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BEZPŁATNA GAZETKA EZOTERYCZNA

OGRODU NADZIEI
ROZWÓJ DUSZY: PO CO PAMIĘTAĆ POPRZEDNIE WCIELENIA?

Z PAMIĘTNIKA JASNOWIDZA
ZDROWOTNE NALEWKI

KURS WRÓŻENIA KABAŁĄ CYGAŃSKĄ

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE

LECZNICZA ŻYWNOŚĆ

KULINARNE INSPIRACJE

MĄDROŚCI DLA DUSZY

MODLITWA O UZDROWIENIE RELACJI W ZWIĄZKU

PRZEKAZY INTUICYJNE ARYANA GOEHLINGA

PRZEPISY DLA ZDROWIA
NOWY CYKL ! RADY SZEPTUNKI !

Złota myśl na czerwiec: “Życie mieni się wieloma kolorami tęczy, wybierz tylko te, które lubisz... reszta jest dziełem przypadku”

Wstęp
Witam się z Wami w czerwcu, miesiącu
zapachów, kwiatów i słońca… Pogoda
nam dopisuje, ale obserwując humory i
nastroje nie przejawia się ten piękny czas
na naszych twarzach… 	

Wiele się dzieje, zarówno na scenie
politycznej jak i duchowej… wszędzie
odczuwa się napięcie, swojego rodzaju
natłok, ale jest to spowodowane tym, że
rok 2014 jest dla Polski taki czasem
„oczyszczenia”, a jak wiemy zmiany
powodują często napięcie i stres. 	

Ten czas potrwa jeszcze dwa lata, dlatego
powinniśmy uzbroić się w cierpliwość,
okazać zrozumienie za przejawy
wszelkiego „bałaganu”, chaosu i napięcia.	

Powinniśmy pomimo tego spojrzeć
pozytywnie, życie naprawdę jest piękne,
jeśli zwrócimy uwagę na drobiazgi dnia
codziennego. Nasze szczęście ukryte jest
w drobiazgach, bo to one powodują w
nas uśmiech…

Wanda Prager
redaktor naczelna

Często spotykam się z ludźmi, którzy są
ogarnięci niesamowitym pesymizmem,
zwracają uwagę na drobiazgi, ale tak
naprawdę te negatywne. Nie zauważają
jak wiele pięknych i niesamowitych chwil
ucieka im przez palce…	

Życie daje okazje do cieszenia się…
możemy cieszyć się z uśmiechu naszego
dziecka… z tego, że jesteśmy sprawni, że
mamy kochającego partnera… wiele z
osób zgodzi się, że tego nie ma… ale
inne rzeczy nam poukładały się na
pewno dobrze: praca, kariera czy
rodzina… Do wszystkiego w życiu można
dążyć krok po kroku… trzeba tylko
chcieć. Przypomina mi się pewna książka
pt.: „Pollyanna", w psychologii nawet jest
syndrom Pollyanny, który polega na
tym, aby grać w życiu w grę w cieszenie
się. Nawet najbardziej niezadowolenie
trzeba przestawić na optymistyczną
stronę i tej umiejętności Wam życzę… :)

Z pamiętnika jasnowidza…

Z jak ZAZDROŚĆ …

Pan, nazwijmy go Zenek przyszedł do mnie z "bardzo poważnym problemem" jak to ujął mój klient.
- Mam 87 lat... tak zaczął swoją opowieść szalenie podekscytowany i poddenerwowany klient... Moja żona jest w tym samym wieku, ale stara... tutaj nie zacytuję słów
Pana Zenka - ogląda się za chłopami…!!! Najpierw brała się za sąsiada, potem był sklepowy w naszym sklepie osiedlowym, potem jeszcze spodobał jej się sąsiadki
syn, a teraz podrywa naszego listonosza…!!! Ależ to przecież młody chłopak jest, nie spojrzy przecież ma "takie stare próchno" ! Ona zgłupiała za nim do tego
stopnia, że aż się trzęsie jak go widzi… jest cała czerwona na twarzy jak go widzi na ulicy, pewnie ciśnienie jej skacze z podniecenia… !!!
Co ja mam zrobić, krzyczałem, biłem, groziłem, a ta nic tylko dalej się za nimi ogląda…! Toż to nie jest normalne... Jak pływałem było mi obojętne, że się, że tak
powiem „gździła" z kim popadnie, ja też używałem se życia ile wlezie... Ale co robić teraz... Niech Pan coś doradzi bo „babe" zaciukam na śmierć pewnego razu...
Niestety, mój klient nie dopowiedział, że jego "problem" wiąże się z tym, że od kilku lat Pan Zenek już nie wypływa już w rejsy, bo przeszedł na zasłużoną emeryturę i nie radzi sobie z chorobliwą
zazdrością o żonę. Wcześniej gdy pływał nie było tego problemu, miał wiele kobiet, a teraz chorobliwa zazdrość o żonę przerodziła się w obsesję i zapełnia jego wolny czas.
Patrząc na zdjęcie żony Pana Zenka - odniosłem wrażenie, że jest emocjonalnie wycieńczoną kobietą, która na ataki zazdrości męża reaguje paraliżującym lękiem... Nie było innej rady jak posłużyć się
"białym kłamstwem", pewnym działaniem, które być może spowoduje, że mężczyzna da spokój swojej schorowanej żonie i pozwoli jej żyć bez strachu i lęku… do końca swoich dni.
- Panie Zenonie, to że Pana żona "ogląda" się za innymi to jest to spowodowane tym, że czuje się jeszcze młodo i chce się podobać... Ale nie ma ona złych zamierzeń... Ot takie babskie pokręcenie się
podszyte jest chęcią poczucia się docenioną. Listonosz niebawem się zmieni, a innych obiektów jej westchnień nie będzie w najbliższych latach.
Zresztą na ten moment jest to wszystko nie ważne. Żona jest bardzo chora, nie zostało jej dużo czasu, jest zmęczona i stres powoduje, że choruje jeszcze bardziej, czy chce Pan, aby umarła i zostawiła
Pana samego?
Pan Zenek oniemiał... Popatrzył na mnie jakby nie rozumiał moich słów... Po czym powiedział:
- Moja kochana żona jest chora? Jest Pan pewien?
Potwierdziłem skinieniem głowy...
- To źle, bardzo źle... sam nie dam sobie rady... ona tak dobrze o mnie dba… Może faktycznie przymknę oko na jej zdrady... Kocham ją, nie chciałbym, aby się stresowała… a co gorsza, żeby mi umarła
co to to nie! Powiedziałem wtedy, żeby mój klient się nie denerwował tym co robi żona... Doradziłem, aby otoczył żonę atmosferą miłości i spokoju, wtedy być może razem odkryją sens bycia ze
sobą... Będziecie wieść spokojne życie, ale razem... Podpowiedziałem niech zadba o swoje ciśnienie i serce, które również i u niego poprzez stres związany z zazdrością zostało już trochę wymęczone..
Mój klient widać było, że przejął się usłyszanymi wieściami, wyszedł spokojniejszy, choć na moment miałem wyrzuty sumienia, że postąpiłem z nim w taki troszkę ryzykowny sposób. Ale nie
widziałem innej możliwości, aby jego żona dożyła swojej śmierci w pokoju.
MORAŁ: Niekiedy w naszym gabinecie pojawi się ktoś, kto święcie w coś wierzy i niekiedy nie da się odwieść go od tego co zamieszkało w jego głowie... wtedy trzeba się posłużyć jakimś sposobem,
który całkowicie odwróci lub zmieni postrzeganie naszego klienta. Nie pochwalam nigdy straszenia, ale w takim przypadku jak wyżej opisany, inne możliwości na pewno by zawiodły. Klient
wierzyłby dalej w swoje, a nas uznałby za kiepskich doradców. Zazdrość zawsze porównywana jest do toksyny., która krąży po sercu i non stop jątrzy... Dlatego potrafi ona zabić każdą miłość i nawet
najmocniejsze uczucie...	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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!	

! !

!

!

MELISA
"
POCIECHA DLA SERCA

Melisa ma działanie nie tylko uspokajające,
a l e r ó w n i e ż p rz e c i w b a k t e ry j n e,
p rz e c i w f e r m e n ta c y j n e, p o b u d z a j ą ce
trawienie. Polecana przy niedomaganiach
nerwowych, wyczerpaniu psychicznym i
bezsenności. Wskazana dla pań, które skarżą
się na zaburzenia i nerwowość w okresie
miesiączkowania, przy braku apetytu na tle
nerwowym. 	

Weź 1 łyżeczkę ziela suszonego, albo kilka
świeżych listków zalej wrzątkiem, pozostaw
na kilka minut do naciągnięcia. Pij 3 razy
dziennie po szklance naparu przez 2-3
miesiące, z kilkudniowymi przerwami.
Można dosładzać odrobiną miodu, zwłaszcza
wtedy wzmocni się jej działa nasenne.

DZIADEK WŁADEK

PRZEMĘCZENIE
Bardzo dobra jest mieszanka ziołowa,
która dodatkowo wspomaga krążenie i
pracę serca. Przygotuj: 50 g liści głogu,
50 g liści czarnej porzeczki, 50 g owoców
dzikiej róży. Łyżkę ziół zalej szklanką
zimnej wody, pozostaw na 8 godzin,
następnie zagotuj, pij 2 razy dziennie.	

Dodatkowo stosować sok z buraków w
stosunku 1:1 z jabłkowym, pijemy 2 razy
dziennie po pół szklanki przez miesiąc. 	

2 razy dziennie warto zażywać 15 kropli
propolisu lub nalewki bursztynowej z
wodą z dodatkiem odrobiny miodu najlepiej po jedzeniu. Jedz 3 razy
d z i e n n i e wa rz y wa i o w o c e p o d
jakąkolwiek postacią.

LIŚCIE LAUROWE NA WŁOSY
DO PŁUKANIA WŁOSÓW ŚWIETNIE NADAJE SIĘ
ODWAR Z LIŚCI LAUROWYCH. NA 1 LITR WODY WEŹ
5-6 LIŚCI, ZAGOTUJ, NASTĘPNIE GOTUJ PRZEZ 5
MINUT NA WOLNYM OGNIU. GDY WYSTYGNIE
SPŁUCZ WŁOSY I WYSUSZ JAK CO DZIEŃ. 	

LIŚĆ LAUROWY ZMYWA RESZTKI KOSMETYKÓW,
DZIAŁA ODKAŻAJĄCO NA SKÓRĘ I CEBULKI
WŁOSÓW, NADAJE PUSZYSTOŚĆ, WZMACNIA
WŁOSY JAK RÓWNIEŻ LEKKO PRZYCIEMNIA KOLOR,
DLATEGO NIE NADAJE SIĘ DLA BLONDYNEK. WŁOSY
PRZEZ KILAK GODZIN LEKKO PACHNĄ LAUREM ,
JEDNAK TO NIE POWINNO PRZESZKADZAĆ, GDYŻ
WOŃ NIE JEST INTENSYWNA… :) KURACJĘ STOSUJ
PRZEZ KILKA TYGODNI.

KURZA ŚLEPOTA

czyli złe widzenie o zmierzchu
Należy przejść na dietę bogatą w dużą ilość
witaminy A np. marchew, siemię lniane,
suszone orzechy, morele, śliwki, jagody,
borówkę, nasiona słonecznika. 	

Zażywanie codziennie witaminy A+E
wpływa zbawiennie na stan naszych oczu. 	

Olej lniany spożywany na czczo po łyżeczce
daje bardzo dobre efekty. 	

A przede wszystkim codziennie picie
świeżego soku z marchwi z kilkoma
kroplami oleju, dla lepszego wchłaniania
witamin.	

W skrajnych przypadkach trzeba dodatkowo
sięgnąć po odpowiednie preparaty i
suplementy dostępne w aptekach.

!

KURACJA
CZEREŚNIOWA	


Czereśnie tak jak i wiśnie
wpływają dobroczynnie na serce,
stawy, nerki, tarczycę i młodą
cerę. Czereśnie i wiśnie należą do
najbardziej wartościowych
owoców.

!
!

Pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i wygląd, a nawet pomagają
leczyć niektóre dolegliwości, np. artretyzm. Porcja czereśni
dostarcza też dużej dawki jodu, niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania tarczycy. Sezon na wiśnie i czereśnie jest krótki,
dlatego powinniśmy korzystać z ich dobroczynnych właściwości.

!

Co leczą?
Czereśnie to potas, czereśnie to witaminy… dlatego nie sposób
przecenić zalet wiśni i czereśni. Choć czereśnie w 80% składają się z
wody, to pozostałe 20% wypełniają witaminy i składniki mineralne.

!

Tylko 100 g zawiera, aż 275 mg potasu, który usuwa z organizmu
nadmiar soli i dlatego dobroczynnie wpływa na serce, nerki oraz
stawy. Są również w czereśniach witaminy z grupy B, a przede
wszystkim witamina B5, wspomagająca leczenie artretyzmu. Spora
ilość kwasów owocowych wraz z witaminami A i C działa na organizm
oczyszczająco i odtruwająco, a jednocześnie poprawia stan i wygląd
skóry.

!

Dzięki obecności bioflawonoidów czereśnie, zwłaszcza czerwone, są
zaliczane do świetnych przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne
rodniki. Porcja czereśni dostarcza nam też wapnia, żelaza i dużej
dawki jodu (330 mg w 100 g), którego te smaczne owoce mają
więcej niż dorsz i wiele innych ryb morskich! Jod wzmaga produkcję
hormonów tarczycy, m.in. regulujących przemianę materii.

!

Na artretyzm - czereśnie.
Francuzi są największymi wielbicielami czereśni. Gdy nadchodzi
sezon, potrafią zjeść do 2 kg dziennie na głowę. We Francji od
wieków prześcigano się w tworzeniu najdoskonalszych odmian
czereśniowych drzewek.

!

Galijscy przodkowie pierwsi odkryli leczniczą moc owoców w walce
z artretyzmem oraz chorobami pęcherza moczowego. Te obserwacje
potwierdza współczesna nauka - artretyzm dotyka zwykle osoby z
niedoborem witaminy B5, który czereśnie są w stanie uzupełnić.

!

Dlatego właśnie poleca się je osobom cierpiącym na opuchnięcia i
zniekształcenia stawów. Czereśniami powinni zajadać się także
zdrowi, bo dzięki temu mają szansę na uniknięcie artretyzmu.

!

