więcej uzdrawiasz, tym więcej jest jeszcze do
uzdrowienia.	


!

Nie, nie przybywa ci chorób ani problemów. Ich ilość
wyraźnie zmniejsza się w twoim życiu. Zauważasz
jednak, że jeśli naprawdę chcesz osiągnąć pełnię zdrowia
bądź całkowitą poprawę życia, musisz stawić czoła
problemom, których dotychczas nie zauważałeś, które
umykały ci.	


LESZEK ŻĄDŁO
www.cudaducha.pl

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

odmawiało współpracy z tobą w realizacji twych celów.
Poznajesz też przyczyny, dla których Niższe ja nie chciało
z tobą współpracować. A mogą one być różne.	


!

Najważniejszą przyczyną odmowy współpracy (a tym
samym braku wewnętrznej zgody, harmonii) mogą być
b o l e s n e w s p o m n i e n i a z w i ą z a n e z ró ż n y m i
doświadczeniami. 	


!

Kiedy zachęcasz swą podświadomość, by zrobiła coś, co
jej się negatywnie (nieprzyjemnie, boleśnie) kojarzy,
wówczas ona broni się, ba wręcz odciąga cię od realizacji
twego zamiaru. Wówczas zapominasz, opierasz się, a na
twej drodze pojawiają się rozmaite przeszkody. To
wszystko po to, by nie mogło dojść do realizacji twego
celu.	


!

!

Tak, właśnie się dzieje kiedy twoja podświadomość
przechowuje w magazynie pamięci wspomnienia
bolesnych, tragicznych doświadczeń, do których nie
uzdrowiłeś swego nastawienia. Kiedy je uzdrowisz,
wówczas pozyskasz podświadomość do współpracy.	


Praktykując techniki Huny i jej sposób życia stajesz się
coraz bardziej świadomy siebie. Coraz lepiej poznajesz
swoje Niższe ja i jego nastawienia. I wówczas zauważasz,
jak wiele miało ono niszczących pomysłów, jak bardzo

Aby uzdrowić swój stosunek do przeszłości, trzeba
poznać (przypomnieć sobie) sytuacje, które
doprowadziły do zranień. A to nie jest ani miłe ani łatwe.

!

Podświadomość bowiem broni się przed takimi
wspomnieniami. Po jakimś czasie stosowania świadomej
autosugestii bezpieczeństwa i przyjemności, owa blokada
mentalna znika. I wówczas możliwe staje się
przypomnienie sytuacji, które spowodowały uraz
psychiczny. Wówczas to okazuje się, że uraz powstał w
wyniku szoku, poczucia bezradności, niewłaściwej oceny
sytuacji, że tak naprawdę nie było w nim nic realnie aż
tak strasznego, żeby nie móc o tym myśleć i nie móc
zapomnieć.	


!

O, właśnie, tu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że
wspomnienia, których świadomie sobie nie
przypominasz, nadal żyją w twej podświadomości swoim
życiem. To nie podświadomość zdecydowała, że nie
chcesz o nich pamiętać. Taką decyzję podjęła twoja
świadomość i przekazała ją z silną sugestią
podświadomości.	


!

Dla Niższego Ja owo wspomnienie stanowi bardzo ważną
informację. Brak komunikacji między Niższym Ja (dla
którego jest ona bardzo ważna) a Średnim Ja (które każe
o niej zapomnieć) sprawia, że nie wiesz, co siedzi w twej
pamięci i co wpływa na twoje życie. W twoim więc
interesie jest to rozpoznać i uzdrowić.	

ciąg dalszy…

ROZWÓJ DUSZY ...czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)
Teraz może ci się to wydawać kompletną bzdurą lub
szaleństwem. Kiedyś jednak przekonasz się, że wszelkie
nieszczęścia, wypadki czy choroby spotkały cię dlatego, że
twej podświadomości wydawały się ważne, cenne, jedynie
możliwe. 	


!

Ileż to razy zdarza się, że ludzie nie widzą wyjścia z
sytuacji, podczas gdy wszyscy wokół nie widzą
problemów i doskonale sobie radzą z tak drobnymi dla
nich “przeciwnościami losu”. Jedni bowiem nauczyli się w
dzieciństwie, że nie mają wyjścia, kiedy ich chce ktoś
uderzyć, inni z kolei nauczyli się, że nikt im nie podskoczy. 	


!

Są wreszcie i tacy, którzy pojęli, że jeśli kochają siebie i
innych, to sami dostają od świata … tylko i wyłącznie
miłość. A jeśli zaakceptowali bogactwo – są obdarzani
bogactwem! 	


!

Jeszcze raz chcę podkreślić, że to, co ci się przydarza,
w y n i k a w d u że j m i e rze z p rze ko n a ń tw e j
podświadomości.	


!

Może jej teraz nie lubisz za to, co cię spotka? Może
chciałbyś ją ukarać? 	

Nie bądź durniem i nie idź w ślady tych (m.in. niektórych
joginów), którzy uwierzyli, że ich umysł jest przyczyną
wszelkich nieszczęść i postanowili go zniszczyć, by więcej
im nie przeszkadzał. Ci dopiero stwarzają sobie problemy!
A chcieliby wierzyć, że dzięki temu staną się boscy czy
wręcz doskonali.	


Przyczyną nieszczęść jest źle zaprogramowany umysł.
Umysł dobrze zaprogramowany prowadzi do szczęścia i
sukcesów, do zjednoczenia z Wyższą Inteligencją, do
doskonałej kreacji itd., itp.	


!

Czy jeszcze muszę ci podpowiadać właściwe rozwiązanie,
którym jest dobre zaprogramowanie podświadomego
umysłu? 	

Kiedy już zgodzisz się pozytywnie zaprogramować umysł,
by funkcjonował on w sposób coraz bardziej efektywny i
doskonały, okaże się, że masz do uzdrowienia ogromnie
wiele.	


!

Uzdrowienia wymaga nie tylko twoje ciało. Ciało
odpowiada na żądania twego umysłu. Stan ciała świadczy
o stanie umysłu i niczego nie da się tu ukryć. Oczywiście,
stan ciała świadczy tylko o twoim nastawieniu do ciała, a
nie na przykład do pieniędzy. 	


!

O nastawieniu do pieniędzy nie musi świadczyć nawet
twój ubiór. Jeśli nie jest doskonały, miły, harmonijny,
może świadczyć nie o braku pieniędzy, ale o złym guście,
braku wyobraźni bądź lekceważeniu swoich i cudzych
odczuć estetycznych.	


!

Najważniejsze tematy, które mogą wymagać twego
uzdrowienia, to ciało, zdrowie, miłość, seks, pieniądze,
samoocena, szacunek, życzliwość, wdzięczność, ufność i
wreszcie Bóg.	


!

c.d

Och, zapomniałem – nie możesz pominąć uzdrowienia
stosunku do siebie! Kiedy zaczniesz uzdrawiać swoje
nastawienia, zorientujesz się, jak wiele masz w tym
zakresie do zawdzięczenia rodzicom. I wówczas pojmiesz,
że tym, co obciąża całe twoje życie, a przede wszystkim
relacje z innymi ludźmi, jest relacja z rodzicami (bądź
tylko z jednym z nich). Wtedy też pojmiesz, że bez
uzdrowienia związku z rodzicami, nie uda ci się niczego
uzdrowić do końca.	


!

Jeśli chcesz, by twoja przygoda z Huną przyniosła ci
wszelkie możliwe korzyści, musisz zgodzić się na
całkowite uzdrowienie. Od czegoś jednak powinieneś
zacząć.	


!

No, jak myślisz, od czego? – Jest ktoś, z kim spędzasz całe
życie. To właśnie relacja z tym kimś wymaga uzdrowienia
na samym początku. Kto to? – To, oczywiście, ty sam.
Jeśli jednak przyszło ci do głowy, że to ktoś inny, wówczas
masz wszelkie powody pouwalniać się od zależności od
tej osoby! Ale to dopiero w drugiej kolejności.	


!

Na tematy uzdrawiania różnych relacji napisałem już
wiele książek. Większość ich czytelników nie
zauważyło nawet, że opierają się one na praktycznym
wykorzystaniu zasad Huny. Warto się do nich
odwoływać, jeśli naprawdę chcesz, by twój proces
uzdrawiania zakończył się sukcesem.

!

Modlitwa o uwolnienie od pecha	


Niech już w tej chwili dokona się uwolnienie mojej duszy od energii wszelkich życzeń, które zostały
posłane mi przez moich bliskich, przez moich znajomych oraz tych, których nigdy nie miałam okazji
osobiście poznać, a którzy znają mnie lub o mnie słyszeli.	

Niech uzdrowi się we mnie każda forma intencji, z jakimi przyjmuję cudze, szkodliwe życzenia. Niech
uzdrowi się wszystko to, co sprawia, że się przejmuję jeszcze tym, co życzą mi inni ludzie. Niech
uzdrowi się we mnie każdy wzorzec poczucia winy wobec tych, którym pozwalam dotrzeć do siebie, do
moich uczuć i je niszczyć, przez zaniżanie mojego poczucia własnej wartości.	