Wystarczy przez cały sezon zjadać codziennie około pół
kilograma czereśni, najlepiej zastępując nimi jeden z posiłków, a
nasze ciało odzyska siłę, zyskamy dobre samopoczucie i możemy
zdrowo i w szybki sposób schudnąć.

!

Warto jeść owsiankę - wartość odżywcza PŁATKÓW OWSIANYCH
Owies i jego przetwory kompleksowo pokrywają zapotrzebowanie na
składniki odżywcze organizmu. Sportowcy cenią płatki owsiane za
to, że są źródłem siły, kobiety za właściwości odchudzające i
odmładzające, a lekarze korzystają z ich działania leczniczego i
ochronnego. Przekonaj się, że warto jeść owsiankę.

!

CZEREŚNIE - owoce dobre na stawy, tarczycę i młodą skórę
Choć czereśnie w 80% składają się z wody - owoce te są kopalnią
witamin i soli mineralnych. Czereśnie są nie tylko smaczne i zdrowe,
ale także poprawiają stan skóry - zawarte w nich witaminy i
przeciwutleniacze działają odmładzająco. Ponadto korzystnie
wpływają na stawy i tarczycę.

!

Dlatego jedzmy czereśnie nie tylko dla zdrowia, ale i dla urody.

!

Wanda Leonarda Prager

!

KURACJE
NA ROBAKI

- lewatywa: 50 g owoców borówki,
30 g wrotyczu. Łyżkę ziół zalej
szklanką wody, gotuj 3 minuty na
wolnym ogniu, ostudź i przecedź.
Co drugi dzień przez tydzień rób
lewatywę, najlepiej wieczorem.
- m i e s z a n ka z i o ł o w a : p o 3 0 g
piołunu, ziela tymianku, liści orzecha
włoskiego, liści szałwii, kłącza
tataraku. 1 łyżkę ziół na szklankę
w r z ąt ku , p r z y j m u j e m y 3 ra z y
dziennie po pół szklanki naparu.
między posiłkami przez 10 dni.
Następnie przez 3 tygodnie
przyjmujemy pół tej dawki.
- na wszelkie robaki: 30 g ziela
piołunu, 20 g ziela centurii, łyżkę
siół zalej wrzątkiem, trzymaj pod
przykryciem, przecedź. Herbatkę pij
rano i wieczorem po pół szklanki
przez tydzień.
- nalewka bursztynowa: 30 kropli wlej
do 1/4 szklanki wody, można dodać
odrobinę miodu.

Co jeść aby mieć
piękne włosy i cerę?
warzywa i owoce
łososia
oliwę z oliwek
jajka
słodkie ziemniaki
śledzie
truskawki
banany
oliwę z oliwek
orzechy włoskie
drożdże
fasolę

KĄPIEL SZAŁWIOWA
Na problemy skórne, egzemy, świąd,
pokrzywkę, odleżyny, odmrożenia jak i
nadmierne pocenie się zalecana jest kąpiel
szałwiowa. 100 g ziela, 25 g kwiatów
rumianku i tyle samo lipy zalej 3-4 l wrzątku i
odstaw pod przykryciem na 15 minut.
Przecedź, przelej do wanny wypełnionej do
1/3 wodą najlepiej o temperaturze 37*C.
Kąpiel powinna trwać 20 minut, po kąpieli
nie wycieraj się tylko zawiń się
prześcieradłem kąpielowym i odpoczywaj
pół godziny.

PRZECIWNOWOTWOROWE
DZIAŁANIE MAJĄ:"
-

ekstrakt winogron;
ekstrakt borówki czarnej;
Koci pazur - zioło Indian Amazońskich;
owoce aronii;
Pau d* Arco - zioła;
buraki;
borówka amerykańska;
jagody;
żurawina;
czarny bez;
truskawki;
algi morskie;
jabłka;
cytryna (mrożona);
nalewka bursztynowa;
czarnuszka siewna;
czarna huba;
szałwia;
tarczyca bajkalska;
ziele krwawnika;
kwiat nagietka;
ekstrakt z pestek grapefruita;
pokrzywa - sok, napary, sałatki;
witaminy: C, D3, A i E oraz witaminy z
grupy B.

Powyższe zioła i owoce wykazują działanie hamujące
rozwój nowotworów, jak również przeciwdziałają
nowotworom, jednak nie są to środki polegające na
wyłącznym leczeniu nowotworów. Jeśli borykasz się z
nowotworem, uzupełnij swoją dietę w wybrane
produkty, ale nie są gotowym środkiem na wyleczenie.

KISIEL NA ZAPARCIA !
ZAPARCIA DO BARDZO PRZYKRA DOLEGLIWOŚĆ, JEDNAK JEST SPOSÓB,
ABY ZŁAGODZIĆ SKUTKI TEJ PRZYKREJ PRZYPADŁOŚCI. WEŹ 2 ŁYŻKI
SUSZONYCH JAGÓD CZARNEGO BZU, ZALEJ PÓŁ LITREM WRZĄCEJ WODY,
ODSTAW NA GODZINĘ. NASTĘPNIE ZNOWU ZAGOTUJ, GOTUJ PRZEZ 10
MINUT, PRZECEDŹ I PONOWNIE ZAGOTUJ. ROZPROWADZIĆ W PÓŁ
SZKLANKI ZIMNEJ WODY ŁYŻKĘ MĄKI ZIEMNIACZANEJ, STOPNIOWO
WLEWAJ DO GOTUJĄCEGO SIĘ WYWARU. MIESZAJ DYNAMICZNIE, JAK
TYLKO KISIEL ZGĘSTNIEJE OD RAZU ZDEJMIJ Z OGNIA. KISIEL PIJ
NAJLEPIEJ W PRZERWACH MIĘDZY JEDZENIEM, A NAJLEPIEJ NA CZCZO I
JAKO OSTATNI POSIŁEK. KURACJA TRWA DO CZASU, AŻ NASZE JELITA NIE
ZACZNĄ PRAWIDŁOWO PRACOWAĆ. KISIEL MOŻNA GOTOWAĆ RÓWNIEŻ
ZE ŚWIEŻYCH JAGÓD.

NA WZMOCNIENIE WŁOSÓW
Sól jest wspaniałym
remedium na suche, słabe i
wypadające włosy. Zmocz
dobrze włosy wodą i przez 3
minuty wcieraj w skórę głowy
grubą sól. Zostaw ją na
włosach na 5 minut, spłucz
włosy wywarem z pokrzywy.
Kurację stosujemy co 2-3 dni i
trwa 2-3 tygodnie. Po tym
czasie
włosy
będą
zauważalnie mocniejsze i
błyszczące. 	

Uwaga: w czasie kuracji mogą
wypadać włosy słabe i stare,
ale w to miejsce pojawią się
nowe silniejsze.

ZAPALENIE

WĄTROBY
Wyjmij z dyni całe
wnętrze,
uzupełnij
naturalnym miodem i
zamknij szczelnie,
zamknij szczelnie górną
cz ę ś c i ą ś c i ę te j d y n i .
Ws t a w j ą w c i e m n e
miejsce na 20 dni.
P rz y j m u j p o 1 ł y ż ce
mieszanki 3 razy
dziennie
przed
jedzeniem.

POMOC
W PRZYWRACANIU SŁUCHU
- wywar z koniczyny pij codziennie
przez 2-3 tygodnie;	

- do ucha wkraplaj 2-3 krople ciepłego
olejku migdałowego, jednego dnia w
lewe, drugiego dnia w prawe;	

- 1-2 kropelki gotowych ziół
szwedzkich wkraplaj do uszu przez
kilka wieczorów;	

- zjadaj 1/4 cytryny ze skórką;	

- brzozowy dziegieć: 1 łyżkę świeżego
brzozowego dziegciu pomieszaj ze
szklanką mleka. Pij 3 razy dziennie
pomiędzy posiłkami, kuracja trwa 1,5
miesiąca. 	

- sok z cebuli dodaj odrobinę oleju
lnianego, namocz tampon i pozwól
by kilka kropel mieszaniny sami
wpłynęło do ucha (pomaga przy
zapaleniu).	

- mocny napar z kwiatów dzikiej róży i
sok ze świeżej marchwi, wlej 2
krople do każdego ucha;	

- wkraplaj przez miesiąc 2-3 krople
świeżej uryny do każdego ucha, włóż
wacik, by ucho miało ciepło. 	

- wykonaj serię min. 10 zabiegów
świecowania lub konchowania uszu.	

- codziennie wieczorem odtykaj uszy,
włóż do ucha palec wskazujący i
rytmicznie popychaj kilka razy do
tyłu i do przodu, tak aby stworzyć
podciśnienie, i dynamicznie wyjmij
palce z ucha. 	

- leżąc w łóżku, zakryj uszy obiema
dłońmi, tak, żeby całe małżowiny
ukryte były w dłoniach i trzymaj je w
ten sposób około 3-4 minuty - jest to
samoleczenie przy pomocy swojej
energii. 	

- 2-3 razy dziennie wykonuj siedząc na
krześle kręcenie głową, bardzo
powolne, dokładne i spokojne około
5 minut. Ćwiczenie m.in. relaksuje.

MUMIO- OLEJ SKALNY

WAHANIA POGODY!

Jest to olej skalny wydobywany na Ałtaju i Kazachstanie.
Można go kupić w postaci czarnych twardych tabletek, na
rynku można spotkać sproszkowany w kapsułkach, jednak
nie jest tak wartościowy ponieważ są dodawane do składu
różne domieszki - wypełniacze.„Mumio” to oryginalny
wytwór natury, powstały w wyniku
złożonych przemian
zachodzących w mineralno-organicznej masie biosfery
Ziemi.
Mumio odkłada się w postaci nacieków skalnych na ścianach
jaskiń w górach, na wysokości 3000–5000 metrów nad
morzem. Dawniej i dzisiaj stosowane nazwy mumio to:
wosk gór, olej gór, sok skał, krew skał.
Legendy mówią o tajemniczych i leczniczych właściwościach
mumio. Dowodem tego jest fakt, iż stosowano je od 5000
lat i wytrzymało ono próbę czasu.
Słowo „Mumio” w
tłumaczeniu z języka greckiego znaczy „ochronna
substancja”.
Można stosować na wszelkie choroby i niedomagania,
najlepszym sposobem przyjmowania jest branie tabletki
pod język i należy jej pozwolić rozpuścić się w ustach.
Tabletkę zażywamy najpierw kilka dni na czczo, potem
przyjmujemy 3 razy dziennie 30-40 minut po posiłku.
Jednak mumio w smaku jest dosyć gorzkie i do jego smaku
trzeba się przyzwyczaić.

Problemy zdrowotne i złe samopoczucie ze względu na
chwiejne ciśnienie atmosferyczne dopada każdego bez
względu na wiek… Najczęściej czujemy się gorzej ponieważ
skoki ciśnienia atmosferycznego powodują u nas bóle głowy,
podwyższony puls i ogólne pogorszenie samopoczucia. 	

Wypróbuj napar z nasion kopru ogrodowego - 1 łyżkę zalej
szklanką wody i ogrzewaj do zagotowania. Odstaw pod
przykryciem na 30 minut. Napar osłódź 1 łyżeczką miodu i pij
4-5 razy dziennie po pół szklanki. 	

Napar rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie
tętnicze krwi, usprawnia pracę serca oraz przewodu
pokarmowego. Koper korzystnie wpływa na cały organizm.

Inny sposób: rozpuszczamy 3 tabletki w szklance wody i
wypijamy na 3 dawki: rano, w południe i wieczorem. Mumio
stosujemy do czasu, aż nasze samopoczucie znacznie się
poprawi.

HERBATKA Z NASION KOPRU OGRODOWEGO 	


POLECAMY !
Książka „Mumio dar
dla ludzkości z
serca ziemi” Natalii
Świtko znakomitej
naturoterapeutki
jest doskonałym
studium wiedzy na
temat właściwości i
zastosowania
Mumio w praktyce.

ZDROWIE ZAKLĘTE W NALEWKACH, WINKACH I POPITKACH…

SYROP Z KWIATÓW CZARNEGO BZU

NALEWKA
Z CZEREŚNI

na kaszel, przeziębienie, zaparcia	

30 kwiatów czarnego bzu ( baldachimów), sok z połowy cytryny, 2 kg cukru, 1 litr wody.	


!

Kwiaty zbieramy w słoneczny suchy dzień, 	

zostawiamy je na 1 godzinę w przewiewnym miejscu, 	

aby wszelkie robaczki wyszły z kwiatów. 	

Należy obrać je z łodyg, zalać 1 litrem wrzącej wody, 	

dodać kwasek i odstawić na 2 dni.	

Po 48 godzinach przelać przez sito, 	

dodać cukier i zagotować, pod koniec 	

zebrać wytwarzającą się piane. 	


Warto wykorzystać sezon i
przygotować rozgrzewający trunek na zimę.
Nalewka z czereśni wg staropolskiego przepisu
będzie idealna. W sam raz, żeby odgonić
jesienno-zimowe chłody, żeby wzbogacić smak
herbaty, żeby umilić wieczór ze znajomymi.	


!

Czereśnie dają cudowny smak i mają oryginalny,
niespotykany aromat. Owoce na trunek muszą
być dojrzałe, ale nieuszkodzone, koniecznie
trzeba upewnić się też, czy nie są robaczywe. Nie
jest istotne, czy nalewkę nastawi się z odmiany
czereśni czerwonych, czy żółtych.	


!
! !
! Składniki: 1 kg czereśni, 1 l spirytusu, pół kg cukru, skórka z
! cytryny, sok z cytryny. Czereśnie umyć, przebrać,
! wydrylować. Owoce ułożyć w słoju i zalać spirytusem, który
! musi przykryć wszystkie czereśnie (uzupełnić ewentualnie
!
! wodą). Włożyć skórkę cytrynową.	

Klarowny syrop przelać do słoików i zakręcić. 	

 !
Pasteryzować ok 5-10 min.

K M I N K Ó W K A
1 litr spirytusu, 1/16 litra świeżego zielonego kminku, pół kilograma cukru, pół
litra wody. Zagotowany cukier ze spirytusem wymieszaj ze świeżym
kminkiem, po 5 dniach przesącz przez bibułę. Na likier kminkowy dodać 1 kg
cukru i 3/4 litra wody. Kminkówka doskonale poprawia trawienie, pozwala na
pozbycie się gazów w jelitach, wpływa wzmacniająco na trzustkę, wątrobę i
krew. Działa przeciwbakteryjnie.

Słoik zakręcić i odstawić w ciepłe miejsce na
miesiąc. Od czasu do czasu wszystko wymieszać
potrząsając słoikiem. Po odstaniu zlać nalewkę i
dodać sok z cytryny. Rozlać do butelek lub
słoików. Odstawić w chłodne miejsce. Pozostałe
owoce zasypać cukrem. Odstawić w ciepłe
miejsce. Wstrząsać od czasu do czasu. Sok, który
się wydzieli zlać i dodać do wcześniej uzyskanej
nalewki ze spirytusem. Całość przefiltrować
(przez gazę lub ściereczkę). Rozlać do butelek,
dobrze zamknąć. Odstawić w ciemne miejsce.
Nalewka z czereśni najlepiej będzie smakowała
po 2-3 miesiącach.

!

ŚRODEK NA PÓŁPASIEC	

 OCZYSZCZANIE KRWI
Ugotuj na twardo kurze jajo, zalej je szklanką wódki, odstaw na dobę w
ciepłe miejsce. Następnie wypij 20 g tej wódki i zjedz jajko. Kurację zastosuj
3 dni pod rząd. Ta mikstura leczy również opryszczkę.
MAŚĆ NA OPRYSZCZKĘ , RANY, OPARZENIA,
CZYRAKI, ŚWIERZB, ŁUSZCZYCĘ I OPARZENIA.	

Do słoja wrzuć kwiaty z mniszka, zalej do pełna olejem słonecznikowym. Odstaw na dobę.
Następnie słój sterylizuj w wodzie przez 40 minut i odstaw ponownie na dobę. przecedź,
wyciśnij główki kwiatów. Maścią smaruj chore miejsca i resztę przechowuj w lodówce.

PŁUKANKA NA SŁABE WŁOSY	

Weź 4 łyżki otrąb pszennych i gotujemy przez 15 minut w jednym litrze wody. Po
lekkim ostudzeniu przecedź. Płukanką płucz włosy po każdym umyciu, a w
niedługim czasie odzyskasz silne, błyszczące, mocne i gęste włosy.

HERBATKA NA NERWICĘ , LĘKI I NIEPOKOJE	

Potrzebujesz: 100 g owoców róży, 100 g koszyczka rumianku, 50 g ziela krwawnika, 50 g ziela
dziurawca, 50 g liści melisy, 50 g korzenia arcydzięgla, 20 g szyszek chmielu, 30 g kozłka
lekarskiego., 20 g mięty, 20 g melisy. Zaparzaj 1 łyżeczkę ziół, zaparzaj napar 20 minut. Herbatkę
pij 2 razy dziennie. Mieszankę przechowuj w słoiku, a najlepiej papierowej torbie.

Pokrzywa jest idealnym ziołem,
który oczyszcza krew. Weź 1
łyżeczkę korzenia pokrzywy,
zalej szklanką wrzątku, dodaj
łyżkę lebiodki pospolitej i
odstaw na 2-3 godziny. Odcedź,
pij po 100 ml ciepłego naparu
2 razy dziennie pół godziny
przed jedzeniem. Dodaj
odrobinę miodu i cytryny.

www.femi.pl

POKRZYWA
!

NA ZDROWIE!	


Pokrzywa należy do najsilniej
odtruwających ziół, obniża poziom cukru we
krwi, poprawia samopoczucie, warto więc ją
stosować regularnie.	


!

Zetnij 10 centymetrowe wierzchołki pokrzyw, opłucz je i
zmiel najlepiej w maszynce do mięsa. Na 1 szklankę
zmielonych pokrzyw dodaj 3 szklanki przegotowanej i
koniecznie ostudzonej wody.	

Wymieszaj, odciśnij miksturę przez gazę, dodaj do smaku
miodu, przelej do butelek i przechowuj w lodówce.
Spożywaj dwa razy dziennie po 2 łyżki stołowe.

NALEWKA NA PROBLEMY TRAWIENNE	

Jeśli dokuczają Ci wzdęcia, nadkwasota, przykry zapach z ust… zastosuj
tą oryginalną i skuteczną nalewkę. Potrzebujesz 1 łyżeczkę dziurawca,
kurkumy i gałki muszkatołowej, 100 ml alkoholu 70%, 250 ml czystej
wódki 40%. Zioła wsyp do słoja i zalej spirytusem, wymieszaj. Słoik
zakręć i odstaw w ciepłe słoneczne miejsce na 4 tygodnie. Codziennie
wstrząsaj słoikiem.	

Po 4 tygodniach przecedź i dolej wódkę, dopraw do smaku miodem wedle
uznania. Butelkę zakryj. Nalewkę pij w cyklach 5 dniowych z tygodniową
przerwą 2-3 razy dziennie po łyżeczce.	

Nalewka najlepiej działa 30 minut przed posiłkiem.

TE PRODUKTY MOGĄ	

ZŁAGODZIĆ STRES	

!
TŁUSTE RYBY	


!

OWOCE CYTRUSOWE	


!

NAPAR Z MELISY / DZIURAWCA	


!

GORZKA CZEKOLADA	


!

MLEKO Z KURKUMĄ I MIODEM	


!

MARCHEW	


!

ZIELONE WARZYWA	


!

AVOCADO	


!

CZARNE JAGODY	


!

ORZECHY I SUSZONE BAKALIE	


!

DROŻDŻE

SŁONECZNY OLEJEK DO CIAŁA !
100 ml oleju z orzecha włoskiego lub ze słodkich migdałów, dodaj zmieloną laskę wanilii,
odrobinę cynamonu i 2 całe goździki. Miksturę podgrzewaj w kąpieli wodnej ok godzinę. Po
ostudzeniu dodaj 10 ml żelu aloesowego. Skórę smaruj przed wyjściem na słońce, jednak oleje
roślinne nie zawierają filtrów UV, dlatego nie nadaje się do długiego opalania. Olejek jest
idealny również po opalaniu, gdyż nawilża i pielęgnuje skórę. Olejek może służyć do nawilżania
włosów: 2-3 krople olejku wetrzyj delikatnie w mokre włosy.

MIÓD ZAMIAST KAWY	


!

Wielu z nas nie wyobraża sobie
początku dnia od aromatycznej
filiżanki kawy dla pobudzenia. Ale
jest inna zdrowsza alternatywa weź 350 - 400 ml wody lub zielonej
h e r b aty d o d a j 4 ł y ż k i m i o d u
rzepakowego, akacjowego lub
lawendowego.

UZDRAWIAJĄCA
MIKSTURA Z JAJ
Weź 3 litrowy słoik, włóż do niego umyte jaja i
zalej sokiem z cytryny lub rozpuść 2 torebki
kwasku cytrynowego. Słoik odstaw koniecznie do
chłodnego miejsca na 2 tygodnie. Kiedy
s ko r u p ka ro z p u ś c i s i ę d re w n i a n ą ł y ż ką
przemieszaj całość, przecedź przez gazę i dodaj
250 ml koniaku i pół szklanki miodu. Przyjmuj po
1 łyżce stołowej 3 razy dziennie 30 minut przed
posiłkiem.
Mikstura pomocna przy: bólach w stawach, przy
astmie, wypadaniu włosów, chronicznym
zmęczeniu

MASECZKA

LAWENDA

MARCHEWKOWA

NA POBUDZENIE

Marchew nadaje skórze
l e k k i p o m a ra ń cz o w y
o d c i e ń , a l e ró w n i e ż
wiele składników
o d ż y w c z y c h . Ły ż k ę
startej marchwi
wymieszaj z łyżką
tłustego twarożku, dodaj
żółtko i kilka kropli wit.
A. Maskę nałóż na twarz
na 20 minut, spłucz
letnią wodą i przemyj
skórę tonikiem.

Lawenda w aromaterapii
sto s o wa n a j e st d o
pobudzania
i
rozjaśniania umysły,
dlatego jeśli czujesz
zmęczenie, osłabienie zapal lawendową świecę
lub 5 kropli olejku
lawendowego wlej do
kominka. Kiedy
rozejdzie się aromat - po
kilku
minutach
poczujesz przypływ siły.

GALANGAL
Z wyglądu przypomina
imbir i nawet podobnie
pachnie. Jest to przyprawa
st o s o wa n a w k u c h n i
tajskiej i indonezyjskiej.
Galangal pomocny jest
przy niestrawności, braku
apetytu, bólach serca,
oczyszcza krew i żyły.
Jeden kawałek przyprawy
wrzuć do dzbanka, zalej
w rz ąt k i e m i pa rz p o d

przykryciem. Pij jako
herbatkę z dodatkiem
miodu.

!

WINKO PIETRUSZKOWE

NA CHOLESTEROL
Potrzebujesz: 12 łodyg natki pietruszki,
2 łyżki octu winnego, 1 litr wina
gronowego, 4 łyżki rozdrobnionego
głogu, 100-150 ml miodu.
Natkę posiekaj, włóż do garnka, zalej winem u
dopraw octem. Całość doprowadź do wrzenia i
gotuj na małym ogniu przez 5 minut. Dodaj
miód, wsyp głóg i podgrzewaj na wolnym
ogniu przez 5-7 minut. Gdy wystygnie, winko
przelej do szklanych butelek. Pij 20 ml 3 razy
dziennie po posiłku. Winko jest zdrowe na
serce, krążenie, arytmię, nerwy, oczyszcza
naczynia krwionośne ze złogów i blaszek
cholesterolu.

KĄPIEL
NA GRZYBICĘ STÓP

Zrób gorącą kąpiel dla stóp, dodaj 1 łyżkę
sody na 3-4 litry wody. kąpiel powinna
trwać do 10 minut. Wytrzyj stopy, pozwól
im dokładnie wyschnąć. Dodatkowo na
miejsca chore nanieś wacikiem lub zrób
okład nierozcieńczonym octem jabłkowym.
Nogi zabandażuj, zmieniaj opatrunek 2
razy dziennie przez tydzień. Swędzenie
zniknie natychmiast, po 2-3 dniach skóra
podsycha i miejsce zaczyna się goić. Smaruj
skórę dowolnym kremem, najlepiej
nagietkowym.

SZAMPON

HERBATKA Z LIŚCI

GORCZYCOWY

Na problemy z trawieniem, z cerą, przy
robaczycy i ogólnym zmęczeniu bardzo
pomocna może być herbatka z liści
orzecha. Do dzbanka wrzuć 3 - 4 liście
świeże lub suszone orzecha włoskiego,
d o d a j o d ro b i n ę m i o d u i p a r z p o d
przykryciem, aż napar uzyska słomkowy
kolor. Pij w ciągu dnia pół litra naparu.
Kuracja trwa 7 dni. Orzech włoski ma
działanie pobudzające i może być
stosowany zamiast porannej kawy.

NA TŁUSTE WŁOSY
1 łyżkę gorczycy rozprowadź w 2
litrach ciepłej wody i takim
szamponem umyj włosy. Spłucz je
letnią wodą z dodatkiem soku z
cytryny.

ORZECHA WŁOSKIEGO

NAPAR
Z KWIATÓW CZARNEGO BZU
Przy astmie, kaszlu, ogólnym rozbiciu,
problemach trawiennych, biegunce i
depresji warto pić herbatkę z pięknie
pachnących kwiatów czarnego bzu.
Weź 1 baldachim, włóż do filiżanki o zalej
wrzątkiem, zaparzaj 5 minut pod
przykryciem, dodaj odrobinę soku z cytryny
i miodu i delektuj się tym niesamowitym
naparem. Herbatkę pij po śniadaniu lub
przed pójściem spać. Kurację kontynuuj
przez 2-3 tygodnie. Działa również
napotnie.

ORZECHY

NA SERCE

Do szklanki naturalnego, gęstego
miodu dodaj szklankę
pokruszonych orzechów włoskich,
wymieszaj i przełóż do
półlitrowego słoika. Przyjmuj z
herbatą przed obiadem. Świetnie
wspomaga serce, dodaje siły,
usuwa toksyny z organizmu,
pozytywnie działa na pracę mózgu
i męskie sprawy.

KILKA
PORAD

NA
WŁOSY

Ach ten nieszczęsny ŁUPIEŻ !!!

SUCHY SZAMPON

Jeśli borykasz się z łupieżem, swędzi Cię skóra - rozgnieć kilka przeciw

Czasami zajdzie potrzeba, aby odświeżyć włosy
w przypadku, kiedy nam się przetłuściły, a nie
mamy możliwości umyć głowę.

Możesz zastosować kurację wodą utlenioną, ale tylko w przypadku jasnych
włosów! Po umyciu głowy natrzyj dynamicznie skórę głowy wodą utlenioną 3%,
po 10 - 15 sekundach zmyj włosy szamponem przeciwgrzybicznym np. Stieprox,
Nizoral. Skórę głowy posmaruj odrobiną maści nagietkowej. Rano umyj włosy
ponownie i ułóż jak zazwyczaj. Kurację stosuj raz na tydzień.

Weź odrobinę miałkej mąki, posyp nią głowę u
nasady włosów, odczekaj 10 sekund, w tym
czasie mąka wchłonie sebum, następnie zetrzyj
nadmiar mąki grubym pędzlem do makijażu.

bólowych tabletek np. ibuprofenu. Wymieszaj je z szamponem, myjąc głowę
skruszone tabletki zetrą, złuszczą suchą skórę głowy.

ROZJAŚNIJ REFLEKSY
Wymieszaj sok z cytryny i pomarańczy 1:1,
spryskaj włosy przed wyjściem na słońce.
Taka mieszanka daje możliwość naturalne
rozjaśnienia pasemek. Jeśli wykonasz to
samo, ale tylko sokiem z cytryny, efekt
będzie mocniejszy.