Nich uzdrowi się we mnie każde przekonanie, które sprawia, że daje wiarę cudzym słowom, że chcę
się podświadomie przekonać o skuteczności ich negatywnego działania, że pozwalam sobie na to, aby
przyjmować energię, wkładaną w słowa i myśli, kierowane w moim kierunku.	

Jestem gotowa uzdrowić mój podświadomy stosunek do mnie samej, do mojego życia, pracy, ludzi,
bliskich, rodziny, przyjaciół, znajomych, partnera i do tego, co sama sobie i im życzę. Niech uzdrowią
się we mnie wszelkie negatywne intencje, z którymi kieruję jeszcze złość, w postaci konkretnie
formowanych myśli, słów, życzeń i klątw w stronę samej siebie i innych. Niech uzdrowi się we mnie
wszelka chęć karania innych, poprzez składanie im życzeń, by przekonywali się, jak to jest, czegoś
negatywnego doświadczać.	

Jestem gotowa na wewnętrzna przemianę, by stać się świadomą samej siebie, moich myśli i słów,
które wypowiadam. Jestem gotowa na wewnętrzne uzdrowienie, wszelkich wzorców żalu do samej
siebie, do Boga, do świata, do ludzi, do bliskich i do każdej jednej osoby, do której kieruję mój
wewnętrzny żal, że coś mi się nie udaje zrobić, że czegoś nie mogę osiągnąć. Jestem gotowa tak
pokierować moim rozwojem, by odnaleźć jak najwięcej inspiracji w moim życiu, w tym, jak tworzę
mój wewnętrzny świat. Jestem gotowa na przejawienie pełnej świadomości wewnętrznej, by odnaleźć
harmonię w porozumieniu z samą sobą, z moim otoczeniem.	


ALKOSTACJA
ALKOHOLE * PIWA REGIONALNE * WINA ŚWIATA

!

Gdynia Główna, ul. Wolności 4
polecamy:

Celia Zatec
piwo bezglutenowe	


!

Celia Zatec to bezglutenowe piwo
warzone w oparciu o technologię
o p ra co wa n ą w I n styt u c i e
Browarnictwa i Słodownictwa w
Pradze. 	

Jest piwem z niską zawartością
glutenu, przeznaczonym dla osób
chorych na celiakię i tych, które
m u s z ą p rz e st rz e g a ć d i e ty
bezglutenowej.	

We d ł u g b r o wa r u z a wa r t o ś ć
glutenu jest poniżej 0,5 mg/100ml.	

Smak piwa Celia nie odbiega od
klasycznych czeskich lagerów, a
wręcz jest lepszy od wielu z nich.
Piwo
charakteryzuje
orzeźwiająca, chmielową
goryczką, która przełamana jest
delikatną słodową oraz złotą,
świetlistą barwą.	


P i w o o t rz y m a ł o e u ro p e j s k i
c e r t y fi k a t
żywności
bezglutenowej AOECS

!

Jestem na to gotowa. Niech tak się stanie.	

	

	

	

	

 	

	

	

	


	


	


	


źródło: www.annaatras.com

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

KOLOR OCZU A CHOROBY…

CYTRYNA ZABIJA RAKA!

Nasze spojrzenie często charakteryzuje nasz stan emocjonalny,
ale to właśnie dzięki tęczówce możemy określić kolor naszych
oczu. Odcień koloru naszych oczu zmienia się w zależności od
nastroju, koloru ubrania, pogody czy samopoczucia fizycznego.
Kolor oczu wskazuje na pewne skłonności do niedomagań
zdrowotnych…	


Jak wiemy jest wiele gatunków drzew cytrusowych
rodzących cytryny i limonki, możemy je spożywać
na wiele różnych sposobów i ma wszechstronne
działanie na nasz organizm. Najważniejsze jednak
jest to, że wywiera niesamowity wpływ na
wszelkiego rodzaju nowotwory. Drzewo cytrynowe
to udowodnione lekarstwo leczące raka, zwalcza
wszelkiego rodzaju drobnoustroje, zakażenia
bakteriami i grzybami, zabija pasożyty. Reguluje
ciśnienie krwi, działa jako środek przeciw
depresjom i zaburzeniom nerwowym.
Źródłem informacji o zbawiennym działaniu dla
osób chorych na raka pochodzi o dziwo od jednego
z największych producentów leków, który
prowadząc badania od 1970 r, po 20 latach
udowodnił, że cytryna zabija komórki nowotworowe
w przypadku 12 nowotworów tj. nowotwory jelita,
piersi, prostaty, puc i trzustki.
Cytryna działa 10000 mocniej niż Adriamycyna lek używany obecnie w chemioterapii, powodujący
tylko zwolnienie rozrostu komórek.
Cytryna natomiast nie powoduje żadnych skutków
ubocznych dla normalnych komórek organizmu,
z a b i j a j ą c
k o m ó r k i
nowotworowe. Jak
ją stosować? A
więc dobrze umyj
cytrynę, zamroź
ją i utrzyj na
tarce i pij z
wodą
jako
oczyszczający
napój.