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 r z 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.
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CYKL:

LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
BANANY

- ZAPOBIEGAJĄ OWRZODZENIOM TRAWIENNYM;
- OBNIŻAJĄ POZIOM CHOLESTEROLU WE KRWI;
- POMAGAJĄ W NIESTRAWNOŚCI, WZDĘCIACH, ZAPALENIU BŁONY ŚLUZOWEJ
ŻOŁĄDKA, ZAPOBIEGAJĄ WRZODOM ŻOŁĄDKA;
- MAJĄ DZIAŁANIE PRZECIWBAKTERYJNE;
- REGULUJĄ POZIOM CUKRU WE KRWI;
- POMAGAJĄ PRZY ODCHUDZANIU;
- POMOCNE W STWARDNIENIU TĘTNIC;
- POMOCNE W ZAPALENIU NEREK;
- SOK STOSUJE SIĘ JAKO ŚRODEK USPOKAJAJĄCY;

!BORÓWKA
-

WZMAGA WYDZIELANIE ŻÓŁCI;
DZIAŁA ODKAŻAJĄCO;
ZAPOBIEGA BIEGUNKOM;
WZMACNIA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY;
POMAGA NA SCHORZENIA OCZU;
MA DZIAŁANIE MOCZOPĘDNE;
ZMNIEJSZA STĘŻENIE POZIOMU CUKRU WE KRWI;

-

POBUDZA APETYT;
PRZYSPIESZA TRAWIENIE;
MA DZIAŁANIE MOCZOPĘDNE;
DZIAŁA PRZECIWMIAŻDŻYCOWO;
POBUDZA PRACĘ TARCZYCY;
AROMAT USPOKAJA, ALE ROZJAŚNIA TEŻ UMYSŁ;

-

WZMACNIA SERCE;
DZIAŁA MOCZOPĘDNIE;
OBNIŻA CIŚNIENIE;
POMOCNA PRZY NERWICACH;
DOSKONAŁA NA UKŁAD ODDECHOWY I WSZELKIE PRZEZIĘBIENIA;
SOK STOSUJE SIĘ PRZY ASTMIE;

!ESTRAGON

!JARZĘBINA
!

WWW.EIOBA.PL

KULINARNE
INSPIRACJE
Aryana Goehlinga
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ZUPA	
  ZIEMNIACZANA	
  

CHLEB	
  ZIARNISTY	
  
Składniki na 2
bochenki: 1 kg mąki
krupczatki, 6 łyżek
siemienia lnianego, 6
łyżek łuskanego
słonecznika, 1 szklanka
otrąb pszennych lub
żytnich, 3 łyżki
sezamu, 2 łyżki pestek
dyni, 1,5 łyżki soli, 5 łyżek cukru, 5 dag
świeżych drożdży, 1 litr wody.

!

5 - 6 z i e m n i a k ó w, 1 m a r c h e w, 1
pietruszka, 1 litr wywaru z wędzonki,
kawałek boczku, 1 mała podwawelska,
cebula, liść laurowy, pieprz ziołowy, 3
ziela angielskiego, ząbek czosnku,
majeranek, sól, papryka czerwona w
proszku, 200 ml śmietany, łyżeczka
masła do smaku i szczypta pieprzu
cayenne.

!

Ziemniaki pokrój w 2 cm kosteczkę,
marchewkę i pietruszkę oczyść i pokrój w
plasterki, dodaj przeciśnięty przez praskę
czosnek. Cebulę pokrój w drobną kostkę i
podsmaż na maśle. Boczek i kiełbasę pokrój
w kostkę i również podsmaż. Dodaj do
ugotowanych ziemniaków razem z cebulą.
Zupę chwilę pogotuj, dopraw pieprzem
ziołowym, majerankiem i śmietaną.

Mąkę, ziarna, sól, cukier i pokruszone
drożdże wymieszaj bardzo dokładnie. Zalej
ciepłą wodą i wyrób ciasto. Odstaw do
wyrośnięcia na 20 minut. Wyrób ponownie,
przełóż do natłuszczonych foremek np.
keksowych, odstaw na 20 minut. Piecz ok. 1
godziny w temp. 230*C.

!
!

DOMOWY	
  BURGER	
  

200 g dobrej wołowiny (np.
antrykot, rostbef),40 g
tłustszej wołowiny (np.
szponder, goleń), pieprz
c z a r n y ś w i e ż o m i e l o n y,
pieprz ziołowy, sól, łyżka
masła, 2-4 pieczarki lub boczniaki, 1
bułka do hamburgerów, 1 łyżeczka
musztardy, 1 łyżeczka ketchupu, kilka
listków rukoli, bazylia świeża, czosnek, 1
liść sałaty, 2-3 krążki cebuli, 1 plaster
dużego pomidora.

!

Mięsa zmiel w maszynce i wyrób na gładką
masę, dopraw pieprzem i czosnkiem.

Grzyby podsmaż na maśle i dopraw. Z mięsa
uformuj kulę, spłaszcza i smaż z obu stron
na patelni grillowej po 2-3 minuty z każdej
strony. Po usmażeniu burgera dopraw solą.
Bułkę przekrój na pół, każdą połówkę
posmaruj musztardą i ketchupem, ułóż
pieczarki, rukolę, burgera, sałatę,
pomidora i cebulę.
Tak samo można zrobić chickenburgera,
tylko zamiast wołowiny dodajemy pierś z
kurczaka, zamiast rukoli ser żółty i ogórek
konserwowy. Do smaku można dodać łyżkę
sosu czosnkowego.

!

BABECZKI	
  POMARAŃCZOWE	
  

200 g mąki, 200 g
rozpuszczonego
masła, 200 g
cukru, 4 jaja,
garść rodzynek,
garść skórki
pomarańczowej,
lukier: 50 g cukru
pudru, 2 łyżeczki
soku z cytryny, kilka kropli aromatu
cytrynowego.

!

Jajka utrzyj z cukrem i powoli dodawaj
przesianą mąkę i masło. Do masy dodaj
rodzynki i skórkę pomarańczową. Masę
przelej do foremek na muffiny, piecz 25-30
minut w temp. 180*. Lukier: cukier
wymieszaj z sokiem z cytryny i dodaj kilka
kropli aromatu cytrynowego. Ciepłe
babeczki polej lukrem i poczekaj, aż
stężeje.
SMACZNEGO!
foto: internet

Anthony de Mello
„Minuta mądrości”

!

PRAGMATYZM

Uczennica Mistrza przygotowywała
przyjęcie weselne i oznajmiła, że z
miłości do ubogich skłoniła rodzinę, by wbrew zwyczajom - gości ubogich
posadzono na honorowym miejscu, a
bogatych blisko drzwi. Wpatrywała - się
w oczy Mistrza, oczekując jego
pochwały. Mistrz chwilę pomyślał, a
potem powiedział:
- Moja droga, takie rozwiązanie nie
byłoby zbyt szczęśliwe. Nikt nie
cieszyłby się na tym weselu. Twoja
rodzina czułaby się zakłopotana, bogaci
goście obrażeni, a twoi biedni - byliby
głodni, czuliby się bowiem skrępowani,
by najeść się do syta.

KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ...

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE
OCZYSZCZANIE ENERGETYCZNE
Rytuał oczyszczenia siebie z problemów , negatywnych
energii i pasożytów z powierzchni skóry. Rytuał ten
robimy kiedy księżyc ubywa. Zapalamy kadzidło
sandałowe, opium lub lawendowe i jedną woskową
świecę, najlepiej cerkiewną. Należy ją na chwilę
przytrzymać w dłoniach i myślami “zakodować”
mówiąc:” Niech wraz z tą świecą roztopią się znajdujące
przede mną przeszkody i wszystko, co mnie
powstrzymuje przed zdobyciem moich celoÅLw i tego
czego pragnę najbardziej. Dla najwyższego dobra
mojego oraz wszystkich zainteresowanych. Niech tak się
stanie”.
Bierzemy oczyszczającą kąpiel. Do wanny nalewamy
wodę, wlewamy kilka kropel ziołowego olejku oraz 7
kropel wody święconej z 7 kościołów. Wsypujemy 1 kg
soli morskiej do wanny (najlepiej grubej).
W tej kąpieli spędzamy około od pół godziny lub
troszkę więcej. Na końcu należy wziąć prysznic i
powiedzieć, aby wszystkie negatywne energie i
blokujące energie odeszły i nie wracały. Wycieramy się
do sucha i idziemy spać.

!
!

RYTUAŁ NA POZBYCIE SIĘ PROBLEMÓW
Na rytuał wybieramy czas wieczorem lub późnym
wieczorem, kiedy w domu jest cisz, nikogo nie ma w
domu lub śpią.

Zapalamy trzy krótkie świece na stoliku i kadzidło:
sandał, lawenda, opium, róża lub jakieś inne naturalne
kadzidło - w zależności który zapach odpowiada nam na
dany moment.
Następnie do kubeczka wsypujemy powolutku (po
troszeczku) kręcąc w lewo sól i mówimy w myślach lub
na głos swoje problemy, to czego chcemy się pozbyć.
Następnie na to w taki sam sposób sypiemy łyżeczkę
cukru kręcąc w prawo, mówiąc, że oddaję się pod
opiekę swoich opiekunów i wymieniamy odwrotność
tego co mówiliśmy wcześniej, a więc to co chcielibyśmy
aby było - konkretne rozwiązanie problemów.
Na końcu zalewamy to wodą święconą, mówimy
modlitwę Ojcze Nasz i Aniele Boży. Całość wraz z
ogarkami świec wylewamy do toalety spłukując wodą
bieżącą, mówiąc, że niech= wszystkie negatywne i
blokujące energie odejdą i nie wracają. Rytuał ten
można robić w czyjejś intencji.

!
!

SPOSÓB NA OCHRONĘ I POWODZENIE
Gdy ktoś bliski wychodzi z domu załatwić jakąś ważną
sprawę, lub udaje się w podróż, albo czujemy jakiś
niepokój lub lęk gdy ktoś wychodzi z naszego domu należy rzucić za kimś garść piasku lub najlepiej prysnąć
za nim troszkę z garści wody na pomyślność.
Trzeba ją wylać z dłoni w intencji pomyślności i z
b ł o g o s ł a w i e ń s t w e m . To z a p e w n i t e j o s o b i e
bezpieczeństwo i pomyślne załatwienie sprawy.

WY pytacie… MY odpowiadamy!
!

Od kilku miesięcy drętwieje mi lewa dłoń. To takie dziwne
uczucie, bo obejmuje mały palec, serdeczny i pòł
środkowego. Bywa, że to drętwienie budzi mnie w nocy i
muszę rozmasowywać rękę. Co może być przyczyną tej
dolegliwości i jak jej się pozbyć?
Opisane objawy świadczą o chorobie zwanej zespołem cieśni
kanału nadgarstka. Choroba polega na tym, że uszkodzone
tzw. powięzi w nadgarstku (po jego wewnętrznej stronie
uciskają nerwy). Jedynym sposobem na wyleczenie jest
operacyjne uwolnienie uciśniętego nerwu. Takie operacje są
przeprowadzane w oddziałach ortopedii w trybie
jednodniowym.
Wanda Leonarda Prager

CIEKAWOSTKI…
!

Drętwienie rąk

Ból i drętwienie lewej ręki może poprzedzać zawał. Należy wykonać 2
badania: echo serca ( USG) i badanie dopplerowskie tętnic
podobojczykowych, pozwoli to stwierdzić, czy tętnice nie są zwężone (
wówczas ręce mogą drętwieć).
Drętwienie ręki może mieć również inne przyczyny np. zespół cieśni
nadgarstka. Nie radzę się robić badań na własną rękę, najpierw
powinno się porozmawiać z lekarzem rodzinnym, badanie
dopplerowskie kosztuje prywatnie ponad 100 zł.

KĄCIK SZUKAJĄCYCH SIĘ SERC

UWAGA !

Nadeszły gorące dni i dla naszych
mniejszych braci temperatura jest
odbierana zupełnie inaczej. To co
dla nas jest jedynie ciepłem, dla
psów może okazać się upałem nie
d o w yt rz y m a n i a . D l ate g o
pamiętaj, nie zostawiaj swojego
pupila w gorącym samochodzie !!!
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! :)	


!

Okaż serce!!!
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

!

Moja MODLITWA!

!

Dziękuję Ci Panie Boże za wszystko,
co uczyniłeś dobrego w moim życiu,
I proszę Cię o pomoc w pomaganiu innym.
Żebym do końca swojego życia,
była sprawna fizycznie, psychicznie i użyteczna.
Niech Ogród Nadziei rozkwita
i daje ukojenie potrzebującym.
Bóg jest niezmiennym źródłem mego dostatku.
Zaspokaja natychmiast wszystkie moje potrzeby,
I śle do mnie swe bogactwa nieustannie,
niestrudzenie i bez końca.
Więc nie ma potrzeby się martwić.

!

Jestem spokojna i bezpieczna.
W moim świecie panuje ład, porządek i harmonia.
Nikt i nic nie może mi zaszkodzić,
Bo czuwa nade mną Bóg i moi Opiekunowie.

!

Jestem zawsze i wszędzie bezpieczna,
bo czuwa nade mną Bóg i moi Opiekunowie.
Jestem zawsze i wszędzie bezpieczna.

Amen

!

Wanda Leonarda Prager

MĄDROŚCI
DLA DUSZY

KURS

WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH

kabała cygańska !

czę

ść 1

Karty klasyczne w przeciwieństwie do tarota potrafią bardzo szybko
przepowiadać przyszłość. Naucz się znaczenia kart, a z naszymi układami
będziesz wróżyć jak prawdziwa cyganka!

Pozycja prosta: DOM
Pozycja odwrócona oznacza nie nasz dom,
spoza naszego domu.

Klient dla którego kładzie się karty mężczyzna
Starszy ciemny blondyn

List, papier, wiadomość, telefon, papiery
urzędowe

jasny blondyn, młoda osoba

Praca, szkoła

starszy brunet

Pozycja prosta: duży problem, kłopot
Pozycja odwrócona: duże zmiany

szatyn

ROZWÓJ DUSZY	

czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)

Po co pamiętać poprzednie wcielenia?	


Pewnej grupie osób zależy na przypomnieniu
sobie, kim byli w przeszłych wcieleniach. Sporo
ludzi ma takie wspomnienia, albo im się wydaje. 	

Mistrzowie jogi i buddyzmu zwracają uwagę, że
pamięć poprzednich wcieleń pojawia się w
ostatnim wcieleniu przed oświeceniem. 	


!

Czy mają rację? Czyżby w naszym kraju miała
wybuchnąć jakaś bomba z masowymi
oświeceniami? A może gdzieś tkwi błąd? Czy w
założeniu mistrzów, czy też w ocenianiu pewnych
procesów psychicznych jako wspomnień z
poprzednich wcieleń? 	


!

A może błędu nie ma i zachodzą obie możliwości
naraz? Może jednak nasi sceptycznie nastawieni
rodacy staną się świadkami wielu oświeceń? 	

Ależ by to była niespodzianka!	


!

Czy pamięć poprzednich wcieleń może się przydać
do czegokolwiek? Oczywiście, większość

LESZEK ŻĄDŁO
www.cudaducha.pl

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

zainteresowanych ma nadzieję dowartościować
się korzystając z jej zasobów. 	


!