!

Kolor niebieski - osoby o takim kolorze oczu mogą częściej
zapadać na choroby nerek, gardła, uszu, zatok, dolegliwości
reumatyczne, mogą często pojawiać się problemy z wrażliwą
śluzówką. 	


!

Kolor brązowy - mogą pojawiać się problemy z wątrobą,
podwyższonym cholesterolem, problemy z krążeniem i różnego
rodzaju kamieniami. 	


!

Kolory szare, zielone i pokrewne - dolegliwości żołądkowo trawienne, choroby pęcherza żółciowego, wątroby.	


!

Wielkość i kształt źrenicy może podpowiadać nam o
charakterze człowieka i tak:
Źrenica mała - skłonność do egoizmu, manii wielkości i
nerwowości. Pojawiają się najczęściej problemy z trawieniem.
Źrenica duża - są to wrażliwe osoby, często niejadki,
nadwrażliwe, co często przejawia się kłopotami ze snem i
skaczącym ciśnieniem. 	

Czerwony pierścień wokół źrenicy - skłonność do stawiania
sobie dużych celów i wymagań, często szybko się przez to
męczą. Indywidualiści, często się obrażają.
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SZEPTY ZNANYCH

ODROBINA PRZESĄDÓW	

Kominiarz - jeśli go spotkasz, chwyć się za guzik na szczęście.

!

Książka - jeśli chcesz ją komuś podarować w prezencie, wpisz koniecznie dedykację, zapewni to powodzenie obu
stronom. Spowoduje też, że obdarowana osoba nie zapomni o Tobie.

!

Księżyc - gdy jest pełnia powinno się zasłaniać okna, chodzi o to, aby światło nie wpadało do mieszkania, śpiąc
pod gołym niebem można postradać zmysły. Księżyc w nowiu - należ wypowiedzieć życzenie, wtedy w ciągu
najbliższego roku na pewno się spełni. Jeśli spojrzysz w odbicie księżyca w jeziorze będziesz mieć zapewnione
powodzenie.

!

Przesądy ślubne:
- śluby majowe i listopadowe uważa się za nieszczęśliwe, najkorzystniejsze są te, które w nazwie mają literkę r.
- Życzenia młodej parze powinien najpierw składać mężczyzna - to przynosi szczęście.
- Jeśli Panna młoda potknie się idąc do kościoła - na szczęście. Jeśli zaś zgubi buta - to przynosi pecha.
- Pan młody nie powinien zobaczyć panny młodej w sukni przed ślubem.
- Panna młoda nie powinna długo przeglądać się w lustrze.
- Panna młoda powinna mieć na sobie coś pożyczonego, coś starego, coś nowego i coś czerwonego (w niektórych
krajach niebieskiego i coś na lewą stronę).
- Nie wolno zdejmować obrączek w noc poślubną, to grozi rychłym rozwodem.
- Jeśli pomiędzy małżonkami jest 13 lat różnicy - ponoć ten związek nie przetrwa.
- Najlepiej brać ślub, gdzie w dacie jest 2 lub 6.
- Kwiaty w dekoracjach i w bukiecie Panny młodej jak i jako butonierka Pana młodego muszą być żywe, inaczej
małżeństwo uschnie.
- Jeśli para pokłóci się w dniu ślubu - cały czas będą się kłócić.
- W trakcie wesela jeśli ktoś zbije kieliszek od toastu - to na szczęście młodej pary.
- Jeśli Panna młoda niechcący zaczepi obcasem sukienkę ślubną i ją rozedrze - to na szczęście.
- Wychodząc z kościoła młodą parę powinno posypać się ryżem lub drobnymi pieniędzmi - na pomyślność.
- Jeśli już w trakcie nocy poślubne zostanie poczęte dziecko - da przyszłym rodzicom w życiu dużo radości i
zadowolenia.