Zdarza się, że przypominamy sobie coś
wyjątkowego, wręcz niesamowicie wspaniałego
ze swych poprzednich wcieleń. Jednak częściej
zdarza się, że fantazjujemy na ten temat
podobnie, jak czynią to dzieci. Nieświadomość
rodzi jednak gorsze owoce.	


!

Ogólną zasadą jest, że im niższa samoocena danej
osoby, im większe jej niezadowolenie z pozycji i
osiągnięć w obecnym życiu, tym silniejsza
potrzeba poszukiwania swojej wartości poza tym
życiem i poza sobą. Ten mechanizm działa
niezależnie od tego, w co wierzymy. 	


!

Osoby, które nie wierzą w poprzednie wcielenia,
usiłują się dowartościować należąc do
“szanowanych” organizacji lub do “wybranego”
narodu. Czasami czują się dumne ze swoich
dzieci, nauczycieli, współpracowników lub
współmałżonków. Chcą po sobie zostawić jakiś

pomnik (“nie wszystek umrę”), lub wierzą, że po
śmierci na pewno spotka je jakaś nagroda za to
bezsensowne życie oraz za cierpienia i poniżenia,
których teraz doświadczają. 	


!

Dlatego często jeszcze prowokują, by traktować je
gorzej. Nie potrafią znaleźć wartości w sobie
samych, nie doceniają siebie, oraz tego, co wnoszą
w życie innych. 	


!

W ten sposób wnoszą coraz mniej dobra i coraz
m n i e j k o rz y sta j ą , g d y ż p o c z u c i e
niezrównoważenia nie pozwala im na więcej niż
czucie się niegodnymi.	

	

Może też zdarzyć się sytuacja, w której przeceniają
swe znaczenie dla innych i żądają specjalnych
forów za pełnioną misję. Takie spojrzenie nie
pozwala im widzieć innych ludzi takimi, jakimi są
naprawdę, a przy okazji wypacza widzenie siebie.
Nie pozwala dostrzegać, że jesteśmy takimi
samymi ludźmi, jak wszyscy inni.	

ciąg dalszy…

!

ROZWÓJ DUSZY ...czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)
Z kolei osoby wierzące w poprzednie wcielenia
najczęściej pocieszają się, że skoro teraz im źle, to na
pewno dlatego, że tak zadziałało prawo karmy.
Zgodnie z ich przekonaniami musieli kiedyś, w
przeszłości, żyć sobie dobrze, opływać w dostatki itp. 	


!

W ich własnych oczach musieli więc być KIMŚ
wyjątkowym, za co teraz ponoszą słuszną karę. I choć
nie żyje im się dobrze, to przecież mogą się pocieszyć,
że oni przeszli już i przez dobrobyt, i przez władzę, w
związku z czym teraz wystarczy im skromna wegetacja
w intencji dążenia do “prawdziwej” doskonałości,
której najważniejszą cechą ma być skromność. W tym
też duchu nauczają innych, że warto wyrzekać się
bogactw, szczęścia, miłości itd.	


!

Gdyby te osoby, wierzące i niewierzące w
reinkarnację, naprawdę miały pamięć poprzednich
wcieleń, zauważyłyby z łatwością, że ich życiowa
filozofia nie trzyma się kupy, oraz że prawo karmy
działa zupełnie inaczej, niż im się wydaje. Byłaby to
już pierwsza ważna korzyść z uruchomienia pamięci
poprzednich wcieleń. 	


!

Kolejne korzyści ze świadomej pamięci poprzednich
wcieleń to:	

Uwolnienie od obciążeń karmicznych (intencje i
wzorce chorób, szkodzenia sobie, błędne decyzje,

c.d

których skutki ponosimy do dziś usiłując je
zrealizować, wstyd, poczucie winy, czy niegodności,
które nijak ma się do tego, co obecnie robimy i kim
jesteśmy).	


medycznymi, nauczycielskimi, prawniczymi.
Prawdopodobnie pamięć tego, czym zajmowaliśmy
się w przeszłych wcieleniach, odzwierciedla się
również w zdolnościach manualnych i technicznych. 	


Uwolnienie od poczucia niespełnienia w dalekiej
przeszłości, a więc od dążenia, by spełnić się obecnie
w ten sam sposób, który nie przyniósł dotąd
rezultatów (obiecywanej nagrody). 	


Znam osoby, które uwalniając się od presji biednego
otoczenia i wiary, że nie stać ich na zajmowanie się
działalnością artystyczną, zaczęły malować piękne
mandale lub obrazy. Kilku zauważyło ułatwienia w
uczeniu się obcych języków. A jeden z moich kolegów
w wieku 5 lat siadł do pianina, które ojciec kupił jego
starszej siostrze i natychmiast zagrał na dwie ręce.	


!

!

To istotne, gdyż problemy, które w dalekiej przeszłości
wydawały nam się ważne, a których nie udało się nam
pozytywnie rozwiązać, stanowią ciągle wyzwanie dla
podświadomości. Ona szuka okazji, by sobie o nich
przypominać i wreszcie z nimi uporać, albo po raz
kolejny przekonać się, że znów przegrała (efekt zależy
tylko od naszych intencji).	


!

Rozwiązanie konfliktów karmicznych wynikających z
hipnoz, zawiści, zazdrości, nienawiści, czy specjalnych
ślubowań i innych zobowiązań. Przypomnienie sobie
tego, co już potrafimy i wykorzystanie tego w
codziennym życiu.	


!

Ten ostatni punkt okazuje się ciekawy, bo możemy
nagle zacząć umieć i skutecznie stosować coś, czego
się nie uczyliśmy. Tak się dzieje z wieloma
zdolnościami parapsychicznymi, uzdrowicielskimi,

!

!

To, co dobrze opanowaliśmy w poprzednich
wcieleniach, pomaga nam żyć i rozwijać się. To, co
sknociliśmy, stanowi utrudnienie.	


!

Wielu z nas ma mało utrudnień, za to z pamięci
poprzednich wcieleń wynosi dużo korzyści. Ci, co żyli
byle jak, z poprzednich wcieleń wynieśli byle co.	


!

Możliwość korzystania z pamięci poprzednich wcieleń
dotyczy zaledwie ok. 3% populacji. W bezpieczny i
kontrolowany sposób umożliwiają to terapie
reinkarnacyjne, m.in. regresing, który jest metodą
opatentowaną przez autora.	


!

Leszek Żądło

Historie życiem pisane,
czyli z bloga wróżbity jasnowidza…
Nazywam się Khan? 	


Przypowieść o ołówku…	

Chłopiec patrzył, jak babcia pisze list. W pewnej chwili zapytał:
- Piszesz o tym, co się przydarzyło? A może o mnie?

Od jakiegoś czasu uwielbiam filmy, które potocznie nazywamy "bollywoodami" i wbrew opiniom nie są
to tylko ckliwe filmy o miłości, gdzie tylko się tańczy, płacze... Ostatnio wpadł mi w ręce film: "Nazywam
się Khan"... nie byłem nas nim w kinie, bo nie lubię czytać filmów, dlatego z wielką przyjemnością
zasiadłem przed telewizorem, wygodnie w domowych pieleszach...	

Jestem pod olbrzymim wrażeniem, urokiem pomysłowości zrealizowania takiego trudnego tematu jak
ciężka choroba i nie akceptacja innych religii. Nie wiem, ale bardzo boli mnie to, że nie nadal nie
akceptujemy innych narodowości, ludzi pokrzywdzonych w jakiś sposób przez los, lub kochających
inaczej… czy po prostu inności w jakimkolwiek jego przejawie.	

Tak naprawdę powinniśmy pamiętać, że to nie my stworzyliśmy świat takim jakim on jest, stworzył go
Bóg, którego nie ważne jak nazwiemy. Stworzył ten świat dla nas, abyśmy się nim cieszyli, kochali się
wzajemnie i korzystali z jego dobrodziejstw pełnymi garściami.	

Zamiast tego walczymy o wszystko, o władzę, karierę, źle użyte słowa, mądrości świętych ksiąg... I co na to
daje...? Coraz więcej walki, bólu i trosk… Walczymy przeciw czemuś, zamiast walczyć za!	

Przecież każdy z nas zasługuje na uwagę, miłość i dobroć. Przykre jest dla mnie, że nie szanujemy
starszych, schorowanych ludzi, ludzi których nie stać jest na markowe ubrania, dzieci, które samotnie
spędzają czas, którym brakuje ciepła. Wszystkich pokrzywdzonych w jakiś sposób przez los...	

Powinniśmy pamiętać, że musimy akceptować wszystkich takimi jakimi są. Wszystko jest dobre jeśli nie
rani i nie godzi w drugiego człowieka… Dlatego przemyślmy co nam daje walka, szarpanie się i nie
akceptacja! Nic dobrego dla żadnej ze stron. Walki wzburzają gniew, który okiełznać jest bardzo ciężko, a
jak się już wylewa jest niszczącą siłą. Popatrzmy na siebie, jakie emocje mamy w sobie, co nas raduje, co
nas drażni. 	

Bynajmniej jest to nadal trudny temat, dlatego tym bardziej polecam obejrzenie tego filmu, na mnie zrobił
wrażenie :)

www.aryangoehling.blog.pl

Babcia przerwała pisanie, uśmiechnęła się i powiedziała:
- To prawda, piszę o tobie, ale ważniejsze od tego, co piszę, jest ołówek,
którym piszę. Chcę ci go dać, gdy dorośniesz.
Chłopiec z zaciekawieniem spojrzał na ołówek, ale nie zauważył w nim
nic szczególnego.
- Przecież on niczym się nie różni od innych ołówków, które widziałem!
- Wszystko zależy od tego, jak na niego spojrzysz. Wiąże się z nim pięć
ważnych cech i jeśli je będziesz odpowiednio pielęgnował, zawsze
będziesz żył w zgodzie ze światem.
Pierwsza cecha: możesz dokonać wielkich rzeczy, ale nigdy nie
zapominaj, że istnieje dłoń, która kieruje twoimi krokami. Ta dłoń to Bóg i
to On prowadzi cię zgodnie ze swoją wolą.
Druga cecha: czasem muszę przerwać pisanie i użyć temperówki. Ołówek
trochę z tego powodu ucierpi, ale potem, będzie miał ostrzejszą
końcówkę. Dlatego naucz się znosić cierpienie, bo dzięki niemu
wyrośniesz na dobrego człowieka.
Trzecia cecha: używając ołówka, zawsze możemy poprawić błąd za
pomocą gumki. Zapamiętaj, że poprawienie nie jest niczym złym,
przeciwnie, jest bardzo ważne, bo gwarantuje uczciwe postępowanie.
Czwarta cecha: w ołówku nie ważna jest drewniana otoczka, ale grafit w
środku. Dlatego zawsze wsłuchuj się w to, co dzieje się w tobie.
Wreszcie piąta cecha: ołówek zawsze pozostawia ślad. Pamiętaj, że
wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad.
Dlatego miej świadomość tego, co robisz...

Paulo Coelho

KSIĄŻKI GODNE POLECENIA… rozmaitości o zdrowiu

DLACZEGO, KIEDY JESTEŚMY ZMĘCZENI
!

POD OCZAMI ROBIĄ NAM SIĘ „WORY”?

Kiedy jesteśmy zmęczeni lub chorzy, cieniutkie naczynia
krwionośne pod oczami mają tendencję do rozszerzania
się. Jest to typowa reakcja na stres - od zakażenia po
zranienie. Krew niosące tlen oraz substancje pomagające
sobie radzić ze stresem przechodzi przez owe
rozszerzone naczynia i pod oczami gromadzi się więcej
płynu niż zwykle.
Oczy wyglądają na podpuchnięte, co robi wrażenie
„worów”. Skóra pod oczami jest tak cienka, że bez trudu
można zobaczyć krew przepływającą przez naczynia.
Ciemne kręgi pod oczami, kiedy jesteśmy niewyspani, to
po prostu zastoiny krwi. Trudno się dziwić, że
„rozjaśnienie oczu”, czyli blefaroplastyka - usunięcie
nadmiaru tłuszczu, skóry i mięśni ze zwiotczałych i
opuchniętych powiek - stało się najpopularniejszym
zabiegiem kosmetycznym.

!

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

!
NO

W

YK
YC

L:

RADY SZEPTUNKI

PRZEBACZANIE

!
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„Zginęła moc życia, bo tłuszcza zajadła
Jak mszyca na liściu na sercu osiadła”
(Cyprian Kamil Norwid)

Życie, to bieg lub spacer, albo pełzanie na ścieżce
ewolucji, którą w ziemskim świecie musimy
przebyć; tylko od nas zależy jak daleko zajdziemy w
rozwoju duchowym, zanim śmierć przetnie naszą
linię fizycznego życia.

!

Celem wędrówki ziemskiej jest doskonalenie siebie, by w
następnym wcieleniu otrzymać życie od rodziców
silniejszych biologicznie, co zapewni nam
długowieczność, przygotuje bytowanie w lepszych
warunkach materialnych, uszczęśliwi miłością bliskich,
zostaniemy bardziej obficie wyposażeni przez Stwórcę w
talenty, a wszystko według naszych zasług w obecnym i
poprzednich bytach.

!

Każde następne życie rozpoczyna się w tym samym
miejscu etapu rozwoju na drodze ewolucji, w którym
zakończyło się wcielenie poprzednie. Potwierdza to
Święty Augustyn, włoski teolog i filozof, żyjący w latach
354 - 430, pisząc: „ Prawdziwą radość można tu sobie
przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym
życiu”
Nad przebiegiem ziemskiej ewolucji człowieka czuwa
Opiekun Duchowy, informuje i ostrzega poprzez intuicję.

Ludzkość świata współczesnego,
zniewolona
chaosem cywilizacji, naturalnej formy przekazu
informacji poprzez intuicję nie odbiera w sposób
czytelny; coraz trudniej pojmuje symbole sygnałów
ze świata duchowego, i ta forma kontaktu między
Opiekunem Duchowym a ziemskim człowiekiem
kroczącym drogą ewolucji, staje się utrudniona, lub
niemożliwa.

!

We wszechświecie nie może istnieć próżnia,
dlatego w miejsce zanikającej intuicji, cywilizacja
rozwija intelekt, a dominującą w kształtowaniu
intelektu stała się logika, tym samym, mózg
współczesnego człowieka pozostaje najczęściej w
obszarze wibracji gdzie intuicja nie przenika,
dlatego Opiekun Duchowy czuwający nad ewolucją
ludzkości, przekazuje współczesnemu człowiekowi
informacje poprzez ból i cierpienie, jako sygnał, że
idziemy niewłaściwą drogą lub tracimy siły i czas na
błądzenie po bezdrożach.