Olej Kokosowy ECO

Olej ten otrzymuje się, stosując szczególnie delikatną, naturalną metodę tłoczenia na
zimno owoców kokosu. Charakteryzuje się niepowtarzalnym, subtelnym kokosowym
zapachem. Olej kokosowy uprawia się na kontynencie azjatyckim od przeszło 3000 lat.
Stosowano go zarówno w celach pielęgnacyjnych, jak i leczniczych. Zawiera nasycone
kwasy tłuszczowe: laurynowy, palmitynowy i mirystycynowy a także witaminę E,
skutecznie zmiękcza i poprawia kondycję skóry suchej, spierzchniętej i skłonnej do
egzemy. Nawilża ją a także działa antyseptyczne.!
Olej ten uważany jest za naturalny filtr przeciwsłoneczny, wykazuje także niezwykłe
zalety w masażach o charakterze relaksującym.!

!

!

!

!

!

Może być stosowany jako odżywka do
suchych i zniszczonych włosów.

Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu:

www.femi.pl

Rewolucyjna książka amerykańskiego kardiologa
przekonująca, że wycofanie pszenicy z
codziennego jadłospisu jest skutecznym
sposobem na utratę wagi oraz pozbycie się tak
zwanego pszennego brzucha. Dzięki radom
Williama Davisa mamy szansę uporać się z
licznymi problemami zdrowotnymi. Książka "Dieta
bez pszenicy" może na zawsze zmienić nasze
podejście do zdrowego żywienia. !

REWOLUCJA W ŻYWIENIU:

koniec z jedzeniem
chleba…!
!

O szkodliwym wpływie pszenicy na zdrowie człowieka świetnie opisuje William Davis w swojej książce:
Dieta bez pszenicy”: Wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu. Zalecałem wtedy swoim pacjentom
całkowite wyeliminowanie z diety pszenicy. Robiłem to zgodnie z prostą logiką: skoro pokarmy z
pszenicą podnoszą poziom cukru we krwi bardziej niż każda inna żywność, w tym biały cukier, to
zaprzestanie spożywania pszenicy powinno stężenie cukru we krwi obniżać. Poziom glukozy we krwi
uznawałem za podstawowy problem, ponieważ ok. 80% osób odwiedzających mój gabinet miało
cukrzycę, albo „przedcukrzycę”, albo stan, który ja nazywam „przed-przed-cukrzycą” [w oryg. pre-prediabetes]. Mówiąc krótko, większość moich pacjentów miała zaburzone parametry metaboliczne.	


!

Rozdawałem moim pacjentom prostą, dwustronicową ulotkę ze wskazówkami mówiącymi, w jaki
sposób mają wyeliminować z diety pszenicę i jak uzupełnić utracone w ten sposób kalorie jedząc więcej
zdrowych pokarmów takich jak warzywa, orzechy, mięso, jaja, awokado, oliwki, oliwa z oliwek itp. Po
trzech miesiącach wracali do mnie z niższym poziomem glukozy we krwi na czczo oraz niższym
stężeniem hemoglobiny A1c, która odzwierciedla poziom cukru z ostatnich 60 dni. Niektórzy „cukrzycy”
stawali się „nie-cukrzykami”. Podobnie działo się u „przedcukrzyków”. Zwykle wracali też ważąc ok. 15 kg
mniej.	


!

Ale nie tylko to. Ci, którzy zrezygnowali z pszenicy, opowiadali mi o innych zmianach na lepsze:
ustępowały u nich bóle stawów, cofał się artretyzm, znikały przewlekłe wysypki; astma cofała się na tyle,
że niektórzy mogli odstawić inhalatory; znikały przewlekłe infekcje zatok przynosowych; ustępowała
opuchlizna nóg; znikały ciągnące się latami migreny i bóle głowy; dochodziło do złagodzenia objawów
choroby refluksowej przełyku oraz zespołu jelita drażliwego. Na początku tłumaczyłem pacjentom, że
to tylko zbieg okoliczności. Ale to samo powtarzało się tyle razy, że nie mogło być dziełem przypadku.
Było to ewidentnie powtarzalne zjawisko.	


!

Zacząłem wtedy wszystkim swoim pacjentom zalecać, aby zrezygnowali ze spożywania pszenicy.
Zawsze kiedy tak się działo, obserwowałem poprawę stanu zdrowia dotyczącą bardzo różnych schorzeń.
Jak dotąd nie było nawrotów.

!

Doktor William Davis dowodzi szkodliwości
współczesnej pszenicy. Analizuje historię spożywania
produktów z tego zboża oraz zmiany, jakim ulegały.
Dzisiejsze ziarno nie jest już godną zaufania
podstawą pożywienia, z której powstaje zdrowy chleb
powszedni. Zostało genetycznie zmodyfikowane, by
producenci żywności mogli osiągać jak największe
zyski przy minimalnych nakładach finansowych. W
rezultacie to dobroczynne niegdyś zboże stało się
żywieniowo bezwartościowym, acz wszechobecnym składnikiem. Sprawia, że poziom
glukozy we krwi rośnie gwałtowniej niż po zjedzeniu cukru. A ponadto ma właściwości
uzależniające - doprowadza do huśtawki głodu i przejadania się. Doktor Davis przez
długi czas prowadził badania naukowe na ten temat. Obserwował stan zdrowia tysięcy
pacjentów po rezygnacji z produktów zawierających pszenicę. Wieloletnie zawodowe
doświadczenie skłoniło go do sformułowania argumentów przeciwko temu
popularnemu składnikowi pokarmowemu. Według amerykańskiego lekarza dieta bez
pszenicy skutkuje znaczącymi korzyściami, takimi jak: stała utrata wagi; złagodzenie
zespołu metabolicznego i cukrzycy typu 2; wyleczenie z problemów jelitowych;
wyraźne obniżenie poziomu cholesterolu; poprawa gęstości kości; zanik dolegliwości
skórnych - łuszczycy, aft; ograniczenie stanów zapalnych i bólów gośćcowych. !

!

"Dieta bez pszenicy" to ciekawa, skłaniająca do myślenia i starannie udokumentowana
książka, która oferuje nowy, niezmiernie ważny punkt widzenia na najistotniejsze
problemy zdrowotne naszych czasów. Rekomendowana jest przez Polskie
Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Czy pomoże Polakom
uniknąć epidemii otyłości, która dotyka właśnie społeczeństwo amerykańskie?
!

!

!

!

!

!

!

!

Opis: www.merlin.pl

WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL	


WRÓŻKA HANIA
TAROT - KARTY KLASYCZNE - KARTY CYGAŃSKIE	

NIE MA LIMITU PYTAŃ!!! zgłoszenia: ogrodnadziei@tlen.pl

KĄCIK TWÓRCZEGO NATCHNIENIA...

życie wierszem pisane...
Miejsce i czas… 	


!
Wszystko ma swoje miejsce w życiu i swój czas …	

swój zaplanowany bieg	

w którym mamy pojawić się lub nie.	

Tak to Twoje życie 	

ale Ty odgrywasz tylko rolę które ono Ci dało …	

a Tobie tylko uśmiechnąć się pozostało 	

Nie spotykamy kogoś przypadkiem 	

nie mówimy czegoś przypadkiem	

wszystko to wydarzyć się ma	

aby potem w przyszłości jakieś znaczenie to miało	

przerodziło się w coś piękniejszego lepszego	

lub pouczyło…	

Niczego nie jesteśmy w stanie zatrzymać ani powstrzymać 	

życie płynie swoim naturalnym rytmem 	


a my tylko odrywamy swoją rolę …	

czasami jesteśmy w odpowiednim miejscu i
czasie …	

czasami nie możliwe staje się możliwym 	

natomiast innym razem lepiej żeby nas nie było tam	

gdzie dana minuta zegara nas wyrzuciła…	

To wszystko jest zbiegiem powiązanych ze sobą	

minut zdarzeń i przypadkowych rzeczy	

abyśmy mogli dotrzeć do mety	

choć tak naprawdę ona nie istnieje	

bo życie wciąż pisze nowe historie …	

i nieustanie nas zaskakuje …	


!
!
!
Marta Malec

wierszem pisane - blog

PRZESŁANIE
ANIELSKIE

NA MAJ !