!

Według wskazać ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, to:
„Bóg rzuca człowiekowi kłody pod nogi,
aby
wskazać inną drogę.”

!

Filozofowie świata starożytnego, dostrzegali
potrzebę ustalania wzorców dla człowieka
zmagającego się z procesem ewolucji, by w
ziemskim czasie pokonał jak największy odcinek
drogi w rozwoju duchowym.

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

!Fi l o z o fo w i e

ś w i ata sta ro ż yt n e g o,
dostrzegali potrzebę ustalania wzorców
d l a cz ł o w i e k a z m a g a j ą ce g o s i ę z
procesem ewolucji, by w ziemskim czasie
pokonał jak największy odcinek drogi w
rozwoju duchowym.	

W starożytnych Chinach, żyjący w latach
551- 479 p.n.e. Konfucjusz (Kung Fu - Tsy),
myśliciel i reformator społeczny, twórca
systemu moralno - religijnego zwanego
konfucjanizmem, wskazywał, iż wielką siłę
na poprawny przebieg ewolucji, dają
korzenie własnej rodziny i własnego
narodu, wówczas gdy istnieje w nich
wzajemna miłość i szacunek.	

Lao - Tsy, inny myśliciel starożytnych
Chin, żyjący prawdopodobnie w tym
samym okresie czasu, wskazywał, na
konieczność współistnienia człowieka z
wszechświatem, filozofia ta przekazana
została ludzkości pod nazwą „ taoizmu”. 	

Dostrzeganie siebie jako cząsteczkę natury,
powoduje, że ból innych i cierpienia
ziemskiej przyrody odczuwamy jako ból
własny, jest sygnałem by nie krzywdzić i nie
sprawiać innym cierpienia.	

Inaczej traktowała troskę o przebieg
ewolucji człowieka, panująca wówczas
dynastia Chin; uważała, iż człowiek jest z
natury zły, dla poprawnego przebiegu
ewolucji potrzebuje rygorystycznego i
skutecznego
prawa, by
odczuwając
trwogę przed rychłą ziemską karą
zaniechał wszelkiego zła.	


Powszechną pozostawała przez dalsze wieki
chińska filozofia, by iść przez ziemskie życie
drogą środka; nie krzywdzić i nie być
krzywdzonym, kochać i być kochanym, nie
dominować i nie pozwalać na
zdominowanie, nie stawać się katem ani
ofiarą.	


F i l o z o f i a s t a r o ż y t n e j k u l t u ry
Hindusów, czynienia zła innym,
s p ra w i a n i e c i e r p i e n i a n a z y wa
zbieraniem złej „karmy ”, którą
musimy kiedyś spłacić cierpieniem
w ł a s n y m , w ty m l u b b yta c h
następnych; jeżeli będziemy poniżać
innych doznamy kiedyś upokorzenia,
nieuczciwie gromadząc bogactwo
materialne sprawi, że w bytach
następnych będziemy cierpieć biedę. 	

W kulturze chrześcijan czynienie zła
nazywane jest grzechem, za który musimy
odpokutować. W religii, według wskazań
C h ry s t u s a , i s t n i e j e k o n i e c z n o ś ć
przebaczania tym, co nas skrzywdzili; nauki
chrześcijańskie wskazują, że w przebaczaniu
innym tkwi przebaczanie naszych win.	

Z tekstu ewangelii wg Marka ( PAX 1957;
XVIII 21-22) wynika, że Piotr również
próbował zrozumieć istotę przebaczania,
pytał:” Panie, jeżeli brat mój zgrzeszy
przeciwko mnie, to ile razy mam mu
odpuścić? Czy aż siedem razy?” Otrzymał
odpowiedzieć: „Ja nie mówię ci, aż
siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem
razy”.

Oto niektóre wybrane pozycje książkowe autorki:

!

Z innej przypowieści pozostawionej w biblijnych tekstach, wynika, że pewien
król darował zadłużenie słudze, ale sługa nie zrozumiał lekcji i ledwie
wyszedł za drzwi napotkał innego sługę, który był jemu winien, mimo próśb
o odroczenie spłaty zadłużenia, bezlitośnie wtrącić go do więzienia.
Oburzony król cofnął poprzednią decyzje i niegodziwego sługę oddał
katom. Z powyższej lekcji wynika wniosek, że jeżeli nam darowano, my
powinniśmy darować innym. .

!

Ludzkość znajduje się obecnie na przełomie epoki Ryby i Wodnika.
Era Ryby opierała trwanie na równowadze dobra i zła; kończąc
królowanie zło odchodzącej epoki eksploduje, wyrzuca z siebie
najgorsze instynkty; człowiek uwielbia krzywdzi innych, choć
wszelkie religie nakazują miłość i szacunek.
Uczucie jest tylko
energią o określonych wibracjach, dobre uczucia stwarzają działania
konstruktywne, uczucia odbierane jako działanie negatywne
wyniszczają.

!

Kiedy postępowanie innych odczuliśmy jako krzywdę, odebraliśmy od nich
ogrom złej energii, która będzie w nas tkwić i wyniszczać, sygnalizować
istnienie stałym lub wspominanym bólem skrzywdzenia, dopóki winowajcy
nie przebaczymy. Przebaczanie polega na zrównoważeniu wyniszczającej
energii stworzonej krzywdą, pozytywną energią przebaczenia. Zatem
doznanie wielkiej krzywdy, wymaga od nas wydatkowania ogromnej siły
energii pozytywnej, a konieczność nadmiernego przebaczanie sprawi, że
pięknej pełnej szlachetności energii wybaczania kiedyś zabraknie!

!

Obecną epokę znawcy nazywają epoką Kali i oceniają jako
najokrutniejszą dla ludzkości. Wszechobecne zło dotyka
poszczególnych ludzi, rodziny, społeczności, narody, struktury
państwowe i religijne. Skąd czerpać dobrą energię na przebaczenie
wielkiego zła, gdy zasób własnej energii wyczerpał się na ciągłe
przebaczanie, bliskim i tym którym zaufaliśmy a zawiedli?

!

Lew Tołstoj, wielce uduchowiony u schyłku życia, pozostawił w zapisie:
... są cierpienia z których możemy się uwolnić,

ale są takie cierpienie z których uwolnić się nie należy.
Cierpienia, których nie powinniśmy unikać, to cierpienia karmiczne.
Musieliśmy przeżyć ból, jako konsekwencje naszych złych czynów w
poprzednich bytach, skrzywdziliśmy niegdyś kogoś, krzywda dojrzała i
powróciła cierpieniem - jedyna racja, to ból zaakceptować, zrozumieć
istotę bólu, przyjąć z pokorą jako skutek karmicznego wyrównania.

!

Nie możemy również żywić nienawiści wobec tych, którzy ból zadali z wyroku Nieba musieliśmy doznać cierpienia, sprawcy są tylko
narzędziem w rękach Wielkich Istot, którzy czuwają nad naszym
doskonaleniem na drodze ewolucji.

!

Ewolucja jest bardzo trudnym procesem stawania się doskonalszym,
by dochodząc do celu stać się Bogu podobnym. W galopie
zmieniającego się świata zatracamy racje wskazywane przez religie,
strach przed skrzywdzeniem nas zamyka drzwi, usta i serce, poprawne
normy wychowawcze w świecie zła nie chronią. Jutra nie można
przewidzieć!

!

Nadal pozostaje przewodnia rola Opiekuna Duchowego; aby
bezpiecznie przejść przez etap transformacji epok, powróćmy do
czerpania, poprzez intuicję, wskazań płynących z wewnętrznego
świata.

!

Jeżeli dominującym jest intelekt, korzystajmy z mądrości starożytnych
filozofów Wschodu, by iść droga środka; według rad filozofów nie
możemy być nadmiernie dobrzy, bo będziemy skrzywdzeni, musimy
wówczas przebaczać. Nie możemy być źli, bo będziemy krzywdzić, co
zaowocuje złą karmą, którą kiedyś musimy spłacić własnym
cierpieniem. Człowiek jest siewcą i żniwiarzem własnego cierpienia,
nasionami siewu są: myśli, uczucia, czyny.

!

szeptunka.alagor77@gmail.com

NASI MILUSIŃSCY
Czasami nie potrafimy interpretować
pewnych zachowań naszych milusińskich,
dlatego podajemy kilka wskazówek, jak
odczytać znaki przekazywane przez nasze
koty!

!

Kot ociera się o człowieka!

Koty posiadają gruczoły zapachowe wzdłuż ogona,
po obu stronach głowy, na brodzie, obok
genitaliów i pomiędzy przednimi łapkami.
Ocieranie się kota jest sposobem znakowania
człowieka, a także zbierania jego zapachu.
Ocieranie się o wszelkie meble i różne inne
przedmioty znajdujące się w domu ma takie samo
znaczenie - znakowanie swojego terenu.

!

Stukanie łebkiem!

Zaraz po głaskaniu kot zaczyna się myć!

Mogę być tego dwa powody:
- kot stara się uwolnić od naszego zapachu;
- kot „smakuje” zapach, który na nim
zostawiliśmy.

!

Dlaczego kot bardzo dokładnie zakopuje
swoje odchody?

Jest to cecha, którą koty odziedziczyły po swoich
dzikich przodkach, w środowisku naturalnym
zakopywały swoje odchody, w celu ukrycia swojej
obecności przed drapieżnikami. Jeśli Twój kot
usilnie zakopuje swoje odchody, może być też to
oznaką, że kuweta dla niego nie jest za czysta i
chce się pozbyć zapachu odchodów.

!

Kot mruczy…!

Stukanie łebkiem, często określa się to
„barankiem” jest wyrazem kociej akceptacji,
zaufania i wielkiej sympatii w stosunku do
człowieka. Często może też być zachętą do
pieszczot…

Mruczenie jest oznaką tego, że kot czuje się
szczęśliwy. Młode kotki często mruczeniem
prowokują się wzajemnie do zabawy. Mruczenie u
chorych kotów i takie nieme miałczenie może być
oznaką bólu.

Dlaczego kot liże skórę i włosy człowieka?

Kot atakuje nasze nogi!

!

Jest to nic innego jak demonstrowanie miłości i
opiekuńczości, kot w ten sposób troszczy się o nas.
Lizanie jest pierwszą czynnością, której zwierzątko
doświadcza zaraz po urodzeniu - kocięta zanim
otworzą oczy są lizane przez swoją matkę.

!

Jest to typowa kocia zabawa z „pozorowaną walkę”,
jest to nic innego jak zachęcanie człowieka do
zabawy i pokazuje, że tak bawiłby się z innym
kotem. Wtedy wystarczy chwila zabawy z naszym
pupilem i będzie szczęśliwy.

Kot delikatnie gryzie, a za chwilę liże człowieka!

Wbrew pozorom jest to dobry znak - kot w ten sposób daje nam buziaka. Kot może
lekko uszczypnąć naszą skórę, wziąć ją w zęby, często może być to kawałek palca, a
nawet nosa.
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Dlaczego kot drapie obok miseczki z jedzeniem!
Kot chce nam pokazać, że coś mi nie smakuje. Jednak jeśli kot zjada swoje jedzenie i
potem drapie koło miseczki, oznacza to, że mu bardzo smakowało i trochę chce sobie
zakopać na później.

!

Kot ssie różne materiały!

Kot prawdopodobnie został za wcześnie oddzielony od matki, w innym przypadku
oznaczać to może, że brakuje mu włókien w codziennej diecie.

!

Kiedy kot zanosi swoje zabawki do misek z wodą lub pożywieniem!
Nasz pupil odkłada swoje zabawki w „bezpieczne miejsce”.

BO ŚMIECH TO ZDROWIE :)

Nasze myśli…	

!
Każda myśl, której poświęcasz swoją uwagę,
rośnie, stając się większą częścią wibracyjnej
całości. Bez względu na to, czy myślisz o czymś,
czego chcesz lub nie chcesz, twoja uwaga
wprowadza tę myśl do Twojego życia.
Podobne przyciąga podobne…!
Jeśli myślisz pozytywnie Twoje życie nabiera
barw. Myśląc negatywnie wprowadzisz do swojego
życia zwątpienie i trudności.

!
Na podstawie książki:

“ZREALIZUJ SWOJE MARZENIA”
Esther i Jerry Hicks

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

Beata Pawlikowska

!

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

www.facebook.com/BeataPawlikowska

FAKTY i MITY	

MIT:

nie powinno się jeść posiłków po 18 !	

FAKT:
Wręcz przeciwnie, właśnie w ten sposób możemy spowolnić swój
metabolizm. Na wieczór nie powinno się jeść produktów wysoko
kalorycznych, jednak możesz zjeść coś lekkiego najpóźniej 3 godziny
przed snem. Idealna będzie lekka sałatka, kanapka, ryba, twarożek lub
owoc. Jedząc warzywo lub owoc możemy znacznie schudnąć.

PRZESŁANIE
NA CZERWIEC !
Sami sobie jesteśmy winni…
Powinniśmy skupić się na wybaczeniu, zapomnieniu, a o to niestety jest bardzo ciężko w obecnych czasach,
zwłaszcza w obliczu różnych zbrodni. W obecnym świecie skupiamy się za bardzo na negatywach. Media
ogłaszają coraz to nowe zbrodnie, morderstwa, straszą nas kryzysem, wojnami. Wszędzie widzimy i słyszymy
tylko o tym, że jest bardzo źle i będzie gorzej… I czy od tego poprawia się sytuacja na świecie? Nie!
Dlaczego? Dlatego, że nie myślimy pozytywnie, podłączamy się pod masową energię lęku, zła i strachu. A
podobne przyciąga podobne. Dlatego zastanówmy się czy warto to robić i co możemy tym sposobem
przyciągnąć?
Kataklizmy w przyrodzie tj. tsunami, wichury, powodzie… Dzieje się ponieważ przyroda i natura, której nie
szanujemy dopomina się o swoje. Przecież tak naprawdę ludzie zbliżają się w nieszczęściu i tragediach! Ale
to nie musi odbywać się w ten sposób!
Możemy na co dzień cieszyć się życiem, dbać o sobie na wzajem, skupiać się na miłych rzeczach i ważnych
sprawach. To, że gdzieś na świecie dzieje się źle, to czy my tutaj w Polsce mamy na to wpływ? Nie!. To po co
się tym martwić, myśleć, poświęcać czas i energię na coś, na co nie mamy wpływu, nie naprawimy tego
siedząc tutaj i oglądając fakty czy wiadomości.
Co dają marsze, pikiety przeciw wojnie, terroryzmowi, przeciw Aids… powodujemy, że te energie potęgują
się, i zamiast mieć mniej wojen, chorób i głodu… mamy tego coraz więcej i więcej… Dlaczego nie
organizujecie marszu na rzecz pokoju, radości, uśmiechu…? Może wtedy na świecie byłoby lepiej…
Dlatego apeluję – myślmy pozytywnie, nie dajmy się wciągać w przykre i negatywne poczynania, nie
podłączajmy pod negatywne myśli, energie i emocje. Bądźmy poza nimi…
Na pewno wyjdziemy na tym lepiej, bo jak dotąd dzieje się coraz gorzej, a nie lepiej. Zaoszczędźmy swój
czas i zamiast oglądając kolejną porcję wiadomości czy faktów – wyjdźmy na spacer, wybierzmy się całą
rodziną na wycieczkę, poczytajmy ciekawą książkę, albo idźmy zwyczajnie do kina obejrzeć komedię i
skupmy się na szczęściu swoim i swoich bliskich. Tego życzę sobie i Wam wszystkim… żyjmy spokojnie i
propagujmy optymizm!