Życie to trzy dni: wczoraj, dziś i jutro.
Wczoraj minęło i niczego tam nie zmienisz…
Jutro nie nadeszło i być może nie nadejdzie.
dlatego spróbuj dziś postępować godnie,
żeby niczego nie żałować.
Życie doświadcza nas smutkami i radościami, codziennie mamy
nowe okazje i szanse do zrealizowania siebie, swoich planów,
pasji… jednak, by poczuć szczęście i żyć w pełni, trzeba nauczyć się
żyć Tu i Teraz. Wczoraj już przeminęło, i na swoje życie wpływamy
właśnie Dziś. Jutro dopiero nadejdzie i tak naprawdę wszystko może
się zdarzyć, na co nie zawsze mamy wpływ.
Życie niesie różne lekcje, radosne, miłe, ale i niekiedy troski, na
które najczęściej patrzymy jak na problemy - i w efekcie takimi są.
Pomyślmy o problemach jak o zadaniach, lekcjach do odrobienia
lub wyzwaniach! Wszystko możemy rozwiązać, tylko trzeba ułożyć
plan, zastanowić się dlaczego ten problem mnie spotkał, czego ma
mnie nauczyć i jak go rozwiązać, a jeśli nie mamy na niego wpływu pozostawmy naszym Opiekunom do rozwiązania.
Szczęście ukryte jest w drobiazgach dnia codziennego…dlatego nie
zamartwiajmy się tym co nadejdzie, bo przeszłość minęła i jej nie
cofniemy, przyszłość jest wolna od błędów, to niezapisana kartka…
tylko dzisiejszy dzień się liczy…!
Wanda Leonarda Prager

KRYSTYNA MELIN

FILMY

WARTE

POLECENIA
PREZENTUJĘ	
   W	
   TYM	
   MIEJSCU	
   DLA	
   PAŃSTWA	
   RECENZJE	
  
FILMÓW	
  O	
  ZABARWIENIU	
  EZOTERYCZNYM,	
  PSYCHOLOGICZNYM	
  
I	
  DUCHOWYM.	
  BĘDĘ	
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  NA	
  FILMACH,	
  PONIEWAŻ	
  JEST	
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   CZĘSTO	
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   DOCENIANYCH	
   I	
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   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

PORADNIK	
  

POZYTYWNEGO	
  MYŚLENIA
Były nauczyciel, Pat Solitano (Bradley
Cooper), znalazł się na życiowym
zakręcie. Po tym, jak stracił pracę, dom,
oraz żonę, ostatnie osiem miesięcy
spędził w szpitalu psychiatrycznym. Po
zwolnieniu ze szpitala w wyjściu na
prostą pomagają mu rodzice - Patrick
senior i Dolores (Robert De Niro i Jacki
Weaver). Pat jest zdeterminowany, by po
okresie separacji odbudować relacje z
żoną i wrócić do niej. Wszystko jednak
komplikuje się na nowo, kiedy spotyka on
na swojej drodze tajemniczą i samotną
nieznajomą, Tiffany (Jennifer Lawrence).
Film jest trudny, momentami wydaje się
niezrozumiały, zagmatwany ponoć nudny,
jednak w miarę rozwoju akcji film zyskuje
na wartości. Dla mnie znakomite kreacje
stworzone przez Bradleya Coopera i
Jennifer Lawrence zasługują na Oscara.
Film jest przejmujący, pokazuje, że życie
na wielu płaszczyznach nie należy do
łatwych, ale zawsze jest, gdzieś światełko
w tunelu… i dla każdego człowieka jest
szansa… a na rany duszy czasami
najlepsza jest… miłość.
Serdecznie polecam.
ARYAN

P.S.	
  Kocham	
  Cię

Holly i Gerry nie musieli czekać całego życia, by
znaleźć swoje bratnie dusze. Byli razem od dziecka,
dokańczali swoje zdania i śmiali się nawet, gdy się
kłócili. Nikt nie potrafił sobie wyobrazić ich osobno.
Dopóki nie stało się coś nieoczekiwanego. Śmierć
Gerry'ego niszczy Holly. Lecz w dniu jej trzydziestych
urodzin, Gerry do niej wraca. Zostawił jej kilka listów,
które powoli wprowadzają Holly w jej nowe życie - bez
niego. Każdy liścik kończy się podpisem "P.S. Kocham
Cię". W miarę otwierania kolejnych listów Holly jest
jednocześnie szczęśliwa i zaintrygowana. Mężczyzna,
który zna ją lepiej niż ktokolwiek inny, zaczyna uczyć
ją, że życie toczy się dalej. Z pomocą przyjaciół oraz
hałaśliwej i kochającej rodziny, Holly znów zaczyna
śmiać się, płakać, śpiewać, tańczyć i staje się silniejsza
niż kiedykolwiek. Zdaje sobie sprawę z tego, że życie
jest po to, by żyć, ale zawsze lepiej mieć anioła, który
cię strzeże.
Film na podstawie powieści Ceceli Ahern, jest to
melodramat o potędze miłości… poruszające widowisko
ze świetną grą Hilary Swank i Gerardem Butlerem. O
czym jest film? Przede wszystkim o miłości, życiu,
przemijaniu, tęsknocie oraz powrocie do życia po tym,
gdy utraciliśmy coś, co było dla nas najważniejsze.
Uwaga! Chusteczki są potrzebne!
ARYAN

Historie życiem pisane,
czyli z bloga wróżbity jasnowidza…
Bo każdy dzień jest wyjątkowy? 	