Wanda Leonarda Prager

!

Modlitwa o uzdrowienie relacji w związku	


Ja..., jestem gotowa na to, aby już w tej chwili zainicjował się proces uzdrawiania mojego związku z moim partnerem. Jestem gotowa
na uzdrowienie mojego związku, na każdej z płaszczyzn, na której jest on tworzony.	

Niech dokona się uzdrowienie i oczyszczenie związku z moim partnerem, na płaszczyźnie materialnej. Niech oczyści się miedzy nami
wszystko to, co wzajemnie wpływa w naszej relacji na zniżenie wibracji, w przestrzeni tworzenia jakości naszego życia materialnego.
Niech dokona się oczyszczenie moich negatywnych intencji, wobec materii, wobec tworzenia dostatniego życia i chęci wciągania w mój
świat emocji i blokad, mojego partnera. Jestem gotowa na uzdrowienie wszelkich niechęci wobec twórczego działania i tworzenia pola
inspiracji dla mojego partnera. Jestem gotowa skierować moją wewnętrzną uwagę, w stronę budowania w sobie świadomości moich
twórczych mocy i inspirować tym samym, moją świadomą postawą, mojego partnera.	

Niech dokona się uzdrowienie i oczyszczenie związku z moim partnerem, na płaszczyźnie budowania relacji osobistej, na poziomie
cielesności. Niech uzdrowi się mój wewnętrzny stosunek do mojego ciała i ciała mojego partnera. Jestem gotowa na przejawianie
wewnętrznej i zewnętrznej świadomości, zmysłowości w moim ciele. Niech wszystko to, co wpływało na mój podświadomy stosunek
do mojego ciała, do ciała mojego partnera, przemieni się w stan czystej świadomości. Niech uzdrowią się wszelkie, negatywne intencje,
które przejawiałam nieświadomie w stosunku do siebie, mojego kobiecego ciała i ciała mojego partnera. Niech dokona się we mnie
taka przemiana, która wprowadzi moją osobistą relację z moim partnerem, na poziom najwyższych wibracji duchowych, gdzie
przejawianie wobec siebie świadomości, najwyższych wibracyjnie uczuć, stanie się czymś naturalnym w naszej wzajemnej, codziennej
relacji.	

Niech dokona się uzdrowienie i oczyszczenie, w związku z moim partnerem, na płaszczyźnie budowanego poczucia bezpieczeństwa we
wzajemnej relacji, poczucia własnej wartości i świadomości, jakości okazywanych sobie wzajemne uczuć. Niech uzdrowi się wszystko to,
co wpływało na zaniżenie poczucia bezpieczeństwa w naszym związku, budowało nieufność do siebie nawzajem i poczucie
wyobcowania w chwilach, przebywania razem. Niech uzdrowi się wszystko to, czemu ulegaliśmy we wpływach z zewnątrz, wszystko, co
płynęło do nas od nieżyczliwych nam ludzi, a co przyjmowaliśmy w naiwności naszego, nieświadomego wyobrażenia o świecie i
ludziach.	

Jestem gotowa na uzdrowienie wszelkich, przejętych od rodziców i otoczenia wyobrażeń o związku, o jego funkcjonowaniu i tym, jak
ma w ogóle wyglądać relacja między kobietą a mężczyzną. Jestem gotowa na uzdrowienie wszystkich, przejętych wzorców
emocjonalnych, które mają pośredni i bezpośredni wpływ na mój związek, od mojej strony. Niech uzdrowi się we mnie każdy
stosunek, który podświadomie tworzę w wyobrażeniach o moim partnerze. Niech uzdrowią się wszelkie wzorce prowokowania siebie
nawzajem i odpowiadania na prowokacje, wysyłane nieświadomie w moim kierunku, ze strony mojego partnera. Niech wszystko to, co
nas obciążało wzajemnie, uzdrowi się i przemieni tak, by zapanowała pomiędzy nami, na każdej płaszczyźnie naszego związku,
prawdziwa harmonia i popłynęło wzajemne zrozumienie.	

Jestem gotowa tak przemienić wzorce, które zalegają w mojej podświadomości, a mają związek z moim partnerem, by ich przemiana
stała się dla mnie źródłem duchowej inspiracji, bym mogła wynieść z ich przemiany duchową mądrość i bym mogła skierować światło
tej przemiany, w stronę mojego partnera. Jestem gotowa wznieść, związek z moim partnerem, od mojej strony, na jak najwyższy
poziom wibracji myśli i uczuć. Jestem gotowa na przejawianie najwyższych wibracyjnie uczuć. Jestem gotowa przyjmować światło
inspiracji ze strony mojego partnera i tworzyć, świadomą postawę wobec jego duszy.	

Niech się dokona. Jestem na to gotowa.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

źródło: www.annaatras.com

ALKOSTACJA
ALKOHOLE * PIWA REGIONALNE * WINA ŚWIATA

!

Gdynia Główna, ul. Wolności 4
polecamy:

Jägermeister
likier ziołowo - korzenny

Jägermeister (niem. łowczy)

- likier z Niemiec. Ma słodkogorzki smak. Zawiera 35%
alkoholu. Recepturę
otrzymywania opracowano w
1934 roku. Otrzymywany jest
w wyniku macerowania w
spirytusie 56 ziół i przypraw
korzennych m.in. tymianku,
rumianku,
drzewa
sandałowego, szafranu,
imbiru, rozmarynu, borówki,
bazylii, pietruszki, cynamonu.
Proces macerowania trwa
około 1,5 roku. Zwykle likier
serwowany jest schłodzony w
małych kieliszkach 50 ml

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

OLEJKI ETERYCZNE
Naturalne olejki eteryczne możemy stosować do kominków,
wystarczy wlać odrobinę wody dodać 5 - 10 kropli olejku i
rozkoszować się przyjemnym i jednocześnie uzdrawiającym
aromatem. Kilka kropel wystarczy kilka kropel zaaplikować na
dywanie lub poduszce, aby aromat olejków rozszedł się po
pomieszczeniu. Kąpiele z dodatkiem olejków nie tylko
niesamowicie wyciszają, ale również pielęgnują naszą skórę i
inhalują, wlej do wanny 15 kropli olejku. Do masażu: 5-8 kropli w
łyżce stołowej oleju bazowego np. z oliwek, migdałów lub
lnianego.

!

Anyż - na kaszel, katar, bronchit, niestrawność;
Bazyliowy - brak koncentracji, migreny, bóle wszelkiego rodzaju;
Bergamotowy - stresy, napięcia, depresje, grypa;
Cynamonowy - grypy, reumatyzm, infekcje wirusowe, rozgrzewa;
Cyprysowy - napięcia, cellulit, reumatyzm, infekcje wirusowe;
Cytrynowy - napięcia, lęki, ciśnienie, grypa, nerwobóle;
Drzewo herbaciane - infekcje, grypa, grzybice, poprawa krążenia;
Drzewo różane - depresje, kaszel, bóle głowy;
Eukaliptus - bronchit, reumatyzm, bóle, infekcje;
Geranium - depresje, menstruacja, infekcje, nerwowość;
Goździk - reumatyzm, bóle, infekcje, niestrawność;
Hyzop - stłuczenia, problemy krążeniowe, reumatyzm;
Jałowiec - napięcia, cellulit, bezsenność, infekcje;
Kanuka - alergie, żylaki;
Kminkowy - zaburzenia trawienia, otyłość, wzdęcia;
Koper włoski - zaburzenia trawienia, nudności, wzdęcia;
Kolendra - zmęczenie, reumatyzm, nerwowość, grypa;
Lawenda - rany, oparzenia, migreny, infekcje, depresje;
Limetka - depresje, alkoholizm, lęki, infekcje;
Majerankowy -nerwice, nadciśnienie, nerwobóle, lęki;

Mandarynka - bezsenność, osłabienie, lęki, nerwy;
Manuka - stany zapalne skóry, infekcje, ;
Mięta pieprzowa - zmęczenie, przeziębienie, bóle, katar, apatia;
Melisa - napięcia, nerwy, egzemy, serce, infekcje;
Nerola - depresje, lęki, pękające naczynka;
Paczula - trądzik, łupież, zapalenia, grzybice, egzemy;
Petigrain - lęki, bezsenność, depresje, infekcje;
Pomarańcza - napięcia, depresje, lęki, bóle mięśniowe;
Rozmaryn - zmęczenie umysłowe, oziębłość seksualna;
Różany - depresje, bezsenność, pękające naczynka;
Rumianek rzymski - stres, nerwobóle, podrażnienia skóry;
Sandałowy - depresje, napięcia, stres, infekcje;
Sosnowy - przeziębienia, kaszel, infekcje, astma, pobudzenie;
Gałka muszkatołowa - pobudzenie, infekcje, dezynfekująco;
Szałwia - napięcia, nadciśnienie, lęki;
Tymiankowy - apatia, niskie ciśnienie, infekcje;
Ylang Ylang - depresja, oziębłość seksualna, lęki, nerwowość;
Wanilia - uspokojenie, relaksująco, stres;

SZEPTY ZNANYCH

ODROBINA PRZESĄDÓW	

Czterolistna koniczyna - według tradycji każdy listek koniczyny coś symbolizuje. Pierwszy oznacza
nadzieję, drugi wiarę, trzeci miłość, a czwarty szczęście.

!

Nie wolno witać się przez próg - ponoć powoduje pomiędzy witającym kłótnie lub niesnaski. W
dawnych Chinach i Indiach wierzono, że próg oddziela bezpieczne wnętrze domu od złego świata. Zatem
odcisk dłoni między osobami znajdującymi się po obu stronach progu niosło ryzyko przyniesienia do domu
złych mocy z zewnątrz.

!

Czarny kot - gdy nam przebiegnie drogę przynosi to pecha, wtedy należy splunąć przez lewe ramię. Już w
starożytnych czasach w kotach upatrywano stworzenia demoniczne. Noc kojarzona była z częścią doby, którą
władał szatan. Koty widzące w ciemności chętnie polowały nocą, przez co utożsamiane były z iście szatańskimi
zwierzętami. Ich wzrok budził grozę i w średniowieczu wiązany był z rzucaniem przez koty uroku
powodującego choroby lub nieszczęście.

!
Ślub w miesiącu z literką R - literka R symbolizuje rodzinę i ma zapewnić szczęście małżeństwu.
!

Przejście pod drabiną - wierzy się, że przejście pod drabiną powoduje, iż nasz opiekuńczy duch, który
siedzi na naszej głowie, może zostać strącony. Ponadto przechodząc przez trójkąt, jaki tworzy się między
ziemią a niebem, powoduje zaburzenie harmonii. Niektórzy wierzą, że się nie urośnie, ale to bardziej
dziecinne wierzenie.

!

Odpukać w niemalowane drewno - nasi przodkowie stukali w grobową deskę, gdy leżał na niej
zmarły, miało to odstraszyć diabła czyhającego na ludzką duszę, z czasem zaczęto pukać w każde nie
malowane drewno dla odpędzenia wszelkiego licha, pecha czy nie chcianej sprawy.

!

Kominiarz przynosi szczęście - przesąd ten ma swoje źródło w czasach, gdy od czystości komina
zależało ogrzanie domu. Kominiarz stał więc niejako strażnikiem domowego ogniska. Dlaczego na jego widok
łapiemy się za guzik? Do XIII wieku guzik pełnił rolę amuletu. Dlatego łapiąc się za guzik i wypowiadając
życzenie, możemy śmiało liczyć, że się spełni

Amortherapy

OLEJEK ZMYSŁOWY DLA NIEJ$
Nasycony jest zmysłową kompozycją eterycznych afrodyzjaków z
paczuli, kwiatów ylang-ylang oraz jaśminu, wzbogaconych nutą
dojrzałych owoców i przypraw z dalekiego wschodu. Zawiera wyciąg z
pączków kaparów i ujędrniający ekstrakt z Centella asiatica. Olejek czyni
skórę gładką, jak atłas i niewymownie przyjemną w dotyku. Ten w pełni
naturalny kosmetyk służy do masażu i pielęgnacji całego ciała w każdym
momencie, w którym zechcesz.!
Butelka 125 ml!

!

W życiu nie ma nic ważniejszego niż miłość. Powinniśmy kochać samych siebie a kochając
siebie kochać innych. Szukamy tej miłości a jak już ją znajdziemy rodzi się bliskość a z nią
przychodzi intymne spełnienie. Jesteśmy istotami pełnymi zmysłów zatem wróćmy do naszych
korzeni. Potrzebujemy czułości, dotyku, pieszczoty a z nimi smaku, zapachu i dźwięku.
Potrzebujemy odnowy i nowej jakości. Olejki z linii Amortherapy pomogą Państwu odkryć nowe
fascynujące doznania pełne zmysłowości. One leczą duszę, budują nastrój pełny radosnego
oczekiwania, uprzyjemniają wzajemny masaż, dotyk staje się jeszcze delikatniejszy i jeszcze
bardziej pożądany. Nasze skóry lśnią, pachną egzotyką i stają się jedwabiście delikatne. W
powietrzu unosi się relaks i oczekiwanie spełnienia. Warto pielęgnować bliskość. Bez niej nic
nie smakuje i nie pachnie tak jak powinno. Świat zmysłów to nasz świat. Zadbajmy o niego a
dzięki temu będziemy zdrowi, spełnieni i umocnieni w miłości. Nie ma nic piękniejszego niż
wzajemny cudowny dotyk skąpany w jedwabistej delikatności, w połysku skóry oraz zapachu
dalekich orientalnych rajskich krajów. Dbajmy o nasze dusze i ciała aby miłość trwała i trwała...
Proponujemy ekskluzywną linię kosmetyków służących do masażu całego ciała oraz
nawanianiu powietrza celem wprowadzenia Państwa w wyśmienity nastrój pełen oczekiwania.

SŁODZIUTKI AMOR!
To balsam napełniony cudownym aromatem zmysłowej róży stulistnej
oraz rozgrzewającej serce wanilii. Balsam wzmocniony bukietem
ponętnego zapachu drzewa sandałowego i delikatnie stymulującej
egzotycznej paczuli przenika w głąb skóry nadając jej niepowtarzalny,
kuszący zapach. Olej z nasion sezamu oraz zasobne w najcenniejsze
substancje oleje z orzechów masłosza i jojoby, odżywiają, odmładzają i
pieszczą ciało. Ten w pełni naturalny kosmetyk służy do masażu i
pielęgnacji całego ciała w każdym momencie w, którym zechcesz.!
Słoik 100 ml 100 % naturalne roślinne składniki!

!

KWITNĄCY OGRÓD$
Zmysłowy zapach o kobiecej naturze. Odurza nas woniami
kwiatowymi,drzewnymi i korzennymi. Zawiera tajemnicze nuty dojrzałych
w słońcu owoców , kwiatów jaśminu i wanilii. Kobieta pachnie orientem,
tańcem i jedwabiem. Uwolnij swoją kobieca naturę. Niech tańczy,
wygładza i rozkochuje. Jesteśmy zmysłami a zatem ten zapach je
rozpieści. Naturalna kompozycja zapachowa przeznaczona jest do
stosowania w kominku aromaterapeutycznym w celu nawaniania
pomieszczenia. W ilości 5-7 kropli / 15 ml. Buteleczka 10 ml

Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu:

www.femi.pl

!

Pijmy kolorowe soki na zdrowie

1. Sok żółty przyśpiesza przemianę materii jabłko, grejpfrut, łodygi selera naciowego,
kilka listków mięty, wywar z korzenia lukrecji.

!

2. Sok pomarańczowy spala tłuszcz: marchew,
gruszka, pomarańcz, biała rzodkiew, seler
naciowy, plasterki świeżego imbiru;

!

3. Sok czerwony
oczyszcza wątrobę i
jelita, odchudza: burak,
marchew, jabłko;

!

4. Sok zielony wspomaga
odchudzanie: liście
mniszka lekarskiego,
natka pietruszki,
grejpfrut, jabłko,
ogórek, wywar z
korzenia lukrecji;
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ZIELONA HERBATA
NATURALNY KOSMETYK

Wzmacniająca płukanka do włosów
Chroni włosy przed zanieczyszczeniami i sprawia, że są mocne i lśniące. 3-4 torebki herbaty parzyć w 1 l
wrzącej wody przez około godzinę, pozostawić do schłodzenia. Po umyciu włosów szamponem dokładnie
spłukać je mieszanką herbacianą.	


!

Kojący kompres na oczy
Zmniejszy opuchliznę i cienie pod oczami. Zaparzyć 2 torebki herbaty i po ostudzeniu nałożyć na oczy jak
kompres. Zawartość przeciwutleniaczy w herbacie działa również wygładzająco na drobne zmarszczki
wokół oczu.	


!

Złuszczający peeling do ciała
Zmielone liście zielonej herbaty należy połączyć z cukrem brązowym i miodem. Dokładnie wymieszać
przygotowaną pastę, jeśli jest za gęsta można dodać kilka kropel oliwy z oliwek. Taki peeling nie tylko
usunie martwe komórki naskórka i zanieczyszczenia, ale dzięki zawartości antyoksydantów ukoi
podrażnienia. Poprawi również krążenie, ujędrni skórę i pomoże zwalczyć cellulit.	


!

!
Zielona herbata od dawna cieszy się wielką popularnością, uznawana jest za źródło zdrowia i
młodości. Picie zielonej herbaty pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteoporozy,
nowotworów, chorób serca. Zielona herbata ma bardzo duże stężenie flawanoidów i polifenoli,
naturalnych przeciwutleniaczy, które pomagają chronić komórki przed substancjami
rakotwórczymi, hamują tworzenie się skrzepów krwi.

!

Ponadto zawiera fluor, który chroni zęby. Badania kliniczne wykazały, że duże ilości
przeciwutleniaczy zawarte w tym napoju zwalczają wolne rodniki (szkodliwe cząsteczki w
organizmie, które przyczyniają się do starzenia się i chorób ). Te właściwości zaczęły
wykorzystywać firmy kosmetyczne i zaczęły dodawać ekstrakty z zielonej herbaty do produktów
pielęgnujących twarz i ciało. Wykorzystując zieloną herbatę można zrobić wiele prostych
zabiegów pielęgnacyjnych, zarówno na twarz, jak i całe ciało.	


!

Odświeżający tonik do twarzy
1 torebkę lub łyżeczkę herbaty liściastej należy zalać gorącą wodą, parzyć przez ok. 10 minut, wystudzić i
przelać do szklanej butelki. Taki tonik można przechowywać w lodówce przez kilka dni, dlatego warto
robić małe ilości co pewien czas.	


!

Łagodząca poparzenia maseczka na twarz
1 łyżeczkę zmielonych liści należy zmieszać z łyżką jogurtu naturalnego lub kefiru i nałożyć na twarz na
20 minut, po czym dokładnie zmyć. Taka maseczka pomoże zlikwidować szkody wyrządzone przez słońce.	


!

Maseczka zwężająca pory
2 łyżeczki zielonej herbaty zaparzyć 3 łyżeczkami gorącej wody. Po ostudzeniu dodać łyżeczkę mąki
ziemniaczanej, dokładnie wymieszać. Nałożyć na twarz na 20 minut, po czym zmyć letnią wodą.	


!

Nawilżająca maseczka odżywcza
2 łyżki zmielonej zielonej herbaty łączymy z 2 łyżkami mleka i 2 łyżkami mąki. Dokładnie mieszamy do
uzyskania gęstej konsystencji. Nakładamy na 20 minut i zmywamy letnią wodą. Taki zabieg ukoi
również podrażnienia i zaczerwienienia.	


źródło: www.zdrowaipiekna.blog.onet.pl

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

Zdolności paranormalne to inaczej talenty, które u jednej osoby są bardziej otwarte, u
drugiej mniej, ale poprzez systematyczne ćwiczenia jesteśmy je w stanie rozwinąć. W tym
celu można zaopatrzyć się w jakiekolwiek obrazkowe karty np. anielskie, jakieś kolorowe
obrazy bogate w scenki czy sytuacje. Należy zapalić świeczkę, potasować karty, ułożyć je
koszulkami do góry i wyciągnąć jedną losową kartę starając się zinterpretować intuicyjnie
do zadanego w myślach pytania. Szukając odpowiedzi w naszej głowie, intuicyjnie
rozpatrując karty ćwiczymy naszą intuicję.	

Innym sposobem i jest to mój ulubiony sposób, należy po przebudzeniu, leżąc jeszcze w
łóżku w stanie półsny - zadajemy sobie w myślach konkretne pytania np. co dzisiaj spotka
mnie ciekawego, ważnego? Jak rozwiąże się dany problem? itp. Zamykamy oczy i
czekamy na intuicyjny przekaz w myślach. Wystarczy czekać od 3 do 5 minut i zwykle coś
przychodzi: obraz, myśl, słowo, które będzie dla nas podpowiedzią.	

Innym sposobem na pobudzenie ośrodka intuicji jest sposób: wyciągamy 3 karty z talii
klasycznej, kładziemy koszulkami do góry i palcami staramy się intuicyjnie wyczuć, która
karta ma kolor czerwony (czujemy ciepło), a która czarny (czujemy najczęściej chłód lub
nic). Po 5 minutach sprawdzamy wynik. Powodzenia!

!

Aryan Goehling
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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.

Czy mamy tylko jednego Anioła?
Każdy człowiek ma swojego jednego Anioła Opiekuńczego, który czuwa nad jego
rozwojem, jest nam dany od dnia narodzin, jednak w czasie życia może zostać
zmieniony jeśli nasz rozwój duszy tego wymaga… Niektórzy mają więcej Aniołów.
Mamy również Przewodników Duchowych, Pomocników, Nauczycieli Duchowych.
Natomiast osoba, która zmarła i czuwa nad nami nie jest naszym Aniołem, staje
się tylko na jakiś czas Opiekunem, który czuwa i ostrzega nas przed
niebezpieczeństwami, lub zwyczajnie pragnie jeszcze przy nas jakiś czas być.

!

Czym jest karma?
Jest to tak zwany rachunek za nasze czyny, zarówno pozytywne jak i negatywne.
Dzięki karmie uczymy się, że to co zasiejemy - zbierzemy, niekoniecznie w
obecnym wcieleniu, ponieważ karma związana jest z naszymi wszystkimi
poprzednimi i przyszłymi wcieleniami. Aby nie zbierać negatywnej karmy,
powinniśmy nauczyć się równowagi między braniem, a dawaniem jak również
pamiętać, że co zasiejemy, zbieramy.

!

Co to jest dług karmiczny?
Można w skrócie powiedzieć, że jest to nie odrobiona lekcja, która została
przeniesiona na obecne wcielenie. Jeśli w poprzednim wcieleniu kradliśmy,
pożyczaliśmy i nie oddawaliśmy dóbr, wykorzystywaliśmy innych,
to w tym
wcieleniu będziemy musieli im to wynagrodzić, czyli odrobić, odpracować lub
spłacić dług. Dlatego zastanówmy się, że kiedy ktoś nam robi wielką przykrość,
coś straciliśmy bądź ktoś nam coś ukradł, może to oznaczać, że spłaciliśmy
dług karmiczny.

Co się dzieje, gdy kłamiemy,
nawet w dobrej wierze?

Gdy poprzez kłamstwo chronimy
kogoś, powodujemy, że dusza tej
osoby nie uczy się lekcji, która
została jej przeznaczona, którą
sama sobie wybrała w planie
karmicznym na to wcielenie.
Nie odpracowuje swojej karmy, a
tym samym tworzy nową karmę. Może
chcąc chronić kłamstwem kogoś, tak
naprawdę chronimy siebie.

!Dlaczego

poleca

się

przytulanie

drzew?
Drzewa jak i przebywanie na łonie
natury, wchłaniają naszą negatywną
energię i przetwarzają ją. Drzewa
oddając nam swoją miłość, pomagają
nam wyciszyć nagromadzone emocje.
Jednak, aby drzewo wyciszyło nas,
dodało nam swojej energii / siły
musisz je najpierw poprosić, w
przeciwnym wypadku nie uzyskasz
takiej pomocy na jaką zasługujesz.
Drzewo to istota składająca się z
energii i powinno się traktować je
z szacunkiem.
Drzewa są siedliskiem wiedzy,
pamiętają wszystko co się działo w
jego otoczeniu od momentu wzrostu
i każde posiada swojego Ducha
Opiekuńczego.
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GRAWITACJA	
  
J eden z największych hitów roku 2013,
trzykrotnie nominowany do Złotych Globów film
Grawitacja to niezwykłe, wręcz kosmiczne
widowisko, trzymające w napięciu od pierwszej
do ostatniej minuty. Dr Stone (Sandra Bullock) i
Mat Kowalsky (George Clooney) są uczestnikami
misji wahadłowca, której zadaniem jest naprawa
p r z e s t a r z a ł e g o Te l e s k o p u K o s m i c z n e g o .
Niespodziewanie stacja kosmiczna zostaje niemal
całkowicie zniszczona przez pędzące odłamki
rosyjskiego satelity. Stone i Kowalsky są
jedynymi, którzy ocaleli. Czy oboje wrócą na
Ziemię?
Film naprawdę zasługuje na uwagę może nie
dzięki wybitnym kreacjom stworzonym przez
aktorów (chociaż i te są warte dobrego słowa),
ale sam temat i co najważniejsze
niesamowicie realne efekty klasyfikują ten
film jako ARCYDZIEŁO GATUNKU. Faktem jest,
że akcja rozwija się powoli tworząc jednak
bardzo ciekawy nastrój...
Oglądając ten film ma się wrażenie, że gdzieś,
niedaleko głównej bohaterki dryfuje się w
kosmosie i cisza, która w filmie często
potęguje uczucie naprawdę dodaje tego
czegoś, czego ciężko nazwać, ale ja bym to
nazwał napięcie, realizm...
Film warty obejrzenia... Rola Sandry Bullock
naprawdę należy w tym przypadku do
mistrzowskich (znamy ją ostatnio raczej z
komedii). Polecam!

ARYAN

Czas	
  na	
  MIŁOŚĆ
W dniu 21. urodzin Tim poznaje niesamowity rodzinny sekret:
wszyscy mężczyźni w jego rodzinie posiadają zdolność
przywoływania przeszłości. Oznacza to, że każdy z nich może
kilkakrotnie przeżyć dowolny moment swojego życia w taki
sposób, żeby losy jego oraz jego najbliższych obrały właściwy,
lepszy, kierunek…
Tim postanawia wykorzystać swoje nowe zdolności w życiu
uczuciowym – chce zdobyć serce pięknej Mary. Okazuje się
jednak, że w miłości sprawy nie idą łatwo, nawet jeśli
posiadasz zdolności, żeby wciąż próbować, próbować... i
próbować od nowa.
Film przede wszystkim o miłości, zaufaniu, oraz odwadze
dzięki której można żyć najpełniej. Dzieło Richarda
Curtisa, wzrusza, urzeka piękną historią, zaskakuje, ale i
inspiruje…
Nie jest to kolejny łatwy film o miłości, ten raczej
pokazuje jak często jesteśmy zmuszeni walczyć o nią,
niekiedy różnymi sposobami, czasem nadprzyrodzonymi,
sposobami, które nie zawsze dają określony skutek. Film
pokazuje, że każdy błąd można i powinno się naprawić…
co niestety nie zawsze jest łatwe…
ARYAN
Znasz ciekawy film związany z tematyką duchowości, psychologii czy z pogranicza magii… Napisz!