Mamy tylko jedno życie, które co chwilę się zmienia... Dlatego z uśmiechem każdą z chwil
obejmij... Radość z każdej z chwil skrytą ukradnij... Porzuć wszelkie smutki i postaraj się chociaż
raz, tak naprawdę uśmiechnąć się, a wtedy wiosna sama w sercu pojawi się...	

Każdy dzień to nowe szanse, nowe nadzieje, nowe początki i możliwości. Dlatego nie martw się,
uśmiechnij się i żyj...	

Tak często zapominamy, że mamy tylko jedno życie... Tylko to jedno życie zostało nam dane, aby
doświadczać wszystkiego co najlepsze, aby się rozwijać i ewoluować... Nie dane nam jest inne
życie, tylko te, obecne...	

Dlatego wykorzystajmy je jak najlepiej... Uczmy się nowych rzeczy, kochajmy siebie i innych,
doświadczajmy... Skupiajmy się tylko na tym co jest miłe, radosne i nowe... Po to jest życie...	

Żyjmy tak, jakby jutrzejszy dzień miał nie istnieć, jakby tylko dzisiejszego dnia moglibyśmy
przeżyć całe życie... Niech będzie to dzień wyjątkowy... Radosny... Spełniony... Tylko od nas zależy
jak będziemy żyć...	

Każdy człowiek jest „kowalem swojego losu”, dzieje się dlatego, że tylko od niego zależy czy podda
się zniechęceniu, apatii, niezadowoleniu, czy z uśmiechem zacznie witać każdy dzień... życie...
swój los!	

Dlatego następnym razem, kiedy najdzie nas ochota na narzekanie i utyskiwanie na swój los pomyślmy jacy powinniśmy być szczęśliwi, żyjemy, możemy wszystko zrobić, osiągnąć, nie mamy
żarnych ograniczeń...!	

W każdy momencie życia szukajmy inspiracji i spełnienia... to jest właśnie -	

KLUCZ DO NASZEGO SZCZĘŚCIA!

www.aryangoehling.blog.pl

Przypowieść o pewnym Aniele…	

Pewnego razu było dziecko gotowe, żeby się urodzić …
Więc któregoś dnia zapytało Boga:
- Mówią, że chcesz mnie jutro posłać na ziemię, ale jak ja mam tak
żyć skoro jestem takie małe i bezbronne ??"
- Spomiędzy wielu aniołów wybiorę dla Ciebie jednego. On będzie
na Ciebie czekał i zaopiekuje się Tobą.
- Ale powiedz mi Boże, tu w Niebie nie robiłem nic innego tylko
śpiewałem i uśmiechałem się, to mi wystarczało, by być
szczęśliwym ??
- Twój anioł będzie ci śpiewał i będzie się także uśmiechał do
Ciebie każdego dnia ... I będziesz czuł jego anielska miłość i
będziesz szczęśliwy.
- A jak będę rozumiał, kiedy ludzie będą do mnie mówili, jeśli nie
znam języka, którym posługują się ludzie ??
- Twój anioł powie Ci więcej pięknych i słodkich słów niż
kiedykolwiek słyszałeś i z wielką cierpliwością i troską będzie uczył
Cię mówić.
- A co będę miał zrobić, kiedy będę chciał porozmawiać z Tobą,
Boże ??
- Twój anioł złoży Twoje rączki i nauczy Cię jak się modlić.
- Słyszałem, że na ziemi są też źli ludzie. Kto mnie ochroni ??
- Twój anioł będzie cię chronił nawet jeśli miałby ryzykować
własnym życiem. ..
- Ale będę zawsze smutny, ponieważ nie będę Ciebie, Boże więcej
widział ...
- Twój anioł będzie wciąż mówił Tobie o Mnie i nauczy Cię jak do
Mnie wrócić. Chociaż ja i tak będę zawsze najbliżej Ciebie ...
W tym czasie w Niebie panował duży spokój, ale już dochodziły
głosy z ziemi i Dziecię w pośpiechu cicho zapytało:
- Boże, jeśli już zaraz mam tam podążyć, powiedz mi proszę imię
mojego anioła ...
- Imię Twojego anioła nie ma znaczenia ...
Będziesz do niego wołał: "M A M U S I U "

KSIĄŻKI GODNE POLECENIA…

KSIĄŻKI O KARMIE

